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إمكانية استخدام التواصل االجتماعي اإللكرتوني يف تعريف الطلبة 
بأهمية بيعة الغدير

اأ. د. موفق عبد العزيز احل�سناوي

ملخ�ش البحث:

تعــد بيعــة الغديــر مــن اهــم األحــداث اإلســامية التــي اراد الرســول )صــى 
ــار  ــم املس ــاىل ان يرس ــبحانه وتع ــي اهلل س ــا بوح ــن خاهل ــه( م ــه وآل اهلل علي

ــن. ــات والفت ــن الرصاع ــأى ع ــوا يف من ــده ليكون ــلمني بع ــح للمس الصحي

ــر  ــات يف التفس ــن االختاف ــر م ــت اىل الكث ــر تعرض ــة الغدي ــن بيع ولك
ملعناهــا احلقيقــي بــني القبــول والرفــض عنــد املســلمني. والزال هــذا االختاف 
قائــا وقــد يكــون مــن أســبابه اجلهــل باهلــدف احلقيقــي مــن البيعــة او التعصــب 

نتيجــة للظــروف التارخييــة.

ــر ومعناهــا احلقيقــي  ــة بيعــة الغدي ــة املســلمني بأمهي ــد مــن توعي ــه الب وعلي
واهدافهــا مــن اجــل توضيــح احلقائــق باســتخدام التقنيــات اإلعاميــة 
ــق  ــت خلل ــبكة اإلنرتن ــر ش ــرتوين ع ــي االلك ــل االجتاع ــبكات التواص وش

ــرض. ــذا الغ ــق ه ــة لتحقي ــة االفرتاضي ــات التواصلي املجتمع

وهيــدف هــذا البحــث اىل التعــرف عــى امكانيــة اســتخدام التواصــل 
االجتاعــي االلكــرتوين يف تعريــف الطلبــة بأمهيــة بيعــة الغديــر.
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وأختــرت عينــة مــن الطلبــة اجلامعيــني مــن اصدقــاء الباحــث عــى الفيــس 
بــوك وانشــأت جمموعــة مغلقــة عــى برنامــج الواتســاب بينهــم وبــني الباحــث.

ويف البدايــة تــم اعــداد اختبــار يتعلــق بمعلومــات الطلبــة عــن بيعــة الغديــر 
وتــم تطبيقــه عــى عينــة البحــث. ثــم قــام الباحــث بالتواصــل مــع الطلبــة خال 
هــذه املجموعــة لتزويدهــم بمعلومــات عــن بيعــة الغديــر ومعناهــا واهدافهــا 
وامهيتهــا ونتائجهــا واســباب االختــاف يف النظــرة اليهــا ملــدة مناســبة ثــم اعيــد 

تطبيــق نفــس االختبــار الســابق عــى العينــة وحللــت نتائــج التطبيقــني.

ــا  ــار ع ــدي لاختب ــق البع ــة يف التطبي ــوق الطلب ــث اىل تف ــل البح وتوص
ــل  ــتخدام التواص ــة اس ــر اىل امكاني ــذا يش ــي. وه ــق القب ــه يف التطبي ــوا علي كان
االجتاعــي االلكــرتوين يف تعريــف الطلبــة بأمهيــة بيعــة الغديــر. وخــرج البحث 

ــال. ــذا املج ــرى يف ه ــات اخ ــراء دراس ــرتح اج ــات واق ــض التوصي ببع

الف�سل الأول: اأهمية البحث واحلاجة اليه

اوال - مشكلة البحث:

يعــد حديــث الغديــر مــن األحاديــث التارخييــة املصريــة يف تاريــخ الرســالة 
اإلســامية والتــي أدىل بــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف الســنة األخــرة 
مــن حياتــه املباركــة وهــو مــن األحاديــث التــي تثبــت إمامــة اإلمــام عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســام( وتوجــب واليتــه عــى مجيــع املســلمني بعــد الرســول 

حممــد )صــى اهلل عليــه و آلــه وســلم( بــكل رصاحــة و وضــوح.

وهــذا احلديــث الرشيــف يعــد بيعــة رصحيــة مــن قبــل كل املســلمني خلافــة 
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اإلمــام عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســام( بعــد وفــاة الرســول حممــد )صــى 
ــول  ــام الرس ــلمني ام ــع املس ــه مجي ــد علي ــث تعاه ــلم(. حي ــه وس ــه و آل اهلل علي

حممــد )صــى اهلل عليــه و آلــه وســلم( يف حياتــه.

ــاة  ــد وف ــدث بع ــث ح ــذا احلدي ــة ه ــر ماهي ــول تفس ــاف ح ــن االخت ولك
الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه و آلــه وســلم( وتبنى هــذا االختاف يف التفســر 
اصحــاب املصالــح الدنيويــة الضيقــة الذيــن اليريــدون تــويل اإلمــام عــي )عليــه 
الســام( ملقاليــد احلكــم واالمــور بعــد الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه و آلــه 
ــاة االخــرة  ــه كلهــا للحي ــذر نفســه وحيات ــه الســام رجــل ن ــه علي وســلم( الن
طويلــة االمــد وليــس اىل احليــاة الدنيــا الفانيــة القصــرة. وبذلــك حصــل الكثــر 
مــن التشــويه والتزييــف لبيعــة الغديــر وتفســرها خــال التاريــخ اإلســامي.

ــن  ــباب م ــة والش ــن الطلب ــة م ــلمني وخاص ــن املس ــر م ــدد كب ــاين ع ويع
قصــور واضــح يف معرفــة احلقائــق يف الــرتاث اإلســامي نتيجــة عــدم اطاعهــم 
ــود  ــواه يف العه ــم االف ــم وتكمي ــويه والتعتي ــة اىل التش ــكل وايف اضاف ــه بش علي
الســابقة ســواء كان ذلــك بصــورة مقصــودة او غــر مقصــودة وكذلــك اجلهــود 
الكبــرة واالمــوال الطائلــة التــي تبذهلــا ماكنــة الدعايــة الغربيــة املغرضــة التــي 
ــرى يف  ــداث الك ــة واألح ــة احلقيقي ــالة املحمدي ــاديء الرس ــويه مب ــاول تش حت
الرســالة اإلســامية بوجــود التطــور الكبــر يف وســائل االعــام واالتصــاالت 
ــر  ــكل كب ــه بش ــت موجه ــي أصبح ــة الت ــات االفرتاضي ــة واملجتمع اإللكرتوني

ــق هــذا الغــرض. ومقصــود لتحقي

لــذا كان البــد مــن العمــل عــى حماولــة تعريــف املســلمني وخاصــة الطلبــة 
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والشــباب منهــم عــى األحــداث الكــرى يف الرســالة اإلســامية ومنهــا بيعــة 
ــم يف  ــة وحتصينه ــا أمهي ــم نحوه ــل تصوراهت ــة وتعدي ــا وحماول ــر وامهيته الغدي
ــاه  ــة جت ــا املغرض ــة واهدافه ــة الزائف ــارة الغربي ــر للحض ــر الكب ــة التأث مواجه

ــي. ــامي احلقيق ــر اإلس ــامية والفك ــعوب اإلس ــاء الش ابن

وقــد ارتــأى الباحث االســتفادة من معطيــات التطــور العلمــي والتكنولوجي 
ــة  ــرتوين متمثل ــي االلك ــل االجتاع ــبكات التواص ــتخدام ش ــال اس ــن خ م
برنامــج الواتــس آب عــر شــبكة اإلنرتنــت لغــرض التواصــل االلكــرتوين مــع 
الطلبــة اجلامعيــني لتعريفهــم عــى بيعــة الغديــر وامهيتهــا يف الرســالة اإلســامية 
ــامي  ــن اإلس ــاديء الدي ــى مب ــاظ ع ــر يف احلف ــا الكب ــا ودوره ــان امهيته وبي
احلقيقــة التــي ارادهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل فيــا لــو تــم االلتــزام بتنفيذهــا بعــد 
وفــاة الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن اجــل توضيــح احلقائــق هلــم 
بصــورة موضوعيــة بعيــدة عــن التطــرف والتعصــب مــن اجــل جعلهــم يعتزون 

بدينهــم اإلســامي وحضارهتــم الكبــرة.

ثانيا - أمهية البحث:

ــامية  ــالة اإلس ــرة الرس ــرى يف مس ــداث الك ــن األح ــر م ــة الغدي ــد بيع تع
فهــي بحــق قــد مثلــت موقفــا كبــرا للرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( امــام اجلمــوع الضخمــة مــن املســلمني مــن شــتى بقــاع االرض يف حجــة 

ــة الرشيفــة. ــوداع يف العــام العــارش مــن اهلجــرة النبوي ال

وهــو يمثــل حديثــا متواتــرا رواه املحدثــون واصحــاب الســرة عــن أصحاب 



 إملا ية استيدام التوالل ايجتمايي اإللكتروإي  ي اعريا الطلبة با مية بيعة الغدير

11

ــٍغ خمتلفــة  ــه وآلــه( وعــن التابعــني بصي الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل علي
ــه الســام(  والتــي تؤكــد مجيعهــا عــى إمامــة أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي )علي
لكــون اصــل احلديــث الرشيــف واحــد وإن اختلفــت بعــض العبــارات 
واملســميات. والــذي تناقلتــه معظــم املصــادر اإلســامية مهــا كانــت توجهاهتــا 

ــخ. ــث و التاري ــر و احلدي ــب التفس ــا يف كت وافكاره

ــي أدىل هبــا  ــة الكــرى الت ــث املصري ــر احــد األحادي ــث الغدي ــل حدي ويمث
الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف الســنة األخــرة مــن حياتــه 
ــي تؤكــد  ــر األحاديــث رصاحــة ووضوحــا الت ــل احــد اكث املباركــة. وهــو يمث
ــر  ــة أم ــا لوالي ــارق االرض ومغارهب ــة يف مش ــلمني كاف ــاع املس ــوب اتب وج
ــد  ــه بع ــت واليت ــام( و يثب ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــني اإلم املؤمن
واليــة اهلل تعــاىل وواليــة الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( بصــورة 

ــة. ــة ورصحي واضح

ــالة  ــال الرس ــاف الكت ــة املط ــل خامت ــا متث ــر كوهن ــة الغدي ــة بيع ــأيت أمهي وت
اإلســامية. فلــو مل يبلــغ الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
املســلمني املجتمعــني بعــد حجــة الــوداع بحديــث الغديــر خوفــا مــن املعارضــة 
الشــديدة مــن قبــل البعــض للواليــة العامــة ألمــر املؤمنــني اإلمــام عــي )عليــه 

ــا. ــي نعرفه ــة الت ــه البهي ــامي بصورت ــن اإلس ــل الدي ــا اكتم ــام( مل الس

ــه  ــع ومن ــون امج ــل للك ــم و كام ــط حكي ــاىل ذو ختطي ــبحانه وتع إن اهلل س
ــة  ــرتك امام ــن أن ي ــك اليمك ــو بذل ــامية. وه ــالة اإلس ــة والرس ــاة البرشي احلي
األمــة اإلســامية وقيادهتــا بعــد الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه و آله وســلم( 
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ــة  ــد األم ــم ليبع ــبق حكي ــط مس ــدون ختطي ــلمني ب ــة للمس ــة العام للمصلح
ــات  ــن والرصاع ــو الفت ــزالق نح ــف واالن ــراف والتزيي ــن االنح ــامية ع اإلس
والتناقضــات ويكــون ســببًا إلنحــدار الرســالة اإلســامية واضاعــة تضحيــات 

ــا. ــا ونرشه ــاظ عليه ــل يف احلف ــلمون االوائ ــاء املس ودم

وقــد تعرضــت بيعــة الغديــر اىل العديــد مــن الدراســات والبحــوث والنقــد 
ــف  ــن خمتل ــني وم ــاء والباحث ــام والعل ــع العظ ــف املراج ــن خمتل ــل م والتحلي
الطوائــف واملذاهــب اإلســامية الهنــا كانــت بحــق متثــل مفــرتق طريــق بــني 
ــاك اتفــاق واضــح بــني اجلميــع عــى حقيقــة النــص  احلــق والباطــل. وكان هن

مــع اختــاف حــول تفســر النــص وتأويلــه.

ــة  ــورة موضوعي ــر بص ــة الغدي ــو ل بيع ــق ح ــح احلقائ ــل توضي ــن اج وم
وصادقــة للمســلمني وخاصــة مــن فئــة الطلبــة والشــباب ينبغــي العمــل عــى 
ــالة  ــرة يف الرس ــا الكب ــى امهيته ــم ع ــة واطاعه ــذه البيع ــول ه ــم ح تثقيفه
ــال باســتخدام  ــح هلــا عــر االجي اإلســامية ودورهــا يف حفــظ املســار الصحي
ــرتوين  ــي االلك ــل االجتاع ــبكات التواص ــا ش ــة ومنه ــائل املتاح ــف الوس خمتل

ــث. ــذا البح ــاء ه ــت ج ــر اإلنرتن ع

ثالثا - أهداف البحث:

ــي  ــل االجتاع ــتخدام التواص ــة اس ــى امكاني ــرف ع ــث اىل التع ــدف البح هي
ــر. ــة الغدي ــة بيع ــة بأمهي ــف الطلب ــرتوين يف تعري االلك

رابعا - حدود البحث:
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يتحدد البحث با يأيت:

1 - احلدود املكانية: عدد من اجلامعات العراقية.

2 - احلدود الزمانية: العام الدرايس )2018 - 2019(.

3 - احلدود البرشية: عدد من طلبة اجلامعات العراقية.

ــر  ــة الغدي ــق ببع ــدة تتعل ــث عدي ــع وأحادي ــة: مواضي ــدود املعرفي 4 - احل
وأمهيتهــا يف الرســالة اإلســامية تــم جتميعهــا مــن املصــادر التارخييــة والدينيــة 

ــم. ــتها معه ــة ومناقش ــى الطلب ــا ع ــرض طرحه ــة لغ ــا والرصين ــوق هب املوث

خامسا - فرضية البحث: 

حاول البحث التحقق من صحة الفرضية الصفرية االتية:

ــة )0 05( بــني  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة احصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
ــق  ــار املتعل ــي لاختب ــق القب ــث يف التطبي ــة البح ــة عين ــات الطلب ــط درج متوس
ــق  ــم يف التطبي ــط درجاهت ــني متوس ــر وب ــة الغدي ــن بيع ــة ع ــات الطلب بمعلوم
البعــدي لنفــس االختبــار بعــد انتهــاء عمليــة التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين.

سادسا - حتديد املصطلحات:

:)E - Commutation( 1 - االتصال االلكرتوين

ــات او  ــوع التقني ــن جمم ــارة ع ــو عب ــد 2014(: ه ــه وحدي ــف )برامه تعري
االدوات او الوســائل او النظــم املختلفــة التــي يتــم توظيفهــا ملعاجلــة املحتــوى 
ــة االتصــال اجلاعــي او الفــردي والتــي يتــم  املــراد توصيلــه مــن خــال عملي
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مــن خاهلــا مجــع املعلومــات بمختلــف انواعهــا مــن خــال اجهــزة احلواســيب 
وختزينهــا واســتعادهتا عنــد احلاجــة ومــن ثــم نــرش هــذه املعلومــات االتصاليــة 

ــد 2014 3( ونقلهــا مــن مــكان اىل اخــر. )برامهــه وحدي

:)WhatsApp( 2 - شبكة التواصل االجتاعي الواتس آب

تعريــف( ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة يف االنرتنــت): هــي عبــارة عــن تطبيــق 
تراســل فــوري حمتكــر متعــدد املنصــات للهواتــف الذكيــة. ويمكــن باإلضافــة 
ــة  ــائل الصوتي ــور والرس ــال الص ــتخدمني إرس ــية للمس ــائل األساس إىل الرس

ــا املوســوعة احلــرة يف االنرتنــت) ــو.( ويكيبيدي والفيدي

:)Allegiance Alghadeer( 3 - بيعة الغدير

تعريف)ويكيبيديا املوسوعة احلرة يف االنرتنت(:

عيــد الغديــر هــو عيــد إســامي حيتفــل بــه املســلمون الشــيعة يــوم 18 ذي 
احلجــة مــن كل عــام هجــري احتفــااًل باليــوم الــذي خطــب فيــه النبــي حممــد 
صــى اهلل عليــه وآلــه خطبــة عــني فيهــا اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام 
مــوىل للمســلمني مــن بعــده حســب نــص احلديــث. حيــث يعتقــد الشــيعة بــأن 
النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه قــد اعلــن ان اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه 
الســام ســيكون خليفــة مــن بعــده أثنــاء عــودة املســلمني مــن حجــة الــوداع إىل 
املدينــة املنــورة يف مــكان يســمى غديــر خــم يف الســنة العــارشة للهجــرة النبويــة 

املباركــة.

)ويكيبيديا املوسوعة احلرة يف االنرتنت(
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الف�سل الثاين: خلفية نظرية ودرا�سات �سابقة

اوال - خلفية نظرية:

1 - بيعة الغدير:

ــي  ــامي والت ــخ اإلس ــرى يف التاري ــداث الك ــن األح ــر م ــة الغدي ــد بيع تع
هدفــت اىل اكتــال الرســالة اإلســامية حيــث كانــت حدثــا اســاميا كبــرا اراد 
اهلل ســبحانه وتعــاىل ان خيــر املســلمني كافــة بــه ليتبــني هلــم احلــق مــن الباطــل. 
ويوجــد هنــاك اتفاقــا شــاما حــول نــص ومــكان بيغــة الغديــر ولكــن هنــاك 
اختافــا يف تفســر ذلــك النــص بــني عــدد مــن الطوائــف اإلســامية والعلــاء.

ــلمني  ــد املس ــة عن ــرة خاص ــة كب ــم بأمهي ــر خ ــة يف غدي ــوم البيع ــى ي وحيظ
وذلــك ألن الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف طريــق عودتــه مــن حجة 
ــرة  ــارشة للهج ــنة الع ــة يف الس ــهر ذي احلج ــن ش ــرش م ــن ع ــوداع يف الثام ال
النبويــة الرشيفــة توقــف عنــد الغديــر الــذي هــو مــكان جتمــع املــاء يف الصحــراء 
ــة  ــن اجلحف ــد ع ــة ويبع ــة واملدين ــني مك ــع ب ــيل يق ــه الس ــط إلي ــض حي ومنخف

ــني. ــل أو ميل ــافة مي مس

ــة  ــة طويل ــه( خطب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــب رس ــكان خط ــذا امل ويف ه
ــد  ــج. وق ــة احل ــه يف رحل ــن رافق ــلمني وم ــه واملس ــن أصحاب ــر م ــدد كب يف ع
تضمنــت هــذه اخلطبــة عبارتــه الشــهرة )مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله( 
ــف  ــف الطوائ ــد خمتل ــات عن ــع الرواي ــف مجي ــث الرشي ــذا احلدي ــت ه وتناقل
اإلســامية مــن حيــث صــدق احلديــث مكانــا وقــوال. ولكــن الشــيعة يعتقــدون 
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بصــورة راســخة ال تتزعــزع بــأن الرســول الكريــم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
قــد نصــب اإلمــام عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســام( رســميًا خليفــة وإمامــًا 

للمســلمني مــن بعــده.

ويبــني )النحــوي( بــان البيعــة يف االصطــاح اإلســامي العــام تعنــي 
ــط  ــك بس ــب ذل ــاء واألداء. ويصح ــى الوف ــة ع ــة وعزيم ــن ني ــر ع ــات تع كل
يــد ومصافحــة توثــق ذلــك كلــه ليتــم العهــد قلــب بقلــب ويــدا بيــد ومــن هنــا 
جــاء التعبــر )وال تنـــزعوا يــدا مــن طاعــة(. فالبيعــة تعهــد بالوفــاء وتوثيــق له. 

)النحــوي ب. ت 107(

ــي  ــاب النب ــن أصح ــون ع ــر رواه املحدث ــث متوات ــر حدي ــث الغدي إن حدي
)صــى اهلل عليــه و آلــه وســلم( وعــن التابعــني بصيــغ خمتلفــة تؤكــد مجيعهــا عــى 
إمامــة اإلمــام عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســام( لكــون اجلوهــر األصــي فيــه 

ــارات والتفســرات. واحــد وإن اختلفــت بعــض العب

وقــد ذكــر الشــيخ الصــدوق يف االمــايل ان الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( قــال يــوم غديــر خــم أفضــل أعيــاد أمتــي وهــو اليــوم الــذي أمــرين اهلل 
تعــاىل ذكــره فيــه بنصــب أخــي عــي بــن أيب طالــب علــا ألمتــي هيتــدون بــه من 
بعــدي وهــو اليــوم الــذي أكمــل اهلل فيــه الديــن وأتــم عــى أمتــي فيــه النعمــة 

وريض هلــم اإلســام دينــا. )الصــدوق 188- 197(

ان حديــث الغديــر فيــه داللــة واضحــة ورصحيــة عــى إمامــة اإلمــام عــي بــن 
أيب طالــب )عليــه الســام( للمســلمني باعتبــاره املرشــح الوحيــد لتســلم زمــام 
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ــي  ــويل الرشع ــه ال ــه( وكون ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول الكري ــد الرس ــة بع األم
ــىَّ اهلل  ــلني )ص ــاء واملرس ــيد األنبي ــطة س ــني بواس ــل رب العامل ــن قب ــب م املنص
ــا  ــاىل تكمي ــبحانه وتع ــره اهلل س ــذي اعت ــر ال ــو األم ــلم( وه ــه وس ــه وآل علي

للرســالة و تتميــا للنعمــة االهليــة عــى املســلمني.

2 - التواصل االجتاعي االلكرتوين:

ــدأ  ــرتوين وب ــي االلك ــل االجتاع ــو التواصـ ــد ه ــوم جدي ــر مفه ــد ظه لق
ــة  ــة اجلامعي ــة وخاص ــات التعليمي ــف املؤسس ــني خمتل ــة ب ــورة رسيع ــرش بص ينت
منهــا وبــني االفــراد مــن خمتلــف الشــعوب والثقافــات وقــد اصبــح هنــاك اجتــاه 
متزايــد باالهتــام بالتواصــل االجتاعــي االلكــرتوين بــني املؤسســات اجلامعيــة 
ــات  ــادل وجه ــل تب ــن اج ــدان م ــف البل ــراد يف خمتل ــني واالف ــة واملدرس والطلب
النظــر واالراء واالفــكار واملعلومــات والقيــم يف خمتلــف اجلوانــب احلياتيــة التــي 

هتــم املجتمــع.

وهــذا نتيجــة لتعــدد اســتخدامات شــبكة اإلنرتنــت يف خمتلــف جمــاالت احلياة 
ــتخدمت  ــد اس ــم. فق ــة والتعلي ــال الرتبي ــا جم ــن ضمنه ــن وم ــع امليادي ويف مجي
ــة  ــات التعليمي ــرتوين يف املؤسس ــي االلك ــل االجتاع ــق التواص ــة يف حتقي بفاعلي
ــر  ــامل لتع ــاء الع ــتى انح ــراد يف ش ــف االف ــني خمتل ــا وب ــة منه ــة اجلامعي وخاص
اصــدق تعبــر عــن مفهــوم التعليــم االلكــرتوين ولتكــون ابــرز تقنياتــه واحدثهــا 

واكثرهــا كفــاءة وتطــورا وفاعليــة.

ويوجــد يف شــبكة اإلنرتنــت نظــام املجموعــات املفتوحــة او املغلقــة الــذي 
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يشــرتك فيــه عــدد كبــر مــن االشــخاص يتحادثــون فيــا بينهــم ويشــرتكون يف 
مناقشــات خمتلفــة عــر شــبكة اإلنرتنت مــن املمكــن ان تشــرتك كل جمموعــة فيا 
بينهــا يف مناقشــة موضــوع معــني والتــي يمكــن االشــرتاك فيهــا بشــكل جمــاين 
ومبــارش وهــذه املجموعــات تعــد مصــدرا غنيــا للمعلومــات واالفــكار ومنــرا 
ــخاص  ــني اش ــرتوين ب ــي االلك ــل االجتاع ــة للتواص ــة وفرص ــوارات احلي للح
خمتلفــني قــد تكــون لدهيــم اهتامــات مشــرتكة او غــر مشــرتكة ولدهيــم خمتلــف 

االجتاهــات واالراء واالفــكار نحــو قضايــا حمــددة. )كــوراين 2000 25( 

ــني  ــجيل املدرس ــي تس ــم ه ــات يف التعلي ــذه املجموع ــات ه ــن تطبيق وم
ــرتكة  ــات مش ــة ومنتدي ــوار اجتاعي ــاحة ح ــع س ــل وض ــن اج ــا م ــة فيه والطلب
ــف  ــو خمتل ــكار نح ــر واالف ــات النظ ــادل وجه ــرض تب ــني لغ ــة واملدرس للطلب
القضايــا التــي هتمهــم ومناقشــة اســاليب التعــاون فيــا بينهــم وبــا حيقــق التقــدم 

ــى 2001 173( ــة. )املوس ــة واالجتاعي ــية والثقافي ــتوياهتم الدراس يف مس

ــرتوين  ــي االلك ــل االجتاع ــت والتواص ــبكة اإلنرتن ــال ش ــن خ ــن م ويمك
توفــر بيئــة تعاونيــة جديــدة يســتطيع فيهــا الطلبــة العمــل ســوية ويشــرتكون يف 
تبــادل االفــكار واالجتاهــات والقيــم املختلفــة وحيلــون املشــاكل التــي تواجههم 

)73 .p 2000 Kecmanovic( .ــة بصــورة تعاوني

ــل  ــبكات التواص ــة بش ــت متمثل ــبكة اإلنرتن ــتخدام ش ــة اس ــة المكاني ونتيج
ــف  ــني خمتل ــاين ب ــل اإلنس ــة التواص ــس آب يف عملي ــا الوات ــي ومنه االجتاع
ــح  ــك اصب ــباب. لذل ــة والش ــوف الطلب ــني صف ــرة ب ــتخدامه بكث ــراد واس االف
مــن املمكــن اســتخدامه يف عمليــة التواصــل مــن اجــل حتقيــق أهــداف حمــددة 
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ولامــور االجيابيــة التــي ختــدم الطلبــة والشــباب واملجتمــع بــدال مــن االكتفــاء 
باســتخدامه الغــراض التســلية والرتفيــه. وبذلــك نســتطيع ان نحقــق أهــداف 
اجيابيــة عديــدة مــن اســتخدامه. ولذلــك ارتــأى الباحــث ان يســتخدمها لغرض 
ــا  ــة النن ــة اجلامعي ــة املرحل ــدى طلب ــة الصاحلــة والتســامح ل ــم املواطن ــة قي تنمي
بحاجــة ماســة يف هــذه الظــروف لتعزيــز هــذه القيــم لدهيــم مــن اجــل اصــاح 
ــو  ــا نح ــه رسيع ــاق ب ــه واالنط ــده ومبادئ ــه وتقالي ــاظ بثوابت ــع واالحتف املجتم
ــم  ــد والقي ــة دون املســاس بالعــادات والتقالي ــاة الفاضل التقــدم والتطــور واحلي

ــع. ــة يف املجتم ــة االصيل االجتاعي

ــني  ــا املاي ــرتك فيه ــي يش ــت والت ــبكة اإلنرتن ــات املهمــة يف ش ــن التطبيق وم
مــن االشــخاص واملؤسســات يف خمتلــف بقــاع العــامل تــرز عــدد مــن شــبكات 
التواصــل االجتاعــي ومنهــا شــبكة الواتــس آب )WhatsApp( حيث انترش 
اســتخدامها بدرجــة كبــرة الهنــا حتتــوي عــى مميــزات كثــرة للتواصــل وتبــادل 
املعلومــات واالفــكار بــني خمتلــف الثقافــات اإلنســانية وامكانيــة النــرش عليهــا 
بصــورة حــرة وميــرة وبــدون تدخــل مــن اشــخاص اخريــن كــا ان الشــخص 
بأمكانــه ان يتحكــم يف االصدقــاء الذيــن يرغــب باضافتهــم واملعلومــات 
التــي يتــم نرشهــا. وكذلــك بأمكاهنــا توفــر اخلصوصيــة ملنشــورات االخريــن 

ــا املوســوعة احلــرة يف االنرتنــت( وحســب رغبتهــم. )ويكيبيدي

ثانيا - دراسات سابقة:

مل جيــد الباحــث أي دراســة ســابقة هتــدف اىل االســتفادة مــن شــبكات 
التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين يف تعريــف الطلبــة ببيعــة الغديــر وامهيتهــا يف 
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الرســالة اإلســامية. ولذلــك ســوف حيــاول الباحــث عــرض بعض الدراســات 
الســابقة التــي مــن املمكــن ان تكــون قريبــة مــن موضــوع هــذا البحــث.

- دراسة )اخلليفي( عام )2002(:

اجريــت هــذه الدراســة عــى طلبــة كليــة اهلندســة وهدفــت اىل معرفــة تأثــر 
ــة  ــال دراس ــن خ ــع م ــرتوين يف املجتم ــي االلك ــل االجتاع ــع التواص مواق
التأثــرات التــي حتــدث نتيجــة الســتخدام مواقــع التواصــل االجتاعــي 
ــتفادة  ــدى االس ــع وم ــى املجتم ــت ع ــبكة اإلنرتن ــال ش ــن خ ــرتوين م االلك
ــة عــى اإلنســان. وقــد توصلــت الدراســة إىل  منهــا واثارهــا الســلبية واإلجيابي
ــع  ــتخدام مواق ــن اس ــة ع ــلبيات الناجت ــات والس ــن االجيابي ــد م ــاك العدي أن هن
ــال  ــن خ ــا م ــم حتديده ــان وت ــى اإلنس ــرتوين ع ــي االلك ــل االجتاع التواص

الدراســة. )اخلليفــي 2002 496 - 502(

-دراسة )الشويقي( عام )2003(:

ــة  ــت اىل معرف ــعودية. وهدف ــات الس ــن اجلامع ــدد م ــة ع ــى طلب ــت ع اجري
ــل  ــبكة التواص ــتخدام ش ــة باس ــية املرتبط ــلوكية والنفس ــكات الس ــض املش بع
االجتاعــي االلكــرتوين عــر اإلنرتنــت لــدى الشــباب الســعودي مــن خــال 
ــاد  ــة واالقتص ــات االجتاعي ــة والعاق ــب األخاقي ــى اجلوان ــره ع ــة اث معرف
املنــزيل والوقــت. واســتخدم املنهــج الوصفــي االرتباطــي. توصلــت الدراســة 
ــاعد  ــت س ــبكة اإلنرتن ــال ش ــن خ ــل م ــرون ان التواص ــة ي ــراد العين اىل ان اف
عــى تنميــة انــاط ســلوكية جديــدة. وان االنــاط املكتســبة يتنــاىف بعضهــا مــع 
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ــويقي 2003( ــدة. )الش ــامية احلمي ــاق اإلس األخ

- دراسة )حلمي( عام )2005(: 

اجريــت هــذه الدراســة يف مدينــة الدوحــة يف قطــر عــى عــدد مــن الشــباب 
ــائل  ــتخدام وس ــة الس ــلبية واإلجيابي ــار الس ــة اآلث ــت اىل دراس ــري. وهدف القط
التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين مــن خــال تأثراهتــا عليهــم. وقــد توصلــت 
الدراســة اىل أن اإلقبــال الشــديد عــى مواقــع التوصــل االجتاعــي االلكــرتوين 
قــد يكــون ســببا للعزلــة النفســية واالجتاعيــة التــي يعــاين منهــا بعــض الشــباب 
ــة  ــباب نتيج ــل أرس الش ــن قب ــا م ــدم رض ــاك ع ــث أن هن ــد الباح ــا وج ك
ــف يف  ــاك ضع ــرتوين وأن هن ــي االلك ــل االجتاع ــع التواص ــتخدامهم مواق اس

ــني الشــباب وعائاهتــم بســبب ذلــك. ــة ب ــة األرسي العاق

)حلمي 2005 19( 

- دراسة )Nie and Erbing( عام )2009(: 

هدفــت هــذه الدراســة اىل معرفــة تأثــر اســتخدام مواقــع التواصــل 
االجتاعــي االلكــرتوين عــى ابنــاء املجتمــع واحليــاة االجتاعيــة. حيــث 
ــي  ــل االجتاع ــع التواص ــتخدام مواق ــن اس ــار م ــر اإلكث ــح تأث ــت بتوضي قام
االلكــرتوين عــى قــدرة الفــرد عــى التواصــل االجتاعــي االعتيــادي مــع مــن 
ــائل  ــرد لوس ــتخدام الف ــا زاد اس ــه كل ــة اىل أن ــت الدراس ــه. وتوصل ــم حول ه
التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين كلــا قلــت قدرتــه عــى التواصــل االجتاعــي 

ــاء. ــارب واألصدق ــع األق ــادي م االعتي
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 2009 Nie and Erbing

- دراسة Kraut et. al عام )2011(:

هدفــت هــذه الدراســة اىل دراســة تأثــر التواصــل االجتاعي االلكــرتوين من 
خــال شــبكة اإلنرتنــت عــى احليــاة االجتاعيــة والنفســية للفــرد. وتوصلــت 
ــي  ــل االجتاع ــتخدام التواص ــون يف اس ــن يفرط ــراد الذي ــة اىل أن األف الدراس
االلكــرتوين مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت قــد يفتقــدون للســعادة التــي جتلبهــا 
العاقــات االجتاعيــة احلقيقيــة التــي حتــدث بــني األهــل واألقــارب واألصدقاء 
كــا أوضحــت الدراســة أن هؤالء األشــخاص الذيــن يدمنــون اســتخدام مواقع 
ــاب الشــديد  ــاط واالكتئ ــون مــن اإلحب التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين يعان
 Kraut et. al .وحماولــة جتنــب النشــاطات االجتاعيــة التــي تعــرض عليهــم

 ))2011

-دراسة )الطيار( عام )2014(:

اجريــت يف جامعــة امللــك ســعود يف الريــاض بالســعودية وهدفــت اىل معرفــة 
أثــر شــبكات التواصــل االجتاعــي عــى القيــم لــدى طلبــة اجلامعــة مــن خــال 
ــتخدامها  ــة اس ــة نتيج ــدى الطلب ــة ل ــلبية احلاصل ــة والس ــار االجيابي ــة االث معرف
ــة.  ــة اجلامع ــدى طلب ــم ل ــر القي ــبكات يف تغي ــذه الش ــر ه ــة اث ــذمل معرف وك
ــد بعــض  ــة اىل حتدي ــت الدراس ــي. وتوصل ــتخدم املنهــج الوصفــي التحلي واس
االثــار االجيابيــة والســلبية هلــذا االســتخدام. كــا اهنــا بينــت قدرهتــا عــى تغيــر 

ــار 2014 193(  ــة اجلامعــة. )الطي ــم واالفــكار لــدى طلب القي
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الف�سل الثالث: اأجراءات البحث

1 - التصميم التجريبي:

اختــر تصميــم املجموعــة التجريبيــة الواحــدة ذات االختبار القبــي والبعدي 
ليكــون تصميــا جتريبيــا مناســبا لتحقيــق أهــداف البحث.

2 - جمتمع وعينة البحث:

ــة اجلامعيــني يف عــدد مــن اجلامعــات العراقيــة  حــدد جمتمــع البحــث بالطلب
مــن اصدقــاء الباحــث عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي عــر اإلنرتنــت الفيــس 
بــوك Facebook خــال العــام الــدرايس )2018 - 2019( واختــرت 
ــة  ــكل جمموع ــى ش ــة ع ــا وطالب ــن )78( طالب ــة م ــوائية مكون ــة عش ــم عين منه

ــة واحــدة. جتريبي

3 - مستلزمات البحث:

أ - حتديــد أهــداف املعلومــات املقدمــة للطلبــة: تــم حتديــد أهــداف 
املعلومــات املقدمــة للطلبــة اجلامعيــني عينــة البحــث التــي ينبغــي حتقيقهــا بعــد 
ــة  ــة بيع ــم بأمهي ــو )تعريفه ــس ه ــدف الرئي ــث كان اهل ــا. حي ــم عليه اطاعه
ــة وســلوكية مــن  ــم صياغــة أهــداف فرعي ــر يف الرســالة اإلســامية(. وت الغدي
اهلــدف الرئيــس وتــم عرضهــا عــى جمموعــة مــن املختصــني لبيــان صاحيتهــا 
ــة  ــة عين ــل الطلب ــن قب ــا م ــي حتقيقه ــا ينبغ ــون أهداف ــا لتك ــم حتديده ــايل ت وبالت

ــات. ــذه املعلوم ــى ه ــاع ع ــد االط ــث بع البح

ــع  ــد مواضي ــم حتدي ــة: ت ــة للطلب ــات املقدم ــع املعلوم ــد مواضي ب - حتدي
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املعلومــات املقدمــة للطلبــة اجلامعيــني عينــة البحــث والتــي هتــدف اىل تعريفهــم 
بأمهيــة بيعــة الغديــر يف الرســالة اإلســامية بعــد اطاعهم عــى هــذه املعلومات.

ــم  ــط تقدي ــداد خط ــم اع ــة: ت ــات للطلب ــم املعلوم ــط تقدي ــداد خط ج - اع
ــا يف  ــر وامهيته ــة الغدي ــن بيع ــث ع ــع واألحادي ــة واملواضي ــات للطلب املعلوم
ــث  ــة البح ــث اىل عين ــل الباح ــن قب ــا م ــل تقديمه ــن اج ــامية م ــالة اإلس الرس
مــن خــال التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين يف املجموعــة املغلقــة عــر 
برنامــج الواتــس آب ومناقشــتها معهــم مــن اجــل حتقيــق االهــداف املنشــودة 
منهــا. وعرضــت هــذه اخلطــط عــى عــدد مــن املختصــني وتــم تعديــل بعــض 

ــم. ــال ماحظاهت ــن خ ــا م ــكار فيه االف

ــة  ــن أمهي ــة ع ــات الطلب ــق بمعلوم ــار املتعل ــث: االختب ــداد اداة البح 4 - اع
ــر: بيعــة الغدي

تــم اعــداد اداة البحــث وهــو االختبــار املتعلــق بمعلومــات الطلبــة عــن أمهية 
ــار مــن متعــدد  ــوع االختي ــر وهــو مكــون مــن )22( ســؤاال مــن ن بيعــة الغدي
ــة بيعــة الغديــر يف الرســالة  لغــرض التعــرف عــى معلومــات الطلبــة عــن أمهي
اإلســامية والتعــرف عــى التغيــر احلاصــل يف هــذه املعلومــات بعــد اطاعهــم 
عليهــا مــن قبــل الباحــث مــن خــال املجموعــة املغلقــة عــا كانــت عليــه قبــل 

االطــاع. وقــد تــم اســتخراج اخلصائــص الســيكومرتية لــه وهــي:

ــن  ــدد م ــى ع ــرض ع ــار ع ــدق االختب ــة ص ــرض معرف ــدق: لغ أ - الص
املختصــني لبيــان ماحظاهتــم حولــه اســئلته حيــث تــم تعديلهــا يف ضــوء تلــك 
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املاحظــات. ثــم طبــق االختبــار عــى عينــة عشــوائية مــن الطلبــة تتكــون مــن 
)30( طالبــا وطالبــة مــن غــر عينــة البحــث األصليــة واســتخرجت معامــات 
التمييــز والصعوبــة وفعاليــة البدائــل اخلاطئــة لاختبــار فتبــني ان مجيــع االســئلة 
ــك  ــة وبذل ــة فعال ــل خاطئ ــب وذات بدائ ــة مناس ــل صعوب ــزة وذات معام ممي

ــار مســتوفيا لــرشوط الصــدق. ــح االختب اصب

ب - الثبــات: لغــرض اســتخراج ثبــات االختبــار اســتخدمت طريقــة إعــادة 
التطبيــق عــى نفــس العينــة االســتطاعية بعــد مــرور اســبوعني عــى التطبيــق 
األول لاختبــار وكان معامــل الثبــات بــني التطبيقــني باســتخدام معامــل ارتبــاط 
ــاخ -  ــة كرونب ــتخدام معادل ــار باس ــات االختب ــب ثب ــون )0. 81(. وحس برس
الفــا فــكان )0 84( وبذلــك اصبــح االختبــار مســتوفيا لــرشوط الثبــات 

ــة البحــث. وجاهــزا للتطبيــق عــى عين

5- تطبيق البحث:

مرت عملية تطبيق البحث باخلطوات االتية: 

ــة  ــة عــن أمهي ــار املتعلــق بمعلومــات الطلب ــق القبــي لاختب - اجــراء التطبي
بيعــة الغديــر عــى عينــة البحــث.

ــق  ــاء التطبي ــار اثن ــئلة االختب ــى اس ــة ع ــتجابات الطلب ــج اس ــل نتائ - حتلي
ــي. القب

- انشــاء جمموعــة مغلقــة بــني الباحــث والطلبــة عينــة البحــث عــى شــبكة 
التواصــل االجتاعــي الواتــس آب لغــرض التواصــل بينهــم.
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ــامية  ــالة اإلس ــر يف الرس ــة الغدي ــة بيع ــة بامهي ــات املتعلق ــرح املعلوم - ط
ــا  ــر وامهيته ــة الغدي ــث ببيع ــة البح ــني عين ــة اجلامعي ــف الطلب ــة اىل تعري واهلادف
ــة  ــادر التارخيي ــب واملص ــن الكت ــا م ــم جتميعه ــي ت ــامية والت ــالة اإلس يف الرس
ــتها  ــا ومناقش ــث عليه ــة البح ــة عين ــاع الطلب ــرض اط ــدة لغ ــة واملعتم املوثوق
معهــم مــن قبــل الباحــث مــن خــال اإلنرتنــت عــر املجموعــة املغلقــة عــى 

ــس آب. ــرتوين الوات ــي االلك ــل االجتاع ــبكة التواص ش

- اجــراء التطبيــق البعــدي لاختبــار املتعلــق بمعلومــات الطلبــة عــن أمهيــة 
بيعــة الغديــر عــى عينــة البحــث.

ــق  ــاء التطبي ــار اثن ــئلة االختب ــى اس ــة ع ــتجابات الطلب ــج اس ــل نتائ - حتلي
ــدي. البع

ــار  ــدي لاختب ــي والبع ــني القب ــج التطبيق ــني نتائ ــة ب ــة االحصائي - املقارن
ــبة. ــة املناس ــائل االحصائي ــتخدام الوس بأس

6- الوسائل االحصائية:

تــم اســتخدام الرنامــج االحصائــي )SPSS( الســتخراج صــدق وثبــات 
ــالة  ــر يف الرس ــة الغدي ــة بيع ــن أمهي ــة ع ــات الطلب ــق بمعلوم ــار املتعل االختب
اإلســامية عــى عينــة البحــث وحتليــل نتائــج البحــث ومعرفــة داللــة الفــروق 

ــار. ــدي لاختب ــق البع ــي والتطبي ــق القب ــني التطبي ــة ب االحصائي

الفصل الرابع: نتائج البحث

اوال- عرض نتائج البحث:
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من ماحظة جدول رقم )1( نجد انه:

ــني  ــة )0 05( ب ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دالل ــد ف -توج
ــق  ــار املتعل ــي لاختب ــق القب ــث يف التطبي ــة البح ــة عين ــات الطلب ــط درج متوس
ــني  ــامية وب ــالة اإلس ــر يف الرس ــة الغدي ــة بيع ــن أمهي ــة ع ــات الطلب بمعلوم
ــة  ــار بعــد انتهــاء التجرب ــق البعــدي لنفــس االختب متوســط درجاهتــم يف التطبي

ــار. ــدي لاختب ــق البع ــح التطبي لصال

جدول رقم )1(: نتائج البحث

المتوسط المقارنة

الحسابي

االنحراف 

المعياري

القيمة التائية 

المحسوبة
13. 65078. 173التطبيق القبلي

323 .4 التطبيق 

البعدي

826 .79800 .9

ثانيا- مناقشة النتائج: 

ــة البحــث عليهــا مــن  ــة عين ــم اطــاع الطلب ــي ت لقــد بينــت املعلومــات الت
خــال التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين أمهيــة بيعــة الغديــر يف اكتــال الرســالة 
ــر  ــاىل ان خي ــبحانه وتع ــرا اراد اهلل س ــاميا كب ــا اس ــا حدث ــامية وكوهن اإلس
ــا  ــاك اتفاق ــث ان هن ــل. حي ــن الباط ــق م ــم احل ــني هل ــه ليتب ــة ب ــلمني كاف املس
شــاما حــول نــص ومــكان بيعــة الغديــر ولكــن هنــاك اختافــا يف تفســر ذلــك 
النــص بــني عــدد مــن الطوائــف اإلســامية والعلــاء. وتبــني أمهيــة دراســة بيعة 
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الغديــر وتفســرها وحتليلهــا مــن جوانــب اخــرى ونــرش هــذه االراء بــني ابنــاء 
املجتمــع وتوضيحهــا بصــورة ميــرة ومفهومــة بعيــدا عــن الغلــو والتعصــب 

مــن اجــل التوصــل اىل نتائــج اكثــر اجيابيــة حــول هــذا املوضــوع.

ــبكة  ــال ش ــن خ ــث م ــذ البح ــن تنفي ــاء م ــد االنته ــث بع ــني للباح ــد تب فق
التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين الواتــس آب واطــاع الطلبــة عــى املعلومــات 
ــت اىل  ــي هدف ــامية والت ــالة اإلس ــا يف الرس ــر وامهيته ــة الغدي ــة ببيع املتعلق
تعريفهــم عــى هــذه البيعــة ان الطلبــة اجلامعيــني بحاجــة كبــرة اىل مثــل هــذه 
ــرى  ــامية الك ــداث اإلس ــن األح ــا م ــر وغره ــة الغدي ــن بيع ــات ع املعلوم
ــم  ــامي ورضورة تواصله ــخ اإلس ــرى التاري ــرت جم ــد غ ــون ق ــد تك ــي ق الت
ــات  ــذه املعلوم ــة ه ــل معرف ــن اج ــم م ــا بينه ــة في ــني الطلب ــدرس وب ــع امل م

ــا. ــتزادة منه واالس

وقــد لوحــظ ذلــك مــن خــال النتائــج االجيابيــة التــي حصــل عليهــا الطلبــة 
ــار املتعلــق بمعلومــات  ــة عــى اســئلة االختب والتــي ادت اىل تفوقهــم يف االجاب
ــث  ــة البح ــى عين ــامية ع ــالة اإلس ــر يف الرس ــة الغدي ــة بيع ــن أمهي ــة ع الطلب

خــال التطبيــق البعــدي لــه.

ــة االســتفادة مــن شــبكة اإلنرتنــت  وهــذا يتطلــب مــن املؤسســات اجلامعي
ــة  ــع الطلب ــل م ــرتوين للتواص ــي االلك ــل االجتاع ــبكات التواص ــة ش وخاص
ــن  ــتفادة م ــره واالس ــه وتطوي ــرتوين وتفعيل ــوي االلك ــاد الرتب ــذ االرش وتنفي
الــدروس املســتوحاة مــن األحــداث الكــرى يف الرســالة اإلســامية واالطــاع 
ــة وناقــدة وبــدون تعصــب  عليهــا وعــى مضامينهــا بصــورة دقيقــة وموضوعي
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او تطــرف يف اصــدار األحــكام واختــاذ املواقــف حيــث انــه مــن الــروري ان 
يكــون الطالــب اجلامعــي عــى درايــة ومعرفــة واطــاع عــى الــرتاث اإلســامي 
ــات  ــداث وثقاف ــن اح ــه م ــكل ماحيتوي ــامية ب ــالة اإلس ــر للرس ــوي الكب الرتب

ــة. ــة وحياتي ــم ديني وتعالي

ــة لتعريــف  ــه مــن خــال البحــث الحــظ الباحــث وجــود امكاني ــث ان حي
الطلبــة ببيعــة الغديــر وامهيتهــا يف الرســالة اإلســامية نتيجــة لاســلوب املمتــع 
واملشــوق يف طــرح املعلومــات عــر شــبكة اإلنرتنــت بصــورة قــد تكــون غــر 

مألوفــة عنــد الطلبــة يف الســابق.

الف�سل اخلام�ش: ال�ستنتاجات والتو�سيات واملقرتحات

اوال - االستنتاجات: 

1- امكانيــة اســتخدام التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين يف تعريــف الطلبــة 
بامهيــة بيعــة الغديــر.

ــة  ــن بيع ــدة ع ــة عدي ــات اضافي ــى معلوم ــول ع ــة احلص ــتطاع الطلب 2 - اس
ــل  ــبكة التواص ــتخدامهم لش ــد اس ــامية بع ــالة اإلس ــا يف الرس ــر وامهيته الغدي

ــرتوين. ــي االلك االجتاع

ــم  ــة يف تقدي ــا املختلف ــت وتطبيقاهت ــبكة اإلنرتن ــتخدام ش ــة اس 3 - أمكاني
ــر  ــة وتغي ــة العام ــات الطلب ــادة معلوم ــاهم يف زي ــد تس ــة ق ــات متنوع معلوم

ــداث. ــا واألح ــكار والقضاي ــن االف ــد م ــو العدي ــم نح ــات نظره وجه
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4 - االســتفادة مــن شــبكة اإلنرتنــت لتعريــف الطلبــة بالتاريــخ اإلســامي 
اخلالــد واألحــداث الكــرى فيــه وتقديــم املعلومــات هلــم وارشــادهم بصــورة 

موضوعيــة وعلميــة صحيحــة بعيــدا عــن التعصــب واخلافــات.

ثانيا - التوصيات:

1- االســتفادة مــن شــبكات التواصــل االجتاعــي االلكــرتوين مــن خــال 
ــراء  ــة وتزويدهــم باملعلومــات الدقيقــة التــي تســاهم يف اث التواصــل مــع الطلب
ــة  ــا بيع ــه ومنه ــرى في ــداث الك ــامي واألح ــخ اإلس ــول التاري ــم ح ثقافته

ــر. الغدي

ــامي  ــرتاث اإلس ــى ال ــة ع ــف الطلب ــة بتعري ــات اجلامعي ــام املؤسس 2- اهت
ــل  ــن اج ــامية م ــالة اإلس ــا يف الرس ــه وامهيته ــة في ــداث املهم ــد واألح اخلال

ــامي. ــرتاث اإلس ــة ال ــو عظم ــم نح ــة اجتاهاهت تنمي

ــص  ــض القص ــة بع ــات اجلامعي ــية يف املؤسس ــج الدراس ــني املناه 3- تضم
لاحــداث املهمــة يف التاريــخ اإلســامية وبيــان امهيتهــا يف الرســالة اإلســامية 

وتاثرهــا عليهــا.

والدينيــة  اجلامعيــة  املؤسســات  بــني  والتكامــي  املشــرتك  العمــل   -4
واالعاميــة لوضــع خطــط اســرتاتيجية منظمــة وقابلــة للتنفيــذ لتعريــف الطلبــة 
عــى التاريــخ اإلســامي واحداثــه وبيــان مــدى تاثرهــا يف الرســالة اإلســامية.

5 - اجــراء العديــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة الرصينــة باالعتــاد 
ــر يف احلفــاظ عــى  ــة بيعــة الغدي ــان حقيقــة وامهي ــة لبي عــى املصــادر املوضوعي
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الرســالة اإلســامية وتعريــف الطلبــة عليهــا.

6 - معاجلــة قضيــة بيعــة الغديــر مــن وجهة نظــر اكاديميــة جامعيــة ورضورة 
اشــرتاك اســاتذة اجلامعــات يف هــذا املوضــوع وتعريــف الطلبــة عليها.

7 - االنفتــاح عــى الطوائــف اإلســامية االخرى واجــراء املناقشــات العلمية 
ــة  ــة وااللكرتوني ــي االعتيادي ــل االجتاع ــائل التواص ــف وس ــر خمتل ــة ع اهلادف

لتوضيــح حقيقــة وامهيــة بيعــة الغديــر هلــم.

ثالثا - املقرتحات:

اســتكاال هلــذا البحــث يقــرتح البحــث اجــراء بحــوث ودراســات يف هــذا 
املجــال ومنهــا: 

1 - توظيــف االفــكار الرتبويــة يف بيعــة الغديــر يف بنــاء الشــخصية الفاضلــة 
ــاديء  ــة بمب ــة شــبكة اإلنرتنــت يف تعريــف الطلب للطالــب اجلامعــي. 2- فاعلي

وتعاليــم الديــن اإلســامي وفرائضــه.

3- بيعة الغدير بني النص والتفسر عند الطوائف اإلسامية.

امل�سادر:

-القران الكريم
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ــر. ــل اجلزائ ــة جيج ــدد 17 جامع ــة ع ــانية واالجتاعي اإلنس
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أمنوذج الغدير قراءة يف علم االجتماع السياسيالجزء التا

اأ. د. عبد الأمري كاظم زاهد

املدخل

يــكاد ينعقــد اإلمجــاع أّن جهــر املعضلــة احلضاريــة الراهنــة يف العــامل 
ــببها  ــوي، وإّن س ــرشوع النهض ــم امل ــاري وعق ــداد احلض ــو االنس ــامي ه اإلس
ــرص  ــد ع ــا بع ــن م ــن زم ــة م ــية للدول ــة السياس ــتحكمة يف الرشعي ــة املس األزم
ــدأ  ــني املب ــة ب ــة: املباين ــة الرشعي ــود بأزم ــن، واملقص ــا الراه ــالة إىل عرصن الرس
ــي صنعهــا املســلمون  ــة السياســية الت ــات التجرب ــني جمري ــت وب األســايس الثاب
بعــد رحيــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وتبــدو آثــار هــذه األزمــة كالتوتــر األزيل 
ــات  ــقيفة ملجتمع ــه الس ــذي أوجدت ــد ال ــية يف التقلي ــاة السياس ــم يف احلي والدائ

ــوم1. ــذا الي ــلمني إىل ه املس

ــرش  ــر وف ــن فق ــدين م ــع امل ــر الرتاج ــع مظاه ــال أّن مجي ــًوا أن يق ــس غل ولي
ــلمني  ــدان املس ــارج بل ــة إىل خ ــرات اجلاعي ــوايل اهلج ــة وت ــارب التنمي يف جت
ــة  ــني والرشعي ــى القوان ــرد ع ــة والتم ــلحة الداخلي ــات املس ــروب والنزاع واحل
اال تداعيــات لتلــك األزمــة، بــا يف ذلــك وعــي األمــة لذاهتــا ووعيهــا لعاقتهــا 
ــن  ــا زم ــون ايديولوجي ــا يف أت ــال رؤيتن ــل إدخ ــوه بفع ــد تش ــذي ق ــر ال باآلخ

)1(-  مل يشهد العامل اإلسامي يف طول تارخيه جتربة سياسية تتمتع بالرشعية السياسية، فهي 
بني التغلب، والسيطرة باحلروب والقوة، وبني السيطرة بقوة مراكز قوى قبلية/ عرقية.
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التخلــف، فــا األمــة تفهــم ذاهتــا فهــا حقيقيــا وموضوعيــا وال تفهــم اآلخــر 
ــا  ــا تعام ــا معه ــون تعامله ــا ليك ــا علمي ــات فه ــدول والكيان ــم وال ــن األم م
علميــا وهبــذا تتحــول األزمــة إىل أزمــة حضــارة وليســت أزمــة نظــام ســيايس 
ــاق  ــة يف نط ــدارس الكامي ــاف امل ــس خ ــة، فلي ــة عقدي ــن جه ــا وم ــط ك فق
األصــول واألســس إنــا يمكــن أن نجــده يف التفصيليــات اجلزئيــة ألن األصــول 
ــس  ــة يف األس ــن املباين ــه تكم ــة ففي ــل اإلمام ــرتكة إال أص ــع مش ــم جوام عنده
واجلزئيــات مًعــا، لذلــك قــال الشهرســتاين أن خافهــم يف اإلمامــة هــو أعظــم 
خــاف بــني األمــة ويقــول )مــا ســَل ســيٌف يف اإلســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل 

ــان(1. ــة يف كل زم ــى اإلمام ــّل ع ــا س م

لقــد بقيــت مقولــة الشهرســتاين حــارضة يف أروقــة نقــد التجربــة السياســية 
اإلســامية حضــوًرا فاعــًا ودائمًيــا مــروًرا بــكّل كتــب الفقــه الســيايس 
ــه رّواد  ــن قبل ــدون وم ــن خل ــران كاب ــم العم ــب عل ــلطانية وكت واألحــكام الس
الفلســفة السياســّية مــن املســلمني كالفــارايب وابــن رشــد وابــن طفيــل وغرهــم 
ــامية  ــارة اإلس ــقوط احلض ــبب يف س ــد الس ــى أّن حتدي ــوا ع ــن توافق ــن الذي م
ــلطة  ــة الس ــدان رشعي ــتبداد وفق ــو االس ــا ه ــا وفنوهن ــا وعلومه ــور آداهب وتده
وليــس هــذا التســامل ديــدن العلــاء األقدمــني إّنــا رسى إىل العلــاء يف العصــور 
املتأخــرة ففــي العــرص احلديــث نجــد أن حممــد عبــده يشــر إىل هــذا )املشــكل( 
ــم  ــر ذاهت ــه وتطوي ــجاعة يف مراجعت ــن الش ــدًرا م ــلمون ق ــارس املس ــذي مل ي ال
ــة مــن خــال نقــده ومل يعــرف عنهــم اهنــم متجهــون نحــو )ســلطة(  احلضاري

)1(-  امللل والنحل )احلي(، حممد بن عبد الكريم الشهرستاين: ج1، ص22.
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تســتمد رشعيتهــا أمــا مــن النــص اإلهلــي اجلــي القاطــع بعــد تســوية التأويــات 
املفتوحــة للنــص أو مــن اختيــار النــاس الطوعــي والواعــي للحاكــم، إذ ال ثالث 
ــر  ــوم الفك ــل يف عم ــامي، ب ــيايس اإلس ــر الس ــوم الفك ــلطة يف عم ــل الس ألص
ــخص  ــني يف تش ــع األقدم ــدة م ــد عب ــق حمم ــذا يتواف ــي وهب ــيايس الوضع الس
ــه )أم  ــي كتاب ــي فف ــن الكواكب ــد الرمح ــه عب ــق مع ــد اتف ــاري وق ــوق احلض الع
القــرى( يشــخص الكواكبــي ســبب الفتــور العــام يف جهــد النهضــة للمســلمني 
بأّنــه االســتبداد الســيايس ويمثلــه لانكســار التارخيــي كعاقــة العلــة باملعلــول، 

وقــد أعلــن أّن الشــورى الدســتورية هــي احلــل1.

ومثلهــا املــرزا حســني النائينــي الــذي أعــاد إنتــاج أســس الدولــة بأنمــوذج 
نيــايب دســتوري خمتلــف عــن النمــوذج اخلافــة املعهــود ضمــن الئحــة مرهنــة 
فقهيــة وأصوليــة يف كتابــه النفيــس تنبيــه األمــه وتنزيــه امللــة2 الــذي رســم فيــه 
الئحــة لدولــة دســتورية برملانيــة حديثــة ووضــع هلــا أسســها الدينيــة والعقليــة 
وشــاطرهم الــرأي املفكــر مالــك بــن نبــي فقــال أن األزمــة الدســتورية املزمنــة 
ــامي  ــع االس ــة املجتم ــاط مدني ــبب يف انحط ــي الس ــقيفة ه ــرص الس ــن ع م

وتراجعــه احلضــاري3.

ــّر  ــار ح ــي أو اختي ــّص إهل ــا ن ــية إّم ــة السياس ــي الرشعي ــدم أن أص ــد تق وق

)1(-  أم القرى، عبد الرمحن الكواكبي، دار الرائد، 1982م: ص18. ينظر: طبائع االستبداد 
)حلب(: ص9.

)2(-  تنبيه األمة وتنزيه امللة، املرزا حسني النائيني، بروت: ص28.
)3(-  رشوط النهضة، مالك بن نبي: ص54.
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وطوعــي للحاكــم مــن النــاس ورغــم بدهييــة هــذه الرؤيــة نجــد تواطــؤا مريًبــا 
ــة وحــددت أســس تشــكيل  ــي رســمت البوصل ــب النصــوص الت يســعى لتغي
ــل،  ــل والنح ــد واملل ــرق والعقائ ــب الف ــة يف كت ــل الرشعي ــع بكام ــة تتمت دول
ــباهبا  ــن أس ــس م ــة ولي ــر األزم ــن مظاه ــاق م ــى االنط ــح ع ــد واض وتعم

ــا. وتداعياهت

مــن ذلــك مثــًا ابــن خلــدون الــذي صــّور عمــوم املوقــف بالســقيفة بـــ)إّن 
مــا حصــل ابتــداًء توليــة واحــد مــن الصحابــة بــرىض )الصحابــة1 خليفــة عــى 
املســلمني(، دون أن يغــوص هــذا املؤســس ألنثروبولوجيــا )التجربــة العمرانيــة 
اإلســامية( يف عمــق األزمــة ويصــور ذلــك االنتقــال اخلطــر مــن القيــم القرآنية 
إىل قيــم البــداوة التــي كانــت تقــّدس ســلطة زعيــم القبيلــة وتتســم بأهّنــا اجلاعــة 
ــداوة  ــة، فالب ــلطة الدول ــوع لس ــض اخلض ــي ترف ــني والت ــى القوان ــردة ع املتم
بطبيعتهــا ومســارها مل تعــرف االنضــام ملجتمــع خيضــع هلرميــة القــرار املؤســي 

ويطيــع القانــون ويلتــزم بتــداول الســلطة.

والســؤال كيــف انتقــل الذهــن العــريب )البــدوي( مــن قيــم البــداوة تلــك يف 
الســقيفة إىل صناعــة الدولــة؟

ــقيفة  ــأّن الس ــول ب ــه إىل الق ــي تتج ــرة لك ــك مضط ــى ذل ــة ع ــى اإلجاب وتبق
صنعــت دولــة متفقــة مــع القيــم البدويــة وتشــكلت مــن خــال كبــار املمثلــني 

املراكــز القــوى القبليــة وعــى وفــق األعــراف القبليــة.

)1(-  املقدمة، ابن خلدون: ص69.
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ــة  ــا الســؤال السوســيولوجي الاحــق فهــو كيــف رســمت هــذه االنتقال أّم
ــرآين  ــص الق ــى الن ــن مقت ــا ع ــف نوعي ــقيفة خمتل ــوذج الس ــار أنم ــث ص بحي
ــاءة +  ــس )الكف ــى أس ــة ع ــكيل الدول ــم بتش ــي أمرهت ــة الت ــة النبوي والتجرب
األفضليــة املطلقــة + الســابقة النقيــة املتقدمــة( علــًا أّن هــذه األســس معلومــة 
للجميــع وممثلــة يف شــخص منهــم يعــرتف اجلميــع بأفضليتــه املطلقــة وكفاءتــه 
وســابقته النقيــة، هــذا إذا نوقــش األمــر بعــدم وجــود النــص أّمــا مــع اإلقــرار 
بالنــص صــدوًرا وداللــة فــإين أظــّن أّن النّــص مل يــأت بالّتوليــة لــه ألّنــه قريــب 
نســبة للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أو صهــره، إّنــا لثبــوت كونــه الفــرد األكمــل 
ــرار  ــة بإق ــالة املحمدي ــات الرس ــتكال مه ــى اس ــدرة ع ــر ق ــم واألكث واألعل
اجلميــع الســابقني منهــم والاحقــني فلــو مل يكــن لواليتــه نــّص مــن القــران أو 
بحديــث الغديــر فــإّن واقــع أحــداث زمــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه تكشــف 
ــة اإلســامية  ــة احلضاري ــا منافــس الســتكال التجرب ــل ب ــه األكمــل واملؤّه أّن

ــذاك. بإقــرار كل شــهود العــرص آن

وقــد يقــال أن جتربــة الســقيفة مل تكــن مــن وحــي الواقــع القبــي يف اجلزيــرة 
ــرتاض ال  ــدو يل اف ــا يب ــذا ك ــاورة، وه ــاذج املج ــرة بالن ــون متأّث ــد تك ــا ق إّن
يصمــد للفحــص إذ ال يتصــور انتقــال النمــوذج الساســاين لوعــي الفاعلــني يف 
اجلزيــرة العربيــة ألســباب عــدة منهــا الفاصــل احلضــاري والنفــي بــني العــرب 
ــام  ــل اإلس ــت قب ــد تاش ــم ق ــإّن ديمقراطيته ــروم، ف ــبة لل ــرس وبالنس والف
بقــرون، ومــا وصــل مــن فكــر الــروم الســيايس إىل املســلمني كان ضئيــًا مثــل 
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كتــاب السياســة والفراســة ألرســطو طاليــس1 فلــم يتأثــروا هبــا ألهّنــم مل يعــرف 
فيهــم الّتثاقــف احلضــاري آنــذاك مــع حضــارات األمــم األخــرى، بــل مل تكــن 

تلــك األّمــة تفــك احلــرف.

ــلطة  ــكت الس ــي مس ــة الت ــات العربي ــض اجلاع ــرت بع ــد تأّث ــا ق ــم رّب نع
ــة  ــراج واألنظم ــة اخل ــم أنظم ــذوا منه ــث أخ ــراق حي ــح الع ــد فت ــرس، بع بالف

ــروب. ــتباك باحل ــد االش ــة وقواع ــرى للدول ــة األخ التدبري

ــل  ــرتاتيجية مث ــورة االس ــو اخلط ــد كان ه ــا بع ــاء في ــذه الفقه ــا أخ ــن م لك
ــات الفكــر  ــذي كان ذلــك مــن أبجدّي ــه، ال ــدأ قداســة احلاكــم واخلضــوع ل مب
الساســاين فأخــذه الفقهــاء بحرمــة اخلــروج عــى الســلطان حتــى لــو كان جائــًرا 
وظامًلــا ووضعــوا لــه مســتنًدا دينًيــا فجعلــوا النــاس بــني خياريــن إّمــا االنصيــاع 
حلكــم تعــوزه الرشعيــة والعــدل وإّمــا العيــش ضمــن تبعــات الفــوىض واهلــرج 
وافتقــاد األمــن، وبذلــك غّيبــوا األنمــوذج الســيايس املعتمــد عــى النـّـص الــذي 
يركــز مضمونــه عــى أّن األفضــل هــو املرشــد وهــو املعّلــم والقائــد وهــذا املبــدأ 
يــكاد حيتــّل مقدمــة اهلــرم القيمــي للتجربــة اإلســامية امللتزمــة بنــّص الغديــر.

ــا  ألّن هــذا املبــدأ معنــّي ضمــن قيمتــه األساســية ببنــاء اإلنســان بنــاًء تكامليًّ
لــكّل قدراتــه النّفســّية والروحّيــة والعقلّيــة واجلســدّية والعاطفّيــة ليكــون املؤّهل 
ــن  ــان ضم ــة اإلنس ــاء دول ــدل وبن ــة الع ــارة األرض وإقام ــتخاف وع لاس
ثاثــة عنــارص هــي طبيعــة النظــام الســيايس املتضامــن مــع اإلنســان، وااللتــزام 

)1(-  السياسة والفراسة، أرسطو طاليس، دار العلوم، بروت، 1990. 
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بتنصيــب احلــكام العــدول، وقيــم احلكــم الرشــيد1 وهــذه كــا يّتضــح تتبايــن 
مــع قيــم البــداوة التــي هتــدر هــذه القــدرات لصالــح اســتقرار الطاعــة لشــيخ 
ــا  ــراًرا تارخييًّ ــدت اضط ــة فأوج ــفة الدول ــات فلس ــللت األدبي ــي تس ــة الت القبيل
شــّكل الدولــة عــى أنمــوذج يفتقــد للرشعيــة فأنتــج دولــة مكونــة مــن رؤســاء 
القبائــل التــي تشــّكل القــوى الصانعــة للحــدث االجتاعــي والســيايس، 
ــل،  ــم األفض ــار احلاك ــر اختي ــلطة ومعاي ــة الس ــة ورشعي ــدة األم ــا بوح مضحيًّ
وهكــذا عدلــوا مــن الفاضــل إىل املفضــول ومــن الدســتورية إىل الدولــة 
املنســجمة مــع تقاليــد ذلــك املجتمــع القبــي الــذي يتمســك بالغــزو والعــرق 

ــة. ــة ريعي ــاس لدول ــي األس ــة وه ــرتاتيجيات الغنيم ــة واس والقبيل

ــة  ــم التجرب ــة، وقي ــع والدول ــاء املجتم ــة يف بن ــم القرآني ــة للقي إّن أّي مراجع
ــا  ــيا م ــقيفة، الس ــوذج الس ــرت إزاء نم ــرة ظه ــوة كب ــف أن فج ــة تكش النبوي
ــية  ــة سياس ــم وجترب ــام حك ــن نظ ــّورة م ــة املن ــة يف املدين ــة النبوي ــه التجرب أفرزت
ــق  ــة وتطبي ــح األّم ــزام بمصال ــن االلت ــان م ــقيفة اإلنس ــوذج الس ــل أنم ــد نق فق
القوانــني إىل تقديــس احلاكــم بــدل األّمــة، وصــار عليهــا احــرتام احلاكــم حينــا 
ــت  ــه وحول ــى أداء مهّات ــادرة ع ــان وق ــاًّ باإلنس ــاداًل ومهت ــًا وع ــون مله يك
ــه،  ــم بالتزامات ــرار احلاك ــزام دون إق ــذا االلت ــة هب ــرار األم ــة إىل إق ــوم البيع مفه
ــوق  ــح حق ــزدوج( يوّض ــي م ــوم حقوق ــو )مفه ــي ه ــة احلقيق ــوم البيع ألّن مفه
ــة الســقيفة عــن كل  الطرفــني احلاكــم واملحكــوم وواجباهتــا، لقــد ختّلــت جترب
ــوم. ــى املحك ــات ع ــم والواجب ــوق للحاك ــت احلق ــرتاطات وجعل ــذه االش ه

)1(-  سيتناول البحث الحق تفصيل هذه املحاور.
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ولعــّل هــذا مــن أهــم جتليــات املباينــة املبكــرة مــع القيــم التأسيســية القرآنيــة، 
ــة النبوية. ومضامــني التجرب

ــة  ــق والرشعي ــر احل ــى معاي ــاد ع ــن االعت ــقيفة م ــة الس ــت دول ــد اجته لق
وحقــوق اإلنســان إىل معايــر األعــراف املتوارثــة وبعــض األعــراف املجــاورة 
ــد  ــا بع ــورت في ــي تط ــذرة الت ــك الب ــت تل ــر القــوة وكان ــم معاي ــا حتكي وأمهه
فأوجــدت جتــارب تعســف احلــكام وســطوهتم واســتبدادهم وإخاهلــم باحلقوق 
املدنيــة للمجتمــع يف طــول جتربــة احلكــم بعــد عــرص النبــوة حتــى يومنــا الراهن 
إاّل اســتثناءات نــادرة جــًدا فلــم يشــهد التاريــخ مــن بــدء جتربــة دولــة الســقيفة 
ــا  إىل هنايــة اخلافــة العثانيــة مشــهًدا ملحاســبة احلاكــم، بــل حتــّرر احلــّكام فقهيًّ
مــن طائلــة املســاءلة لــه حينــا أمجــع أغلــب الفقهــاء مــن أكثــر املذاهــب عــى 

ــه ورضورة نصيحــة برفق...الــخ1. تقديــس الســلطان وحرمــة اخلــروج علي

ــل أليب  ــا حص ــوره. ك ــه وج ــة ظلم ــبته وإدان ــادي بمحاس ــن ين ــيق م وتفس
ــى  ــروج ع ــرورة اخل ــه ب ــلطة قول ــاء الس ــل فقه ــه ج ــر علي ــذي أنك ــة ال حنيف
ــل  ــد رحي ــت بع ــي حصل ــية الت ــة السياس ــظ: أن األزم ــر. وياح ــم اجلائ احلاك
ــة  ــة ديني ــا، بأدل ــززت أطرافه ــدت وع ــد عم ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب
ــذا  ــا وه ــا وجهته ــوغ هل ــا يس ــلطة م ــت الس ــة وضع ــة مصنوع ــث نبوي وأحادي
ــراك  ــار احل ــّم ص ــي، ث ــيايس إىل رصاع دين ــن رصاع س ــرصاع م ــول ال ــا ح م
ــذ  ــغ اخلطــورة للحضــارة اإلســامية من ــتنزاًفا بال ــا وأوجــد اس انقســاًما مذهبًي

والنحل،  امللل  ينظر:  لذلك: مقاالت اإلساميني: ج1، ص35، وص111.  يراجع    -)1(
الشهرستاين: ج1، ص89.
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ــة  ــة والكامي ــدارس الفقهي ــاب امل ــر أصح ــار نظ ــري، وص ــرن األول اهلج الق
ــن  ــد م ــر واح ــى غ ــد تبن ــوم وق ــداء واخلص ــن األع ــه م ــم أن ــف معه ــن خيتل مل
ــرأي. ــاف يف ال ــيء إاّل لاخت ــر ال ل ــتئصال لآلخ ــات االس ــاء( سياس )الفقه

بــل لقــد صيغــت علــوم كثــرة عــى أســاس حديــث مشــكوك يف وثاقة ســنده 
وهــو )حديــث الفرقــة الناجيــة مقابــل الفــرق الضالــة التــي يف النــار عــى حــد 
زعمهــم( مثــل علــم األديــان واملذاهــب )امللــل والنحــل أو الفــرق والعقائــد(1 
وعلــم الرجــال إذ تــدور الوثاقــة عــى الــرأي واملذهــب، وليــس عــى الصــدق 
والنزاهــة، وعلــم الــكام الــذي نقــل مهامــه مــن عقلنــة القضايــا اإليانيــة إىل 
ــدي، وهكــذا جتــد هــذه النزعــة ســائدة يف  ــة عــى بطــان اآلخــر العقائ الرهن
ــاف  ــداع واالكتش ــي لإلب ــتنزاف العلم ــذا االس ــر أن ه ــه والتفس ــه وأصول الفق
ــاب حــواٍش ورشوٍح  ــع إىل كّت قــد حــّول املفكريــن املســلمني بعــد القــرن الراب
ــة إىل  ــرون الاحق ــؤالء يف الق ــاد ه ــّم ع ــدة، ث ــون اجلدي ــم املت ــدل اخرتاعه ب
اختــزال الــرشوح واحلــوايش باملختــرصات، ثــم حولوهــا إىل ارجــوزات وعادوا 
فرشحــوا تلــك االرجــوزات وهكــذا ترســخ يف صناعــة الثقافــة واملعرفــة عقــل 

دائــري، يعــود دائــا لنقطــة البــدء.

1- أنموذج السقيفة:

ــية،  ــلطة السياس ــأة الس ــامي أّن نش ــر اإلس ــاء التفك ــوم يف فض ــن املعل م
يســتند فيهــا اجلميــع إىل أّن الوحــي الربــاين قــد قــدم األســس العامــة واملبــادئ 

القرن السادس، جاسم اجلزائري، رسالة دكتوراه،  الفرق واملقاالت حتى هناية  )1(-  كتب 
كلية ابن رشد.
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الروريــة للنظــام الســيايس، وتــرك جتســيد تلــك املبــادئ ســواء عــى مســتوى 
ــّي  ــار الن ــو املعي ــذا ه ــّل ه ــلمني ولع ــال املس ــات ألجي ــراءات واملؤسس اإلج
الــذي ثبــت بآيــات وأحاديــث تشــر لألفضــل بــل تــكاد تــرّصح باســمه لكــن 
الــذي حصــل بعــد رحيــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وحيــث كان بنــو هاشــم 
ــاعدة  ــي س ــقيفة بن ــا يف س ــد اجتاًع ــار تعق ــت األنص ــزه، كان ــغلون بتجهي منش
الختيــار خلــف النبــي منهــم بنــاًء عــى مــررات تارخييــة مــن أهّنــم املنــارصون 
الذيــن أنقــذوا التجربــة مــن اضطهــاد مكــة وآووا ونــرصوا وحاربــوا خصــوم 
ــذه  ــط ه ــزرج أحب ــني األوس واخل ــي ب ــام القب ــن االنقس ــة لك ــة النبوي التجرب

ــة. املحاول

واعتمــدت قريــش )معيــاًرا تارخيًيــا جتســد يف اجتاع )قــادة املجتمــع القريش( 
للتشــاور يف خافــة الرســول رغــم أّن الروايــات ال توّفــر لنــا أســاء احلضور وال 
عددهــم، إاّل قــادة األنصــار وقــادة املهاجريــن، وياحــظ أن األنصــار بوصفهــم 
ــل  ــم العام ــم باعتباره ــلطة هل ــة الس ــد أرادوا صناع ــني( فق ــني األصلي املواطن
ــو  ــر وأب ــارع عم ــرون س ــم املهاج ــا عل ــة، فل ــة النبوي ــاح التجرب ــم يف نج امله
ــة(  ــل والقراب ــار )األه ــى معي ــن ع ــح املهاجري ــاع لصال ــل االجت ــر إىل حتوي بك
وهــو معيــار قبــي وعــى وفــق مقتــى املباغتــة تقــول الروايــات أن عمــر طلــب 
مــن أيب بكــر أن يبســط يــده فبايعــه ثــم بايعــه املهاجــرون وكان انقســام األنصــار 
قــد أّدى هبــم إىل قبــول هــذه املباغتــة ثــم تلــت ذلــك إجــراءات مــن اإلجبــار 
والقــر واإلكــراه ملــن مل يبايــع منهــم1 مثــل ســعد بــن عبــادة، ثــم روى عــن 

)1(-  تاريخ األمم وامللوك، الطري: ج2، ص224.
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عمــر قولــه: أّن بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة وقــي اهلل رشهــا.

ــة  ــال ثاث ــن خ ــقيفة( م ــة للس ــة التارخيي ــة )التجرب ــا دراس ــا يمكنن وهن
مداخــل أساســّية املدخــل التأصيــي واملدخــل التارخيــي واإلجرائــي.

ــي  ــث أن النب ــاظ احلدي ــن حف ــدد م ــم ع ــي يزع ــل الدين ــال التأصي ــي جم فف
صــى اهلل عليــه وآلــه تــرك النــاس بــا توصيــة باخلافــة ألحــد فاعتقــد النــاس 
أّن األمــر إليهــم، بيــد أّنــه ال يمكــن للعقــل أن يقبــل مضمــون هــذه املروّيــات، 
ــة إىل  ــة أزلي ــة كوني ــارة تارخيي ــا حض ــس عليه ــالة تؤس ــاء برس ــا ج ــك أن نبًي ذل
ــرتك  ــه أن ي ــف ل ــًا(، كي ــياء )حك ــط األش ــع ألبس ــد كان يض ــن وق ــوم الدي ي

ــه برمتهــا؟ ــح بتجربت ــا يطي ــاس لــرصاع دمــوي رب الن

ويف هــذا املحــور نجــد تباينًــا كبــًرا يف الروايــة التارخييــة بــني فريــق الســقيفة 
ــص  ــود ن ــم وج ــذي يزع ــة( ال ــض )املعارض ــر الراف ــق اآلخ ــوالة( والفري )امل
ــن  ــده قرائ ــة تؤي ــام باخلاف ــه الس ــي علي ــف ع ــدور بتكلي ــح الص ــي صحي إهل

ــة. ــابقة النقي ــاءة والس ــة والكف األفضلي

أمــا املحــور التارخيــي فهــي رسديــات املؤرخــني ملــا جــرى يف الســقيفة والتــي 
ــة  ــخ كاإلمام ــب التاري ــطورها يف كت ــا وراء س ــاف م ــا واكتش ــن مراجعته يمك

والسياســة وتاريــخ الطــري.

ــة  ــيخ بيع ــات األوىل لرتس ــتذكر، الفعالي ــذي يس ــي ال ــور اإلجرائ ــم املح ث
األول والفــرتة املضطربــة لســتة أشــهر بعــد انعقادهــا ومــا رافقهــا مــن متــرد يف 
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أطــراف اجلزيــرة )اليامــة( فيــا ســّمي بـ)حــركات الــردة(1.

ــة  ــر أّن الثاث ــي تظه ــي والتارخي ــن اإلجرائ ــن يف املحوري ــة التباي أّن حصيل
األوائــل مل يصلــوا إىل الســلطة بظــروف طبيعيــة دســتورية تعتمــد عــى معايــر 
ــة احلــّكام فلقــد كان  احلــق والكفــاءة، الســيا وقــد انتهــى حاهلــم بمقتــل ثاث
ــة(، وكان انتخــاب  انتخــاب األول )مــن جمموعــة مثلــت مراكــز القــوى القبلي
ــن  ــث م ــت للثال ــة، وكان ــذ رأي اجلاع ــن األول( دون أخ ــة م ــاين )بوصي الث
خــال )تنــازع إرادات القــوى الفاعلــة يف جمتمــع املدينــة املنــورة بعــد جمريــات 

ــاين(. ــن األول والث ــت يف زم حصل

ــروف  ــت يف ظ ــث فكان ــد الثال ــام بع ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــا بيع أم
ــان لذلــك دعاهــم إىل بيعــة  ــل عث اســتثنائية ومتــّزق جمتمعــي حصــل بعــد مقت
ــون الطــوارئ ويعلــن  ــق قان ــه أن يطّب ــا جهــاًرا، وكان ل عامــة ويف املســجد علنً
األحــكام العرفيــة ويعّطــل دور مراكــز القــوى، إاّل أّنــه اختــار النمــط الطبيعــي 
ــة  ــدل والنزاه ــن الع ــة ملوازي ــرات املباين ــم التغ ــن حلج ــة لك ــة األّم السياس
اســتعىص عليــه تصحيــح مــا وصــل إليــه جمتمــع االســتغنام لذلــك وألّنــه أرّص 
عــى بنــاء دولــة كاملــة مســتوفية الســات العــدل والنزاهــة انزلــق املوقــف إىل 
ثاثــة حــروب داخليــة، يف حــني كانــت فــرتة حكــم الثــاين فــرتة طــوارئ فعلّيــة 
ــرض  ــم وف ــوال بعضه ــادر أم ــة وص ــادرة املدين ــة مغ ــى الصحاب ــرم ع إذ ح
عقوبــات تعزيريــة عــى آخريــن واجتهــد )للــرورة( قبالــة النــص ومل ينزلــق 
ــرؤ  ــل مل جي ــروان ب ــني والنه ــل وصف ــل باجلم ــا حص ــام ك ــرد ع ــف إىل مت املوق

)1(-  ينظر: حكم الردة، طه جابر العلواين: ص43.
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الجزء التا

أحــد عــى إعــان اخلــاف عــى احلاكــم املدعــوم بمراكــز القــوى التي اســتوفت 
ــة عــى  مطالبهــا بالتقســيم الطبقــي للعطــاء ويف زمــن عثــان اســتحوذ بنــوا أمّي

ــه. ــت بقتل ــة انته ــال إىل فــوىض عارم ــی احل ــلطة فانته ــال والس امل

ولعــل مقتلــه كان الســبب يف أن تفتــح أبــواب احلــروب األهليــة والتمــردات 
عــى أمــر املؤمنــني عليــه الســام وهــذا الــر الــذي يفــر موقــف اإلمــام عــي 

عليــه الســام مــن رفــض االعتــداء عليــه.

وبعــد مقتــل عثــان بايعــوا علًيــا )ســًدا للفــراغ( وأمــًا يف اســتتاب األمــور 
بعــد شــغور منصــب اخلافــة لكــن علًيــا عليــه الســام مل جيــر الذيــن مل يبايعــوه 
عــى البيعــة، وألجــل إعــادة املجتمــع إىل االســتقامة اضطــر أن خيــوض حروًبــا 
ــه مل يســتطع ومــع ذلــك ظــل صامــًدا  ثاثــة إلرجــاع األمــر إىل الرشعيــة إاّل أّن
لبنــاء دولــة الرشعيــة وغــادر شــهيد احلــق والعدالــة وحقــوق اإلنســان واليــزال 
ــه  ــن علي ــام احلس ــده اإلم ــاس بع ــار الن ــخ اخت ــول التاري ــدل يف ط ــار الع معي
الســام الــذي وجــد أّن املوقــف أصعــب ممـّـا كان عليــه أبيــه أمــر املؤمنــني عليــه 
الســام فغــادر لئــا تكــون األمــة بــني خياريــن إّمــا اســتمرار احلــرب األهلية أو 

التضحيــة بالرشعيــة السياســية، فأهــدرت الرشعيــة لصالــح حقــن الــدم.

أن املباينــة التارخييــة واإلجرائيــة تؤكــد أن التضحيــة بالرشعيــة مل تكــن لصالح 
وحــدة األمــة فحســب بــل أهّنــا لصالــح إخضــاع األمــة لــإلرادات والقوة.

يقــول اجلاحــظ: لقــد ســّموه - يقصــد عــام صلــح احلســن عليــه الســام - 
عــام اجلاعــة ومــا كان عــام مجاعــة بــل عــام فرقــة وقهــر وجرنــة وغلبــة وعــام 
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حتولــت بــه اإلمامــة إىل ملــك كــروي واخلافــة غضــب قيــرصي1.

ــا نســتعر فكــرة )هيجــل 1813م( عــّا ســّاه باإلمــكان التارخيــي  ومــن هن
ــرى أّن  ــو ي ــاين، فه ــق العي ــية واملتحق ــادئ األساس ــني املب ــارق ب ــه الف ــي ب ويعن
كل حضــارة حتقــق بعــض مبادئهــا الســبب القصــور الــذايت أو ظــروف الســياق 

ــي2. التارخي

وهنــا نرصــد التشــوهات يف املحــاور الثاثــة ففــي صــدد املحــور التأصيــي 
نجــد تشــوهات الوعــي يف أن الرســول مل خيلــف أحــًدا لقيــادة املجتمــع تغييــب 

كامــل لألســس الثاثــة الطبيعــة النظــام املنشــور قرآنيــة ونبويــة وهــي:

مبــادئ الســلطة الرشعيــة وهــي )الشــوری، البيعــة املحــددة للحقــوق 
األمــة  القانــون وســلطة  احلاكــم واملحكــوم، وســيادة  بــني  والواجبــات 
ــؤولية  ــكام )مس ــؤولية احل ــط مس ــوي( وضواب ــي والدني ــني الدين ــل ب والتكام
احلاكــم، حماســبته والقيــم التــي تقــام عليهــا الــدول )العــدل/ احلريــة/ احلقــوق 
ــاء  ــكلية )أثن ــورة ش ــورى إاّل بص ــق الش ــقيفة( مل حتق ــة )الس ــانية( أّن دول اإلنس
التأســيس، وحولــت البيعــة إىل صيغــة تعاقديــة ملزمــة للمحكــوم فقــط( 
وإعطــاء احلاكــم صفــة فــوق القانــون، بــل هــو الــذي يضــع القوانــني، وأهــدر 

ــوي. ــن الدني ــي ع ــرتق الدين ــة، واف ــّق األم ح

ومل يعــرف يف مســار التجربــة موضــوع مســؤولية احلاكــم وحماســبته وكان مــن 

)1(-  رسالة يف الثابتة، اجلاحظ: ج2، ص11. 
)2(- العامل الرشقي، هيجل، دار التنوير: ص72.
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ــورة  ــان الث ــاس إىل إع ــر الن ــبة أن أضط ــؤولية واملحاس ــدأ املس ــّراء إلغــاء مب ج
ــة  ــات اإلداري ــبب السياس ــكام بس ــر احل ــوة لتغي ــتعال الق ــث واس ــد الثال ض
واملاليــة. والســبب ذاتــه وراء حــركات التمــرد التــي حصلــت يف األربع ســنوات 
مــن واليــة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام )اجلمــل - النهــروان - صفــني( 
ولعــّل مــا آل إليــه أمــر الســلطة باالنتقــال إىل )امللــك العضــوض( زمــن معاويــة 

كان إحــدی أهــم تداعيــات إلغــاء الرشعيــة التأسيســية.

ــا كامــًا بحيــث مل يعــد  ــة تغلًب ــا: اســتطاع التغلــب عــى إرادة األّم ومــن هن
بحاجــه إىل تأويــل أو تريــر أمــر عــادي تبلتــه النــاس، وصــار، اإلكراه الســيايس 
معتــادا بــل أدخــل يف حلبــة التدّيــن بإلــزام النــاس بطاعــة املتغلــب، وطاعــة بــا 

حــدود.

۲- أنموذج الغدير:

أّيــًا كان اخلــاف يف حديــث الغديــر صــدوًرا وتأويــًا فــإّن عــرشات اآليــات 
واألحاديــث النبويــة كانــت واضحــة اإلشــارة والداللــة إىل أّن احلاصــل النوعــي 
ــى  ــدرة ع ــر ق ــل واألكث ــل واألفض ــون األكم ــب أن يك ــامية جي ــالة اإلس للرس
ــل  ــذا يف األق ــا وه ــده اهلل هل ــذي يري ــتوى ال ــاء للمس ــى االرتق ــة ع ــل األم مح

املنطــق الفطــري الــذي ال خيتلــف عليــه أحــد.

ــْوَم  ــاىل: }اْلَي ــه تع ــوم يف قول ــذا املفه ــاء هب ــم ج ــرآن الكري ــده أن الق ويؤي
ــا  ْســَاَم ِدينً ــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْم َوَأمْتَْم ــُت َلُكــْم ِدينَُك َأْكَمْل
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ــٌم{1. ِحي ــوٌر رَّ ــإِنَّ اهللََّ َغُف ــٍم َف ْث ِ ــٍف إلِّ ــْرَ ُمَتَجانِ ــٍة َغ ــرَّ يِف خَمَْمَص ــِن اْضُط َفَم

فإكــال الديــن وإمتــام النعمــة وبــرىض اهلل عــا بلــغ بــه النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه كامــًا املنحــة اإلهليــة بالبيــان واهلدايــة وتأسســت القيــم العامــة ومل يبــق إاّل 
االســتجابة اإلنســانية والتطبيــق الصحيــح هلــذه القيــم. بيــد أّن ضغــط الســلطة 
االســتبدادية التــي تنامــت بعــد الســقيفة تنامًيــا تدرجيًيــا حتــى انتهــت إىل امللــك 
العضــوض وقــد أملــت عــى املدونــني مــن أصحــاب التفاســر ورّشاح احلديــث 
ــك  ــن ذل ــوًدا وم ــا مقص ــا غرضًي ــتخدام أيديولوجًي ــل اس ــتخدموا التأوي أْن يس
مثــًا مــا كانــوا يفــّرون بــه قولــه تعــاىل: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{ مــن 
ــا مــا تراهــا خمتلفــًة ومضطربــًة يــرب بعضهــا  ــة، فغالًب تفســرات غــر منطقّي

بعًضــا ألهّنــا ليســت منطقّيــة وال نابعــة ممــا ال يأتيــه الباطــل مــن بــني يديــه.

فقــد قــال بعضهــم أّن كلمــة )اليــوم( تعنــي يــوم الّصــدح بالدعــوة، وقــال 
ــّرر  ــوم عرفــة، وهكــذا وكلٌّ ي ــه ي ــوم فتــح مكــة وأردف ثالــث بأّن آخــر هــو ي
مقالتــه ليبعــد هــذه اآليــة عــّا نزلــت فيــه وهــو يــوم إعــان احلاصــل النوعــي 

ــل. ــل واألكم ــخص األفض ــه الّش ــز بأّن ــذي متّي ــالة ال للرس

والغريــب أّن املتعّســفني بالتأويــل يتجاهلــون حقائــق ال غبــار عليهــا ايغــًا 
بخدمــة الســلطة التــي هتــدر ذائقــة املجتمــع ومنطــق التفكــر وكمثــال عــى ذلك 
ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{  مــا يــراه املفــّرون أّن مفــردة اليــوم يف قولــه: }اْلَي
نزلــت يف فتــح مكــة وينســى أّن فرائــض وواجبــات كثــرة نزلــت بعــد ذلــك ممـّـا 
يتناقــض مــع قولــه )أكملــت - وأمتمــت(، وأّن الواقــع التارخيــي واضــٌح ببقــاء 

)1(-  سورة املائدة، اآلية: 3.
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ــَس  ــْوَم َيِئ ــه اليــوم }اْلَي التوتــر والــرصاع ضــّد املســلمني ممّــا يتناقــض مــع قول
ِذيــَن َكَفــُروا ِمــن ِدينُِكــْم{1، بعمومهــا الظاهــر وهكــذا يف تفســرات أخــرى. الَّ

ــوم  ــت يف ي ــا نزل ــا ورد أهّن ــر م ــال آخ ــني ومث ــن املرشك ــراءة م ــوم ال ــل ي مث
ــا  ــف حائ ــذي يق ــه ال ــكال نفس ــه اإلش ــذا يتناول ــارشة وه ــنة الع ــة يف الس عرف

ــرى. ــرات األخ إزاء التفس

ــّدة  ــة ع ــس يف اآلي ــل يلم ــدرك ب ــرآين ي ــّص الق ــياق الن ــع لس ــل أّي متتب ولع
ــا  ــْم{ مل ــن ِدينُِك ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ــراد مفــردة }اْلَي إمــارات مفــّرة مل
ــرة ألّن  ــار اجلزي ــى كّف ــرص ع ــذي ال يقت ــق ال ــوم املطل ــة العم ــن دالل ــا م فيه
ــرات  ــى التفس ــل ع ــذا مل حيص ــار األرض وه ــمول كّل كّف ــوم ش ــى العم مقت
ــب  ــن تغيي ــزوا ع ــد أن عج ــّص بع ــة الن ــب دالل ــة إىل تغيي ــة اهلادف األيديولوجي
النــص ذاتــه ثــم تلمــس أّن األمــر اإلرشــادي بــأْن ال ختشــوهم واخشــوين تــدّل 
ــك  ــاءة تل ــّوة وكف ــود بق ــن يق ــويل م ــح إاّل بت ــتقبل وال يتض ــاك املس ــى امت ع
ــد  ــزول العدي ــض بن ــي تنتق ــة الت ــام النعم ــن، وإمت ــال الدي ــاره إك ــرة، وإم املس
مــن الفرائــض واألحــكام بعــد دعــوی إكــال الديــن يف حــني مل ينــزل يشء بعــد 

ــا. ــام دينً ــا اإلس ــا ولن ــا اهلل عنّ ــذا رض ــر وهك الغدي

أي بعــد إمتــام كّل الــرشوط املوضوعيــة لاســتمرار مــن ذلــك يتبــني أّن هــذه 
العامــات التــي حتّققــت يف )يــوم( جــاء يف اآليــة معرًفــا )اليــوم( بــأل العهديــة 
التــي يعرفهــا املخاطــب ال تنطبــق إاّل عــى يــوم بيعــة الغديــر ونــزول اآليــة }َيــا 

)1(-  سورة املائدة، اآلية: 3.
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ــَك{1، وقــول رســول اهلل صــى اهلل  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َأهيُّ
عليــه وآلــه »َمــْن ُكنــُت َمــوالُه َفهــذا عــيٌّ َمــوالُه«2.

يقــول صاحــب امليــزان أن يفنــد كل اآلراء التفســرية الســابقة مــن مجيــع مــا 
تقــدم يظهــر:

أ- أّن متــام يــأس الكفــار يتحقــق عندمــا ينّصــب اهلل مــن يقــوم مقــام النّبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه ألهّنــم ألّن قريًشــا كانــت تعــول عــى موتــه الســيا وإّنــه ال 
عقــب لــه وبعقــد الغديــر خيــرج الّديــن مــن احلامــل الشــخي وهــو النبــي صى 
اهلل عليــه وآلــه إىل احلامــل النّوعــي وهــو اإلمــام عليــه الســام الــذي بــه ســتبدأ 
مســرة األوصيــاء وبــه حيــّول الديــن مــن صفــه احلــدوث إىل صفــة البقــاء أي 
مــن )وضــع هــو فيــه جديــد غــر مســتقر إىل حقيقــة واقعيــة راســخة غــر قابلــة 

لإلزالــة(3.

)1(-  سورة املائدة، اآلية: 67.
النسائي: 8148. رشح مشكل  )2(-  صحيح مسلم: 2408. مسند أمحد: 19285. سنن 
 .229  /5 والنهاية:  البداية   .4576 املستدرك:  يف  احلاكم   .1765 الطحاوي:  اآلثار، 
ظال اجلنة يف ختريج أحاديث السنة: 2/ 338. سلسلة األحاديث الصحيحة: 4/ 330، 
 .1112  /2 اجلامع:  صحيح  يف  األلباين  صححه   .3713 الرتمذي:  سنن  ح1750. 
املعجم الكبر للطراين: 4053. جممع الزوائد للهيثمي: 8/ 416. تفسر الرازي: 12/ 
عليه  عي  اإلمام  ترمجة  عساكر،  البن  دمشق  تاريخ   .315  /1 األرشاف:  أنساب   .50
منهاج   .61  /7 الباري:  فتح   .426  /4 النبوية:  السرة  ح1127.   ،81  /3 السام: 
السنة: 4/ 84-85. البخاري: 4349. سنن البيهقي: 6/ 342. الصواعق املحرقة عى 
أهل الرفض والضال والزندقة: 1/ 109. النهاية يف غريب احلديث واألثر: 5/ 510.

)3(-  امليزان: ج5، ص131.
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املبادئ العامة ألنموذج الغدير:

ــًا كان املوقــف مــن مــدى صــدور حديــث الغديــر أو داللتــه إاّل أنــه  قلنــا أّي
ــاس  ــز يف أس ــية يرتك ــلطة السياس ــا للس ــّدم توصيًف ــة ق ــاء الدول ــوذج لبن كأنم

ــة: ــرشة اآلتي ــادئ الع ــى املب ــا ع مرشوعيته

1- مبدأ الرد إىل اهلل ورسوله:

وهــو أعظــم األســس يف إقامــة الدولــة القانونيــة أي خضــوع احلاكــم 
ــة  ــن أداء األمان ــم م ــى احلاك ــه اهلل ع ــا أوجب ــة مل ــون  إضاف ــوم للقان واملحك
ــلوك  ــرآن وس ــادئ الق ــون، وأّن مب ــل للقان ــق األمث ــة للتطبي ــدل كضان والع
النّبــي ومقتــى العقانيــة املنضبطــة بالكليــات القرآنيــة هــي األطــر األساســية 
لألنمــوذج فاحلاكــم حتــت القانــون بينــا قدمــت جتربــة الســقيفة أنموذًجــا دفــع 
الفقهــاء أن جيعلــوا الســلطان فــوق القانــون وأشــاعوا أّن تغيــر الســلطان يفــي 

ــة. إىل الفتن

2- احرتام رأي األمة ومصاحلها:

حينــا ال تتعــارض مــع العقــل والــرشع فــأن األمــة ليســت معصومــة لذلــك 
ــر  ــوذج الغدي ــاع يف أنم ــال، فاإلمج ــو الك ــا نح ــذ بيده ــو اآلخ ــام ه كان اإلم
ــرا يف  ــا مل يظه ــة وكامه ــرشع والعقاني ــر ال ــة أي بأط ــر الكلي ــون باألط مره

ــقيفة. ــة الس ــات جترب جمري

3- مقامة الظلم:

ــتقيل  ــن أن تس ــة م ــع األم ــدأ يمن ــذا املب ــة وه ــة واملدافع ــنة املانع ــي س وه
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وتــرتك مراقبــة الشــأن العــام وعليهــا أن تتيّقــن مــن أّن عقــاب اهلل لألمــة عــى 
ســكوهتا عــن الظــامل قانــون ســنني والظلــم مــؤّذن بخــراب العمــران كــا يقــول 
ابــن خلــدون1 واملواجهــة مــع الظــامل تبــدأ بكلمــة احلــق وهــي أفضــل اجلهــاد، 

وتتصاعــد مــع الّتغــّول واإلرصار عــى الظلــم والعــدوان.

4- رعاية املال العام:

مــن الواضــح أّن املــال هــو الدافــع واملصــدر للطغيــان الســيايس، وقــد ســاه 
ــرب  ــا ال تتق ــواًل أخاقًي ــف مدل ــذا الوص ــل ه ــي حيم ــال اهلل( لك ــاء )م العل
إليــه اليــد الغاصبــة وبذلــك ننعــش طبقــة الفقــراء وال يكــون املــال دولــة بــني 
ــم  ــال اليتي ــى م ــويص ع ــل ال ــام مث ــال الع ــم إزاء امل ــز احلاك ــاء وان مرك األغني
ــرة  ــر ثم ــة وتظه ــى األمان ــك تتج ــا، وبذل ــول والرش ــة الغل ــتق حرم ــه يش ومن
املؤهــل األخاقــي للحاكــم فقــد ورد يف احلديــث »مــا مــن وال يــي رعيــة مــن 

ــة«2. ــه اجلن املســلمني فيمــوت وهــو غــاش هلــم إاّل حــرم اهلل علي

5- أساس التفضيل يف تويل الواليات القوة والكفاءة املهنية

أســاس التفضيــل يف تــويل الواليــات )القــوة والكفــاءة املهنيــة( وعليــه فابــد 
ــقيفة  ــوذج الس ــات أنم ــد أّن جمري ــة بي ــع للوالي ــل، واألنف ــاة األفض ــن مراع م
دعــت حتــى املدرســة العقانيــة املعتزلــة إىل ابتــداع فكــرة جــواز العــدول مــن 

ــة. ــا يف هــذه املقارب ــه جانب الفاضــل إىل املفضــول. وســنخصص ل

)1(-  املقدمة، ابن خلدون: ص353.
ج20،  الطراين:  الكبر،  املعجم  ينظر:   .2614 برقم  ص2614،  ج6،  البخاري:    -)2(

ص205.
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6- اعتاد احلكمة يف سياسة الناس

فلقــد وجــد عــي عليــه الســام النــاس عــى مشــارب واختــاالت فصّحــح 
بعضهــا، وأّجــل تصحيــح األخــرى حكمــة منــه لئــا خيــر الصحيــح الســائد، 
ــيات  ــاب أساس ــى حس ــرش ع ــوازع الب ــر ن ــن أيب بك ــتحكمت يف زم ــد اس فق
ــان  ــن عث ــة يف زم ــو أمّي ــتأثر بن ــر واس ــن عم ــة يف زم ــت الطبقي ــة وتنام الرشعي
واعتــاد النــاس عــى مــا يتنــاىف مــع تطبيقــات العــدل لكــن تصحيــح الــكل ربــا 
يــؤدي إىل خســارة مــا هــو ســليم، فتعامــل عــي عليــه الســام مــع الواقــع تعامل 
القــران الكريــم مــع الظواهــر املســتعصية بــأن عاجلهــا بالتدريــج والرتّيــث مثــل 

معاجلتــه لصــاة الرتاويــح.

7- الشوری:

ــل  ــم األكم ــادات احلاك ــة اجته ــن لصح ــة الضام ــوم العصم ــم أن مفه رغ
واألفضــل، إاّل أّن نمــوذج الغديــر رغــم عصمــة اإلمــام مل يــرتك احلاكــم طليًقــا، 
فبعــد اختيــاره مــن النـّـاس جعله رجــًا يف دائــرة الرقابــة، وقــّرر أّنه ال يســلم من 
األخطــاء إاّل باعتــاد املشــورة )وهــذه الفكــرة هــي أســاس الرملــان(، فاحلاكــم 
مأمــور باملشــاورة والنــاس مأمــورون بنصــح احلــكام لقولــه تعالی وشــاورهم يف 
األمــر وقــد حصــل مــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فيــا خيــص أمــر الدنيــا كقدر 
متيّقــن وبذلــك صــار هــذه األمــر قانــون عاًمــا وأكــّرر هنــا أّن هــذه ال تتعــارض 
مــع التأهيــل اإلهلــي للمعصــوم، إذ أّنه يســتمد األســس واألطــر العامــة وحقائق 

الديــن مــن اهلل ويســتمد مصالــح املجتمــع مــن املجتمــع نفســه.
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8- وجوب نصح احلاكم للرعية:

اســتقر يف علــم السياســة اإلســامي وجــوب أن يبــذل احلاكــم غايــة جهــده 
ــا  ــإذا أّدى م ــاالت ف ــع املج ــتواهم يف مجي ــع مس ــم ورف ــة وتأهيله ــح الرعي لنص
ــن  ــزوف ع ــف أو ع ــح أو تزّل ــا مدي ــه ب ــة مناصحت ــى الرعي ــب ع ــه وج علي

ــه. ــب علي ــه والواج ــدء من ــب، فالب تصوي

9- الرفق بالرعية:

ومقتــى هــذا املبــدأ أن طاعــة الســلطة الرشعيــة مقيــدة باالســتطاعة لقولــه 
صــى اهلل عليــه وآلــه »إذا أمرتكــم بــيء فاتــوا منــه مــا اســتطعتم«1، وانتقــاء 
احلــرج وليــس حلاكــم حتــى كانــت إذا كانــت رشعيتــه تاّمــة أن يكلــف الّرعيــة 
ــلطة  ــتخدام للس ــوء اس ــف وس ــو تعس ــه فه ــل من ــإذا حص ــون، ف ــا ال يطيق م
ومــن مقدمــات هــذا الرفــق، أال حيتجــب احلاكــم عــن املجتمــع، ويندمــج فيــه 

ــه ومشــكاته وســبل رقيــه. ويعــرف حاجات

10- منع االكراه عى الدين:

ــوم  ــة للعم ــم صيغ ــِن{2 بأع ي ــَراَه يِف الدِّ ــاىل: }اَل إِْك ــه تع ــد ورد قول فلق
)النكــره يف ســياق النفــي( منًعــا لتضييــق داللــة اآليــة، والنــص مؤســس حلريــة 
ــدأ أخاقــي ضخــم مقتضــاه أن  ــداء واســتمراًرا وانتهــاًء وهــو مب ــاد ابت االعتق
يعامــل النــاس بغــّض النظــر عــا تقتنــع بــه عقوهلــم وألّن اإلكــراه ال يثمــر تدينـًـا 

)1(-  ابن حبان: رقم احلديث 18.
)2(-  سورة البقرة، اآلية: 256.
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صادًقــا، إّنــا التديــن اخلالــص هــو ثمــرة احلريــة، وهلــذا املبــدأ عاقــة بفقــه الردة 
الــذي يفتقــد للمســتند الــكايف لذلــك حــول )فقهــاء العصــور( أســباب عقوبــة 
الــردة إىل أهّنــا )متــّرد ســيايس( وعاقبــوا املرتــّد بوصفــه ممــن يمــّس أمــن املجتمع 
والدولــة وليــس لكونــه خارجــة مــن الديــن ألهّنــم عجــزوا عــن التــاس دليــل 

تــام الداللــة.

ــا يتصــل هبــذا املبــدأ العظيــم كل مــا لــه عاقــة بحريــة التفكــر  وأظــن: إّن
والتعبــر وتبًعــا هلــذا املبــدأ فــا جيــوز إجبــار أحــد عــى البيعــة للحاكــم حتــى 

ــا وعــاداًل. ولــو كان رشعًي

معطيات اجلدل:

ــد  ــلمني بع ــية للمس ــة السياس ــار التجرب ــة ملس ــة التارخيي ــال املتابع ــن خ م
ــني: ــوم يتب ــوة إىل الي ــرص النب ع

التأسيســية  املبــادئ  موضوعــات  مــن  كغــره  الغديــر  موضــوع  أّن  أ- 
ــكان إىل  ــامل اإلم ــن ع ــل م ــف مل ينتق ــع األس ــه م ــام وأّن ــية يف اإلس واألساس
ــة  ــِن{، وحرم ي ــَراَه يِف الدِّ ــة }اَل إِْك ــدأ حرم ــر كمب ــه الكث ــق، ومثل ــامل التحق ع
ســلب احلقــوق املدنيــة فلــم حتقــق التجربــة البرشيــة التــي تنســب إىل املســلمني 
بوصفهــم مســلمني شــيئا مــن هــذه املبــادي رغــم أهنــم زعمــوا أهنــم يســتقون 
ــس  ــا لي ــس وأحياًن ــا لألس ــًا مباينً ــق فع ــل كان املتحق ــص ب ــن الن ــم م مواقفه

ــاد. ــس والتض ــد التعاك ــل إىل ح ــا يص ــط إّن ــص فق ــرة للن مغاي

ب- رأينــا أن جتربــة اخلافــة )خافــة الســقيفة( مــن جهــة نمــط )رشعيتهــا( 
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قّدمــت ثاثــة طــرق الختيــار احلاكــم، األّول اختيــار اخلليفــة يف حالــة طــوارئ 
وتنــازع واضطــراب وكان اختيــاًرا مقتــرًصا عــى رؤوس القــوم الذيــن ســموهم 
ــه ناتــج عــن رصاع عــى الســلطة بــني مكونــات  أهــل احلــل والعقــد وبــدأ كأّن
ــة )املهاجــرون واألنصــار( مــن جهــة، وحتالــف قريــش مــن جهــة  أهــل املدين
أخــرى، وبنــو هاشــم مــن جهــة ثالثــة، وبالرغــم ممـّـا حصــل فقــد ادعــى اإلمجاع 
عــى اختيــاره واحلقيقــة أّنــه مل حيصــل يشء مــن اإلمجــاع وإن حصــل فإّنــه غــر 

كاٍف لتقريــر مســألة ذات صلــة بعمــق ومســتقبل التجربــة الدينيــة.

ج- ان مســار لــه السياســات يف جتربــة اخللفــاء الثاثــة خمتلــف يف مراحلــه ، 
ــة  ــيخ اخلاف ــن وترس ففــي عــرص أيب بكــر كان الشــغل الشــاغل قمــع املتمردي
ــاء الدولــة عــى نظــم  اجلديــدة، ويف عــرص عمــر بــن اخلطــاب كان الشــاغل بن
ــارات  ــن احلض ــة م ــتعاروا أنظم ــا فاس ــم هب ــى عل ــرب ع ــن الع ــة مل يك إداري
ــي  ــاس طبق ــى أس ــع ع ــم املجتم ــم تنظي ــراج، ث ــم اخل ــل نظ ــم مث ــة هل املزامن
ــات  ــم سياس ــد مّيزهت ــي( وق ــن النب ــة م ــام - القراب ــة اإلس ــي - أقدمي )عرق
ــه  ــرز مهام ــن أب ــكان م ــر، ف ــا ُعَم ــة قاده ــة ريعي ــات دول ــل يف اعطي التفاض
التوســع يف الفتوحــات لتأمــني اإلنفــاق احلكومــي، ومــن هنــا تشــّكل نــوع مــن 
الفســاد اإلداري واملــايل وظهــر بشــكل حــاد يف زمــن حكــم عثــان إذ مجــع إىل 
تلــك املهــام تســليط األقــارب عــى مؤسســات الدولــة واملــال العــام ولعــّل هــذا 
الفســاد هــو الــذي أدخــل عثــان يف أتــون ثاثــة حــروب داخليــة منّظمــة كان 

ــدل. ــات الع ــباهتم يف سياس ــاة مكتس ــارة البغ ــا خس ــرز دوافعه أب

د- متيــزت فــرتة )أبــو بكــر وعمــر وعثــان( بــأن تــم اغتيــال اثنــني منهــم، 
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ومقتــل الثالــث مــن املحتجــني عــى سياســاته وهبــذا يتبــني أن جتربــة الســقيفة 
ــوع  ــم وآل موض ــن حكامه ــاس ع ــرىض الن ــة ي ــا للمرشوعي ــدم أنموذًج مل تق
ــوى  ــد أّن ق ــذي وج ــام ال ــه الس ــن علي ــام احلس ــك لإلم ــد ذل ــلطة بع الس
الّتمــرد قــد متّكنــت مــن اهليمنــة عــى األغلبيــة الصامتــة فــكان بــني أمريــن إمــا 
جعــل اإلمــة يف خضــم حــرب أهليــة دمويــة طويلــة أو االضطــرار إىل التضحيــة 
بالرشعيــة السياســية فصــار احلكــم )إلــی جهــة قاومــت الّديــن اجلديــد حتــى 
ــة  ــذه التجرب ــان( إذن فه ــرص عث ــاد يف ع ــت وراء الفس ــة، وكان ــح مك ــنة فت س
بــكل مــا فيهــا، ال يمكــن أن تكــون جتربــة قــد تأسســت عــى أســاس صحيــح 

ــاوردي. ــل امل ــا فع ــا ك ــاس عليه ــًا يق ــا أص ــن اعتباره وال يمك

ــم  ــن أه ــل م ــذا التداخ ــل ه ــخ ولع ــص والتاري ــني الن ــل ب هـــ - التداخ
التداعيــات أن احلــدث التارخيــي حينــا حتــول إىل ديــن تلتــزم بــه أجيــال 
ــز بــني مــا هــو إهلــي ومــا هــو  ــه صــار املائ ــه وتضادات املســلمني رغــم تناقضات
تارخيــي بــرشي مفقــود، االختــاط األمــر بدخــول حــوادث التاريــخ يف األمــور 
ــا مثــل: أن يكــون اخلليفــة مــن  ــال دين ــة األجي ــة فأصبحــت يف ذهــن بقي الديني
قريــش1، كــرشط أزيل مــن رشوط احلاكــم ودعمــوه بالنصــوص مثــل »قدمــوا 
ــنده2،  ــافعي يف مس ــه الش ــل أخرج ــث مرس ــو حدي ــا«، وه ــا وال تقدموه قريش

العيش يف طرق حديث األئمة من  املاوردي: ص17. ينظر: لذة  )1(-  األحكام السلطاين، 
قريش، ابن حجر: ص102. قال الباحثون: إسناده ضعيف جلهالة رواية بكر بن وهب 

اجلزري وإن كثرة طرق احلديث ال جتعل الضعيف معتمًدا.
)2(-  مسند الشافعي: ج2، ص509.
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والبيهقــي يف الســنن1 مــن طريــق الشــافعي نفســه، قــال اجلميــي عــن احلديــث 
ــوي2. ــس بالق لي

وكذلــك احلــال: القــول بــأّن اإلمامــة تنعقــد بإمجــاع أهــل احلــل والعقــد وال 
ــن  ــخص م ــون الش ــف يك ــرف كي ــد يع ــا أح ــك ف ــم ذل ــص ورغ ــد بالن تنعق
أهــل احلــل والعقــد الســيا مــع اعتبــار التقاليــد القبليــة ومعايــر القــوة، وجتــد 
اضطراًبــا يف العــدد الــازم ألهــل احلــل والعقــد الــذي جيــب أن يكــون نصاًبــا 
ــًدا  ــق أب ــد مل تطب ــل والعق ــة احل ــرة مؤسس ــاه أّن فك ــر االنتب ــا يث ــا، وم تنظيمًي
ناهيــك عــن إهدارهــم إذا كانــوا مــن مجهــور األمصــار )غــر عاصمــة اخلافــة( 

ــا. ألّن إرشاكهــم رشط ليكــون الرضــا عامــة والتســليم لإلمامــة يقــع إمجاًع

ــن  ــار م ــر باختي ــة أيب بك ــوع بيع ــب مدف ــذا مذه ــاوردي: )وه ــول امل يق
ــن  ــة م ــاوردي لقل ــس امل ــذا يؤّس ــدوم غائــب( وهب ــه ق ــر بيعت ــا ومل ينتظ حره
رؤوس القــوم أن ينصبــوا خليفــة، ويثــر اختافهــم يف عــدد أهــل احلــل والعقــد 

ــتغراب. ــن االس ــر م الكث

ــد  ــا واح ــة، أو يعقده ــو مخس ــة ه ــه البيع ــد ب ــن تنعق ــل م ــوا: إّن أق ــد قال فق
ــي  ــتدالاًل ببيعــة أيب بكــر فصــارت الواقعــة الت مــن هــؤالء برضــا األربعــة اس
ــاس  ــاب للن ــل الكت ــظ تضلي ــا نلح ــتند وهن ــي املس ــي ه ــتند دين ــاج إىل مس حتت
ــّتة ألّن  ــم س ــرون إىل أهّن ــب آخ ــرتاث وذه ــيايس يف ال ــي الس ــوهات الوع وتش

)1(-  سنن الرتمذي: ج3، ص621.
اجلميي:  األحكام،  أحاديث  ختريج  يف  األنام  إقباس  هوامش  السلطانية،  األحكام    -)2(

ص18.
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عمــر جعــل الشــورى يف ســتة أشــخاص. فتحــول اإلجــراء الــذي لــه أســبابه 
الزمنيــة ومتوضعاتــه إىل نــص دينــي يســتند إليــه يف الواقعــات اللواحــق، يقــول 

ــني1. ــاء واملتكلم ــر الفقه ــول أكث ــذا ق ــاوردي: وه امل

ونقــل أن علــاء الكوفــة قالــوا أهنــا تنعقــد بثاثــة أو يعقدهــا واحــد 
برضــا االثنــني فهــم بمثابــة حاكــم وشــاهدين قياًســا عــى عقــد النــكاح بــويل 
وشــاهدين2، وهنــا يبــدو لــك النزعــة اآلليــة للتفكــر الفقهــي إذ رغــم تفــاوت 
أطــراف القيــاس يقــاس تنصيــب احلاكــم وإقامــة ركــن مهــم للدولــة عــى عقــد 
الــّزواج كــا نقــل املــاوردي: إهّنــا تنعقــد بواحــد ألن العبــاس بــن عبــد املطلــب 
قــال لعــي عليــه الســام أمــدد يــدل أبايعــك ومل يتطــرق إىل أســباب رفــض عــي 
عليــه الســام هلــذا العــرض ألنــه سيؤّســس طريقــة سياســية تصنــع االســتبداد.

ــه  ــاء الفق ــه عل ــب إلي ــا ذه ــخ في ــن والتاري ــني الدي ــل ب ــح التداخ ويتض
واألصــول يف املذاهــب األربعــة مــن اعتبــار ســلوك الصحــايب دينـًـا يقــاس عليه، 
ومــا جــرى عليــه العمــل باجتهــادات عــرص أيب بكــر وعمــر وعثــان كمســتند 
دينــي بــكل مــا يف بعضــه مــن تبايــن مــع النصــوص التأسيســية واعتبــار اإلمجــاع 
مصــدًرا مــن مصــادر الترشيــع بنــاًء عــى اإلمجــاع األول أي إمجــاع )تعيــني أيب 
ــوى  ــاء الق ــية لرؤس ــوية سياس ــا تس ــا إّن ــن إمجاًع ــذي مل يك ــة( ال ــر كخليف بك
االجتاعيــة. فصــار املصــدر الثالــث مــن مصــادر األحــكام مــن صناعــة البــرش 
ومــن جمريــات التاريــخ إذ ال عصمــة ألحــد غــر مــن نــّص اهلل عــى عصمتهــم.

)1(-  هوامش اقباس األنام يف ختريج أحاديث األحكام: ص18.
)2(-  م.ن.
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وبشــأن الكفــاءة واألفضليــة يقــول املــاوردي: إذا اجتمــع أهــل احلــل والعقد 
ــة  ــل اإلمام ــون أه ــح أن يك ــن يصل ــوال م ــوا أح ــم أن يتصفح ــار عليه لاختي

فيقّدمــوه للبيعــة واشــرتطوا لــه رشطــني أساســيني وآخــر تريــري وهــي:

1- أكثرهم فضًا.

۲- أكملهم رشوًطا.

ــع  ــة لوض ــرشط نزع ــذا ال ــدو يف ه ــه1 ويب ــاس إىل طاعت ــرع الن ــن ي 3- م
ــقيفة. ــات الس ــر جمري ــاس لتري أس

ــوا  ــه واتفق ــد وفات ــار بع ــت األنص ــم: اجتمع ــخ األم ــري يف تاري ــال الط ق
ــار  ــول لألنص ــذر يق ــن املن ــاب ب ــادة2، وكان احلب ــن عب ــعد ب ــاب س ــى انتخ ع
ــوا العــدد  ــروة وأول ــم أهــل العــّز والّث ــاس يف فيئكــم ويف ظّلكــم ... أنت )إّن الن
واملنعــة والتجربــة وذوو البــأس والنجــدة(3، ليصنــع أســباب طلــب األنصــار 
تــويل اخلافــة باإليــواء والنــرصة والتضحيــات التــي قدمهــا األنصــار إبــان كان 
ــول )واهلل ال  ــر فيق ــم عم ــني حياوره ــه يف ح ــي أصحاب ــه وقات ــاؤه خصوم أقرب
تــرىض العــرب أن يؤمركــم ونبيهــا مــن غركــم( معتمــًدا عــى القرابــة النســبية.

فــرد عليــه احلبــاب بمخاطبــة األنصــار )إذا عليكــم القــوم فأجلوهــم عــن 

)1(-  األحكام السلطانية، املاوردي: ص19.
)2(-  تاريخ األمم، الطري: ج2، ص224. لقد تم اغتيال سعد بن عبادة إذ رمى بسهم وقت 
العقد  ينظر:  يعلن أي مترد عى سلطة اخلافة.  املدينة ومل  بعيًدا عن  الشام  كان مقيًا يف 

الفريد، ابن عبد ربه: ج17، ص2417.
)3(-  تاريخ األمم، الطري: ج2، ص224.
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ــذا  ــه وأوىل( وهك ــق ب ــه أح ــال )قوم ــعد ق ــن س ــر ب ــام بش ــاد(، فق ــذه الب ه
ــا. ــني مع ــس الفريق ــة يف أس ــة واالنتهازي ــر القبلي ــر املعاي تظه

ــوه  ــئتم فبايع ــا ش ــدة فاهّي ــو عبي ــذا أب ــر وه ــذا عم ــر ه ــو بك ــال أب ــا ق عنده
واســتثمر اخلــزرج بنــاًء عــى رصاع تارخيــي مــع األوس فبايعــوا أبــا بكــر لئــا 
تســود عليهــم األوس1، ويكفــي أن ننظــر املشــادة بــني عمــر وســعد بــن عبادة2 
فلــا حاولــوا إجبــاره عــى البيعــة قــال )أمــا واهلل ال أبايــع حتــى أرميكــم بــا يف 
كنانتــي مــن نبــي وأخضــب ســنان رحمــي وأرضبكــم بســيفي مــا ملكته يــدي... 
فــا افعــل وأيــم اهلل لــو أن اجلــن اجتمعــت لكــم مــع األنــس مــا بايعتكــم حتــى 

أعــرض عــى ريب وأعلــم مــا حســايب(3.

ــم وال  ــع معه ــم، وال جيم ــي بصاهت ــعد ال يص ــكان س ــري: )ف ــول الط يق
حيــج، وال يفيــض بإفاضتهــم، فلــم يــزل كذلــك حتــى هلــك أبــو بكــر(4 مــن 
جهــة أخــرى كان الزبــر ومجــع مــن األنصــار وبنــي هاشــم معتصمــني احتجاجا 
عــى هــذا احلــدث ومل يدخلــوا يف البيعــة ورغــم كل ذلــك تؤســس البيعــة عــى 

مــا يطلــق عليــه باإلمجــاع ويعتمــد كأســاس ومصــدر مــن مصــادر األحــكام.

4- قنوات الفساد يف جتربة اخلافة:

عــى الرغــم مــن أن قــدرة مــن سياســات الفســاد قــد جــرت يف الزمــن املبكــر 

)1(-  م.ن: ج2، ص226.
)2(-  م.ن.
)3(-  م.ن.
)4(-  م.ن.
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ــل  ــا حص ــه م ــى ان ــا ع ــكوت عنه ــد املس ــات خال ــا يف خروق ــة متمث للخاف
ــة  ــه اجتاعي ــق تركيب ــات وف ــاوت الطبق ــني تف ــرص تقن ــر كان ع ــرص عم يف ع
مرتاتبــة جديــدة وبــدء مظاهــر الفســاد، وكان عــرص عثــان كان عــرص اســتئثار 
ــّرر  ــد ب ــة، وق ــة الصحاب ــات وإقصــاء بقي ــال والوالي ــة بامل ــي أمي ــه مــن بن أقارب
ــاء  ــم )بالدمه ــني ووصفوه ــوا املحتج ــه وهامج ــبب ضعف ــك بس ــاب ذل ــه الكت ل
ــى  ــون معن ــن ال يعرف ــم م ــه وأهن ــه وتغاضي ــم حلم ــن غره ــاء الذي والغوغ
ــا أيب  ــح ك ــث أيب التصحي ــة الثال ــح أن اخلليف ــن الواض ــة1 وم ــة الرشعي للطاع
ــردده يف  ــان عــى ت ــن حجــر يلومــان عث ــة واب ــن تيمي ــازل واألغــرب أن اب التن
ــع  ــم2 ومهــا يرشعــان قم ــي احلس ــك يف رأهيــم يعن ــحق االحتجــاج، ألن ذل س
املطالبــات باإلصــاح وكانــت مهمــة عــي عليــه الســام يف معاجلــة )مــا أقطعــه 
عثــان( مهمــه صعبــة جــًدا إذ كلفتــه سياســات إعــادة األمــور إىل نصاهبــا وفــق 
ــة  ــدت األّم ــة أفق ــروب دموي ــة ح ــا ثاث ــوض مظلوًم ــية أن خي ــم التأسيس القي
جتربــة سياســية عاليــة املســتوى لــو كانــت قــد عاشــت ظروًفــا ســلمية وامتــدت 
ولــكان التاريــخ اإلســامي مــن بداياتــه إىل اليــوم أقــل اســتبداًدا، وأقــل قهــًرا 

ــان. لإلنس

5- تشكل االستبداد:

ــدة  ــة واح ــزاء دفع ــام األج ــتطيا ت ــة مس ــى أم ــتبداد ع ــتوىل االس ال يس
ــات  ــاة، فبداي ــل احلي ــم كل مفاص ــى يع ــول حت ــو ويتغ ــم ينم ــذره ث ــدأ ب ــا يب أن

)1(-  األزمة الدستورية، حممد املختار الشنقيطي: ص281.
)2(-  منهاج السنة، ابن تيمية: ج7، ص452. فتح الباري، ابن حجر: ج13، ص13.
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ــاروا  ــخاص( اخت ــة أش ــن )مخس ــارة ع ــة كان عب ــا الرتاثي ــتبداد يف جتربتن االس
اخلليفــة ثــم أويص هــذا الــذي أختــاره مخســة أشــخاص وســط خافــات حــادة 
ــم  ــه بــا مشــورة أحــد وبــا اعــرتاض مــن أجــد ث إىل واحــد فجعلــه خلفــا ل
)ســتة الشــورى( الذيــن أناهبــم عــن األمــة ليقــرروا شــخص احلاكــم وبذلــك 
ــة  مل تتحقــق الشــوری بمعناهــا احلقيقــي حتــى وصــل األمــر إىل إعــان معاوي
ــه  ــك بوصف ــول ذل ــاس قب ــى الن ــه اهلل وع ــذي نّصب ــم ال ــه احلاك ــه أّن ــن نفس ع
دينًــا وهكــذا تكامــل أنمــوذج االســتبداد الســيايس الــذي بقــي مازًمــا لشــكل 
الدولــة يف العــامل اإلســامي ومســتمرة إىل ســقوط اخلافــة العثانية، وانعكســت 
آثــاره حتــى عــى شــكل الدولــة العلانيــة الراهنــة، ومل تنجــح حمــاوالت النائينــي 

ــي. ــط الدين ــن ذات الوس ــة وم ــة ديني ــا معارض ــم هل ــي ومعارضته والكواكب

ــر  ــكل التفك ــى ش ــى ع ــرت حت ــتبدادية أّث ــة االس ــك النمطي ــد أّن تل واعتق
ــوب  ــة يف وج ــات العقلي ــدى البدهيي ــي إح ــر الدين ــى التفك ــد ختط ــي فق الدين
ــة املفضــول ألّن  ــة الســقيفة إىل تريــر تولي ــة األفضــل منحــاًزا بســبب جترب تولي
ــا  ــقيفة م ــم الس ــات براداي ــن تداعي ــة - م ــمة ديني ــت س ــة أعطي ــك التجرب تل
ــا مقتــى األصــل  ــة املفضــول متخّطًي ــا بعــد مــن تنظــر اجلــواز تولي ظهــر في
كــا يقــول املــاوردي أّن عــى أهــل احلــل والعقــد أن خيتــاروا األكفــأ واألفضــل 
ــو  ــن ه ــل م ــل احل ــار أه ــن إذا اخت ــه: )لك ــتدرك بقول ــه يس ــل1، لكن واألكم
أدنــى يف الفضــل لــدواٍع مقبولــة جــاز ذلــك( قــال: )فــإن كان االختيــار لعــذر 

)1(-  األحكام السلطانية، املاوردي: ص19.
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كأن يكــون املفضــول أطــوع يف النــاس أو أقــرب للقلــوب، صّحــت إمامتــه(1، 
ــذي  ــا، ألّن ال ــض مقّدمته ــة يناق ــل اجلمل ــا ألّن ذي ــر واضًح ــدو التري ــا يب وهن
حصــل فعــًا هــو الــذي دعــا املــاوردي إىل أن يضــع مــا يــرر ذلــك الواقــع ثــم 
ينقــل املــاوردي مــا ســاه اتفــاق أكثــر الفقهــاء واملتكلمــني عــى جــواز إمامــة 
ــن  ــل ع ــه ونق ــاد إمامت ــن انعق ــة م ــل مانع ــود األفض ــون وج ــول وال يك املفض
بعــض اخلــوارج، وقســم مــن املعتزلــة، وعمــوم الزيديــة وقســم مــن املرجئــة2، 

ومعهــم أبــن حــزم األندلــي3.

ــيعة  ــو الش ــه متكلم ــب إلي ــا ذه ــل م ــول وأغف ــة املفض ــواز تولي ــم بج قوهل
اإلماميــة ومعهــم اجلاحــظ وطوائــف مــن اخلــوارج ومــن املعتزلــة ومــن املرجئــة 
إىل أنــه ال جتــور إمامــة مــن يوجــد يف النـّـاس مــن هــو أفضــل منــه4، ونقــل عــن 
ــم(5،  ــم عظي ــل ظل ــود األفض ــع وج ــول م ــة املفض ــه )أن تولي ــة قول ــن تيمي أب
لكــن ابــن تيميــة نفســه ســيرر توليــة املفضــول فيــا بعــد ومثلــه حمــب الديــن 
الطــري6، ويكفــي أن يســتند املانعــون إىل بدهيــة عقليــة أّن األفضــل هــو الــذي 
حيّقــق املــراد مــن تشــكل الدولــة الرشــيدة ويــرون أّن جتــاوز األكمــل واألفضــل 

لقيــادة هــذه األمــة قبيــح عقــًا.

)1(-  م.ن: ص20.
)2(-  األحكام السلطانية، املاوردي: ص21.

)3(-  الفصل يف امللل والنحل، ابن حزم: ج4، ص110.
)4(-  م.ن.

)5(-  منهاج السنة، ابن تيمية: ج3، ص277.
)6(-  الرياض النرة، حمب الدين الطري: باب خافة أيب بكر.
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فقــد قــال األشــعري: جيــب أن يكــون اإلمــام أفضــل أهــل زمانــه وال تنعقــد 
ألحــد مــع وجــود مــن هــو أفضــل منــه فــإْن عقــدت كان مــن امللــوك وليــس 

مــن األئمــة1.

وهكــذا يتبنــى الفكــر الكامــي الــذي صــار تبعــا ملجريــات الواقــع نظريــة 
ــوان األّويل أو  ــة بالعن ــو إباح ــل ه ــط ه ــد الضواب ــول دون حتدي ــه املفض تولي
الّثانــوي وإذا كان األمــر جيــري جمــرى االســتثناء والــرورة أو مــا يطلــق عليــه 
بالعنــوان الّثانــوي يف علــم األصــول فابــد مــن حتديــد ســات الــرورة التــي 
ــل يف رشوط  ــي أي تفاصي ــر الكام ــا الفك ــس يف ثناي ــن لي ــا، لك ــدر بقدره تق
املفضــول ســوى قبــول النـّـاس بــه ســواء كان هــذا القبــول اضطــراري أو غــره، 
ــكل  ــأي ش ــلطة ب ــى الس ــب ع ــلطة املتغل ــة س ــت مرشوعي ــذا تأّسس ــى ه وع
ــي  ــد االجتاع ــم العق ــاوًزا ملفاهي ــاس وجت ــًرا إلرادة الن ــوة قه ــكال الق ــن أش م
بــني احلاكــم واملحكــوم وتدحــرج حــال التنظــر للســلطة غــر الرشعيــة فقــال 
الشهرســتاين )ال يشــرتط أن يكــون اإلمــام أفضــل علــًا وأقدمهــم رأًيــا وحكــًا، 

ــام املفضــول(2. ألّن احلاجــة تتطلــب قي

ــام  ــون اإلم ــوز أن يك ــه جي ــنة أّن ــل الس ــن أه ــة م ــت مجاع ــول )ومال ــم يق ث
غــر جمتهــد وال خبــر بمواقــع االجتهــاد(3، وبذلــك يؤســس نمــوذج الســقيفة 
ــة  ــكام اجلهل ــة احل ــّن رشيع ــوأ وتس ــر أس ــد وال خب ــر جمته ــل غ ــم جاه حلاك

)1(-  اإلبانة، األشعري: ج1، ص252.
)2(-  امللل والنحل: ص26.

)3(-  م.ن: ص26.
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ــفني. املتعس

ــاب  ــني وأصح ــني واملحقق ــقيفة( املؤلف ــرى يف الس ــا ج ــع )م ــا أوق ــن هن وم
الــرأي يف حــرج فهــم أمــا ينكــرون رشعيــة احلــّكام الثاثــة( وهــذا أكثــر مــن 
املحرمــات غلظــه وخوفــا، أو هيــدروا البدهيــة العقليــة فلجــأوا إىل حــل وســط 

هــو التريــر.

ــاج  ــن منه ــروج ع ــه خ ــام ألّن ــرام يف اإلس ــك ح ــة: إّن املل ــن تيمي ــول اب يق
ــول  ــن القب ــلمون م ــه املس ــر إلي ــا اضط ــن إذا م ــدة. لك ــة الراش ــوة واخلاف النب
ــح  ــرورة تبي ــدة ال ــتثنائية لقاع ــص االس ــاب الّرخ ــل يف ب ــه يدخ ــك فإّن باملل

ــول1. ــاس باملفض ــل الن ــورات قب املحظ

لكــن نــي: أّن ليــس هنــاك رضورة أصــًا وإذا وجــدت فتقــدر بقدرهــا وال 
تصبــح ســنّة سياســية مســتدامة.

ــر  ــه إىل اســتنتاج مفــاده )أّن أكث ــه رغــم توصل ــن خلــدون أّن ــد اب ونجــد عن
األحــكام الســلطانية جائــرة يف الغالــب( ألّن العــدل املحــض يف اخلافــة 
ــن  ــون م ــكل مترئ ــال )ال ــدون، وق ــه الراش ــا كان علي ــح م ــة2 يصح الرشعي
ــن خلــدون  ــرات اب ــان(، ومــن تري امللــك، متجــاوزا مــا حصــل يف عــرص عث

ــايل: ــو الت ــى النح ــلطة ع ــاط الس ــم أن ــه يقّس أّن

1- اخلافة الرشعية عى منهاج النبوة.

)1(-  اخلافة وامللك، ابن تيمية: ص27.
)2(-  مقدمة ابن خلدون: ص461.
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2- مزيج من اخلافة وامللك.

3- امللك املحض1.

دون التســميات والتشــخيصات وإذا كان حكــم معاويــة هــو امللــك املحــض 
فمــن هــو املزيــج.

ويكشف املودودي يف كتابه )اخلافة وامللك( الفروقات بينها:

1- التغر يف قانون نصب اخلليفة فالبيعة مانحة للسلطة وسببها.

2- التغير يف طريقة عيش الفقهاء.

3- التغير يف وضع بيت املال من الترصف به كأمني إىل مالك.

4- زوال حرية الرأي.

5- زوال حرية القضاء.

6- انتهاء حكومة الشوری.

7- ظهور العصبيات القومية.

8- زوال سيادة القانون2.

ولعمــري هــذه خصائــص التجربــة السياســية لعصــور مــا بعــد النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه دون أن يســميها ورغــم ذلــك نــادى باســتعادة اخلافــة مــع علمه 

)1(-  م.ن: ص261.
)2(-  اخلافة وامللك، املودودي: ص111-99.
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بمفاســدها يف كل العصــور1.

ومــن الغريــب أن يكتــب باحــث معــارص نًصــا فيــه قــدر كبــر مــن جتــاوز 
ــن  ــتطاع اب ــي اس ــري والتحلي ــوح النظ ــذا الوض ــول )وهب ــة يق ــق التارخيي احلقائ
تيميــة أن يوّفــق بــني النصــوص الرشعيــة توفيًقــا حســنًا عجــز عنــه كثــرون مــن 
ــا  ــة واصطدامه ــات النظري ــذه املفارق ــع ه ــدوا لرق ــذي تص ــة ال ــاء السياس فقه

باملــأزق العمــي.

قــال عبــد الســام ياســني: أّن جتربتنــا السياســية اإلســامية انحــدرت إلينــا 
ــا  ــي ورثناه ــرة الت ــة اخلط ــات املذهبي ــّر بالرصاع ــخ متك ــال تأري ــن خ م

ــا2. عنه

ــار  ــب، وأش ــة املتغل ــوا بإمام ــا قال ــة حين ــاء السياس ــة فقه ــار: إىل ورط وأش
ــية  ــة السياس ــت بالرشعي ــي ضح ــم3، الت ــر يف اختياراهت ــرص النظ ــا إىل ق أيًض
ويلمــح عبــد الســام ياســني أّن قبــول ابــن تيميــة بعيــوب امللــك كان ناجًتــا عــن 
اضطــرار للدفــاع عــن احلــال القائــم خوًفــا مــن اهنيــار األســس األوىل ملــا هــو 
مرتاكــم اآلن مــن تطبيقــات نظريــة عدالــة الصحابــة4، وإلــی مثلــه ذهــب أيًضــا 
ــا كبــًرا للرتجيــح بــني الرشعيــة والوحــدة. ــه كان مأزًق رضــوان الســيد مــن أّن

ومــا نصــل إليــه ممــا تقــدم أّن الســياق التارخيــي للتجربة السياســية اإلســامية 

)1(-  أنظر: اخلافة وامللك، عبد السام ياسني: ص68-51.
)2(-  اخلافة وامللك، ياسني: ص66-52.

)3(-  م.ن: ص66.
)4(-  اخلافة وامللك، ياسني: ص79.
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بعــد عــرص النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل يكــن ســياًقا حقــق املبــادئ اإلســامية 
للرشعيــة وقــد اختلطــت بــه القيــم القبليــة والعرفيــة فــكان عبــارة عــن متســك 
ــن  ــة م ــاذج اإلمراطوري ــتلهام الن ــه واس ــوم يف أول ــرة والق ــة العش بمرجعي
كــرى وقيــرص يف وســطه والغــرق يف الدمــاء واجلــور والتفــرد يف هناياتــه التــي 
ــل  ــذي دخ ــول ال ــش املغ ــد جي ــع قائ ــاء م ــر اخللف ــة آخ ــا قص ــت عنه أفصح

بغــداد مســتغًا هشاشــة الوضــع الســيايس.

ووضــح أّن الضمــر اليقــظ املســلم مل يستســلم لاســتبداد واالنكســار 
ــرة  ــور م ــح اجل ــي تكاف ــتمرة الت ــة املس ــار املعارض ــل تي ــكان يمث ــي ف التارخي
ــذات  ــن ال ــي ع ــاع الرشع ــائل الدف ــرى بوس ــلمي وأخ ــوي الس ــل التعب بالعم
الســيا عندمــا تتغول ســلطة االســتبداد لذلــك فالدعــوى املعارصة إىل اســتئناف 
اخلافــة، واســتعادة احلكومــة اإلســامية يلزمهــا إجــراء مراجعــة شــاملة عــى 
أســاس القيــم التأسيســية لدولــة املدينــة املنــورة وميثاقهــا واخلــروج ممــا يســمى 
ــة  ــة اإلهلي ــادئ ونصاعــة الرؤي ــة إىل فقــه املب بفقــه الــرورات وهواجــس الفتن
وختطــي الــذات التارخييــة املنكــرة وترمجــة تلــك القيــم واملبــادئ إىل مؤسســات 

ــني وإجــراءات دســتورية الزمــة. ونظــم وقوان

ــة  ــدد مرشوعي ــية يف ص ــة األساس ــم الديني ــني القي ــوة ب ــن ردم اهل ــد م وال ب
ــم  ــات أزماهت ــا ملقتضي ــاس طبًق ــا الن ــي اعتمده ــراءات الت ــني اإلج ــلطة وب الس
ــتبداد  ــط االس ــبب يف )نم ــي الس ــرات ه ــن تري ــا م ــا حلقه ــوه وم ــذه اهل وه
ــان  ــة لإلنس ــكل ذهني ــرتاث يش ــك ال ــل أّن ذل ــامي ب ــامل اإلس ــائد يف الع الس
ــادة منهــا  ــات املعــارصة واإلف ــه ال يقــدر عــى أســلمة الديمقراطي املســلم جتعل
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يف مؤسســاته وإجراءاتــه السياســية ومــا مل جتــر مثــل هــذه املراجعــة يبقــى احلــال 
ــاف. ــل ش دون ح

ومــا صــّوره التريريــون مــن تزاحــم وتصــادم وتضــاد الرشعيــة مــع وحــدة 
ــا  ــن( ورب ــني األمري ــع ب ــدم اجلم ــة )ع ــول إىل معضل ــض( حت ــر حم ــة )تري األم
ــة  ــخ فاملعادل ــول التاري ــذه يف ط ــل ه ــة مث ــام معضل ــا أم ــر يف عاملن ــف منظ مل يق
ــي  ــن وتف ــدام األم ــوىض وانع ــا الف ــن إّم ــد خياري ــام أح ــاس أم ــت الن جعل
ــان، وكان  ــتبداد والطغي ــول باالس ــا القب ــر وإّم ــى الغ ــدوان ع ــلوكيات الع س

ــتبداد. ــن االس ــر م ــوىض أكث ــاس بالف ــون الن ــررون خييف امل

ــيايس  ــر الس ــري الفك ــن منظ ــن م ــاء واملتأخري ــر: أّن القدم ــت النظ ويلف
اإلســامي مل يســتفيدوا مــن التجــارب اإلنســانية والفكريــة يف املجــال الســيايس 
ــي ال  ــرة الت ــة واألمــم الكاف ــة املؤمن ــني األم ــة ب ــا املباين ــة أيديولوجي ــى خلفي ع
ــني  ــي ب ــرصاع الفوق ــن ال ــزء م ــو ج ــرة!! وه ــرة كاف ــرورة إاّل فك ــج بال تنت

ــر. ــذات واآلخ ال

املصادر واملراجع

ــعري  ــاعيل األش ــن إس ــي ب ــن ع ــو احلس ــة، أب ــول الديان ــن أص ــة ع اإلبان
)ت324هـــ(، ضبــط حــوايش وتعليــق عبــد اهلل حممــود حممــد عمــر، دار الكتب 

ــروت. ــة، ب العلمي

صحيــح ابــن حبــان، حممــد بن حبــان بــن أمحــد التميمــي )ت354هـــ(، نرش 
دار املعــارف، طبع مؤسســة الرســالة، بروت، 1372هـــ - 1952م.
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ــب  ــن حبي ــد ب ــن حمم ــو احلس ــة، أب ــات الديني ــلطانية والوالي ــكام الس األح
ــد  ــد عب ــح أمح ــط وتصحي ــاوردي )ت450هـــ(، ضب ــدادي امل ــرصي البغ الب

ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــام، دار الكت الس

األحــكام الســلطانية، هبامــش إقبــاس األنــام يف ختريــج أحاديــث األحــكام، 
خالــد رشــيد اجلميــي، منشــورات وتوزيــع املكتبــة العامليــة، 1989م.

ــع  ــرى إىل الربي ــة الك ــن الفتن ــامية م ــارة اإلس ــتورية يف احلض ــة الدس األزم
العــريب، حممــد املختــار الشــنقيطي، نــرش منتــدى العاقــات العربيــة والدوليــة، 

2018م.

أم القرى، عبد الرمحن الكواكبي، دار الرائد، 1982م.

مجــل مــن أنســاب األرشاف، أمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود الَبــَاُذري 
ــروت،  ــر، ب ــزركي، دار الفك ــاض ال ــهيل زكار وري ــق س )ت279هـــ(، حتقي

الطبعــة األوىل، 1417هـــ - 1996م.

ــن  ــاري )ت256هـــ(، دار اب ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــاري، حمم ــح البخ صحي
ــة األوىل، 1423هـــ - 2002م. ــروت، الطبع ــر، ب كث

ــقي )ت774هـــ(،  ــر الدمش ــن عم ــاعيل ب ــر إس ــن كث ــة، اب ــة والنهاي البداي
ــرت، 1410هـــ - 1990م. ــارف، ب ــة املع مكتب

تاريــخ الطــري تاريــخ األمــم وامللــوك، ابــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطري 
)ت310هـــ(، دار الكتــب العلمية، بروت.

تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر.
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ــرازي  ــن ال ــح الغيــب، فخــر الدي ــر أو مفاتي ــرازي، التفســر الكب تفســر ال
)ت606هـــ(، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة األوىل، 1401هـــ - 1981م. 

ــم  ــي، تقدي ــني النائين ــد حس ــيخ حمم ــرزا الش ــة، امل ــه املل ــة وتنزي ــه األم تنبي
ــن آل  ــد املحس ــب عب ــف، تعري ــم آل نج ــد الكري ــق عب ــايل، حتقي ــياء العق ش
ــاب  ــكندرية، دار الكت ــة االس ــرة، مكتب ــرصي، القاه ــاب امل ــف، دار الكت نج

ــة األوىل، 1434هـــ - 2012م. ــروت، الطبع ــاين،  ب اللبن

املســتدرك عــى الصحيحــني، حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري 
)ت405هـــ(، دراســة وحتقيــق مصطفــى عبد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، 

ــة، بــروت، 1422هـــ - 2002م. الطبعــة الثاني

ال إكــراه يف الديــن إشــكالية الــردة واملرتديــن مــن صــدر اإلســام إىل اليــوم، 
طــه جابــر العلــواين، مكتبــة الــرشوق الدوليــة، 2006.

اخلافة وامللك، ابن تيمية، مكتبة املنار اإلسامية، 1414هـ - 1994م.

ــة  ــم، الطبع ــس، دار القل ــد إدري ــق أمح ــودودي، حتقي ــك، امل ــة واملل اخلاف
1978م.  - 1398هـــ  األوىل، 

اخلافــة وامللــك، عبــد الســام ياســني، دار لبنــان للطباعــة والنــرش، بروت، 
2018م. 

رسائل اجلاحظ.

ــو  ــد أب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــرشة، أمح ــب الع ــرة يف مناق ــاض الن الري
ــة األوىل، 1405هـــ - 1984م. ــري، الطبع ــن الط ــب الدي ــاس حم العب
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سلســلة األحاديــث الصحيحــة، حممــد نارصالديــن األلبــاين، مكتبــة املعارف، 
1415هـ - 1995م.

ــر  ــو بك ــي أب ــن ع ــني ب ــن احلس ــد ب ــي(، أمح ــنن البيهق ــرى، )س ــنن الك الس
البيهقــي، حتقيــق حممــد عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثالثــة، 

2003م.  - 1424هـ 

ســنن الرتمــذي )اجلامــع الكبــر(، حممــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى 
ــامي،  ــرب اإلس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق بش ــذي، حتقي ــلمي الرتم الس

الطبعــة األوىل، 1996م

ــعيب  ــن ش ــي ب ــن ع ــد ب ــرى(، أمح ــائي الك ــنن النس ــرى )س ــنن الك الس
أبــو عبدالرمحــن النســائي، حتقيــق حســن عبداملنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، 

ــة األوىل، 1421هـــ - 2001م. الطبع

السياسة والفراسة، أرسطو طاليس، دار العلوم، بروت، 1990.

ــوب  ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد املل ــام(، عب ــن هش ــرة اب ــة )س ــرة النبوي الس
ــة  ــريب، الطبع ــاب الع ــري، دار الكت ــام تدم ــر عبدالس ــق عم ــري، حتقي احلم

ــة، 1410هـــ - 1990م. الثالث

رشح ُمْشــِكل اآلثــار، محــد بــن حممــد بــن ســامة بــن ســلمة األزدّي 
الطحــاوي، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1431هـــ 

2010م.  -

ــر  ــة عم ــي، ترمج ــن نب ــك ب ــدوة مال ــة، ن ــارة رشوط النهض ــكات احلض مش
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كامــل مســقاوي وعبدالصبــور شــاهني، دار الفكــر، دمشــق، دار الفكــر 
ــروت، 1434هـــ - 2013م. ــارصة، ب املع

صحيــح اجلامــع الصغــر وزيادتــه )الفتــح الكبــر(، أبــو عبدالرمحــن حممــد 
ــة، 1408هـــ -  ــة الثالث ــامي، الطبع ــب اإلس ــاين، املكت ــن األلب ــارص الدي ن

1988م.

ــابورى  ــري النيس ــلم القش ــن مس ــاج ب ــن احلج ــلم ب ــلم، مس ــح مس صحي
ــة األوىل،  ــة، الطبع ــايب، دار طيب ــد الفاري ــن حمم ــر ب ــق نظ )ت261هـــ(، حتقي

1427هـــ - 2006م.

الصواعــق املحرقــة يف الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، ابــن حجــر اهليتمــي، 
مؤسســة الرســالة، بروت، الطبعة األوىل، 1417هـــ - 1997م.

طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، عبدالرمحن الكواكبي، دار الكرامة.

ظــال اجلنــة يف ختريــج أحاديــث الســنة، حممــد نارصالديــن األلبــاين، املكتب 
ــامي، الطبعة األوىل، 1400هـ. اإلس

ــاح  ــام عبدالفت ــور إم ــق الدكت ــم تعلي ــة وتقدي ــي، ترمج ــامل الرشق ــل الع هيج
ــر، 2020م. ــخ، دار التنوي ــفة والتاري ــارضات يف الفلس ــام، حم إم

ــه  ــد رب ــن عب ــروف باب ــد املع ــن حمم ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــد، ش ــد الفري العق
ــة األوىل، 1404هـــ. ــة، الطبع ــب العلمي ــي )ت328هـــ(، دار الكت األندل

فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، أمحــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضل 
العســقاين الشــافعي، دار املعرفة، بــروت، 1379هـ.
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ــن حــزم  الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل، وهبامشــه امللــل والنحــل، اب
الشهرســتاين، نــرش حممــد عــي صبيــح، 1348هـــ.

ــة القــرن الســادس، جاســم اجلزائــري،  كتــب الفــرق واملقــاالت حتــى هناي
رســالة دكتــوراه، كليــة ابــن رشــد.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــش، أمح ــن قري ــة م ــث األئم ــرق حدي ــش يف ط ــذة العي ل
حجــر العســقاين، حتقيــق حممــد بــن نــارص العجمــي، دار البشــائر اإلســامية، 

ــة األوىل، 1433هـــ - 2012م. ــروت، الطبع ب

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بن 
ســليان اهليثمــي )ت807هـــ(، حتقيــق حســام الديــن القــديس مكتبــة القــديس، 

القاهــرة، 1414هـ - 1994م.

مســند أمحــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين 
)ت241هـــ(، حتقيــق شــعيب األرنــؤوط، وعــادل مرشــد، وآخــرون، إرشاف 
الدكتــور عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة 

األوىل، 1421هـ - 2001م.

ــافعي  ــاس الش ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــافعي، أب ــند الش مس
)ت204هـــ(، رتبــه عــى األبــواب الفقهيــة حممــد عابــد الســندي، دار الكتــب 

ــة، بــروت، 1370هـــ - 1951م. العلمي

ــوب الطــراين  ــن أي ــن أمحــد ب ــليان ب ــم س ــو القاس ــم الكبــر، أب املعج
ــة،  ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــن عبداملجي ــدي ب ــق مح )ت360هـــ(، حتقي
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الثانيــة، 1415هـــ - 1994م. القاهــرة، الطبعــة 

مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــني، أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل 
ــز  ــرت، دار فران ــوت ري ــح هلم ــعري )ت324هـــ(، تصحي ــحاق األش ــن إس ب

ــة، 1400هـــ - 1980م. ــة الثالث ــا، الطبع ــبادن، أملاني ــتايز، فيس ش

مقدمــة ابــن خلــدون، عبدالرمحــن بــن حممــد بــن خلــدون ويل الديــن، حتقيــق 
عبــد اهلل حممــد الدرويــش، دار يعرب، الطبعــة األوىل، 1425هـــ - 2004م

ــد  ــر أمح ــن أيب بك ــم ب ــن عبدالكري ــد ب ــح حمم ــو الفت ــل، أب ــل والنح املل
احللبــي. مؤسســة  )ت548هـــ(،  الشهرســتاين 

منهــاج الســنة النبويــة يف نقــض كام الشــيعة القدريــة، تقــي الديــن أمحــد بــن 
عبداحلليــم بــن عبدالســام تقــي الديــن ابــن تيميــة، حتقيــق حممــد رشــاد ســامل، 

جامعــة حممد بــن ســعود اإلســامية، الطبعــة األوىل، 1406هـــ - 1986م.

ــي، دار  ــني الطباطبائ ــد حس ــيد حمم ــة الس ــرآن، العام ــر الق ــزان يف تفس املي
ــران. ــم، إي ــاعيليان، ق ــارات اس ــامية، انتش ــب اإلس الكت

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك ابــن 
األثــر )ت606هـــ(، حتقيــق أمحــد الــرازي، وحممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة 

العلمية، بــروت، 1399هـــ - 1979م.
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الغدير وإشكالية التعايش قراءة سوسيولوجية يف دولة العدل اإلهلي

اأ. م. د. احمد عبد الر�سا احل�سني... اأ. د. وليد عبد جرب اخلفاجي

املقدمة:

هنالــك رؤيتــان للديــن واحلضــارة، احدمهــا تــرى ان احلضــارة هــي منتجــة 
ــد ان  ــذي يعتق ــايل، ال ــاه املرتي ــه االجت ــروج ل ــاه وي ــاه يتبن ــذا االجت ــان، وه لألدي
االديــان هــي نتــاج اإلنســان واملجتمــع، ومــا االعتقــادات باملاورائيــات وغــر 
ــجها  ــا ونس ــي اختلقه ــاطر الت ــات واالس ــن اخلراف ــة م ــات اال مجل املحسوس
وختيلهــا اإلنســان، ولذلــك تــرى السوســيولوجيني واالنثروبولوجيــني الغربيــني 
ــليمة  ــة الس ــس العلمي ــن االس ــدت ع ــات ابتع ــى ختمين ــم ع ــوا فرضياهت بن
ــران  ــى نك ــة ع ــم القائم ــوا رؤيته ــل فرض ــل، ب ــة والدلي ــى احلج ــة ع القائم
ســاوية االديــان نتيجــة ردة فعلهــم عــى الكنيســة وقسســها ورهباهنــا، ولذلــك 
ــا  ــية زماني ــر متاش ــا غ ــاوية وعدوه ــني الس ــات والقوان ــوا كل الترشيع رفض
ومكانيــا مــع واقــع املجتمعــات، باملقابــل كانــت الرؤيــة الوحيانيــة التــي تــرى 
ــا  ــتورا وقانون ــه دس ــا وانبيائ ــق اهلل انزهل ــي خل ــاء وه ــاج الس ــي نت ــان ه االدي
ــة  ــح ان الديانتــني الكريــني اليهودي ــاة وبناءهــا االجتاعــي، صحي ــم احلي لتنظي
واملســيحية قــد تعرضــت اىل الضيــاع والتحريــف وهــذا مــا رصح بــه احبارهــم 
ورهباهنــم، ولــذا ال نجــد يف تلكــم االديــان الترشيعــات التــي جــاء هبــا موســى 
وعيســى عليهــا الســام، فالتــوراة تعنــي باجلانــب الدنيــوي مهملــة الاهــوت، 
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ــا  ــويت متجاهــا الناســوت، بين ــب الاه ــى اجلان ــراه يركــز ع ــل ت ــا االنجي بين
ــادي،  ــروح وامل ــع ال ــان واملجتم ــي اإلنس ــي بجانب ــد يعن ــه املجي ــام بقرآن اإلس
ــادايت،  ــايت والعب ــقيه املعام ــاين بش ــوازن اإلنس ــق الت ــى حتقي ــز ع ــام رك فاإلس
هــذا التكامــل اضفــى عــى اإلســام التكامــل والقابليــة إلدارة وتنظيــم احليــاة 
اإلنســانية منــذ نشــأة اإلنســان األوىل وحتــى قيــام الســاعة، كوهنــا ســنن وقوانني 
اهليــة خالقهــا ومصرهــا عليــم خبــر، وليســت كالقوانــني الوضعيــة اخلاضعــة 
ــم،  ــم واهوائه ــتهدفة مصاحله ــا مس ــز واضعيه ــهوات وغرائ ــى ش ــة ع والقائم
فهــي تــزول وتضمحــل بمجــرد تعارضهــا ومصاحلهــم. وهلــذا تــرى اإلســام 
ــا  ــة، فض ــة املنحرف ــات الديني ــن املنظوم ــة م ــة رشس ــرض هلجم ــرض ويتع تع
ــم  ــت اس ــوم حت ــها الي ــدم نفس ــي تق ــة، والت ــة العلاني ــات االحلادي ــن املنظوم ع
العوملــة، فهــم يريــدون ان تتســيد حضارهتــم ومنظومتهــم القيميــة احلضــارات 
ــه  ــب ازالت ــدق وجي ــر املح ــي اخلط ــامية، ه ــارة اإلس ــدوا احلض ــانية، وع اإلنس
بأيــة وســيلة، ولذلــك تراهــم افتعلــوا االزمــات واحلــروب يف العــامل اإلســامي 
ــاألرض  ــوا ب ــام، فعاث ــاءة اإلس ــوهم عب ــم البس ــن عمائه ــاذج م ــوا ن وقدم
الفســاد، مســتهدفني كل مــن ال يتوافــق وطروحاهتــم مــن ابناء جلدهتــم وكذلك 
االخريــن غــر املســلمني مــن املســيحيني واليزيديــني )االيزيديــني(، والصابئــة، 
مقدمــني حضارهتــم بديــا عــن اإلســام يف احتضــان التنــوع الدينــي والعرقــي، 
ويــكأن اإلســام ال يقبــل االخــر، مومهــني املجتمــع اإلنســاين بــا فعلــه وقدمــه 
ــتعرض  ــة سنس ــذه الدراس ــلمني. يف ه ــام واملس ــاءة لإلس ــن اس ــم م انموذجه
ــر  ــول االخ ــا يف قب ــامية وحضارهت ــة اإلس ــة القيمي ــا املنظوم ــة وحتلي مقارن
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ــام  ــا اإلس ــرد هب ــي انف ــزات الت ــادئ واملرتك ــذه املب ــة ه ــاحما وحمب ــا وتس تعايش
ــش  ــر والتعاي ــات الغدي ــى مفهوم ــوف ع ــع، والوق ــوي الناص ــدي العل املحم
ــم  ــة تلك ــي، ومعاجل ــل االجتاع ــي، والتكاف ــدل االهل ــة الع ــامح، ودول والتس
ــام  ــع االهت ــه م ــنة نبي ــاب اهلل وس ــتلهمة كت ــتهدية ومس ــة مس ــع بطريق املواضي
ــامية األوىل يف  ــة اإلس ــا التجرب ــم ألهن ــة العل ــاب مدين ــي ب ــام ع ــة اإلم بتجرب

ــادئ كتــاب اهلل والعــرتة الطاهــرة. قبــول االخــر عــى وفــق مب

اأوًل: مو�سوع الدرا�سة:

تناولــت الدراســة موضوعــا يف غايــة االمهيــة واحلساســية وهــو هــل 
اإلســام بترشيعاتــه وســننه يســتوعب االخــر؟ وهــل التنــوع الدينــي والعرقــي 
مــن مقوماتــه االجتاعيــة؟ وهــل دعــوى العوملــة بمدنيتهــا ولرلتهــا وبحســب 
دعواهــا هــي البديــل الناجع للحفــاظ عى ذلــك التنــوع يف املجتمع اإلســامي؟ 
ــى  ــت ع ــا، وقض ــوع يف بلداهن ــظ التن ــت يف حف ــة نجح ــارة الغربي ــل احلض وه
افــة التمييــز العنــرصي التــي تفتــك ببنيتهــا؟ ام هــي دعــاوى زائفــة يــراد منهــا 

ــة؟. ــتعار واهليمن االس

هــذه التســاؤالت ســتتبنى الدراســة االجابــة عليهــا مــن خــال اســتعراض 
ــل  ــي والتكاف ــدل االهل ــة الع ــامح، ودول ــش والتس ــر، والتعاي ــات الغدي مفهوم
ــق  ــع يف حتقي ــوم وانج ــا، اق ــني وكارزماهت ــى اي احلضارت ــة ع ــي، واقف االجتاع

ــة؟. ــة االجتاعي العدال

ثانيا:- املنهجية
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ــارة  ــة للحض ــراءة حتليلي ــارن يف ق ــي املق ــج التحلي ــة املنه ــدت الدراس اعتم
اإلســامية ومقوماهتــا وامتداداهتــا الوحيانيــة وترشيعاهتــا وقوانينهــا ودســاترها 
الســاوية االهليــة التــي متتاز بشــموهلا الزمــاين واملــكاين، مقابــل احلضــارة الغربية 

بمقوماهتــا وكينونتهــا الوضعيــة القائمــة عــى النظــام الرأســايل الليــرايل.

ثالثا:- التعاي�ش والت�سامح على وفق املنظور الإ�سالمي:-

ــم  ــن املطع ــان م ــا اإلنس ــش هب ــي يعي ــة: الت ــاة، واملعيش ــة: احلي ــش لغ العي
ــه:  ــهم1، وعايش ــا معايش ــوا فيه ــق يلتمس ــاش للخل ــرشب، واالرض مع وامل
عــاش معــه كقولــه عــارشه، قــال قعنــب بــن ام صاحــب: وقــد علمــت عــى اين 

اعايشــهم النــرح الدهــر اال بيننــا احــن2

عنــد البحــث عــن مفهــوم التعايــش، جتــد أن أغلــب املعرفــني هلــذا املفهــوم، 
يعرفونــه مــن ناحيــة غــر مرتبطــة باملعنــى الدينــي أو العقائــدي بشــكل خــاص، 
ــش  ــلمي، أو التعاي ــش الس ــى التعاي ــط بمعن ــوم مرتب ــذا املفه ــد أن ه ــك جت لذل
ــكاك  ــي واحت ــع عم ــن بواق ــاب واآلخري ــل الكت ــع أه ــش م ــايف. ان التعاي الثق

مبــارش معهــم، يظهــر مــدى أصالــة وقيــم اإلســام يف التعامــل معهــم، 

فالعاقــات اإلنســانية عــى وفــق النظــرة اإلســامية تنطلــق مــن رؤى تقــوم 
عــى اســاس احــرتام التعدديــات بانواعهــا الدينيــة واالثنيــة العرقيــة واحلريــة 
والفكريــة وغرهــا، فضــا عــن االعــرتاف االجيــايب باالخــر، وذلــك يف اطــار 
الســعي لبنــاء حضــارة اجتاعيــة تعمــل خلــر اإلنســانية مجعــاء وهــذه العاقــة 
بــني البــرش عــى اختافهــم وتنوعهــم تقــوم عــى جمموعــة مــن االســس منهــا:- 
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ســنة االختــاف وفيهــا ان التنــوع والتعــدد واالختــاف ســنًة من ســنن اهلل. قال 
تعــاىل )ولــو شــاء ربــك جلعــل النــاس امــة واحــدة واليزالــون خمتلفــني)118( 
اال مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم ومتــت كلمــة ربــك ألمــألن جهنــم مــن 

اجلنــة والنــاس امجعــني )119( هــود.

ــن  ــون، فم ــنن الك ــن س ــنة م ــه س ــن بان ــاف يف الدي ــرار االخت ــك اق وكذل
املســتحيل ان يتفــق النــاس مجيعــا يف االفــكار والتصــورات، فضــا عــن الديــن 
ــر،  ــول االخ ــايب وقب ــرتاف االجي ــى االع ــوم ع ــام يق ــوم ان اإلس ــن املعل وم
ــن(  ــم ويل دي ــم دينك ــاىل )لك ــه تع ــا يف قول ــه، ك ــده ودين ــى معتق ــراره ع واق

ــرون)6(. الكاف

ــاىل  ــال تع ــده ق ــد اهلل وح ــاس بي ــة الن ــدون ان هداي ــلمني يعتق ــا ان املس وب
ــم  ــرة 272. فه ــاء( البق ــن يش ــدي م ــن اهلل هي ــم ولك ــم هداه ــس عليك )لي
مأمــورون بالدعــوة اىل اهلل قــال جــل شــأنه )فــان اعرضــوا فــا ارســلناك عليهــم 
ــن  ــس م ــلم لي ــان املس ــه ف ــورى 48. وعلي ــاغ( الش ــك اال الب ــا ان علي حفيظ
حقــه ان حياســب ويعاقــب مــن مل يقبــل الدعــوة اإلســامية، فاحلســاب بحســب 
هــذا املفهــوم هــو هلل صاحــب املشــيئة املطلقــة قــال تعــاىل )وان جادلــوك فقــل 
اهلل اعلــم بــا تعملــون اهلل حيكــم بينكــم يــوم القيامــة فيــا كنتــم فيــه ختتلفــون( 

ــج. 68 احل

ــة النبــي  ان هــذه االســس كانــت مــن مرتكــزات النظــام اإلســامي يف دول
األكــرم صلــوات اهلل عليــه والــه ووصيــه وخليفتــه اإلمــام عــي ســام اهلل عليــه. 
ــا  ــامية يف راهنن ــم املجتمعــات اإلس ــاذا التقــوم دعائ ــا مل ويبقــى التســاؤل قائ
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املعــارص عــى النهــج املحمــدي العلــوي يف التعايــش والتســامح؟

ان الفشــل الــذي تعيشــه جمتمعاتنــا يف جتســيد التآخــي والتعايــش والتســامح 
اإلنســاين بــني املســلمني وغرهــم، بــل وبــني املســلمني انفســهم مــرُده مجلــة مــن 
ــارج(،  ــل واخل ــن الداخ ــددة م ــا مه ــة )فحصونن ــة والداخلي ــباب اخلارجي االس
فاخلارجيــة متمثلــة بالغــزو الصهيوامريكــي بــكل ميكانزماتــه وادواتــه للســيطرة 
ــى  ــة ع ــل اهليمن ــن اج ــه، م ــام وقيم ــة اإلس ــة وديموم ــن حيوي ــؤول م واحل
جغرافيــة وديموغرافيــة العــامل اإلســامي لتحقيــق مصاحلهــم واطاعهــم. 
مســتخدمني وموظفــني مجلــة مــن اذناهبــم وخدمتهــم، النظــم احلاكمــة يف حتقيــق 
ــاري  ــي واحلض ــاط الدين ــل واالنحط ــع اجله ــتغلني واق ــداف مس ــم االه تلك
ــل  ــا مقاب ــا وتزويقه ــة ومدنيته ــوات العلاني ــا دع ــلمون. وم ــه املس ــذي يعيش ال
ــدة  ــان والقاع ــا يف طالب ــم ك ــن صنيعته ــي م ــمونه دين ــوذج يس ــم انم تقديمه
ــه  وداعــش اال لتشــويه صــورة اإلســام وســلخ املجتمــع املســلم مــن منظومت

ــي. ــكك االرسي واملجتمع ــل التف ــة ع ــم القائم ــه ثقافته ــة والباس القيمي

ــة  ــام بلبن ــب االهت ــة يتطل ــه االهلي ــامي ومبادئ ــج اإلس ــوع اىل النه ان الرج
املجتمــع األوىل)االرسة( فهــي مــدار التمــدن والتحــر يف خلــق جمتمــع معــاىف 
وهــذا يتطلــب تظافــر جهــود جمتمعيــة نخبويــة حاملــة لتلكــم القيــم وفضائلهــا.

التعايش والتسامح:

ان الوقــوف عــى مفهــوم التعايــش البــد مــن الوقــوف عــى مفهــوم التســامح 
الــذي يعــد مــن جزئياتــه بــل مــن مكوناتــه االساســية 
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ــاُح  فالتســامح لغــة كــا جــاء يف لســان العــرب يف مــادة )َســَمَح( السَّ
ــْمٌح  ــُمَح َســاَحًة وُســُموحة وَســاحًا: جــاد؛ ورجــٌل َس ــوُد. َس ــاحُة: اجلُ والسَّ
ــرة  ــى األَخ ــا، حك ــَمحاء فيه ــاح وُس ــاء ِس ــال ونس ــن رج ــْمحة م ــرأة َس وام
ــْمح؛  ــاٌح: َس ــَمح وِمْس ــِميٌح وِمْس ــل َس ــى. ورج ــن حيي ــد ب ــن َأمح ــاريس ع الف
ورجــال َمســاِميُح ونســاء َمســاِميُح؛ ويف احلديــث: يقــول اهلل عــز وجــل: 
ــاِح؛يقال: َســَمَح  َأْســِمُحوا لعبــدي كإِســاحه إىِل عبــادي؛ اإِلســاح: لغــة يف السَّ
ــخاء  ــال يف السَّ ــا يق ــل: إِن ــخاٍء؛ وقي ــَرٍم وَس ــن َك ــى ع ــاد وَأعط ــَمَح إذا ج وَأْس
َســَمح، وَأمــا َأْســَمح فإِنــا يقــال يف املتابعــة واالنقيــاد؛ ويقــال: َأْســَمَحْت َنْفُســه 
إذا انقــادت، والصحيــح األَول؛ وَســَمح يل فــان َأي َأعطــاين؛ وَســَمح يل بذلــك 
َيْســَمُح َســاحة. وامُلســاحَمة: امُلســاَهلة. وَتســاحموا: َتســاَهلوا. ويف احلديــث 
ــال:  ــا. ويق ــُح صاحَبه ــياء ُتْربِ ــاهلة يف األَش ــاٌح َأي امُلس ــاُح َرب ــهور: السَّ املش
ــت،  ــادت فَأرسع ــة إذا انق ــَمَحِت الناق ــتقام، وَس ــه إذا ذلَّ واس ــَمَحْت َقِرينُت َأْس
وَأْســَمَحْت َقُروَنُتــه وســاحمت كذلــك َأي ذلــت نفســه وتابعــت. ويقــال: فــاٌن 
َســِميٌح مَلِيــٌح وَســْمٌح مَلْــٌح. وتقــول العرب:عليــك باحلــق فــإِن فيــه مَلَ ْســَمحًا َأي 

ــًة3. ــه مَلَنُدوح ــوا: إِن في ــا قال ــعًا، ك ُمتََّس

و التســامح كــا جــاء يف تعريفــه إصطاحــًا: )هــو كلمــه دارجــة تســتخدم 
ــرف أو  ــذ التط ــي بنب ــة تق ــت أم الفردي ــة كان ــات اجلاعي ــارة إىل املارس لإلش
ماحقــة كل مــن يعتقــد أو يتــرصف بطريقــة خمالفــة قــد ال يوافــق عليهــا املــرء. 
ــن -  ــاف اآلخري ــول اخت ــى قب ــدل ع ــث ي ــى احلدي ــامح باملعن ــرًا فالتس وأخ
ســواء يف الديــن أم العــرق أم السياســة - أو عــدم منــع اآلخريــن مــن أن يكونــوا 
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آخريــن أو إكراههــم عــى التخــي عــن آخريتهــم.

*نظــرة أوليــة يف املفهــوم: يتعلــق مفهــوم التســامح بمجموعــة مــن احلقــوق 
ــرأي و  ــن ال ــر ع ــاح بالتعب ــل الس ــن قبي ــي م ــام ديموقراط ــز أي نظ ــي متي الت
ــون والرفــق بــأرسى احلــرب، واحــرتام  ــع أمــام القان ــم و مســاواة اجلمي التنظي
أو قبــول رأي االقليــة. وهــو ممارســة أخاقيــة يمكــن أن تكــون عــى مســتوى 
ــه  ــق عن ــدأ ينبث ــو مب ــدول، وه ــب وال ــان واملذاه ــات واألدي ــراد واجلاع األف
قــرار االســتعداد للســاح بالتعبــر عــن األفــكار واملصالــح التــي تتعــارض مــع 

ــا. ــا ومصاحلن أفكارن

ــرتام  ــه االح ــا: بأن ــامح اصطاح ــف التس ــن تعري ــة يمك ــذه اجله ــن ه وم
ــانية  ــات اإلنس ــر والصف ــكال التعب ــايف وألش ــوع الثق ــر للتن ــول والتقدي و القب

ــة. املختلف

وإن هــذا التعريــف للتســامح يعنــي قبــل كل يشء اختــاذ موقــف إجيــايب فيــه 
إقــرار بحــق اآلخريــن يف التمتــع بحقوقهــم وحريتهــم األساســية املعــرتف هبــا 
عمليــا. وممارســة التســامح ال تتعــارض مــع احــرتام حقــوق اإلنســان وال تعنــي 
ــاون  ــه أو الته ــه ومعتقدات ــن حقوق ــرء ع ــي امل ــي أو خت ــم االجتاع ــول الظل قب

بشــأهنا.

*أشــكال التســامح ووســائله: للتســامح عــدة متعلقــات ويتمظهــر يف 
موضوعــات تتعلــق بالعاقــات االجتاعيــة بــني األفــراد و اجلاعــات و 
العاقــات بــني الدولــة وأبــرز أشــكال التســامح مــا يــي: التســامح الدينــي كــا 
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ــني  ــادوا و الصابئ ــن ه ــوا و الذي ــن امن ــاىل: إن الذي ــه تع ــارة قول ــن إش ــر م يظه
والنصــارى مــن ءامــن بــاهلل واليــوم االخــر وعمــل صاحلــًا فــا خــوف عليهــم 
وال هــم حيزنــون ســورة املائــدة آية)69(التســامح يف املعامــات كــا يظهــر مــن 
قولــه تعــاىل: ادفــع بالتــي هــي أحســن الســيئة نحــن أعلــم بــا يصفــون ســورة 
ــد  ــام حمم ــي اإلس ــه نب ــر إلي ــا يش ــي ك ــامح العرق ــة)96( التس ــون: آي املؤمن
صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة حجــة الــوداع: إن أباكــم واحــٌد كلكــم آلدم وآدم 
مــن تــراب إن أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم ليــس لعــريب فضــل عــى أعجمــي إال 
بالتقــوى. التســامح الثقــايف حيــث تــرز خصائــص املجتمعــات املتعــددة، فــإن 
لــكل جمتمــع ثقافتــه التــي يعتــز هبــا وحيــاول نرشهــا. *أمــا وســائل التســامح 
ــش  ــد العي ــزام بقواع ــادف وااللت ــاين اهل ــوار العق ــي: * احل ــا ي ــل يف م فتتمث
ــر. *  ــع اآلخ ــف م ــذ العن ــي ونب ــق العم ــلوكية والرف ــة الس ــرتك. * التهدئ املش
احــرتام حريــة اآلخريــن وااللتــزام برحابــة الصــدر وقبــول التعدديــة * إعطــاء 
ــذ  ــف ونب ــم و التثقي ــان. * التعلي ــا اإلنس ــة وقضاي ــة العام ــة للمصلح األولوي

ــة4. ــلوك الكراهي ــم س ــض وجتري التحري

*أثــر التســامح يف العاقــات اإلنســانية إن املجتمــع اإلنســاين ينطــوي عــى 
درجــة كبــرة مــن التبايــن والتوحــد يف الوقــت نفســه حيــث يتجــى التبايــن يف 
العــدد الكبــر مــن األعــراق و األجنــاس و األديــان واملذاهــب و القوميــات التي 
ــد يف أن كل  ــى التوح ــة ويتج ــات خمتلف ــؤدي إىل ثقاف ــدات ت ــًا ومعتق ــل قي حتم
أعضــاء هــذه الكيانــات البرشيــة يشــرتكون يف كوهنــم يســعون للعيــش بكرامــة 
وســام وحتقيــق طموحاهتــم ومصاحلهــم، وعــى ذلــك فــإن مــا جيمــع النــاس 
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هــو أكثــر ممــا يفرقهــم ولكــن ملــاذا العنــف والــرصاع و احلقــد والكراهيــة التــي 
يشــهدها العــامل اليــوم؟! ويف العــرص احلــايل فــإن احتــكاك املجتمعــات بعضهــا 
البعــض وتشــابك املصالــح فيــا بينهــا نتيجــة لثــورة االتصــاالت واملعلومــات 
ــوح  و املواصــات جعــل مــن التســامح و التعايــش و االتصــال و احلــوار املفت
والعيــش املشــرتك رضورات ال بــد منهــا لتحقيــق مصالــح املجتمعــات مجيعهــا. 

وهبــذا يصبــح العــامل يومــا بعــد يــوم أكثــر حاجــة إىل التســامح والتســاهل.

*املحددات العامة ملفهوم التسامح:

1. إن التســامح يتمثــل يف االحــرتام والقبــول والتقديــر للتنــوع الثــري 
ــا. ويتعــزز هــذا  ــا وألشــكال التعبــر وللصفــات اإلنســانية لدين لثقافــات عاملن
ــد.  ــر واملعتق ــر والضم ــة الفك ــال وحري ــاح واالتص ــة واالنفت ــامح باملعرف التس
فهــو الوئــام يف ســياق االختــاف، وهــو ليــس واجبــا أخاقيــا فحســب، وإنــا 
ــي  ــة الت ــا، والتســامح، هــو الفضيل ــوين أيض ــي وســيايس وقان ــو واجــب دين ه

ــرب ــة احل ــل ثقاف ــام حم ــة الس ــال ثقاف ــهم يف إح ــام، وتس ــام الس ــّر قي تي

2. إن التســامح ال يعنــي املســاواة أو التنــازل أو التســاهل بــل التســامح هــو 
ــع بحقــوق اإلنســان  ــن يف التمت ــق اآلخري ــرار بح ــه إق ــايب في اختــاذ موقــف إجي
ــاج  ــال االحتج ــأي ح ــوز ب ــا. وال جي ــا عاملي ــرتف هب ــية املع ــه األساس وحريات
بالتســامح لتريــر املســاس هبــذه القيــم األساســية. فــا جيــوز بحجــة التســامح 
ــة  ــق ممارس ــن أو ح ــودة إىل الوط ــق الع ــق يف األرض أو ح ــطب احل ــم ش أن يت

ــة ــات الديني ــن املقدس ــاع ع ــق الدف ــة أو ح ــعائر الديني الش
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3. إن التســامح مســؤولية تشــكل عــاد حقــوق اإلنســان والتعدديــة )بــا يف 
ذلــك التعدديــة الثقافيــة( والديمقراطيــة وحكــم القانــون. وهــو ينطــوي عــى 
نبــذ االســتبدادية ويثبــت املعايــر التــي تنــص عليهــا الصكــوك الدوليــة اخلاصــة 

بحقــوق اإلنســان

4. وال تتعــارض ممارســة التســامح مــع احــرتام حقــوق اإلنســان، ولذلــك 
فهــي ال تعنــي تقبــل الظلــم االجتاعــي أو ختــي املــرء عــن معتقداتــه أو التهــاون 
بشــأهنا. بــل تعنــي أن املــرء حــر يف التمســك بمعتقداتــه وأنــه يقبــل أن يتمســك 
اآلخــرون بمعتقداهتــم. والتســامح يعنــي اإلقــرار بــأن البــرش املختلفــني بطبعهم 
يف مظهرهــم وأوضاعهــم ولغاهتــم وســلوكهم وقيمهــم، هلــم احلــق يف العيــش 
ــرد ال  ــي أيضــا أن آراء الف ــم، وهــي تعن ــم خمره ــق مظهره بســام ويف أن يطاب
ينبغــي أن تفــرض عــى الغــر، كــا ال حيــق للغــر أن بفــرض رأيــه أو معتقــده 
ــح مــرشوح  ــة العــامل لصال ــى قولب ــه عــى الكــون بمعن أو نمــط عيشــه أو هويت

واحــد يطمــس هويــات املجتمعــات وثقافاهتــم

5. ومــن اجلوهــري لتحقيــق الوئــام عــى املســتوى الــدويل أن يلقــى التعــدد 
ــراد  ــب األف ــن جان ــا م ــوال واحرتام ــة قب ــز األرسة البرشي ــذي يمي ــايف ال الثق
ــام،  ــاك س ــون هن ــن أن يك ــامح ال يمك ــدون التس ــم. فب ــات واألم واجلاع

ــة ــة أو ديمقراطي ــاك تنمي ــون هن ــن أن تك ــام ال يمك ــدون الس وب

6. وقــد يتجســد عــدم التســامح يف هتميش الفئــات املســتضعفة، واســتبعادها 
مــن املشــاركة االجتاعيــة والسياســية، وممارســة العنــف والتمييــز ضدهــا. كــا 
يتجســد عــدم التســامح يف الســكوت عــن جرائــم احلــرب واالحتــال والكيــل 
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بمكيالــني عــى مســتوى السياســة الدوليــة.

ــت  ــه يف أي وق ــر من ــث أكث ــامل احلدي ــري يف الع ــر جوه ــامح أم 7. إن التس
ــة  ــدة يف احلرك ــة املتزاي ــاد وبالرع ــة االقتص ــز بعومل ــرص يتمي ــذا الع ــى، فه م
والتنقــل واالتصــال، والتكامــل والتكافــل، وحــركات اهلجــرة وانتقال الســكان 
عــى نطــاق واســع، والتوســع احلــري، وتغيــر األنــاط االجتاعيــة. وملــا كان 
التنــوع ماثــا يف كل بقعــة مــن بقــاع العــامل، فــإن تصاعــد حــدة عــدم التســامح 
والنــزاع بــات خطــرا هيــدد ضمنــا كل منطقــة، وال يقتــرص هــذا اخلطــر عــى بلــد 

بعينــه بــل يشــمل العــامل بــأرسه.

ــد  ــى صعي ــان وع ــات واألدي ــراد واجلاع ــني األف ــامح رضوري ب 8. والتس
األرسة واملجتمــع املحــي، وأن جهــود تعزيــز التســامح وتكويــن املواقــف 
القائمــة عــى االنفتــاح وإصغــاء البعــض للبعــض والتضامــن ينبغــي أن تبــذل 
ــزل ويف  ــي ويف املن ــر النظام ــم غ ــق التعلي ــن طري ــات وع ــدارس واجلامع يف امل
مواقــع العمــل. وبإمــكان وســائل اإلعــام واالتصــال أن تضطلــع بــدور بنــاء 
يف تيســر التحــاور والنقــاش بصــورة حــرة ومفتوحــة، ويف نــرش قيــم التســامح 
ــدول  ــات وال ــات واأليديولوجي ــور اجلاع ــاه ظه ــاالة جت ــر الامب ــراز خماط وإب
العنرصيــة غــر املتســاحمة التــي تســعى ليــل هنــار لســحق مــن ال حيبهــا ويتوالهــا 

ــا. ــزم مرشوعه ويلت

9. وفيــا يتصــل بشــأن العنــرص والتحيــز العنــرصي، فمــن الواجــب أن تتخذ 
التدابــر الكفيلــة بضــان التســاوي يف الكرامــة واحلقــوق لألفــراد واجلاعــات 
حيثــا اقتــى األمــر ذلــك. وينبغــي يف هــذا الصــدد إياء اهتــام خــاص للفئات 
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ــي  ــادي، أو األمن ــي أو االقتص ــان االجتاع ــن احلرم ــاين م ــي تع ــتضعفة الت املس
ــة الســارية وال  ــة القانــون وانتفاعهــا بالتدابــر االجتاعي لضــان شــموهلا بحاي
ســيا فيــا يتعلــق باملســكن والعمــل والرعايــة الصحيــة، وضــان احــرتام أصالــة 
ثقافتهــا وقيمهــا وانتاءاهتــا الوطنيــة وهويتهــا الدينيــة، ومســاعدهتا عــى التقــدم 

واالندمــاج عــى الصعيــد االجتاعــي واملهنــي 

10. إن التعليــم هــو أنجــع الوســائل ملنــع الاتســامح، وأول خطــوة يف جمــال 
التســامح، هــي تعليــم النــاس احلقــوق واحلريــات التــي يتشــاركون فيهــا وذلــك 
لكــي حتــرتم هــذه احلقــوق واحلريــات فضــا عــن تعزيــز عزمهــم عــى محايــة 

حقــوق وحريــات اآلخريــن.

11. وينبغــي أن يعتــر التعليــم يف جمــال التســامح رضورة ملحــة، ولــذا يلــزم 
ــاول  ــامح تتن ــم التس ــة لتعلي ــة وعقاني ــاليب منهجي ــاد أس ــى اعت ــجيع ع التش
ــة  ــية والديني ــة والسياس ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــامح الثقافي ــباب الاتس أس
ــي أن  ــتبعاد، وينبغ ــف واالس ــر والعن ــال والقه ــية لاحت ــذور الرئيس - أي اجل
تســهم السياســات والرامــج التعليميــة يف تعزيــز التفاهــم والتضامن والتســامح 
بــني األفــراد وكذلــك بــني املجموعــات االثنيــة واالجتاعيــة والثقافيــة والدينيــة 

واللغويــة وفيــا بــني األمــم.

12. إن التعليــم يف جمــال التســامح جيــب أن يســتهدف مقاومــة تأثــر العوامل 
املؤديــة إىل اخلــوف مــن اآلخريــن واســتبعادهم، ومســاعدة االجيــال عــى تنميــة 

قدراهتــم عــى اســتقال الــرأي والتفكــر النقــدي والتفكــر األخاقي.



 الغدير وعشلالية التعايج قراءة سوسيولوجية  ي  ولة العدل اإلللي

91

والســؤال الــذي يطــرح يف هــذا الســياق هــو: مــا اجلــذور املعرفيــة والفكريــة 
ملفهــوم التســامح يف الرؤيــة اإلســامية؟

*مفهوم التسامح يف املنظور اإلسامي:

ثمــة جمموعــة مداخــل منهجيــة عديــدة لتوضيــح مفهــوم التســامح يف املنظور 
اإلســامي، إال أن مــن أمههــا هــي تلــك املرتبطــة بطبيعــة اإلســام وترشيعاتــه 
ونظمــه. إذ ال يمكننــا منهجيــا أن نتصــور ترشيعــات اإلســام وأحكامــه 
ونظمــه بــكل مســتوياهتا، بعيــدا عــن حقيقــة التســامح التــي حتتضنهــا كل مجيــع 

ترشيعــات اإلســام وقيمــه.

ــه  ــام ومثل ــم اإلس ــني قي ــد ب ــذا الصعي ــى ه ــة ع ــة صارخ ــود مفارق ووج
وواقــع املســلمني املــيء بالكثــر مــن املظاهــر واحلقائــق املضــادة ملفهــوم 
ــوم  ــام ملفه ــة اإلس ــاف رؤي ــة اكتش ــى أمهي ــا إىل اإلرصار ع ــامح... يدفعن التس
التســامح، مــن داخــل قيمــه ومــن الطبيعــة الترشيعيــة والقانونيــة التــي متثلهــا 
ــًا يف  ــة أساس ــر الكلم ــام تعت ــي اإلس ــاس.. فف ــه األس ــام ونظم ــم اإلس قي
ــق إىل  ــال احل ــو إيص ــاىل ه ــوة إىل اهلل تع ــن الدع ــدف م ــك ألن اهل ــوة، ذل الدع
العقــول والقلــوب، ليســتقر فيهــا كقــوة حتــرك اإلنســان باجتــاه الفضيلــة، ومــن 
هــذه اجلهــة فــإن مــن الــروري أن تكــون الكلمــة هــي الوســيلة األســاس يف 
ــاع  ــى اإلقن ــدرة ع ــني وق ــة ول ــن رؤي ــا م ــا فيه ــبب م ــدف، بس ــذا اهل ــق ه حتقي
والتأثــر، وبســبب مــا حتققه مــن ضانــة الثبــات والتمكــن ألفكارهــا يف القلوب 
والســلوك. وهــذا الســياق هــو الــذي تؤكــده اآليــات القرآنيــة الكريمــة بوصفــه 
خصوصيــة التميــز التــي اختصــت هبــا الدعــوة اإلســامية، التــي أرادت الســمو 
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ــل يف  ــع التكام ــدا ملوق ــة يف األرض متهي ــة الصاحل ــع اخلاف ــان إىل موق باإلنس
ملكــوت اهلل تعــاىل واألنــس بجــواره. فيقــول اهلل ســبحانه )ادع إىل ســبيل ربــك 
باحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجادهلــم بالتــي هــي أحســن(.. )ســورة النحــل، 

ــة 125(. اآلي

ــاعر  ــق املش ــق، وتعم ــب برف ــل القل ــي تدخ ــي: الت ــنة ه ــة احلس واملوعظ
ــي  ــاء الت ــح األخط ــب، وال بفض ــر موج ــب يف غ ــر والتأني ــف، ال بالزج بلط
ــرا مــا هيــدي  ــإن الرفــق يف املوعظــة كث ــة. ف ــد تقــع عــن جهــل أو حســن ني ق
القلــوب الشــاردة ويؤلــف القلــوب النافــرة ويــأيت بخــر مــن الزجــر والتأنيــب. 
ــري،  ــرصاع الفك ــدل وال ــام اجل ــن يف مق ــق األحس ــلوك الطري ــوة إىل س والدع
هــي دعــوة قرآنيــة ختاطــب كل جمــال مــن جمــاالت الــرصاع يف احليــاة وتتصــل 
بــكل عاقــة مــن عاقــات اإلنســان بأخيــه اإلنســان يف جمــاالت هــذا الــرصاع.. 
إهنــا دعــوة اهلل إىل اإلنســان يف قولــه تعاىل)ادفــع بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي 
ــه  ــة 34(.. وقول ــه ويل محيــم(.. )ســورة فصلــت، اآلي ــه عــداوة كأن بينــك وبين
)وقــل لعبــادي يقولــوا التــي هــي أحســن إن الشــيطان ينــزغ بينهــم إن الشــيطان 
كان لإلنســان عــدوا مبينــا(.. هــذه الدعــوة الصافيــة التــي توحــي لإلنســان أنــى 
ــي  ــر ويلتق ــل اخل ــانية عوام ــر يف اإلنس ــي أن يث ــاة ه ــه يف احلي ــد، أن مهمت وج
هبــا يف عمليــة اســتثارة واســتثار، بــدال مــن عوامــل الــرش التــي هتــدم وال تبنــي 
وتــر وال تنفــع وتدفعــه يف الوقــت نفســه إىل أن جيعــل اختيــار األحســن يف كل 
ــان..  ــكان وزم ــه يف كل م ــذي يرفع ــعاره ال ــه ش ــن حيات ــب م يشء ويف كل جان
وإن القــوة مهــا كانــت درجتهــا لــن تنســجم مــع طبيعــة الرســالة اإلســامية، 
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مادامــت القــوة تعنــي حمــارصة العقــل وفــرض الفكــرة عليــه حتــت تأثــر األمل أو 
اخلــوف. لذلــك فــإن اهلل ســبحانه حيــذر رســوله مــن أن يــارس التبليــغ بــروح 
ــيطر(..  ــم بمس ــت عليه ــر، لس ــت مذك ــا أن ــر إن ــتعاء، )فذك ــيطرة واالس الس
ــا  ــة وحنان ــى رق ــاق تتج ــت األخ ــا كان ــة 22(.. ومل ــية، اآلي ــورة الغاش )س
واســتيعابا لآلخريــن، فإننــا ناحــظ أن اهلل تعــاىل يذكــر نبيــه بالقاعــدة الذهبيــة 
التــي جعلتــه داعيــة ناجحــا ومقبــوال، ويؤكــد لــه أن حيازتــه عــى هــذه الســجية 
إنــا هــي بفضــل اهلل وتوفيقــه. )فبــا رمحــة مــن اهلل لنــت هلــم ولــو كنــت فظــا 
ــة 159(.  ــران، اآلي ــورة آل عم ــك(.. )س ــن حول ــوا م ــب النفض ــظ القل غلي
وهــذه الســجية التــي امتــدت اىل اخيــه ونفســه أمــر املؤمنــني عليــه الســام. ويف 
هــذا اجلــو املفعــم باألخــاق وطيــب القلــب والعفــو ورحابــة الصــدر، نحــدد 
ــم  ــذه القي ــدودة إىل ه ــا مش ــون بأمجعه ــخاص، لتك ــياء واألش ــا باألش عاقتن
النبيلــة،. فاألصــل يف العاقــة بــني بنــي اإلنســان بــرصف النظــر عــن منابتهــم 

الفكريــة، هــو الرمحــة واإلحســان والــر والقســط وجتنــب اإليــذاء..

*التسامح ُخلق اإلسام: 

ومــن اجلوانــب املضيئــة يف حضارتنــا اإلســامية ومــن الصفحــات املرشقــة 
يف ســجل تارخينــا اإلســامي الزاخــر باملآثــر واملفاخــر والتــي نعتــز هبــا: جانــب 
ــهد  ــذي يش ــب ال ــذا اجلان ــم: ه ــان إليه ــلمني واإلحس ــر املس ــع غ ــامح م التس
ــادئ  ــة واإلنصــاف. وهــذه املب ــن الرمحــة واإلحســان والعدال ــأن اإلســام دي ب
الســامية والشــائل الكريمــة التــي كانــت عامــا مــن عوامــل انتصــار اإلســام. 
ــى  ــه ع ــي اىل عامل ــام ع ــد اإلم ــى يف عه ــة وجت ــة املدين ــر يف وثيق ــا ظه ــذا م وه
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مــرص مالــك االشــرت النخعــي.

* إن التســامح الدينــي- بــني الطوائــف واجلاعــات والــدول - الــذي 
تبنــاه النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وخليفتــه ووصيــه اإلمــام عــي عليــه 
الســام يعــد مــن أهــم مظاهــر رمحتــه صــى اهلل عليــه وآلــه.. وقــد كان صــى اهلل 
عليــه وآلــه انموذًجــا فــذا يف التســامح الدينــي. فالنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل 
ُيكــره اليهــود و ال النصــارى عــى قبــول دينــه، ألهنــم أهــل الكتــاب. بــل أمــر 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بإكــرام علــاء أهــل الكتــاب كالبطاركــة والرهبــان 
وخدمهــم وحــرم صــى اهلل عليــه وآلــه قتــل الرهبــان - عــى اخلصــوص - حتــى 
يف حــال احلــرب. فالتســامح عنــد ســيدنا حممــد كــا يقــول الباحــث الفرنــي 
مارســيل بــوازار »هــو واجــب دينــي وأمــر رشعــي. ويقــول الفيلســوف األملــاين 
الشــهر »غوتــه« يف كتابــه )أخــاق املســلمني وعاداهتــم(: وال شــك أن التســامح 
األكــر أمــام اعتــداء أصحــاب الديانات األخــرى، وأمــام إرهاصــات وختريفات 
ــوس  ــام يف نف ــول اإلس ــه رس ــي، غرس ــاه اإلهل ــامح بمعن ــني، التس الاديني
املســلمني، فقــد كان حممــد املتســامح األكــر، ومل يتخــذ رســول اإلســام موقفــًا 
صعبــًا ضــد كل الذيــن كانــوا يعتــدون عليــه بالســب أو بمــد األيــدي أو بعرقلــة 
الطريــق ومــا شــابه ذلــك، فقــد كان متســاحمًا؛ فتبعــه أصحابــه وتبعــه املســلمون، 
وكانــت ومــا زالــت صفــة التســامح هــي إحــدى املميــزات والســات الراقيــة 
ــف؛  ــن ضع ــس م ــلم لي ــامح املس ــول: إن تس ــق أق ــامي، وللح ــن اإلس للدي
ــدث  ــه.. وتتح ــكه بعقيدت ــه، ومتس ــزازه بدين ــع اعت ــامح م ــلم يتس ــن املس ولك
لورافيشــيا فاغلــري عــن مظهــر التســامح الدينــي عنــد النبــي صــى اهلل عليــه 
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ــة شــديد التســامح،  ــادئ اإلهلي ــًا باملب ــه، فتقــول: »كان حممــد املتمســك دائ وآل
وبخاصــة نحــو أتبــاع األديــان املوحــدة. لقــد عــرف كيــف يتــذرع بالصــر مــع 
ــه  ــم عمل ــوف يت ــن س ــأن الزم ــه ب ــاًدا من ــًا اعتق ــاة دائ ــا األن ــني، مصطنًع الوثني
اهلــادف إىل هدايتهــم وإخراجهــم مــن الظــام إىل النــور.. لقــد عــرف جيــًدا أن 
اهلل البــد أن يدخــل آخــر األمــر إىل القلــب البــرشي إن سياســة التســامح الدينــي 
التــي انتهجهــا حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه جتــاه أصحــاب الديانــات األخــرى 
ــامح  ــني تس ــة ب ــدوا املقارن ــرب فعق ــن الغ ــر املفكري ــرتام وتقدي ــت باح حظي

اإلســام وتعصــب الصليبيــني..

يقــول القــس األملــاين ميشــون: إن اإلســام الــذي أمر باجلهــاد متســامح نحو 
أتبــاع األديــان األخــرى، وهــو الــذي أعفــى البطاركــة والرهبــان وخدمهــم مــن 
الرائــب وحــرم قتــل الرهبــان -عــى اخلصــوص - لعكوفهــم عــى العبــادات 
ومل يمــس عمــر بــن اخلطــاب النصــارى بســوء حــني فتــح القــدس.. وقــد ذبــح 
ــب  ــف الكات ــا. ويضي ــا دخلوه ــود عندم ــوا اليه ــلمني و حرق ــون املس الصليبي
ــًا عــن تاريــخ العاقــات اإلســامية املســيحية،  نفســه يف موضــع آخــر، متحدث
وكيــف تعلــم املســيحيون الكثــر مــن املســلمني يف التســامح وحســن املعاملــة، 
ــل  ــلمني روح التعام ــن املس ــيحيون ع ــى املس ــزن أن يتلق ــن املح ــه مل ــول: وإن يق
ــد  ــان عن ــة واإلحس ــد الرمح ــدس قواع ــا أق ــة، ومه ــن املعامل ــل حس وفضائ

الشــعوب واألمــم، كل ذلــك بفضــل تعاليــم نبيهــم حممــد.

ــا  ــن أن يعلمن ــام يمك ــا: إن اإلس ــد بريطاني ــارلز ويل عه ــر تش ــول األم ويق
طريقــة للتفاهــم والعيــش يف العــامل، األمــر الــذي فقدهتــا املســيحية، فاإلســام 
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ــادة  ــل وامل ــم، والعق ــن والعل ــة، والدي ــان والطبيع ــني اإلنس ــل ب ــض الفص يرف
وتقــول املســترشقة األملانيــة زيغريــد هونكــه: »ال إكــراه يف الديــن، هــذا مــا أمــر 
بــه القــرآن الكريــم، فلــم يفــرض العــرب عــى الشــعوب املغلوبــة الدخــول يف 
ــو  ــى معتنق ــد اختف ــن اجلدي ــال الدي ــى انتح ــار ع ــدون أي إجب ــام، فب اإلس
املســيحية اختفــاء اجلليــد، إذ تــرشق الشــمس عليــه بدفئهــا ! وكــا متيــل الزهــرة 
إىل النــور ابتغــاء املزيــد مــن احليــاة، هكــذا انعطــف النــاس حتــى مــن بقــي عــى 
التمــدن  لوبــون يف جملــة  ويقــول غوســتاف  الفاحتــني  الســادة  إىل  دينــه، 
ــم  ــرة لدينه ــني الغ ــوا ب ــن مجع ــم الذي ــم ه ــلمني وحده ــامي:: إن املس اإلس
وبــني روح التســامح نحــو أتبــاع األديــان األخــرى وإهنــم مــع محلهــم الســيف 
ــام  ــاء يف اإلس ــا ج ــم. »كل م ــكهم بدينه ــرارا يف متس ــاس أح ــوا الن ــد ترك فق
يرمــي إىل الصــاح واإلصــاح، والصــاح أنشــودة املؤمــن، وهــو الــذي أدعــو 
إليــه املســيحيني. ويقــول املســترشق بــول دي ركا: يكفــي اإلســام فخــرًا أنــه 
ال يقــر مطلقــًا قاعــدة )ال ســام خــارج الكنيســة( التــي يتبجــح هبــا كثــر مــن 
النــاس، واإلســام هــو الديــن الوحيــد الــذي أوجــد بتعاليمــه الســامية عقبــات 
ــي  ــترشق بارتلم ــول املس ــور. يق ــق والفج ــعوب إىل الفس ــل الش ــاه مي ــرة جت كث
ســانت هيلــر: إن دعــوة التوحيــد التــي محــل لواءهــا اإلســام، خلصــت البرشية 
ــرتي:  ــري دي كاس ــت هن ــة الكون ــول العام ــرون األوىل ويق ــة الق ــن وثني م
درســت تاريــخ النصــارى يف بــاد اإلســام، فخرجــت بحقيقــة مرشقــة هــي أن 
معاملــة املســلمني للنصــارى تــدل عــى لطــف يف املعــارشة، وهــذا إحســاس مل 
ُيؤثــر عــن غــر املســلمني.. فــا نعــرف يف اإلســام جمامــع دينيــة، وال أحبــارًا 
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حيرتفــون الســر وراء اجليــوش الغازيــة إلكــراه الشــعوب عــى اإليــان. ويبــني 
ــول:  ــلمني( فيق ــاق املس ــه )أخ ــامح يف كتاب ــذا التس ــح ه ــه مام ــاعر غوت الش
للحــق أقــول: إن تســامح املســلم ليــس مــن ضعــف، ولكــن املســلم يتســامح 
مــع اعتــزازه بدينــه، ومتســكه بعقيدتــه. ويقــول املســترشق لــني بــول: يف الوقــت 
الــذي كان التعصــب الدينــي قــد بلــغ مــداه جــاء اإلســام ليهتــف )لكــم دينكم 
ــرف  ــن يع ــذي مل يك ــرشي ال ــع الب ــأة للمجتم ــذه املفاج ــت ه ــن(، وكان ويل دي
حريــة التديــن، وربــا مل يعرفهــا حتــى اآلن. ويقــول الفيلســوف جــورج 
برناردشــو: اإلســام هــو الديــن الــذي نجــد فيــه حســنات األديــان كلهــا، وال 
نجــد يف األديــان حســناته ! ولقــد كان اإلســام موضــع تقديــري الســامي دائــًا، 
ألنــه الديــن الوحيــد الــذي لــه ملكــة هضــم أطــوار احليــاة املختلفــة، والــذي 
يملــك القــدرة عــى جــذب القلــوب عــر العصــور، وقــد برهــن اإلســام مــن 
ســاعاته األوىل عــى أنــه ديــن األجنــاس مجيعــًا، إذ ضــم ســلان الفــاريس وباالً 
احلبــي وصهيبــًا الرومــي فانصهــر اجلميــع يف بوتقــة واحــدة. ويقــول تومــاس 
أرنولــد يف كتابــه الدعــوة اإلســامية: لقــد عامــل املســلمون الظافــرون العــرب 
املســيحيني بتســامح عظيــم منــذ القــرن األول للهجــرة، واســتمر هــذا التســامح 
ــي  ــيحية الت ــل املس ــق أن القبائ ــم بح ــتطيع أن نحك ــة، ونس ــرون املتعاقب يف الق
ــيحيني  ــرب املس ــار وإرادة وأن الع ــن اختي ــه ع ــد اعتنقت ــام ق ــت اإلس اعتنق
ــذا  ــى ه ــاهد ع ــلمني لش ــات املس ــني مجاع ــذا ب ــا ه ــون يف وقتن ــن يعيش الذي
ــد  ــن الوحي ــو الدي ــام ه ــني(: اإلس ــا )المارت ــاعر فرنس ــول ش ــامح. ويق التس
ض املســلم  الــذي اســتطاع أن يفــي بمطالــب البــدن والــروح معــًا، دون أن ُيعــرِّ
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ألن يعيــش يف تأنيــب الضمــر وهــو الديــن الوحيــد الــذي ختلــو عباداتــه مــن 
ــترشقني  ــب املس ــرش ان اغل ــي الب ــق لبن ــه اخلال ــا وهب ــى م ــو أع ــور، وه الص
ــام  ــيدي اإلس ــادوا بمش ــام اش ــادوا باالس ــن اش ــيحيني الذي ــاب املس والكت
ــه فهاهــم مجــل  ــا شــديدا ومبهــرا بنبــي االســاام ووصي ــوا اعجاب ــه واول وبنات
ــاين  ــال اللبن ــد ق ــاء، فق ــات والعظ ــم القام ــى تلك ــون ع ــيحيني يقفف ــن املس م
املســيحي جــورج جــرداق يف كتابــه )االمــام عــي صــوت العدالــة اإلنســانية(: 
عــي بــن ايب طالــب هــو يف احلقيقــة والتاريــخ واحــد ســواء عرفتــه ام مل تعرفــه، 
ــهداء  ــو الش ــارا واب ــا وقه ــرا حي ــه ضم ــان ل ــان ب ــة يذعن ــخ واحلقيق فالتاري
واالحــرار وهــو صــوت العدالــة اإلنســانية ولســانه وذو الفقــاره وقــال ايضــا: 
هــل ســمعت عــن حاكــم مل يشــبع نفســه برغيــف خبــز الن يف بــاده مــن ينــام 
وهــو غــر شــعبان وهــل ســمعت عــن حاكــم مل يلبــس املابــس الناعمــة الن يف 
شــعبه مــن يلبــس املابــس اخلشــنة فهــو مل يكنــز لنفســه درمهــا واحــدا... ويقول 
املســترشق الــرويس ايليابــا وليــج: عــي نشــأ وتربــى عنــد حممــد وكان خملصــا 
ــا  ــن كان صادق ــوق بالدي ــق والش ــد العش ــكا اىل ح ــام وكان متمس ــه ولاس ل
وســباقا يف االمــور األخاقيــة وجتســدت يف وجــوده وكيانــه كل صفــات اوليــاء 
اهلل. *دســتوراملدينة انموذًجــا: لقــد كان التعايــش بــني خمتلــف الطوائــف 
والفصائــل يف الدولــة اإلســامية األوىل هــو أحــد أهــداف الدســتور اإلســامي 
ــذي  ــة، وال ــه إىل املدين ــه عقــب هجرت ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــذي وضعــه النب ال
ضمــن تنظيــم العاقــات مــا بــني املســلمني مــن جهــة، وأصحــاب الديانــات 
األخــرى مــن جهــة أخــرى، يف إطــار مــن التســامح الدينــي واحلريــة الدينيــة يف 
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ممارســة الشــعائر، ويقــول يف ذلــك كونســتانس جيورجيــو: »وقــد حــوى هــذا 
ــرشون  ــة وع ــول اهلل. مخس ــن رأي رس ــا م ــدًا، كله ــني بن ــني ومخس ــتور اثن الدس
منهــا خاصــة بأمــور املســلمني وســبعة وعــرشون مرتبطــة بالعاقــة بــني 
املســلمني وأصحــاب األديــان األخــرى، والســيا اليهــود وعبــدة األوثــان. وقد 
دون هــذا الدســتور بشــكل يســمح ألصحــاب األديــان األخــرى بالعيــش مــع 
املســلمني بحريــة، وهلــم أن يقيمــوا شــعاثرهم حســب رغبتهــم، ومــن غــر أن 
يتضايــق أحــد الفرقــاء. وضــع هــذا الدســتور يف الســنة األوىل للهجــرة، أى عــام 
ــدوا  ــم أن يتح ــدو عليه ــل ع ــن قب ــة م ــة املدين ــال مهامج ــن يف ح 623م. ولك
ــة  ــاد وممارس ــة االعتق ــى حري ــة ع ــتور املدين ــص دس ــد ن ــرده. وق ــه وط ملجاهبت
ــني،  ــع املؤمن ــة م ــوف أم ــي ع ــود بن ــل: وإن هي ــذا األص ــاء يف ه ــعائر: وج الش
لليهــود دينهــم، وللمســلمني دينهــم، ومواليهــم وأنفســهم إال مــن ظلــم نفســه 
وَأثـِـم فإنــه ال يوتــغ] أي هُيلــك[ إال نفســه وأهــل بيتــه. ونــص عــى االســتقال 
املــايل لــكل طائفــة، فــكان مــن ضمــن مــواد دســتور املدينــة: »وإن عــى اليهــود 
ــع  ــني مجي ــايل ب ــاون امل ــوب التع ــع وج ــم فم ــلمني نفقته ــى املس ــم، وع نفقته
طوائــف الدولــة لــرد أي عــدوان خارجــي، فــإن لــكل طائفــة اســتقاهلا املــايل 
ــني  ــر ب ــح وال ــى النص ــتور ع ــص الدس ــا ن ــف. ك ــن الطوائ ــا م ــن غره ع
ــاب: فيقــول الدســتور: »وإن بينهــم النصــح والنصيحــة  املســلمني وأهــل الكت
ــا  ــة -مه ــف الدول ــع طوائ ــني مجي ــة ب ــل يف العاق ــم فاألص ــر دون اإلث وال
ــاد  ــع الب ــي تنف ــة الت ــادل، والنصيح ــح املتب ــو النص ــم- ه ــت معتقداهت اختلف
ــث:  ــب الثال ــف. *املطل ــذه الطوائ ــني ه ــة ب ــر والصل ــر واخل ــاد، وال والعب
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اســتقبال الوفــود النرصانيــة: وجتلــت مظاهــر التســامح الدينــي يف عهــد النبــي 
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه عــام الوفــود حــني اســتقبل وفــودًا نرصانيــة وبعــث 
برســالة إىل أســقف نجــران.. ومــن ثــم يتحــدث »كونســتانس جيورجيــو« عــن 
أوضــاع أصحــاب الديانــات الســاوية يف ظــل احلكــم اإلســامي فيقــول: مــع 
أن اإلســام عــم اجلزيــرة كلهــا يف الســنة التاســعة فــإن حممــدًا مل ُيكــره اليهــود و 
ــالة  ــاء يف رس ــد ج ــاب. و ق ــل الكت ــم أه ــه، ألهن ــول دين ــى قب ــارى ع ال النص
حممــد إىل أيب احلــارث أســقف نجــران مــا يــي: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، مــن 
ــن  ــم، وم ــران، وكهنته ــاقفة نج ــارث، وأس ــقف أيب احل ــي، إىل األس ــد النب حمم
تبعهــم، ورهباهنــم: إن هلــم مــا حتــت أيدهيــم، مــن قليــل أو كثــر مــن بَيعهــم 
وصلواهتــم، ورهبانيتهــم، وجــوار اهلل ورســوله، ال ُيغــّر ُأســقف مــن ُأســقفيّته، 
وال راهــب مــن رهبانيتــه، وال كاهــن مــن كهانتــه. وال ُيغــر حــق مــن حقوقهــم 
وال ســلطاهنم، وال يشء ممــا كانــوا عليــه. ]عــى ذلــك جــوار اهلل ورســوله أبــًدا 
ــني...  ــم وال ظامل ــني بظل ــر مثَقل ــم، غ ــا عليه ــوا في ــوا واصطلح ــا نصح [، م
ــك  ــيحيني )وكذل ــالة إىل أن املس ــذه الرس ــر ه ــا: »تش ــو معلًق ــول جيورجي يق
ــلمني  ــن املس ــم م ــن يزامحه ــعائرهم، ول ــرار يف أداء ش ــرة أح ــود( يف اجلزي اليه
مزاحــم. وقــد قــْدم يف الســنة التاســعة وفــد مــن مســيحي نجــران يرأســهم أبــو 
احلــارث األســقف األكــر، وعبــد املســيح األســقف، واألهيــم رئيــس القافلــة، 
وحــني أرادوا الدخــول عــى النبي ارتــادوا ألبســتهم الدينيــة الرســمية الكاملة... 
وبعــد أن زاروا النبــي ســألوه أن يســمح هلــم بــأداء شــعائرهم فطلــب منهــم أن 
يــؤدوا صلواهتــم يف مســجد املدينــة، فدخلــوا واجتهــوا نحــو بيــت املقــدس، و 
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تعبــدوا هنــاك.. وال شــك أن النبــي كان حيــرتم النصــارى احرتامــًا خاصــًا، ألن 
القــرآن ذكرهــم وأكرمهــم. وقــد أشــار اهلل تعــاىل إىل هــذه النقطــة يف حمكــم كتابه 
ــَداَوًة  ــاِس َع ــدَّ النَّ ــَدنَّ َأَش ــة )82(: [َلَتِج ــة( يف اآلي ــدة )اخلامس ــورة املائ يف س
ــوْا  ــَن آَمنُ ِذي لَّ ًة لِّ ــَودَّ ــْم مَّ ــَدنَّ َأْقَرهَبُ ــوْا َوَلَتِج ُك ــَن َأرْشَ ِذي ــوَد َوالَّ ــوْا اْلَيُه ــَن آَمنُ ِذي لَّ لِّ
ُــْم الَ  يِســنَي َوُرْهَبانــًا َوَأهنَّ ِذيــَن َقاُلــَوْا إِنَّــا َنَصــاَرى َذلِــَك بِــَأنَّ ِمنُْهــْم ِقسِّ الَّ
ُســوِل  وَن]، ويقــول يف اآليــة التــي بعدهــا: [َوإَِذا َســِمُعوْا َما ُأنــِزَل إىَِل الرَّ َيْســَتْكِرُ
ــا  ــا آَمنَّ نَ ــوَن َربَّ ــقِّ َيُقوُل ــَن احْلَ ــوْا ِم ــا َعَرُف ــِع مِمَّ ْم ــَن الدَّ ــُض ِم ــْم َتِفي ــَرى َأْعُينَُه َت
ــاِهِديَن] ]املائــدة:83[.. ويعلــق »آتيــني دينيــه« عــى مــا فعلــه  ــَع الشَّ ــا َم َفاْكُتْبنَ
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــع وفــد نجــران النــرصاين قائــًا: ».. مــن احلقائــق 
التارخييــة أن النبــي أعطــى أهــل )نجــران( املســيحيني نصــف مســجده ليقيمــوا 
ــم  ــرشوا بدينه ــلمني إذا ب ــرى املس ــن أوالً ن ــا نح ــة. وه ــعائرهم الديني ــه ش في
فإهنــم ال يفعلــون مثــل مــا يفعــل املســيحيون يف الدعــوى إىل دينهــم، وال يتبعون 
ــذوق  ــا ال ــي الحيبه ــس والت ــا النف ــي ال تتحمله ــتغربة الت ــرق املس ــك الط تل
ــة يف  ــياحة ديني ــه )س ــة يف كتاب ــون احلقيق ــس ميث ــف الق ــد أنص ــليم. وق الس
ــه ملــن املحــزن أن يتلقــى املســيحيون عــن املســلمني  الــرشق( حيــث يقــول: إن
روح التســامح وفضائــل حســن املعاملــة ومهــا أقــدس قواعــد الرمحة واإلحســان 
عنــد الشــعوب واألمــم. *املطلــب الرابــع: احلريــة يف االعتقــاد وممارســة 
ــة العقيــدة،  الشــعائر: يقــول جيمــس متشــنر: » القــرآن رصيــح يف تأييــده حلري
ــا دام  ــان، م ــة األدي ــعوب خمتلف ــب بش ــام رح ــى أن اإلس ــوي ع ــل ق والدلي
ــد حــرص حممــد عــى تلقــني املســلمني التعــاون  ــة، وق أهلهــا حيســنون املعامل
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ــني  ــبت ب ــًا نش ــك أن حروب ــارى، والش ــود والنص ــاب، أي اليه ــل الكت ــع أه م
املســلمني وغرهــم يف بعــض األحيــان، وكان ســبب ذلــك أن أهــل هــذه 
الديانــات األخــرى أرصوا عــى القتــال، وقــد قطــع الرهبــان بــأن أهــل الكتــاب 
ــع  ــا يقط ــل مم ــم، ولع ــرارًا يف عبادهت ــوا أح ــة وكان ــة طيب ــون معامل ــوا ُيعامل كان
بصحــة ذلــك، الكتــاب الــذي أرســله البطريــرك النســطوري إيشــوياب الثالــث 
إىل البطريــرك ســمعان، زميلــه يف املجمــع، بعــد الفتــح اإلســامي وجــاء فيــه: 
)هــا ! إن العــرب الذيــن منحهــم الــرب ســلطة العــامل وقيــادة األرض أصبحــوا 
ــاعدوننا،  ــم يس ــوء، فه ــة بس ــون للنرصاني ــم ال يعرض ــك نراه ــع ذل ــا، وم عندن
ويشــجعوننا عــى االحتفــاظ بمعتقداتنــا، وإهنــم ليجلــون الرهبــان والقديســني 
ــوا  ــن مجع ــم الذي ــم ه ــلمني وحده ــون: إن املس ــول روبرتس ــك يق !(... ويف ذل
بــني اجلهــاد والتســامح نحــو اتبــاع االديــان االخــرى الذيــن غلبوهــم وتركوهم 
ــح  ــره يف أن يصب ــامح أث ــذا التس ــة. وكان هل ــعائرهم الديني ــة ش ــرارًا يف اقام اح
الديــن اإلســامي دينــًا عامليــًا، بــدءًا مــن مراحلــه األوىل أيــام الرســول صــى اهلل 

عليه وآله يف جزيرة العرب إىل أن عم أماكن شاسعة.

يقــول العامــة جولــد تســهر: ســار اإلســام لكــي يصبــح قــوة عامليــة عــى 
سياســة بارعــة، ففــي العصــور األوىل مل يكــن اعتناقــه أمــرًا حمتومــًا فــإن املؤمنــني 
بمذاهــب التوحيــد أو الذيــن يســتمدون رشائعهــم مــن كتــب منزلــة كاليهــود 
ــنوي  ــرتاك الس ــوا ] اإلش ــى دفع ــعهم مت ــتية كان يف وس ــارى والزرادش والنص
للدولــة - اجلزيــة [ أن يتمتعــوا بحريــة الشــعائر ومحايــة الدولــة اإلســامية، ومل 
يكــن واجــب اإلســام أن ينفــذ إىل أعــاق أرواحهم إنــا كان يقصد إىل ســيادهتم 
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اخلارجيــة. بــل لقــد ذهــب اإلســام يف هــذه السياســة إىل حــدود بعيــدة، ففــي 
اهلنــد مثــًا كانــت الشــعائر القديمــة تقــام يف اهليــاكل و املعابــد يف ظــل احلكــم 
اإلســامي !. لقــد أثــارت مبــادئ التســامح الدينــي وحريــة االعتقــاد يف 
ــن  ــني م ــترشقني املنصف ــاء واملس ــن والعل ــرتام املفكري ــه اح ــا أثارت ــام في اإلس
الغــرب وكذلــك الكتــاب والباحثــني العــرب النصــارى، فقــد تطــرق يوســف 
نعيــم عرافــة يف خطبــة لــه يف مناســبة املولــد النبــوي عــام 1346هـــ 1927م، إىل 
معاهــدة الرســول مــع أصحــاب الديانــات األخــرى، الســيا املســيحيني منهــم، 
ــب  ــد كان حي ــا، فق ــاء بينن ــة واإلخ ــاس املحب ــاين أس ــو ب ــدا ً ه ــول: إن حمم فيق
املســيحيني وحيميهــم، مــن ذلــك مــا قــام بــه يف الســنة السادســة بعــد اهلجــرة، 
حيــث عاهــد الرهبــان خاصــة واملســيحيني عامــة، عــى أن يدفــع عنهــم األذى، 
ــر  ــاقفتهم وال جي ــن أس ــد م ــى أح ــدى ع ــى أن ال يتع ــهم وع ــي كنائس وحيم
ــم،  ــم وأديرهت ــاح دينه ــاعدة إلص ــدوا باملس ــه، وأن ُيم ــرك دين ــى ت ــدًا ع أح
كــا أن القــرآن نطــق بمحبــة املســيحيني للمســلمني وبمودهتــم هلــم، وإن اآليــة 
ــا َنَصــاَرى َذلَِك  ِذيــَن َقاُلــَوْا إِنَّ ِذيــَن آَمنـُـوْا الَّ لَّ ًة لِّ ــَودَّ ــْم مَّ الرشيفــة: [َوَلَتِجــَدنَّ َأْقَرهَبُ
وَن ]، لتبعــث عــى شــد أوارص  ـُـْم الَ َيْســَتْكِرُ يِســنَي َوُرْهَبانــًا َوَأهنَّ بِــَأنَّ ِمنُْهــْم ِقسِّ
الصداقــة بــني الطرفــني، بــل حتــى مــع الشــعب اإلرسائيــي يف أكثــر األوقــات، 
ــه الرســل موســى وعيســى وحممد]عليهــم والصــاة  ــى ب ــا أت ــم أن م ــا لنعل إنن
والســام[ما هــو إال إلصــاح العــامل ال إلفســاده وخرابــه، ومــا الكتــب 
ــة  ــا يف ثاث ــس نوره ــدة ينعك ــؤرة واح ــن ب ــادر م ــور ص ــة إال ن ــة املنزل الثاث
ــامح  ــامية يف التس ــوص اإلس ــم النص ــن أه ــذا، وم ــرش ه ــا للب ــعة، كل منه أش
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يــِن َقــد  الدينــي وحريــة االعتقــاد.. قــول احلــق تبــارك وتعــاىل: [ الَ إِْكــَراَه يِف الدِّ
ــاهللِّ َفَقــِد اْسَتْمَســَك  ْشــُد ِمــَن اْلَغــيِّ َفَمــْن َيْكُفــْر بِالطَّاُغــوِت َوُيْؤِمــن بِ َ الرُّ َبــنيَّ تَّ
بِاْلُعــْرَوِة اْلُوْثَقــَى الَ انِفَصــاَم هَلـَـا َواهللُّ َســِميٌع َعِليــٌم ] ]البقــرة: 256[. وامتــدادا 
هلــذه الوثيقــة العظيمــة جــاءت تطبيقاهتــا يف خافــة اإلمــام عــي عليــه الســام 
ومــا عهــده لاشــرت والــذي يؤكــد فيــه عــى التعايــش والتســامح بــني املســلم 
واالخــر وكيفيــة مســاواة اجلميــع باحلقــوق والواجبــات اال دليــل عــى النهــج 
اإلســامي املحمــدي فقولــه يف عهــده )النــاس صنفــان امــا اخ لــك يف الديــن او 
نظــر لــك يف اخللــق( فهــو قمــة اإلنســانية وأعظــم مــا شــهدته حقــوق اإلنســان 
بمراحلهــا الزمانيــة واملكانيــة. وممــا تقــدم يتبــني أن التســامح عــى وفــق املنظــور 
اإلســامي، فضيلــة أخاقيــة، ورضورة جمتمعيــة، وســبيل لضبــط االختافــات 

وإدارهتــا. وبإمكاننــا بعــد هــذا العــرض أن نشــر إىل النقــاط التاليــة:

- 1 يعــرتف اإلســام يف كل أنظمتــه وترشيعاتــه، باحلقــوق الشــخصية 
ــذه  ــاك ه ــي إىل انته ــة تف ــز أي ممارس ــع، والجيي ــراد املجتم ــن أف ــرد م ــكل ف ل
احلقــوق واخلصوصيــات. هــذا رغــا مــن أنــه يرتتــب عــى الصعيــد الواقعــي، 
الكثــر مــن نقــاط االختــاف بــني البــرش، ولكــن هــذا االختــاف اليؤســس 
للقطيعــة واجلفــاء والتباعــد، وإنــا يؤســس للمــداراة والتســامح مــع املختلــف. 
فاالختــاف بــكل صــوره وأشــكاله، ليس مدعــاة لســلب احلقــوق أو اإلنتقاص 
منهــا، وإنــا تبقــى حقــوق اإلنســان مصانــة وفــق مقتضيــات التســامح والعدالــة 

والســام 

دفعــة  إليهــا  الوصــول  يمكــن  والناجــزة، ال  الكاملــة  احلقيقــة  إن   2-
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ــا هــي نتيجــة فعــل تراكمــي يســتفيد مــن كل العقــول واحلقــول  واحــدة، وإن
واجلهــود والطاقــات اإلنســانية الســالفة والاحقــة. ولذلــك ال جيــوز التعامــل 
مــع القناعــات اإلنســانية بوصفهــا حقائــق جزميــة ومطلقــة. وذلــك ألن هــذا 
التعامــل، هــو الــذي يؤســس للتطــرف الــذي يــرى يف قناعاتــه احلقيقــة املطلقــة. 
وبــا أننــا كبــرش ال نمتلــك هــذه احلقيقــة املطلقــة، وإنــا هــي موزعــة بــني البرش، 
ــو  ــامح ه ــإن التس ــك ف ــا. لذل ــا بينن ــتمر في ــل مس ــات وتواص ــاج إىل إنص وحتت

ــه.  ــم التعامــل ب ــذي ينبغــي أن يت ــار الســليم ال اخلي

-3 إن قيــم املنظومــة اإلســامية األخاقيــة والســلوكية، التــي رشعهــا 
ــان  ــو واإلحس ــار والعف ــق واإليث ــم والرف ــل احلل ــن قبي ــامي م ــن اإلس الدي
واملــداراة والقــول احلســن واأللفــة واألمانــة، وحــث املؤمنــني عــى االلتــزام هبــا 
وجعلهــا ســمة شــخصيتهم اخلاصــة والعامــة، كلهــا تقتــي االلتــزام بمضمــون 
مبــدأ التســامح. بمعنــى أن جتســيد املنظومــة األخاقيــة عــى املســتويني الفــردي 
واالجتاعــي، يفــي الحمالــة إىل شــيوع حالــة التســامح يف املحيــط االجتاعــي. 
فالرفــق يتطلــب توطــني النفــس عــى التعامــل احلضــاري مــع اآلخريــن، حتــى 
ــول  ــي القب ــداراة تقت ــم. وامل ــز معه ــاف والتاي ــباب االخت ــرت أس ــو توف ول
ــو  ــى ول ــن، وحت ــع اآلخري ــش م ــان التعاي ــر يتطلب ــر والتيس ــر، والي باآلخ
اختلفــت معهــم يف القناعــات والتوجهــات. إذ يقــول اهلل ســبحانه )إن اهلل يأمــر 
بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القربــى وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي 
يعظكــم لعلكــم تذكــرون(.. )ســورة النحــل، اآليــة )90(.. )ومــن خــال هــذه 
ــا  ــلم دائ ــان املس ــن اإلنس ــوب م ــرى أن املطل ــة، ن ــة واألخاقي ــة القيمي املنظوم
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ــات  ــامح ومتطلب ــات التس ــزم بمقتضي ــه أن يلت ــه وأوضاع ــدا ويف كل أحوال وأب
العدالــة.. فالتســامح كســلوك وموقــف ليــس منــة أو دليــل ضعــف وميوعــة يف 
االلتــزام بالقيــم، بــل هــي مــن مقتضيــات القيــم ومتطلبــات االلتــزام باملبــادئ. 
فالغلظــة والشــدة والعنــف يف العاقــات االجتاعيــة واإلنســانية، هــي املناقضــة 
للقيــم، وهــي املضــادة لطبيعــة متطلبــات االلتــزام وهــي دليــل ضعف وخــواء.. 
وعليــه فــإن التســامح الــذي يقــود التعايــش واالســتقرار االجتاعــي وتطويــر 
ــن  ــو م ــع، ه ــح املجتم ــاء ورشائ ــف أبن ــني خمتل ــاون ب ــباب التع أوارص وأس
صميــم القيــم اإلســامية النبيلــة، وكل إنســان خالــف ذلــك، ومــارس الغلظــة 
والشــدة يف عاقاتــه اإلنســانية واالجتاعيــة لدواعــي خمتلفــة، هــو الــذي 
حيتــاج إىل مــررات ايديولوجيــة واجتاعيــة. فاألصــل يف العاقــات االجتاعيــة 
ــى  ــف، حت ــودة والتآل ــة وامل ــى املحب ــة ع ــات قائم ــون عاق ــانية، أن تك واإلنس
ولــو تباينــت األفــكار واملواقــف، بــل إن هــذا التبايــن هــو الــذي يؤكــد رضورة 
االلتــزام هبــذه القيــم واملبــادئ.. فالتســامح اليــوم ليــس فضيلــة فحســب، بــل 
ــا  ــني واقعن ــل حتص ــن أج ــك م ــية، وذل ــة وسياس ــة وثقافي ــو رضورة اجتاعي ه
ــا  ــتهدفنا يف وجودن ــي تس ــا، والت ــة إلين ــر الزاحف ــام كل املخاط ــامي أم اإلس
ومكاســبنا وتطلعاتنــا *املطلــب اخلامــس اإلســام بــني التســامح واإلرهــاب:

إن أخطــر األخطــاء التــي ترتكــب بحــق اإلســام هــي أن يتعــرف أحــد عــى 
ــم  ــرصف باس ــي تت ــات الت ــاطات اجلاع ــال نش ــن خ ــم م ــن العظي ــذا الدي ه
الديــن حيــث يســيئون فهــم دينهــم أو يارســونه ممارســة خاطئــة. وهلذا الســبب، 
يصبــح مــن اخلطــأ تكويــن أيــة فكــرة عــن هــذا الديــن مــن خــال نشــاطات 
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هــؤالء. وتتمثــل أفضــل طريقــة لفهــم اإلســام يف مصــدره املقــدس. ويتمثــل 
املصــدر املقــدس لإلســام يف القــرآن الكريــم؛ كا أن انمــوذج املبــادئ األخاقية 
الــوارد يف القــرآن - اإلســام - خمتلــف متامــا عــن الصــورة التــي تكونــت عنــه 
يف أذهــان بعــض الغربيــني. إذ يرتكــز القــرآن عــى مفاهيــم األخــاق، واحلــب، 
ــام،  ــامح، والس ــس، والتس ــة بالنف ــع، والتضحي ــة، والتواض ــفقة، والرمح والش
ــا عــى وفــق هــذه التعاليــم األخاقيــة يتميــز  كــا أن املســلم الــذي يعيــش حقًّ
بدرجــة عاليــة مــن التهذيــب، ورجاحــة العقــل، والتســامح، والثقــة، واللطــف. 
لــذا، فهــو يمــد مــن حولــه باحلــب، واالحــرتام، والســام، واإلحســاس ببهجــة 

احليــاة.

*اإلسام املحمدي العلوي دين السام واملحبة

ــة الســام. فقــد جــاء اإلســام لكــي يقــدم  وتعنــي كلمــة اإلســام بالعربي
ــة اهلل  ــا رمح ــر فيه ــاة تظه ــب، حي ــر واحل ــام واخل ــة بالس ــاة مليئ ــة حي للبرشي
وعطفــه األبــدي عــى هــذا العــامل. إذ يدعــو اهلل كل النــاس إىل قبــول التعاليــم 
األخاقيــة للقــرآن بوصفهــا نموذجــا للرمحــة، والشــفقة، والتســامح، والســام 
الــذي يمكــن أن ياقيــه املــرء يف هــذا العــامل. وقــد أنــزل اهلل هــذا األمــر يف اآليــة 

208 مــن ســورة البقــرة:

ــْيَطاِن  ــًة َوالَ َتتَّبُِعــوْا ُخُطَواِت الشَّ ــْلِم َكآفَّ ِذيــَن آَمنـُـوْا اْدُخُلــوْا يِف السِّ َــا الَّ {َيــا َأهيُّ
بـِـنٌي. { وكــا نــرى يف هــذه اآليــة، فلــن يتمكــن النــاس مــن أن  ــُه َلُكــْم َعــُدوٌّ مُّ إِنَّ
ينَعمــوا باخلــر إال بقبــول اإلســام والعيــش وفقــا للتعاليــم األخاقيــة الــواردة 

ــرآن الكريم. يف الق
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ــن  ــى ع ــد هن ــرش؛ فق ــب ال ــان أن يتجن ــاىل اإلنس ــبحانه وتع ــر اهلل س ــد أم لق
ــة  ــل، وإراق ــة، والقت ــية، والعدواني ــان، والوحش ــوق، والعصي ــر، والفس الكف
ــوات  ــون خط ــر اهلل يتبع ــون أم ــذي يعص ــك ال ــإن أولئ ــم، ف ــن ث ــاء. وم الدم
م مبغــوض  الشــيطان، وقــد اختــذوا موقفــا أعلــن اهلل بوضــوح أنــه موقــف حمــرَّ
مــن جهتــه عــز وجــل. ومــن بــني اآليــات العديــدة املتصلــة هبــذا اجلانــب قولــه 
ِذيــَن َينُقُضــوَن َعْهــَد اهللِّ ِمــن َبْعــِد ِميَثاِقــِه َوَيْقَطُعــوَن َمــا َأَمــَر اهللُّ بـِـِه  تعــاىل: {َوالَّ
اِر. {  ــدَّ ــوُء ال ــْم ُس ــُة َوهَلُ ْعنَ ــُم اللَّ ــَك هَلُ ــُدوَن يِف األَرْض؟ِ ُأْوَلِئ ــَل َوُيْفِس َأن ُيوَص

ــد: 25 ــورة الرع س

ْنَيــا َوَأْحِســن  اَر اآْلِخــَرَة َواَل َتنــس َنِصيَبــَك ِمــَن الدُّ َواْبَتــِغ فِيــَا آَتــاَك اهللَُّ الــدَّ
َكــَا َأْحَســَن اهللَُّ إَِلْيــَك َواَل َتْبــِغ اْلَفَســاَد يِف اأْلَْرض؟ِ إِنَّ اهللََّ اَل حُيِــبُّ امْلُْفِســِديَن. { 

ســورة القصــص: 77

ــا  ــة ب ــع األفعــال املؤذي ــا، فقــد هنــى اهلل ســبحانه عــن مجي وكــا ناحــظ هن
يف ذلــك اإلرهــاب والعنــف، وأدان الديــن اإلســامي أولئــك الــذي يرتكبــون 
ــال  ــف اجل ــع يضي ــدي الناص ــامه املحم ــلم بإس ــال. فاملس ــذه األفع ــل ه مث

ــل. ــه أفض ــامل وجيعل ــة إىل الع واملحب

رابعا:- الغدير

او يــوم الغديــر او عيــد اهلل االكــر او عيــد الواليــة كل هــذه املســميات تشــر 
اىل تلكــم احلادثــة والواقعــة التــي حدثــت عنــد رجــوع النبــي األكــرم صــى اهلل 
ــوداع( يف الســنة العــارشة للهجــرة  ــه االخــرة )حجــة ال ــه مــن حجت ــه وآل علي
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واوقــف احلجيــج عنــد غديــر خــم )وهــو املــكان القريــب مــن اجلحفة التــي تقع 
بــني مكــة واملدينــة والتــي تبعــد عــن مكــة حــوايل 180 كــم والغديــر بحســب 
معاجــم اللغــة هــي ميــاه راكــدة قليلــة العمــق يغادرهــا الســيل(. وســمي بعيــد 
الغديــر نســبة اىل هــذا املــكان5. وهــو عيــد حيتفــل بــه املســلمون الشــيعة ســنويا 
يف اليــوم 18 )الثامــن عــرش( مــن شــهر ذي احلجــة بحســب التقويــم اهلجــري 
ويعدونــه مــن اعظــم االعيــاد6. اذ وىل فيــه رســول اهلل حممــد صلــوات اهلل عليــه 
ــره مــن بعــده 7  ــه ووزي ــلمني وخليفت ــا للمس ــه ولي ــب وجعل ــن ايب طال عــي ب
كــا يعــد صيامــه مــن اعظــم العبــادات وهــو مســتحب ويســتدل الشــيعة عــى 
ــة مــن األحاديــث )وقــد فصلهــا الشــيخ عبداحلســني  ــد بجمل ــة هــذا العي أمهي
ــن  ــنة( فع ــل الس ــب أه ــتدال بكت ــر مس ــوعته الغدي ــي يف موس ــي النجف االمين
املفضــل بــن عمــر قــال: قلــت لألمــام جعفــر الصــادق)ع( ))كــم للمســلمني 
مــن عيــد؟ فقــال اربعــة اعيــاد. قلــت: قــد عرفــت العيديــن واجلمعــة فقــال يل 
اعظمهــا وارشفهــا يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة وهــو اليــوم الــذي أقــام 
فيــه رســول اهلل أمــر املؤمنــني ونصبــه للنــاس علــا قلــت: مــا جيــب علينــا يف 
ذلــك اليــوم؟ قــال: جيــب عليكــم صيامــه شــكرا هلل ومحــدا لــه مــع انــه أهــل ان 
يشــكر كل ســاعة كذلــك أمــرت االنبيــاء أوصياءهــا ان يصومــوا اليــوم الــذي 

يقــام فيــه الــويص ويتخذونــه عيــدا((8.

يقــول املســعودي املتــويف 346هجريــة )وابنــاء عــي ريض اهلل عنــه وشــيعته 
يعظمــون هــذا اليــوم(9 ويصنــف ابــو الرحيــان البــروين )ويعــد البــروين اول 
مــن وضــع ومنهــج علــم االنثروبولوجيــا واالنثروبولوجيــا الدينيــة يف مؤلفاتــه، 
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بحســب مــا ذكــره املســترشق االملــاين ادوارد ســخاو( يف كتــاب االثــار الباقيــة 
عــن القــرون اخلاليــة املكتــوب عــام 390 هجرية هــذا اليــوم ضمن احــداث ذي 
احلجــة ويســمى غديــر خــم10 وقبــل ذلــك كلــه روى الفيــاض بــن حممــد بــن 
ــه كان حيتفــل  ــة ان عمــر الطــويس عــن اإلمــام الرضــا املتــويف ســنة203 هجري
بذلــك اليــوم حيــث قــال: حــرت جملــس موالنــا عــي بــن موســى الرضــا)ع( 
يف يــوم الغديــر وبحرتــه مجاعــة مــن خواصــه قــد احتســبهم عنــده لإلفطــار 
معــه قــد قــًدم هلــم الطعــام والــُر والبســهم الِصــاة والكســوة حتــى اخلواتيــم 
والنعــال11. وقــد تواصــل تعظيــم ذلــك اليوم حتــى اخلليفــة الفاطمي املســتعي 

بــاهلل قــد اختــذ مــن تاريــخ ذلــك اليــوم مناســبة لبيعتــه وتســنمه اخلافــة12.

ــة  ــال والرواي ــر والرج ــب الس ــات كت ــخ يف امه ــجل التاري ــل وس ــد حف وق
ــلفا  ــا س ــا ارشن ــة، وك ــه النبوي ــوم وامتدادات ــذا الي ــة ه ــعر عظم واالدب والش
فباإلمــكان الرجــوع اىل موســوعة الغديــر للشــيخ االمينــي للوقــوف عــى ذلــك 
الكــم الكبــر مــن املــوروث اإلســامي النقــي االلــق غــر ان النظــرة اىل هــذه 
املناســبة وطريقــة االحتفــاء هبــا اخــذت الطابــع الشــكي بــدون الوقــوف ومعرفة 
مضامــني تلكــم النصــوص الــواردة واملعتمــدة عــن العــرتة الطاهــرة التــي اكدت 
وارادت مــن خــال احتفائهــا هــي وشــيعتها ومريدهيــا هبــذه املناســبة ان يقــًدم 
ــكل  ــامي ب ــع اإلس ــاة املجتم ــامل حي ــيء مع ــا ي ــا ونراس ــد مرتاس ــذا العي ه
ــوم  ــذا الي ــني ان ه ــدم ونب ــوي ان نق ــت النب ــل البي ــه. اراد أه ــه وتنوعات مكونات
ــو طبقهــا واســتغلها املســلمون عــى  ــة متكاملــة بحيــث ل يمثــل منظومــة ثقافي
االوجــه االمثــل ان يصبحــوا مــن أعظــم امــم الدنيــا ألن الغديــر وجــد ليكــون 
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حضــارة متكاملــة تقــوم عــى االركان واملبــادئ االساســية التــي حتــرتم كينونــة 
البــرش وحتميــه مــن االنتهــاك وتضمــن حقوقــه وحرياتــه املدنيــة.

ــن  ــدقني واملنبهري ــض املتش ــوم بع ــاول الي ــي حي ــة الت ــى املدني ــز ع ان الرتكي
بالغــرب واملحســوبني عــى املســلمني الرتويــج هلــا ويكانــه هــذه املدنيــة 
ــدواء  ــايف وال ــم الش ــي البلس ــة ه ــة الليرالي ــن املنظوم ــوقة م ــم واملس باعتقاده
ــام  ــني ان اإلس ــني ومتجاهل ــة، متناس ــة املجتمعي ــكاليات البنيوي ــع لاش الناج
هــو اصــل املدنيــة بترشيعاتــه وبقوانينــه االهليــة التــي وجــدت للشــمول الزمــاين 
ــي اإلســام واراد الديمومــة  ــا نب ــي وضعه ــكاين. ان هــذه االســس الت وامل
احلضاريــة بتنصيبــه اإلمــام عــي ان يتمتــع املجتمــع اإلســامي بثقافــة الغديــر، 
وفعــا قــد تــم جتســيد هــذه الثقافــة عمليــا ابــان قيــادة اإلمــام لامــة. وعندمــا 
تســلَّم مقاليــد احلكــم وإدارة شــؤون املســلمني، ثّبــت عــّي)ع( هنجــًا يف احلكــم 
ــك  ــو يف ذل ــف، وه ــات املوق ــدق وثب ــفافية والص ــة والش ــًا للعدال ــّكل عنوان ش
بعيــد كّل البعــد عــن أيــة حســابات خاصــة، وهــو مــا شــهد بــه املناوئــون لــه 
قبــل املحبــني، حتــى قيــل: لــو وّليتمــوه أمركــم، حلملكــم عــى املحّجــة البيضاء. 
وهــو مــن قــال ملــن راح ينصحــه بــأن جيامــل ويــداري ويداهــن عــى حســاب 
يــت عليــه؟ لــو كان  مصالــح أّمتــه: أتأمــرويّن أن أطلــب النــرص باجلــور فيمــن ولِّ

ــا املــال مــال اهلل؟  يت بينهــم، فكيــف وإن املــال يل لســوَّ

وكان شــعاره يف ممارســته للحكــم: ولــو شــيئت الهتديــت الّطريــق إىل 
ــن  ــّز، ولك ــذا الق ــائج ه ــح، ونس ــذا القم ــاب ه ــل، ولب ــذا العس ــى ه مصف
هيهــات أن يغلبنــي هــواي ويقــودين جشــعي إىل ختــّر األطعمــة ولعــّل باحلجــاز 
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أو اليامــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص، وال عهــد لــه بالّشــبع أأقنــع مــن نفــي 
بــأن يقــال يل أمــر املؤمنــني، وال أشــاركهم يف مــكاره الّدهــر، أو أكــون أســوًة 

ــش؟. ــوبة العي ــم يف جش هل

دًا، َوُأَجــرَّ يِف  ــْعَداِن ُمَســهَّ وكان يقــول: َوَاهللِ أَلَْن َأبِيــَت َعــَى َحَســِك َالسَّ
ــًا  ــِة َظاملِ ــْوَم َاْلِقَياَم ــوَلُه َي ــى َاهللَ َوَرُس ــْن َأْن َأْلَق ــبُّ إيَِلَّ ِم ــدًا، َأَح ــَاِل ُمَصفَّ َاأْلَْغ

ــاِم ــَن َاحْلَُط ــَيْ ٍء ِم ــًا لِ ــاِد، َوَغاِصب ــِض َاْلِعَب لَِبْع

وكان يقــول: »الّذليــل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ احلــّق لــه، والقــوّي عنــدي 
ــة اإلنســان املصــان مــن  ــه. 13. هــذه هــي ثقاف ــى آخــذ احلــّق من ضعيــف حت
ــة الــراي ومحايــة  ــان، والعــوز واالذالل وهــي ثقافــة حري اخلــوف واالمته
ــام  ــة الس ــرا ثقاف ــي أوالً واخ ــوره وه ــى ص ــدل بأهب ــة الع ــي ثقاف ــر وه االخ
التــي اثبتتهــا مواقــف اإلمــام الرافضــة للحــرب اال عندمــا تكــون دفاعــا عــن 
النفــس وهبــذا يقــول املنصفــون مــن مؤرخــي االســترشاق ومنهــم الفيلســوف 
الفرنــي روجيــه جــارودي: ان كل مــا يتبجــح بــه الغــرب اليــوم ســبقهم إليــه 
اإلمــام عــي بثقافــة الغديــر التــي قامــت اساســا عــى مبــدأ عــدم ســفك الدمــاء 

ــال واحلــرب. ــذ القت ونب

ــا  ــبات اهن ــذه املناس ــن ه ــتلهامها م ــب اس ــة الواج ــد العظيم ــن الفوائ ان م
ــة  ــادئ العادل ــة ذات املب ــذه الثقاف ــدم فه ــي والتق ــا للرق ــلمني فرص ــب املس هت
حتــض املســلمني عــى تصحيــح منهجهــم يف ادارة انفســهم ودوهلــم وثرواهتــم 
ــن  ــد م ــة تزي ــروة فكري ــٍون ث ــن تك ــا ع ــاهتم فض ــل سياس ــم اىل تعدي وتدعوه
ــباب  ــدى الش ــكار ل ــر واالبت ــتويات التفك ــن مس ــع م ــم وترف ــوايص العل ن
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واالجيــال الواعــدة وهــذا يتــم بحفــظ ثقافــة الغديــر كمنظومــة قيميــة فكريــة 
ــة. ــة متكامل حضاري

ــاين،  ــادل الته ــًا، أو نتب ــم أفراح ــأن نقي ــر ب ــوم الغدي ــي بي ــن نكتف ــك، ل لذل
ــن  ــل نح ــد ه ــنا، لنتأّك ــص أنفس ــا أن نفح ــل علين ــوالء، ب ــائل ال ــل رس أو نرس
فعــًا نلتــزم علّيــًا ونتــواّله؟ فقــد فــرَّ الكثــرون مــن الباحثــني عــن الدنيــا مــن 
ــون يف  ــا أال نك ــن علين ــم، ونح ــل مصاحله ــا رأوه يعّط ــّي)ع( عندم ــزام بع االلت

ــا مــن امللتزمــني بخــّط عــّي وهنجــه. عــداد هــؤالء إذا كنّ

خام�سا:- دولة العدل اللهي والتكافل الجتماعي

ــا  ــوم ترشيعاهت ــي تق ــة الت ــي الدول ــي ه ــدل االهل ــة الع ــود بدول ان املقص
ــاء  ــا االنبي ــث هب ــي بع ــة الت ــة التوحيدي ــة الديني ــق املنظوم ــى وف ــا ع وقوانينه
لتصحيــح االنحرافــات التــي اصابــت االمــم تلكــم االنحرافــات التــي 
اخرجــت املجتمعــات عــن النهــج القويــم الــذي قررتــه الســاء، ليكــون حاكــا 
ومرشــدا وبــه تتحقــق الوحــدة اإلنســانية وتســود العدالــة االجتاعيــة التــي هــي 
هــدف االنبيــاء والصاحلــني ومــن يســر بدرهبــم وعــى خطاهــم وهــذا النهــج 
ــات  ــر ان املجتمع ــة. غ ــه الوحياني ــان وترشيعات ــم االدي ــام خات ــل باإلس يتمث
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــارا وايديولوجي ــذت مس ــد اخت ــارصة ق ــامية املع اإلس
منظومتهــا القيميــة بقوانينهــا وســننها وترشيعاهتــا علهــا جتــد املســار االنجــع ان 
املنظومــات التــي حكمــت بادنــا اإلســامية ابتعــدت بمجملهــا عــن اإلســام 
كمنظومــة حاكمــة، منــذ استشــهاد أمــر املؤمنــني حتــى يومنــا هــذا فمنهــا مــن 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

114

سع
الجزء التا

اختــذ اإلســام ســتارا وشــعارا غــر انــه حيكــم ويرشعــن ســنن ودســاتر حتاكــي 
ــني  ــي قوان ــا فه ــا واولده ــذي انتجه ــان ال ــكان والزم ــف وامل ــز والعواط الغرائ
ــي  ــن تبن ــا ع ــا، فض ــية واهوائه ــة السياس ــح املنظوم ــي مصال ــة تراع موضوع
ــعارات  ــا ش ــوا فيه ــرتاكية رفع ــالية واش ــم رأس ــامية نظ ــار اإلس ــض االقط بع
كل حســب متبنــاه بــان هــذا النظــام وايديولوجيتــه او تلــك املنظومــة وافكارهــا 
هــي التــي ترتقــي بالفقــراء واملســاكني واملســتضعفني وتنتشــلهم مــن واقعهــم 
ــني  ــاد وب ــوع الب ــة يف رب ــة االجتاعي ــة العدال ــرف اجنح ــايل ترف ــزري، وبالت امل
العبــاد غــر ان النتائــج جــاءت بمزيــد مــن الظلــم، والقهــر، والضيــم، بــل ان 
ــر اىل  ــوالدة، فالناظ ــأ وال ــاد املنش ــي يف ب ــلت حت ــات فش ــم االيديولوجي تلك
املجتمعــات الغربيــة االشــرتاكية التــي اهنــارت اشــرتاكيتها وشــيوعيتها لــن جتــد 
اال مزيــد مــن البــؤس والتفــكك االرسي واملجتمعــي وازدادت انحــدارا بعدمــا 
تبنــت بــع شــيوعيتها النظــام الرأســايل الــذي نعيــش ســيطرته واســتغاله هــذا 
النظــام الــذي انتــج نظامــا طبقيــا اقتصاديــا مقيتــا نظامــا فردانيــا مهمــا االرسة 
واجلاعــة مؤسســة اطلقــت العنــان اىل الشــهوات والغرائــز التــي خلقــت االنانية 
ــة  ــاق والتنمي ــارض األخ ــة تع ــا بحج ــل بكلياهت ــت الرذائ ــيتها واباح بوحش
ــي  ــية الت ــة اجلنس ــدرات واالباح ــا املخ ــات تغزوه ــت جمتمع ــدن فخلق والتم
ــالية  ــم الرأس ــل منظومته ــون كاه ــن يثقل ــني الذي ــر الرشعي ــرزت األوالد غ اب
ــت  ــل انتج ــوال ب ــا حل ــدوا هل ــي مل جي ــكاليات الت ــن االش ــر م ــرت الكث وظه
امــراض اجتاعيــة اخــر كــم يف الشــواذ جنســيا والــذي حياولــون ان يقدموهــم 
رشحيــة تعــاين االضطهــاد والتهميــش وأســموهم باملثليــني. هــذا االنمــوذج يراد 
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لــه ان يطبــق يف جمتمعاتنــا حتــت شــعارات العلانيــة والعوملــة واملدنيــة وغرهــا 
مســتخدمني كل الوســائل وامليكانزمــات وهتيئــة االرضيــة وقواعدهــا للوصــول 
اىل املقبوليــة اجلاهريــة حماولــني اقنــاع املجتمعــات املســلمة بــرورة تطبيق هذا 
ــي  ــامح االثن ــش والتس ــة والتعاي ــة االجتاعي ــيحقق العدال ــذي س ــوذج ال االنم
والعرقــي ذلــك التعايــش الــذي يتهــدد اخلطــر يف ظــل اإلســام مومهــني النــاس 
بــرورة تطبيــق االنمــوذج الليــرايل الــذي ســيحقق تلكــم العدالــة والتعايــش 
والتســامح املجتمعــي ولذلــك تراهــم انموذجــات جلملــة مــن عمائهــم عــى 
ــه  ــل يرفض ــر ب ــل االخ ــذي اليقب ــدد ال ــرف املتش ــام املتط ــون اإلس ــم يمثل اهن
ويلغــه وهكــذا قدمــوا لنــا نــاذج القاعــدة وطالبــان وداعــش التــي ال متــت اىل 
اإلســام بصلــة بــل هــي امتــدادا جلاهليتهــم البغيضــة. فهــل يدعــو اإلســام اىل 
القطيعــة مــع االخــر واجتنابــه، والتايــز عنــه يف منــاح ومواطــن الســكن وانــاط 
العيــش، وســلوكيات احليــاة ليعيــش املســلمون يف جمتمــع منعــزل عن غــره؟. أم 
انــه يدعــو اىل التعايــش مــع االخريــن بــكل تنوعهــم واالنفتــاح عليهــم ونســج 
ــا مــن  خيــوط العاقــة معهــم بــا حيفــظ للمســلم هويتــه؟. قــد نجــد يف واقعن
يــرى رضورة تقســيم البــاد اىل داريــن دار الكفــر ودار اإلســام، ويــرى هــؤالء 
ــل  ــلمني، كفي ــاص باملس ــع خ ــده يف جمتم ــره وتواج ــن غ ــلم ع ــاد املس ان ابتع
بحفــظ هويتــه الدينيــة التــي متيــزه عــن االخــر اِن مــن حيــث العمــق واملضمــون 
ومــا حيملــه مــن اعتقــادات او يقــوم بــه مــن ممارســات، اِن مــن حيــث الشــكل 
والظاهــر ومــا خيتــص بــه مــن طريقــة لبســه وتزينــه وعاداتــه وتقاليــده فهــل ان 
هــذا النمــط مــن التفكــر ســليم مــن الناحيــة الرشعيــة وواقعــي مــن الناحيــة 
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ــة؟. التطبيقي

ــر او  ــن االخ ــام ع ــاد الت ــوة اىل االبتع ــول ان الدع ــة الق ــن نافل ــون م ــد يك ق
ــام  ــة، فاإلس ــة رشعي ــك حج ــامي ال متل ــع اإلس ــرة املجتم ــن دائ ــاده ع ابع
ــد  ــي، ويع ــر العرق ــى التطه ــق ع ــا ال يواف ــي ك ــر الدين ــى التطه ــق ع ال يواف
ــة.  ــة واملحرم ــة املذموم ــن العصبي ــوع م ــو ن ــا ه ــا كان او ديني ــر عرقي ان التطه
ــوا  ــه )اخرج ــه وال ــوات اهلل علي ــي صل ــول النب ــرى يف ق ــض ي ــن كان البع ولئ
اليهــود مــن احلجــاز واهــل نجــران مــن جزيــرة العــرب(14 دليــا عــى اقــرار 
اإلســام سياســة التطهــر الدينــي. وهنــا البــد مــن الوقــوف عــى االشــكاليات 
ــة  ــرة النبوي ــا فالس ــندا ومتن ــة س ــذه الرواي ــول ه ــوم ح ــي حت ــبهات الت والش
والعلويــة تثبــت كيفيــة معاملــة االخريــن يف حقبتــي النبــي ووصيــه فبيــت مــال 
ــب  ــه كت ــه، وثبتت ــا دونت ــذا م ــع وه ــني اجلمي ــاء ب ــاوي بالعط ــلمني كان يس املس
الرجــال والســر فضــا عــن ان هــذا احلديــث مل يثبــت عنــد بعــض املشــتغلني 
ــي يف  ــم اخلوئ ــو القاس ــول اب ــل. يق ــرح والتعدي ــال واجل ــم الرج ــة وعل بالفقاه
رســالته الفقهيــة منهــاج الصاحلــني)؛ املشــهور بــني الفقهــاء ان عــى املســلمني ان 
خيرجــوا الكفــار مــن احلجــاز وال يســكنوهم فيــه؛ ويســتدرك اخلوئــي: ولكــن 
امتامــه بالدليــل مشــكل:(15 وهــذا يدلــل عــى ان الروايــة موضــع نقــاش ونقــد 
ورد وكــذا ان مــن الــوارد ان يكــون ذلــك تدبــرا مؤقتــا ارتــآه الرســول األكــرم 
واوىص املســلمني بتنفيــذه حرصــا عــى ســامة الدولــة اإلســامية الفتيــة مــن 
اي عــدوان داخــي يعمــل عــل تقويضهــا، يقوم بــه اليهــود الذيــن عرفــوا بالكيد 
والتآمــر عــى املســلمني علــن ان هــذا احلكــم ولــو ثبــت فهــو حكــم خــاص هبذا 
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املــكان الزمــان واملــكان الــذي يعــد مركــز الدولــة اإلســامية ولبنتهــا.

ويف مقابــل ذلــك فــان الدعــوة اىل مســايرة االخــر والتــايش معــه بــا يــؤدي 
اىل ضيــاع مامــح ومعــامل الشــخصية اإلســامية والتنــازل عــن بعــض الشــعائر، 
والتغــايض عــن بعــض املنكــرات وجتــاوز حــدود اهلل )وهــذا مــا تــروم وهتــدف 
ــة  ــة وعرصن ــة حداث ــة ومواكب ــة املدني ــة بحج ــة الليرالي ــه املنظوم ــول إلي للوص
ــن  ــق م ــوة تنطل ــي دع ــة فه ــوة مرفوض ــي دع ــالية( ه ــة الرأس ــة القيمي املنظوم

عقــدة نقــص واهنــزام نفــي امــام حضــارة االخــر وتفوقــه املــادي والتقنــي.

يف ظــل هــذا التداخــل والتنــوع الدينــي والعرقــي يف غالــب االمصــار 
والبلــدان املعــارصة ممــا ال ال يمكــن تغيــره او تبديلــه بحكــم موازيــن القــوى 
ــلمني  ــزل املس ــوة اىل ع ــون الدع ــد تك ــا ق ــة او غره ــباب تارخيي ــة وألس الفعلي
ــون  ــه فيك ــدوى وعلي ــة وال ذات ج ــر عملي ــن غ ــم باآلخري ــع اختاطه ومن
االجــدى بــدل ان نحــوط الفــرد املســلم بجــدران خارجيــة حتــول دون تواصلــه 
ــة  ــتطيع مواجه ــه ليس ــه بدين ــزز ثقت ــل وتع ــن الداخ ــن م ــر ان حيص ــع االخ م

ــة. ــة الضاغط ــة واألخاقي ــات الفكري التحدي

ان اإلســام ودولتــه ال يريــدان للمســلم ان يعيــش حبيــس بيتــه منعــزال عــن 
االخريــن وال يطلــب منــه ان يبنــي بينــه وبــني االخــر جدرانــا ماديــا أو نفســية 
وانــا يدعــو اىل االنفتــاح عــى االخــر والتعايــش معــه - اوقــل اىل العيــش معــه 
ــه  ــش - لكن ــف العي ــى تكل ــا معن ــل يف مضموهن ــد حتم ــش ق ــة التعاي الن كلم
يريــده تعايشــا حيفــظ هويــة املســلم مــن التــايش والضيــاع. فاإلســام مل يلــغ 
ــة منهــا  ــل اعــرتف هبــم وبحقوقهــم املتنوعــة باألخــص الديني ــاب ب أهــل الكت
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ــم  ــران الكري ــس الق ــد اس ــادات وق ــعائر والعب ــة الش ــد وممارس ــة املعتق كحري
ُأســس هــذا التعايــش، معتــرا ان الــذي حيكــم العاقــة معــه هــو قانــون القســط 
والعــدل واخاقيــة الــر واالحســان )ال ينهاكــم اهلل عــن الذيــن مل يقاتلوكــم يف 
ــب  ــم ان اهلل حي ــطوا اليه ــم وتقس ــم ان تروه ــن ديارك ــم م ــن ومل خيرجوك الدي

ــة 8. ــة /اي املقســطني( ســورة املمتحن

كــا ان جمتمــع النبــي ص يف املدينــة كان جمتمعــا متنوعــا مــن الناحيــة الدينيــة 
ــة  ــتورية وقانوني ــة دس ــٌم وثيق ــكل اه ــذي يش ــه ال ــي يف كتاب ــر النب ــد اعت وق
ــود  ــة ان اليه ــود يف املدين ــلمني واليه ــني املس ــة ب ــم العاق ــه لتنظي ــدرت عن ص
ــع  ــة م ــوف ام ــي ع ــود بن ــة؛ وان هي ــاء يف الوثيق ــدة ج ــني امــة واح واملؤمن
املؤمنــني، لليهــود دينهــم وللمســلمني دينهــم ومواليهــم وانفســهم اال مــن ظلــم 
فانــه اليوتــغ - هيلــك- اال نفســه واهــل بيتــه16 وكان مقــدرا هلــذا القانــون ان 
حيكــم العاقــة مــع اليهــود عــى الــدوام لــوال غــدر اليهــود ونقضهــم للعهــود 

ــق. واملواثي

مــع ماحظــة ان نظــام اإلســام يف العاقــة مــع االخــر ليــس منحــرا بنظــام 
الذمــة املعبــأ بخلفيــة ســوداوية وصــورة قامتــة حيملهــا االخــرون عــن اإلســام 
ــر  ــاك - بنظ ــل ان هن ــل ب ــض املراح ــام يف بع ــذا النظ ــيء هل ــق ال ــل التطبي بفع
ــدة  ــة واح ــل دول ــش يف ظ ــش والتعاي ــر للعي ــا اخ ــاء- نظام ــن الفقه ــرة م مجه
متنــح غــر املســلم كامــل حقــوق املواطنــة وهــو نظــام التعاهــد. وانطاقــا مــن 
هــذا يكــون التقســيم الثنائــي للبــاد اىل بــاد الكفــار وبــاد املســلمني غــر دقيق 
فهنــاك قســم ثالــث وهــو الــرالد املشــرتكة التــي قــد حيكمهــا نظــام التعاهــد او 
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مــا يعــرف بالعقــد االجتاعــي17 ويتحــول النــاس يف ظلــه اىل مواطنــني جتمعهم 
ــاس  ــى اس ــم ع ــل معه ــم والتعام ــم تصنيفه ــدل ان يت ــانية ب ــوة يف اإلنس االخ

انتاءاهتــم الدينيــة واملذهبيــة.

وبالوقــوف عــى مــكارم األخــاق التــي ترعــى العاقــة مــع االخــر نجــد 
حرصــا اســاميا عــى التعامــل معــه عــى اســاس املحبــة واالخــوة اإلنســانية: 
ــاب اال  ــل الكت ــوا أه ــة 46 )وال جتادل ــوت اآلي ــورة العنكب ــاىل يف س ــال تع ق
ــا  ــزل الين ــذي ان ــا بال ــوا امن ــم وقول ــوا منه ــن ظلم ــن اال الذي ــي احس ــي ه بالت
ــا واهلكــم واحــد ونحــن لــه مســلمون(. وكذلــك نقــرأ يف  وانــزل اليكــم واهلن
ســرة رســول اهلل مــا حيــث عــى التــزاور مــع اجلــا غــر املســلم فقــد روي عنــه 
انــه؛ كان لرســول اهلل جــار هيــودي البــأس بخلقــه فمــرض، فعــاده رســول اهلل 
مــع اصحابــه18، ولــدى مراجعــة النصــوص الــواردة يف ادب اجلــوار، وبيــان 

حقــوق اجلــار نجدهــا مطلقــة وشــاملة للمســلم وغــره.

ونقــرأ يف ســرة أمــر املؤمنــني عــي ع، انــه احتــاج اىل الطعــام ذات يــوم فلــم 
جيــد غضاضــة مــن اقــرتاض ثاثــة اصــوع مــن جــاره اليهــودي شــمعون. وهذا 
يدلــل عــى ان العاقــات مــع غــر املســلمني كانــت طبيعيــة جــدا تتجــى فيهــا 
االخــوة اإلنســانية، اذ ال جيــد اإلمــام حرجــا يف ان يقــرتض مــن جــاره اليهودي.

ويف نفــس الســياق نلحــظ ان اإلســام يأمــر بصلــة الرحــم ولو مل يكن مســلا 
ففــي اخلــر؛ قلــت اليب عبــد اهلل ع: يكــون يل القرابــة عــى غــر امــري أهلــم حــق 
عّي؟قــال نعــم حــق الرحــم ال يقطعــه يشء، واذا كانــوا عــى امــرك فلهــم حقــني 
حــق الرحــم وحــق اإلســام؛ وهــذه داللــة عــى ان الكفــر ال يســقط الرحــم. 
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ونــدب الرســول اىل مشــايعة الصاحــب يف الطريــق ولــو كان غــر مســلم فعــن 
أمــر املؤمنــني عليــه الســام؛ انــه صاحــب رجــا ذميــا فقــال لــه الذمــي ايــن 
تــري يــا عبــداهلل؟ قــال اريــد الكوفــة فلــا عــدل الطريــق بالذمــي عــدل معــه 
االمــام، فقــال لــه الذمــي مل عدلــت معــي؟ فقــال لــه هــذا مــن متــام الصحبــة ان 

يشــيع الرجــل صاحبــه هنيئــة اذا فارقــه، وكذلــك امــر نبينــا19.

ــه  ــه، فأن ــد وتغذيت ــة الول ــر تربي ورغــا مــن حــرص اإلســام وتشــدده يف مل
ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــات أه ــا يف رواي ــلمة ك ــر املس ــرتضاع غ ــّوز اس ج
ففــي اخلــر؛ هــل يصلــح للرجــل ان ترضــع لــه اليهوديــة والنرصانيــة واملرشكة؟ 
قــال البــأس، وقــال امنعوهــم )لعلــه يقصــد املرضعــات( مــن رشب اخلمــر20.

وايضــا وعــى الرغــم مــن تشــدد اإلســام يف امــر الصــاة ولبــاس ومــكان 
املصــي، نجــده يســمح للمســلم ان يقيــم الصــاة يف معابــد اليهــود والنصــارى 
واملجــوس، فعــن حكــم بــن احلكــم قــال؛ ســمعت ابــا عبــد اهلل ع يقــول وســئل 
عــن الصــاة يف البيــع والكنائــس؟ فقــال صّلفيهــا قــد رايتهــا مــا انظفهــا21. 
ويــروى؛ ان ابــن عبــاس كــره الصــاة يف الكنيســة اذا كان فيهــا تصاويــر، وقــد 
رويــت الكراهــة عــن احلســن ومل يــر الشــعبي وعطــاء بــن ايب ربــاح بالصــاة يف 
الكنيســة والبيعــة باســا، ومل يــر ابــن ســرين بالصــاة يف الكنيســة باســا، وصــى 

ابــو موســى االشــعري وعمــر بــن عبدالعزيــز يف كنيســة22.

والرؤيــة العامــة التــي يمكــن اســتنتاجها مــن كل مــا تقــدم، هــي ان العاقــة 
ــش  ــة التعاي ــي عاق ــة ه ــروف الطبيعي ــم يف الظ ــلمني بغره ــم املس ــي حتك الت
ــر والتناحــر، كيــف  والتعــاون والتحــاور والتــزاور، ال عاقــة التقاطــع والتداب
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وقــد ابــاح اإلســام للمســلم ان يتــزوج مــن الكتابيــة - عــى قــول مشــهور- 
فكيــف يدعــوه اىل قطيعــة االخريــن، ويســمح لــه بالتــزاوج منهم؟ وهــل يطلب 

مــن الــزوج ان يبنــي حاجــزا ماديــا ونفســيا واجتاعيــا بينــه وبــني زوجتــه؟.

ان هــدف اإلســام ورســوله وقادتــه وعــى راســهم األئمــة مــن أهــل البيــت 
احلفــاظ عــى وحــدة املجتمــع اإلســامي ومتاســكه وتوطيــد االمــن االجتاعــي 
يف تعزيــز ثقافــة التســامح ونــرش رســالة املحبــة، والتأكيــد عــى احــرتام االخــر 
يف نفســه ومالــه وعرضــه ورعايــة حقوقــه وحفــظ انســانيته وكــف األذى عنــه 
مــا دام ال يتحــرك بالظلــم والعــدوان قــال تعــاىل )ال ينهاكــم اهلل عــن الذيــن مل 
يقاتلوكــم يف الديــن ومل خيرجوكــم مــن دياركــم ان تروهــم وتقســطوا اليهــم ان 

اهلل حيــب املقســطني( ســورة املمتحنــة ايــة؛ 8.

ان اهــم قيمــة جيــدر بنــا التبشــر هبــا والدعــوة اليهــا بعــد تأصيلهــا وتنظيمهــا 
ــواء  ــو يف اج ــت وينم ــر ينب ــرش الن التكف ــي الب ــني بن ــاف ب ــق االخت ــي ح ه
القمــع واالســتبداد ويتحــرك يف ظــل احاديــة الــراي والفهــم التــي يــراد فرضهــا 
ــة  ــن منظوم ــى م ــذا يتأت ــاف، وه ــم يف االخت ــادرة حقه ــن ومص ــى االخري ع
دولــة العــدل االهلــي التــي تؤســس لتحقيــق العدالــة االجتاعيــة حلــم وامــل 

ــتضعفني. املس

�ساد�سا:- اخلامتة 

ــات يف  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــت جلمل ــة خلص ــان الدراس ــام ف ويف اخلت
موضوعــة طــرح االشــكالية القائمــة اليــوم حــول مفهــوم التعايــش والتســامح 
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ــاه  ــمى باالجت ــا يس ــرايل او م ــايل اللي ــامي واملرتي ــن اإلس ــق املنظوري ــى وف ع
ــى  ــة، ع ــه القيمي ــب منظومت ــني كل بحس ــتعراض الرؤيت ــم اس ــد ت ــدين، وق امل
ــتنباطية،  ــة االس ــني الرهاني ــتلهمة الرؤيت ــة مس ــة املقارن ــة التحليلي ــق املنهجي وف
واالســتقرائية التجريبيــة، متناولــة االبعــاد اإلنســانية واالجتاعيــة بشــقيها 
التــوازن  ماهيــة  ومقاربــة  ماحظــة  مــع  واملــادي،  الوحيــاين،  الروحــي 
ــة  ــة القيمي ــة املنظوم ــة ارجحي ــع ماحظ ــات، م ــم املعاجل ــن تلك ــتحصل م املس
اإلســامية، ومائمتهــا لواقــع اإلنســان واجلاعــة يف التعايــش والتســامح عــى 
وفــق مبــادئ دولــة العــدل االهلــي مســتلهمة مــن صاحــب الغديــر تلكــم القيــم 

ــة. ــة االجتاعي ــق العدال ــداف يف حتقي وااله

ال�ستنتاجات

ــر، واي  ــول االخ ــة قب ــة يف كيفي ــة واملفتعل ــكالية املطروح ــت ان االش 1- ثب
النظــم القــادرة يف حتقيــق التعايــش والتســامح املجتمعــي هــي اشــكالية هدفهــا 
تفكيــك املجتمعــات اإلســامية بتنوعاهتــا العرقيــة والدينيــة، واســتبدال 
ــله،  ــت فش ــذي ثب ــل وال ــوذج املقاب ــي باألنم ــي واالجتاع ــا األخاق انموذجه

ــأ. ــاد املنش ــى يف ب حت

2- إن التســامح عــى مســتوي الدولــة يقتــي ضــان العــدل وعــدم التحيــز 
ــو  ــة. وه ــة واإلداري ــراءات القضائي ــني واإلج ــاذ القوان ــات ويف إنف يف الترشيع
يقتــي أيضــا إتاحــة الفــرص االقتصاديــة واالجتاعيــة لــكل شــخص دون أي 
متييــز. فــكل اســتبعاد أو هتميــش إنــا يــؤدي إىل اإلحبــاط والعدوانيــة والعنــف 
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والتعصــب

ــدول أن  ــي لل ــع، ينبغ ــامح يف املجتم ــن التس ــد م ــاعة املزي ــة إش 3- وبغي
تصــادق عــى االتفاقيــات الدوليــة القائمــة بشــأن حقــوق اإلنســان، وأن تصــوغ 
عنــد الــرورة ترشيعــات جديــدة لضــان املســاواة يف املعاملــة وتكافــؤ الفــرص 

لــكل فئــات املجتمــع وأفــراده

4- تبــني ان العمــق االجتاعــي ملنظومتنــا القيميــة، لــه امتــدادات حضاريــة، 
ومــا التعايــش والتســامح اال مبــادئ، وقيــم اساســية تتوارثهــا االجيــال جيــا 

بعــد اخــر.

5- ظهــر ان العدالــة االجتاعيــة ال تتحقــق اال باعتــاد رشائــع وســنن دولــة 
ــات  ــع االيديولوجي ــانية مجي ــت اإلنس ــا جرب ــا بعدم ــي، وخصوص ــدل االهل الع

ــم. ــم والضي ــر والظل ــج اال الفق ــي مل تنت ــة، والت ــة والغربي ــا الرشقي ومنظوماهت

التو�سيات

التشــبث  النشــىء اىل رضورة  املجتمــع وخصوصــا  1- رضورة توجيــه 
ــة  ــامح واملحب ــى التس ــدة ع ــامية املؤك ــاق اإلس ــم واألخ ــك بالقي والتمس
ــا  ــام وماكنته ــائل االع ــال وس ــن خ ــك م ــف، وذل ــول املختل ــش وقب والتعاي
االتصاالتيــة، مــع منهجيــة هــذه القيــم يف مؤسســات وزاريت الرتبيــة والتعليــم 

ــات(. ــدارس واجلامع ــايل )امل الع

2- االهتــام واالحتفــاء باملناســبات اإلســامية، كــا يف عيــد الغديــر، 
ــني  ــة ب ــش واملحب ــة يف التعاي ــة واألخاقي ــاين االجتاعي ــراز املع ــع رضورة اب م
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ــني  ــى الوحدت ــد ع ــع التأكي ــم، م ــلمني وغره ــني املس ــهم وب ــلمني انفس املس
ــه  ــرم، وخليفت ــي األك ــرة النب ــن س ــك م ــتلهمني ذل ــانية مس ــامية واإلنس اإلس
ــش  ــرتيها يف التعاي ــال بس ــف االجي ــال تعري ــن خ ــي، م ــام ع ــه اإلم ووصي
ــه  ــي اىل عامل ــام ع ــد اإلم ــورة، وعه ــة املن ــة املدين ــا يف وثيق ــر، ك ــول االخ وقب

ــي. ــرت النخع ــك االش ــرص مال ــى م ع

ــادي  ــدين االحل ــار امل ــمى بالتي ــا يس ــاءات م ــف ادع ــف زي 3- رضورة كش
ــة  ــرض مجل ــال ع ــن خ ــي، م ــا دين ــش ال ــوذج التعاي ــة انم ــم بنجاع ودعواه
مــن الوثائــق واحلقائــق واالحصــاءات الصــادرة مــن الغــرب نفســه يف متييزهــم 
العنــرصي، والعرقــي، والدينــي، وتعنيــف املــرأة، واالضطهــاد والتفــكك 
االرسي، مــن خــال كل الوســائل اإلعامية والرتبويــة والثقافيــة، واالجتاعية، 

ــة. والديني

امل�سادر:-

01 القران الكريم

ــم  ــي- ابراهي ــدي املخزوم ــق د. مه ــني، حتقي ــاب الع ــدي، كت 02 الفراهي
بغــداد، 1981، ج2، ص189 الرشــيد،  دار  الســامرائي، 

03 ابــن منظــور، لســان العــرب، مركــز الــرشق االوســط، بــروت، 2011، 
ج4، ص 317

04 املجلي، بحار االنوار، مؤسسة الوفاء، ط2، بروت،، 1983
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ــة،  ــائل الرشيع ــر مس ــيعة اىل حتري ــائل الش ــل وس ــي، تفصي ــر العام 05 احل
ــة ــم، 1414هجري ــت، ط2، ق ــة ال البي مؤسس

06 ابــن جريــر الطــري، تاريــخ االمــم وامللــوك، مؤسســة االعلمــي، 
1985 بــروت، 

07الكليني، الكايف، دار الكتب اإلسامية، ايران، 1388 هجري

08 البخاري، صحيح البخاري، دار الفكر، بروت، ط8، 1981

09 امحد بن حنبل، مسند امحد، دار صادر بروت، با

010 ابن كثر، البداية والنهاية، دار الفكر، بروت، 1995 

011 ابن كثر، السرة النبوية، دار املعرفة، بروت، 1971

012 ابن خلكان، وفيات االعيان، دار الثقافة، لبنان، 1990

013 اخلوئي، منهاج الصاحلني، مدينة العلم، قم، 1410 هجرية

ــران، 1408  ــامية، اي ــب اإلس ــكام، دار الكت ــب األح ــويس، هتذي 014 الط
هجريــة

015 الصدوق، اخلصال، مجاعة املدرسني، قم، 1403 هجرية

016 حســن اخلشــن، اإلســام والعنــف، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، 
2006

017 حممــد حســني فضــل اهلل، خطــوات عــى طريــق اإلســام، دار املــاك، 
ط6، بــروت، 1425 هجريــة
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18. عباس القمي، مفاتيح اجلنان، مؤسسة االعلمي، بروت، 1986 

19. ابــن ايب احلديــد املعتــزيل - رشح هنــج الباغــة - املؤسســة اجلامعيــة - 
ــروت 1980 ب

الدوريات

ــني  ــة، ارشاف حس ــات القرآني ــة بالدراس ــهرية متخصص ــارج، ش 020 املع
شــحادة، ع 43، بــروت، 2003.

الهوام�ش

ــم  ــي- ابراهي ــدي املخزوم ــق د. مه ــني، حتقي ــاب الع ــدي، كت 1- الفراهي
بغــداد، 1981، ج2، ص189 الرشــيد،  دار  الســامرائي، 

2- ابــن منظــور، لســان العــرب، مركــز الــرشق االوســط، بــروت، 2011، 
ج4، ص 317

3- املصدر نفسه، ج4، ص320

4- املعــارج، شــهرية متخصصــة بالدراســات القرانيــة، ارشاف حســني 
بــروت، 2003، ص 54 شــحادة، ع 43، 

5- ابن كثر، السرة النبوية، دار املعرفة، بروت، 1971، ج 4، ص 414

6- املصدر نفسه، ص 415

7- الصدوق، اخلصال، مجاعة املدرسني، قم، 1403 هجرية، ص264
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8- عبــاس القمــي، مفاتيــح اجلنــان، مؤسســة االعلمــي، بــروت، 1986، 
ص 302

9- ابن خلكان، وفيات االعيان، دار الثقافة، لبنان، 1990، ص616

10- ابن كثر، البداية والنهاية، دار الفكر، بروت، 1995، ص 415

11- املجلــي، بحــار االنــوار، مؤسســة الوفــاء، ط2، بــروت،، 1983، ج 
24، ص 110

12- السرة النبوية، مصدر سابق، ص 420

13- ابــن ايب احلديــد املعتــزيل - رشح هنــج الباغــة - املؤسســة اجلامعيــة - 
بــروت 1980، ص225

14- حســن اخلشــن، اإلســام والعنــف، املركــز الثقــايف العــريب، بــروت، 
ص120  ،2006

ــة،  ــم، 1410 هجري ــم، ق ــة العل ــني، مدين ــاج الصاحل ــي، منه 15- اخلوئ
120 ص

16- الصدوق، اخلصال، مجاعة املدرسني، قم، 1403 هجرية، ص 265

17- حممــد حســني فضــل اهلل، خطــوات عــى طريــق اإلســام، دار املــاك، 
ط6، بــروت، 1425 هجريــة، ص56

18- امحد بن حنبل، مسند امحد، دار صادر بروت، با، ج1، ص 195
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ــة، ج 12، ص 135 ــم، 1414هجري ــت، ط2، ق ــة ال البي مؤسس

ــري،  ــران، 1388 هج ــامية، اي ــب اإلس ــكايف، دار الكت ــي، ال 20- الكلين
ص125 ج2، 

ــي،  ــة االعلم ــوك، مؤسس ــم واملل ــخ االم ــري، تاري ــر الط ــن جري 21- اب
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22- البخــاري، صحيــح البخــاري، دار الفكــر، بــروت، ط8، 1981، ج4، 
ص415
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سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير

اأ. م. د. ن�سال عي�سى كريف

املقدمة: 

ــي،  ــوا رمح ــم قطع ــم، فأهن ــن أعاهن ــش وم ــى قري ــتعديك ع ــم أين اس )الله
ــو يل(  ــرًا ه ــي أم ــى منازعت ــوا ع ــي، وأمجع ــم منزلت ــروا عظي وصغ

)عي بن أيب طالب عليه السام(

إن دراســة الســلطة الدينيــة ضمــن ســياقات علــم االجتــاع تشــر إىل مجلــة 
مــن القضايــا واملســائل اجلوهريــة التــي تقــع يف صلبهــا الســلطة امللهمــة أو مــا 
يعــرف بالســلطة الكارزاماتيــة والتــي حتــدث عنهــا أبــرز علــاء االجتــاع وعــى 
ــات  ــاع االملــاين املعــروف. فضــًا عــن نظري رأســهم ماكــس فيــر عــامل االجت
سوســيولوجية نظــرت للســلطة حســب معطيــات الســات الشــخصية واملوقــف 
ــوىل  ــع وتت ــؤون املجتم ــر ش ــلطة تدي ــاج س ــا إلنت ــل بينه ــي والتفاع االجتاع

إدارتــه وتنظيمــه.

إن الســلطة الدينيــة عــى الرغــم مــن كوهنــا تســتمد رشعيتهــا مــن »املقــدس« 
مبــارشة، إال أن ســات وخصائــص وصفــات الزعيــم أو القائــد الدينــي 
ــوره  ــرص ظه ــط يف ع ــي حتي ــة الت ــروف االجتاعي ــة والظ ــن جه ــخصية م الش
وزعامتــه تعــد ركنــًا أساســيًا ال غنــى عنــه لفهــم مغــزى الــدالالت االجتاعيــة 
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ــام. ــه ع ــة بوج ــلطة الديني للس

ــي  ــام ع ــة لألم ــلطة الديني ــأيت الس ــيولوجية ت ــة السوس ــذه املقدم ــل ه يف ظ
ــي  ــر الت ــة الغدي ــل واقع ــا يف ظ ــتمدت رشعيته ــي اس ــام( والت ــه الس )علي
ــه( عــى األمــة، بوصفــه  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــه للنب ــه وخافت أعلنــت واليت
الزعيــم الــذي متــت مبايعتــه مــن مجهــور املســلمني واســتمد الرشعيــة الدينيــة 
ــى  ــه ع ــي بواليت ــغ اإلهل ــك التبلي ــه( ذل ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــغ النب ــر تبلي ع
األمــة واســتمد يف الوقــت نفســه الرشعيــة االجتاعيــة عــر مبايعــة النــاس لــه 

ــم. ــه عليه ــم بواليت وأقراره

إن الدراســة السوســيولوجية التــي نتوخاهــا يف ورقــة عملنــا تــروم فهــم أبعاد 
ــة  ــث جوهري ــد مباح ــوف عن ــا الوق ــتدعى من ــر اس ــذا األم ــدة وه ــة ع اجتاعي

ثاثــة، وهــي كاآليت: 

أوالً: مدخل اجتاعي ملفهوم السلطة وتأطراهتا النظرية.

ثانيًا: الدالالت السياسية يف واقعة الغدير.

ثالثًا: سلطة اإلمام كوريث ديني / سيايس.

املبحث الأول

مدخل اجتماعي ملفهوم ال�سلطة وتاأطرياتها النظرية

حيتــل مفهــوم الســلطة حيــزًا واســعًا يف الــرتاث االجتاعــي ليســت لكوهنــا 
ممارســة سياســية وتنظيميــة فحســب بصفتهــا رضورة اجتاعيــة تســتدعي 
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بمقتضاهــا حتقيــق وظيفــة اجتاعيــة وتعمــل بكوهنــا تكوينــًا بنبويــًا واســرتاتيجيًا 
ــرض  ــا ف ــناحظ أهن ــيط فس ــا البس ــلطة بمعناه ــا إىل الس ــا نظرن ــاالً، وإذا م فع
ــة  ــن جه ــة م ــوة واهليمن ــتخدام للق ــني أو اس ــدف مع ــن هب ــى اآلخري اإلرادة ع

ــية. ــيئة السياس ــاء املش ــل إمض ــرى ألج ــى أخ ع

ــى احلكــم أو القــدرة أو القــوة، فالســلطة  ويشــر مصطلــح الســلطة إىل معن
ــإن  ــك ف ــم وبذل ــن وتوجيهه ــام اآلخري ــأنه إرغ ــن ش ــل م ــام بفع ــي القي تعن
املفهــوم الــداليل للســلطة يتضمــن الرتكيــز عــى كوهنــا مســتندة إىل حالــة الــا 
تــوازن يف العاقــة بــني واقعــني غــر متاثلــني يــارس أحدمهــا نفــوذًا أو تأثــرًا 

ــر)1(. عى اآلخ

وبذلــك فإننا ســنتناول التأطــر النظري للســلطة مــن الناحية السوســيولوجية 
بغيــة الولــوج يف الــدالالت السياســية للســلطة الدينيــة التــي حازهــا اإلمــام عي 
ــاد عــى مــا طرحــه  ــر مــن خــال االعت ــا واقعــة الغدي ــه الســام( يف ثناي )علي
ماكــس فيــر وميشــيل فوكــو فضــًا عــن بعــض الطروحــات السوســيولوجية 
ــار أن  ــى اعتب ــية ع ــة والسياس ــلطة الديني ــة الس ــل ملارس ــط باملؤه ــي ترتب الت
الســلطة التــي حتــى هبــا اإلمــام عــي )عليــه الســام( ومارســها ممكــن فهمهــا يف 
التأطــرات التــي وضعهــا كا املفكريــن ســواء أكان بالســات واخلصائــص أو 
اهليكليــة السياســية واإلداريــة التــي أســس هلــا اإلمــام )عليــه الســام( وثبتــت 

كصفــات وخصــال شــاخصة بــه.

)1( جودة حممد إبراهيم، املنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكو، دراسة الفلسفة السياسية 
واالجتاعية، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، قطر، ط1، 2017، ص47. 
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إن نظريــة ماكس فير M. Weber يف الســلطة Authority تســتند إساســًا 
إىل طاعــة مجاعــة معنيــة مــن النــاس األوامــر املحــددة ايت تصــدر عــن مصــدر 
ــم  ــض املفاهي ــوم وبع ــذا املفه ــني ه ــة ب ــام تفرق ــا أق ــان م ــه رسع ــني، ولكن مع
 )Persuation( والتأثــر )Power( األخــرى املرتبطــة بــه مثــل القــوة
ــن  ــتها. وأن م ــق يف ممارس ــه احل ــا لدي ــأن صاحبه ــز ب ــلطة تتمي ــًا أن الس موضح
خيضــع هلــا يــرى أن مــن واجبــه طاعتهــا، بعبــارة أخــرى فــإن الســلطة تفــرتض 
وجــوب رضب مــن الرشعيــة )Legitimacy( يمنحهــا اســتقرار نســبي حيــدد 
ــا عــى اســتعداد للطاعــة ألن أعضاءهــا يؤمنــون بالفعــل  ابعادهــا فاجلاعــة هن

بــأن مصــدر الضبــط مصــدر رشعــي)1(.

ــوء  ــلطة يف ض ــاط الس ــف أن ــر تصني ــاول في ــم ح ــذا الفه ــتنادًا إىل ه واس
ــان  ــايل يف إي ــره املث ــد تعب ــذي جي ــندها وال ــذي يس ــام ال ــي الع ــه القيم التوج
ــي:  ــلطة ه ــاط للس ــة أن ــاك ثاث ــب إىل أن هن ــلطة، فذه ــة الس ــاس برشعي الن
 ،)Charismatic Charismati( ــام ــتندة إىل اإلهل ــة املس ــلطة الروحي الس

.)2()Legel( والســلطة القانونيــة ،)Traditional( والســلطة التقليديــة

فالســلطة األخــرة تقــوم عــى أســس معقولــة ورشــيدة تســتند إىل االعتقاد يف 
رشعيــة القواعــد املعياريــة وأحقيــة أولئــك الذيــن ارتقــوا إىل مناصــب الســلطة 
يف ظــل هــذه القواعــد ليصــدروا األوامــر، أمــا الســلطة التقليديــة فتقــوم عــى 

)1( د. السيد حممد احلسني، النظرية االجتاعية ودراسة التنظيم، دار املعارف، بمرص، ط5، 
1985، ص47-46. 

)2( د. السيد حممد احلسني، املصدر السابق نفسه، ص47. 
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ــة  ــراف التقليدي ــة األع ــم يف قداس ــاد قائ ــى اعتق ــد ع ــيكية تعتم ــس كاس أس
ومرشوعيــة مكانــة أولئــك الذيــن يارســون الســلطة يف ظلهــا، وتســتند الســلطة 
ــة  ــوالء إىل البطول ــى ال ــز ع ــة - ترتك ــس -عظيم ــة إىل أس ــة / امللهم الكرزماتي
والقداســة اخلاصــة االســتثنائية أو الشــخصية املثاليــة ألحــد األفــراد أو األنــاط 

املعياريــة أو النظــام الــذي يفرضــه أو يرســم معاملــه)1(.

وتأسيســًا عــى مــا تقــدم، فإننــا ســنركز عــى طروحــات فيــر عــن الســلطة 
الكارزميــة عــى وجــه اخلصــوص، إذ إننــا نراهــا تتحقــق وتتاهــى مــع شــخص 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( بــدًأ مــن والدتــه ومــرورًا بكافــة حمطــات حياتــه.

لقــد تضمنــت حتليــات فيــر عــن الشــخصية الكرزماتيــة بأهنــا تعتمــد عــى 
ــح يف  ــعة وتنج ــي واس ــر اجتاع ــة تغ ــداث عملي ــح يف إح ــة تنج ــرات قوي مؤث
ــا  ــإن الكارزم ــك ف ــن ذل ــًا ع ــذرة فض ــة واملتج ــد الثابت ــد والقواع ــب التقلي قل
ــب  ــرى فيلي ــة إذ ي ــن العقلن ــل ع ــي بدي ــر اجتاع ــال تغ ــة إلدخ ــدو كطريق تب
ــد  ــة بالتقلي ــب املتصل ــرى للحق ــة الك ــوة الثوري ــي الق ــا ه ــو »إن الكارزم راين
عــى خــاف القــوة، وهــي كذلــك ثوريــة مــن العقــل Ration الــذي يتــرصف 
ــاة بطريقــة  ســواء مبــارشة مــن اخلــارج وذلــك بتغيــر رشوط ومشــكات احي
ــا  ــا تقاس ــد والكرازم ــة التقلي ــل العقاني ــا قب ــب م ــي احلق ــارشة... فف ــر مب غ

ــل)2(. ــات الفع ــًا جممــوع توجه تقريب

)1( جوليان فروند، سوسيولوجيا ماكس فير، مركز اإلناء القومي، بروت، د. ت، ص111. 
)2( فيليب راينو، ماكس فير ومفارقات العقل احلديث، ت: حممد جديدي، ط1، منشورات 

االختاف، اجلزائر، ص217. 
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ــة كــا عرفهــا فيــر عــى  ــة / الريادي ــة الكاريزمي وبوجــه عــام تقــوم الرشعي
ــدرًا  ــه مص ــه وهيبت ــح مكانت ــا تصب ــخصية عندم ــة ش ــم بصف ــرتاف بالزعي االع
للســلطة ويقصــد باإلمجــال إضفــاء الرشعيــة عــى الزعامــة األمــر الــذي جيعــل 
ــن  ــًا تك ــلطة أي ــد إن الس ــر يعتق ــس في ــم إن ماك ــع العل ــذا م ــلطة. ه ــا س منه
ــن  ــايل يمكــن للنمطــني اآلخري ــة وبالت ال تقــوم عــى نمــط واحــد مــن الرشعي
ــة - أن  ــة التقليدي ــة والرشعي ــة - العقاني ــة القانوني ــا - الرشعي ــن يميزمه اللذي
ــلطات  ــة والس ــة - العقاني ــلطات القانوني ــام( فالس ــادة )اإلهل ــا بالري يمتزج

ــًا)1(. ــو جزئي ــاء ول ــك زع ــون كذل ــن أن تك ــة يمك التقليدي

وهبــذا يكــون االمتــزاج والتداخــل واردًا يف هــذه األنــاط الثاثــة من الســلطة 
ويمكــن هلــا أن متتــزج بشــخصية واحــدة كــا أهنــا متــارس بمجتمعــات وحقــب 
ــاث  ــلطات الث ــواع الس ــتدماج أن ــني اس ــد الباحث ــاول أح ــد ح ــة. وق متباين
ورشعيتهــا املذكــورة آنفــًا مــع الســلطة التــي حازهــا اإلمــام )عليــه الســام( من 
األمــة معتــرًا أن الســلطة الكارزميــة امللهمــة قــد حــاز عليهــا مــن خــال قرابتــه 
الدمويــة والنســبية )النســب( مــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( فضــًا عــن 
قربــه الدائــم منــه وشــجاعته الواضحــة يف بدايــة الدعــوة اإلســامية وحــروب 
اإلســام. أمــا الســلطة التقليديــة فقــد متثلــت لديــه بقداســة املــوروث الدينــي 
مــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( عندمــا أشــار إىل أن )األئمــة مــن قريــش( 
أي )احلــكام( وهــذا األمــر ال يعــدو اإلمــام عــي )عليــه الســام( بطبيعــة احلــال 

اجلامعية  املؤسسة  ط2،  حداد،  سليم  د.  ت:  السياسة،  اجتاع  علم  دوفرجيه،  موريس   )1(
للدراسات والنرش والتوزيع، بروت، 2001، ص137. 
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ألنــه ينتمــي ألحــد بطــون قريــش )بنــي هاشــم(، أمــا الرشعيــة األخــرة التــي 
ناهلــا اإلمــام )عليــه الســام( فهــي بنظــر الباحــث مــن خــال عمليــة »البيعــة« 
إذ عدهــا الباحــث هنــا حمــورًا للســلطة - العقانيــة عــى أســاس حــدوث عملية 

تعاقــد اجتاعــي حتقيقــي بــني احلاكــم واملحكــوم عــر آليــة البيعــة)1(.

ووفقــًا هلــذا الــرأي األخــر يمكننــا أن نضــع هــذه الرتســيمة التــي توضــح 
ــخص  ــت بش ــي اجتمع ــري والت ــرح الفي ــًا للط ــاث وفق ــلطة الث ــاط الس أن

ــا.  ــكل أبعاده ــة ب ــلطة الديني ــال الس ــي لين ــام ع اإلم

ترسيمة رقم )1(

أمــا ميشــيل فوكــو فقد حــاول حتديــد العاقــة بــني الســلطة واملعرفــة وحاول 
ــم  ــة والقي ــال للحري ــة كمج ــني املعرف ــل ب ــذي يفص ــور ال ــن التص ــاد ع االبتع
ــي  ــاول تبن ــه ح ــادي، إذ أن ــراه امل ــر واإلك ــال للقه ــلطة كمج ــة والس األخاقي
تصــور جديــد يقــوم أساســًا عــى اجلمــع بــني املعرفــة والســلطة مــن دون خلــق 
ــة مــن املســاواة بينهــا، فاملعرفــة وإن كانــت متتلــك الســلطة فهــي ليســت  حال
ســلطة والســلطة وإن كانــت تنتــج املعرفــة إال أهنــا ليســت معرفــة ويقــول فوكــو 

)1( مصطفى جعفر وآخرون، الدين والسياسة، نظريات احلكم يف الفكر السيايس اإلسامي، 
كتاب املنهاج، سلسلة بحوث فقهية اصدرها جملة املنهاج التابعة ملركز الغدير للدراسات 

اإلسامية، بروت، 2003، ج10ن ص879. 
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»الســلطة واملعرفــة تقتــي أحدامهــا األخــرى وأنــه ال توجــد عاقــة مــن دون 
ــم  ــرتض وال تقي ــة ال تف ــد معرف ــه ال توج ــة وأن ــل املعرف ــب حلق ــيس مناس تأس

بــذات الوقــت عاقــة ســلطة)1(.

ــة  ــة يف بوتق ــلطة واملعرف ــن الس ــل كل م ــة حتم ــو ثنائي ــرح فوك ــك يط وبذل
واحــدة، والســلطة عنــد فوكــو هــي يف األصــل حالــة ممارســة وليســت ملكيــة 
ــرتض إن  ــرد. إذ يقــول »تف ــى ف ــة أو حت ــة أو مجاع ــه طبق ــني متتلك ــاز مع أو امتي
الســلطة التــي متــارس جيــب أن ال تؤخــذ بوصفهــا ملكيــة بــل اســرتاتيجية وإن 
مفاعيلهــا التســلطية ال تعــزى إىل متلــك بــل إىل اســتعدادات وإىل منــاورات وإىل 
تكتيــكات وإىل ســر عمــل... وإن ينظــر إليهــا عــى أن نموذجهــا هــو الــرصاع 
املســتمر بــدالً مــن أن تكــون العقــد الــذي يتــم بموجبــه التخــي عــن ممتلــكات 

ــا)2(. ــتياء عليه أو االس

ــده يف  ــا أك ــذا م ــلطة وه ــايب للس ــب اإلجي ــار اجلان ــو إىل إظه ــب فوك ويذه
ــن  ــف ع ــب التوق ــول: »جي ــاط إذ يق ــات االنضب ــائل وتقني ــن وس ــته ع دراس
االســتمرار يف وصــف مفاعيــل الســلطة بعبــارات ســلبية مــن مثــل: إن الســلطة 
تســتبعد وتقمــع وتكبــت وتراقــب وجتــرد وختفــي، يف الواقــع إن الســلطة تنتــج 
وتنتــج الواقــع احلقيقــي، أهنــا تنتــج جمــاالت مــن املوضوعــات )األشــياء( ومــن 

ــة)3(. احلقيق

)1( جودة حممد إبراهيم، املنظور الفلسفي للسلطة، مصدر سابق، ص82. 
)2( جودة حممد إبراهيم، املنظور الفلسفي للسلطة، مصدر سابق، ص80. 

)3( د. الزواوي بغورة، مدخل إىل فلسفة ميشيل فوكو، دار الطليعة، بروت، ط1، 2013، 
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ــة  ــل يف طبيع ــدور املهم ــي لل ــي االنتاج ــدور الوظيف ــد ال ــا يؤك ــذا م وه
الســلطة إذ عــر حقــب زمنيــة طويلــة تلبســت الســلطة بلبــوس القمــع والرقابــة 
والتنكيــل خاصــة يف جمــال الدولــة اإلســامية التــي شــهدت سلســلة مــن أنــاط 

ــة. خمتلفــة للســلطة ذات صفــات قمعي

ــلطة إال  ــة الس ــال يف طبيع ــدور الفع ــدًا لل ــو تأكي ــرح فوك ــون ط ــك يك وبذل
ــر  ــع، وتعت ــرد واملجتم ــة والف ــال املعرف ــكيل يف جم ــاج والتش ــو دور االنت وه
ــف  ــه خمتل ــج في ــذي تنت ــدور ال ــذا ال ــًا هل ــاالً نموذجي ــة مث ــلطة االنضباطي الس

عمليــات الفردنــة individualisation يف اجلســد االجتاعــي)1(.

ويف الســياق نفســه قــدم فوكــو تازمــًا وارتباطــًا رشطيــًا بني ممارســة الســلطة 
واحلريــة الكليــة، إذ ال يمكــن الفصــل بــني عاقــات الســلطة أو شــكل الدولــة 

وبــني احلريــة ايت هــي حصيلــة ملختلــف ممارســات فنــون احلكــم)2(.

ــات  ــن العاق ــة م ــا جمموع ــلطة بوصفه ــع الس ــو م ــل فوك ــك تعام وبذل
ــًا  ــقًا معرفي ــا نس ــا بكوهن ــرًا إىل تطوره ــع ونظ ــم املجتم ــي حتك ــلطوية الت الس
ــد  ــعى إىل حتدي ــا يس ــدر م ــلطة بق ــوم الس ــد مفه ــعى إىل حتدي ــو ال يس ــًا فه بحت
املارســات والســلوك التــي قــادت إىل ترســيخ مفهــوم الســلطة، بعبــارة أدق أنــه 
ركــز جهــوده يف حتليــل ووصــف مفاعيــل الســلطة ونتائجهــا وكيفيــة ممارســتها 
فهــو ال ُيعنــى بالـــ »كيــف« أي )كيــف تظهــر الســلطة( بــل )كيــف متــارس( و 

ص96. 
)1( د. املصدر السابق نفسه، ص96. 
)2( املصدر السابق نفسه، ص101. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

138

سع
الجزء التا

ــن()1(. ــى اآلخري ــلطتهم ع ــراد س ــارس أف ــا ي ــر عندم ــدث األم ــف حي )كي

ولعــل هــذه الفكــرة األخــرة هــي مــا ســتكون منطلقــًا ومرتكــزًا لبحثنــا إذ 
ــة ناجعــة وحاســمة يف تــويل اإلمــام  ــة أو البيعــة كآلي بغــض النظــر عــن الوصي
ــي  ــلطة والت ــا الس ــارس هب ــي م ــة الت ــى الكيفي ــا تبق ــه هل ــلطة وأهليت ــي للس ع
ــة الفيصــل التارخيــي والرهــان اجلــي يف  ــًا عمــن ســبقوه بمثاب انفــرد هبــا تقريب
جدارتــه الســتحقاق الواليــة والســلطة الدينيــة هــذه الســلطة ايت توارثهــا مــن 
الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، والتــي مثلــت خمتلــف صــور املســاواة والعدالة 
االجتاعيــة. وهــذا يعنــي أن الســلطة الدينيــة للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــد 

أسســت مــا يعــرف بســلطة )الواليــة( وهنــا تكــون الواليــة نتاجــًا للنبــوة.

ــام(  ــه الس ــام )علي ــة لإلم ــلطة الديني ــإن الس ــو ف ــرح فوك ــع ط ــًا م وتوافق
ــا  ــن خاهل ــام م ــتطاع اإلم ــية اس ــة سياس ــت معرف ــد انتج ــة ق ــة بالوالي املتمثل
ــل  ــه، ولع ــرتة خافت ــان ف ــم أب ــد احلك ــلم مقالي ــا تس ــه عندم ــات جدارت أثب
ــة  ــذه املعرف ــزز ه ــر ويع ــا يؤط ــي م ــرت النخع ــرص االش ــى م ــه ع ــالته لوالي رس
ــا  ــنم زمامه ــي تس ــة الت ــلطة الديني ــن الس ــت م ــي نتج ــة الت ــية املحنك السياس
ــذه  ــإن ه ــة ف ــة احلال ــامية. وبطبيع ــة اإلس ــة الدول ــلمه خاف ــد تس ــام بع اإلم
املعرفــة ايت امتلكهــا اإلمــام كانــت ســتؤيت ثارهــا لــو أنــه مارســها باســتخافه 
ــذا  ــر ه ــه يف واقعــة الغدي ــًا ملبايعت ــه( تبع ــه وآل ــارش للرســول )صــى اهلل علي املب
أوالً وتبعــًا ملــا ذكرتــه الشــواهد التارخييــة مــن دور إجيــايب يف ممارســته للســلطة 

ــة. ــه اخلاف ــان تولي أب

)1( املصدر السابق نفسه، ص101. 



 سوسيولوجيا السلطة الدينية قراءة اجتماعية لواقعة الغدير

139

ــلطة  ــني الس ــة ب ــح العاق ــي توض ــيمة الت ــذه الرتس ــع ه ــا أن نض ــا هن ولن
واملعرفــة، وبالشــكل اآليت: 

ترسيمة رقم )2(

ــي  ــات Trait Theory الت ــة الس ــت نظري ــد وافق ــه فق ــياق نفس ويف الس
ــلطة  ــة بس ــات اخلاص ــع املعطي ــيولوجيني، م ــني السوس ــض الباحث ــا بع طرحه

ــية. ــة والسياس ــام الديني اإلم

ــه  ــد وحيازت ــا كقائ ــخص م ــور ش ــات ظه ــة الس ــاب نظري ــر أصح إذ يف
للســلطة واســتمراره فيهــا عــى أســاس توافــر صفــات شــخصية معينــة موجودة 
فيــه شــخصيًا جتعــل اآلخريــن يقبلــون أن يقودهــم ويأخــذ بزمــام أمــور 
ــع  ــد يف املجتم ــار القائ ــن أن اختي ــك م ــة كذل ــذه النظري ــق ه ــع، وتنطل املجتم

ــا)2(. ــع هب ــي يتمت ــص1* الت ــات واخلصائ ــن الصف ــة م ــود جلمل يع

بشكل  الكارزمية  القيادة  فيري عن  ماكس  أطروحات  مع  وتلتقي  النظرية  هذه  تقرتب   )1(
كبر. 

)2( د. هوشيار معروف، القيادة والتنظيم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1992، ص51. 
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ــي  ــخصية الت ــك الش ــام( تل ــه الس ــام )علي ــّد اإلم ــي ع ــر اخلف ــس األم ولي
حتمــل صفــات اجتاعيــة متمثلــة بالنســب العريــق والصفــات الدينيــة وتفقهــه 
ــد  ــح األول بع ــون املرش ــُه أن يك ــد أهلت ــات ق ــي الس ــن باق ــًا ع ــن فض بالدي

ــع. ــادة املجتم ــلطة وقي ــويل الس ــول لت الرس

ولكــي تتــم عمليــة تــويل الســلطة يــرى الباحثــون أن الشــخص الــذي حيمــل 
هــذه الصفــات البــد أن يــرز يف موقــف تفاعــي - ســيايس - اجتاعــي، وهذا ما 
ذهــب إليــه دعــاة املذهــب املوقفــي / النظريــة املوقفيــة التــي تــرى أن صفــات 
ــة  ــف أو البيئ ــا، وأن املوق ــة لوحده ــر كافي ــلطة غ ــوىل الس ــذي يت ــخص ال الش
)املحيــط والظــروف االجتاعيــة( هــي األهــم إذ تــرى هــذه النظريــة إن عمليــة 
تــويل الســلطة وقيــادة املجتمــع البــد أن تتــم يف موقــف معــني وظــرف معــني)1(.

ــر كأهــم وأعظــم موقــف ســيايس  ــر بشــكل كب ــة الغدي ــا تتجــى حادث وهن
ــكل  ــام( بش ــه الس ــام )علي ــلطة اإلم ــزز س ــد وتع ــن أن تؤك ــي يمك / اجتاع
ــا  ــر هب ــي ظه ــة2** الت ــف البطولي ــن املواق ــا ع ــا تغاضين ــذا إذا م ــمي ه رس

ــع. ــلطة يف املجتم ــويل الس ــارز لت ــل ب ــام كمؤه اإلم

 Interactional التفاعليــة  النظريــة  فقــد فــرت  ذاتــه  الســياق  ويف 
Theory الســلطة أو القيــادة بأهنــا حمصلــة لشــخصية الفــرد وتفاعلهــا احلركــي 
أو الديناميكــي مــع املنظومــة االجتاعيــة. بعبــارة أدق أن مــن يتــوىل الســلطة أو 

)1( املصدر السابق نفسه، ص51. 
)2( لعل موقفه الشجاع من عمر بن عبد ود العامري، واقتاعه لباب خير وغرها من املواقف 

الشاخصة. 
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القيــادة االجتاعيــة تتــاح للشــخص الــذي تتوافــر بــه ســات وخصائــص حمــدد 
ــادة  ــا قي ــج عنه ــة ينت ــة معين ــة اجتاعي ــرف وبيئ ــف وظ ــزج بموق ــل ومتت تتفاع
ــه  ــه الســام( وخصال ــرة. وتبعــًا لذلــك فــإن ســات اإلمــام )علي ــة ومؤث فاعل
ــذي  ــد ال ــه القائ ــل من ــر لتجع ــة الغدي ــة« / بيع ــف »البيع ــع موق ــت م ــد متاه ق
ــة  ــيمة اآلتي ــد، والرتس ــة يف آن واح ــة والزمني ــلطة الديني ــى بالس ــن أن يتح يمك

ــات الثــاث آنفــه الذكــر.  توضــح هــذه النظري

ترسيمة رقم )3(

املبحث الثاين

الدللت ال�سيا�سية يف واقعة الغدير

مــن أهــم القضايــا السياســية هــي مســألة »الســلطة« إذ تقــوم مســألة الســلطة 
يف الفقــه اجلعفــري عــى قاعدتــني األوىل هــي كــون الســلطة رضورة لاجتــاع 
ــول  ــازم مفع ــاع؛ ويت ــذا االجت ــاح ه ــيلة إلص ــا وس ــاين كوهن ــاين، والث اإلنس
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القاعدتــني بشــدة بحيــث ال جيــد الفقيــه إمكانيــة لإلقــرار بــاألوىل مســتقلة عــن 
الثانيــة إال يف حــاالت اســتثنائية)1(.

ومــن جانــب آخــر فإننــا نجــد مدلــول الســلطة الدينيــة يتجســد وخيتــزل يف 
تســمية »اإلمامــة« وبذلــك يكــون اإلمــام ووجــوده رضورة اجتاعيــة وسياســية 
ــب  ــق ذه ــن هــذا املنطل ــاة م تســتدعيها احلاجــة اإلنســانية ورضورات احلي
الفقهــاء إىل القــول بــأن اإلمامــة واجبــة عقــًا ال ســمعًا وأن تعيــني املعنــي هبــا 
ــن  ــل م ــا أص ــام وأهن ــن إم ــو األرض م ــوز أن ختل ــه ال جي ــن اهلل وأن ــب م واج
اصــول االعتقــاد وليــس مــن الفــروع)2(. كل ذلــك يتــم وســط معاجلــة دينيــة 
ــا  ــة وربطه ــة اإلمام ــوص بموضوع ــه اخلص ــى وج ــى ع ــي تعن ــوص الت للنص

ــي يصعــب مــع الفصــل بينهــا. ــول ســيايس دين بمدل

وبنــاًء عــى ذلــك تكــون اإلمامــة ذات مدلــول ســيايس رغــم أهنــا ذات طابــع 
دينــي )أهلــي( ولكــن مــا يعنينــا هنــا هــو كيــف يمكــن لنــا أن نعطــي مدلــوالً 
ــة  ــا كواقع ــه إثباهت ــت ذات ــا بالوق ــف يمكنن ــر وكي ــة الغدي ــى واقع ــيًا ع سياس
اجتاعيــة ودينيــة أثبتــت ســلطة وواليــة اإلمام )عليــه الســام( وبامتيــاز، وذلك 
ــن  ــًا ع ــا فض ــة هب ــخصية املعني ــا والش ــة وتوقيته ــص الواقع ــر إىل ن ــر النظ ع
ــة  ــد الرشعي ــس والقواع ــات واألس ــا للمقوم ــر امتاكه ــا ع ــات مرشوعيته إثب
لتــويل اإلمــام عــي )عليــه الســام( الســلطة والقيــادة الدينيــة للمجتمــع عقــب 

البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز  الشيعي،  الفقه  يف  السلطة  نظرية  السيف،  توقيف   )1(
املغرب، ط1، 2002، ص58. 

)2( املصدر السابق نفسه، ص59. 
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الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

ــن ذي  ــرش م ــن ع ــوم الثام ــر يف الي ــة اخلط ــة اجلليل ــذه الواقع ــت ه ــد كان لق
ــث  ــذا احلدي ــراين ه ــرج الط ــد أخ ــرة، وق ــن اهلج ــارشة م ــنة الع ــة يف الس احلج
ــق  ــقاين يف الصواع ــر العس ــن حج ــرتف اب ــم واع ــن ارق ــد اب ــن زي ــوالً ع منق
املحرقــة )ص25( كــا أخرجــه احلاكــم يف اجلــزء الثالــث )ص109( مــن 
مســتدركه، وأمحــد بــن حنبــل يف اجلــزء الرابــع )ص372( مــن مســنده بصيــغ 
ــن  ــي م ــرغ النب ــا ف ــة: مل ــة اآلتي ــه بالصيغ ــائي أخرج ــك إن النس ــن ذل ــرى م أخ
ــد  ــال: كأين ق ــم ق ــن ث ــات فأقم ــر بدوح ــم أم ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال حج
ــاب  ــارك فيكــم الثقلــني أحدمهــا أكــر مــن اآلخــر كت دعيــت فأجبــت، وأين ت
اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي فأنظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا فأهنــا لــن يفرتقــا حتــى 
ــد  ــذ بي ــن وأخ ــا ويل كل مؤم ــوالي وأن ــال أن اهلل م ــم ق ــوض، ث ــي احل ــردا ع ي
عــي وقــال: مــن كنــت وليــه فهــذا وليــه اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه 
ــا كان يف  ــه م ــال: وأن ــول اهلل؟ ق ــن رس ــمعه م ــم: أس ــن ارق ــد ب ــئل زي ــد س وق

ــه)1(. ــمعه بأذن ــه وس ــد إال رآه بعين ــات أح الدوح

ــة التــي كان مــن املفــرتض أن  ــإن الســلطة الديني وتأسيســًا عــى مــا تقــدم ف
يتقلدهــا اإلمــام مــن واقعــة الغديــر إنــا كانــت امتــدادًا لســلطة النبــي )صــى 
ــًا وسياســيًا يف الوقــت نفســه)2(.  ــدًا ديني ــة قائ ــه( الــذي كان بمثاب ــه وآل اهلل علي

العربية،  النهضة  الشيعة األثنى عرشية، دار  )1( د. أمحد حممود صبحي، نظرية اإلمامة لدى 
بروت، 1991، ص210 - 211. 

)2( د. بشر حممد اخلرا، النمط النبوي - اخلليفي يف القيادة السياسية العربية والديمقراطية، 
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ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــة الرس ــون وصي ــة تك ــة النهائي ــذا فاملحصل وهك
ــع. ــراد املجتم ــوم أف ــا لعم ــلطة وتبليغه ــذه الس ــت ه لتثبي

ــتندت  ــي اس ــية والت ــة والسياس ــلطة الديني ــذه الس ــإن ه ــك ف ــى ذل ــاًء ع وبن
إىل النــص القــرآين/ النبــوي إنــا ترتكــز يف بنائهــا الرئيــس حســب مــا نــراه يف 

ــة عــى ســؤالني رئيســني مهــا:  ــة لإلجاب املحاول

1- مــا هــو الشــكل الســيايس اجلديــد للحكم والســلطة الــذي أراده الرســول 
للشــخص الــذي ســيكون خلفــًا لــه باحلكم؟ 

ــي  ــام ع ــلطة اإلم ــا س ــتندت عليه ــي اس ــة الت ــس الرشعي ــي األس ــا ه 2- م
)عليــه الســام( لتــويل احلكــم مــن بعــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( تبعــًا 

ملــا جــاء يف نــص الغديــر؟

إن اإلجابــة عــن الســؤال األول تكمــن يف التجربــة التارخييــة للعــرب 
واملســلمني عمومــًا، إذ عكســت هــذه التجربــة ارتبــاط العــرب ومتاهيتهــم مــع 
جذورهــم اجلاهليــة أكثــر مــن اإلســامية فضــًا عــن نزعتهــم البدويــة املوغلــة 
ــادة  ــد القي ــي يف حتدي ــوالء القب ــى ال ــم ع ــال ارتكازه ــن خ ــك م ــم وذل فيه
النائبــة. وعــى حــد قــول أحــد الباحثــني أن التجربــة األوىل يف القيــادات بــدأت 
بوفــاة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وقبــل أن يدفــن النبــي اجتمــع نفــر مــن 
ــول  ــة الرس ــة، خاف ــر اخلاف ــوا يف أم ــاعدة ليبحث ــي س ــقيفة بن ــلمني يف س املس
ــة التــي جيــب أن حتكــم  ــة يف اخلــاف بشــأن القبلي ــة بداي وقــد تبلــورت القضي

مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ص128. 
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ــلمني)1(. املس

ــوا  ــة عاجل ــو أن الصحاب ــع ه ــذا املوض ــها يف ه ــرض نفس ــة ايت تف والنتيج
مســألة اخلافــة مــن منظــار قبــي بــدوي وبعيــد عــن معطيــات الدين اإلســامي 
ــائد  ــق الس ــام، إذ كان املنط ــابقة يف اإلس ــاد والس ــوى واجله ــدم التق ــذي يق ال
بينهــم هــو منطــق »القبليــة« بمعنــى أنــه مل يكــن »للعقيــدة« وال )للغنيمــة( دور 
ــقيفة  ــا يف س ــي أدىل هب ــر الت ــات النظ ــدى وجه ــح أح ــر يف ترجي ــتحق الذك يس
بنــي ســاعدة)2(. وهــذا كلــه يعــزز الطبيعــة البدويــة التــي تعــي وترفــع مــن دور 
ــه  ــت نفس ــة وبالوق ــد أو اخلليف ــار القائ ــال يف اختي ــيايس فع ــل س ــة كعام القبيل

ــروزًا)3(. ــة ب ــر املظاهــر االجتاعي ــم القبــي أكث ــأن التنظي تكشــف ب

وهبــذا فــإن الشــكل الســيايس للســلطة التــي أرادهــا الرســول وحــث عليهــا 
هــي ســلطة دينيــة بعيــدة كل البعــد عــن التوجــه اجلاهــي القبــي، هــذا التوجــه 
الــذي اســتقر وتأكــد بعــد حادثــة الســقيفة. وهــذا مــا ذهــب إليــه الباحــث عبــد 
ــارات الدينيــة يف قــرارات الســقيفة كانــت  املجيــد ارشيف الــذي يــرى أن االعتب

أمــا غائبــة أو ثانويــة)4(.

)1( املصدر السابق نفسه، ص136. 
)2( صاح الدين العامري، صناعة الذاكرة يف الرتاث الشيعي األثنى عش، مؤسسة مؤمنون 

با حدود، املغرب، ط1، 2016، ص442 
)3( د. حممد عابد اجلابري، العقل السيايس العريب، حمدداته، جتلياته، مركز دراسات الوحدة 

العربية، بروت، ط3، 1975، ص136. 
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العرشين،  القرن  يف  العريب  املجتمع  بركات،  حليم  د.   )4(

بروت، ط1، 2000، ص191. 
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ــد  ــس والقواع ــن األس ــذي يتضم ــاين وال ــؤال الث ــى الس ــة ع ــا اإلجاب أم
الرشعيــة التــي اســندت الســلطة لإلمــام عــي )عليــه الســام( يف واقعــة غديــر 

ــاآليت:  ــا ب ــن إمجاهل ــم فيمك خ

1- إن مصــدر رشعيــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( متثــل بكونــه منصــوص 
عليــه مــن قبــل اهلل تعــاىل إذ مثلــت خطبــة الغديــر تكليفــًا سياســيًا ودينيــًا مــن 

اهلل ورســوله1* لعــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( بإمــارة املســلمني.

ــة  ــي البيع ــام ه ــلطة اإلم ــة لس ــاف رشعي ــذي أض ــر ال ــدر اآلخ 2- املص
)ذاهتــا(، بيعــة آالف املســلمني لإلمــام )عليــه الســام( والبيعــة هــي التفويــض 
ــة  ــاوي البيع ــة. وتس ــى الطاع ــه ع ــم بيعت ــن تت ــوالء مل ــا وال ــول والرض والقب
ــرى  ــام. وي ــة والســيادة بشــكل ت ــية املطلق ــذا الســياق الســلطة السياس ــق ه وف
ــى  ــة ع ــلطة اإلهلي ــب الس ــي تنصي ــة يعن ــوم البيع ــق مفه ــدون أن تطبي ــن خل اب
األرض)2(. وقــد مثلــت البيعــة العهــد وامليثــاق بــني املســلمني واإلمــام لتســويغ 

ــد. ــا بع ــلطته في ــى س ــة ع ــاء الرشعي وإضف

ــايت  ــد الكرزم ــات القائ ــن مقوم ــة م ــام متأتي ــلطة اإلم ــة س 3- إن مرشوعي
التــي ينــال هبــا الســلطة ومــن مجلــة اخلصائــص والســات اجلســمية والنفســية 
ــة. هــذا وقــد  ــة الصحاب ــة التــي حتــى هبــا اإلمــام وانفــرد هبــا دون بقي واإلياني
ــام  ــا اإلم ــاق هب ــي ف ــات الت ــال والس ــداد اخلص ــني بتع ــن الباحث ــر م ــام الكث ق

ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن ملَْ َتْفَعْل َفَا َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ )1( ))َأهيَُّ
النَّاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن(( )املائدة آية 67(
)2( صاح الدين العامري، املصدر السابق نفسه، ص434. 
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ــال  ــدر يف جم ــون األج ــه ألن يك ــا أهلت ــة ب ــة الصحاب ــام( بقي ــه الس ــي )علي ع
ــًا. ــية مع ــة والسياس ــلطته الديني ــة س ــتحصال ووراث ــول واس ــة الرس خاف

4- اســتمد اإلمــام رشعيتــه السياســية عــر القاعــدة العلميــة واملعرفيــة التــي 
امتلكهــا اإلمــام يف عــرص الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( إذ كان اإلمــام عــى 
ــة مــن  ــة فضــًا عــن أخــذه للمعرف ــة النبوي ــل الرؤي ــة تفاصي ــام بكاف إطــاع ت
مصدرهــا األســاس/ الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( ولعــل أحاديــث الرســول 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( والتــي منهــا )أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا( وغرهــا من 
األحاديــث كانــت بمثابــة اإلعــام األكثــر ســطوعًا يف إضفــاء التايــز واالنفــراد 
لشــخصية اإلمــام )عليــه الســام(. إن مــا يعنينــا ممــا جــاء آنفــًا هــو الوصــول إىل 
حقيقــة مؤداهــا: إن األمــام عــي )عليــه الســام( كانــت لــه مؤهــات اجتاعيــة 
وســات وخصائــص نفســية وجســمية وخصــال إيانيــة نــدرت أن توجــد بغــره 
وهــذا مــا جعلــه يف املقدمــة والطليعــة بــل جعلتــه األنســب واألصلــح يف تــويل 
زمــام الســلطة الدينيــة والسياســية لقيــادة وتنظيــم املجتمــع بعــد الرســول )صى 
اهلل عليــه وآلــه( وهــذه هــي الفلســفة االجتاعيــة التــي اســتندت عليهــا واقعــة 

الغديــر.

ــني رشف  ــد احلس ــب عب ــر يذه ــة الغدي ــية لواقع ــة السياس ــدًا للدالل وتأكي
ــذا  ــة ه ــع وأمهي ــن وق ــه ع ــت نفس ــتغربًا بالوق ــائًا ومس ــوي متس ــن املوس الدي
ــه وآلــه( تلــك األلــوف  احلــدث، إذ يقــول: كيــف جيمــع النبــي )صــى اهلل علي
ــى  ــم بحبســهم يف تلــك الرفحــاء حت ــوا بعــد احلــج وهيت ــل أن يتفرق ــة قب املؤلف
ــم  ــم، ث ــدم منه ــن تق ــه م ــع إلي ــع ويرج ــن اجلم ــه م ــر عن ــن تأخ ــم م ــق هب يلح
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ينزهلــم يف العــراء عــى غــر كاء وال مــاء، ثــم خياطبهــم ليبلــغ الشــاهد منهــم 
الغائــب ثــم ينعــى إليهــم نفســه ويســأهلم عــا ســبق أن ســلموا بــه مــن اإليــان 
ــواالت  ــوب م ــك بوج ــردف ذل ــم ي ــاب، ث ــاب واحلس ــوله وبالكت ــاهلل وبرس ب
عــّي، وملــاذا خصــه بالدعــوات مــن اهلل أن يــوايل مــن وااله ويعــادي مــن عــاداه 
وينــرص مــن نــرصه وخيــذل مــن خذلــه ومِلَ أشــهدهم عــى ذلــك ومِلَ احتــاج هــذِه 
ــة  ــد بآي ــف يقص ــه؟ وكي ــوب مواالت ــاس وج ــى الن ــن ع ــا ليعل ــات كله املقدم
ــه نــرش رســالة التوحيــد وقــد نزلــت بعــد حجــة الــوداع  التبليــغ طلــب اهلل من
ــك أن  ــى وش ــي ع ــد والنب ــوا بالتوحي ــن آمن ــن الذي ــوف م ــات األل ــه مئ حتوط
ــت  ــد واقتض ــذا التوكي ــن اهلل ه ــتوجبت م ــة اس ــا؟ وأي مهم ــن الدني ــل م يرح
احلــض عــى تبليغهــا بــا يشــبه التهديــد؟ وأي أمــر خيشــى النبــي الفتنــة بتبليغــه 
وحيتــاج إىل عصمــة اهلل مــن أذى املنافقــني ببيانــه إذا كان كل هــذا جمــرد أن يقصــد 
بــه أن يعلــن جمــرد نــرصة املســلمني لعــي وصداقتهــم لــه وهــذا أمــر ال حيتــاج 

ــان. إىل بي

أفــكان كل هــذا اجلمــع وهــذه املقدمــات لتوضيــح الواضحــات ويبــني مــا 
هــو يف حكــم البدهييــات، أم يكــون مــن املستســاغ عقــًا أن املناســب للمقــام يف 
هــذا اهلجــر والائــق بمعنــى أقوالــه يــوم الغديــر أن يعلــن النبــي وصيــه ويبلــغ 

عهــده ويعــنّي القائــم مقامــه مــن بعــده)1(.

ــن  ــة م ــة والزماني ــا املكاني ــح أمهيته ــل ويوض ــط الدالئ ــًا يبس ــا ورد آنف إن م
خــال احليثيــات والظــروف والبيئــة االجتاعيــة والتوقيــت الــذي تزامــن مــع 

)1( د. أمحد حممود صبحي، نظرية اإلمامة لدى الشيعة األثنى عرشية، مصدر سابق، ص219. 
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واقعــة الغديــر وهيــئ هلــا مــن األســاس. إذ كانــت كل اإلحداثيــات والظــروف 
ــول  ــاىل ورســوله( أراد الرس ــدى اهلل تع ــة )ل ــة األمهي ــخصية يف غاي ــر إىل ش تش
ــات  ــة وإثب ــك الواقع ــع يف تل ــراد املجتم ــا ألف ــه( متريره ــه وآل ــى اهلل علي )ص
ــام. ــكل كي وت ــادة بش ــتخاف والقي ــلطة واالس ــتحقاقها للس ــا اس مرشوعيته

 )Alfred Gui llaume( ــث ــورد رأي الباح ــث ن ــذا املبح ــة ه ويف خامت
الــذي يــرى أنــه كان عــي يســتطيع أن يأخــذ جيشــًا إىل امليــدان لتدعيــم مطلبــه يف 
اخلافــة، وبالرغــم مــن أنــه أزيــح نظريــًا بواســطة خدعــة فإنــه ظــل خليفــة أي 

مرجعــًا للمســلمني وللخلفــاء يف أمــور دينهــم ودنياهــم)1(.

بمعنــى آخــر بقــي اإلمــام عــي يمتلــك ســلطة ذات طابــع دينــي وأن أزيــح 
ــد  ــون القائ ــة ليك ــه باخلاف ــت مبايعت ــى وق ــرًا حت ــية ق ــلطة السياس ــن الس ع

ــذاك. ــامي آن ــع اإلس ــيايس للمجتم ــي والس الدين

املبحث الثالث

�سلطة الإمام علي )عليه ال�سالم( كوريث ديني / �سيا�سي

ــًا  ــًا ديني ــه الســام( وريث ليــس باألمــر الغريــب أن يكــون اإلمــام عــي )علي
وسياســيًا للرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( بحكــم قربــه مــن الرســول فقــد كان 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــة وللرس ــة القرآني ــتيعابًا للرؤي ــة اس ــر الصحاب أكث
ــث،  ــذا التوري ــه هل ــة أهلت ــة عالي ــة وذهني ــة عقلي ــاك ملك ــرز يف امت وكان األب

)1( د. حسن عباس حسن، الفكر السيايس الشيعي األصول واملبادئ، الدار العاملية للطباعة 
والنرش والتوزيع، ط1، 1988، ص210. 
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ــر  ــد ع ــه( وق ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــن الرس ــكل يشء م ــره ب ــايل تأث وبالت
ــي  ــول والتح ــداء بالرس ــر يف االقت ــك األث ــن ذل ــام( ع ــه الس ــام )علي اإلم
بصفاتــه عــر خطبتــه املســاة )القاصعــة( إذ يقــول: »وقــد علمتــم موضعــي مــن 
الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( بالقرابــة القريبــة واملنزلــة اخلصيصــة، وضعنــي 
يف حجــره وأنــا وليــد يضمنــي إىل صــدره ويكنفنــي إىل فراشــه ويمســني جســده 
ويشــمني عرفــه، وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقمنيــه ومــا وجــد يل كذبــة يف قــول، 
وال خطلــة يف فعــل... وقــد كنــت أتبعــه إتبــاع الفصيــل )ولــد الناقــة( أثــر أمــه، 

يرفــع يل يف كل يــوم مــن أخاقــه علــًا ويأمــرين باالقتــداء بــه«)1(.

وقــد جعــل الدكتــور حممــد عبــد الشــفيع قــرب اإلمــام عــي )عليــه الســام( 
وقرابتــه مــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( أحــد تأثــرات املجتمــع يف نشــأة 

وتكويــن شــخصية اإلمــام القياديــة)2(.

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــد أن الرس ــي نج ــب التوريث ــذا اجلان ــدًا هل وتأكي
تصــدى بنفســه ملنصــب القضــاء ومل يكــن للمســلمني يف عهــده قــاض ســواه يف 
املدينــة وكان حيكــم بــا أنــزل اهلل عليــه مــن الوحــي)3(. وقــد اختــذ مــن املســجد 
مكانــًا للقضــاء وهــذا دليــًا عــى قدســية القضــاء، وقــد اتفــق كثــر مــن الــرواة 

)1( الشيخ حممد عبدة، رشح هنج الباغة، ج4، ص157. 
املنار، ع49، كانون  قائدًا سياسيًا، جملة  بن أيب طالب  الشفيع عيسى، عي  )2( د. حممد عبد 

الثاين، القاهرة، 1989، ص137. 
)3( د. أمحد شلبي، موسوعة التاريخ اإلسامني مكتبة النهضة املرصية، ط4، ج1، 1996، 

ص383. 
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والباحثــني واملؤرخــني والفقهــاء عــى إشــارة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
عــى متكــن ودرايــة اإلمــام يف القضــاء، فقــد روي عنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــه )أقــى أمتــي عــي، أقضاكــم عــي،  وبألفــاظ خمتلفــة أشــارته إىل ذلــك بقول

واقضاهــم عــي()1(.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن معظــم آراء أهــل الســنة يعرتفــون أنــه مــا جــاء مــن 
األحاديــث يف حــق أحــد مــن صحابــة رســول اهلل مثــل مــا جــاء يف حــق عــي، 
يقــول ابــن حنبــل »مــا جاء ألحــد مــن الفضائــل ما جــاء لعــي«، وقال إســاعيل 
القــايض والنســائي والنيســابوري »مل يــرد يف حــق أحــد مــن الصحابة باألســانيد 
احلســان أكثــر مــا جــاء يف عــي، وســبب ذلــك واهلل أعلــم أن اهلل أطلــع نبيــه عــى 
مــا يكــون بعــده ممــا ابتــي بــه عــّي، ومــا وقــع مــن االختــاف ملــا آل إليــه أمــر 
اخلافــة فاقتــى ذلــك نصــح األمــة بإشــهاره بتلــك الفضائــل لتحصــل النجــاة 

ملــن يتمســك بــه ممــن بلغــه)2(.

واستنادًا إىل ما جاء آنفًا نصل إىل أمرين رئيسني ومها: 

1. إن اعتنــاق اإلمــام اإلســام عــى يــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( )إذ 
ــل املؤمنــني( منحــه القــدرة عــى التشــبع واالســتيعاب للكثــر  كان مــن األوائ
ــويل  ــية لت ــادر أساس ــدان مص ــني تع ــة اللت ــنن النبوي ــة والس ــادئ القرآني ــن املب م
الســلطة الدينيــة وفــق املفهــوم اإلســامي. إذ كان اإلمــام عــى إطــاع ودرايــة 

)1( ينظر تفاصيل ذلك: أبو أسحاق الكويف، قضايا أمر املؤمنني )عليه السام(، مؤسسة أمر 
املؤمنني، النجف األرشف، د. ت، ص3 اهلامش. 

)2( د. حممد أمحد حممود، املصدر السابق نفسه، ص242. 
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لعلــة أي حكــم أو ترشيــع يصــدر عــن القــرآن والســنة ممــا مهــد لــه أن يتبــوء 
ــادة. للســلطة والقي

2. إن املنظومــة األخاقيــة، والفكريــة التــي حتــى هبــا اإلمــام )عليــه 
ــا إىل  ــال حتويله ــن خ ــام م ــدى اإلم ــًا ل ــًا وميداني ــت نظري ــد تكامل ــام( ق الس
ممارســة تطبيقــه عــى يــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( عندمــا أســس الدولــة 
اإلســامية يف املدينــة املنــورة وأرســى قواعدهــا التنظيميــة وبطبيعــة احلــال كان 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( عــى إطــاع تــام بكيفيــة حتويــل احلكــم الرشعــي 
يف أيــة قضيــة اجتاعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة إىل ممارســة تطبيقيــة عــر تأثــره 
بالتجربــة النبويــة ممــا أمدتــه باخلــرات التنظيميــة واإلداريــة ايت حــاول احياؤهــا 

وممارســتها زمــن حكمــه )بعــد توليــه اخلافــة فيــا بعــد(.

ويف تبيــان مضمــون التوريــث النبــوي وأهليــة اإلمــام لــه يذكــر ابــن عبــاس 
ــر  ــي خ ــوة وجعلن ــي بالنب ــذي بعثن ــه( وال ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــول الرس ق
ــه  ــاده، وخليفت ــة اهلل عــى عب ــه كعب ــاء، وأن ــّي ألفضــل األوصي ــة، إن وصي الري

عــى خلقــه)1(.

وبنــاًء عــى مــا جــاء وتأسيســًا عليــه كلــه فــإن إنــكار حــق اإلمــام يف الســلطة 
ــي  ــاع حقــه يف أن خيلــف النب ــه( وضي ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــة عــن النب والنياب
ــد  ــن أش ــه كان م ــل أن ــه ب ــني علي ــر اهل ــن باألم ــه( مل يك ــه وآل ــى اهلل علي )ص
الصعوبــات التــي واجههــا وترتبــت عليهــا جمريــات جســيمة أخــرى. ويذهــب 
ــام  ــغال اإلم ــو انش ــة ه ــه يف اخلاف ــاع حق ــرز لضي ــبب األب ــض يف أن الس البع

)1( صاح الدين العامري، املصدر السابق نفسه، ص400. 
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ــك  ــه، ويف ذل ــه( ودفن ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــز النب ــم بتجهي ــو هاش ــع بن م
ــأ الســقيفة  يقــول الســيد هاشــم معــروف احلســني »ملــا فوجــئ اإلمــام عــي نب
اســتغرب أن يســتغل مجاعــة مــن الصحابــة انرصافــه يف جتهيــز الرســول، بعــد أن 
حلــق بالرفيــق األعــى، وأن يتنكــروا ملــا ســمعوه منــه وملســوه مــن حرصــه عــى 

اســتخافه مــن بعــده)1(.

وعــى األمجــال إن اإلمــام عــي يف ميزاتــه ومراثــه مــن النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( قــد مجــع مــن رضوب الكــال مــا متيــز بــه عــن ســائر الصحابــة فقــد كان 

بحــق نموذجــًا مثاليــًا بــكل الصفــات واخلصــال.

ونختــم هــذا املبحــث بــرأي الباحــث املــرصي حســنني كــروم إذ يعتقــد هــذا 
ــًا  ــًا تارخيي ــر ظل ــره يعت ــا إىل غ ــي وذهاهب ــن ع ــة م ــاع اخلاف ــث أن ضي الباح
فادحــًا مل يقــع عــى عــّي فقــط، وإنــا ألن الشــخص األكفــأ واألجــدر مل يتــوَل 

ــلطة«)2(. الس
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د. يو�سف اأبو خليل

مقدمة

ــث أوال  ــي البح ــة يقت ــج التعليمي ــة واملناه ــوم الرتبوي ــن العل ــث ع احلدي
ــا  ــًا جذريًّ ــدارس اختاف ــف امل ــا، وختتل ــة عليه ــة احلاكم ــفة الرتبوي ــن الفلس ع
بنــاء للــرؤى الوجوديــة )االنطولوجيــا( واملعرفيــة )االيبســتمولوجية( والقيميــة 
)اكســيولوجيا(. ففــي حــني ركــزت الرتبيــة املثاليــة عــى العقــل واملعرفــة العقلية 
واألخــاق وأمهلــت باقــي األبعــاد اإلنســانية، وكانــت وظيفــة الرتبيــة هــي فهم 
احلقائــق املطلقــة وإدراك الكليــات، نجــد يف املقابــل املــدارس الرتبويــة الوضعيــة 

ُتركــز عــى الوجــود املــادي واملعرفــة احلســية والقيــم الوضعيــة.

ومــا بــني تطــرف هاتــني املدرســتني، نجــد أّن الفلســفة الرتبويــة اإلســامية 
ــا  ْت كلت ــدَّ ــل ع ــا، ب ــن طرحه ــي مل تتب ــزة، فه ــة واملتمي ــا اخلاص ــرد برؤيته تنف
الرؤيتــني ناقصتــني عــن اإلحاطــة بالواقــع، وقــد جــاءت هــذه الرؤيــة منســجمة 
مــع تعاليــم الوحــي واملعرفــة القرآنيــة. لذلــك مل هُتمــل العقــل وال األخــاق، 
وأكــدت أمهيــة الواقــع املحســوس وعــامل الدنيــا؛ ألّن »الدنيــا مزرعــة اآلخــرة« 

كــا ورد عــن الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه.

ففــي األنطولوجيــا اإلســامية، نجــد أن الوجــود ال ينحــرص بالوجــود 
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املــادي، فالوجــود ينقســم إىل وجــود مطلــق وهــو الوجــود البســيط، ووجــود 
ــل.  ــز وج ــو اهلل ع ــود ه ــامل الوج ــي يف ع ــر احلقيق ــادي، واملؤث ــدود م حم

وبنــاء عــى هــذه الرؤيــة الوجوديــة، فــإن التكامــل لــن يتحقــق مــن جانــب 
ــار  ــني االعتب ــذ بع ــب األخ ــل يتطل ــل التكام ــد، ب ــاين واح ــد إنس ــد، أو بع واح
مجيــع اجلوانــب، وخمتلــف األبعــاد اإلنســانية، وجيــب مراعــاة الثنائيــات يف احلياة 
اإلنســانية، احليــاة املاديــة واحليــاة الروحيــة، احليــاة الدنيويــة واحليــاة األخرويــة، 

كأبعــاد وجوديــة جيــب أن يتكامــل مــن خاهلــا اإلنســان.

ــا؛ ألّن  ــة وأدواهت ــائل املعرف ــدد وس ــامية، فتتع ــتمولوجيا اإلس ــا يف االبس أم
هنــاك معارًفــا عقليــة وحّســية وشــهودية، لتبقــى املعرفــة األســمى هــي املعرفــة 
ــة  ــذه املعرف ــد ه ــله، وتتجّس ــه ورس ــا أنبيائ ــص اهلل هب ــي اخت ــي، والت بالوح
ــَم  الوحيانيــة بالقــرآن الكريــم، الــذي ُختمــت بــه الرســاالت الســاوية، و« َعلَّ

ــْم«1. ــا مَلْ َيْعَل ــان َم اإلنس

وبــا أن املعرفــة بالوحــي هــي مــن أســمى املعــارف وأرقاهــا، لذلــك جيــب 
ــة  ــويل أمهي ــة، أن ُي ــاده الوجودي ــل يف أبع ــي ويتكام ــي يرتق ــان لك ــى اإلنس ع
ــذا  ــود، وه ــب الوج ــن واه ــارشة م ــتقى مب ــي ُتس ــارف، الت ــذه املع ــوى هل قص
يشــر إىل أمهيــة النبــوة وفلســفتها، فمــن دون األنبيــاء )ع( لــن يتحقــق الكــال 

ــة. ــة والوجودي ــاد املعرفي ــف األبع ــاين يف خمتل اإلنس

ويف األبحــاث القيميــة، وهــي املباحــث األساســية التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقًا 

)1( سورة العلق، اآلية 5.
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بالــرؤى الرتبويــة، ومــن خاهلــا يتــم التعــّرف عــى أنــواع القيــم بنــاء للــرؤى 
الوجوديــة، وترتيبهــا مــن حيــث القيــم األساســية والغائيــة، والقيــم األخــرى 
ــة اإلســامية تعــّد القيمــة األعــى هــي قيمــة  ــة، ففــي الرتبي الوســيلية والثانوي
ــم األخــرى أن تكــون خادمــة  ــرب« مــن اهلل عــز وجــل، وعــى باقــي القي »الُق
هلــا. فهــدف اإلنســان يف هــذه احليــاة هــو التقــّرب مــن الكــال واجلــال واخلــر 
املطلــق أي اهلل عــز وجــل، فــكّل األعــال التــي ُتــؤدي إىل حتقــق هــذه القيمــة، 
هــي مــن وجهــة نظــر اإلســام مطلوبــة وجيــب العمــل عــى حتقيقهــا. لذلــك 
ــق إال  ــرب إىل اهلل، وال تتحق ــة بالتق ــادات مرهون ــال والعب ــع األع ــد أن مجي نج

بنيــة القــرب، فــا صــاة وال صيــام أو حــج.. بــدون نيــة القــرب إىل اهلل.

وتكمــن أمهيــة القــرب يف الرؤيــة الوجوديــة للرتبيــة اإلســامية، مــن حيــث 
ــن  ــذي ال يمك ــرب، ال ــذا التق ــق ه ــب يف حتقي ــه يص ــان وخلق ــود اإلنس إن وج
ــث يقــول اهلل  ــم، حي ــا يؤكــده القــرآن الكري ــذا م ــادة، وه ــم إالّ عــر العب أن يت
نــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن{1، هــذه العبــادة التــي  ــنَّ َواإْلِ عــز وجــل: }َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ
ــل  ــوذج الكام ــام األنم ــم الس ــون عليه ــاء املعصوم ــاء واألوصي ــكل األنبي ُيش
هلــا وهلــذا القــرب مــن اهلل، األمــر الــذي يقتــي وجــود هــذا اإلنســان الكامــل 

واتباعــه.

اأهمية القيمة

ــان أن  ــتطيع اإلنس ــان،«وال يس ــاة اإلنس ــه األول حلي ــي املوج ــة ه إن القيم

)1( سورة الذاريات، اآلية 56. 
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يتحــرك نحــو حتقيــق هــدف مــا يف حياتــه دون أن يكــون هــذا اهلــدف مرتبًطــا 
ــة  ــم دافع ــط بقي ــانية ترتب ــة واإلنس ــداف احلياتي ــه، فاأله ــا يف حيات ــة م بقيم
لتحقيقهــا. إن كل عمــل خيتــاره اإلنســان إنــا خيتــاره هلــدف معــني، وهــو عندمــا 
يتحــرك مــن أجــل حتقيــق ذلــك اهلــدف فإنــه جيعــل لــه قيمــة وأمهيــة خاصــة، 
ســواء أكان هــذا اهلــدف معنوًيــا أو مادًيــا، وهــذا يعنــي أن للهــدف قــوة جــذب 
للطبيعــة اإلنســانية، وإال فــإن مــن املحــال أن يتحــرك اإلنســان وراء يشء ليــس 

ــة... فهــذا يشء غــر ممكــن وهــو حمــال«1. ــه قــوة جاذب في

والرســول اخلاتــم صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي ُبعــث خامتــًا لرســاالت الســاء 
وُمتّمــًا ملــكارم األخــاق وهــو القائــل: »إّنــا ُبعثــت ألمتـّـم مــكارم األخــاق«2 
وجــاء النــص القــرآين ليؤكــد هــذه الصفــة واخلاصيــة للرســول كأســوة وقــدوة؛ 
ــن  ــرب م ــب الق ــن مرات ــة م ــى مرتب ــق أع ــذي حق ــل وال ــان الكام ــه اإلنس ألن
، َفــَكاَن َقــاَب َقْوَســنْيِ َأْو َأْدَنــى{3. كــا  اهلل. يقــول عــز وجــل }ُثــمَّ َدَنــا َفَتــَدىلَّ
وصــف القــرآن الكريــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بأنــه عــى ُخلــق عظيــم 

ــَك َلَعــى ُخُلــٍق َعظِيــٍم{4. }َوإِنَّ

هدف الرتبية الإ�سالمية هو هدف احلياة الإن�سانية

2000م،  ط3،  اهلادي،  دار  بروت،  لإلنسان،  االجتاعي  التكامل  مطهري:  مرتى   )1(
ص37.

)2( مستدرك الوسائل 11: 187،الباب 6 من أبواب جهاد النفس،احلديث األول.
)3( القرآن الكريم، سورة النجم. 9-8 

)4( سورة القلم، اآلية 4.
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ــه  ــع بنيت ــجًا م ــه منس ــان وأدائ ــلوك اإلنس ــل س ــو جع ــاة ه ــدف احلي إّن ه
ــا يف  ــدم رعايته ــّد ع ــة، وُيع ــل فطري ــوي عوام ــة حتت ــذه البني ــة. وه الوجودي
اإلنســان بمنزلــة االنحــراف عــن املســار الفطــري حلياتــه. يســعى اإلنســان مــن 
خــال اختــاذ التدابــر الازمــة يف نظــام الرتبيــة والتعليــم وبمراعــاة املتغــرات 
الزمانيــة واملكانيــة وبقيــة مقتضيــات احليــاة اليوميــة أن يتحــرك يف هــذا املســار 
ــه ينســاق عــى وفــق براجمــه  ــاة فإن الفطــري. وألجــل الوصــول إىل هــدف احلي

ــة.  الرتبوي

إًذا، يمكــن القــول بوجــود عاقــة وطيدة بــني هدف احليــاة وأهــداف الرتبية، 
بمعنــى أن اهلــدف الغائــي يف الرتبيــة والتعليــم، هــو هــدف احليــاة نفســه، الــذي 
يــؤدي االنحــراف عنــه إىل أن ال يصــل الفــرد إىل العيــش عــى وفــق مقتضيــات 

فطرتــه، ومــن َثــّم يبقــى حمرومــًا مــن الرتبيــة والتعليــم الصحيحــني1.

واجلامــع املشــرتك ملعنــى اهلــدف، هــو النتيجــة التــي يصــل إليهــا اإلنســان 
ــة  ــه، وينقســم اهلــدف إىل ثاث مــن خــال عمــل أو جمموعــة أعــال تصــدر عن
أقســام؛ هــدف ســلوكي وهــدف وســيط وهــدف هنائــي واألهــداف الســلوكية 
والوســيطة ال بــد ِمــْن أن تســر باجتــاه خدمــة اهلــدف النهائــي أي القــرب مــن 
ــة عــن  ــي، فهــي منحرف اهلل، وإال إذا مل يكــن خــط ســرها باجتــاه اهلــدف النهائ
املســار املطلــوب، ولــن تكــون حينهــا أهــداف وســيطة؛ ألن تســميتها باألهداف 
الوســيطة يفيــد أهنــا وســيلة لــيء آخــر أعــى منهــا، ال بــّد أن ُتوصــل إليــه، وإذا 

)1( أهداف الرتبية من وجهة نظر اسامية، حممد هبشتي وآخرون، دار الباغة، لبنان،2017، 
ص. 27 و28.



دوة وحا بة الغدير  التربية بالقو

161

ــا أن اهلــدف النهائــي يف  ــًا وســيطًا يف احلقيقــة. وب ــه، مل تكــن هدف مل توصــل إلي
الرؤيــة الفلســفية الرتبويــة اإلســامية، هــو العبوديــة هلل تعــاىل والقــرب منــه عــّز 
وجــّل، فــا بــّد مــن أن تصــب روافــد كل األهــداف يف هــذه البحــرة الرئيســة.

ــا  ــد، وهل ــي واح ــدف هنائ ــا ه ــامية هل ــة اإلس ــا أن الرتبي ــني لن ــذا يتب وهب
جمموعــة أهــداف ســلوكية ووســيطة، تتحــرك عــى طريــق الوصــول إىل ذلــك 
اهلــدف النهائــي. مــن هنــا، فــا فعلــه بعــض الرتبويــني اإلســاميني، من تقســيم 
ــداف  ــاظ األه ــددة، إن كان بلح ــام متع ــًا إىل أقس ــة مضموني ــداف الرتبوي األه
الوســيطة، فهــو أمــر صحيــح ورضوري، وإن كان بلحــاظ اهلــدف النهائــي، فإن 
اهلــدف النهائــي يف الرؤيــة الرتبويــة اإلســامية حــرصي وواحــد وغــر متعــدد، 
ــة،  ــر عــن أهــداف الرتبي ــّم التعب ــا يت ــذا، عندم وهــو القــرب مــن اهلل تعــاىل. ل
فــإن الدائــرة التــي ينبغــي التحــرك فيهــا هــي األهــداف الوســيطة، وعندمــا يتــم 
التعبــر عــن هــدف الرتبيــة، فإهنــا نقطــة الوســط ومركــز الدائــرة، التــي تتحــرك 

كّل األهــداف لإليصــال إليهــا1.

ــدف  ــو ه ــر نح ــامل، تس ــذا الع ــودات يف ه ــان وكل املوج ــه، فاإلنس وعلي
ــٍر متنوعــة  ــٍح وبتعاب ــم بنحــٍو رصي ــات القــرآن الكري ــدّل بعــض آي معــني، و ت

ــال: ــن خ ــود م ــة الوج ــى هدفي ع

نـَـا  1- إعطــاء الكــال الوجــودي لــكل يشء وهدايتــه نحــو الكــال: }َقــاَل َربُّ
ٍء َخْلَقــُه ُثــمَّ َهــَدى{2. ــِذي َأْعَطــى ُكلَّ يَشْ الَّ

)1( الرتبية بنظرة فلسفية. سامر عجمي، دار الباغة، لبنان، 2018، ص. 304.
)2( سورة طه، اآلية 50 
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ِذي  ى*َوالَّ ــَق َفَســوَّ ــِذي َخَل 2- توجيــه املوجــودات نحــو مــا ُقــّدر هلــا: }الَّ
َر َفَهــَدى{1. َقــدَّ

ــَاَواِت  ــِذي َخَلَق السَّ 3- نفــي العبثيــة يف اخللــق وأن اخللــق حــق2: }َوُهــَو الَّ
.4،3} بِاحْلَقِّ َواألَْرَض 

ــَك  4- اجتــاه اإلنســان احلتمــي إىل لقــاء اهلل خالقــه ورجوعــه اليــه: }إِنَّ إىَِل َربِّ
ــَك َكْدًحــا َفُمَاِقيــِه{6. ــَك َكاِدٌح إىَِل َربِّ َــا اإلنســان إِنَّ ْجَعــى{5، }َيــا َأهيُّ الرُّ

احلياة الطيبة

وحتّقــق قيمــة القــرب، ال يتــم إال مــن خــال »احليــاة الطيبــة«. وهذا الشــكل 
ــة  ــاة املتعارفــة عليهــا أو الطبيعّي ــاة الــذي هــو أســمى بكثــر مــن احلي مــن احلي
للبــرش، ألنــه يســتتبع وراءه علــًا وقــدرة جديديــن ُيمنحــان للبــرش، وســيهّيىء 
ــا  ــان، في ــة لإلنس ــة الصحيح ــة املعرف ــدان أرضّي ــدرة اجلدي ــم والق ــك العل ذل
ــن  ــه م ــل، وخيّلصان ــّق والباط ــه احل ــان ل ــود، ويبّين ــامل الوج ــق ع ــق بحقائ يتعّل
ــول  ــة واملي ــا اخلادع ــا وزخارفه ــا وزينته ــة الدني ــى حقيق ــه ع ــه، ويعّرفان الغفل

)1( سورة األعى، اآلية 2 و3 
سورة   ،22 اجلاثية،اآلية  سورة   ،73 اآلية  األنعام،  سورة   ،38 اآلية  الدخان،  سورة   )2(

األحقاف، اآلية4.
)3( االنعام، جزء من اآلية73.

)4( أهداف الرتبية االسامية، ص.28.
)5( سورة العلق، اآلية 8.

)6( سورة االنشقاق، اآلية 6.
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ــة،  ــواء الضال ــاه األه ــان، باجت ــرف باإلنس ــي تنح ــة الت ــهوات الدنيوّي ــو الش نح
ــه مــن اهلل تعــاىل  ــه مــن وســاوس الشــيطان واألهــواء النفســّية ويقّربان وينجيان

ــه.  ــه إلي ويوّجهان

وهــذه حقيقــة قرآنّيــة، وهــي أّن حيــاة خالصــة خاليــة مــن التلــّوث والفســاد 
ــًا  ــات انطاق ــون الصاحل ــن يعمل ــني الذي ــار املؤمن ــا، بانتظ ــاة الدني ــذه احلي يف ه
ــى  ــر ع ــاء والس ــم لألنبي ــم وطاعته ــن باتباعه ــق، والذي ــم العمي ــن إياهن م
ــن  ــة، م ــعادهتم األبدّي ــات س ــأوا مقّدم ــد هّي ــتقيم، ق ــم املس ــم ورصاطه ُهداه

ــم. ــة يف حميطه ــاة طّيب ــكيل حي ــال تش خ

ــوة  ــل، ودع ــاء والرس ــدف األنبي ــت، ه ــا زال ــة وم ــاة الطّيب ــت احلي ــد كان لق
األوليــاء والصاحلــني، ومــراد املتكاملــني واملهتديــن، واحليــاة املطلوبة واملنشــودة 

لإلســام ولألديــان اإلهليــة كاّفــة.

يف هــذه احليــاة الطّيبــة، والتــي هــي بمعنــى احليــاة الطاهــرة والنقّيــة، 
تشــمل الطهــارة والنقــاء مجيــع شــؤون البــرش؛ عقائدهــم وأخاقهــم وأعاهلــم 
ــاة  ــة حي ــكام اإلهلي ــة واألح ــائل األخاقّي ــارف واملس ــر املع ــلوكهم، وتطّه وس
اإلنســان كّلهــا، لتشــمل أجســامهم وأفكارهــم وعقوهلــم وأخاقهــم وعاداهتــم 

ــم. ــم وأحاديثه ــم وتدابره ــم ومعاماهت وارتباطاهت

ــا  ــق فيه ــاة، يتحّق ــن احلي ــوع م ــل ن ــاّص، وحاص ــر خ ــة أث ــاة الطّيب فاحلي
االلتــزام باألحــكام واملعــارف الدينّيــة حتّققــًا عينّيــًا وعملّيــًا.

فــإذا كان اهلــدف مــن رشائــع الســاء هــو التقــرب مــن اهلل عــر احليــاة الطيبة، 
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وكان اإلســام هــو آخــر هــذه الرشائــع وأمتهــا، كان ال بــد مــن وجــود أنمــوذج 
ــرم  ــول األك ــكان الرس ــدف، ف ــذا اهل ــق ه ــل حتقي ــن أج ــان م ــه اإلنس ــتنر ب يس
)صــى اهلل عليــه وآلــه( هــو هــذا األنمــوذج والقــدوة واألســوة التــي جيــب عــى 
ــب  ــى مرات ــول إىل أع ــل والوص ــل التكام ــن أج ــا م ــرف عليه ــان أن يتع اإلنس

القــرب مــن اهلل...

القدوة والأ�سوة

إذا رجعنــا إىل القــرآن الكريــم واآليــات الكريمــة التــي حتدثــت عــن األســوة 
ــَدى اهللَُّ  ــَن َه ِذي ــَك الَّ ــة )90(: }ُأوَلِئ ــام اآلي ــورة األنع ــد يف س ــدوة، نج والق
ــني،  ــل أمجع ــاء والرس ــن األنبي ــم ع ــرآن الكري ــدث الق ــِدْه{، يتح ــُم اْقَت َفبُِهَداُه
ويدعــو النــاس إىل االقتــداء هبدهيــم، ومــن امللفــت أنــه مل يــدع إىل االقتــداء هبــم 
يف كل النواحــي، وهــذا إن دل فإنــه يــدل عــن التحــي باهلــدى الــذي هــم عليــه، 
وال يعنــي ذلــك أبــدًا أنــه ال جيــب االقتــداء هبــم يف األمــور األخــرى، بــل لعلــه 

يــدل عــى أن الرشائــع التــي أرســلوا هبــا مل تتــم ومل تكتمــل الرســالة اإلهليــة.

ويف آيــة أخــرى وردت يف القــرآن الكريــم أيضــًا، والتــي يشــر فيهــا إىل النبــي 
إبراهيــم عليــه الســام والذيــن معــه حيــث جيعلهــم أســوة التوحيــد والــراءة 
مــن املرشكــني وممــا يعبــدون مــن دون اهلل. حيــث قــال تعــاىل يف ســورة املمتحنــة 

ِذيــَن َمَعــُه...{. اآليــة )4(: }َقــْد َكاَنــْت َلُكــْم ُأْســَوٌة َحَســنٌَة يِف إِْبَراِهيــَم َوالَّ

ــاء  ــأيت اخلطــاب اإلهلــي الــذي يشــمل األنبي ــة )6( ي ــة آي ويف ســورة املمتحن
والرســل كافــة، ليدعــو النــاس إىل التــأيس هبــم حيــث يقــول ســبحانه وتعــاىل: 
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ــْوَم اآْلِخــر...{. ــْن َكاَن َيْرُجــو اهللََّ َواْلَي ــْد َكاَن َلُكــْم فِيِهــْم ُأْســَوٌة َحَســنٌَة ملَِ }َلَق

أمــا يف ســورة األحــزاب، فقــد خــص املــوىل عــز وجــل النبــي حممــد صــى 
اهلل عليــه وآلــه يف آيــة خاصــة قيــدت برجــاء اهلل حيــث قــال عــز وجــل: }َلَقــْد 
َكاَن َلُكــْم يِف َرُســوِل اهللَِّ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة ملَِــْن َكاَن َيْرُجــو اهلل َواْلَيــْوَم اآْلِخــَر َوَذَكــَر 

اهللََّ َكثِــرًا{.

اأ�سلوب القدوة والأ�سوة 

يعــد االقتــداء مــن أهــم األســاليب الرتبويــة يف االســام، ولقــد بينــت ذلــك 
ــان  ــان؛ ألن اإلنس ــل اإلنس ــرشط الزم لتكام ــوة ك ــفة النب ــن فلس ــث ع يف احلدي
دائــا حيتــاج إىل أنمــوذٍج يتبعــه ويســر بنهجــه، هــو الــذي يقتــدي وحيتــذى بــه 
ــلوكهم  ــن وس ــات اآلخري ــا لترصف ــاالً وأنموذًج ــوة ومث ــه أس ــث جعل ــن حي م
وجــاء يف لســان العــرب: يقــال قــدوة ملــا يقتــدى بــه، وقــال أيضــًا: القــدوة مــا 

تســننت بــه. 1

واالقتــداء هــو اتبــاع شــخص يف فعلــه واعتقاداتــه وفلســفته، عــى اعتبــار أن 
املقتــدى بــه هــو يف درجــة أعــى يف التكامــل مــن املقتــدي وأرقــى منــه منزلــة، 
ومــن ميــزة االقتــداء هــو اإلتبــاع االختيــاري واإلرادي لشــخص مــا، فهــو يعر 
عــن قناعــة املقتــدي وميلــه ورغبتــه يف اتبــاع املقتــدى بــه، وقــد يتشــابه االقتــداء 
بالتقليــد ولكــن التقليــد قــد يكــون باإللــزام وعــدم االختيــار أمــا االقتــداء فهــو 
دائــًا يعــر عــن حريــة املقتــدي وإرادتــه، ورغبــة املقتــدي يف اتبــاع قــول املقتدى 

)1( ابن منظور، لسان العرب، النارش ادب احلوزة، قم، ايران، 1405 هـ ق،ج15، ص17.
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بــه وفعلــه.

ــد  ــب واح ــداء بجان ــص االقت ــن خص ــم م ــوة، ومنه ــرادف األس ــدوة ت والق
ــده، أي  ــم اقت ــم: فبهداه ــرآن الكري ــاء يف الق ــك ج ــرى، لذل ــب أخ دون جوان
ــف  ــون يف خمتل ــأيس يك ــدوا أن الت ــة، وع ــدوة يف اهلداي ــم ق ــك أن تتخذه علي
اجلوانــب اإلنســانية، وقــد وردت آيــات تدعــو للتــأيس باألنبيــاء، وآيــة أخــرى 
ــى  ــول اهلل ص ــأيس برس ــة بالت ــة خاص ــم )ع(، وآي ــي إبراهي ــأيس بالنب ــو للت تدع
ــني املفهومــني يف قواميــس اللغــة، أي القــدوة  ــا ب ــه. ومل نجــد فرًق ــه وآل اهلل علي

ــني. ــا مرتادف ــد عدت ــوة، وق واألس

وختتلــف أنــواع القــدوة واألســوة باختــاف احليثيــات، ويمكــن تقســيمها إىل 
ــام خمتلفة: اقس

- تقسيم من حيث الكال، نجد ان هناك نوعني من القدوة

1- القدوة التامة 

هــي قــدوة أو أســوة مــن مجيــع اجلهــات ومــن مجيــع األبعــاد اإلنســانية، وهم 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه واألئمــة املعصومــون عليهــم الســام، والذيــن 
يشــكلون املصــداق احلقيقــي لإلنســان الكامــل. ومــن هنــا جتــدر اإلشــارة اىل أن 
ــه )ع(، تشــمل فعــل  ــه واهــل بيت ــه وآل االســتنان بســنة الرســول صــى اهلل علي

املعصومــني وقوهلــم وتقريرهــم، ويشــكل هــذا أنموذًجــا لاقتــداء التــام. 

2- القدوة الناقصة:

وهــي عبــارة عــن االقتــداء باإلنســان الصالــح، فقد يكــون عاملــا أو أبــا أو أما 
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أو...، فيقتــدي املــرتيب هبــم مــن اجلانــب التكامــي يف شــخصيتهم، وال يمكــن أن 
يقتــدي هبــم يف كل األبعــاد، ألهنــم غــر معصومــني فيهــا. وعندمــا يقــال لفــان 
العــامل قــدوة، فهــذا يعنــي االقتــداء بــه مــن حيــث العلــم، وهــذا ال بــأس فيــه، 
ــا  ــة، فعندم ــخصية والعملي ــه الش ــف حيات ــى خمتل ــر ع ــذا االم ــحب ه وال ينس
ــص  ــات وخصائ ــع بصف ــذي يتمت ــم ال ــه املعل ــد ب ــدوة، نقص ــم الق ــول املعل نق
معينــة، تســاعد املــرتيب يف الوصــول اىل بعــض كاالتــه، وال نعنــي بــه أن يكــون 
املــريب معصومــا، أو متكامــا يف خمتلــف االبعــاد اإلنســانية، وهــذا مــا يعــر عنــه 
أمــر املؤمنــني عليــه الســام يف قولــه: - َأالَ َوإِنَّ لـِـُكلِّ َمأُمــوم إَِمامــًا، َيْقَتــِدي بـِـِه، 
ــوِر ِعْلِمــِه،َأالَ َوإِنَّ إَِماَمُكــْم َقــِد اْكَتَفــى ِمــْن ُدْنَيــاُه بِطِْمَرْيــه، َوِمــْن  َوَيْســَتِيُء بِنُ
ــَوَرع  ــوين بِ ــْن َأِعينُ ــَك، َولِك ــَى ذلِ ــِدُروَن َع ــْم الَ َتْق ُك ــِه، َأالَ َوإِنَّ ــِه بُِقْرَصْي ُطْعِم

ــة َوَســَداد.-1 َواْجتَِهــاد، َوِعفَّ

- القدوة والأ�سوة من حيث الكيف: 

االسوة أو القدوة قد تكون حسنة، وقد تكون سيئة.

1- األســوة احلســنة: فاألســوة احلســنة، تكــون يف األنبيــاء ومجيــع املعصومني 
ــة اهللّ،  ــل إىل كرام ــق املوص ــالك الطري ــم، س ــأيسِّ هب ــإن املت ــام، ف ــم الس عليه

وهــو الــرصاط املســتقيم.

ــو اهللّ،  ــن كان يرج ــا، م ــق هل ــلكها ويوف ــا يس ــنة، إن ــوة احلس ــذه األس وه
ــه،  ــاء ثواب ــوف اهللّ، ورج ــان، وخ ــن اإلي ــه م ــا مع ــإن م ــر، ف ــوم اآلخ والي

)1( هنج الباغة، اخلطبة 45، من كتاب له )ع( إىل عثان بن حنيف األنصاري.
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ــن  ــه. 1 وم ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــأيس بالرس ــى الت ــه ع ــه، حيث ــوف عقاب وخ
ــنة: ــدوة احلس ــزات الق ممي

ــن  ــًرا م ــدًرا كب ــان ق ــس اإلنس ــر يف نف ــنة تث ــوة احلس ــدوة أو األس - إن الق
االستحســـان واالنجــذاب. 

- إن القــدوة احلســنة جتعــل اإلنســان عــى قناعــة بــأن بلــوغ هــذه الفضائــل 
مــن األمــور املمكنــة ولــو مل حتصــل كلهــا. 

ــروا  ــا: أن يتأث ــم اهلل عليه ــي فطره ــم الت ــرش وفطرهت ــة الب ــن طبيع - إن م
باملحــاكاة والقــدوة. 

ــتوياهتم،  ــف مس ــى خمتل ــم ع ــاس مجيعه ــمل الن ــام يش ــدوة ع ــر الق - إن أث
ــه. ــو مل يدرك ــرته ول ــدي بس ــره، ويقت ــل غ ــي فع ــرئ أن حياك ــكان كل ام فبإم

2- أســوة ســيئة.: أمــا األســوة بغــر املعصومــني، يف حــال خمالفتهــم، فهــو 
األســوة الســيئة، كقــول الكفــار حــني دعتهــم الرســل للتــأيسِّ هبــم، بأهنــم لــن 
ــه  ــرم ان ــبيل اهلل ال ج ــن س ــل ع ــن ض ــم، فم ــه آباءه ــدوا علي ــا وج ــوا م خيالف
ــْم  ــَداًدا حُيِبُّوهَنُ ــن ُدوِن اهللَِّ َأن ــُذ ِم ــن َيتَِّخ ــاِس َم ــَن النَّ ــني، }َوِم ــيقتدي بالضال س
ــداء  ــون االقت ــا يك ــدى، وهن ــر ه ــيئة بغ ــوة الس ــون االس ــبِّ اهللَِّ{2، وتك َكُح
ــا  األعمــى بــدون حجــة أو برهــان وقــد جــاء يف القــرآن الكريــم: }َبــْل َقاُلــوا إِنَّ

)1( انظر تفسر السعدي. 
)2( سورة البقرة، االية 165.
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ْهَتــُدوَن{1 ــا َعــَى آَثاِرِهــم مُّ ــٍة َوإِنَّ َوَجْدَنــا آَباَءَنــا َعــَى ُأمَّ

- الأ�سوة من حيث ال�سخ�ش اأو النهج

ــا  ــان أنموذًج ــذا اإلنس ــكل ه ــث يش ــا، بحي ــخصا م ــوة ش ــون األس ــد تك ق
عمليًّــا يتبعــه املقتــدي يف بعــض احلــاالت التكامليــة عنــده، وقــد يكــون االقتداء 
بالنهــج الــذي يســر عليــه املقتــدى بــه، وكلــا كان اقــرتاب املقتــدى بــه بالرؤيــة 
الوجوديــة للمقتــدي، كان أكثــر شــدة وأكثــر تأثــرا، ولكــن يف مســألة القــدوة 
التامــة واإلنســان الكامــل ال يوجــد اختــاف بــني النهــج واملقتــدى بــه؛ ألهنــا 
ــال  ــا ق ــك عندم ــه بذل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس ــد ع ــاوقان، وق متس
بحــق أمــر املؤمنــني )ع(: عــي مــع احلــق واحلــق مــع عــي، وهــذه اشــارة إىل أن 
القــدوة التامــة والنهــج القويــم ال خيتلفــان وال يتخلفــان، فقــد نفهــم قولــه صــى 
اهلل عليــه وآلــه بــأّن عليًّــا عليــه الســام مــع احلــق وهــو للحق متبــع، ولقــد مدح 
ــة بأهنــم مــع احلــق، ولكــن  ــرًا مــن الصحاب ــه كث ــه وآل الرســول صــى اهلل علي
عندمــا يقــول احلــق مــع عــي عليــه الســام فهــذه إشــارة إىل عصمــة األمــر )ع( 
الســام، وليــس صحيحــا مــا يدعيــه بعضهــم مــن أن عصمــة األئمــة عليهــم 
الســام جــاءت متأخــرة، وورد يف مســند ابــن حنبــل عــن رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وآلــه ان قــال: «يــا عــي أنــه مــن فارقنــي فقــد فــارق اهلل، ومــن فارقــك 

فارقنــي«2.

)1( سورة الزخرف، اآلية22.
)2( فضائل الصحابة: 20 / 570 / ح 962. 
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ــن  ــإن هذي ــة، ف ــدوة التام ــو الق ــه ه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاذا كان النب ف
ــني القــدوة التامــة مــن بعــده. واذا كان رســول  ــدالن عــى تعي ــا ي ــني ان احلديث
اهلل ال ينطــق عــن اهلــوى، وهــو كذلــك، فهــذا يعنــي أن النــص النبــوي قــد عــني 
ــه  ــادق علي ــام الص ــن اإلم ــده. وع ــن بع ــوة م ــدوة واالس ــام والق ــويل واالم ال
الســام انــه قــال: »ال طريــق لألكيــاس مــن املؤمنــني أســلم مــن االقتــداء ألنــه 

املنهــج األوضــح واملقصــد األصــح1.

اخلامتة

وإذا كان الديــن قــد اكتمــل والنعمــة قــد اكتملــت، بنــاء لقولــه تعــاىل }اْلَيْوَم 
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســَاَم ِدينًا{2

وإكــال الديــن يف اآليــة الرشيفــة إنا يشــر إىل الرشيعة اإلســامية الســمحاء؛ 
يــَن ِعنــَد  ألن األديــان عنــد اهلل ال تتعــدد، فالديــن واحــد عنــد اهلل تعــاىل، }إِنَّ الدِّ
اهللِّ اإِلْســَاُم{. وهــو التســليم بالرســاالت الســاوية؛ وألّن اإلســام هــو آخــر 
ــه  ــارت إلي ــا أش ــذا م ــا، وه ــون أمته ــن أن يك ــد م ــاوية، كان ال ب ــع الس الرشائ
اآليــة عــن إمتــام النعــم. أمــا الرشائــع فتتعــدد منــذ آدم )ع( الســام وصــوال إىل 

خاتــم النبيــني حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــم أن اهلل  ــرآن الكري ــك ورد يف الق ــج؛ ولذل ــدد املناه ــع تتع ــدد الرشائ وبتع

)1( مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة، املنسوب لإلمام الصادق )ع(، انجمن اسامى حكمت 
وفلسفه ايران، 1360 ه. ش.، ص.248. 

)2( سورة املائدة املباركة، اآلية 3.
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َعــًة َوِمنَْهاًجــا{1 ــا ِمنُكــْم رِشْ جعــل لــكل أمــة رشيعــة ومنهــاج، }لِــُكلٍّ َجَعْلنَ

ويف اآليــة القرآنيــة الرشيفــة التــي تتحــدث عــن خامتية النبــوة، جــاء يف القرآن 
ــاَت َأْو  ُســُل َأَفــإِن مَّ ــٌد إاِلَّ َرُســوٌل َقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبِلــِه الرُّ الكريــم: }َوَمــا حُمَمَّ

ُقتـِـَل انَقَلْبُتــْم َعــَى َأْعَقابُِكــْم{2

ــرة وواضحــة للقــدوة  ــة كب ــان الســاوية قــد أعطــت أمهي وإذا كانــت األدي
ــب  ــتوى تقري ــى مس ــدوة ع ــذه الق ــه ه ــا متثل ــة مل ــدوة الكامل ــص الق وباألخ
األفــراد واملجتمــع مــن الغايــة أو اهلــدف )القــرب مــن اهلل تعــاىل(، فــان للقــدوة 
أمهيــة واضحــة عــى مســتوى احلركــة االجتاعيــة والرتبويــة؛ ألّن الوصــول إىل 
ــم  ــادئ والقي ــاس املب ــى أس ــوم ع ــرشي، يق ــل الب ــل التكام ــن مراح ــة م مرحل
واألفــكار التــي مــن شــأهنا الســمو إىل أعــى مســتويات احليــاة الطيبــة، كل ذلــك 
ــتوى  ــى املس ــا ع ــكل أنموذًج ــراد وتش ــا األف ــة يتبعه ــدوة حي ــود ق ــي وج يقت
العــام لانســان، وذلــك اإلنســان الكامــل احلــي، ألنــه التجــي األكمــل للعقيدة 

والفكــر االســامي املحمــدي االصيــل.

ــة  ــب الطاع ــام واج ــني اإلم ــه بتعي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــف الرس ومل يكت
مــن بعــده واألنمــوذج االكمــل لانســان، بــل وردت أحاديــث كثــرة تشــر إىل 
األئمــة الذيــن ســيأتون مــن بعــده حيــث يقــول صــى اهلل عليــه وآلــه: »األئمــة 
مــن بعــدي اثنــا عــرش، أوهلــم أنــت يــا عــي، وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح اهلل 

)1( سورة املائدة، اآلية 48.
)2( سورة آل عمران، اآلية 144.
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تعــاىل ذكــره عــى يديــه مشــارق األرض ومغارهبــا«1.

ــدد  ــدي بع ــن بع ــة م ــه: »األئم ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــر يق ــث آخ ويف حدي
نقبــاء بنــي إرسائيــل، وكانــوا اثنــي عــرش. ثــم وضــع يــده عــى صلــب احلســني 
ــأل األرض  ــم، يم ــع مهدهي ــه، والتاس ــن صلب ــعة م ــال: تس ــام وق ــه الس علي

قســطا وعــدال كــا ملئــت جــورا«2. 

ــن  ــل ع ــام تفصي ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة األوىل ألم ــاء يف اخلطب ــد ج وق
املســار االهلــي لنهــج اهلدايــة مــن آدم )ع( اىل خامتيــة النبــي املصطفــى صــى اهلل 
ــَذ  ــاَء َأَخ ــِدِه3 َأْنبَِي ــْن َوَل ــْبَحاَنُه ِم ــى ُس ــه حيــث يقــول فيهــا: »َواْصَطَف ــه وآل علي
ــْبَحاَنُه  ــِل اهللَُّ ُس ــْم... َومَلْ خُيْ ــاَلِة َأَماَنَتُه َس ــِغ الرِّ ــَى َتْبِلي ــْم َوَع ــِي ِميَثاَقُه ــَى اْلَوْح َع
ــٍة َقاِئَمــٍة ُرُســٌل  ــٍة اَلِزَمــٍة َأْو حَمَجَّ َخْلَقــُه ِمــْن َنبـِـيٍّ ُمْرَســٍل َأْو ِكَتــاٍب ُمنـْـَزٍل َأْو ُحجَّ
بـِـنَي هَلـُـْم... إىَِل َأْن َبَعــَث اهللَُّ ُســْبَحاَنُه  ــُة َعَدِدِهــْم َواَل َكْثــَرُة امْلَُكذِّ ُ هِبـِـْم ِقلَّ اَل ُتَقــرصِّ
ــِه َمْأُخــوذًا  تِ ــِه َوإمِْتـَـاِم ُنُبوَّ ْنَجــاِز ِعَدتِ ــدًا َرُســوَل اهللَِّ(صــى اهلل عليــه وآلــه )إِلِ حُمَمَّ
ــنَي ِميَثاُقــُه َمْشــُهوَرًة ِســَاُتُه َكِريــًا ِميــَاُدُه َوَأْهــُل اأْلَْرِض َيْوَمِئــٍذ ِمَلــٌل  َعــَى النَّبِيِّ
ــٍد يِف  ــِه َأْو ُمْلِح ــبٍِّه هللَِِّ بَِخْلِق ــنْيَ ُمَش ــتَِّتٌة َب ــُق ُمَتَش ٌة َوَطَراِئ ــرِشَ ــَواٌء ُمنَْت ــٌة َوَأْه َق ُمَتَفرِّ
ــَن  ــِه ِم ــْم بَِمَكانِ ــِة َوَأْنَقَذُه َاَل ــَن الضَّ ــِه ِم ــْم بِ ِه َفَهَداُه ــْرِ ــٍر إىَِل َغ ــِمِه َأْو ُمِش اْس
ــُه  ــاَءُه َوَريِضَ َل ــه( لَِق ــه وآل ــى اهلل علي ــٍد )ص ــْبَحاَنُه ملَُِحمَّ ــاَر ُس ــمَّ اْخَت ــِة ُث اجْلََهاَل

)1( عيون أخبار الرضا )عليه السام( 1: 65 / 34، كال الدين ومتام النعمة: 282 / 35، 
بحار األنوار 36: 226 / 1.

)2( كفاية األثر - اخلزاز القمي - ص 47.
)3( أي النبي آدم عليه السام.
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ــِه  ــِه َعــْن َمَقــاِم اْلَبْلــَوى َفَقَبَضــُه إَِلْي ْنَيــا َوَرِغــَب بِ ــَدُه َوَأْكَرَمــُه َعــْن َداِر الدُّ َمــا ِعنْ
ــا إِْذ مَلْ  َفــِت األنبيــاء يِف ُأمَمَِه ــَف فِيُكــْم َمــا َخلَّ َكِريــًا )صــى اهلل عليــه وآلــه( َوَخلَّ
ــًا بَِغــْرِ َطِريــٍق َواِضــٍح َواَل َعَلــٍم َقاِئــٍم.1 والطريــق الواضــح هــو  ُكوُهــْم مَهَ َيرْتُ
القــرآن والعلــم القائــم هــو خليفتــه مــن بعــده لكيــا تضــل األمــة بعــد إكــال 
النعــم وامتــام الديــن، وهكــذا كان ال بــد مــن تنصيــب اإلنســان الكامــل إماًمــا 
ــتنر  ــذي تس ــو ال ــان وه ــذا الزم ــل يف ه ــان الكام ــوال اىل اإلنس ــام وص ــد إم بع
ــرات2.  ــل اخل ــون اىل فع ــر اهلل ويدع ــدون ألم ــة هي ــم أئم ــة، وجعله ــه البرشي ب
فهــل يمكــن لاســام أو بعبــارة أخــرى للرســالة اخلامتــة للنبــوة أن تــرتك األمــة 
ــو  ــده، وه ــن بع ــل م ــدوة، لتض ــوة والق ــكل األس ــام يش ــدون ويص وويل وإم ب

املبعــوث رمحــة للعاملــني إىل قيــام يــوم الديــن!!!.

ــي يف  ــر اجلعف ــن جاب ــل ع ــاء بالتفصي ــذي ج ــوارد ال ــل ال ــم بالتفصي وأخت
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــًا ع ــاري نق ــد اهلل األنص ــن عب ــر ب ــن جاب ــره ع تفس
ــوا  ــوا اهلل وأطيع ــوا أطيع ــن آمن ــا الذي ــا أهي ــه: }ي ــن قول ــأله ع ــا يس ــه عندم وآل
الرســول{، فيســأل عــن هويــة أويل األمــر؟ فــرد صــى اهلل عليــه وآلــه قائــًا: 
»هــم خلفائــي يــا جابــر وأئمــة املســلمني بعــدي أوهلــم عــي بــن أيب طالــب )ع( 
ثــم احلســن، ثــم احلســني، ثــم عــي بــن احلســني، ثــم حممــد بــن عــي املعــروف 

)1( هنج الباغة، اخلطبة األوىل. يذكر فيها ابتداء خلق الساء واألرض وخلق آدم وفيها ذكر 
النبي  ومبعث  األنبياء  واختيار  املائكة  وخلق  العامل  وخلق  اهلل  محد  عى  وحتتوي  احلج 

والقرآن واألحكام الرشعية. 
َكاِة  اِة َوإِيَتاَء الزَّ اِت َوإَِقاَم الصَّ ْرَ ُدوَن بَِأْمِرَنا َوَأْوَحْينَا إَِلْيِهْم فِْعَل اخلَْ ًة هَيْ )2( }َوَجَعْلنَاُهْم َأِئمَّ

َوَكاُنوا َلنَا َعابِِديَن{ )سورة األنبياء: اآلية 73(.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

174

سع
الجزء التا

ــم  ــه فأقــرأه منــي الســام. ث ــإذا لقيت ــر ف ــا جاب ــالباقر وســتدركه ي ــوراة بـ يف الت
الصــادق جعفــر بــن حممــد، ثــم موســى بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســى، ثــم 
حممــد بــن عــي، ثــم عــي بــن حممــد، ثــم احلســن بــن عــي، ثــم ســميي وكنيــي 
حجــة اهلل يف أرضــه وبقيتــه يف عبــاده ابــن احلســن ابــن عــي الــذي يفتــح اهلل عــى 
يــده مشــارق األرض ومغارهبــا. ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته، غيبــة ال يثبــت 

عــى القــول يف إمامتــه إال مــن امتحــن اهلل قلبــه باإليــان-.1

امل�سادر واملراجع

- القرآن الكريم.

- هنج الباغة.

- عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، الشــيخ الصــدوق، مؤسســة 
لبنــان، ج1. بــروت،  األعلمــي للمطبوعــات، 

ــان، ج  ــروت لبن ــاء،، ب ــة الوف ــي، مؤسس ــة املجل ــوار، العام ــار األن - بح
.36

- كفاية األثر، اخلزاز القمي،اخليام، قم،1401 ه.

- فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل، جامعة أم القرى، 1403ه.

ــد  ــعدي(، عب ــر الس ــان )تفس ــر كام املن ــن يف تفس ــم الرمح ــر الكري - تيس
ــوزي. ــن اجل ــعدي، دار اب ــارص الس ــن ن ــن ب الرمح

)1( املجلي، بحار األنوار، ج 23، ص 289. 
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- ابــن منظــور، لســان العــرب، النــارش ادب احلــوزة، قــم، ايــران، 1405 هـــ 
ق،ج15.

- الرتبية بنظرة فلسفية. سامر عجمي، دار الباغة، لبنان، 2018.

- أهــداف الرتبيــة مــن وجهــة نظــر اســامية، حممــد هبشــتي وآخــرون، دار 
ــان،2017. الباغــة، لبن

ــريس،  ــوري الط ــي الن ــد تق ــن حمم ــني ب ــرزا حس ــائل، امل ــتدرك الوس - مس
ــرتاث، ج. 11. ــاء ال ــام الحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي مؤسس

- مرتــى مطهــري: التكامــل االجتاعــي لإلنســان، بــروت، دار اهلــادي، 
2000م. ط3، 

- العلــم واحلكمــة يف الكتــاب والســنة، حممــد ريشــهرى، مؤسســة دار 
ــران. ــم، اي ــة، ق ــث الثقافي احلدي

ــرش  ــة الن ــراين، مؤسس ــعبة احل ــن ش ــول، اب ــن آل الرس ــول ع ــف العق - حت
ــم، ط.2. ــامي، ق االس

- بحــار األنــوار، العامــة املجلــي، اجلــزء23، دار احيــاء الــرتاث العــريب، 
.1983
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سع
جودة احلياة االجتماعية بوجود حكومة ودولة أمري املؤمنني اإلمام علي الجزء التا

عليه السالم )نظرية الشورى أمنوذجا(

د. ح�سام حمزة كاظم اجلبوري

اأهمية املو�سوع

ــن  ــر م ــدر كب ــى ق ــة ع ــة والدول ــة احلكوم ــه لدراس ــات الفق ــد موضوع تع
ــا  ــا ولتأثره ــرى حليويته ــاث األُخ ــات األبح ــني موضوع ــة ب ــة، واملكان األمهي
ــة  ــس قضي ــث يام ــوع البح ــف إذا كان موض ــع، فكي ــع املجتم ــارش يف واق املب
تــؤرق حيــاة املجتمــع وإدارة الدولــة مــن لــدن اإلمــام عــي )ع(، بــل أصبحــت 
خبزهــا اليومــي، وهي إســهام اجلاهــر يف إصــاح أو تغيــر األوضاع السياســية 
وإدارة الدولــة عــر وســائلها وآلياهتــا املعروفــة هــذه األيــام مــع حيثيــة مرشوعية 
هــذه الوســائل وقيــام الدليــل الرشعــي والعقــي عــى إثباهتــا حتــت علــم الفقــه 
لكوهنــا أفعــاالً للمكلفــني، وســوف يســوق الباحــث مجلــة مــن األدلــة املؤيــدة 

لدعــواه فأمهيــة البحــث تكمــن يف الوجــوه اآلتيــة:

ــة  ــه الرشعي ــب مرشوعيت ــوع يكتس ــون املوض ــل وك ــة الدلي ــن جه األول: م
ــه. ــل يتناول ــود دلي ــار وج ــة باعتب والقانوني

ــدق يف  ــة، فيص ــة والوضعي ــكام الرشعي ــًا لألح ــوع حم ــون املوض ــاين: ك الث
ــوال. ــن األح ــال م ــأي ح ــه ب ــايض عن ــن التغ ــم ال يمك ــه مه ــه أن حق
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أهداف الدراسة

ــر  ــن يف تواف ــث يكم ــوع البح ــة موض ــن أمهي ــة ع ــة كامل ــاء رؤي إّن إعط
جمموعــة مــن األهــداف التــي انفــردت بــه برصدهــا وتقديمهــا كمنهــج معــريف 

ــداف: ــذه األه ــن ه ــني، وم إىل الباحث

ــا  ــه وصــول املفكــر إىل درجــة تكــّون قضاي 1ـ الرشــد الفكــري، ويقصــد ب
علميــة ونظريــة ذات مقدمــات منتجــة وليســت عقيمــة بحيــث غالبــًا مــا تكــون 
أفــكاره وُأطروحاتــه صحيحــة، وهلــا أبعــاد واضحــة وتوصــف بأهنــا واقعيــة.

ــاء  ــات يف بن ــدة مكون ــل ع ــج تفاع ــه نات ــه أن ــراد ب ــيايس، وي ــد الس 2ـ الرش
ــات  ــاوز األزم ــا لتج ــع يؤهله ــرد أو املجتم ــد الف ــدي عن ــريف نق ــتوى مع مس
واالبتعــاد عــن أســباب االختنــاق والظــروف الطارئــة يف املجــاالت السياســية.

3ـ إجيــاد رؤيــة سياســية واضحــة املعــامل لــدى الدولــة يف احتــواء األزمــات 
وطــرق معاجلتهــا بحيــث ختــرج مــن هــذه األزمــات بأقــل مــا يمكــن تصــوره 

مــن اخلســائر.

منهج البحث

ــة  ــى دراس ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــاع املنه ــى اتب ــث ع ــج البح ــز منه ترك
املوضــوع وحتديــد نطاقــه، ثــم املنهــج االســتقرائي القائــم عــى تتبــع املعلومــة يف 
مظاهنــا بــني ثنايــا املصــادر واملراجــع واألماكــن األًخــرى، ثــم املنهــج التحليــي 
الــذي يتمّثــل يف حتليــل الظواهــر واملوضوعــات، ودراســة االجتاهــات الفقهيــة 
املتعلقــة وحماكمتهــا باســتعال آليــات املنهــج النقــدي التحليــي، وفــق اخلطــوات 
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العلميــة املعروفــة يف االســتدالل والنظــر.

املقدمة

ــة فذهــب بعضهــم إىل  ــون العــام حــول تعريــف الدول اختلــف فقهــاء القان
أهنــا جمموعــة برشيــة مســتقّرة عــى أرض معّينــة تتبــع نظامــًا اجتاعيــًا وسياســيًا 
ــا  ــة بمعناه ــف للدول ــذ ا تعري ــام، وه ــح الع ــدف إىل الصال ــا هي ــًا معّين وقانوني
العــام، بينــا يعرفهــا بعــض آخــر بأهنــا ذلــك الشــخص املعنــوي الــذي يمّثــل 
ــيادة)1(.  ــا الس ــق عليه ــذي يطل ــلطة ال ــده الس ــة، وبي ــًا معين ــن أرض ــة تقط ُأم
ولعــل التعريــف األول هــو التعريــف األكثــر تــداوالً يف األبحــاث احلديثــة؛ إذ 
طاملــا يعــرون عــن الدولــة بأهنــا: االجتــاع اإلنســاين الــذي يعيــش عــى أرض 
معينــة، ويمتلــك حكومــة ذات نــوع مــن احلاكميــة والســلطة التــي ُتعملهــا يف 
ــًا تقــوم عــى أساســها،  ــة أركان ــإّن للدول ــاء عــى ذلــك ف حــق األفــراد)2(. وبن
ــن  ــلطة)3(، وال يمك ــة األرض( والس ــم )رقع ــعب( واإلقلي ــة )الش ــي األُم وه
تصــّور دولــة مــع فقــد أحــد هــذه األركان عــى أقــّل تقديــر، وأضــاف بعضهــم 
ركنــًا رابعــًا للدولــة أســاها احلاكميــة)4( وهــي األُســس القانونيــة والترشيعيــة 
والفلســفية التــي تســتمد منهــا الدولــة مرشوعيتهــا. وقــد عرفــت املجتمعــات 
البرشيــة واحلضــارات القديمــة تشــكيل الدولــة ومارســتها منــذ أقــدم العصــور، 

)1( بسيوين، حسن السيد، الدولة ونظام احلكم يف اإلسام: ص13. 
)2( الواعظي، أمحد، الدولة الدينية، تأمات يف الفكر السيايس اإلسامي: ص21. 

)3( بسيوين، حسن السيد، الدولة ونظام احلكم يف اإلسام: ص13. 
)4( الواعظي، أمحد، الدولة الدينية، تأمات يف الفكر السيايس اإلسامي: ص21. 
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ــّم  ــة، ث ــة تتــاءم مــع مــا تعيشــه املجتمعــات البدائي وقــد اختــت أشــكاالً بدائي
أخــذت يف التطــور والتعقيــد، مــا يعنــي أّن الدولــة والســلطة احلاكمــة رضورة 
ملحــة حليــاة املجتمعــات والشــعوب. وهــذا مــا ســيتم التطــرق أليــه يف املباحــث 
الاحقــة، كــا أّن للدولــة أنظمــة وأشــكاالً متعــددة تبعــًا للطريقــة املتبعــة مــن 
ــا  ــي تتبعه ــفات الت ــني والفلس ــة والقوان ــم، أو األنظم ــني يف احلك ــل احلاكم قب
ــة  ــات للدول ــكال ومصطلح ــام وأش ــدة أقس ــد ع ــذا نج ــا، فل ــة يف قيامه الدول
ــة،  ــة الديني ــة والدول ــة املدني ــوم الدول ــني. كمفه ــاء والباحث ــرات العل يف تعب
ــمولية أو  ــة الش ــاح الدول ــرتاكية، واصط ــة االش ــالية والدول ــة الرأس والدول
ــة، وغرهــا مــن املصطلحــات والتقســيات  ــة الديمقراطي ــة، والدول الدكتاتوري
ــلطة  ــة والس ــوم احلكوم ــرصف إىل مفه ــل أو ين ــا يتداخ ــض منه ــا بع ــي رب الت

اللذيــن سُأشــر إليهــا إشــارة خمتــرصة.

املفاهيم ذات العالقة

1ـ احلكومة

ــت  ــم: أحكم ــع، فقوهل ــى املن ــدّل ع ــة ي ــردة احلكوم ــوي ملف ــى اللغ أّن املعن
الرجــل وحكمتــه عــن كــذا وكــذا َأي منعتــه عنــه)1(. والعــرب تقــول: حكمــت 
وأحكمــت وحكمــت بمعنــى منعــت ورددت، ومــن هــذا قيــل للحاكــم 
بــني النــاس: حاكــم؛ ألنــه يمنــع الظــامل مــن الظلــم)2(. وقــد تطلــق احلكومــة 

)1( األزدي، حممد بن احلسن، مجهرة اللغة: ج1 ص564. 
)2( املصدر نفسه: ج4 ص69. 
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ــك،  ــة، املل ــة، الوالي ــارة، اخلاف ــاٍن، كاإلم ــدة مع ــا ع ــراد هب ــاح وي يف االصط
الســلطان، فهــذه األلفــاظ وإن اختلفــت يف الداللــة والنظــم لكنهــا مرتادفــة يف 

ــة)1(. ــم واحلكوم ــى احلك معن

ولذلــك قــد يطلــق يف الفقــه والفكــر اإلســامي مصطلــح اإلمامــة أو اخلافة 
أو واليــة الفقيــه العامــة ويــراد بــه احلكــم القائــم عــى أســاس نظريــة مــن هــذه 
ــل  ــن قب ــدرة م ــوذ والق ــة النف ــا: ممارس ــة بأهن ــت احلكوم ــات)2(. وُعرف النظري
هيئــة اجتاعيــة مسّلســم هلــا بالنفــوذ وقــادرة عــى فــرض إرادهتــا عــى اإلرادات 
ــادة وبقدرهتــا  األُخــرى بحيــث تعــرتف اهليئــات األُخــرى يف املجمتــع هلــا بالقي
وبحقهــا يف املحاكمــة، وإنــزال العقوبــات األُخــرى، وبــكل مــا يضفــي عليهــا 
ــي  ــل: ه ــا)3(. وقي ــزام بقدرهت ــا وااللت ــرتام العتباراهت ــب االح ــة ويوج الرشعي
ــدى  ــي إح ــف ه ــذا التعري ــة هب ــة)4(. واحلكوم ــر الدول ــر أم ــي تدي ــلطة الت الس
عنــارص الدولــة وركــن مــن أركاهنــا، كــا اّتضــح ذلــك مــن التعريــف املتقــدم 
للدولــة، ولكــن لــو ُعّرفــت الدولــة عــى أهنــا الســلطة السياســية املنتظمــة التــي 

متــارس األمــر والنهــي، فإهنــا ســوف تــرتادف مــع مفهــوم احلكومــة)5(.

2ـ السلطة

)1( ينظر: الرفاعي، منصور بن عبيد، نظام احلكم يف اإلسام: ص64. 
)2( ينظر: مصطفوي، حممد، نظريات احلكم والدولة: ص25. 

)3( ينظر: جملة العلوم السياسية: ص163، العدد: 43. 
)4( عكاشة، حممود، تاريخ احلكم يف اإلسام،: ص44. 

)5( الواعظي، أمحد، الدولة الدينية، تأمات يف الفكر السيايس اإلسامي: ص21. 
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الســلطة يف اللغــة مــن مــادة )ســلط( الســني والــام والطــاء أصــل واحــد، 
وهــو القــوة والقهــر، مــن ذلــك الســاطة مــن التســّلط، وهــو القهــر؛ ولذلــك 
ســمي الســلطان ســلطانًا)1(. ومنــه قولــه تعــاىل: }َوَنْجَعــُل َلُكــَا ُســْلَطاًنا{ أي: 
ــْد  ــه: }َفَق ــوة. وقول ــلطنة: الق ــل الس ــًا. وأص ــة وبرهان ــليطًا أو حج ــة وتس غلب
َجَعْلنـَـا لَِولِيِّــِه ُســْلَطاًنا{ أي: تســلطًا عــى القصــاص وأخــذ الديــة)2(. فالســلطة 
يف اللغــة هــي: التســلط والســيطرة والتحكــم)3(. وأمــا مصطلــح الســلطة فقــد 
ــتعاالت،  ــن االس ــر م ــة يف كث ــح احلكوم ــع مصطل ــرتادف م ــا ي ــل ورب يتداخ
فعّرفــوا احلكومــة يف بعــض األحيــان بالســلطة أو اجلهــاز احلاكــم)4(، وعرفــوا 
الســلطة بأهنــا: احلكــم)5(. وقــد ختصــص الســلطة بــا تضــاف إليــه مــن معنــى، 
فيطلقــون عــى أجهــزة احلكومــة التي تتــوىل املهــام اإلجرائيــة بالســلطة التنفيذية، 
وعــى املجلــس الترشيعــي بالســلطة الترشيعــة، وعــى اجلهــاز القضائــي 
ــيطرة يف  ــلط وس ــن تس ــات م ــزة واملؤسس ــذه األجه ــا هل ــة؛ مل ــلطة القضائي بالس
جمــال اختصاصهــا. وبســبب مــا شــهدناه مــن تقــارب بــني مصطلحــات الدولــة 
واحلكومــة والســلطة وغرهــا مــن املفاهيــم، قــال حممــود عكاشــة: ارتبــط لفــظ 
احلكــم بالرياســة والواليــة والســلطان وامللــك والتمكــني والدولــة والســيادة، 
ــلطان  ــة والس ــة واإلمام ــاين اخلاف ــام يف مع ــم يف اإلس ــوم احلك ــتقر مفه واس

)1( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة: ج3 ص95. 
)2( الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين: ج4 ص255. 

)3( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون: ج1 ص 443. 
)4( املصطلحات، إعداد مركز املعجم الفقهي: ص 982. 

)5( املصدر نفسه: ص1390
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واإلمــارة واحلكــم)1(.

تعريف اإدارة الدولة

بعــد مــا اّتضــح مصطلــح اإلدارة ومــدى عاقتــه بمفهــوم التدبر والسياســة، 
وكذلــك بعــد مــا تبــني مصطلــح الدولــة جيــدر يب تعريــف املصطلــح الرتكيبــي 
لـــ )إدارة الدولــة(؛ ألن املفاهيــم واالصطاحــات ختتلــف يف مضامينــه عندمــا 

ترتكــب مــع مصطلحــات ُأخــرى فينتــج املركــب حينئــذ مفهومــًا جديــدًا.

فقــد عــّرف مرّكــب إدارة الدولــة بأنــه: جمموعــة األســاليب والنظــم املرتبطــة 
ــدف  ــي هت ــة، والت ــزة الدول ــات وأجه ــا منظ ــي تؤدهي ــة الت ــيئ اإلداري باملناش
ــر  ــي تؤث ــع، والت ــام يف املجتم ــح الع ــق الصال ــة إىل حتقي ــية وقاطع ــة أساس بصف
قراراهتــا تأثــرًا شــامًا وعامــًا ومبــارشًا يف مصالــح أفــراد املجتمــع ومجاعاتــه، 
ــا  ــر حركته ــل، وتتأث ــرة يف التفاع ــة كب ــا بدرج ــا وترصفاهت ــر حركته ــي تتأث الت
ــا  ــع أبعاده ــة بجمي ــة والعاملي ــة القومي ــل البيئ ــات وعوام ــع مقّوم ــتمرة م املس
السياســية واالجتاعيــة واالقتصاديــة)2(. هــذا املفهــوم أن الرتابــط املشــكلة بــني 
األفــراد طــوال مــدة العاقــة مــن خــال الكشــف عــن املعلومــات الشــخصية 
ــن  ــن م ــدد م ــر ع ــذب اك ــر اىل ج ــؤدي األم ــذى ي ــذات. ل ــن ال ــة م واملرتابط

ــع3 املجامي

)1( عكاشة، حممود، تاريخ احلكم يف اإلسام: ص46. 
)2( املرصي، سعيد: أساسيات يف دراسة اإلدارة العامة: ص 25. 

)3(- حاكم حمسن الربيعي، عي عبودي نعمه اجلبوري. )2019(. دور التسويق اإلعامي 
لعينة  حتليلية  )دراسة  االجتاعي  األخرتاق  نظرية  خال  من  الدويل  السائح  جذب  يف 
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املطلب الأول: �سرورة الدولة واحلكومة.. الأ�س�ش واملعايري 

ربــا يتفــق اجلميــع عــى رضورة احلكومــة والدولــة يف حيــاة اإلنســان 
واملجتمــع، بــل هــي العامــل األســاس واملؤثــر يف إدامــة وجــوده عــى األرض؛ 
ألن البديــل الوحيــد للحكومــة والنظــام هــي الفــوىض املدمــرة الفانيــة لوجــود 
ــس  ــون يف األس ــد خيتلف ــة ق ــم يف احلقيق ــه، ولكنه ــتمرارية حيات ــان واس اإلنس
ــة واإلنســانية، ويمكــن  ــي تقــوم عليهــا هــذه الــرورة االجتاعي ــر الت واملعاي
ــا إىل  ــن إرجاعه ــني، وإن أمك ــن اثن ــر يف مقصدي ــس واملعاي ــذه األس ــرص ه ح

ــة: ــة النهائي ــد يف املحصل ــار واح معي

املقصد األول: رضورة الدولة عى وفق األسس واملعاير الطبعية للبرش

ــاع أّن  ــس واالجت ــاء النف ــة وعل ــفة واملناطق ــد الفاس ــروف عن ــن املع م
اإلنســان خلــق جمبــوالً عــى االجتــاع والعيــش املشــرتك، فهــو مــدين بالطبــع ال 
تــروق لــه حيــاة الوحــدة والعيــش املنفــرد يف الكهــوف واملغــارات أو الصحارى 

والــراري املقفــرة.

فهــو ال حيصــل عــى كامــل حاجاتــه إالّ يف ظــّل االجتــاع والتعــاون املبنــي 
ــا يؤمــن مجيــع  ــا بينهــم ب ــادل لبنــي البــرش، والتخــادم في عــى االســتعال املتب
حاجاهتــم، وهــذا أمــر فرضتــه طبيعــة اإلنســان التــي تعجــز عــن تأمــني مجيــع 
ــة بمفــرده، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ُأخــرى، فقــد ُجبــل  ــه املتنامي احتياجات

االقتصادية  للدراسات  واالقتصاد  االدارة  كلية  جملة  العراقية(.  السياحية  الفنادق  من 
واالداريه واملاليه 11)4( 851-830. 
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أيضــًا يف طبعــه وكيانــه عــى شــهوات وميــول خمتلفــة مــن حــّب الــذات، وحــّب 
املــال واجلــاه، واحلريــة املطلقــة يف كل مــا يريــده وهيــواه مــا يســتلزم يف كثــر مــن 

األحيــان التزاحــم واجلــدل والــرصاع.

ومل تكــن النزعــة الفطريــة يف العيــش املشــرتك كافيــة يف حفــظ البرشيــة مــن 
هــذا الــرصاع واالختــاف. وقــد عــّر ســبحانه عــن هــذه احلقيقــة بقولــه: }كاَن 

ــًة واِحــَدًة {)1(. النَّــاُس ُأمَّ

أي كانــوا ُأمــة واحــدة تســر عــى مبــدأ الفطــرة الســليمة، ومــع تطــور احليــاة 
املاديــة البرشيــة بــدأ االختــاف يــدّب فيــا بينهــم، األمــر الــذي يتطلــب ســلطة 
تنظــم هــذه احلاجــات، وتــوزع الواجبــات وتقنن هــذه امليــول والشــهوات وحتد 
مــن طغياهنــا وجتاوزهــا، ويف هــذه الســلطة قــرار ورأي واحــد جيمــع القاطعيــة 
وقابليــة التنفيــذ والقــدرة عليــه، وال حيصــل ذلــك االّ حتت لــواء حكومــة قاطعة، 
وألجــل ذلــك تــرى أنــه مل ختــل حيــاة اإلنســان يف مجيــع مراحلهــا وأزمنتهــا حتى 
يف العصــور احلجريــة ويف الغابــات مــن حكومــة ودويلــة)2(. وهــذا الــرورة 
الطبعيــة لوجــود احلكومــة يف حيــاة البرشيــة قــد تعارضهــا بعــض الفلســفات، 
كاملاركســية التــي تــرى أن اإلنســانية ال حتتــاج بالــرورة إىل احلكومــة، ويــرون 
أن املجتمعــات يف املرحلــة البدائيــة الشــيوعية ال تــدار مــن قبــل حكومــة، وإنــا 
كان ترشيــع امللكيــة الــذي وّلــد يف اإلنســان حــّب الذات. فنشــأت طبقــة حاكمة 

)1( البقرة: 213. 
)2( ينظر: املنتظري، حسن عي حسن، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسامية: ج1 

ص3. 
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وُأخــرى حمكومــة فكانــت احلكومــة حينئــذ معــرة عــن احتيــاج الطبقــة احلاكمة 
إىل إعــال نفوذهــا عــى الطبقــة املحكومــة أمــا إذا وصــل املجتمــع إىل الشــيوعية 
األصيلــة وهــي املرحلــة العليــا مــن التطــور االجتاعــي اإلنســاين فلن حيتــاج إىل 

مثــل هــذه اهليئــة احلاكمــة بعــد زوال مررهــا وهــو التناقــض الطبقــي)1(.

ومــن الواضــح أن حــب امللكيــة وحــب الــذات مل يكــن ترشيعــًا خارجــًا عــن 
ذات اإلنســان وتركيبتــه، بــل هــو مــا انطــوت عليــه طينتــه ومــا غرســه اهلل فيــه، 
وقــد تتــادى وتتعاظــم إذا مــا تركــت مــن دون ردع وتنظيــم، األمــر الــذي خيلــق 
التجــاوز واالعتــداء واالســتحواذ املــؤدي إىل التســّلط والطبقيــة، وهــذه األمــور 
بــا أهنــا مــن طبــع اإلنســان وذاتــه فــا يمكــن أن خيلــو منهــا زمــان عــاش فيــه 
اإلنســان ســواء أكان يف مراحلــه البدائيــة أم غرهــا، فتبقــى احلاجــة إىل احلكومــة 

والســلطة أمــر البــد منــه يف كل زمــان ومــكان.

ــن  ــول م ــي تتح ــات لك ــه املجتمع ــت ب ــية وطالب ــه املاركس ــادت ب ــا ن وم
الطبقيــة إىل االشــرتاكية ثــم إىل الشــيوعية، وإلغــاء امللكيــة اخلاصــة ظــل حمــض 
ــيوعية  ــية والش ــة املاركس ــزت األنظم ــد عج ــدًا، وق ــق أب ــم مل يتحق ــال ووه خي
عــن حتقيقــه يف عقــر دارهــا مــع مــا متتلكــه مــن أســباب القــوة والنفــوذ، وخــر 
دليــل عــى ذلــك هــو الســقوط املــدوي لفكــرة الشــيوعية مــع ســقوط االحتــاد 
ــركات  ــزاب واحل ــور األح ــى، وضم ــة عظم ــيايس ودول ــام س ــوفيتي كنظ الس

ــدور يف فلكــه. ــي كانــت ت الت

)1( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي بجدة، تصدر عن منظمة 
املؤمتر اإلسامي بجدة، العدد 7. 
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املقصد الثاين: رضورة الدولة عى أساس وظيفتها

ــع  ــي جلمي ــد األخاق ــق الرش ــع وحتق ــل املجتم ــدالً تكام ــا ج ــو فرضن ول
ــاوز  ــدم جت ــداء وع ــدم االعت ــم وع ــف بينه ــار والتناص ــول اإليث ــراده، وحص أف
بعضهــم عــى بعــض لصفــاء نفوســهم، ونقــاء طبائعهــم، وال توجــد حاجــة إىل 
احلكومــة والدولــة مــن هــذه الناحيــة، ولكــن مــع هــذا يبقــى االحتيــاج قائــًا إىل 
نظــام جيمــع أمرهــم يف املصالــح العامــة ويســّد حاجاهتــم يف األرزاق واألمــور 
ــة  ــوارع، وجباي ــرق والش ــات، والط ــم واملواص ــة والتعلي ــة، والرتبي الصّحي
الرائــب ورصفهــا يف هــذه املصالــح العامــة، وهــو أمــر ال يقبــل اإلنــكار، وال 
خيتــّص بعــرص مــن دون عــرص أو ظــرف مــن دون ظــرف)1(. وهــذا مــا يمكــن 
التعبــر عنــه بــرورة الدولــة عــى أســاس وظيفتهــا وأهدافهــا، وتوجــد هنــا 

ــات: بعــض النظري

األُوىل: أّن أهداف احلكومة، هي:

1ـ محايــة املجتمــع مــن الفــوىض والتعــدي عــى املجتمعــات املســتقلة 
األخــرى.

2ـ محايــة كل عضــو يف املجتمــع قــدر اإلمــكان مــن فقــدان العــدل، أو كبــت 
أي عضــو منــه، وتطبيــق العدالــة بدقــة.

3ـ إنشــاء منظــات عامــة ال تنشــد مصلحــة فــرد أو جمموعــة مــن األفــراد، 
 Adam( بــل تســعى ملصلحــة املجتمع بــأرسه. ويذهــب إىل ذلــك )آدم ســميث

)1( ينظر: املنتظري، حسن عي حسن، نظام احلكم يف اإلسام: ص 74. 
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ــن  ــون واألم ــيادة القان ــني س ــو: تأم ــارش ه ــة املب ــدف احلكوم ــة: أن ه الثاني
العــام، ونــرش النظــام. فــإذا حصلــت عــى ذلــك وجــب عليهــا أن حتــدد حــدود 
احلريــة الفرديــة، وتضــع هدفــًا أساســًا هلــا وهــو العمــل لنــرش الفكــرة اإلنســانية 

.Pricks( واحلضــارة يف العــامل. وهــذا مــا يذهــب إليــه )بركــس

الثالثة: أن أهداف احلكومة هي: 

1ـ حتقيق النظام يف بادها وحفظ استقاهلا من بني الدول األخرى.

2ـ العمــل للحصــول عــى أوســع نطــاق مــن احلريــة، ويرتبــط باحلريــة تقوية 
اجلهــاز احلاكــم ألجــل احلفــاظ عليهــا، كــا يرتبــط هبــا تثقيــف املواطنــني كــي 

يكونــوا قادريــن عــى ممارســة احلريــة.

3ـ العمــل لتحقيــق الرفاهيــة العامــة ورفــع املســتوى االقتصــادي والفكــري 
واخللقــي. وهــي نظريــة وينبــي.

وحيــدد )الســكي Harol. Laski( يف نظريتــه أن أهــداف احلكومــة هــي: 
قيامهــا بتقويــة جمموعــة مــن األشــخاص واألفــراد لتحقيــق مســتوى اجتاعــي 
ــن  ــة م ــم جمموع ــا يف تنظي ــرص واجباهت ــال، وتنح ــتوى ع ــف بمس ــد يتص جي
ــب  ــض حس ــو وينخف ــيق يعل ــك التنس ــول أن ذل ــن املعق ــقة، وم ــال املنس األع
ــات  ــع فعالي ــى مجي ــيطرة ع ــوم بالس ــة أن تق ــس للحكوم ــم، ولي ــرف القائ الظ
اإلنســان وإنــا عليهــا أن تصنــع مفتــاح التنظيــم االجتاعــي وعليهــا أن حتقــق 
ــا أن نجمــل القــول يف  ــة مــن نظــام أفضــل. وإذا أردن ــدور يف خلــد الرعي مــا ي
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وظيفــة احلكومــة وأهدافهــا ممــا تقــدم بــأن التجمــع البــرشي مــن الروريــات 
التــي ال بــد منهــا لبنــي البــرش، وذلــك عــى اختــاف يف دواعــي التجمــع، أهــي 
الغريــزة الداعيــة للتجمــع مبــارشة أو غريــزة االســتخدام التــي تدفــع كل فــرد 
الســتخدام الفــرد اآلخــر أو مــا إىل ذلــك. وال بــد للمجتمــع مــن نظــام يعــني 
املســر وحيــل التناقــض يف النزعــات ووجهــات النظــر، كــا ال بــد هلــذا النظــام 
مــن معــني ومنفــذ لــه عــى ضــوء مصلحــة معينــة، ومــن هنــا تنشــأ فكــرة نظــام 
ــد  ــة يشء واح ــف للحكوم ــداف والوظائ ــذه األه ــع كل ه ــم)1(. إذن جيم احلك
هــو: ســعادة الفــرد، فــكل شــيئ ينتهــي إىل حتقيــق هــذا اهلــدف الــذي تطمــح 
ــل  ــا ب ــة إقامته ــب أمهي ــه تكتس ــة ومن ــة احلكوم ــل يف وظيف ــة، يدخ ــه البرشي إلي
ــة  ــه رضورة احلكوم ــى أساس ــوم ع ــذي تق ــار ال ــذا املعي ــا. وه رضورة وجوده
ــة  ــى طبيع ــو: مقت ــار األول، وه ــة إىل املعي ــة النهائي ــه باملحصل ــن إرجاع يمك
اإلنســان التــي تتــوق إىل االجتــاع وحتقيــق االحتياجــات مــن خالــه، وهــو مــا 
ال يمكــن حصولــه إالّ بوجــود الدولــة واحلكومــة، فــإن هــذا املعيــار أيضــًا ســببه 
هــو بحــث اإلنســان عــن ســعادته. وهــذه الــرورة البرشيــة لوجــود احلكومــة 

كان مــن الطبيعــي أن ينــادي هبــا اإلســام لكونــه ديــن الفطــرة اإلنســانية.

تـِـي َفَطــَر النَّــاَس َعَلْيَها  يــِن َحنِيًفــا فِْطــَرَة اهللَِّ الَّ قــال تعــاىل: } َأِقــْم َوْجَهــَك لِلدِّ
يــُن اْلَقيِّــُم َوَلِكــنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس اَل َيْعَلُمــوَن{)2(. اَل َتْبِديــَل خِلَْلــِق اهللَِّ َذلـِـَك الدِّ

)1( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسامي بجدة، تصدر عن منظمة 
املؤمتر اإلسامي بجدة، العدد 7. 

)2( الروم: 30. 
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املطلب الثاين: �سرورة الدولة يف الإ�سالم

ــي  ــر احلكوم ــة والتدب ــم واحلكوم ــني أّن احلك ــاء والباحث ــض العل ــرى بع ي
هــو مــن الواجبــات األوليــة الركنيــة يف الديــن وال يعدهلــا بقيــة األركان، فهــي 
ــة  ــة مقدمــة عــى األحــكام األولي حكــم أويل بنفســها وعــى درجــة مــن األمهي
ــة  ــن الصاحل ــة م ــا املختلف ــا وأناطه ــة بدرجاهت ــل احلكوم ــرى)1(. فأص األُخ
والفاســدة رضوريــة؛ ألهّنــا باجلملــة ُتَلّبــي مجلــة مــن الــرورات ذات األمهيــة 
بالدرجــة القصــوى ألصــل حيــاة املجتمــع اإلنســاين والنســل البــرشي. فإقامــة 
الدولــة يف ضــوء نظــام اإلســام إنــا هــو شــأن مــن شــؤون احليــاة اإلســامية 
العامــة، ورضورة ال يمكــن االســتغناء عنهــا بــأي حــال مــن األحــوال، وشــأن 
مــن شــؤونه ووســيلة حلايــة أهدافــه الضخمــة التــي أعلنهــا اإلســام، فإنــه ال 
يمكــن تنفيــذ كثــر منهــا إال بالقــوة احلاكمــة، والشــاهد عــى ذلــك وجــود كثــر 
مــن املوبقــات واملنكــرات املنتــرشة يف البــاد اإلســامية، كالربــا وبيــع اخلمــور 
واملســكرات)2(. هنــاك آيــات قرآنيــة كثــرة ترشــد إىل مســألة رضورة الدولــة يف 
حيــاة املجتمعــات البرشيــة نختــار منهــا قولــه تعــاىل: }أمَلْ َتــَر إىَِل امْلَــإَلِ ِمــْن َبنـِـي 
اِئيــَل ِمــْن َبْعــِد ُموَســى إِْذ َقاُلــوا لِنَبـِـيٍّ هَلـُـُم اْبَعــْث َلنـَـا َمِلــًكا ُنَقاتـِـْل يِف َســبِيِل  إرِْسَ
ــا َأالَّ  ــا َلنَ ــوا َوَم ــوا َقاُل ــاُل َأالَّ ُتَقاتُِل ــُم اْلِقَت ــَب َعَلْيُك ــْيُتْم إِْن ُكتِ ــْل َعَس ــاَل َه اهللَِّ َق
ُنَقاتـِـَل يِف َســبِيِل اهللَِّ َوَقــْد ُأْخِرْجنـَـا ِمــْن ِدَياِرَنــا َوَأْبنَاِئنـَـا َفَلــاَّ ُكتـِـَب َعَلْيِهــُم اْلِقَتــاُل 

)1( السند، حممد، أساس النظام السيايس عند اإلمامية: ص 312. 
)2( القريش، باقر رشيف، النظام السيايس يف اإلسام: ص 126. 
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ــْوا إاِلَّ َقِليــًا ِمنُْهــْم َواهللَُّ َعِليــٌم بِالظَّاملِِــنَي{)1(. فبنــو إرسائيــل هنــا يدركــون  َتَولَّ
ــرد عــى  ــال يف ســبيل اهلل، وال ــام باجلهــاد والقت بفطرهتــم أهنــم ال يمكنهــم القي
مــن اعتــدى عليهــم وأخرجهــم مــن ديارهــم مــن دون قيــادة وحكومــة تنظــم 
ــم يف  ــق أهدافه ــا لتحقي ــت إمرهت ــون حت ــم يعمل ــب أوضاعه ــم، وترت أموره
النــرص والعلبــة عــى عدوهــم، فــكان مرتكــزًا يف أذهاهنــم أن التّشــكل ال حيصــل 

إاِلّ بملــك حافــظ للنظــام والتشــكل)2(.

أوال: الروايات الكثرة الدالَّة عى رضورة احلكومة

ــرورة  ــذه ال ــاد إىل ه ــي إرش ــا ه ــًا، إن ــات أيض ــذه الرواي ــة إّن ه يف احلقيق
اإلنســانية واالجتاعيــة، وليــس تأسيســًا لقضيــة مل تكــن موجــودة. ومــن هــذه 

ــات: الرواي

1ـ قــول أمــر املؤمنــني عليــه الســام ملــا ســمع قــول اخلــوارج: ال حكــم إالّ 
هلل، فقــال: كلمــة حــق يــراد باطــل. نعــم، إنــه ال حكــم إال هلل. ولكــن هــؤالء 
ــل  ــر، يعم ــّر أو فاج ــر ب ــن أم ــاس م ــد للن ــه ال ب ــرة إال هلل: وإن ــون: ال إم يقول
ــع  ــل، وجيم ــا األج ــغ اهلل فيه ــر. ويبل ــا الكاف ــتمتع فيه ــن. ويس ــه املؤم يف إمرت
بــه الفــئ، ويقاتــل بــه العــدو، وتأمــن بــه الســبل، ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن 
القــوي حتــى يســرتيح بــه بــّر وُيســرتاح مــن فاجــر)3(. لقــد نطــق اإلمــام عــي 

)1( البقرة: 246. 
)2( ينظر: املنتظري، حسن عي حسن، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسامية: ج1 

ص187. 
)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي)ع(: ج 1 ص 91. 
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عليــه الســام هبــذا الــكام يف الــرد عــى تيــار خــاص ينفــي رضورة احلكومــة، 
وهــم اخلــوارج، فوقــف أمــر املؤمنــني عليــه الســام موضحــًا معنــى »ال حكــم 
إال هللَّ ومبينــًا خطأهــم. فقــد كانــوا يقولــون إّن احلكومــة خمتصــة بــاهلل، ونحــن 

ــد احلكومــة)1(. ال نري

فضــًا عــن أنــه )ع( يرشــد أيضــًا إىل أّن احلكومــة اجلائــرة مــع مــا فيهــا مــن 
الــرّش والفســاد خــر مــن الفتنــة واهلــرج، وكــذا ورد عنــه يف هــذا املجــال، قوله: 

واٍل ظلــوٌم غشــوٌم خــر مــن فتنــة تــدوم)2(.

ــن  ــات م ــر آي ــد ذك ــال بع ــه ق ــًا أن ــام أيض ــه الس ــي علي ــن ع ــا ورد ع 2ـ م
ــوم  ــام يق ــن إم ــة م ــّد لألّم ــه ال ب ــى أن ــل ع ــح دلي ــذا أوض ــاب اهلل: »ويف ه كت
ــم فيهــم احلــدود، وجياهــد العــدو، ويقّســم  بأمرهــم، فيأمرهــم وينهاهــم ويقي
الغنائــم، ويفــرض الفرائــض، ويعرفهــم أبــواب مــا فيــه صاحهــم، وحيّذرهــم 
ــق، وإالَّ  ــاء اخلل ــباب بق ــد أس ــي أح ــر والنه ــم، إذ كان األم ــه مضاره ــا في م
ســقطت الرغبــة والرهبــة ومل يرتــدع، ولفســد التدبــر، وكان ذلــك ســببًا هلــاك 

ــاد)3(. العب

3ـ مــا ورد عــن أيب عبــد اهلل)ع( قولــه: ال يســتغني أهــل كل بلــد عــن ثاثــة 
يفــزع إليهــم يف أمــر دنياهــم وآخرهتــم، فــإن عدمــوا ذلــك كانــوا مهجــًا: فقيــه 

)1( ينظر: اخلامنائي، عي، العودة إىل هنج الباغة: ص23 وما بعدها
)2( الليثي الواسطي، عي بن حممد، عيون احلكم واملواعظ: ص 505. 

)3( ينظر: املجلي، حممد باقر، بحار األنوار: ج90 ص40. ينظر: الشرازي، نارص مكارم، 
بحوث فقهية مهمة: ص 449. 
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عــامل ورع. وأمــر خــر مطــاع. وطبيــب بصــر ثقــة)1(.

وغــر ذلــك مــن األدلــة النقليــة التــي تؤكــد عــى احلكومــة والدولــة بوصفها 
حاجــة برشيــة اجتاعيــة رضوريــة ال غنــى للنــوع البــرشي عــن االســتغناء عنها. 
بــل وال يمكــن حتقيــق األهــداف الســامية للديــن اإلســامي الــذي يســعى إىل 
بلــوغ البرشيــة أقــىص درجــات رقيهــا وكاهلــا مــن دون حكومــة عادلــة تضــع 
األمــور يف نصاهبــا الصحيــح. وينبغــي اإللفــات إىل أمــور بالغــة األمهيــة يف جمــال 
ــس إالّ  ــام لي ــة يف اإلس ــق احلكوم ــي: أن ح ــام، وه ــادة يف اإلس ــس القي ُأس
تقديــم نــوع مــن اخلدمــة للمجتمــع، وأن القائــد خــادم النــاس ال مالكهــم، كــا 
قــال رســول اهلل يف كام رائــع لــه: ســيد القــوم خادمهــم)2(. مــن هنــا، يذهــب 
ــة  ــة وخدم ــة وحراس ــة أمان ــادة يف احلقيق ــر والقي ــة األم ــام إىل أن والي اإلس
للنــاس، وويل األمــر أمــني وراع وأجــر هلــم)3(. بخــاف بعــض أنظمــة احلكــم 
األُخــرى التــي تــريس قواعدهــا عــى أرضيــة مــن الظلــم والقهــر واالســتبداد 
ــن  ــوم م ــة الي ــه البرشي ــت إلي ــا توصل ــان، وم ــتعباد اإلنس ــة، واس والدكتاتوري
ــرف  ــا يع ــو م ــاء، ه ــة بالدم ــرة مضمخ ــد مس ــة بع ــا مثالي ــم تعّده ــة حك أنظم
ــعب  ــر والش ــاحة للجاه ــرزت مس ــي أف ــة الت ــات الديمقراطي ــوم باحلكوم الي
ألن يقــول كلمتــه يف شــكل احلكــم وشــخصية احلاكــم، هــذه األنظمــة كان قــد 
دعــا اإلســام إىل أفضــل منهــا وأعطــى لألمــة واجلاهــر أثــرًا واضحــًا يف إدارة 

)1( ابن شعبة احلراين، احلسن بن عي، حتف العقول عن آل الرسول: ص 321. 
)2( الصدوق، حممد بن عي، من ال حيره الفقيه: ج 4 ص 378. 

)3( الريشهري، حممد، القيادة يف اإلسام: ص344. 
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الدولــة تبــدأ مــن إضفــاء الرشعيــة عــى احلاكــم، أو خــروج الرشعيــة مــن القــوة 
إىل الفعــل عــن طريــق البيعــة، وكذلــك مراقبــة أدائــه بإســداء النصيحــة واألمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر حتــى تصــل إىل أشــكال ُأخــرى متصاعــدة مــن 
الضغــط اجلاهــري املتمثلــة باملظاهــرات واإلرضابــات والعصيــان املــدين، وكل 

اشــكال االعرتاضــات واالحتجاجــات وغرهــا.

ثانيا: األساس االجتاعي

ــع  ــل م ــّكل التعام ــي تش ــة الت ــاق القيمي ــة واألخ ــات االجتاعي التعام
ــاس واحلــكام املتصديــني لألعــال  االفــراد هــي مــن اهــم قواعــد النجــاح للن
ــع  ــات م ــع التعام ــق مجي ــن طري ــارات ع ــاء امله ــن اقتن ــذا ف ــة، ل األيدلوجي
ــر  ــد أم ــن عن ــذا الف ــس ه ــع أس ــه »إن تتب ــاح بعين ــو النج ــخاص، ه األش
ــر يف  ــن الس ــة، يمك ــة وآمن ــد رصين ــا قواع ــدم لن ــام( يق ــه الس املؤمنني)علي
هداهــا باطمئنــان، ألهنــا حتقــق لنــا الغايتــني الدنيويــة واألخرويــة لقــد أحاطــت 
ــكات،  ــه املش ــت ب ــام( وأمل ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــة بأم ــروف العصيب الظ
وحتلــق حولــه كثــر مــن النــاس بعضهــم املوالــني واألنصــار واألتبــاع، وكثــر 
ــا أن  ــد نبيه ــا بع ــة، وقائده ــام األم ــى إم ــا ع ــك، وكان لزام ــوا كذل ــم ليس منه
ــول  ــن الق ــاء. يمك ــق الس ــم بخل ــة، ويقوده ــى احلكم ــم بمنته ــل معه يتعام
باطمئنــان إنَّ أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( حقــق تعامــا ناجحــا مــع النــاس 
ســواء كانــوا أتباعــا وموالــني أو أعــداء ومبغضــني«1 لــذا يقــول أمــر املؤمنــني 

املتحرة يف فكر اإلمام عي عليه السام،  الدولة  بناء  )1(- شكر نصر عي موسى، أسس 
http://www. haydarya. com :موقع مكتبة الروضة احليدرية
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»عليــه الســام« يف وصيتــه اخلالــدة والرائعــة لولديــه اإلمامــني احلســنني« عليها 
الســام«:)أوصيكم ومجيــع ولــدي وأهــي ومــن بلغــه كتــايب بتقــوى اهلل ونظــم 
امركــم(، فــكان عليــه الســام مــن حذاقتــه اإلداريــة ان جعــل هيــكًا تنظيميــًا 
مرفقــًا بوجــود املســتويات اإلداريــة الثاثــة يف االدارة.. احلديثــة وهــي: االدارة 
العليــا والوســطى والدنيــا. وقــد تضمــن هــذا العهــد رســم اخلطــوط العريضــة 
ــاس  ــى أس ــرص ع ــكام يف كل ع ــا احل ــب أن ينتهجه ــي جي ــة الت ــة العام للسياس
ــية  ــاة السياس ــم احلي ــدف إىل تنظي ــي هت ــامية الت ــانية اإلس ــات اإلنس املنطلق
واالجتاعيــة واالقتصاديــة تنظيــًا دقيقــًا وبنــاء العاقــات الداخليــة يف املجتمــع 
اإلســامي عــى أســاس العــدل واحلريــة واملســاواة ســواءًا كان تعامــل احلاكــم 
مــع الشــعب أو مــع رجــال الســلطة وفــق سياســة تكفــل للجميــع االســتقرار 
ــق  ــدو والصدي ــع الع ــة م ــات اخلارجي ــس العاق ــح أس ــا يوض ــدم، وك والتق
ــن  ــذي يمك ــام. وال ــتقاهلا الت ــا واس ــا وعزهت ــة كرامته ــظ لألم ــكل حيف بش
ــي  ــام ه ــه الس ــي علي ــام ع ــد اإلم ــكلت يف عه ــي تش ــة الت ــه يف الدول ماحظت
ــرؤوس للرئيــس وتلقــي  ــة قائمــة عــى النظــام املركــزي وهــو خضــوع امل دول

ــه وتنفيذهــا مــن جهــة أخــرى1 تعليات

املطلب الثالث: نظرية ال�سورى

ــة  ــي نظري ــامي ه ــم اإلس ــة احلك ــر طبيع ــة يف تفس ــات املهم ــن النظري م
ــا  ــا هل ــنة مل ــل الس ــد أه ــم عن ــات يف احلك ــهر النظري ــن أش ــي م ــورى، وه الش

 2000 العدد 50  النبأ،  السام ونظام احلكم، جملة  اإلمام عي عليه  السعيدي،  )1(- حامد 
nezam. htm/https://annabaa. org/nba50 ،ترشين األول
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مــن ســبق تارخيــي عــى مســتوى التطبيــق واملارســة، وملــا ذكــر هلــا مــن أدلــة 
ــًا. ــيتضح الحق ــا س ــذا م ــة، وه متنوع

املقصد األول: األساس التارخيي لنظرية الشورى

تعــّد نظريــة الشــورى يف احلكــم عنــد أهــل الســنة مــن أكــر النظريــات التــي 
ــة  ــًا لنظري ــّدت بدي ــام، وع ــية يف اإلس ــة السياس ــق الرشعي ــا حتقي ــى عليه ابتن
النــص يف احلكــم ليــس بديــًا مزامحــًا باألفضليــة، وإنــا بديــًا لغيــاب النــص 
عــى احلاكــم مــن قبــل املــرشع، كــا يّدعــي متبنــو الشــورى، فالشــورى تكــون 
يف مــا مل يكــن هلــم فيــه نــص رشعــي، وإال ال معنــى هلــا، وكيــف يليــق باملســلم 
العــدول عــن حكــم اهلل عــز وجــل إىل آراء الرجــال، واهلل ســبحانه هــو احلكيــم 
ــي  ــب التنظيم ــارها يف اجلان ــورى مس ــة الش ــقت نظري ــا ش ــن هن ــر)1(. وم اخلب
التأســيي الســيايس، كــروح لنظــام احلكــم اإلســامي، وانطلقــت مــن فــراغ 
ــذ  ــة مل تأخ ــع أن النظري ــنة م ــل الس ــى أه ــب مدع ــة بحس ــوص يف اإلمام النص
صــورة وشــكًا واحــدًا عــى مســتوى التنظــر والتطبيــق إىل يومنــا احلــارض إال 
أهنــا اعتمــدت املشــورة يف جوهرهــا. واألســاس التارخيــي الــذي اســتندت إليــه 
هــذه النظريــة إىل جانــب مــا قــد يّدعــى مــن أدلــة هو حــني اجتمــع األنصــار من 
األوس واخلــزرج يتزعمهــم ســعد بــن عبــادة ســيد اخلــزرج مرشــحهم لإلمارة، 
يف ســقيفة بنــي ســاعدة، وأعلنــوا رغبتهــم يف تســنم مقاليــد احلكــم. وبينــا هــم 
يتداولــون أمرهــم، بــني مســتبد باألمــر، ومنخــذل، إذ دخــل عليهــم أبــو بكــر 
وعمــر بــن اخلطــاب وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح، ومل يكــن مــن املهاجريــن غرهــم 

)1( ينظر: اآللويس، حممود بن عبد اهلل، روح املعاين: ج13 ص16ـ17. 
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يف الســقيفة، فتغــرت جمريــات األمــور لصالــح قريــش، فقــال عمــر: هيهــات ال 
جيتمــع اثنــان يف قــرن! واهلل ال تــرىض العــرب أن يؤمروكــم ونبيهــا مــن غركــم، 
ولكــن العــرب ال متتنــع أن تــويل أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم وويل أمورهــم 
ــلطان  ــرة والس ــة الظاه ــرب احلج ــن الع ــى م ــن أب ــى م ــك ع ــا بذل ــم، ولن منه
ــاؤه وعشــرته إال  ــه، ونحــن أولي ــا ســلطان حممــد وإمارت املبــني، مــن ذا ينازعن
مــدل بباطــل، أو متجانــف ألثــم، ومتــورط يف هلكــة)1(. وحصلــت انشــقاقات 
وتصدعــات يف موقــف األنصــار، فــأراد أبــو بكــر مبايعــة أيب عبيــدة بــن اجلــراح 
ــده،  ــط ي ــر أن يبس ــن أيب بك ــب م ــر، وطل ــض عم ــاب، فرف ــن اخلط ــر ب أو عم
فبســط يــده، فبايعــه عمــر، وبايــع النــاس)2(. ويف مســند أمحــد، قــال عمــر بــن 
ــاف،  ــيت االخت ــى خش ــوات، حت ــت األص ــط، وارتفع ــر اللغ ــاب: وكث اخلط
فقلــت: ابســط يــدك يــا أبــا بكــر، فبســط يــده فبايعتــه، وبايعــه املهاجــرون، ثــم 
ــرة  ــر)4(، والس ــن كث ــة الب ــة والنهاي ــه يف البداي ــار.....)3(. ومثل ــه األنص بايع
النبويــة البــن هشــام)5(. وهكــذا متــت البيعــة واخلافــة أليب بكــر. واختــذ نـــظام 

)1( الطري، حممد بن جرير، تاريخ الطري: ج3 ص220. ينظر: ابن األثر اجلزري، عي بن 
حممد، الكامل يف التاريخ: ج2 ص191. 

األثر  ابن  ينظر:  ص220ـ221.  ج3  الطري:  تاريخ  جرير،  بن  حممد  الطري،  ينظر:   )2(
بن  حممد  البخاري،  ينظر:  ص191.  ج2  التاريخ:  يف  الكامل  حممد،  بن  عي  اجلزري، 

إساعيل، صحيح البخاري: ج5 ص6. 
)3( ابن حنبل الشيباين، أمحد بن حممد، مسند أمحد: ج1 ص452. 

)4( ينظر: ابن كثر الدمشقي، إساعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج5 ص267. 
)5( ينظر: احلمري املعافري، عبد امللك بن هشام، السرة النبوية البن هشام: ج2 ص660. 
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ــاين صــورة ُأخــرى يمكــن أن نســميها الشــورى  الشــورى يف زمــن اخلليفــة الث
املقيــدة واملرشوطــة وجعلهــا يف ســتة أشــخاص، وهــم: عــي وعثــان والزبــر 
ــل  ــر، ومل جيع ــن عم ــد اهلل ب ــة، وعب ــوف وطلح ــن ع ــن ب ــد الرمح ــعد وعب وس
لعبــد اهلل بــن عمــر مــن األمــر شــيئًا، وأمــر صهيــب الرومــي بــأن يقــف عــى 
رؤوســهم، وقــال لــه: إن اجتمــع مخســة ورضــوا رجــًا وأبــى واحــد فاشــدخ 
رأســه أو ارضب رأســه بالســيف وإن اتفــق أربعــة فرضــوا رجــًا منهــم وأبــى 
ــًا  ــة رج ــم وثاث ــًا منه ــة رج ــإن ريض ثاث ــها، ف ــارضب رؤوس ــان، ف اثن
ــاروا  ــه فليخت ــم ل ــني حك ــأي الفريق ــر، ف ــن عم ــد اهلل اب ــوا عب ــم، فحّكم منه
ــن  ــوا مــع الذي ــن عمــر، فكون ــد اهلل ب ــإن مل يرضــوا بحكــم عب رجــًا منهــم، ف
ــه  ــوا عــّا اجتمــع علي ــد الرمحــن بــن عــوف، واقتلــوا الباقــني إن رغب فيهــم عب
النــاس)1(. يف حــني أّن عمــر مل يكــن يعتقــد أن األصــل يف التوليــة هــو الشــورى، 
وإن كان قــد قــال بالشــورى يف خطبتــه األخــرة؛ ففــي العقــد الفريــد البــن عبــد 
ربــه أن عمــر، قــال: قــد كنــت أمجعــت بعــد مقالتــي لكــم أن أويّل رجــًا أمركــم 
أرجــو أن حيملكــم عــى احلــق- وأشــار إىل عــّي- ثــم رأيــت أن ال أحتّملهــا حّيــًا 
ــال: مــن  ــن اخلطــاب، ق ــًا)2(. ويف أنســاب األرشاف للبــاذري أن عمــر ب ومّيت
يدلنــي عــى رجــل بــّر تقــي أوّليــه؟)3(. وســاقوا لنظريــة الشــورى أدلــة قرآنيــة 

وروائيــة ســيذكر الباحــث بعضــًا مــن هــذه األدلــة يف املقصــد اآليت.

)1( الطري، حممد بن جرير، تاريخ الطري: ج4 ص229. 
)2( ابن عبد ربه األندلي، أمحد بن حممد، العقد الفريد: ج5 ص27. 

)3( الباذري، أمحد بن حييى، أنساب األرشاف: ج5 ص502. 
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املقصد الثاين: أدلة نظرية الشورى

اأوًل: الأدلة القراآنية

ــٍة  ــَا َرمْحَ ممــا ذكــر مــن أدلــة قرآنيــة لنظريــة الشــورى هــي قولــه تعــاىل: }َفبِ
ــوا ِمــْن َحْولـِـَك َفاْعــُف  ــا َغِليــَظ اْلَقْلــِب اَلْنَفضُّ ِمــَن اهللَِّ لِنـْـَت هَلـُـْم َوَلــْو ُكنـْـَت َفظًّ
ْل َعــَى اهللَِّ إِنَّ اهللََّ  َعنُْهــْم َواســتْغِفْر هَلـُـْم َوَشــاِوْرُهْم يِف اأْلَْمــِر َفــإَِذا َعَزْمــَت َفَتــَوكَّ
ِلــنَي{)1(، ولألســتدالل هبــذه اآليــة فقــد أخــرج الطــري يف تفســره  حُيِــبُّ امْلَُتَوكِّ
بســنده، عــن ســفيان بــن عيينــة يف قولــه ســبحانه: }... َوَشــاِوْرُهْم يِف اأْلَْمــِر.. 
{)2(، قــال: هــي للمؤمنــني، أن يتشــاوروا فيــا مل يأهتــم عــن النبــي فيــه أثــر)3(. 
ــوال، منهــا مــا عــن احلســن  ــة جمموعــة مــن األق ــى ىف هــذه اآلي ونقــل القرطب
البــرصي والضحــاك، بــأن مشــاورة النبــي أصحابــه فيــا مل يأتــه فيه وحــي، ليس 
حلاجــة منــه إىل رأهيــم؛ وإنــا ليســتن بــه املســلمون، ويتبعــه املؤمنــون ولتقتــدي 
ــر:  ــاورهم يف األم ــاف: وش ــرشي يف الكش ــال الزخم ــده)4(. وق ــن بع ــه م ــه أمت ب
يعنــى يف أمــر احلــرب ونحــوه، ممــا مل ينــزل عليــك فيــه وحــي لتســتظهر برأهيــم، 
وملــا فيــه مــن تطييــب نفوســهم والرفــع مــن أقدارهــم. وعــن احلســن)ع(: قــد 
علــم اهلل أنــه مــا بــه إليهــم حاجــة، ولكنــه أراد أن يســتن بــه مــن بعــده. وعــن 

)1( آل عمران: 159. 
)2( آل عمران: 159. 

)3( الطري، حممد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن: ج7 ص345. 
)4( ينظر: القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج4 ص250. 
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النبــي: مــا تشــاور قــوم قــط إال هــدوا ألرشــد أمرهــم«)1(.

ــَاَة  ــْم َوَأَقاُمــوا الصَّ ِ ِذيــَن اســتَجاُبوا لَِرهبِّ والدليــل اآلخــر قولــه تعــاىل: }َوالَّ
ــْم َومِمَّــا َرَزْقنَاُهــْم ُينِْفُقــوَن{)2(. ويف تقريــب االســتدالل  َوَأْمُرُهــْم ُشــوَرى َبْينَُه
ــى  ــدل ع ــاىل... ي ــه تع ــرآن: وقول ــكام الق ــاص يف أح ــال اجلص ــة ق ــذه اآلي هب
جالــة موقــع املشــورة لذكــره هلــا مــع اإليــان وإقامــة الصــاة ويــدل عــى أنــا 

ــورون هبا)3(. مأم

وذكــر القرطبــي يف تفســره: أن اهلل تعــاىل مــدح املشــاورة يف األمــور بمــدح 
القــوم الذيــن كانــوا يمتثلــون ذلــك، وكان الصحابــة بعــد رحيــل نبــي اهلل عنهــم 
يتشــاورون يف األحــكام ويســتنبطوهنا مــن الكتــاب والســنة. وأّول أمــر تشــاور 
ــا،  ــص عليه ــي مل ين ــإن النب ــة، ف ــي اخلاف ــي ه ــل النب ــد رحي ــة بع ــه الصحاب في
حتــى كان فيهــا بــني أيب بكــر واألنصــار مــا جــرى مــن اخلــاف يف الســقيفة مــن 

أجــل البيعــة)4(.

ــوَرى  ــْم ُش ــاىل: }... َوَأْمُرُه ــه تع ــب، قول ــح الغي ــرازي يف مفاتي ــال ال وق
َبْينَُهــْم.. {)5(، قيــل: كان إذا وقعــت بينهــم واقعــة اجتمعــوا وتشــاوروا فأثنــى 
اهلل عليهــم، أي ال ينفــردون بــرأي بــل مــا مل جيتمعــوا عليــه ال يقدمــون عليــه، 

)1( الزخمرشي، حممود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج1 ص432. 
)2( الشورى: 38. 

)3( اجلصاص، أمحد بن عي، أحكام القرآن: ج5 ص263. 
)4( ينظر: القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن: ج16 ص37. 

)5( الشورى: 38. 
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ــدوا)1(. ــوم إال ه ــاور ق ــا تش ــن)ع( م ــن احلس وع

ثانيًا: األدلة الروائية

ــدأ  ــل بمب ــب العم ــى وج ــم ع ــرة عنده ــث كث ــنة بأحادي ــل الس ــتدّل أه اس
ــا: ــورى، منه الش

1ـ عــن أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب)ع(، قــال: قلــت: يــا رســول اهلل: 
األمــر ينــزل بنــا بعــدك مل ينــزل فيــه قــرآن ومل يســمع منــك فيــه يشء قــال: امجعوا 
ــرأي واحــد)2(.  ــي واجعلــوه بينكــم شــورى وال تقضــوه ب ــد مــن أمت ــه العاب ل
قــال األنصــاري يف كتــاب الشــورى وأثرهــا: احلديــث دال عــى وجــوب 
التشــاور يف األمــور التــي ال نــص فيهــا مــن القــرآن والســنة، وكذلــك دال عــى 

ــة)3(. ــرأي األغلبي األخــذ ب

ــي ُســئل عــن  2ـ أخــرج الدارمــي يف ســننه بســنده، عــن أيب ســلمة، أن النب
ــن  ــدون م ــه العاب ــر في ــال: »ينظ ــنة، ق ــاب وال س ــس يف كت ــدث، لي ــر حي األم
املؤمنــني«)4(، وقــد علــق حمقــق الكتــاب الــداراين عــى احلديــث، قائــا: إســناده 

ــل)5(. ــو مرس ــح وه صحي

)1( الرازي، حممد بن عمر، مفاتيح الغيب: ج27 ص603. 
ينظر:  ص357.  ج7  املنثور:  الدر  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين،  جال  السيوطي   )2(

اآللويس، حممود بن عبد اهلل، روح املعاين: ج13 ص47. 
)3( األنصاري، عبد احلميد بن إساعيل، الشورى وأثرها يف الديمقراطية: ص65. 

)4( الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرمحن، سنن الدارمي: ج1 ص239. 
)5( املصدر نفسه: ج1 ص239. 
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ــا  ــال: مل ــاس، ق ــن عب ــان بســنده، عــن اب 3ـ أخــرج البيهقــي يف شــعب اإلي
ــر... {)1(. ــاورهم يف األم ــة: }... وش ــذه اآلي ــت ه نزل

ــا اهلل  ــن جعله ــا، ولك ــان عنه ــوله غني ــا إن اهلل ورس ــول اهلل: أم ــال رس وق
رمحــة ألمتــي، فمــن شــاور منهــم مل يعــدم رشــدًا، ومــن تــرك املشــورة منهــم مل 

ــاء)2(. يعــدم عن

ــح  ــد الصال ــورى حمم ــل بالش ــوب العم ــى وج ــث ع ــذا احلدي ــتدل هب واس
ــدأ  ــدات مب ــن مؤي ــدًا م ــنة، وأورده مؤي ــاب والس ــني الكت ــورى ب ــه الش يف كتاب

ــث. ــن األحادي ــك م ــر ذل ــورى)3(. وغ الش

املقصد الثالث: كيفية انعقاد احلكم وفق نظرية الشورى

عــادة مــا يتــم انعقــاد احلكــم للحاكــم، يف هــذه النظريــة ببيعــة مــن أهــل احلل 
والعقــد، أو مــا تســّمى ببيعــة االنعقــاد، ثــم تتبعهــا بيعــة عامــة مــن النــاس، أو 
مــا تســمى ببيعــة الطاعــة واالنقيــاد. يقــول املــاوردي يف األحــكام الســلطانية: 
ــة  ــل اإلمام ــوال أه ــوا أح ــار تصفح ــل لاختي ــد واحل ــل العق ــع أه ــإذا اجتم ف
ــم  ــًا وأكمله ــم فض ــم أكثره ــة منه ــوا للبيع ــا، فقدم ــم رشوطه ــودة فيه املوج
رشوطــًا، ومــن يــرع النــاس إىل طاعتــه، وال يتوقفــون عــن بيعتــه، فــإذا تعــني 
هلــم مــن بــني اجلاعــة مــن أداهــم االجتهــاد إىل اختيــاره عرضوهــا عليــه، فــإن 
ــة  ــزم كاف ــة، فل ــه اإلمام ــم ل ــدت ببيعته ــا، وانعق ــوه عليه ــا بايع ــاب إليه أج

)1( آل عمران: 159. 
)2( البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإليان: ج10 ص41. 

)3( ينظر: الصالح، حممد بن أمحد، الشورى يف الكتاب والسنة وعند علاء املسلمني: ص56. 
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األُمــة الدخــول يف بيعتــه واإلنقيــاد لطاعتــه)1(. واختلفــت آراء العلــاء يف مســألة 
العــدد، الــذي تنعقــد بــه اإلمامــة مــن أهــل احلــل والعقــد، عــى الرغــم مــن أهنا 
جمــرد بحــث نظــري، دعــت إليــه رغبــة الفقهــاء واملتكلمــني يف أن جيــدوا حكــًا 
ــاع  ــب إىل اإلمج ــن ذه ــم م ــًا، فمنه ــا عق ــًا تصوره ــادام ممكن ــة، م ــكل حال ل
ــة بجمهــور أهــل احلــل  ــام عــى اخلليفــة)2(، ومنهــم اشــرتط انعقــاد اخلاف الت
والعقــد)3(. ومنهــم مــن حــدد أهــل احلــل والعقــد بعــدد خمصــوص. ومنهــم 
مــن ذهــب إىل عــدم اشــرتاط انعقــاد اإلمامــة بإمجــاع املســلمني، أو مجهــور أهــل 
ــا  ــوص، وإن ــدد خمص ــد بع ــل والعق ــل احل ــد أه ــدم تقيي ــد، وإىل ع ــل والعق احل
ــوكة)4(.  ــدرة والش ــن ذوي الق ــوا م ــد أن يكون ــل والعق ــل احل ــرتطوا يف أه اش
وأمــا بيعــة الطاعــة واالنقيــاد فهــي البيعــة التــي يؤدهيــا مــن تيــر مــن املســلمني 
بعــد بيعــة االنعقــاد، كبيعــة الصحابــة أليب بكــر يف املســجد، بعــد أن بايعــه أهــل 
احلــل والعقــد يف ســقيفة بنــي ســاعدة، وبيعــة عمــر بــن اخلطــاب بعــد أن عهــد 
أليــه أبــو بكــر، وبيعــة عثــان بعــد أن عقــدت لــه مــن عبــد الرمحــن بــن عــوف.

ويف نظريــة الشــورى كــا هــو واضــح فــإن رأي األُمــة فيهــا رأيــًا جوهــري 
ــب  ــا ترغ ــا، فعندم ــة عنه ــة املنبثق ــري للحكوم ــود الفق ــي العم ــايس وه وأس

)1( املاوردي، عي بن حممد، األحكام السلطانية: ص25ـ26. 
املصلني: ص460.  بن إساعيل، مقاالت اإلساميني واختاف  ينظر: األشعري، عي   )2(

ينظر: الشهرستاين، حممد بن عبد الكريم، امللل والنحل: ج1 ص25. 
)3( ينظر: الفراء، حممد بن احلسني، األحكام السلطانية: ص23. 

)4( ينظر: اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل، غياث األمم يف التياث الظلم: ص71ـ72. 
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األُمــة أن تغــر أو تصلــح مــن مســار احلكومــة فإهنــا تنطلــق مــن أرضيــة صلبــة 
ومــن أســاس واضــح.

خامتة ونتائج:

والنقــض  األبحــاث واالســتدالالت  خلصــت هــذا يف هنايــة مطــاف 
واإلبــرام، إىل عــدة نتائــج مهمــة:

1- أهنــا حماولــة لبيــان مســألة مهمــة مــن مســائل الفقــه الســيايس التــي تفتقر 
إىل مزيــد مــن األبحــاث والدراســات للحكومــة اإلمام عــي )ع(.

ــة والقــدرة عــى اســتيعاب املســتجدات  ــاز الفقــه اإلســامي باملرون 2- يمت
واملســتحدثات عــى الســاحة االجتاعيــة والسياســية وغرهــا، وإعطــاء احللــول 

للمشــاكل التــي يبحــث عنهــا املجتمــع اإلســامي.

3- يؤمــن الفقــه اإلســامي بــرورة إقامــة الدولــة بوصفهــا حاجــة رضورة 
إنســانية وجمتمعيــة وحاجــة ملحــة لتلبيــة املتطلبــات الروريــة للنــاس يف األمن 

وإشــاعة العــدل والنظــام، والعيــش الكريم.

ــة  ــات العقدي ــعة باالختاف ــورة واس ــامية بص ــة اإلس ــرت النظري 4- تأث
والفلســفية والفقهيــة، بــل وحتــى السياســية بــني املســلمني مــا أّثــر كثــرًا عــى 

ــامية. ــة اإلس ــي لأُلم ــيايس واالجتاع ــع الس الواق

ــة  ــى لألم ــة يبق ــفة الدول ــامية يف فلس ــات اإلس ــف النظري ــى خمتل 5- ع
واجلاهــر أثرهــا الفّعــال ســواء أكانــت تعتمــد اجلاهــر أساســًا لقيــام احلكــم، 
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ــص. ــة الن ــا كنظري ــورى أو غره ــة الش كنظري

6- ال تنمــو الديمقراطيــة، وتــورق شــجرهتا، وتعطــي ثارهــا املتمثلــة 
املعارضــة  أســاليب  وممارســة  للســلطة،  الســلمي  والتــداول  باالنتخــاب 
ــذي  ــدأ ال ــو املب ــرأي، وه ــة ال ــية وحري ــة السياس ــواء احلري ــلمية، إالّ يف أج الس

ــه. ــن أولويات ــده م ــام، وع ــره اإلس أق

ــي:  ــر، وه ــى والة األم ــط ع ــاليبها يف الضغ ــا وأس ــة آلياهت ــت لألم 7- كان
مراقبــة األُمــة واجلاهــر للحكومــة، ونصــح األُمــة للحاكــم، وعزلــه واســتبداله 

إذا لــزم األمــر.

8- تــؤدي مثــل البحــوث إىل إشــاعة ثقافــة التســامح ونبــذ العنــف وترســيخ 
ــرق  ــلوك ط ــوق، وس ــذ احلق ــا يف أخ ــاج آلياهت ــر انته ــة ع ــادئ الديمقراطي مب

ــة. ــف والكراهي ــد إالّ العن ــف ال يوّل ــانية، ألن العن ــة وإنس حضاري

9- هنــاك قواعــد قانونيــة ورشعيــة يمكــن االســتناد إليهــا يف إثبــات 
مرشوعيــة الدولــة، ككــون احلاكــم وكيــًا عــن مجاهــر األُمــة يف إدارة الدولــة، 
أو يكــون مأذونــًا مــن قبــل الشــعب، أو نائبــًا عنــه، أو أمينــًا عــى مــا يف يــده مــن 

ــلطة. س

القرآن الكريم

املراجع

ــوري. )2019(. دور  ــودي نعمــه اجلب 1- حاكــم حمســن الربيعــي، عــي عب
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ــة االخــرتاق  ــدويل مــن خــال نظري التســويق اإلعامــي يف جــذب الســائح ال
ــة  ــة(. جمل ــياحية العراقي ــادق الس ــن الفن ــة م ــة لعين ــة حتليلي ــي )دراس االجتاع
ــة 11)4(  ــة واملالي ــة واإلداري ــات االقتصادي ــاد للدراس ــة االدارة واالقتص كلي

.851-830

2- ابــن حنبــل، أمحــد بــن حممــد، مســند أمحــد، النــارش: دار صــادر، بروت، 
ن لبنا

ــق  ــة، حتقي ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــاعيل ب ــقي، إس ــر الدمش ــن كث 3- اب
وتدقيــق وتعليــق: عي شــري، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1408 - 1988م، 

النــارش: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، لبنــان.

4- ابــن فــارس، أمحــد، معجــم مقاييــس اللغــة، حتقيــق: عبــد الســام حممــد 
ــارش:  ــة اإلعــام اإلســامي، الن ــع: 1404، املطبعــة: مكتب هــارون، ســنة الطب

مكتبــة اإلعــام اإلســامي.

5- األزدي، حممــد بــن احلســن، مجهــرة اللغــة، حتقيــق: رمــزي منــر بعلبكي، 
النــارش: دار العلــم للمايــني، الطبعة: األوىل، ســنة الطبــع: 1987م.

6- األشــعري، عــي بــن إســاعيل، مقــاالت اإلســاميني واختــاف 
ــة: األوىل،  ــة، الطبع ــة العرصي ــارش: املكتب ــم زرزور، الن ــق: نعي ــني، حتقي املصل

ــع: 1426 هـــ، 2005م. ــنة الطب س

7- اآللــويس، حممــود بــن عبــد اهلل، روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم 
والســبع املثــاين، حتقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، النــارش: دار الكتــب العلمية، 
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بــروت، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1415 هـ.

8- أمــر املؤمنــني، اإلمــام عــي(ع(، هنــج الباغــة خطــب اإلمــام عــي )ع(، 
مجعهــا: الرشيــف الــريض، النــارش: دار الذخائــر قــم، املطبعــة: النهضــة، ســنة 

الطبــع: 1412 هـ، الطبعــة: األويل.

يف  وأثرهــا  الشــورى  إســاعيل،  بــن  احلميــد  عبــد  األنصــاري،   -9
بــروت. العرصيــة،  املكتبــة  الديمقراطيــة، 

10- بســيوين، د. حســن الســيد، الدولــة ونظام احلكــم واإلدارة يف اإلســام، 
النــارش: عــامل الكتــب القاهرة، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبع: 1305 هـــ 1985م.

ــام  ــد الس ــق: عب ــران، حتقي ــكام الق ــي، أح ــن ع ــد ب ــاص، أمح 11- اجلص
حممــد عــي شــاهني، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1415 - 1995 م، النــارش: 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

ــام،  ــن هش ــة الب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــك ب ــد املل ــري، عب 12- احلم
حتقيــق وضبــط وتعليــق: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، ســنة الطبــع: 1383 
ــح  ــي صبي ــد ع ــة حمم ــارش: مكتب ــرة، الن ــدين، القاه ــة: امل - 1963 م، املطبع

وأوالده، بمــرص.

ــاس  ــيد عب ــة: الس ــة، ترمج ــج الباغ ــودة إىل هن ــي، الع ــي، ع 13- اخلامنائ
نــور الديــن، النــارش: الــدار اإلســامية بــروت، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 

2000م.

ــرش  ــة الن ــارش: مؤسس ــدين، الن ــة املسرتش ــي، هداي ــد تق ــرازي، حمم 14- ال
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ــة. ــم املرشف ــني بق ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع اإلس

15- الزخمــرشي، حممــود بــن عمــرو، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيون 
األقاويــل يف وجــوه التأويــل، الطبعــة: األوىل، ســنة الطبــع: 1417 - 1996 م، 

النــارش: دار الكتــب العلميــة، بــروت.

16- الســند، حممــد، أســاس النظــام الســيايس عنــد األماميــة، تقريــر: 
ــم،  ــران ق ــن إي ــارش: مدي ــوى، الن ــن رض ــد حس ــكندري وحمم ــى اس مصطف

رسور. املطبعــة:  األوىل،  الطبعــة: 

17- الســيوطي، عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، الــدر املنثــور يف التفســر باملأثور، 
النــارش: دار املعرفــة للطباعــة والنــرش، بــروت، لبنان.

18- الصــدوق، حممــد بــن عــي، اخلصــال، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي 
أكــر الغفــاري، ســنة الطبــع: 18 ذي القعــدة احلــرام 1403 - 1362 ش.

19- الطــري، أمحــد، الريــاض النــرة يف مناقــب العــرشة، تصحيــح: حممــد 
بــدر الديــن النعســاين احللبــي، الطبعــه: األوىل مــرص، ســنه الطبــع: 1951م.

القــريش، باقــر رشيــف، النظــام الســيايس يف اإلســام، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
1398هـ. الطبع: 

21- القرطبــي، حممــد بــن أمحــد، اجلامــع ألحــكام القــرآن )تفســر 
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ــان. ــروت لبن ــريب ب ــرتاث الع ال

22- الليثــي الواســطي، عــي بــن حممــد، عيــون احلكــم واملواعــظ، حتقيــق: 
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حســني احلســيني، النــارش: دار احلديــث، الطبعــة: األوىل.

ــة،  ــة املصحح ــة: الثاني ــوار، الطبع ــار األن ــر، بح ــد باق ــي، حمم 23- املجل
ــان. ــروت، لبن ــاء، ب ــة الوف ــارش: مؤسس ــع: 1403 - 1983 م، الن ــنة الطب س

24- مصطفــوي، حممــد كاظــم، مائة قاعــدة فقهيــة، املجموعــة: مصطلحات 
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سع
وصايا النيب وأعالمه حول الغدير وآثاره يف السلم اجملتمعيالجزء التا

د. و�سن �ساحب عيدان

امللخ�ش:

إّن موضــوع الوصايــا مــن املواضيــع التــي اســتأثرت باهتــام الباحثــني ملــا هلــا 
مــن أمهيــة يف تســير احليــاة السياســية واالجتاعيــة والرتبويــة والقياديــة.

ــر تعــدُّ مــن أهــم  ــة الغدي ــخ اإلســام بقضي ــي عرفــت يف تاري ــة الت والقضي
ــا متثــل املحــور  القضايــا اإلســامية وأشــّدها خطــورة وحساســية؛ وذلــك ألهنَّ
ــلم  ــان املس ــام لإلنس ــاه الع ــد االجت ــه حتدي ــى أساس ــم ع ــذي يت ــاس ال واألس
ــة أو  ــة أو الفكري ــة العقائدي ــن الناحي ــره، إْن م ــره إىل مص ــط مس ــم خ ويرتس
يف نطــاق الترشيــع أو يف جمــال االرتبــاط الشــعوري والعاطفــي، وعــى أســاس 
ــات  ــدد املنطلق ــه وتتح ــط ب ــا حيي ــات يف كلِّ م ــم العاق ــون رس ــه يك ــك كلِّ ذل

ــرات. ــل واملؤث ــكل العوام ــات وتتش ــون االرتباط وتتك

ــاد  ــن أبع ــا م ــا هل ــاح م ــة وإيض ــذه القضي ــث يف ه ــإنَّ البح ــك ف ــل ذل وألج
ــغ  ــح بال ــات يصب ــروف ومابس ــن ظ ــا م ــا اكتنفه ــى م ــرف ع ودالالت والتع
ــذا  ــاء ه ــه، وج ــاف عقاب ــه وخي ــو ثواب ــه يرج ــن بربِّ ــلم يؤم ــكلِّ مس ــة ل األمهي
ــول  ــلَّم ح ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيِّ حممَّ ــا النب ــح وصاي ــث ليوض البح

ــي. ــلم املجتمع ــاره يف الس ــر وآث الغدي
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وقد ُقسم البحث عى النحو اآليت:

ــتوى  ــع املس ــيِّ يف رف ــتها ودور النب ــة دراس ــا وأمهي ــث األول: الوصاي املبح
ــة. ــي لأُلمَّ ــي واألخاق الروح

أ- مفهوم الوصية يف اللغة واالصطاح

ب- مفهوم الوصية يف القرآن الكريم

ة. ج- دور النبيِّ يف رفع املستوى الروحي واألخاقي لأُلمَّ

املبحث الثاين: بيعة الغدير يف وصايا النبيِّ حمّمد صىَّ اهلل عليه وآله

أ- سند احلديث

ب- دراسة احلديث

ج- املوىل يف األدب

د- كيفية انبثاق املشهد وانطاق الباغ

هـ- حمتوى اخلطبة

و- تتويج عيٍّ عليه السام ليوم الغدير

ي- مناشدة الصحابة

املبحث الثالث: الغدير ودوره يف تعزيز مقومات السلم املجتمعي.

أ- ماهية السلم املجتمعي

ب- تعزيز العدالة االجتاعية
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الجزء التا

اخلامتة

قائمة املصادر واملراجع

املقدمة:

تعــدُّ وصايــا النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم إرثــًا تارخييــًا عظيــًا، 
تنظــر إليهــا األجيــال الاحقــة بإجــال وإكبــار وتعترهــا املثــل األعــى 
واألُنمــوذج األفضــل لتوجيــه املجتمع نحــو الفضائــل واآلداب واخللــق الرفيع، 
وهــذه املبــادئ اإلنســانية واحــدة مــن أهــم مبــادئ الديــن اإلســامي، فهــو دين 
ــة العــرب عــى التفاعــل مــع  ــت هــذه الوصايــا عــى قــدرة ُأمَّ إنســاين، فقــد دلَّ
ــكار حســب  ــة التحديــث واالســتنباط واالبت األحــداث واملســتجدات وإمكاني

ــم الديــن اإلســامي. ــة يف ظــل تعالي املواقــع واألزمن

ــامية  ــم الس ــة القي ــتذكار منظوم ــل اس ــر يمث ــاء بالغدي ــإنَّ االحتف ــد ف وبع
واملبــادئ اإلنســانية التــي خيتزهلــا الغديــر، ويتضمــن اســتنهاض اهلمم واســتثارة 
العــزم للعمــل اجلــاد بســرة صاحبــي الغديــر عليهــا الســام، إذ متــّس احلاجــة 
ــزوم  ــن ل ــراه م ــه ذك ــا تعني ــر وم ــادئ الغدي ــى مب ــي ع ــرف الواع ــدًا إىل التع ج
ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــر ومه ــي الغدي ــج صاحب ــل هن تأصي
ــان  ــع اإلنس ــي م ــها يف التعاط ــيخ مقاييس ــام وترس ــه الس ــني علي ــر املؤمن وأم
واملنصــب وااللتــزام بــا التزمــا بــه إزاء ذلــك كلِّــه، واحلــرص املؤكــد عــى عــدم 

ــة أو حتقيــق طموحــات زائلــة. ــل مكاســب مؤقت جعــل املنصــب وســيلة لني
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ــة  ــن قائم ــًا ع ــة، فض ــث وخامت ــة مباح ــة وثاث ــة إىل مقدم ــمت الدراس قس
ــتها، ودور  ــة دراس ــا وأمهي ل الوصاي ــث األَوَّ ــاول املبح ــع، تن ــادر واملراج املص
ــة، متضمنــًا مفهــوم الوصيــة  النبــيِّ يف رفــع املســتوى الروحــي واألخاقــي لأُلمَّ
يف الّلغــة واالصطــاح والقــرآن الكريــم ودور النبــيِّ يف رفــع املســتوى الروحــي 
ــة، وجــاء املبحــث الثــاين ذاكــرًا بيعــة الغديــر يف وصايــا النبــيِّ  والفكــري لأُلمَّ
حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، إذ تنــاول ســند احلديث ودراســته، واملــوىل يف األدب 
وكيفيــة انبثــاق املشــهد وانطــاق البــاغ وحمتــوى اخلطبــة، وتتويــج اإلمــام عــيٍّ 
ــام ليــوم الغديــر ومناشــدة الصحابــة، وعــرج املبحــث الثالــث عــى  عليــه السَّ
الغديــر ودوره يف تعزيــز مقومــات الســام املجتمعــي، متضمنــًا تعريــف الســلم 

املجتمعــي ويف اللغــة واالصطــاح وتعزيــز العدالــة االجتاعيــة.

اعتمــدت الدراســة عــى العديــد مــن املصــادر واملراجــع، يــأيت يف مقدمتهــا 
ــة  ــم الّلغ ــة ومعاج ــتور األُمَّ ــلَّ ودس ــزَّ وج ــو كام اهلل ع ــم فه ــرآن الكري الق
العربيــة، إذ أفــادت الباحثــة يف تعريــف مصطلحــات الدراســة، وكتــب التاريــخ 

العــام وغرهــا مــن املصــادر.

الروحي  امل�ستوى  رفع  يف  النبيِّ  ودور  درا�ستها  واأهمية  الو�سايا  الأول:  املبحث 
والأخالقي لالأمة

اأ- مفهوم الو�سية يف اللغة وال�سطالح:

الو�سية لغة:
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ــه  ــه جعل ــيء وأوىص إلي ــه بشـ ــه)1( أوىص ل ــد إلي ــل عه وىّص: أوىص الرج
ــه  ــت إلي ــرها)2(. وأوصي ــواو وكسـ ــح ال ــا( بفت ــم )الوصاي ــه(، واالس )وصي
ــواىص  ــى وت ــًة بمعن ــاًء وتوصي ــه إيص ــه ووصيت ــك، وأوصيت ــُه وصي إذا جعلتـ
ــه:  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــًا)3(. ق ــم بعض ــوم، أي أوىص بعضه الق
<ولــه يشء يــويص فيــه>)4(، عهــد إليــه: بأمــرِه أوصــاه باالجتهــاد يف دروســه)5(. 
ــا دُمْــتُ حَيًّــا{)6(. ويف احلديــث  قــال تعــاىل: }وََأوْصَانِــي بِالصَّــاَةِ وَالــزََّكاةِ مَ

ــوان«)7(. ــم ع ــن عندك ــرًا فأهن ــاء خ ــتوصوا بالنس »اس

ــاه يفــرض  : }يُوصِيُكــمُ اهلل فِــي َأوَْلدُِكــمْ{)8(. معن ــه عــزَّ وجــلَّ وقول

)1( ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حمّمد بن مكرم اإلفريقي املرصي، )ت711هـ(، لسان 
العرب، )بروت: دار صادر للطباعة، د. ت(: 15/ 227.

)2( الرازي، زين الدين حمّمد بن أيب بكر بن عبد القادر، )ت666هـ(، خمتار الصحاح، حتقيق: 
محزة فتح اهلل وآخرين، )بروت: دار البصائر مؤسسة الرسالة، 987 م(: 725.

)3( ابن منظور، لسان العرب: 15/ 227.
مسلم،  صحيح  )ت261هـ(،  النيسابوري،  القشري  احلجاج  بن  احلسن  أبو  مسلم،   )4(

)القاهرة: إحياء الرتاث العريب، 2007(، ك35: رقم احلديث )1627(، ص722.
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  م.  )د.  العريب األسايس،  املعجم  أمحد وآخرون،  العايد،   )5(

والعلوم، د. ت(: 1113.
)6( سورة مريم، اآلية: 31.

)7( ابن حنبل، أمحد أبو عبد اهلل بن حممد، )ت241هـ(، مسند أمحد، )د. م، املكتبة اإلسامية 
للطباعة والنرش، د. ت(: رقم احلديث )19774(.

)8( سورة النساء، اآلية: 11.
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ــا هــي فــرض، والدليــل عــى ذلــك)1(  عليكــم، ألنَّ الوصيــة مــن اهلل تعــاىل إنَّ
ــرَّمَ اهلل إِلَّ بِالْحَــقِّ َذلُِكــمْ وَصَّاُكــمْ  تِــي حَ ــه تعــاىل: }وََل تَْقُتُلــوا النَّْفــسَ الَّ قول
بـِـهِ{)2(. والوصايــا لغــًة مجــع وصيــة وهــي مــن وىص الــيء بالــيء وصيــًا... 
أي اتصــل، وىص الــيء بالــيء وصلــه، واســتوىص بــه قبــل وصيتــه)3(. ويف 
النهايــة فــإنَّ أفضــل أنــواع الوصايــا، هــي الوصيــة يف احلــق ويف الصــر، اســتنادًا 
إىل قولــه تعــاىل: }وَالعَصْــِر )1( إِنَّ اْلِنْسَــانَ َلفِــي خُسْــٍر )2( إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

ــوْا بِالصَّبْــر{)4(. ــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَ ــاتِ وَتَوَاصَ وَعَمُِلــوا الصَّالِحَ

الو�سية ا�سطالحًا:

وتعنــي تعليــًا أو توجيهــًا شــفهيًا أو مدونــًا يتوجــه بــه إنســان إىل آخــر مبتغيــًا 
إلزامــه بمضمونــه وأخــذه بمقتضــاه، إذ هلــا طرفــان، املــويص واملــوىص)5(. وأْن 
يطلــب اإلنســان فعــًا مــن غــره ليفعلــُه)6(. قــال مالــك بــن حممــد القــريش: ملــا 

)1( ابن منظور، لسان العرب: 15/ 227.
)2( سورة األنعام، اآلية: 151.

منزلته - ومنهجُه - وخصائصه  واملواعظ -  الوصايا  أدب  النحوي، عدنان عي رضا،   )3(
اإليانية، نرش دار النحوي، )اململكة العربية السعودية - الرياض - 1418هـ/1998م(: 

ص3.
)4( سورة العرص، اآليات: 3-1.

)5( النحوي، أدب الوصايا واملواعظ: ص3.
)6( الكبيي، أمحد، الوجيز يف رشح قانون األحوال الشخصية )الوصايا واملواريث(، )جامعة 

بغداد: كلية القانون، د. ت(: 2/ 13.
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وليــت قــال يل َبقــّي بــن خملــد: يــا مالــك أوصيــك بوصيــة، إنَّــك ال تســتطيع كلَّ 
مــا جيــب عليــك، ولكــْن كــن أشــّد مــن غــرك، قــال مالــك: أنــا واهلل أشــدُّ مــن 
غــري)1(. أعلــم أنَّ مجيــع اخلطــب عــى رضبــني: منهــا الطــوال ومنهــا القصــار 
ولــكلِّ ذلــك موضــع يليــق بــه ومــكان حُيَســْن فيــه، فــأّول مــا تبــدأ بــه صــدر 
مــن خطــب الباديــة، وقــول العــرب ملعرفتهــم بــداء الــكام ودوائــه ومــوارده 
ل مــن نطــق باحلكمــة أنــوس بــن شــيت بــن آدم  ــه َأوَّ ومصــادره)2(. ويــروى أنَّ

عليــه الســام وأول مــن خــط الكتــاب إدريــس عليــه الســام)3(.

ــكام،  ــا ال ــر هل ــب كان يتخ ــإنَّ اخلط ــرش، ف ــاة الب ــة يف حي ــة اخلطب وألمهي
ــم،  ــى منابره ــة ع ــا األئم ــت هب ــاهدهم ونطق ــرب يف مش ــا الع ــرت هب وتفاخ
واســتجزلت هلــا األلفــاظ وختــرت هلــا املعــاين)4(، مل تعــرف اإلنســانية رســالة يف 
ــة كاهتــام  حياهتــا اهتمــت باألخــاق واآلداب االجتاعيــة وبالوســائل الرتبوي

)1( ابن الفريض، أبو الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوسف األزدي، )ت 403 هـ(، تاريخ العلاء 
والرواة للعلم باألندلس، عني بنرشه وصححه ووقف عى طبعه عزت العطار احلسيني، 

ط2، )لقاهرة: مطبعة املدين املؤسسة السعودية، 1987م(: 2/ 4.
عبد  حممد  حتقيق:  الفريد،  العقد  )ت328هـ(،  األندلي،  حممد  بن  أمحد  ربه،  عبد  ابن   )2(

القادر شاهني، )بروت: املطبعة العرصية، 2009م(: 4/ 124.
)3( ابن قتيبة، أبو حممد بن مسلم الدينوري، )ت276هـ(، املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة، 
عمر،  بن  أمحد  عي  أبو  رسته،  ابن   ،240 1960م(:  الكتب،  دار  مطبعة  )القاهرة: 
الكتب  دار  )بروت:  منصور،  خليل  حواشيه  وضع  النفيسة،  األعاق  )ت301هـ(، 

العلمية، )1998م(: 191.
)4( ابن عبد ربه، العقد الفريد: 1/ 486.
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الرســالة اإلســامية)1(، وخــر مــا ورد مــن الوصايــا هــي يف القــرآن الكريــم، 
ــيًْئا  ــِرُكوا بِــهِ شَ ــرَّمَ رَبُُّكــمْ عََليُْكــمْ َألَّ ُتشْ ــا حَ ــاىل: }ُقــْل تَعَاَلــوْا َأتْــُل مَ ــال تع ق
نَرُْزُقُكــمْ  نَحْــنُ  إِمْــاَقٍ  مِــنْ  َأوَْلدَُكــمْ  تَْقُتُلــوا  وََل  إِحْسَــاًنا  وَبِالْوَالِدَيْــِن 
ــرَّمَ  تِــي حَ ــا بََطــنَ وََل تَْقُتُلــوا النَّْفــسَ الَّ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا َظهَ ــوا الَْفوَاحِــشَ مَ ــمْ وََل تَْقرَبُ وَإِيَّاهُ
فاإلســام  تَعْقُِلــونَ{)2(،  ُكــمْ  َلعَلَّ بِــهِ  وَصَّاُكــمْ  َذلُِكــمْ  بِالْحَــقِّ  إِلَّ  اهلل 
َيعــدُّ األخــاق أبــرز ميــزة مــن مميــزات اإلنســان وأصــدق مظهــر مــن مظاهــر 
إنســانيته الفاصلــة بينــه وبــني احليــوان)3(؛ لذلــك قــال رســول اإلنســانية حمّمــد 
ــا بعثــت ألمُتم مــكارم األخــاق>)4(، فرســالة اإلســام  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <إنَّ
مــن خــال الوصايــا هــي رســالة أخاقيــة هتتــم باجلانــب الرتبــوي مــن خــال 

ــاء املجتمــع الفاضــل)5(. ــاء اجلانــب األخاقــي هبــدف بن بن

ب- الو�سية يف القراآن الكرمي:

ــج  ــني احلج ــات، وأب ــر اآلي ــزات، وأهب ــم املعج ــو أعظ ــم وه ــرآن العظي الق
الواضحــات، ملــا اشــتمل مــن الرتكيــب املعجــز الــذي حتــدى بــه اإلنــس واجلــن 

)1( جمموعة من املؤلفني، كتاب اإلسام دين البرشية، ط2، )د. ط: مؤسسة الباغ للتأليف 
والنرش، 2006م(: 171.
)2( سورة األنعام، اآلية: 151.

)3( جمموعة من املؤلفني، اإلسام دين البرشية: 171.
اجلعفي،  األحنف  بن  املغرة  بن  إبراهيم  بن  إساعيل  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  البخاري،   )4(
رقم  ب25،  ك2،  2004م(،  صادر،  دار  )بروت:  البخاري،  صحيح  )ت256هـ(، 

احلديث )33(: 18.
)5( جمموعة من املؤلفني، اإلسام دين البرشية: 171.
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أْن يأتــوا بمثلــه، فعجــزوا عــن ذلــك مــع توافــر دواعــي أعدائــه عــى معارضتــه 
وفصاحتهــم وباغتهــم، ثــمَّ حتداهــم بــأْن يأتــوا بعــرش ســور منــه فعجــزوا، ثــمَّ 
طلــب منهــم التحــدي بســورة مــن مثلــه، فعجــزوا عنــه)1(، قــال تعــاىل: }ُقــْل 
َلئِــِن اجَْتمَعَــتِ اْلِنـْـسُ وَالِْجــنُّ عََلــى َأنْ يَْأُتــوا بِمِْثــِل هَــَذا القــرآن َل يَْأُتــونَ بِمِْثلِــهِ 

وََلــوْ َكانَ بَعُْضهُــمْ لِبَعْــٍض َظِهــرًا{)2(.

ــة،  ــة وعلمي ــات كوني ــة ولفت ــار تارخيي ــن أخب ــم م ــرآن الكري ــا يف الق وكلُّ م
م العلــم وارتقــى، ال تنقــص ولــن يــأيت  وطبيــة وطبيعيــة مهــا مــرَّ الزمــان وتقــدَّ
العلــم بــا يعاكســها، فهــي تنزيــل مهيمــن عليــم، وهــو أعلــم بــا خلــق، فهــي 
ال حتتمــل اخلطــأ مطلقــًا)3(. ونــزل مــن القــرآن الكريــم بمكــة، اثنتــان وثانــون 
ســورة، وكان أول مــا نــزل عــى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه)4(. قــال تعــاىل: 
اْقــرَأْ  اْلِنْسَــانَ مِــنْ عََلــٍق )2(  ــذِي خََلــقَ )1( خََلــقَ  بِاسْــِم رَبِّــكَ الَّ }اْقــرَأْ 

ــمْ يَعَْلــمْ{)5(. ــا َل ــانَ مَ ــمَ اْلِنْسَ ــِم )4( عَلَّ ــمَ بِالَْقَل ــذِي عَلَّ وَرَبُّــكَ اْلَْكــرَمُ )3( الَّ

وقــال تعــاىل: }ن وَالَْقَلــِم وَمَــا يَسْــُطرُونَ )1( مَــا َأنـْـتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بِمَجْنُــوٍن 

)1( كنعان، حممد بن أمحد، السرة النبوّية واملعجزات )خاصة تاريخ ابن كثر(، ط3 )بروت: 
مؤسسة املعارف للطباعة والنرش، 2007م(: 443.

)2( سورة اإلرساء، اآلية: 88.
)3( أبو خليل، شوقي، يف التاريخ اإلسامي، )دمشق: دار الفكر، 1996م(: 34.

)4( اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر )ت292هـ(، تاريخ اليعقويب، )النجف األرشف: 
منشورات املكتبة احليدرية، 1964م(: 2/ 33.

)5( سورة العلق، اآليات: 5-1.



 ولايا النسي وأعالمه حول الغدير وآبارم  ي السلم ا جتمصي

219

ــال  ــرَ مَمْنُــوٍن )3( وَإِنَّــكَ َلعََلــى خُُلــٍق عَظِيــٍم{)1(. وق ــرًا َغيْ )2( وَإِنَّ َلــكَ َلَجْ
اهلل ســبحانه وتعــاىل لنبّيــه حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فيــا أوصــاه بــه مــن الرفــق 
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ َفاعْــفُ{ بالرعيــة)2(: }وََلــوْ ُكنْــتَ َفظًّــا َغلِيــَظ الَْقْلــِب َلنَْفضُّ

ــًا، املشــتملة عــى احِلكــْم البالغــة  ــة أمــرًا وهني )3(، ويف القــرآن األحــكام العادل

ــع  ــح، قط ــل الصحي ــم والعق ــا ذوو الفه ــي إذا تأمله ــة، الت ــا الرتبوي والوصاي
ــا أنزهلــا العــامل باخلفيــات الرحيــم بعبــاده،  بــأنَّ هــذه األحــكام والتوجيهــات إنَّ
ــُة  ــاىل: }وَتَمَّــتْ َكلِمَ ــال تع ــانه)4(. ق ــه وإحس ــه ورمحت ــم بلطف ــذي يعامله ال
ــدق  ــمِيعُ الْعَلِيــمُ{)5(. أي ص ــوَ السَّ ــهِ وَهُ ــدَِّل لَِكلِمَاتِ ــدًْل َل مُبَ ــا وَعَ ــكَ صِدًْق رَبِّ
ــاىل: }الـــرْ كَِتــابٌ  ــال تع ــي)6(. ق ــر والنواه ــدالً يف األوام ــار وع يف اإلخب
ُأحْكِمَــتْ آيَاُتــهُ ُثــمَّ ُفصَِّلــتْ مِــنْ َلــدُنْ حَكِيــٍم خَِبــرٍ{)7(. وقــال تعــاىل: 
بَيْــنَ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكَِتــاِب  }وََأنْزَلْنَــا إَِليْــكَ الْكَِتــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدًِّقــا لِمَــا 
ــنَ  ــاءََك مِ ــا جَ ــمْ عَمَّ ــعْ َأهْواءَهُ ِب ــزََل اهلل وََل تَتَّ ــا َأنْ ــمْ بِمَ ــهِ َفاحُْكــمْ بَيْنَهُ ــا عََليْ وَمُهَيْمِنً
الْحَــقِّ{)8(. فأبلــغ املواعــظ كّلهــا كام اهلل تعــاىل األعــّز الــذي ال يأتيــه 

)1( سورة القلم، اآليات: 4-1.
)2( ابن عبد ربه، العقد الفريد: 1/ 11.

)3( سورة آل عمران، اآلية: 159.
)4( كنعان، السرة النبوية واملعجزات: 449.

)5( سورة األنعام، اآلية: 115.
)6( كنعان، السرة النبوية واملعجزات: 449.

)7( سورة هود، اآلية: 1.
)8( سورة املائدة، اآلية: 463



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

220

سع
الجزء التا

ــال  ــد)1(. ق ــم محي ــن حكي ــل م ــه، تنزي ــن خلف ــه وال م ــني يدي ــن ب ــل م الباط
ــي  تِ ــمْ بِالَّ ــنَةِ وَجَادِلْهُ ــةِ وَالْمَوْعَِظــةِ الْحَسَ ــِبيِل رَبِّــكَ بِالْحِْكمَ ــاىل: }ادْعُ إَِلــى سَ تع
هِــيَ َأحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ َأعَْلــمُ بِمَــنْ َضــلَّ عَــنْ سَــِبيلِهِ وَهُــوَ َأعَْلــمُ بِالْمُهَْتدِينَ{
ــنُونَ{)3(. ــمْ مُحْسِ ــوْا وَالَّذِيــنَ هُ ــعَ الَّذِيــنَ اتََّق ــهَ مَ ــاىل: }إِنَّ اللَّ ــال تع )2(. وق

ــات الكريمــة إىل ُأســلوب الدعــوة وهــو احلكمــة وجتلــت  ــا هــذه اآلي هدتن
هــذه احلكمــة يف اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبوّيــة)4(. لقــد ذكــرت 
ــد،  ــى واح ــت بمعن ــا ليس ــم، ولكنَّه ــرآن الكري ــرة يف الق ــات كث ــة يف آي الوصي
ــة بإقامــة الديــن وعــدم التفــرق، ونجــد ذلــك واضحــًا يف قولــه  فمنهــا الوصي
ــكَ  ــا إَِليْ ــذِي َأوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ ُنوحً ــى بِ ــا وَصَّ ــِن مَ ــنَ الدِّي ــرَعَ َلُكــمْ مِ ــاىل: }شَ تع

وَمَــا وَصَّيْنَــا بِــهِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى{)5(.

ج- دور النبيِّ حممد �سلى اهلل عليه واآله يف رفع امل�ستوى الروحي والأخالقي لالأمة

مــن طبيعــة املجتمعــات البرشيــة أن تكــون احلاجــة ألزمــة بعضهــم لبعــض، 
وأنَّ التنــازع وارد لتحقيــق املصالــح وهــذا مــن طبيعــة البــرش)6(، منــذ عصــور 

)1( ابن عبد ربه، العقد الفريد: 3/ 88.
)2( سورة النحل، اآلية: 125.
)3( سورة النحل، اآلية: 128.

)4( الصنهاجي، عبد احلميد بن حممد )ت1359هـ(، آثار ابن باديس، حتقيق: عار الطالبي، 
)اجلزائر: دار ومكتبة الرشكة اجلزائرية، 1968م(: 1/ 184.

)5( سورة يونس، اآلية: 57.
القايض،  أدب  )ت450هـ(،  البرصي،  حبيب  بن  حممد  بن  عي  احلسن  أبو  املاوردي،   )6(
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ســحيقة، وجعــل اهلل األنبيــاء الســابقني خلفــاء يف األرض، إلقامــة رشيعــة اهلل يف 
رِْض  ــي اْلَ ــٌل فِ ــي جَاعِ ــكَ لِْلمَاَئَِكــةِ إِنِّ ــاَل رَبُّ ــاىل: }وَإِْذ َق ــال تع األرض)1(. ق
ــاىل:  ــال تع ــي)3(، ق ــب رشع ــوم واج ــرصة املظل ــم ون ــع الظل خَلِيَفــًة{)2(. فدف
}اْلمِــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَالنَّاهُــونَ عَــِن الْمُنَْكــر{)4(، وقــد جــاء اإلســام 
ــامي)5(،  ــع اإلس ــؤون املجتم ــم ش ــوىض ولينظ ــو الف ــدن، وليمح ــم التم ليقي
ــه قومــه،  ــذي عــزف عــا ُأغمــس في ــل، وكان اإلنســان ال فــكان القــريش النبي
ــا كان ذلــك متفقــًا مــع  ــه)6(، وإنَّ وكان ذا ســرة فريــدة يف التاريــخ اإلنســاين كلِّ
طبائــع األشــياء، ذلــك بــأنَّ حممــد بــن عبــد اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قبــل الوحي 
ــاع)8(،  ــاء واألبض ــوْن يف الدم ــم حَيُكم ــني)7(، وجعله ــادق، وكان األم كان الص

حتقيق: حميي هال الرحان، )بغداد: مطبعة اإلرشاد، 1971م(: 1/ 135.
)1( ابن الطاع، أبو عبد اهلل حممد بن فرج املالكي، )ت 497هـ(، أقضية رسول اهلل صى اهلل 
عليه وآله، حتقيق: حممد ضياء الرمحن األعظمي، )القاهرة: مطبعة دار الكتاب املرصي، 

1978م(: 11.
)2( سورة البقرة، اآلية: 30.

دار  )بروت:  القرآن،  أحكام  )ت370هـ(،  الرازي،  عي  بن  أمحد  بكر  أبو  اجلصاص،   )3(
الكتب العربية، د. ت(: 2/ 284.

)4( سورة التوبة، اآلية: 112.
)5( القاسمي، ظافر، نظام احلكم يف الرشيعة اإلسامية والتاريخ اإلسامي، )د. م: د. ط، 

1978م(: 6.
)6( املقديس، مطهر بن طاهر، )ت355هـ(، البدء والتاريخ، )باريس: 1903م(: 4/ 134.

)7( ابن سعد، الطبقات الكرى: 1/ 377.
)8( مجع بضاعة، وتأيت يف تزويج النساء، استبضع من املرأة: تزوجها. العايد، املعجم العريب 
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ــاء)1(. ــة األنبي ــك خط ــرام وتل ــال واحل ــوال، واحل واألم

ــا إنَّ  ــر يف النــاس قلن ــم مــن أث ــا كان للعظي ــا عــى العظمــة ب وإذا مــا حكمن
حممــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كان مــن أعظــم عظــاء التاريــخ مــن خــال رفــع 
املســتوى الروحــي واألخاقــي لشــعب جزيــرة العــرب)2(. وقــد أويت رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه جوامــع الكلــم واختــرص لــه الــكام اختصــارًا، فاآليــة 
مــن كتــاب اهلل واألثــر مــن حديــث رســول اهلل نجــد فيــه مــن أحــوال اهلدايــة، 
ــرف  ــد ع )3(، لق ــنيَّ ــل وكام ب ــظ قلي ــارة يف لف ــف اإلش ــم، ولطي ــق العل ودقي
ة، ونعمــوا بالســعادة وأقامــوا رصوح العدالــة، وَقّوضــوا قوائــم  املســلمون العــزَّ
الظلــم وطمســوا معــامل الكفــر، وأوقــدوا مشــاعل اإليــان هبّمــة يتقاعــس عــن 
ــاده  ــال منهــا الوهــن)4(، رشع اهلل عــزَّ وجــلَّ لعب دركهــا الزمــن، وعزيمــة ال ين
ملــا أنــزل مــن كتابــه ومــا كان مــن بيــان رســوله مــا فيهــا اســتنارة عقوهلــم وزكاء 
نفوســهم واســتقامة أعاهلــم، وأمــر نبّيــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يدعــو النــاس 
ــةِ  ــِبيِل رَبِّــكَ بِالْحِْكمَ ــاىل: }ادْعُ إَِلــى سَ ــال تع ــبيل)5(، ق ــذا الس ــني إىل ه أمجع

األسايس: 160.
)1( ابن الطاع، أقضية رسول اهلل صى اهلل عليه وآله: 11.

)2( ول، ديورانت، قصة احلضارة )عرص اإليان(، ترمجة حممد بدران، ط3، )د. م، 1974م(: 
.47 /13

)3( الصنهاجي، آثار ابن باديس: 1/ 215.
)4( ابن قتيبة، اإلمامة والسياسية )منسوب(، حتقيق: طه حممد زيني، )د. م: مؤسسة احللبي 

للنرش والتوزيع، د. ت(: 1/ 5.
)5( الصنهاجي، آثار ابن باديس: 1/ 181.
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ــو  ــوة وه ــلوب الدع ــة إىل ُأس ــة الكريم ــا اآلي ــنَةِ{)1(، هدتن ــةِ الْحَسَ وَالْمَوْعَِظ
ــة)2(،  ــث النبوي ــة واألحادي ــات القرآني ــة يف اآلي ــذه احلكم ــت ه ــة وجتل احلكم
ــى يَبُْلــَغ أشــدهُ  تِــي هِــيَ َأحْسَــنُ حَتَّ قــال تعــاىل: }وََل تَْقرَبُــوا مَــاَل الْيَتِيــِم إِلَّ بِالَّ
ُقْلُتــمْ  وَإَِذا  وُسْــعَهَا  إِلَّ  نَْفسًــا  ــفُ  ُنَكلِّ َل  بِالْقِسْــطِ  وَالْمِيــزَانَ  الَْكيْــَل  وََأوُْفــوا 
ُكــمْ  ــهِ َأوُْفــوا َذلُِكــمْ وَصَّاُكــمْ بِــهِ َلعَلَّ ــدِ اللَّ ــى وَبِعَهْ ــوْ َكانَ َذا ُقرْبَ ــوا وََل َفاعْدُِل

.)3 ( ــرُونَ{ تََذكَّ

املبحث الثاين: بيعة الغدير يف و�سايا النبيِّ �سلى اهلل عليه واآله و�سلم

ــق  ــن طري ل: ع ــني، األَوَّ ــن طريق ــة ع ــة أو البيع ــن احلادث ــون ع ــكام يك ال
ــا  ــا َأيُّهَ ــة }يَ ــة الرشيف ــة القرآني ــذه اآلي ــل يف ه ــذا يتمث ــم، وه ــرآن الكري الق
ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاهلُل  ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن مْل تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ الرَّسُــوُل بَلِّ

الَْكافِِريــنَ{)4(. الَْقــوْمَ  يَهْــدِي  َل  الّلــهَ  إِنَّ  النَّــاِس  مِــنَ  يَعْصِمُــكَ 

والثــاين: عــن طريــق الروايــات الــواردة عــن الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
وســلَّم مثــل حديــث »فمــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله>)5(.

)1( سورة النحل، اآلية: 25.
)2( الصنهاجي، آثار ابن باديس: 1/ 181.

)3( سورة األنعام، اآلية: 152.
)4( سورة املائدة، اآلية: 67.

)5( الرتمذي، حممد بن عيسى )ت279هـ(، سنن الرتمذي، حتقيق: عبد لرمحن حممود عثان، 
ط2، )بروت: دار الفكر، 1983م(: 5/ 297.
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ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وكان  ويف حديــث آخــر عــن الرســول األعظــم حممَّ
ــم)1(،  ــر خ ــا بغدي ــفر، فنزلن ــول يف س ــع رس ــا م ــال: كن ــه ق ــدث عن ــراوي حت ال
ــا الصــاة مجاعــة، وكســَح)2( الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حتــت  فنــدوي فين
ــون أّن َأوىل  ــتم تعلم ــال: <أ لس ــيٍّ فق ــد ع ــذ بي ــر وأخ ــىَّ الظه ــجرتني، فص ش
ــكلِّ  ــون أّن َأوىل ب ــتم تعلم ــال: <أ لس ــى، ق ــوا: ب ــهم؟>، قال ــن أنفس ــن م باملؤمن
ــت  ــن كن ــال: <م ــيٍّ فق ــد ع ــذ بي ــال: فأخ ــى. ق ــوا: ب ــه؟>، قال ــن نفس ــن م مؤم
مــواله فعــيٌّ مــواله، الّلهــم وآِل مــن واله وعــاِد مــن عــاداه>، قــال: فلقيــه عمــر 
بــن اخلطــاب فقــال لــه: هنيــًا يــا بــن أيب طالــب أصبحــت وأمســيت مــوىل كلِّ 

ــة)3(. ــن ومؤمن مؤم

ــه عــى اخلــروج إىل  ــه وآل ــة ُأخــرى أمجــع رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ويف رواي
احلــج يف ســتة عــرش مــن مهاجــره وأذن يف النــاس بذلــك وقــدم املدينــة خلــق 
كثــر يأمتـّـون بــه يف حجتــه تلــك التــي يطلــق عليهــا )حجــة الــوداع(، و)حجــة 
ــن  ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس ــا رج ــام(، وملَّ ــة الت ــام(، و)حج الس
ــد  ــال: <كأنِّ ق ــّم ق ــن، ث ــات فقم ــر بدوح ــم أم ــر خ ــزل غدي ــوداع ون ــة ال حج
ــه قــد نبــأن اللطيــف اخلبــر أّنــه مل  دعيــت فأجبــت>، وقــال: )<يــا أهيــا النــاس إنَّ

)1( خم: بضم اخلاء وتشديد امليم اسم مكان بني مكة واملدينة فيه غدير، خطب عنده رسول 
اهلل صى اهلل عليه وآله: ينظر: الطرحيي، فخر الدين، جممع البحرين، )بروت: دار ومكتبة 

اهلال، 1985م(: 6/ 59.
)2( وُكسَح: أي كنس. ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 25/ 571.

باقر  حممد  حتقيق:  األرشاف،  انساب  )ت279هـ(  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  الباذري،   )3(
املحمودي، )بروت: مؤسسة األعلمي، 1974م(: 2/ 69.
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يعمــر نبــّي إالَّ نصــف الــذي يليــه مــن قبلــه وأنِّ ألظــن يوشــك أن ُأدعــى فُأجيــب، 
ــك بلغــت  وأنِّ مســؤول وأنتــم مســؤولون فــاذا أنتــم قائلــون؟>، قــال: نشــهد أنَّ
وجاهــدت ونصحــت فجــزاك اهلل خــرًا، قــال: <أ ليــس تشــهدون أْن ال إلــه إالَّ 
اهلل وأنَّ حممــدًا عبــده ورســوله، وأنَّ جنتــه حــق ونــاره حــق؟ وأنَّ املــوت حــق وأنَّ 
ــن يف  ــث م ــا وأنَّ اهلل يبع ــب فيه ــة ال ري ــاعة أتي ــوت وأنَّ الس ــد امل ــق بع ــث ح البع
القبــور؟>، قالــوا: بــى نشــهد بــذاك، قــال: <اللهــم أشــهد>، ثــمَّ قــال: <يــا أهيــا 
ــن  ــهم، فم ــن أنفس ــم م ــا َأوىل هب ــن وأن ــوىل للمؤمن ــا م ــوالي وأن ــاس إّن اهلل م الن
ــن  ــم وآِل م ــام - <الله ــه الس ــًا علي ــي علي ــواله> - يعن ــذا م ــواله فه ــت م كن
وااله وعــاِد مــن عــاداه>، ثــمَّ قــال: <يــا أهيــا النــاس إّن فــرط وأنتــم واردون عــى 
احلــوض حــوض مــا بــن بــرى إىل صنعــاء، فيــه عــدد مــن النجــوم أقــداح مــن 
فضــة، وإنِّ ســائلكم عــن الثقلــن كيــف ختلفــون فيهــا، الثقــل األكــر كتــاب اهلل 
، وطرفــه بأيديكــم فاستمســكوا بــه ال  ، ســبب طرفــه بيــد اهلل عــزَّ وجــلَّ عــزَّ وجــلَّ
تضلــوا وال تبدلــوا، وعــريت أهــل بيتــي فإّنــه قــد نبــأن اللطيــف اخلبــر أهّنــا لــن 

يفرقــا حتــى يــردا عــيَّ احلــوض>()1(.

ــا رجــع رســول اهلل  ــر وهــي: )ملَّ ــة الغدي ــة تتكلــم عــن حادث ــة ثالث ويف رواي
ــات  ــر بدوح ــم، أم ــر خ ــزل غدي ــوداع فن ــة ال ــن حج ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــن  ــم الثقل ــت فيك ــد ترك ــب، إنِّ ق ــت فُأجي ــال: <كأنِّ ُدعي ــام فق ــمَّ ق ــن ث فقم
أحدمهــا أكــر مــن اآلخــر كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء إىل األرض، وعــريت 

دار  )بروت:  الصحيحني،  عى  املستدرك  )ت405هـ(  اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري،   )1(
الكتب العلمية، 2002م(: 3/ 109.
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ــيَّ  ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرق ــا ل ــا فإهنَّ ــون فيه ــف ختلف ــروا كي ــي، فانظ ــل بيت أه
احلــوض>، ثــمَّ قــال: <إنَّ اهلل مــوالي وأنــا ويلُّ كلِّ مؤمــن>، ثــمَّ أخــذ بيــد عــيٍّ 
ــاداه>،  ــن ع ــاِد م ــن واله وع ــم وآِل م ــه، الله ــيٌّ ولّي ــه فع ــت وليُّ ــن كن ــال: <م فق
فقلــت لزيــد: أنــَت ســمعته عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه؟ فقــال: مــا 

ــه()1(. ــمعه بُأذني ــه وس ــد إالَّ رأه بعين ــات أح كان يف الدوح

ــن أيب  ــيِّ ب ــد ع ــه بي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــذ رس ــة: أخ ــًا يف رواي وأيض
طالــب فقــال: <مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله>، فقــال عمــر بــن اخلطــاب: بــٍخ 

بــٍخ لــك يــا بــن أيب طالــب)2(.

ــارة،  ــة واإلم ــّوج بالوالي ــو مت ــب وه ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع ــهد ع ــى املش انج
فانثــال عليــه كثــرون هينئونــه دون أْن تلــوح يف ُأفــق ذلــك العــرص أدنــى شــائبة 
ــن اخلطــاب  ــذا هــو عمــر ب ــة أو تشــّك فيهــا، فه ــذه احلقيق ــر يف نصاعــة ه تؤث
ــه:  ــه الســام بقول ــًا علي هنــض مــن بــني الصفــوف، وقــد خاطــب اإلمــام علّي

ــوم ويلَّ كلِّ مؤمــن)3(. ــن أيب طالــب! أصبحــت الي ــا ب ــًا لــك ي هني

ــض  ــى بع ــوء ع ــّلط الض ــودُّ اآلن أْن نس ــرة، ون ــًا كث ــا نصوص ــد ذكرن لق

ملحم،  بن  أمحد  حتقيق:  والنهاية،  البداية  )ت774هـ(،  إساعيل  الفداء  أبو  كثر،  ابن   )1(
)بروت: دار الكتب العلمية، 1987م(: 5/ 262.

التفضيل، )بروت: األعلمي،  التنزيل لقواعد  )2( احلسكاين، عبيد اهلل بن عبد اهلل، شواهد 
1974م(: 1/ 200.

)3( ابن حنبل، أمحد بن حممد )ت241هـ(، مسند أمحد بن حنبل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، 
)القاهرة: دار احلديث، 1995م(: 3/ 430.
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ــنده  ــواه وس ــل حمت ــة وحتلي ــال دراس ــن خ ــث م ــة يف احلدي ــق الكامن احلقائ
ت ومعلومــات ُأخــرى ســتمي  وداللتــه، وذلــك يف إطــار النصــوص التــي مــرَّ

ــة: ــن التالي ــال العناوي ــن خ ــة م ــة التحليلي ــذه اجلول ــع ه م

1- �سند احلديث:

ح بصحته  حديــث الغديــر مــن أبــرز األحاديــث النبوّيــة وأكثرهــا شــهرة، رصَّ
بــل بتواتــره عــدد كبر مــن املحدثــني والعلــاء)1(.

ــن  ــث <م ــدر احلدي ــي وص ــن الذهب ــر ع ــن كث ــل اب ــال: نق ــبيل املث ــى س ع
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــر أتيق ــواله> متوات ــيٌّ م ــواله فع ــت م كن

قالــه)2( )69(.

وهنــاك شــهادات عديــدة مــن املحدثــني كــا ذكرنــا آنفــًا ونذكــر عــى ســبيل 
املثــال ال احلــرص منهــم: حيــث ذكــر احلاكــم النيســابوري احلديــث يف موضــع 
ــك:  ــد ذل ــب بع ــمَّ كت ــابقًا - ث ــا س ــا بين ــني - ك ــى الصحيح ــتدرك ع ــن املس م
ــر  ــع آخ ــال يف موض ــا ق ــاه)3(. ك ــيخني ومل خيرج ــى رشط الش ــح ع ــذا صحي ه

بعــد نقــل احلديــث، هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه)4(.

ــث  ــذا حدي ــنن( ه ــث يف )الس ــل احلدي ــد أْن نق ــر بع ــد ذك ــذي فق ــا الرتم َأمَّ

)1( ابن حنبل، فضائل الصحابة، )بروت: مؤسسة الرسالة، 1983م(: 3/ 739.
)2( البداية والنهاية: 5/ 262.

)3( املستدرك عى الصحيحني: 3/ 109.
)4( م. ن: 3/ 110.
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ــن  ــه اب ــا بلغ ــب مل ــري، كت ــر الط ــن جري ــي الب ــة الذهب ــد ترمج ــن)1(. وعن حس
ــل،  ــاب الفضائ ــل كت ــم، عم ــر خ ــث غدي ــم يف حدي ــن داود تكل ــر أنَّ اب جري
تكلــم عــى تصحيــح احلديــث، قلــت: رأيــت جملــدًا مــن طــرق احلديــث البــن 

ــرق)2(. ــك الط ــرة تل ــه ولكث ــش ل ــر، فانده جري

ــا حديــث )مــن كنــت مــواله(، فقــد أخرجــه الرتمذي  وكتــب ابــن حجــر: أمَّ
والنســائي وهــو كثــر الطــرق جــدًا، وقــد اســتوعبها ابــن عقــدة يف كتــاب مفــرد 

وكثــر من أســانيدها صحــاح حســان)3(.

وممَّــن أتــى عنــه نقــل احلديــث أيضــًا ابــن عســاكر، حيــث ذكــره يف مواضــع 
ــد  ــع واح ــرق يف موض ــرشات الط ــه ع ــر ل ــه ذك ــي أنَّ ــه، ويكف ــن مصنف ــّدة م ع
فقــط »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم وآِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه، 

وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه«)4(.

2- دللة احلديث:

ــاه يف بدايــة البحــث ومــا ســنعمل عــى تفصيلــه أكثــر عــر  يظهــر ممَّــا ذكرن

)1( سنن الرتمذي: 5/ 297.
)2( الذهبي، شمس الدين أمحد بن عثان )ت 748هـ(، تذكرة احلافظ، )بروت: دار الكتب 

العلمية، 1998م(: 2/ 713.
)3( شهاب الدين حممد بن عي )ت852هـ(، فتح الباري، ط2، دار املعرفة، )بروت، د. ت(: 

.61 /7
غرامية،  بن  عمرو  حتقيق:  دمشق،  تاريخ  571هـ(،  )ت  احلسني  بن  عي  عساكر،  ابن   )4(

)بروت: دار الفكر، 1995م(: 42/ 207.
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ــن  ــة: »م ــول مجل ــش يف أنَّ مدل ــكُّ أو يناق ــن يش ــدًا مل يك ــة أنَّ أح ــوص مّج نص
كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله« إنَّــا كان يشــر إىل الرئاســة وتــويل األمــر، وإىل اإلمامة 
والزعامــة، عــى هــذا مضــت ســنة الســلف ومــن عــارص احلديــث، دون أْن يفهم 
أحــد مــا ســوى ذلــك، وال جــدال أّن للفــظ )املــوىل( يف اللغــة معــايَن أوســع مــن 
ذلــك، لكــن ليــس ثّمــة يشء مــن تلــك املعــاين يمكــن أْن يكــون هــو املــراد، إنَّــا 

املقصــود بمدلــول احلديــث هــو الــذي ذكرنــاه ســابقًا وفهمــه اجليــل األول.

3- املوىل يف الأدب العربي:

ــون اللغــة والتفســر،  ــة القديمــة، ودراســة فن إِنَّ تفحــص النصــوص األدبي
ليــدلُّ دون ريــب أنَّ إحــدى املعــاين الواضحــة لـ)املــوىل( هــي الرئاســة، واألَوىل 

بالتــرصف يف ُأمــور )املــوىل عليــه( وهــي الزعامــة والواليــة.

ــى  ــة ع ــرية الدال ــة والتفس ــوص اللغوي ــض النص ــتعرض بع ــي نس ــا ي وفي
ــك: ذل

 : كتــب أبــو عبيــدة معمــر)1( يف تفســر هــذه اآليــة مــن كتــاب اهلل عــزَّ وجــلَّ
ــيَ  ــارُ هِ ــنَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مَْأوَاُكــمُ النَّ ــٌة وََل مِ ــُذ مِنُكــمْ فِدْيَ ــوْمَ َل يُؤْخَ }َفالْيَ

مَوْلُكــمْ وَبِْئــسَ الْمَصِــرُ{)2( عنــد قولــه }هِــيَ مَوْلُكــمْ{ أي: َأوىل بكــم.

ــر  ــي يف تفس ــائب الكلب ــن الس ــد ب ــروف حمم ــابة املع ــّر والنّس ــب املف وكت

با،  فواسزكني،  حممد  حتقيق:  القرآن،  جماز  )ت209هـ(،  البرصي  التميمي  املثنى  ابن   )1(
)القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1381هـ(: 2/ 254.

)2( سورة احلديد، اآلية: 15.
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هــذه اآليــة القرآنيــة املباركــة }قــل َلــن يصِيبَنَــا إِلَّ مَــا َكَتــبَ اهلل َلنَــا هُــوَ مَوَْلنَــا 
ِل الْمُؤْمِنُــونَ{)1( مــا نصــه: َأوىل بنــا مــن أنفســنا يف املــوت  وَعََلــى الّلــهِ َفْليََتــوَكَّ

واحليــاة)2(.

ــة(  ــم )النهاي ــه القي ــب يف مصنف ــد كت ــارك( فق ــر )املب ــن األث ــال اب ــًا ق وأيض
ــه يف  ــا نّص ــة، م ــه الصعب ــويِّ وألفاظ ــث النب ــب احلدي ــه غري ــاول في ــذي تن ال
معنــى املــوىل: )قــد تكــرر ذكــر املــوىل يف احلديــث، وهــو اســم يقــع عــى مجاعــة 
ــث  ــه، احلدي ــه... ومن ــواله وولي ــو م ــه فه ــام ب ــرًا أو ق ــن ويل أم ــرة، وكّل م كث
أّيــا امــرأة نكحــت بغــر إذن موالهــا فنكاحهــا باطــل، ويف روايــة )وليهــا( أي 
متــويل أمرهــا، والطريــف أنَّ ابــن األثــر عــدَّ حديــث الغديــر منطبقــًا عــى هــذا 
املعنــى، وقــد استشــهد يف ذلــك بــكام )عمــر بــن اخلطــاب(: أصبحــت مــوىل 

ــال: ويل كلِّ مؤمــن)3(. كلِّ مؤمــن، حيــث ق

ويف ضــوء مــا تقــدم يتضــح أنَّ )األَولويــة يف األُمــور( وتــويل األُمــور 
والســيادة والرئاســة والزعامــة، هــي حقائــق ثابتــة ومعروفــة يف معنــى املــواىل، 
ــاء  ــا العل ــة أكده ــًا حقيق ــي أيض ــويل( ه ــع )ال ــوىل( م ــى )امل ــاوي معن وإنَّ تس

ــك)4(. ــارة لذل ــّرت اإلش ــا م ــرون ك واملف

)1( سورة التوبة، اآلية: 51.
)2( ابن حيان األندلي، حممد بن يوسف )ت745هـ(، تفسر البحر املحيط، )بروت: دار 

الكتب العلمية، 2007م(: 5/ 53.
)3( م. ن: 5/ 229-228.

عبقات  خاصة  يف  األزهار  نفحات  احلسيني،  عي  املياين،  ينظر:  االطاع  من  للمزيد   )4(
األنوار، )بروت: دار املؤرخ، 1995م(: 6/ 16.
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ولذلــك نعتقــد - كــا يتفــق معنــا يف ذلــك أيضــًا املنصفــون وأتبــاع احلــق من 
مجيــع الفــرق واملذاهــب)1(- )83( أنَّ مــا قصــده رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآله 
يف ذلــك املشــهد العظيــم اخلالــد مــن خــال هــذه اجلملــة املصريــة اخلطــرة، 
ــه(،  ــه( و)زعامت ــب و)إمامت ــن أيب طال ــيِّ ب ــة( ع ــن )والي ــان ع ــو اإلع وه
ــم  ــد العظي ــك احلش ــة ذل ــهد ومتّــت هتيئ ــدَّ املش ــد أع ــر، لق ــس أي يشء آخ ولي
لغــرض واحــد فقــط، وهــو إعــان الواليــة العلويــة للمــرة األخــرة عــى مرأى 
ــر ومل  ــم باألم ــن أعل ــر؟ أومل أك ــا اخل ــل: مل أدر م ــول قائ ــى ال يق ــع، حت اجلمي
ــه حــرص النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى أْن يأخــذ مــن  أســمع بــه! هلــذا كلِّ
هــم مــرات عــى مــا أبلغهــم بــه، حتــى إذا أقــروا  القــوم العهــد وامليثــاق، وأقرَّ

ــه، عــاد خياطــب اجلميــع: »أال فليبلــغ الشــاهد الغائــب«)2(. ل

4- كيفية انبثاق امل�سهد وانطالق البالغ:

حــجَّ املســلمون مــع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ومّهــوا بمغــادرة مكــة 
عائديــن إىل ديارهــم ومواضــع ســكناهم بعــد أن انتهــت املراســم أفــواج تتلوهــا 

)1( من احلري أْن نشيد بالباحث املرصي اجلاد حممد بيومي مهران أستاذ جامعة اإلسكندرية 
الذي سلَّم هبذه احلقيقة دون أدنى تردد، وسجل رصاحة أنَّ املعنى بـ)املوىل( جزمًا هو 
األَوىل بالترصف ينظر: اإلمامة وأهل البيت: 2/ 120. وللمزيد من االطاع مراجعة 
موسوعة الغدير للسيد حمسن األميني حيث أثبت فيها طرقًا عديدة بل كثرة عن طريق 

مجهور املسلمني تروي لنا حادثة الغدير.
)2( ابن الصباغ، عي بن حممد بن أمحد، الفصول املهمة، )بروت: دار األضواء، 1988م(: 
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أفــواج، كذلــك مضــت قافلــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ترســل خطاهــا 
ــو واٍد  ــم( )وه ــن )وادي خ ــة م ــة النبوي ــت القافل ــة، اقرتب ــوب املدين ــة ص الثابت
ــوره  ــن ف ــاء م ــي الس ــاء وح ــر()1(، فج ــدة احل ــة وش ــرة الوخام ــوف بكث موص
يأمــر النبــيَّ أْن يقــف حيــث هــو، وراح منــادي رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
يأمــر مــن تقــدم أْن يعــود وحيســب مــن تأخــر ليجتمــع النــاس ســواء يف مــكان 
واحــد حيــث مل تتشــعب هبــم الطــرق بعــد أرض جــرداء غــر مســكونة مفتوحــة 
عــى الصحــراء ممتــدة الشــمس فــوق الــرؤوس حــارة الهبــة، وقــد أمــر النبــيُّ 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أن يصنعــوا لــه موضعــا يرتقيــه مــن أقتــاب اإلبــل حتــى 
ــرشات  ــكان بع ــد امل ــمعونه احتش ــع ويس ــراه اجلمي ــن ي ــب باحلارضي إذا خط
ــد أْن  ــه بع ــاء خطاب ــتعدُّ إللق ــمَّ راح يس ــر ث ــاة الظه ــيُّ ص ــوف، أدى النب األل

أمرهــم بالتجمــع، وكانــت األعــداد خمتلفــًة حســب الروايــات)2(.

5-حمتوى اخلطبة:

إِنَّ الطريقــة التــي بــدأ هبــا النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خطبتــه، وكيفيــة إدامتها 
التــي اختــار هبــا عــرض املوضــوع، النســق احلــايس املؤثــر الــذي شــاب كلــات 
الرســول، وذلــك اإليقــاع املحــرتف األخــاذ يف كلاتــه، كلُّ ذلــك ال يــدُع جمــاالً 

)1( ابن خلكان أمحد بن حممد بن إبراهيم )ت681هـ(، وفيات األعيان، حتقيق: د. إحسان 
عباس، ط5، )بروت: دار صادر، 2009م(: 5/ 231.

الكتب،  دار  احللبية، )بروت:  السرة  إبراهيم بن أمحد )ت1044هـ(،  بن  )2( احللبي، عي 
1310هـ(: 3/ 361.
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للشــك يف أنَّ املوضــوع أهــم وأخطــر بكثــر ممَّــا تصــوره بعضهــم)1(.

: )كا مــرَّ يف اخلطبــة املذكــورة آنفــًا(: »إنِّ مســؤول  لقــد جــاءت كلــات النبــيِّ
وأنتــم مســؤولون«)2(، لتلقــي شــحنة مركــزة وقوية عــى املســؤولية العامــة امللقاة 
عــى عاتــق اجلميــع، وكأنَّــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول: أنــا مســؤول أْن أصــدح 
باحلــق وأهتــف باحلقيقــة كــا هــي، وأنتــم مســؤولون أْن تصفــوا وتتأملــوا ثــم 
تفعلــوا.. إىل آخــر كامــه يف اخلطبــة. فقــال: <مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله>، 

أو <فعــيٌّ مــواله>)3(.

6- تتويج علي ليوم الغدير:

ــه  ــيٍّ علي ــى رأس ع ــه ع ــع عامت ــه يض ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ اهلل ص ــو ذا نب ه
ــور. ــى ن ــور ع ــق، ن ــو بح ــاالً، فه ــة وج ــهد هيب ــزداد املش ــام لي الس

ــيٌّ  ــر؟ ع ــا اخل ــل، م ــا حص ــة مل ــاعر خمتلف ــوج بمش ــوب مت ــب أنَّ القل ال ري
ــيِّ  ــوا كلَّ جهــود النب ــن جتاهل ــك الذي ــة أولئ ؟ مل يكــن قل ــيِّ ــة النب ــح خليف أصب
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ومــا بذلــه يف ســبيل هــذا األمــر منــذ أول أيــام بعثتــه حتــى 
هــذه احلظــة، ومــا كان إرصارهــم عــى العنــاد قبــًا؛ لــذا شــعر النبــيُّ أنَّ مهمته مل 

)1( النيسابوري، املستدرك عى الصحيحني: 3/ 109. اهليثمي، نور الدين عي )ت807هـ(، 
القديس، 1994م(: 3/  )القاهرة: مكتبة  القديس،  الدين  الزوائد، حتقيق: حسام  جممع 

.162
)2( النيسابوري، املستدرك عى الصحيحني: 3/ 109.

)3( ابن حنبل، فضائل الصحابة: 2/ 878.
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تكتمــل بعــد، فــا ُبــدَّ مــن املزيــد إمكانــًا يف ترســيخ األمــر، وإباغــًا يف احلجــة.

ــد  ــحاب(، لق ــه )الس ــه بعامت ــوج رأس ــام، وت ــه الس ــيٍّ علي ــى ع ــادى ع ن
ــذا  ــى ه ــم، وع ــام احلك ــنم زم ــن يتس ــج م ــرص تتوي ــك الع ــراف ذل ــت أع ألف
جــرى امللــوك واألُمــراء، واآلن هــو ذا رســول اهلل وقــد نصــب عليــًا للحكــم، 
ويضــع عــى رأســه العامــة؛ ألنَّ العائــم تيجــان العــرب)1(، كــا حدثــوا عــن 
ــارة  ــخصًا لإلم ــون ش ــوا ينتخب ــا كان ــرب عندم ــرص أنَّ الع ــك الع ــة ذل ثقاف
ــدلُّ  ــوا يضعــون عــى رأســه »عامــة« يف ســلوك كان ي ويســودونه عليهــم، كان

ــة)2(. ــة والوالي ــت احلاكمي ــى تثب ع

7-اعرتاف ال�سحابة:

مل يكــن مــن الصحابــة يف ذلــك العــرص َمــن فهــم ِمــْن الــكام النبــويِّ غــر 
داللتــه عــى مفهــوم اإلمامــة والقيــادة، حتــى مــرىض القلــوب أظهــروا الــذي 
أظهــروه لضعــف اعتقادهــم، وإالَّ مل يشــك منهــم أحــد قــط يف مدلــول الــكام 
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــى اإلم ــق ع ــن يطل ــدوام م ــى ال ــاك ع ــاه. كان هن ــويِّ ومعن النب
ــيٌّ  ــام ع ــا كان اإلم ــه، وعندم ــلِّم علي ــه ويس ــوىل، وخياطب ــوان امل ــام عن الس
عليــه الســام يســتوضح هــؤالء ويســأهلم عــن هــذا االســتعال، كانــوا جييبونــه 
ــت  ــن كن ــول: »م ــم يق ــر خ ــوم غدي ــه ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــمعنا رس س

)1( ابن سامة، القايض أبو عبد اهلل حممد القايض )ت454هـ(، مسند شهاب، حتقيق: محدي 
عبد املجيد السلفي، )بروت: د. ط، 1985م(: ص75.

)2( الزبيدي، حمب الدين أبو فيص السيد حممد )1205هـ(، تاج العروس، حتقيق: عي شري، 
)بروت: دار الفكر، 1994(: 17/ 605.
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مــواله فــإنَّ هــذا مــواله«)1(، وقــد أّكــد عمــر بــن اخلطــاب بنفســه هــذه النقطــة 
مــرات، وفعــل ذلــك عــدد آخــر مــن الصحابــة أيضــًا.

والســؤال: هــل أراد هــؤالء بمناداهتــم عليــًا باملــوىل اســتنادًا إىل الواقعيــة واىل 
مدلــول حديــث الغديــر، هــل أرادوا بذلــك )احلبيــب( و)النصــر(؟ إنَّ اجلنــوح 
إىل مثــل هــذا الفهــم ال تــرره إالَّ الــا أباليــة كــا ينــّم عــن عــدم االنصيــاع إىل 

أبســط احلقائــق اللغويــة والبيانيــة وأوضحهــا.

8-منا�سدة ال�سحابة:

عندمــا رأى اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام أنَّ اجلهــاز الســيايس احلاكــم راح ينتهز 
الفرصــة يف جتاهــل الواقعــة وكتاهنــا، بــادر إىل ُأســلوٍب فاعــٍلِ ملواجهــة ذلــك، مل 
يلجــأ اإلمــام إىل مواجهــة الوضــع اجلديــد عــى أســاس ِصدامــي مبــارش ومل يــَر 
مــن املناســب أن يلتحــم يف معركــة حاميــة تثــر الفتنــة واالضطــراب ألســباب 

كان يقدرهــا.

وقــد اشــتهرت يف تصانيــف املحدثــني واملؤرخــني بـ)املناشــدة( وقــد حصلت 
بوفــرة ســواء يف عهــد عزلــة اإلمــام أم يف عــرص خافتــه، لكــي ال يضيــع احلــق 

عــى اجليــل اجلديــد، وال تلتبــس عليــه احلقيقــة.

مــن ذلــك مــا ذكــروه، مــن أنَّ اإلمــام حــر يف جمتمــع النــاس بالرحبــة يف 
ــام  ــه الس ــًا علي ــوا إنَّ علي ــث قال ــر، حي ــث الغدي ــهدهم بحدي ــة واستش الكوف

 /3 الصحيحني:  عى  املستدرك  النيسابوري،   .878  /2 الصحابة:  فضائل  حنبل،  ابن   )1(
.110
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قــال يف الرحبــة » ُأنشــد اهلل كلَّ أمــرئ مســلم ســمع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
ــن  ــًا م ــرش رج ــة ع ــام ثاث ــال: فق ــال«، ق ــا ق ــول م ــم يق ــر خ ــوم غدي ــه ي وآل
جانــب، وســبعة مــن جانــب فشــهدوا أنَّ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــال: 
<مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه، وأحــّب 

ــه، وأبغــض مــن أبغضــه، وأنــر مــن نــره>)1(. مــن أحّب

واقعة الغدير يف القراآن الكرمي:

ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا  ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ 1- }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــة  ــة الرشيف ــذه اآلي ــت ه ــاِس{)2(. نزل ــنَ النَّ ــهُ يَعْصِمُــكَ مِ ــاَلَتهُ وَالّل ْغــتَ ِرسَ بَلَّ
يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة )ســنة حجــة الــوداع( أي يف الســنة العــارشة 
ــا بلــغ النبــيُّ األعظــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه غديــر خــم أتــاه جريــل  للهجــرة ملَّ

هبا)3(.

ــي وَرَضِيــتُ  ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ 2- }الْيَ
ــاَمَ دِينًــا{)4(. َلُكــمُ اِلسْ

)1( ابن حنبل، مسند أمحد: 1/ 84. ابن عساكر، تاريخ دمشق: 42/ 210.
)2( سورة املائدة، اآلية: 67.

الكتب  دار  )بروت:  املنثور،  الدر  )ت911هـ(،  الرمحن  عبد  الدين  جال  السيوطي،   )3(
العلمية، 1988م(: 2/ 298. ابن الصباغ، الفصول املهّمة: 56.

)4( سورة املائدة، اآلية: 3.
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وقــال الســيوطي)1(، أخــرج ابــن عســاكر)2(، عــن أيب ســعيد اخلــدري، قــال: 
ــام( يــوم الغديــر  ملَّــا نصــب رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( علّيــًا )عليــه السَّ
ــتُ َلُكــمْ  ــوْمَ َأْكمَْل ــة }الْيَ ــذه اآلي ــل هب ــط جري ــة، هب ــه بالوالي ــادى ل فن

دِينَُكــمْ{)3(.

3- وأيضــًا مــن اآليــات النازلــة بعــد نــصِّ الغدير قولــه تعــاىل: }سَــَأَل سَــائٌِل 
ــهِ ذِي الْمَعَاِرِج{)4(. بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع )1( لِّْلَكافِريــنَ َليْــسَ َلــهُ دَافِــعٌ )2( مِّنَ اللَّ

تتحــدث هــذه الروايــة عــن أنَّ الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ملَّــا كان بغديــر 
ــام وقــال: <مــن كنــت  خــم نــادى النــاس فاجتمعــوا فأخــذ بيــد عــيٍّ عليــه السَّ
مــواله فعــيٌّ مــواله>، فشــاع ذلــك يف أقطــار البــاد، وبلــغ احلــارث بــن النعــان 
الفهــري، فأتــى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى ناقتــه فأنــاخ راحلتــه ونزل 

. منها

وقــال: يــا حممــد أمرتنــا عــن اهلل عــزَّ وجــلَّ أْن نشــهد أْن ال إلــه إالَّ اهلل وأّنــك 
رســول اهلل، فقبلنــا منــك، وأمرتنــا أن نصــي مخســًا فقبلنــاه، وأمرتنــا أن نصــوم 
ــت  ــى رفع ــذا حت ــرَض هب ــم مل ت ــاه، ث ــج، فقبلن ــا باحل ــاه، وأمرتن ــان فقبلن رمض
ــت مــواله فعــيٌّ مــواله«  ــا، فقلــت: »مــن كن ــه علين ــك تفضل ــن عّم بضبعــي اب
ــه:  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــال النب ؟! فق ــلَّ ــزَّ وج ــن اهلل ع ــك أم م ــذا يشء من فه

)1( الدر املنثور: 3/ 19.
)2( تاريخ دمشق: 42/ 237.

)3( سورة املائدة، اآلية: 3.
)4( سورة املعارج، اآليات: 3-1.
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«، فــوىل احلــارث بــن النعــان يريــد  ــه مــن اهلل عــزَّ وجــلَّ »والــذي ال إلــه إالَّ هــو إنَّ
راحلتــه وهــو يقــول )اللهــم إْن كان مــا يقــول حمّمــد حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة 
مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم(، فــا وصــل إىل راحلتــه حتــى رمــاه اهلل عــزَّ 
وجــلَّ بحجــر ســقط عــى هامتــه فخــرج مــن دبــره فقتلــه، فأنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ 

}سَــَأَل سَــائٌِل بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع{)1(.

ــىَّ اهلل  ــم ص ــول الكري ــا الرس ــم فيه ــي تكل ــبات الت ــوادث أو املناس ــا احل أمَّ
ــه -أي اإلمــام عــّي  عليــه وآلــه عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام وأثبــت فيهــا أنَّ
ــدة  ــه الســام- هــو َأوىل النــاس باملؤمنــني مــن بعــده، فهــذا الصحــايب بري علي
ــى  ــت ع ــال: فقدم ــن... إىل أْن ق ــيٍّ إىل اليم ــع ع ــزوت م ــال: )غ ــلمي، ق األس
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فذكــرت عليــًا فتنقصتــه فرأيــت وجــه رســول 
ــن  ــن م ــُت أوىل باملؤمن ــدة أ لس ــا بري ــال: »ي ــر، فق ــه يتغ ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
أنفســهم؟« قلــت: بــى يــا رســول اهلل، فقــال: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، 

ــر()2(. ــة الغدي ــث بيع ــث أي حدي ــرت احلدي وذك

ــى  ــة ع ــذه اآلي ــت ه ــا نزل ــال: »ملَّ ــام ق ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــن ع وع
ْقرَبِــنَ{)3(، دعــان  رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه }وََأنــذِرْ عَشِــرَتَكَ اْلَ
، إّن اهلل أمــرن أْن ُأنــذر عشــريت  رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فقــال يل: يــا عــيُّ
األقربــن فضقــت بذلــك ذرعــًا وعرفــت أنِّ متــى ُأبادهيــم هبــذا األمــر أرى منهــم 

)1( ابن الصباغ، الفصول املهمة: 55.
)2( ابن حنبل، مسند أمحد: 38/ 42. النيسابوري، املستدرك عى الصحيحني: 3/ 110.

)3( سورة الشعراء، اآلية: 214.
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مــا أكــره، فصمــت عليــه حتــى جــاءن جريــل فقــال: يــا حممــد إنَّــك إالَّ تفعــل مــا 
تؤمــر بــه يعذبــك ربــك، فاصنــع لنــا صاعــًا مــن طعــام واجعــل عليــه رجــل شــاة 
وامــأ لنــا عســًا مــن لبــن، ثــمَّ امجــع يل بنــي عبــد املطلــب حتــى ُأكلمهــم وُأبلغهــم 
مــا ُأمــرُت بــه، ففعلــت مــا أمــرن بــه ثــم دعوهتــم لــه، وهــم يومئــذ أربعــون رجــًا 
ــو  ــاس وأب ــزة والعب ــب ومح ــو طال ــه أب ــم أعام ــه، فيه ــًا أو ينقصون ــدون رج يزي
ــه فلــاَّ  ــه دعــان بالطعــام الــذي صنعــت هلــم، فجئــت ب هلــب، فلــاَّ اجتمعــوا إلي
وضعتــه تنــاول رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حذيــة - أي رشحيــة - مــن اللحــم 
فشــقها بأســنانه ثــمَّ ألقاهــا يف نواحــي الصفحــة، ثــمَّ قــال: خــذوا بســم اهلل، فــأكل 
القــوم حتــى مــا هلــم بــيء حاجــة ومــا أرى إالَّ موضــع أيدهيــم وأيــم اهلل الــذي 
نفــس عــيٍّ بيــده إْن كان الرجــل الواحــد منهــم ليــأكل مــا قدمــت جلميعهــم، ثــمَّ 
ــه مجيعــًا،  ــه حتــى رووا من ــوا من قــال: اســق القــوم، فجئتهــم بذلــك العــس فرشب
وأيــم اهلل إْن كان الرجــل الواحــد منهــم ليــرشب مثلــه، فلــاَّ أراد رســول اهلل صــىَّ 
ــحركم  ــد س ــال: لق ــكام فق ــب إىل ال ــو هل ــدرُه أب ــم ب ــه أْن يكلمه ــه وآل اهلل علي
ــال:  ــه، فق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــوم ومل يكلمه ــرق الق ــم فتف صاحبك
ــرق  ــول فتف ــن الق ــمعت م ــد س ــا ق ــبقني إىل م ــل س ــذا الرج ، إنَّ ه ــيُّ ــا ع ــد ي الغ
ــم  ــّم امجعه ــت ث ــا صنع ــل م ــام بمث ــن الطع ــا م ــدَّ لن ــم، فع ــل أن ُأكلمه ــوم قب الق
، قــال: ففعلــت ثــّم مجعتهــم ثــّم دعــان بالطعــام فقربتــه هلــم ففعــل كــا فعــل  إيلَّ
باألمــس، فأكلــوا حتــى مــا هلــم بــيء حاجــة، ثــمَّ قــال: اســقهم، فجئتهــم بذلــك 
العــس فرشبــوا حتــى رووا منــه مجيعــًا، ثــمَّ تكلــم رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
فقــال: يــا بنــي عبــد املطلــب إنِّ واهلل مــا أعلــم شــابًا يف العــرب جــاء قومــه بأفضــل 
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مــا قــد جئتكــم بــه، إنِّ قــد جئتكــم بخــر الدنيــا واآلخــرة، وقــد أمــرن اهلل تعــاىل 
أْن أدعوكــم إليــه، فأيكــم يــوازرن عــى هــذا األمــر عــى أْن يكــون أخــي وويص 
وخليفتــي فيكــم؟ قــال: فأحجــم القــوم عنــه مجيعــًا، وقلــت وإنِّ ألحدثهــم ســنًا 
وأرمصهــم عينــًا وأعظمهــم بطنــًا وأمحشــهم ســاقًا: أنــا يــا نبــيَّ اهلل أكــون وزيــرك 
عليــه، فأخــذ برقبتــي ثــمَّ قــال: إنَّ هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا 
لــه وأطيعــوا، قــال: فقــام القــوم يضحكــون ويقولــون أليب طالــب: قــد أمــرك أن 

تســمع البنــك وتطيــع«)1(.

املبحث الثالث: الغدير ودوره يف تعزيز مقومات ال�سلم املجتمعي

اأ- ماهية ال�سلم املجتمعي:

الســلم يف اللغــة: الســلم ضــدَّ احلــرب)2( والســلم والســام واملســاملة واحــد 
وهــو الصلــح، والســلم: املســامل: تقــول: أنــا ســلم ملــن ســاملني)3(، ومنــه قــول 

األعشــى:
ــم احلـــــــرب أنـــفـــاســـهـــا  ــ ــه ــ ــت ــ السلم)4(أذق بعد  احلـــرب  تــكــره  ــد  وق

)1( ابن حنبل، مسند أمحد: 1/ 159-111.
وإبراهيم  املخزومي  مهدي  حتقيق:  العني،  )ت175هـ(،  أمحد  بن  اخلليل  الفراهيدي،   )2(

السامرائي، )إيران: دار اهلجرة، 1405هـ(: 7/ 266.
)3( الصاحب بن عباد، إساعيل )ت385هـ(، املحيط يف اللغة، حتقيق: حممد حسن آل ياسني، 

)بروت: عامل الكتب، 1994م(: 8/ 333.
)4( اجلوهري، إساعيل بن محاد )ت393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: 

أمحد عبد الغفور عطار، )بروت: دار العلم للمايني، 1990م(: 5/ 1951.
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ــدر  ــامًا مص ــلمت س ــا: س ــياء فمنه ــة أش ــرب أربع ــة الع ــام يف لغ إنَّ الس
ــاء اهلل  ــن أس ــم م ــام اس ــا الس ــامة، ومنه ــع س ــام مج ــا الس ــلمت، ومنه س
تبــارك وتعــاىل، ومنهــا الســام شــجر)1(، ويف احلديــث الرشيــف: أســلم ســاملها 
اهلل)2(، قــال ابــن منظــور: )هــو مــن املســاملة وتــرك احلــرب(، ثــمَّ تابــع قائــًا: 
ــم  ــول أحده ــأْن يق ــون ب ــة حيي ــرب يف اجلاهلي ــت الع ــة، كان ــام: التحي )والس
ــه  ــم، فكأنَّ ــام عليك ــون: س ــن، ويقول ــت اللع ــًا وأبي ــم صباح ــه: أنع لصاحب
ــمَّ جــاء اهلل باإلســام فقــرصوا عــى  ــه الحــرب هنالــك، ث عامــة املســاملة وأنَّ

ــام()3(. الس

ل غيــاب اخلــاف واحلــرب، وهــذا  الســلم يف االصطــاح لــه معنيــان: األَوَّ
املعنــى الشــائع يف العديــد مــن الكتابــات، إذ يــرى الباحثــون يف جمــال العاقــات 
ــي  ــانية يعن ــات اإلنس ــرب، ويف املجتمع ــاب احل ــي غي ــلم يعن ــة أنَّ الس الدولي
الســلم غيــاب كلِّ مــا لــه عاقــة بالعنــف مثــل اجلرائــم والنزاعــات العرقيــة أو 
ــة أو  ــًا مــا ترجــع أســباهبا إىل اعتبــارات اقتصادي ــة التــي غالب ــة أو الطائفي الديني

سياســية)4(.

واملعنــى الثــاين االتفــاق واالنســجام واهلــدوء، وعليــه فــإنَّ الســام ال يعنــي 

)1( األعشى، ميمون بن قيس، ديوان األعشى الكبر، القاهرة: مكتبة اآلداب، د. ت(: 39.
)2( األزهري، حممد بن أمحد )ت370هـ(، هتذيب اللغة، حتقيق: نخبة من العلاء، )القاهرة: 

الدار املرصية للتأليف، 1964م(: 12/ 446.
)3( ابن منظور، لسان العرب: 4/ 122.

)4( األصفهاين، احلسن بن حممد الراغب )ت502هـ(، املفردات يف غريب القرآن، )دمشق: 
دار القلم، 1412هـ(: 1/ 421.
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ــة  ــات إجيابي ــًا صف ــي أيض ــه يعن ــة، ولكنَّ ــكاله كاف ــف بأش ــاب العن ــط غي فق
ــني  ــجام ب ــن االنس ــرتة م ــو ف ــلم ه ــإنَّ الس ــه ف ــاًء علي ــا)1(، وبن ــة يف ذاهت مرغوب
ــلوكيات  ــف أو س ــود العن ــدم وج ــز بع ــي تتمي ــة الت ــات االجتاعي ــف الفئ خمتل

ــخ. ــن ال ــرر م ــرصاع والتح ال

- معنى ال�سلم املجتمعي:

ــؤالء  ــرتاك ه ــو اش ــا ه ــراد، وإنَّ ــن األف ــة م ــرد كمي ــس جم ــع لي إّن املجتم
األفــراد يف اجتــاه واحــد، وهــو مــا يســتلزم وجــود جممــوع أو شــبكة العاقــات 
االجتاعيــة الروريــة ألداء العمــل االجتاعــي املشــرتك، فاملعلــوم َأنَّ َأّول عمل 
يؤديــه جمتمــع معــني يف طريــق تغيــر نفســه مــرشوط باكتــال هــذه الشــبكة مــن 
العاقــات، وعــى هــذا نســتطيع أْن نقــرر أنَّ شــبكة العاقــات االجتاعيــة هــي 
العمــل التارخيــي األّول الــذي يقــوم بــه املجتمــع ســاعة ميــاده)2(، فــكلُّ جمتمع 
يتكــون مــن جمموعــة مــن البــرش املختلفــني بالــرورة عــن بعضهــم البعــض، 
ــي،  ــي أو الوظيف ــم االجتاع ــي أو موقعه ــي أو املذهب ــم الدين ــواء يف انتائه س
ولكــْن جيمعهــم مجيعــًا مــا يمكــن أْن نطلــق عليــه عقــد اجتاعــي غــر مبــارش، 
ــة املختلفــة  ــوازن بــني األطــراف املجتمعي ــة ت ــه تعبــر عــن حال وهــو يف حقيقت
يف املصالــح والقــوة واإلمكانــات واإلرادات، ويتــم احلفــاظ عــى هــذا التــوازن 
ــا  ــود إليه ــي تع ــة الت ــد املرجعي ــذا العق ــدُّ ه ــة، ويع ــون والرشعي ــوة القان بق

)1( اجلرجاين، عي بن حممد )ت816هـ(، التعريفات، )بروت: دار الكتب، 1983م(: 10.
الصبور شاهني،  العاقات االجتاعية، ترمجة: عبد  نبي، مالك، مياد جمتمع شبكة  ابن   )2(

)اجلزائر: دار الفكر، 1986م(: 28.
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األطــراف حلــلِّ املشــكات، إذ يتعلــق بالقيــم واملعايــر واملشــاعر واالجتاهــات، 
ــه  ــًا بــني خمتلــف األطــراف، فيبعــث اخلــروج علي ــه ضمني ومــا هــو متفــق علي
ــه إذا كان هــذا العقــد جيــري عــى أرض الواقــع دون  عــى االســتنكار، يف حــني أنَّ

مشــكات فــإنَّ مــؤداه عندئــٍذ حتقيــق الســلم املجتمعــي)1(.

ــدل  ــن والع ــتقرار واألم ــر االس ــو تواف ــي ه ــلم املجتمع ــإنَّ الس ــه ف وعلي
ــدُّ  ــات أو دول)2(، ويع ــني جمتمع ــا أو ب ــع م ــراد يف جمتم ــوق األف ــل حلق الكاف
الســلم املجتمعــي مرادفــًا ملفهــوم الســلم األهــي الــذي يعنــي أْن يعيــش 
اإلنســان حياتــه ويــارس أعالــه بحريــة مســؤولة، وأْن حيصــل عــى متطلبــات 
عيشــه وحقوقــه بيــر وســهولة، دون أْن خيشــى االعتــداء عــى حقــه أو مالــه أو 

ــه)3(. ــن أهل ــخي أو أم ــه الش ــى أمن ع

بنــاًء عــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف الســلم املجتمعــي بأنَّــه اهلــدوء 
واالســتقرار الــذي يســود املجتمــع بمختلــف فئاتــه ورشائحــه ممَّــا يولــد حالــة 
مــن االنســجام والوئــام والتوافــق نابعــة مــن شــعور اإلنســان بأمنــه االجتاعي.

ب- تعزيز العدالة الجتماعية:

املعرفة،  دار  )بروت:  اإلسامي،  الفكر  يف  السلم  مفهوم  نوري،  سيد  حممد  البازياين،   )1(
2007م(: 43.

)2( الغروي، حممد، السلم االجتاعي يف القرآن واحلديث، )بروت: دار األضواء، 1411هـ(: 
.18

املدين  املجتمع  مركز  )دمشق:  األهي،  والنزاع  األهي  السلم  عوامل  نريان،  عامر،   )3(
والديمقراطية، 2013م(: 7.
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ــهِ شُــهَدَاءَ  طبقــًا للنــص القــرآين }يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا ُكوُنــوا َقوَّامِــنَ لِلَّ
ــوَى  ْق ــرَبُ لِلتَّ ــوَ َأْق ــوا هُ ــوا اعْدُِل ــى َألَّ تَعْدُِل ــوْمٍ عََل ــنَآنُ َق ــطِ وَل يَجِْرمَنَُّكــمْ شَ بِالْقِسْ
ــهَ خَِبــرٌ بِمَــا تَعْمَُلــونَ{)1( فــإنَّ اإلســام اشــرتط إقامــة العــدل  ــهَ إِنَّ اللَّ وَاتَُّقــوا اللَّ
مــن قبــل نظــام احلكــم ليكتســب املرشوعيــة، فــاهلل عــزَّ وجــلَّ يبــني للنــاس، أّن 
ــر  ــل والة أم ــه مــن قب ــح، ويأمــر باتباع ــات احلكــم الصال ــن رضوري ــدل م الع
ــاس،  ــني الن ــز ب ــن دون متيي ــاواة م ــوق واملس ــان احلق ــوا بض ــلمني ليتكفل املس

ــْدِل{)2(. ــوا بِاْلَع ُكُم ــاِس َأن حَتْ ــنْيَ النَّ ــم َب : }َوإَِذا َحَكْمُت ــلَّ ــزَّ وج ــول ع يق

فالترشيــع اإلهلــي ينهــى عــن الظلــم والبغــي والطغيــان، الــذي يتعــارض مع 
العــدل اإلهلــي الــذي يقــود اإلنســان إىل احلــقِّ واخلــر واإلحســان ويبنــي جمتمــع 
ــاوون  ــم متس ــى أهّن ــع ع ــراد يف املجتم ــع األف ــر جلمي ــة تنظ ــة، والرشيع الفضيل
ــنّي  ــف)3( ويب ــث الرشي ــاء يف احلدي ــا ج ــم ك ــائر حقوقه ــط يف س ــنان املش كأس
 : رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه - وآلــه -، منزلــة اإلمــام العــادل عنــد اهلل عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــل علي ــه فأدخ ــل أرشكــه اهلل يف حكم ــة رج ــوم القيام ــًا ي ــاس عذاب ــدَّ النّ »إّن َأش

اجلــور يف عدلــه«)4(.

فــألّن العــدل مــن موجبــات الواليــة ومــن رشوط احلكــم، فمــن الطبيعــي أْن 

)1( سورة املائدة، اآلية: 8.
)2( سورة النساء، اآلية: 58.

)3( ابن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل: 3/ 522.
العريب،  الكتاب  دار  )بروت،  النووي،  مسلم برشح  صحيح  بن رشف،  النووي، حييى   )4(

1987م(: 2/ 406.



 ولايا النسي وأعالمه حول الغدير وآبارم  ي السلم ا جتمصي

245

يلتــزم اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام بــه، وهــو فــرع مــن الشــجرة النبوّيــة املباركــة، 
بإقامــة العــدل عــى وفــق مصــادر الترشيــع األصيلــة للكتــاب والســنة وجيعــل 
ــة  ــف الرشعي ــع التكالي ــل م ــد تعام ــة، فق ــة مرتابط ــس قوي ــى ُأس ــه ع منهج
املفروضــة عــى املســلمني عــى أســاس العــدل واملســاواة وطّبقهــا عــى اجلميــع 
ــاس  ــى أيِّ أس ــس ع ــم ولي ــم وتقنياهت ــاة أمواهل ــر حماب ــن غ ــتثناء وم ــدون اس ب

آخر)1(.

إّن حتقيــق العدالــة االجتاعيــة يعتمــد عــى ُأســلوب اللطــف والشــفافية مــع 
ــة  ــام يف بداي ــه السَّ ــام علي ــه اإلم ــذي واجه ــل ال ــة، إالَّ أّن اإلرث الثقي الرعي
خافتــه، واملتمثــل بالنزاعــات االجتاعيــة والرصاعــات الطبقيــة جعلتــه يتخــذ 
ــة ال  ــًا حازم ــتخدم طرق ــة ويس ــة االجتاعي ــال العدال ــة يف جم ــراءات صارم إج
ــة االجتاعيــة واالقتصاديــة  يقبــل فيهــا الــرتدد واملســاومة لتحقيــق مصالــح األُمَّ
والسياســية، فقــد عمــل بجهــد كبــر لتضييــق التفــاوت االجتاعــي، مــن خــال 
حماولتــه تنقيــة النفــوس ممَّــا علــق هبــا مــن شــوائب وأدران مــن يســعى حممومــًا 
ــه  ــة، ودعوت ــوال الضخم ــى األم ــول ع ــروات واحلص ــى الث ــتحواذ ع لاس
ــاىل  ــبحانه وتع ــا اهلل س ــل رض ــة لني ــاد واهلداي ــبل الرش ــلوك س ــة إىل س املخلص
واألُّمــة اإلســامية؛ لذلــك بــدأ عهــده باملســاواة يف العطــاء الــذي كان رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يســاوي فيــه بــني املســلمني أّيــًا كان موقعهــم أو دورهــم 
يف اإلســام، فــكان يعطــي عليــًا عليــه الســام الــذي عــرف بمآثــره اجلهاديــة 
ــن  ــن مل يك ــى للذي ــا يعط ــدة، مثل ــرش العقي ــن ون ــت أركان الدي ــه يف تثبي وفضل

)1( الباذري، أنساب األرشاف:5/ 25.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

246

سع
الجزء التا

هلــم جمهــود متميــز، عــى قاعــدة املســاواة الرشعيــة بــني املســلمني)1(.

ــه يف  ــه وأقارب ــن ذوي رمح ــدًا م ــز أح ــام مل يمي ــه الس ــني علي ــر املؤمن فأم
العطــاء عــن املســلمني عامــة، كــا كان احلــال يف زمــن أيب بكــر وعمــر، وعندمــا 
آلــت الســلطة عــى رقــاب النــاس إىل عثــان بــن عفــان دفــع باجتهــاد عمــر إىل 
حــدود جتــاوزت هنــج مــن كان قبلــه مــن احلــّكام، فقــد خــّص أقاربــه وأتباعــه 
ــة بأمــوال ضخمــة ال عهــد للعــرب هبــا يف ذلــك العــرص، ومــن  ــي ُأمّي مــن بن
ــدور  ــه ومه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــل رس ــن قب ــرودًا م ــن كان مط ــم م بينه
ــة  ــان الــذي أعطــاه مائ الــدم مثــل احلكــم بــن أيب العــاص عــّم عثــان بــن عّف
ألــف وأعطــى ابنــه مــروان بــن احلكــم أرض فــدك ومُخــس أرمينيــا ومائــة ألف.

ــد  ــع املعّق ــذا الواق ــام ه ــه أم ــام نفس ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــد أم ــد وج فق
وأمــام انقســام طبقــي حــاد وتفــاوت اجتاعــي واســع أحــدث تغيــرًا كبــرًا يف 

ــادي. ــي واالقتص ــاء االجتاع ــة البن تركيب

ــا  ــع ع ــية للمجتم ــة النفس ــدالً يف احلال ــادي تب ــول امل ــذا التح ــمل ه ــد ش لق
ــه، فاقتضــت الــرورة بــذل  ــه عن ــه وآل عرفــه يف عهــد الرســول صــىَّ اهلل علي
جهــود اســتثنائية وبأقــىص طاقــة ممكنــة، إلبــراز هيبــة الدولــة وإظهــار مقدرهتــا 
يف التصــدي ألســباب النــزاع االجتاعــي، ممَّــا يتطلــب تقليــص التفــاوت وإزالــة 
ــه الســام يــرى أنَّ معاجلــة  الفــوارق داخــل املجتمــع، فــكان اإلمــام عــيٌّ علي
هــذه املشــكلة تبــدأ باملســاواة يف العطــاء، فهــو ينســجم مــع مضمــون العقيــدة 

مؤسسة  )بروت،  ط4،  وامللوك  األمم  تاريخ  )ت310هـ(،  جرير  بن  حممد  الطري،   )1(
األعلمي للمطبوعات، 1983م(: 3/ 109-108.
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وجوهرهــا والرشيعــة يف حتقيــق العــدل االجتاعــي، فــا فــرق عنــده بني إنســان 
وآخــر بســبب األصــل أو اجلنــس أو العــرق، بــل هــم إخــوة يف اإليــان كــا قــال 

ــوَة{)1(. ــونَ إِخْ ــا الْمُؤْمِنُ ــاىل: }إِنَّمَ تع

فلــم يفــرق بــني عــريب ومــواٍل وال بــني ســيد وعبــد وال بــني مــن أســلم قديًا 
ــه تليــني موقفــه مــن هــذا املوضــوع إرضــاًء  ــًا، وعندمــا حــاول أصحاب وحديث
ــو  ــر وإرساف، وه ــه تبذي ــر حّق ــال يف غ ــاء امل ــم: »أال وإّن إعط ــال هل ــش، ق لقري
يرفــع صاحبــه يف الدنيــا ويضعفــه يف اآلخــرة، ويكرمــه يف النّــاس وهيينــه عنــد اهلل، 
ومل يضــع امــرئ مالــه يف غــر حّقــه وال عنــد غــر أهلــه إالَّ حّرمــه اهلل شــكره«)2(.

يتضــح مــن ذلــك بشــكل ال يقبــل التأويــل، أّن توزيــع اإلمــام للعطــاء مبنــيٌّ 
عــى أســاس العدالــة واملســاواة بــني مجيــع النــاس مــن دون امتيــاز ألحــد عــى 
ــائد  ــي الس ــوي االجتاع ــل البني ــة للخل ــة جذري ــا معاجل ــرى فيه ــر، وي اآلخ
ــا هــذا الفــيء فليــس ألحــد فيــه عــى أحــد أثــرة،  آنــذاك، ويف ذلــك يقــول: »فأمَّ
قــد فــرغ اهلل عــزَّ وجــلَّ مــن قســمه، فهــو مــال اهلل وأنتــم عبــاد اهلل املســلمون«)3(، 
ــه مــن اســتقبل  وقــد حــدد أصحــاب العطــاء مــن املشــمولني بــه قائــًا: »أال إّن
قبلتنــا وأكل ذبيحتنــا، وشــهد أن ال إلــه إالَّ اهلل وأّن حممــدًا عبــده ورســوله، أجرينــا 

عليــه أحــكام القــرآن وأقســام اإلســام«)4(.

)1( سورة احلجرات، اآلية: 10.
)2( عبدة، حممد، رشح هنج الباغة، )بروت: دار املعرفة، 2006م(: 2/ 7-6.

)3( عبده، رشح هنج الباغة: 2/ 215.
)4( املحمودي، حممد باقر، هنج السعادة يف مستدرك هنج الباغة، )القاهرة: د. ط، 1964م(: 
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ويف الوقــت الــذي كان اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام يتــرصف بثبــات املوقــف 
ــي  ــذه ال تلب ــته ه ــم أّن سياس ــه كان يعل ــل، فإّن ــواب العم ــرأي وص ــداد ال وس
مطامــع ذوي الثــراء وال تنســجم مــع مصالــح ذوي النفــوذ؛ ولذلــك كان يقــول: 

»إّن يف العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق«)1(.

ــه  ــيٌّ علي ــن ع ــيد املوحدي ــها س ــع ُأسس ــة وض ــة االجتاعي ــك العدال إّن تل
ــة عــى أســاس  الســام التــي تنتــرش هبــا الفضيلــة ويعــّم فيهــا اخلــر عــى األُمَّ
ــى  ــا ع ــة مثله ــهدت البرشي ــل ش ــوق، فه ــاء احلق ــاواة وإعط ــدل واملس ــن الع م
مــدى تارخيهــا الطويــل؟ كــا يــروى أنَّ ابــن أخيــه عبــد اهلل بــن جعفــر الطيــار 
ــه اخلليفــة طالبــًا منــه بخشــوع أْن يعينــه عــى نفقتــه؛ ألنَّــه ال يملــك  جــاء إىل عمِّ
ســوى دابتــه ليبيعهــا، فيقــول لــه أمــر املؤمنــني عليــه الســام: »ال واهلل ال أجــد 

ــك أن يــرق فيعطيــك!«)2(. لــك شــيئًا إالَّ أن تأمــر عمَّ

ففــي مفهــوم اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام إعطــاء ابــن أخيــه مــن بيــت املــال 
ــه  ــع أخي ــت م ــه وقع ــهرة ل ــة ش ــة، ويف حادث ــي الرق ــه يعن ــاوز حّق ــا يتج ب
األكــر عقيــل، فقــد روي أّن عقيــًا كان رضيــرًا أتــى أخــاه أمــر املؤمنــني عليــه 
الســام وهــو جالــس ليــًا اســتوقد مصباحــًا ملتابعــة شــؤون الرعيــة، فلــاَّ دخل 
عليــه عقيــل وبــدأ باحلديــث معــه أطفــأ املصبــاح، قائــًا لــه إنَّ املصبــاح يــيء 

.514
)1( عبده، رشح هنج الباغة: 3/ 116-115.

)2( ابن أيب احلديد، عز الدين بن هبة اهلل املعتزيل، رشح هنج الباغة، حتقيق: حممد أيب الفضل 
إبراهيم، ط2، )القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1967م(: 1/ 181.
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نــا ننظــر يف  ــا وإنَّ بزيــت املســلمني فاســتعاله يكــون عنــد النظــر يف ُأمورهــم، أمَّ
شــؤوننا اخلاصــة، فيجــب أْن ال نــرق مــن مــال الرعيــة شــيئًا، فنحــن حماســبون 
ــه، وعنــد االستفســار مــن عقيــل عــن ســبب جميئــه يف ذلــك الوقــت قــال  علي
ــه لســببهم وإيّن  ــا ُأعاني ــي وم ــت تعــرف مقــدار عائلت ــني أن ــا أمــر املؤمن ــه: ي ل
ــة ألــف درهــم، وحــان وقــت ســدادها، فأتيتــك لتقرضنــي كــي  اســتدنت مائ
ُأعيــد األمــوال إىل أهلهــا، فقــال لــه اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام: »أنــت تعلــم يــا 
عقيــل أّن لســت أملــك شــيئًا، ولكــن انتظــر حتــى آخــذ رزقــي مــن بيــت املــال، 

فأعطــي أهــي مــا يكفيهــم مــن قوهتــم، وأعطــي لــك مــا يفضــل منــه«.

ــلمني  ــة املس ــني وخليف ــر املؤمن ــت أم ــي أن ــا أخ ــًا: ي ــل متعجب ــال عقي فق
وخــازن بيــت ماهلــم، أال تســتطيع أْن تعطينــي مــا ســألتك؟! وهنــا أدرك مقصــد 
عقيــل، فخــرج إىل فنــاء الــدار وســخن قضيــب حديــد وأتــى بــه ووضعــه عــى 
ــه  ــام علي ــه اإلم ــول ل ــدوغ، فيق ــًا كاملل ــاط أمل ــذي استش ــل، ال ــد عقي ــة ي راح
الســام: أخــي عقيــل تتــأمل مــن نــار أعّدهــا إنســان ألخيــه وال ختــاف عــى أخيــك 
مــن نــار أعّدهــا إلــه للجباريــن واخلائنــن واملارقــن وقودهــا النــاس واحلجــارة)1(.

ــذا  ــق ه ــى وف ــام وع ــه الس ــيٌّ علي ــام ع ــل اإلم ــايل يعم ــكل املث ــذا الش هب
ــع  ــم يف املجتم ــق احلك ــًا لتطبي ــًا جهادي ــم منهج ــة كان يرس ــن العدال ــط م اخل
ــة،  ــانية يف الرعي ــرته اإلنس ــاول س ــرى تتن ــور ُأخ ــك ص ــوده، وهنال ــذي يق ال
ــة  ــرُّ بضائق ــا، يم ــن األرض وكنوزه ــده خزائ ــلمني بي ــة املس ــا كان خليف فعندم

)طهران  ط1،  اآلرموي،  الدين  جال  حتقيق:  الغارات،  إبراهيم،  إسحاق  أبو  الثقفي،   )1(
منشورات آنجمن آثار مي، 1395هـ(: 69.
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ماليــة فــرى أطفالــه يترعــون جوعــًا ويضطــر إىل بيــع ســيفه الــذي ال يملــك 
ــن  ــه ع ــلمني وذّب ب ــن املس ــرب ع ــه الك ــف ب ــا كش ــذي طامل ــواه، وال ــيئًا س ش
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف أشــدِّ املواقــف حراجــة، يشــرتي بثمنــه طعامًا 
لعائلتــه)1(، ومــع كلِّ هــذا الزهــد والتواضــع مــن قبــل خليفــة املســلمني إالَّ َأنَّ 
ــازات  ــن تعــّودوا املكاســب واالمتي ــة مــن الذي ــع الدنيوي ــح واملناف أهــل املصال
ــم تألبــوا عليــه  التــي ال يســتحقوهنا ســوى باألثــرة والتعــايل عــى اآلخريــن، فإهنَّ
وأنكــروا سياســته العادلــة مــع الرعيــة ومنهجــه يف احلــقِّ واملســاواة، ممَّــا دفعه إىل 
تنبيههــم وحتذيرهــم بــني الفينــة واألُخــرى قائــًا هلــم: »أهّيــا النّــاس فــا تقولــن 
رجــال قــد كانــت الدنيــا غمرهتــم، فاختــذوا العقــار وفجــروا األهنــار وركبــوا آخــر 
الــدواب، ولبســوا ألــن الثيــاب، فصــار ذلــك عليهــم عــارًا وشــنارًا، إن مل يغفــر 
هلــم الغفــار، إذ منعتهــم مــا كانــوا فيــه خيوضــون، وصرهتــم إىل مــا يســتوجبون، 
فينقمــون ذلــك ويســتنكرون ويقولــون: ظلمنــا ابــن أيب طالــب، وحرمنــا ومنعنــا 

حقوقنــا، فــاهلل عليهــم املســتعان«)2(.

إالَّ أنَّ هــذا النّصــح مل ينفــع القــوم فقــد ســدوا آذاهنــم عــن صــوت احلــق، 
وأرّصوا عــى التايــز واألثــرة، فاختــاروا طريــق املواجهــة وســاروا عليــه حتــى 
ــدوث  ــببوا يف ح ــرصة، وتس ــن الب ــدءًا م ــلمني ب ــاء املس ــن دم ــرًا م ــفكوا كث س
ــام  ــِن اإلم ــك مل يث ــنَّ كلَّ ذل ــا، لك ــتتوا جهوده ــة وش ــر يف األُمَّ ــام خط انقس
ــة  ــاره لسياســته االقتصادي ــه الســام عــن متســكه بالعــدل الــذي اخت ــًا علي علّي

)1( ابن أيب احلديد، هنج الباغة: 2/ 183.
)2( املحمودي، هنج السعادة:3/ 22.
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ــم  ــني رغ ــن املناوئ ــوء ظ ــني وس ــرج الناقم ــت إىل هت ــة، دون أْن يلتف واالجتاعي
ــاىل  ــم اهلل تع ــن وصفه ــك الذي ــلوك أولئ ــن س ــا م ــعر هب ــي كان يش ــرارة الت امل
ــقِّ  ــني احل ــاد ب ــذوا احلي ــن اخت ــف الذي ــاِل ملوق ــه مل يب ــا أّن ــهم، ك ــي أنفس بالظامل
والباطــل فأحاطــت هبــم الغشــاوة لرؤيــة طريــق اهلــدى فكانــوا مــن املقتصديــن 
يف فعــل اخلــر، واكتفــى بأولئــك الســابقني للخــرات الذيــن ســاندوه وآزروه يف 
ــة، ووقفــوا إىل جانبــه وهــو مســتمر يف تقســيم  ــت باألُمَّ تلــك املحنــة التــي حلَّ
العطــاء بالســوية وال يدخــر يف بيــت املــال شــيئًا مهــا صغــر شــأنه، فقــد روي 
ــال: »ال  ــه وق ــخر من ــال وس ــت امل ــى بي ــيٌّ ع ــل ع ــه )دخ ــام قول ــن س ــن اب ع

ــم«()1(. ــك دره ــي وفي ُأم

فــكان كلَّــا جــاءه مــال وّزعــه بــني املســلمني ويقــال عنــه إّنــه )أعطــى العطاء 
يف الســنة الواحــدة ثــاث مــرات، ثــّم أتــاه مــال مــن أصفهــان فقــال: »اغــدوا 

إىل عطــاء رابــع، إنِّ لســت لكــم بخــازن«(2(.

ــة  ــوال مكّدس ــاء األَم ــن إبق ــّرج م ــام يتح ــه الس ــًا علي ــام علّي ــدو أنَّ اإلم يب
يف بيــت مــال املســلمني فيــرع إىل تقســيمها وتوزيعهــا عــى مســتحقيها، دفعــًا 
ــا  ــم، إذ رب ــًا هل ــوال وتنزهي ــى األم ــني ع ــب العامل ــد تصي ــي ق ــبهات الت للش
يضعــف بعضهــم أمــام مغريــات املــال عندمــا يتــم تداولــه ملبالــغ ضخمــة تصــل 
ــود  ــع وج ــهولة، م ــا بس ــب حرصه ــة يصع ــروات عظيم ــان ث ــض األحي يف بع

)1( ابن سام، أبو عبيد القاسم )ت224هـ(، األموال، حتقيق: خليل حممد هراس، )بروت: 
دار الفكر، 2010م(: 271.

)2( املصدر نفسه: 271.
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ــم أو  ــدُّ رمقه ــا يس ــدون م ــن ال جي ــة الذي ــن الرعي ــوال م ــذه األم ــني هل املحتاج
مؤونــة عوائلهــم كالفقــراء واملعوزيــن، وهــذا يظهــر احلــسَّ اإلنســاين املرهــف 
الرقيــق لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام وشــعوره باملســؤولية االجتاعيــة امللقــاة عــى 
عاتــق أمــر املؤمنــني، هبــذه الشــفافية والنظــرة الثاقبــة البعيــدة كان يتعامــل إمــام 
املتقــني مــع رعيتــه، يقــول املســعودي )دخــل اإلمــام عــيٌّ بيــت مــال البــرصة 
ــا بيضــاء غــري غــري،  يف مجاعــة مــن املهاجريــن واألنصــار فجعــل يقــول: »ي
ــموه  ــال: »أقس ــمَّ ق ــرًا ث ــال مفك ــر يف امل ــري«، وأدام النظ ــري غ ــراء غ ــا صف وي
بــن أصحــايب ومــن معــي مخســائة«، ففعلــوا فــا نقــص درهــم واحــد وكان عــدد 

الرجــال اثنــي عــرش ألفــًا()1(.

ــة  ــني نفســه وهــو خليف ــه يســاوي ب ــام أّن ــه السَّ ــه علي ومــن مامــح عدالت
ــني  ــه وب ــازًا بين ــًا وال امتي ــرى فرق ــا ي ــاس، ف ــن الن ــة م ــني العام ــلمني وب املس
ــه يعــّد الواليــة تكليفــًا وليــس ترشيفــًا؛ لذلــك كان يرفــض  ســواد النــاس؛ ألنَّ
ــد  ــول ألح ــلطان، فيق ــاب الس ــن أصح ــا م ــن يلقامه ــم اللذي ــل والتعظي التبجي
ــَع  ــَك َم ــْيَ ِمْثلِ ــإِنَّ َم ــْع، َف ــه وهــو راكــب »اْرِج ــه الــذي مشــى إىل جانب أصحاب

ــِن«)2(. ــٌة لِْلُمْؤِم ــَوايِل، َوَمَذلَّ ــٌة لِْل ــِي فِْتنَ ِمْث

اخلامتة:

ــزات  ــن ممي ــزة م ــرز مي ــاق أب ــدَّ األخ ــف ع ــامي احلني ــن اإلس 1- إنَّ الدي

)1( املسعودي، عي بن احلسني، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق: عبد األمر عي مهنا، 
ط1، )بروت، مؤسسة العلمي للمطبوعات، 1991م(: 2/ 271.

)2( عبده، رشح هنج الباغة: 3/ 316.
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ــام  ــالة اإلس ــة، فرس ــانيته الفاضل ــر إنس ــن مظاه ــر م ــدق مظه ــان وأص اإلنس
مــن خــال الوصايــا هــي رســالة أخاقيــة هتتــم باجلانــب الرتبــوي اهلــدف منــه 

بنــاء جمتمــع فاضــل.

ــة إىل النبــيِّ حمّمــد صــىَّ  2- يرجــع رفــع املســتوى الروحــي واألخاقــي لأُلمَّ
اهلل عليــه وآلــه فهــو الصــادق األمــني، وهــو مــن أعظــم عظــاء التاريــخ، فاآليــة 
ــة فهــو  ــه أقــواالً للهداي مــن كتــاب اهلل، واألثــر مــن حديثــه الرشيــف نجــد في

ودقيــُق العلــِم ولطيــُف اإلشــارِة يف لفــٍظ قليــٍل وكاٍم َبــنّي ذي معنــى كبــر.

3- إنَّ مفهــوم العدالــة االجتاعيــة، مفهــوم عــام يشــمل كلَّ جمــاالت 
ــدل،  ــو الع ــه األول ه ــع، وأساس ــو املجتم ــه ه ــك ألنَّ موضوع ــاة؛ وذل احلي
واإلســام حقــق العدالــة االجتاعيــة وحــارب الظلــم بشــتى أنواعــه، ومل يميــز 
ــة  ــة والوضعي ــم االجتاعي ــا النظ ــك، أمَّ ــلمني يف ذل ــر املس ــلمني وغ ــني املس ب
األُخــرى، فــإنَّ فــرص حتقيــق العدالــة االجتاعيــة، تازمهــا النســبية يف نتائجهــا 
ــواء  ــة أله ــية راجع ــفات سياس ــر لفلس ــر كأث ــا تظه ــك ألهنَّ ــا، وذل وحقائقه

ــع. ــراد يف املجتم األف

4- لقــد فكــر اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام يف املجتمــع الــذي حيكمــه، وفكــر 
يف أفضــل الطــرق والوســائل التــي تنمــي مقوماتــه االجتاعيــة وترتفــع بــه إىل 
الــذروة يف الرفاهيــة والقــوة واألمــن، مــع ماحظــة أنَّــه جمتمــع يدين باإلســام، 
ــه جيــب أْن يأخــذ ســبيله  وأنَّ شــؤونه االجتاعيــة ختضــع لقوانــني اإلســام، وأنَّ

إىل النمــو والتكامــل يف إطــار إســامي بحــت.
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امل�سادر واملراجع

القرآن الكريم

ــة،  ــج الباغ ــزيل، رشح هن ــة اهلل املعت ــن هب ــن ب ــّز الدي ــد، ع ــن أيب احلدي اب
حتقيــق: حممــد أيب الفضــل إبراهيــم، ط2، القاهــرة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

1967م.

ــروت، دار  ــة، ب ــول املهم ــد، الفص ــن أمح ــد ب ــن حمم ــي ب ــاغ، ع ــن الصب اب
1988م. األضــواء، 

ابــن الطــاع، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن فــرج املالكــي )ت497هـــ(، أقضيــة 
ــي،  ــن األعظم ــاء الرمح ــد ضي ــق: حمم ــه، حتقي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس

ــرصي، 1978م. ــاب امل ــة دار الكت ــرة، مطبع القاه

ابــن الفــريض، أبــو الوليــد عبــد اهلل بــن حممــد بــن يوســف األزدي )ت403 
هـــ(، تاريــخ العلــاء والــرواة للعلــم باألندلــس، عنــي بنــرشه وصّححــه ووقف 
عــى طبعــه: عــّزت العطــار احلســيني، ط2، القاهــرة، مطبعــة املــدين املؤسســة 

الســعودية، 1987م.

ابــن املثنــى التميمــي البــرصي )ت209هـــ(، جمــاز القــرآن، حتقيــق: حممــد 
ــة اخلانجــي، 1381هـــ. فواســزكني، بــا، القاهــرة، مكتب

ابــن حنبــل، أمحــد بــن حممــد )ت241هـــ(، مســند أمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: 
أمحــد حممــد شــاكر، القاهــرة، دار احلديــث، 1995م.
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ابــن حنبــل، أمحــد أبــو عبــد اهلل بــن حممــد، )ت241هـــ(، مســند أمحــد، د. م، 
املكتبــة اإلســامية للطباعــة والنــرش، د. ت.

ابن حنبل، فضائل الصحابة، بروت، مؤسسة الرسالة، 1983م.

ــر  ــر البح ــف )ت745هـــ(، تفس ــن يوس ــد ب ــي، حمم ــان األندل ــن حي اب
املحيــط، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 2007م.

ابــن خلــكان أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم )ت681هـــ(، وفيــات األعيــان، 
حتقيــق: دكتــور إحســان عبــاس، ط5، بــروت، دار صــادر، 2009م.

ــة،  ــاق النفيس ــر، )ت301هـــ(، األع ــن عم ــد ب ــي أمح ــو ع ــته، أب ــن رس اب
ــة، 1998م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــور، ب ــل منص ــيه: خلي ــع حواش وض

ابــن ســام، أبــو عبيــد القاســم )ت224هـــ(، األمــوال، حتقيــق: خليــل حممد 
هراس، بــروت، دار الفكــر، 2010م.

ــند  ــايض )ت454هـــ(، مس ــد الق ــد اهلل حمم ــو عب ــايض أب ــامة، الق ــن س اب
ــروت، د. ط، 1985م. ــلفي، ب ــد الس ــد املجي ــدي عب ــق: مح ــهاب، حتقي ش

ابــن عبــد ربــه، أمحــد بــن حممــد األندلــي، )ت328هـــ(، العقــد الفريــد، 
ــة، 2009م. ــة العرصي ــروت، املطبع ــاهني، ب ــادر ش ــد الق ــد عب ــق: حمم حتقي

ابــن عســاكر، عــي بــن احلســني )ت571هـــ(، تاريــخ دمشــق، حتقيــق: عمرو 
بــن غراميــة، بــروت، دار الفكــر، 1995م.

ابــن قتيبــة، أبــو حممد بــن مســلم الدينــوري، )ت276هـــ(، املعــارف، حتقيق: 
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ثــروت عكاشــة، القاهرة، مطبعــة دار الكتــب، 1960م.

ابــن قتيبــة، اإلمامــة والسياســية )منســوب(، حتقيــق: طــه حممــد زينــي، د. م، 
مؤسســة احللبــي للنــرش والتوزيــع، د. ت.

ــق:  ــة، حتقي ــة والنهاي ــو الفــداء إســاعيل )ت774هـــ(، البداي ــر، أب ــن كث اب
ــة، 1987م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ــم، ب ــن ملح ــد ب أمح

ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم اإلفريقــي املــرصي، 
)ت711هـ(، لســان العــرب، بــروت، دار صادر للطباعــة، د. ت.

أبو خليل، شوقي، يف التاريخ اإلسامي، دمشق، دار الفكر، 1996م.

األزهــري، حممــد بــن أمحــد )ت370هـــ(، هتذيــب اللغــة، حتقيــق: نخبــة مــن 
العلــاء، القاهــرة، الــدار املرصيــة للتأليــف، 1964م.

األصفهــاين، احلســن بــن حممــد الراغــب )ت502هـــ(، املفــردات يف غريــب 
القــرآن، دمشــق، دار القلــم، 1412هـــ.

ــة  ــرة، مكتب ــر، القاه ــى الكب ــوان األعش ــس، دي ــن قي ــون ب ــى، ميم األعش
ت. د.  اآلداب، 

القاســمي، ظافــر، نظــام احلكــم يف الرشيعــة اإلســامية والتاريخ اإلســامي، 
د. م، د. ط، 1978م.

البازيــاين، حممــد ســيد نــوري، مفهــوم الســلم يف الفكــر اإلســامي، بــروت، 
2007م. املعرفة،  دار 
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ــن  ــرة ب ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــاري، أب البخ
ــادر،  ــروت، دار ص ــاري، ب ــح البخ ــي، )ت256هـــ(، صحي ــف اجلعف األحن

2004م.

ــاب األرشاف،  ــر )ت279هـــ( أنس ــن جاب ــى ب ــن حيي ــد ب ــاذري، أمح الب
حتقيــق: حممــد باقــر املحمــودي، بــروت، مؤسســة األعلمــي، 1974م.

ابــن نبــي، مالــك، ميــاد جمتمــع شــبكة العاقــات االجتاعيــة، ترمجــة عبــد 
الصبــور شــاهني، اجلزائــر، دار الفكــر، 1986م.

الرتمــذي، حممــد بــن عيســى )ت279هـــ(، ســنن الرتمــذي، حتقيــق: عبــد 
ــر، 1983م. ــروت، دار الفك ــان، ط2، ب ــود عث ــن حمم لرمح

الثقفــي، أبــو إســحاق إبراهيــم، الغــارات، حتقيــق: جــال الديــن اآلرمــوي، 
ط1، طهــران منشــورات آنجمــن آثــار مــي، 1395هـ.

اجلرجــاين، عــي بــن حممــد )ت816هـــ(، التعريفــات، بــروت، دار الكتــب، 
1983م.

اجلصــاص، أبــو بكــر أمحد بــن عــي الــرازي، )ت370 هـــ(، أحــكام القرآن، 
بــروت، دار الكتب العربيــة، د. ت.

اجلوهــري، إســاعيل بــن محــاد )ت393هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحاح 
ــني،  ــم للماي ــروت، دار العل ــار، ب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح ــة، حتقي العربي

1990م.

ــل،  ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ــد اهلل، ش ــن عب ــد اهلل ب ــكاين، عبي احلس
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بــروت، األعلمــي، 1974م.

ــة،  ــرة احللبي ــد )ت1044هـــ(، الس ــن أمح ــم ب ــن إبراهي ــي ب ــي، ع احللب
ــب، 1310هـــ. الكت دار  ــروت،  ب

ــظ،  ــرة احلاف ــان )ت748هـــ(، تذك ــن عث ــد ب ــن أمح ــمس الدي ــي، ش الذهب
ــة، 1998م. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب

ــن عبــد القــادر، )ت666هـــ(،  ــن أيب بكــر ب ــن الديــن حممــد ب ــرازي، زي ال
خمتــار الصحــاح، حتقيــق: محــزة فتــح اهلل وآخريــن، بــروت، دار البصائــر 

مؤسســة الرســالة، 1987م.

ــاج  ــد )ت1205هـــ(، ت ــيد حمم ــض الس ــو الفي ــن أب ــّب الدي ــدي، حم الزبي
العــروس، حتقيــق: عــي شــري، بــروت، دار الفكــر، 1994م.

الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرمحــن )ت911هـــ(، الــدر املنثــور، بروت، 
ــة، 1988م. دار الكتب العلمي

شــهاب الديــن حممــد بــن عــّي )ت852هـــ(، فتــح البــاري، ط2، دار املعرفة، 
بــروت، د. ت.

ــق:  ــة، حتقي ــط يف اللغ ــاعيل )ت385هـــ(، املحي ــاد، إس ــن عب ــب ب الصاح
ــب، 1994م. ــامل الكت ــروت، ع ــني، ب ــن آل ياس ــد حس حمم

ــس،  ــن بادي ــار ب ــد )ت1359هـــ(، آث ــن حمم ــد ب ــد احلمي ــي، عب الصنهاج
ــة، 1968م. ــة اجلزائري ــة الرشك ــر، دار ومكتب ــي، اجلزائ ــار الطالب ــق: ع حتقي
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ــوك ط4،  ــم واملل ــخ األُم ــر )ت310هـــ(، تاري ــن جري ــد ب ــري، حمم الط
للمطبوعــات، 1983م. األعلمــي  بــروت، مؤسســة 

ــال،  ــة اهل ــروت، دار ومكتب ــن، ب ــع البحري ــن، جمم ــر الدي ــي، فخ الطرحي
1985م.

ــز  ــق، مرك ــي، دمش ــزاع األه ــي والن ــلم األه ــل الس ــان، عوام ــر، نري عام
املجتمــع املــدين والديمقراطيــة، 2013م.

ــة  ــد، أمحــد وآخــرون، املعجــم العــريب األســايس، د. م. املنظمــة العربي العاي
ــوم، د. ت. ــة والعل ــة والثقاف للرتبي

عبدة، حممد، رشح هنج الباغة، بروت، دار املعرفة، 2006م.

ــروت، دار  ــث، ب ــرآن واحلدي ــي يف الق ــلم االجتاع ــد، الس ــروي، حمم الغ
األضــواء، 1411هـــ.

الفراهيــدي، اخلليــل بــن أمحــد )ت175هـــ(، العــني، حتقيــق: مهــدي 
1405هـــ. اهلجــرة،  دار  إيــران،  الســامرائي،  وإبراهيــم  املخزومــي 

ــا  ــخصية )الوصاي ــوال الش ــون األح ــز يف رشح قان ــد، الوجي ــي، أمح الكبي
ــون، د. ت. ــة القان ــداد، كلي ــة بغ ــث(، جامع واملواري

كنعــان، حممــد بــن أمحــد، الســرة النبويــة واملعجــزات )خاصــة تاريــخ ابــن 
كثــر(، ط3، بــروت، مؤسســة املعــارف للطباعــة والنــرش، 2007م.

املــاوردي، أبــو احلســن عــّي بــن حمّمــد بــن حبيــب البــرصي )ت450هـــ(، 
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ــاد،  ــة اإلرش ــداد، مطبع ــان، بغ ــال الرح ــي ه ــق: حمي ــايض، حتقي أدب الق
1971م.

جمموعــة مــن املؤلفــني، كتــاب اإلســام ديــن البرشيــة، ط2، د. ط، مؤسســة 
البــاغ للتأليــف والنــرش، 2006م.

املحمــودي، حممــد باقــر، هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج الباغــة، القاهــرة، 
د. ط، 1964م.

ــق:  ــن احلســني، مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، حتقي املســعودي، عــّي ب
عبــد األمــر عــي مهنا، ط1، بــروت، مؤسســة العلمــي للمطبوعــات، 1991م.

ــابوري، )ت261هـــ(،  ــري النيس ــاج القش ــن احلج ــن ب ــو احلس ــلم، أب مس
ــريب، 2007م. ــرتاث الع ــاء ال ــرة، إحي ــلم، القاه ــح مس صحي

ــس،  ــخ، باري ــدء والتاري ــر، )ت355هـــ(، الب ــن طاه ــر ب ــديس، مطه املق
1903م.

ــوار،  ــات األن ــة عبق ــار يف خاص ــات األزه ــيني، نفح ــي احلس ــاين، ع املي
بــروت، دار املــؤرخ، 1995م.

النحــوي، عدنــان عــي رضــا، أدب الوصايــا واملواعــظ - منزلتــه - ومنهجــُه 
- وخصائصــه اإليانيــة، نــرش دار النحــوي، اململكــة العربيــة الســعودية، 

الريــاض، 1418هـــ/1998م.

ــروت، دار  ــووي، ب ــرشح الن ــلم ب ــح مس ــن رشف، صحي ــى ب ــووي، حيي الن
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سع
الم من بيعة الغدير وآثارها الجزء التا يدة فاطمة الزهراء عليها السَّ موقف السَّ

السِّياسية واالجتماعية 

م. �سيماء يا�ش خ�سري

امللخ�ش العربي.

ــام يف أحضــان الوحــي والنبــّوة  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ نشــأت السَّ
وختلقــت بخلــق النبــيِّ األكــرم حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، وتشــبعت 
بمبــادئ الديــن اإلســامي والرســالة الّســاوية، واســتطاعت مــع قــرص حياهتــا 
م دروســًا يف العــّزة واإلبــاء ومواجهــة الظلــم واجلــور، فــكان النحــراف  أْن تقــدِّ
ــّوة  ــوف بق ــا الوق ــم عليه ــر أْن حتَّ ــة الغدي ــن دالالت بيع ــامية ع ــة اإلس األُمَّ
ــام يف هــذا املعــرتك، فقــد كان  ــه السَّ أمــام الباطــل ومــؤازرة اإلمــام عــيٍّ علي
ــه  ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول حمّم ــاة الرس ــني وف ــا ب ــا م ــي قضته ــة الت ــام القليل لألي
وآلــه وســلَّم وبــني شــهادهتا مشــحونة بالدفــاع عــن الواليــة واإلمامــة بغــرض 
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــب اإلم ــت إىل تنصي ــي دع ــة الت ــة والنبوّي ــق القرآنّي ــان احلقائ بي
ــي  ــذا أخ ــه: »ه ــلَّم بقول ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــة لرس ــام خليف السَّ
وويص مــن بعــدي ووارثــي فاســمعوا إليــه وأطيعــوا لــه«، كــا كان خلطبتيهــا يف 
املســجد النبــويِّ وبنســاء املدينــة أثــر بالــغ يف النفــوس ملــا تضمنتــه مــن الواقعيــة 
والصــدق الســتنادها عــى ُأســس متينــة قوامهــا الكتــاب الكريــم والُســنّة النبوية 
املباركــة، فقــد ذّكــرت املســلمني عاقبــة أمرهــم ومــا يرتتــب عليــه مــن عواقــب 
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ــة اإلســامية قــد تــؤدي إىل اهنيــار البنــاء اإلســاميِّ الــذي شــّيده  وخيمــة لأُلمَّ
ــة، إذ  ــه الرشيف ــال دعوت ــن خ ــلَّم م ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول حمّم الرس
كانــت هتــدف الدفــاع عــن اإلســام الصحيــح ونــّص بيعــة الغديــر بعيــدًا عــن 
ــام لتحّمــل األذى يف ســبيل  التحريــف والتأويــل، وهــذا مــا حــدا هبــا عليها السَّ
ــر  ــا وُك ــة بيته ــت حرم ــة، فُهتك ــالة املحّمدي ــم الرس ــام وتعالي ــظ اإلس حف
ــا  ظلعهــا وُأســقط جنينهــا حتــى اشــتد عليهــا املــرض وانتقلــت إىل جــوار رهبِّ

فســام اهلل عليهــا يــوم ولــدت ويــوم ماتــت ويــوم تبعــث.

املقدمة

ــام عــى املبعــوث رمحــًة للعاملــني نبيِّنــا  احلمــد هلل ربِّ العاملــني والّصــاة والسَّ
ــد اهلــادي األمــني وعــى آلــه الطيبــني الطاهريــن وصحبــه املنتجبــني ومــن  حممَّ

تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

ــام مــن  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ إِنَّ أهــّم األهــداف التــي توّختهــا السَّ
ــام يف خافــة  بيــان حقيقــة بيعــة الغديــر إثبــات أحقّيــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــه وســّلم، ويّتضــح ذلــك مــن  ــه وآل ــد صــّى اهلل علي ــة بعــد الرســول حمّم األُمَّ

خطبتهــا يف املســجد النبــويِّ التــي أّدت فيهــا واجبهــا الرســايل.

ــيدة الزهراء مــن بيعة الغديــر وآثارها  إنَّ ســبب اختيــار موضــوع )موقــف السَّ
الّسياســّية واالجتاعّيــة( لتســليط الضــوء عــى الــدالالت واألبعــاد الّسياســّية يف 
ــام للدفــاع عــن بيعــة الغديــر والتــي  حيــاة الّســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
ــام يف  تنطــوي يف حقيقتهــا الدفــاع عــن اإلمامــة وأولويــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

264

سع
الجزء التا

ــة بعــد أبيهــا رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم. إمامــة األُمَّ

ل املعنــون  اقتضــت رضورة البحــث تقســيمه عــى مبحثــني جــاء املبحــث األُوَّ
ــة والّسياســّية( للحديــث عــن  ــر حقيقتهــا ودالالهتــا الدينّي ــة بيعــة الغدي )ماهي
النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبوّيــة الدالــة عــى إمامــة اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــيدة  ــف السَّ ــون )موق ــاين املعن ــث الث ــرس املبح ــا ك ــم، في ــر خ ــام يف غدي السَّ
ــّية  ــا الّسياس ــر وأثره ــة الغدي ــض بيع ــن نق ــام م ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه فاطم
ــة( موقــف الّســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الّســام يف الدفــاع عــن  واالجتاعّي
بيعــة الغديــر بعــد وفــاة الرســول حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، والــذي 
ل بعنــوان )موقــف الزهــراء مــن بيعــة  تضمــن مخســة حمــاور، جــاء املحــور األَوَّ
ــيدة  ــف الّس ــة موق ــام( لدراس ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــض بيع ــقيفة ونق الّس
ــة  ــلب اخلاف ــن س ــقيفة م ــل الّس ــور أه ــر وج ــة الغدي ــض بيع ــن نق ــراء م الزه
ــام، لننتقــل بعدهــا إىل املحــور الثــاين املعنــون  وانتهــاك حرمــة بيتهــا عليهــا السَّ
(، والــذي  ــام يف املســجد النبــويِّ )خطبــة الّســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
، ليســتتبعه  ــام يف املســجد النبــويِّ ُكــرس فيــه احلديــث عــن خطبتهــا عليهــا السَّ
ــيدة فاطمــة الزهــراء بنســاء املدينــة(، والــذي  املحــور الثالــث املعنون)خطبــة السَّ
ــن واألنصــار  ــام لنســاء املهاجري ــه تذكــر الزهــراء عليهــا السَّ اســتعرضت في
ــوان  ــت عن ــع حت ــور الراب ــأيت املح ، لي ــيِّ ــت النب ــل بي ــن أله ــذالن أزواجه بخ
ــيدة فاطمــة الزهــراء أليب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب(، بينــت فيــه  )مقاطعــة السَّ
هــا وحــقَّ زوجهــا يف فــدك واإلمامــة ومــا آل إليــه  غضبهــا عــى مــن ســلب حقَّ
حاهلــا مــن اخلــذالن واملــرض الــذي تســبب يف استشــهادها مكســورة الضلــع 
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ــيدة الزهــراء  والنفــس، وهــذا مــا محلــه املحــور اخلامــس املعنــون )استشــهاد السَّ
ــام ودفنهــا(. عليهــا السَّ

ياســة  ة ومتنوعــة منهــا كتــاب اإلمامــة والسِّ اعتمــد البحــث عــى مصــادر عــدَّ
البــن قتيبــة الدينــوري، وكتــاب رشح خطبــة الزهــراء وأســباهبا لنزيــه القميحــا، 
واملوســوعة الكــرى عــن فاطمــة الزهــراء وكتــاب الزهــراء فاطمــة بنــت حمّمــد 
لعبــد الزهــراء عثــان، فضــًا عــن عــدد مــن الكتــب حــول بيعــة الغديــر مــن 
ــر  ــث الغدي ــى حدي ــاين، ومعن ــيني املي ــي احلس ــر لع ــث الغدي ــا حدي ضمنه
ملرتــى اخلــرو شــاهي، وحديــث الغديــر بــني أدلــة املثبتــني وأوهــام املبطلــني 
هلاشــم امليــاين، والكثــر مــن الكتــب التــي أغنــت البحــث بكــمٍّ مــن املعلومات 

القيمــة.

املبحث الأول: بيعة الغدير حقيقتها ودللتها الدينية وال�سيا�سية 

ــر  ــع بتغي ــراد املجتم ــاة أف ــًا يف حي ــًا جذري ــام انقاب ــدث اإلس ــد أْن أح بع
تفكرهــم وســلوكهم وعاداهتــم املتأصلــة طــوال ســنني لفعــل القيــادة احلكيمــة 
ــذ  ــط ونف ــذي خط ــلَّم ال ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول اهلل حممَّ ــة برس املتمثل
ــام  ــن األصن ــراءة م ــاس ال ــى أس ــوم ع ــاميٍّ يق ــع إس ــق جمتم ــتطاع خل واس
ــلمني  ــغ املس ــد أْن بلَّ ــده، فبع ــاهلل وح ــان ب ــاد اإلي ــوك واعت ــة املل ــن ربوبي وم
ــه مــن أهــل الشــقاق  ــان القــرآن وســنّته خــي بعــد وفات ــه مــن بي مــا حيتاجون
ــة إىل حكــم اجلاهليــة، الســيا بعــد أْن أدرك وجــود  والنفــاق أْن يرجعــوا باألُمَّ
هلــا فصــل القــرآن  خمطــط نفاقــيٍّ يف املجتمــع اإلســامي يقــوم عــى أمريــن َأوَّ
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ــام)1(؛ لــذا أدرك  ــنّة، وثانيهــا بغــض العامــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ عــن السُّ
ــة يديــر شــؤوهنا الدينيــة والسياســية خلفــًا عنــه)2(،  رضورة تنصيــب إمــام لأُلمَّ
ــام إمامــًا  وعليــه فقــد أعلــن يف أكثــر مــن مناســبة توليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
وخليفــة للمســلمني مــن بعــده، وهنــاك العديــد مــن النصــوص اجلليــة الداّلــة 
ــد  ــل، وق ــا فص ــلَّم ب ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس ــه بع ــى خافت ع
تواتــرت يف ذلــك الشــأن أحاديــث عديــدة منهــا »هــذا أخــي وويص مــن بعــدي 
ووارثــي فاســمعوا إليــه وأطيعــوا لــه«)3(، وحديــث آخــر »أنــت منِّــي بمنزلــة 

ــه ال نبــيَّ بعــدي«)4(. هــارون مــن موســى إالَّ أنَّ

ــه وســلَّم لإلمــام عــيٍّ  ــه وآل ــد صــىَّ اهلل علي مل يكــن تنصيــب الرســول حممَّ
ــام إمامــًا وخليفــًة لقرابــة لــه يف رحــم أو يف ديــن، بــل أمــر مــن اهلل  عليــه السَّ
ــد  ــت عــى ذلــك العديــد مــن اآليــات القرآنيــة، فقــد روى حممَّ تعــاىل وقــد دلَّ
بــن إســحاق عــن عبــد الغفــار بــن القاســم عــن املنهــال بــن عمــرو عــن عبــد 
ــن  ــد اهلل ب ــد املطلــب عــن عب ــن عب ــن احلــارث ب ــل ب ــن نوف ــن احلــارث ب اهلل ب
ــة  ــذه اآلي ــا نزلــت ه ــال: »ملَّ ــام ق ــه السَّ ــن أيب طالــب علي ــاس عــن عــي ب عب
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاين رس ــنَي{)5(، دع ــَرَتَك اأْلَْقَربِ ــِذْر َعِش }َوَأْن
ــت  ــني، فضق ــريت األقرب ــذر عش ــرين أن أن ــيُّ إنَّ اهلل يأم ــا ع ــال: ي ــلَّم، فق وس
ــره،  ــا أك ــم م ــر أرى منه ــذا األم ــم هب ــى ُأبادهي ــت أينِّ مت ــًا، وعرف ــك ذرع بذل
َفَصِمــُت عليهــا حتــى جــاءين جرئيــل فقــال يل: يــا حمّمــد إالَّ تفعــل مــا تؤمــر 
يعذبــك ربــك)6(، فدعاهــم إىل ذلــك مرتــني بعــد أْن أطعمهــم وســقاهم قــال 
ــد  ــرة، فق ــا واآلخ ــري الدني ــم بخ ــد جئتك ــب إينِّ ق ــد املطل ــي عب ــا بن ــم: ي هل
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ــؤازرين عــى أمــري هــذا ويكــون  ــه، فأيُّكــم ي أمــرين اهلل تعــاىل أن أدعوكــم إلي
ــا  ــت وأن ــًا، فقل ــا مجيع ــوم عنه ــم الق ــم؟ فأحج ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصي أخ
ــه، قــال: فأخــذ برقبتــي وقــال:  ــا نبــيَّ اهلل أكــون وزيــرك علي أحدثهــم ســنًا: ي
إنَّ هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم، فاســمعوا لــه وأطيعــوا«)7(، وعــن 
ابــن عبــاس بإســناده عــن حمّمــد الكلبــي عــن أيب عبــد اهلل قــال: »إنَّ رســول اهلل 
ــام  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم َعــرف أصحابــه توليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــوا: اهلل  ــدي؟ قال ــم بع ــن وليُّك ــدرون م ــم: أت ــال هل ــه، إذ ق ــًة ل ــًا وخليف إمام
يــُل  ورســوله أعلــم، قــال: فــإنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ قــال: }َفــإِنَّ اهللَ ُهــَو َمــْواَلُه َوِجْرِ
ــام«، ويف روايــة  َوَصالـِـُح امْلُْؤِمنـِـنَي{)8(، يقصــد بذلــك اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
ــي بســنده  ــل القمِّ ــن جرئي ــد اهلل األنصــاري روى شــاذان ب ــن عب ــر ب عــن جاب
عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري قــال: كنــا جلوســًا عنــد رســول اهلل صــىَّ 
ــة  ــواب رّث ــه أث ــا أعــرايب أشــعث احلــال علي ــه وســلَّم إذ ورد علين ــه وآل اهلل علي
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــدي رس ــني ي ــلَّم ب ــل س ــاَّ دخ ــه، فل ــني عيني ــر ب والفق
ــمع  ــا إْن س ــه، ف ــره وحاجت ــى فق ــدلُّ ع ــعرية ت ــًا ش ــد أبيات ــلَّم وأنش ــه وس وآل
الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، قــال ألصحابــه: »يــا معــرش املســلمني إنَّ 
اهلل ســاق إليكــم أجــرًا وجــزاًء مــن اهلل غرفــًا يف اجلنــة تضاهــي غــرف إبراهيــم 
ــه أحــد،  ــوايس هــذا الفقــر؟«، فلــم جيب ــام، فمــن منكــم ي ــه السَّ ــل علي اخللي
ــام يصــيِّ تطوعــًا فأومــأ بيــده  وكان يف ناحيــة املســجد اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــه  ــع يف صات ــو راك ــده، وه ــن ي ــم م ــه اخلات ــع إلي ــه فدف ــا من ــرايب فدن إىل األع
فأخــذه األعــرايب وانــرصف)9(، ثــمَّ إنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم 
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ــام  ــد، ربــك يقرئــك السَّ ــام عليــك يــا حممَّ هبــط عليــه جرئيــل ونــادى: السَّ
ــَاَة  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن َآَمنـُـوا الَّ ــَا َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَّ ويقــول اقــرأ }إِنَّ
ــوا  ِذيــَن َآَمنُ ــَولَّ اهللَ َوَرُســوَلُه َوالَّ ــْن َيَت َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن )55( َوَم ــوَن الــزَّ َوُيْؤُت
َفــإِنَّ ِحــْزَب اهللِ ُهــُم اْلَغالُِبــوَن)10({، فعنــد ذلــك قــام الرســول صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه وســلَّم قائــًا عــى قدميــه وقــال: »يــا معــرش املســلمني أيُّكــم اليــوم عمــل 
خــرًا حتــى جعلــه اهلل ويلَّ كلِّ مــن آمــن؟«، قالــوا: يــا رســول اهلل مــا فينــا عمــل 
ــك عــيِّ بــن أيب طالــب وهــو يف صاتــه، فعنــد ذلــك تــا  خــرًا ســوى ابــن عمِّ
عليهــم اآليــة الكريمــة التــي حتــوي عــى إقــرار مــن هلل ســبحانه وتعــاىل بإمامــة 

ــام عــى املســلمني بــا ال يقبــل التأويــل)11(. اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــنة العــارشة للهجــرة يف اليــوم الرابــع والعرشيــن أو اخلامــس  ويف السَّ
ــلَّم يف  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــدة أذَّن رس ــن ذي القع ــن م والعرشي
ــز النــاس للخــروج معــه وحــر املدينــة ومــن ضواحيهــا  ، فتجهَّ النــاس باحلــجِّ
ــت  ــة عرف ــرام)12( يف حّج ــت اهلل احل ــن بي ــر قاصدي ــق كث ــا خل ــن جوانبه وم
بحّجــة الــوداع تــارة وحّجــة اإلســام وحّجــة البــاغ تــارة ُأخــرى)13( حيــث 
ــف  ــذا املوق ــذا هب ــي ه ــد عام ــم بع ــيِّ ال ألقاك ــاس لع ــا الن ــم: »أهيُّ ــب فيه خط
ــوم فــا ترجعــوا بعــدي  ــد بعــد هــذا الي ــد يئــس أْن يعب ــإنَّ الشــيطان ق ــدًا ف أب
كفــارًا مضلــني يــرب بعضكــم رقــاب بعــض، وإينِّ قــد خلفــت فيكــم مــا إْن 

ــي«)14(. ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع ــوا، كت ــن تضل ــه ل ــكتم ب متس

فــا إْن قــى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ُنســكه وقفــل راجعــًا 
إىل املدينــة وانتهــى إىل املوضــع املعــروف بغديــر خــم)15( مــن اجلحفــة التــي 
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ــس  ــوم اخلمي ــني)16( ي ــني والعراقي ــني واملرصي ــرق املدني ــا ط ــعب فيه تتش
ــن  ــًا م ــل باغ ــل حيم ــه جرئي ــط علي ــى هب ــة)17(، حت ــن ذي احلج ــن م الثام
ــَك  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَلْيــَك ِمــن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ الســاء متثــل يف قولــه تعــاىل: }َيــا أهيُّ
ــاس{)18( بــأْن يقيــم  ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّ ــَا َبلَّ َوإن مَلْ َتْفَعــْل َف
ــام علــًا للنــاس وينصبــه هلــم إمامــًا ويأخــذ منهــم البيعــة عــى  عليــًا عليــه السَّ
حبِّــه وطاعتــه)19(، فمــن خــال هلجــة اخلطــاب القــرآين الكريــم التــي اختــذت 
ــه  ــيِّ إعان ــى النب ــب ع ــذي يتوج ــاغ ال ــورة الب ــف خط ــذار نكتش ــكل اإلن ش
ــه وآلــه وســلَّم إىل ردِّ مــن  ــد صــىَّ اهلل علي ــة)20(، هنــاك دعــا النبــيُّ حممَّ لأُلمَّ
م منهــم وحبــس مــن تأّخــر عنهــم يف ذلــك املــكان، فظلــل لرســول اهلل صىَّ  تقــدَّ
اهلل عليــه وآلــه وســلَّم بثــوب وصعــد عــى أعتــاب اإلبــل فأخــذ بيــد عــيِّ بن أيب 
ــا النــاس،  طالــب فرفعهــا حتــى رأى النــاس بيــاض إبطيهــا)21(، فقــال: »أهيُّ
أ لســت َأوىل بكــم مــن أنفســكم؟«)22(، قالــوا: اهلل ورســوله أعلــم، قــال: »إنَّ 
اهلل مــوالي، وأنــا ويلُّ كلِّ مؤمــن، فمــن كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله«)23(، يقوهلا 
ثاثــًا، ثــم قــال: »اللهــم واِل مــن واالَُه، وعــاِد مــن عــاَداُه، وأحــّب مــن أحّبــه، 
ــق  ــه، وأدر احل ــن خذل ــذل م ــرصه، واخ ــن ن ــرص م ــه، وان ــن أبغض ــض م وأبغ
معــه حيــث دار، أال فليبّلــغ الشــاهد الغائــب«)24(، ثــمَّ طفــق القــوم هينئــون، 
، فلقــد هبــط جرئيــل  ــام اهلل عــزَّ وجــلَّ ل مــن هنــأ اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ وَأوَّ
ــة،  ــة والوالي ــني باخلاف ــر املؤمن ــج أم ــول اهلل بتتوي ــًا لرس ــد اهلل مهنئ ــن عن م
حيــث نزلــت آيــة اإلكال بقولـــه تعـــاىل: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمُت 
ْســَاَم ِدينـًـا{)25(، ثــمَّ إنَّ رســول اهلل صــىَّ  َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
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تــه بالتهنئــة، حيــث قــال: »معــارش  اهلل عليــه وآلــه أمــر مــن حــر املشــهد مــن ُأمَّ
النــاس قولــوا: أعطينــاك عــى ذلــك عهــدًا عــن أنفســنا وميثاقــًا بألســنتنا وصفقة 
بأيدينــا نؤديــه إىل أوالدنــا وأهالينــا ال نبغــي بذلــك وأنــت شــهيد علينــا وكفــى 
بــاهلل شــهيدًا، قولــوا مــا قلــت لكــم وســلِّموا عــى عــيٍّ بإمــرة املؤمنــني«)26(، 
وقالــوا: احلمــد هلل الــذي هدانــا هلــذا ومــا كنــا هنتــدي لــوال أْن هدانــا اهلل)27(، 
ــَا َينُْكــُث َعــَى َنْفِســِه َوَمــْن َأْوىَف بـِـَا َعاَهــَد  وتــا قولــه تعــاىل: }َفَمــْن َنَكــَث َفإِنَّ
ــو  ــة أب ــّدم الصحاب ــأه يف مق ــن هنّ ــًا{)28(، وممَّ ــًرا َعظِي ــُيْؤتِيِه َأْج ــُه اهللََّ َفَس َعَلْي
ــا ابــن أيب طالــب  ــٍخ بــٍخ لــك ي بكــر وعمــر بــن اخلطــاب)29( الــذي قــال: ب
ــل  ــد حص ــة)30(، وق ــن ومؤمن ــوىل كلِّ مؤم ــوالي وم ــيت م ــت وأمس أصبح
ــة  ــة املطلقـ ــمع الغالبيـ ــرأى ومس ــى م ــٍد ع ــكاٍن واح ــد وم ــوٍم واح ــذا يف ي ه
ــروف أنَّ  ــن املع ــوداع، فم ــة ال ــهدوا حّج ــن ش ــلمني الذي ــة واملس ــن الصحاب م
اهلل عــزَّ وجــلَّ إذا فــرض شــيئًا جديــدًا عــى املسلميـــن ال جيعــل لــه مقدمــات 
وال ترتيبــات، فحــني فرضــت الصــاة أخــر املسلميـــن بذلــك مبــارشة وهكــذا 
ــا يف حادثــة الغديـــر فنجــد أنَّ األمــر قــد  سائـــر الفرائــض كالصــوم والــزكاة، أمَّ
اختلــف، فقــد نزلــت آيــة تأمــر الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم بتبليــغ مــا 
ــدلُّ عــى أنَّ كــال  ــة اإلكــال، وهــذا ي ــغ نزلــت آي ــه، وبعــد التبلي ــزل اهلل إلي َأن
ــًة  ــًا وخليف ــام إمام ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــب اإلم ــى تنصي ــًا ع ــن كان متوقف الدي
ــة  ــت بيع ــد وضع ــلَّم)31(، لق ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــوهلا ص ــد رس ــة بع لأُلمَّ
لغديــر احلــقَّ يف نصابــه فالرســول حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ال ينطــق 
عــن هــوى إْن هــو إالَّ وحــي يوحــى، وهــذا يعنــي أنَّ اهلل تعــاىل وّجــه رســوله 
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ــام هــو َأوىل بخافــة  الكريــم ليعلــن للنــاس أمجعــني أنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
ــه  ــه وآل ــة عنــد رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــه مــن مكان املســلمني مــن بعــده ملــا ل
ــى أنَّ  ــتدلُّ ع ــة نس ــث النبويَّ ــة واألحادي ــات القرآني ــذه اآلي ــن ه ــلَّم، وم وس
ــة ســدى، فقــد  الرســول حمّمــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم مل يــرتك أمــر األُمَّ
وجههــا ملــا فيــه صاحهــا بعــد أْن أدرك وجــود عمــل منظــم ومرمــج هيــدف 
ــال  ــن خ ــة)32(، م ــة األُمَّ ــن إمام ــام ع ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــاء اإلم إىل إقص
ــث إنَّ  ــامة)33(، حي ــش ُأس ــز جي ــره بتجهي ــذ أوام ــدم تنفي ــني: األُوىل ع حادثت
الرســول حمّمــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم حــاول أْن يقــي وجــوه الصحابــة 
ســاعة وفاتــه عــن املدينــة املنــورة بتجهيــز جيــٍش حلــرب الــروم ماعــدا اإلمــام 
ــام، ليخلــوا جــوُّ املدينــة مــن املعارضــني لــه، إالَّ أنَّ إرصارهــم  علّيــًا عليــه السَّ
ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــاة الرس ــاعة وف ــة س ــاء يف املدين ــى البق ع
ــة  ــة األُمَّ ــن إمام ــام ع ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــاء اإلم ــط إلقص ــى التخطي ــدلُّ ع ي
وخافتهــا)34(، واحلادثــة الثانيــة منعهــم الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم 
مــن كتابــة كتــاب يعهــد فيــه للمســلمني إمامهــم وخليفتهــم مــن بعــده، إذ قــال: 
»ائتــوين بالكتــب والــدواة أكتــب لكــم كتابــًا لــن تضلــوا بعــده أبــدًا«، فــا كان 
ــىَّ  ــول ص ــذ الرس ــر)35(، فأخ ــول اهلل هيج ــوا: إنَّ رس ــم إالَّ أْن قال ــن جواهب م
ــه أســاس القــرآن وأحــكام  ــه وآلــه وســلَّم يــويص بالتمســك بأهــل بيت اهلل علي
ــني  ــث الثقل ــال يف حدي ــث ق ــردى، حي ــل ال ــن مناه ــة م ــامة األُمَّ ــن لس الدي
ــكتم  ــا إْن متس ــي، م ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهلل وع ــني كت ــم الثقل ــت فيك »إينِّ ترك
ــراء)37(  ــة الزه ــيدة فاطم ــه السَّ ــد بعرتت ــدًا«)36( ويقص ــوا أب ــن تضل ــا فل هب
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ــلَّم  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــام، إذ كان ص ــم السَّ ــا عليه ــًا وأبناءمه ــام علّي واإلم
ــام مــن بعــده مــن  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ يعلــم مــا ســيجري عــى السَّ
ــىَّ  ــذا أراد ص ــة؛ وهل ــك احلرم ــذاء وهت ــاد واإلي ــم واالضطه ــواع الظل ــتى أن ش
اهلل عليــه وآلــه وســلَّم أْن يتــّم احلّجــة عــى النــاس، حتــى ال يبقــى لــذي مقــام 
ــام عنــد  مقــال أو عــذر، فأشــار إىل منزلــة الّســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، إذ قــال فيهــا: »فاطمــة بضعــة منِّــي مــن 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول حمّم ــض الرس ــا إْن ُقب ــي«)38(، ف ــد أغضبن ــا فق أغضبه
وآلــه وســلَّم)39(، حتــى اجتمــع املســلمون يف ســقيفة بنــي ســاعدة ليختــاروا 
مــن بينهــم أبــا بكــر خليفــة للمســلمني)40( ونكــران حــّق اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــه ال جيــوز اجتــاع النبــّوة واإلمامــة  ــة، مدعــني أنَّ ــام بإمامــة وخافــة األُمَّ السَّ

يف بيــت واحــد)41(.

املبحث الثاين: موقف ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم من نق�ش بيعة الغدير 
واأثرها عليها 

ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــض بيع ــقيفة ونق ــة الس ــن بيع ــراء م ــف الزه أوالً: موق
ــام السَّ

ــام بكشــف زيــف بيعــة  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ متثــل موقــف الّس
الّســقيفة وعــدم رشعيتهــا، حيــث وجــدت أنَّ قبــول بيعــة أيب بكــر يعــدُّ ســكوتًا 
عــن انحــراف اإلســام عــن مســاره الصحيــح واخلــروج عــن تعاليــم الرســالة 
ــل  ــذا رأت العم ــام؛ ل ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــت بإمام ــي نص ــة الت املحمدي



ياسية وايجتماعية  م
الم من بيعة الغدير وآبار ا السة يدة فاطمة اله راء عليدا السع  موقا السع

273

عــى كســب عــدد كبــر مــن املســلمني املعارضــني لبيعــة الّســقيفة، وعليــه فقــد 
ــىَّ  ــول اهلل ص ــة رس ــازل صحاب ــام إىل من ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــع اإلم ــارت م س
ــام)42( امتثــاالً  اهلل عليــه وآلــه وســلَّم لدعوهتــم لنــرصة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
لوصّيــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم يــوم غديــر خــم، خماطبــة إّياهم: 
»يــا معــرش املهاجريــن واألنصــار، انــرصوا اهلل فــإينِّ ابنــة نبيكــم، وقــد بايعتــم 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم يــوم بايعتمــوه، أْن متنعــوه وذريتــه ممَّــا 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــوا لرس ــم، فأوف ــكم وذراريك ــه أنفس ــون من متنع
وســلَّم ببيعتكــم«)43(، فــكان جواهبــم خميبــًا: يــا بنــت رســول اهلل، قــد مضــت 
ــا قبــل أيب بكــر مــا  ــن عّمــك ســبق إلين ــو أنَّ زوجــك واب ــا أليب بكــر، ول بيعتن
ــام: »أفكنــت أَدُع رســول اهلل صــىَّ  عدلنــا بــه، فأجاهبــم اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــلطانه؟«،  ــاس س ــازع الن ــرج ُأن ــن وأخ ــه مل يدف ــلَّم يف بيت ــه وس ــه وآل اهلل علي
ــن إالَّ  ــو احلس ــع أب ــا صن ــام: »م ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــردَّت السَّ ف
مــا كان ينبغــي لــه، ولقــد صنعــوا مــا اهلل حماســبهم ومطالبهــم عليــه«)44(، إنَّ 
ــًا مــع شــّدة اللوعــة التــي  ــام لي ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ خــروج السَّ
تنتاهبــا لفقــد أبيهــا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســّلم وضعــف حاهلا وقــّوة الســلطة يف 
ماحقــة مــن يعارضهــا، إّنــا هــو أداٌء للــدور الرســايل الــذي يقتضيــه الواجــب 
اإلســامي املقــّدس يف حفــظ العقيــدة احلّقــة مــن الضيــاع واالنحــراف، بعــد أْن 
ــام، وقفــت إىل جانبــه يف  ختــى أكثــر املســلمني عــن بيعــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــدة اإلســامية، والدفــاع عــن نــصِّ اإلمامــة التــي كادت أْن  ــان ُأســس العقي بي
ــلطة وحتمــل  تندثــر وتــزول بفعــل القــوى احلاكمــة لــوال مواجهتهــا هلــذه السُّ
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املحــن واألذى يف ســبيل حفــظ اإلســام مــن الزيــف)45(.

ــام  إنَّ مــا أثــار أبــا بكــر وعمــر بــن اخلطــاب عــدُم بيعة اإلمــام عــيٍّ عليه السَّ
ــام  هلــم ممَّــا يؤلــب املســلمني بعدم رشعيــة خافتهــم كــون اإلمام عــيٍّ عليه السَّ
الشــخص الثــاين يف اإلســام بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، وممَّــا 
ــيٍّ  ــام ع ــة لإلم ــن الصحاب ــدد م ــد ع ــو تأيي ــر ه ــدى أيب بك ــوءًا ل ــر س زاد األم
ــا بكــر مســبقًا  ــام بعــض القبائــل التــي بايعــت أب ــام فضــًا عــن قي ــه السَّ علي
بمحاولــة الرجــوع عنهــا ورفــض قبائــل ُأخــرى البيعــة مطلقــًا، فأخــذ أبــو بكــر 
ــة أيب  ــدف إلزاح ــة هت ــى أيِّ حماول ــاء ع ــط للقض ــاب بالتخطي ــن اخلط ــر ب وعم
بكــر؛ لــذا رأوا أنَّ أفضــل وســيلة للقضــاء عــى املعارضــني هلــم باحلصــول عــى 
ــن اخلطــاب  ــو بالقــوة، وقــد علــم عمــر ب ــام ول ــه السَّ بيعــة اإلمــام عــيٍّ علي
ــام، فقــرر اهلجــوم  باجتــاع عــدد مــن الصحابــة يف بيــت اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــًا  ــام مطالب ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــت اإلم ــر إىل بي ــع كب ــل يف مج ــه)46(، فأقب علي
ــت،  ــن البي ــروج م ــام اخل ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــض اإلم ــد رف ــة، وبع ــاه بالبيع إّي
ــت  ــن البي ــن أو ألُحرق ــال: ليخرج ــار وق ــب ون ــاب بحط ــن اخلط ــر ب ــا عم دع
ــيدة  عــى مــن فيــه، فقيــل لــه: إنَّ يف الــدار فاطمــة، قــال: وإن!! فقالــت لــه السَّ
ــا؟«،  ــرق دارن ــا لتح ــاب أجئتن ــن اخلط ــا اب ــام: »ي ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه فاطم
ــيدة فاطمــة  ــة)47(، فقالــت السَّ قــال: نعــم أو تدخلــوا إىل مــا دخلــت فيــه األُمَّ
ــام: »ال عهــد يل بقــوم أســوأ حمــرًا منكــم، تركتــم رســول  الزهــراء عليهــا السَّ
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم جنــازًة بــني أيدينــا وقطعتــم أمركــم فيــا بينكــم 
ومل تؤمرونــا، ومل تــروا لنــا حقــًا، كأنَّكــم مل تعلمــوا مــا قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل 
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عليــه وآلــه وســلَّم يــوم غديــر خــم، واهلل لقــد عقــد لــه يومئــٍذ الــوالء ليقطــع 
منكــم بذلــك منهــا الرجــاء، ولكنَّكــم قطعتــم األســباب بينكــم وبــني نبيِّكــم، 
واهلل حســيب بيننــا وبينكــم يف الدنيــا واآلخــرة«)48(، عندهــا نــادى عمــر حتى 
ــيدة فاطمــة الزهــراء: واهلل لتخرجــن يــا عــّي ولتبايعــن خليفة  أســمع عليــًا والسَّ
ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا  رســول اهلل وإالَّ أرضمــت عليــك النــار، فقالــت السَّ
ــرصف  ــى أن ين ــي؟«، فأب ــَيَّ بيت ــل ع ــي اهلل؟ تدخ ــا تتق ــر أم ــا عم ــام: »ي السَّ
ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــت السَّ ــاب، وكان ــا يف الب ــار فأرضمه ــر بالن ــا عم ودع
ــاب برجلــه،  ــن اخلطــاب بذلــك فرفــس الب ــاب، وقــد علــم عمــر ب خلــف الب
ــول اهلل!«،  ــا رس ــاه ي ــا أبت ــت »ي ــا)49(، فصاح ــقط جنينه ــا وأس ــر ضلعه فك
فرفــع عمــر بــن اخلطــاب الّســيف وهــو يف غمــده فوجــأ بــه جنبهــا، فرصخــت 
»يــا أبتــاه«، فرفــع الّســوط فــرب بــه ذراعهــا، فنــادت »يــا رســول، اهلل لبئــس 
مــا خلفــك أبــو بكــر وعمــر يف ذريتــك«)50(، فوثــب عليــه اإلمــام عــيٌّ عليــه 
ــام، فأخــذ بتابيبــه فرصعــه ووجــأ أنفــه ورقبتــه، وهــمَّ بقتلــه، فذكــر قــول  السَّ
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ومــا أوصــاه بــه، فقــال: »والــذي كــرم 
حممــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم بالنبــوة، يــا بــن صهــاك لــوال كتــاب مــن اهلل 
ــك  ســبق، وعهــٌد عهــد إيلَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم لعلمــت أنَّ
ال تدخــل بيتــي«، فأرســل عمــر يســتغيث فأقبــل النــاس حتــى دخلــوا الــدار، 
ــوا يف  ــروه، فألق ــه وكاث ــبقوه إلي ــيفه فس ــام إىل س ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــار اإلم فث
ــام  ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــه السَّ ــم وبين ــت بينه ــًا، فحال ــه حب عنق
وهــي تبكــي وتنــادي بأعــى صوهتــا »يــا أبــت يــا رســول اهلل مــاذا لقينــا بعــدك 
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ــام إىل  ــًا عليــه السَّ مــن ابــن اخلطــاب وابــن أيب قحافــة«، وأخــذوا اإلمــام علّي
ــيدة الزهــراء عليهــا الّســام)52(،  ــه الّس املســجد ملبايعــة أيب بكــر)51( فلحقت
ــي، خلو  وهــي بأشــّد األحــوال، فجعلــت تعــدو وتصيــح، »خلــوا عــن ابــن عمِّ
عــن بعــي، واهلل ألكشــفن عــن رأيس وألظعــن قميــص أيب عــى رأيس وأدعــو 
ــون  ــوم يرفع ، ورأت الق ــويِّ ــجد النب ــاب املس ــت إىل ب ــم«)53(، ووصل عليك
ــا أْن يبايــع أو ُيقتــل فخاطبــت أبــا  ــام، إمَّ ــيف عــى اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ السَّ
بكــر »مــايل ومالــك يــا أبــا بكــر تريــد أن تؤتــم ابنــّي وترملني مــن زوجــي، واهلل 
«)54(، واســتطاعت  لــوال أْن تكــون ســيئة لنــرشت شــعري ورصخــت إىل ريبِّ
ــام أْن حتــول بينهــم وبــني أخــذ البيعــة مــن اإلمــام  ــيدة الزهــراء عليهــا السَّ السَّ
ــف  ــام تق ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــي السَّ ــا ه ــام، فه ــه السَّ ــيٍّ علي ع
ــاب  ــا إىل الب ــام بخروجه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــن اإلم ــاع ع ــًا يف الدف ــّدًا منيع س
ــل أو  ــوف ُيقت ــام فس ــت اإلم ــت إْن ترك ــا علم ــني، ألهنَّ ــدي للمهامج والتص
ُيبايــع، وبكلتــا احلالتــني ســتطمس معــامل الديــن اإلســامي القويــم، فخروجهــا 
خلفــه ومنعهــم مــن قتلــه أو أخــذ بيعتــه، هــذا دليــل عــى دفاعهــا عــن اإلمامــة 
ــام عــى  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ واإلمــام)55(، وممَّــا أثــار ســخط السَّ
هــا يف فــدك)56( التــي تركهــا هلــا رســول اهلل صــىَّ  أيب بكــر قيامــه بســلب حقِّ
ــمع  ــه س ــة أنَّ ــا بحّج اه ــا إيَّ ــر إعطاءه ــو بك ــض أب ــلَّم، ورف ــه وس ــه وآل اهلل علي
رســول اهلل يقــول )نحــن معــارش األنبيــاء ال نــورث، ومــا تركنــاه صدقــة()57(، 
ــة بقولــه تعــاىل:  ــام احلجَّ ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ وقــد ألقــت عليــه السَّ
ــون، إالَّ  ــاء يورث ــى أنَّ األنبي ــل ع ــذا دلي ــَلْيَاُن َداُووَد{)58(، وه }َوَوِرَث ُس
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ــا بكــر رفــض تســليمها هلــا، عــى الرغــم مــن شــهادة ُأمِّ ســلمة واإلمــام  أنَّ أب
ــليمه  ــي تس ــدك يعن ــاع ف ــه أدرك أنَّ إرج ــا)59(، ألنَّ ه ــام بحقِّ ــه السَّ ــيٍّ علي ع
ــام مل ختــرج  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ للخافــة فيــا بعــد، حيــث إنَّ السَّ
ــل،  ــني األوائ ــى الغاصب ة ع ــت ردَّ ــا كان ــدر م ــدك، بق ــدد بف ــقٍّ حم ــات ح إلثب
وهــي تراهــم قــد غصبــوا كلَّ حــقٍّ بأخــذ اخلافــة مــن غــر اســتحقاق؛ لذلــك 
ــة املعارضــة واالنتفــاض، ورّد عــى  مل تكــن فــدك إالَّ مفتاحــًا للدخــول يف حلب
ــة املستســلمة للتريــر واملتخليــة عــن برصهــا أمــام اخلديعــة املصلحّيــة التــي  األُمَّ
يســتفيد منهــا والة الظلــم واجلــور، وعليــه فــإنَّ أهــّم األهــداف التــي توّختهــا 
ــة، هــو الدفــاع عــن  ــام يف مطالباهتــا املالّي ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ السَّ
اإلمامــة ومقامهــا ضــدَّ أولئــك الذيــن حرفــوا مســار الرشيعــة املقدســة)60(.

ام يف املسجد النبويِّ يدة فاطمة الزهراء عليها السَّ ثانيًا: خطبة السَّ

ــن  ــائية م ــرة نس ــام يف مظاه ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــت السَّ اندفع
ــارت  ــار، إذ اخت ــن واألنص ــد باملهاجري ــو حاش ، وه ــويِّ ــجد النب ــا إىل املس بيته
ــة بالغــة وبرهــان ســاطع ســاحًا  ــه مــن حّج ــا حتمل ــام الكلمــة ب عليهــا السَّ
للمواجهــة وشــحذ اهلمــم، كــي تعــّري ُأســس الســقيفة وتزعــزع كياهنــا 
ــش  ــى أجه ــًة حت ــت أنَّ ــت وأنَّ ــاءة، فجلس ــا م ــت دوهن ــا، فنيط ــح زيفه وتفض
ــاة  ــه والص ــاء علي ــد اهلل والثن ــكام بحم ــت ال ــمَّ افتتح ــكاء، ث ــا بالب ــوم هل الق
ــا  ــه ومنزلته ــا من ــان قرهب ــلَّم)61( وبي ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــوله ص ــى رس ع
ــي ال  ــرض إهل ــام كف ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــرت والي ــا ذك ــه، وبعده لدي
ــت  ــة وبين ــا يف اخلطب ــي عّددهت ــروض الت ــات والف ــائر الواجب ــن س ــف ع خيتل
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ــام: »فجعــل اهلل طاعتنــا نظامــًا للمّلــة،  ــة مــن إجياهبــا، فقالــت عليهــا السَّ العلَّ
ــمَّ أخــذت بالتعريــف بنفســها وأبيهــا، إذ  ــة«)62(، ث ــًا مــن الفرق ــا أمان وإمامتن
ــا النــاس، اعلمــوا أينِّ فاطمــة، وأيب حمّمــد، أقــول عــودًا وبــدءًا، وال  قالــت: »أهيُّ
أقــول غلطــًا، وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا، لقــد جاءكــم رســول مــن أنفســكم 
عزيــز عليــه مــا عنتــم حريــص عليكــم باملؤمنــني رؤوف رحيــم، فــإْن تعــزروه 
ــم«)63(،  ــي دون رجالك ــن عمِّ ــا اب ــائكم، وأخ ــدوه أيب دون نس ــوه جت وتعرف
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــن رس ــام م ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــرب وأفضلي ــت ق وبين
ــا فغــرت فاغــرة مــن املرشكــني، قــذف أخــاه  عليــه وآلــه وســلَّم بقوهلــا: »وكلَّ
ــيفه،  ــا بس ــد هلبه ــه، وخيم ــا بأمخص ــأ جناحه ــى يط ــئ حت ــا ينكف ــا، ف يف هلواهت
مكــدودًا يف ذات اهلل جمتهــدًا يف أمــر اهلل، قريبــًا مــن رســول اهلل، ســيدًا يف أوليــاء 
اهلل، مشــمرًا ناصحــًا، جمــدًا كادحــًا، ال تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم«)64(، حيــث 
ــام إىل عــدم حفــظ وصيــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  أشــارت عليهــا السَّ
وســلَّم يف أهــل بيتــه، وتألبهــم عــى ســلب اخلافــة، ونّبهــت إىل ســوء اختيارهم 
بنقضهــم تلــك الوصيــة »فوســمتم غــر إبلكــم، وأوردتــم غــر رشبكــم، هــذا 
والعهــد قريــب والكلــم رحيــب واجلــرح ملَّــا يندمــل والرســول ملَّــا يقــر ابتــدار 
ــاب  ــن، كت ــة بالكافري ــم ملحيط ــقطوا وأنَّ جهن ــة س ــة، أال يف الفتن ــوف الفتن خ
ــت  ــار«)65(، وأوضح ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــه آن ــم، يتلون ــاىل بينه اهلل تع
ــوف  ــم خ ــة هل ــر خليف ــب أيب بك ــقيفة وتنصي ــاع الس ــتعجاهلم يف اجت أنَّ اس
ــن  ــراف ع ــامية يف انح ــة اإلس ــوا األُمَّ ــد أوقع ــم، ق ــن أيدهي ــر م ــروج األم خ
تعاليــم اإلســام الصحيــح، باغتصــاب احلــقِّ مــن أهلــه، بــل وخــداع املســلمني 
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بأحقيتهــم يف ذلــك، فلــو مل يكــن هنــاك دليــل لكانــوا أمــام اهلل مــن املعذوريــن، 
إذ تبطــل زعمهــم بقوهلــا: »وأنتــم اآلن تزعمــون أْن ال إرث لنــا، أ ُأغلــب عــى 
هــا يف فــدك وحــقِّ اإلمــام عــيٍّ عليــه  إرثــي«)66(، حيــث أعلنــت أنَّ نكــران حقِّ
ــا هــو إالَّ كــذب وافــرتاء، إذ إنَّ مســألة إمامــة اإلمــام  ــة م ــام بإمامــة األُمَّ السَّ
ــام ُذكــرت يف القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول حمّمــد صــىَّ  عــيٍّ عليــه السَّ
ــام  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ ــه وســلَّم، واســتعرضت السَّ ــه وآل اهلل علي
ــة إىل  ــب بحاج ــذا املنص ــه، فه ــٍل ل ــم بأه ــوا ه ــًا ليس ــتامهم منصب ــة اس كيفي
عــامل بــكلِّ علــوم القــرآن الكريــم، فضــًا عــن الشــجاعة والفصاحــة والتقــى، 
وهــذه الصفــات ال جتتمــع إالَّ يف رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ووليــه 
ــام: »أم أنتــم أعلــم  ــام، إذ قالــت عليهــا السَّ وخليفتــه اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــي«)67(. ــن عمِّ ــن أيب واب ــه م ــرآن وعموم ــوص الق بخص

ــع  ــار يق ــن واألنص ــام أنَّ املهاجري ــا السَّ ــراء عليه ــيدة الزه ــت السَّ أدرك
ــي  ــا الت ــن أهدافه ــة ع ــالة املحّمدي ــراف الرس ــر يف انح ــبء األك ــم الع عليه
خّطهــا القــرآن الكريــم، وأشــاد هبــا الرســول حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم 
ــام إمامــًا وخليفــة للمســلمني يف غديــر خــم،  بتنصيــب اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم  فأشــارت إىل خذالهنــم ألهــل بيــت الرســول حممَّ
وعــدم نرصهتــم وتغافلهــم، وعــدم إنصافهــا ممَّــن ظلمهــا، وإبعــاد اإلمــام عــيٍّ 
ــام عــن اخلافــة وهــو أعلــم النــاس بعــد الرســول حمّمــد صــىَّ اهلل  عليــه السَّ
عليــه وآلــه وســلَّم بالرســالة وأحكامهــا وقوانينهــا؛ وهــو لذلــك أحــق برعايــة 
ــة التــي صنعهــا الوحــي املقــدس، بقوهلــا »أبعدتــم مــن هــو أحــّق  شــؤون األُمَّ
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ــة معيوبــة ناقصــة،  بالبســط والقبــض«)68(، ثــمَّ خاطبتهــم خــذوا إمامــة األُمَّ
كالناقــة املجروحــة الظهــر املعيوبــة، وَأيُّ عيــب أقبــح مــن تــرك النبــيِّ مســًجى، 
ــة مــن أهلهــا،  ونكــران بيعــة الغديــر واجتاعكــم بالســقيفة لســلب إمامــة األُمَّ
ــن  ــا أحس ــر أّين ــوف ننظ ــب اهلل، وس ــومة بغض ــذه موس ــم ه ــة أَن إمامته معلن
عمــًا عنــد اهلل، فهــو نعــم املــوىل ونعــم النصــر، مــا يــدلُّ عــى عمــق حزهنــا 
هــا وحــقَّ اإلمــام عــيٍّ عليــه  ومــدى تأثرهــا وغضبهــا ممَّــن ظلمهــا وغصــب حقَّ
ــار،  ــة الع ــف، باقي ــة اخل ــر، نقب ــرة الظه ــا دب ــا، فاحتقبوه ــام، »فدونكموه السَّ
ــا  ــروا إنَّ ــون، وانتظ ــا عامل ــوا إنَّ ــد، فاعمل ــنار األب ــب اهلل، وش ــومة بغض موس
ــام أثــر بالــغ  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ منتظــرون«)69(، كان خلطبــة السَّ
ــدق  ــة والص ــن الواقعي ــة م ــك اخلطب ــه تل ــا محلت ــلمني، مل ــوس املس ــّرك لنف وحم
واالســتناد إىل ُأســس متينــة قوامهــا الكتــاب اهلل الكريــم والُســنّة النبوّيــة 
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــل اإلم ــادهتا بفض ــا وإش ــان مظلوميته ــة، يف بي املبارك
ــار  ــل األنص ــا جع ــه، ممّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــه يف خاف وأحقيت
ــروج  ــوال خ ــك ل ــون ذل ــى يك ــام، وأّن ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــم اإلم ــون باس هيتف
ــام وخطبتهــا التــي ذّكــرت فيهــا وحــّذرت؛  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ السَّ
األمــر الــذي شــعر فيــه أبــو بكــر باخلطــر، فســعى إىل إمخــاد تعاطــف املســلمني 
ــن  ــام م ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــارصة السَّ ــن من ــم ع ــرف رأهي وح
خــال التضليــل والتظاهــر بقولــه )هــؤالء املســلمون بينــي وبينــك، قلــدوين مــا 
ــه تقلَّــد هــذا  تقلــدت، وباتفــاق منهــم أخــذت مــا أخــذت( )70(، حيــث بــني أنَّ
املنصــب بنــاًء عــى رغبــة املســلمني، ومل يســَع هلــا، ملــا وجــدوا فيــه مــن ســابقة 
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ــن  ــام إىل احلارضي ــا السَّ ــراء عليه ــيدة الزه ــارت السَّ ــا أش ــام، عنده يف اإلس
يف املســجد مــن املســلمني وبينــت هلــم مــدى اجلريمــة التــي ارتكبوهــا ومــدى 
ــة مــن االنحــراف عــن الديــن، والتزويــر يف رشيعــة  االنقســام الــذي ســّببوه لأُلمَّ
ســيد املرســلني، فهــذا األمــر يف رقبتكــم وأنتــم مســؤولون عنــه إىل يــوم القيامــة، 
حيــث خاطبتهــم »يــا معــارش املســلمني املرعــة إىل قيــل الباطــل، املغضيــة عــى 
ــا، كا  ــوب أقفاهل ــى قل ــرآن أم ع ــرون الق ــا يتدب ــارس، أف ــح اخل ــل القبي الفع
بــل ران عــى قلوبكــم مــا أســأتم مــن أعالكــم، فُأخــذ بســمعكم وأبصاركــم، 
ولبئــس مــا تأولتــم، وســاء مــا بــه أرشتــم، ورّش مــا منــه اغتصبتــم، لتجــدن واهلل 

ــه وبيــًا«)71(. ــًا وغب حمملــه ثقي

خطبة ال�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم بن�ساء املدينة

ــام بكــر ضلعهــا  بعــد أن اشــتدت عّلــة الّســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
ــن  ــاء املهاجري ــا نس ــار كاخليــال، فتوافــدت عليه ــى ص ــمها حت نحــل جس
ــة  ــا احلّج ــت فيه ــة ألق ــن خطب ــت فيه ــا، فخطب ــن حاهل ــؤال ع ــار للس واألنص
، فلــم جتــد منهــم  البالغــة عــى رجاهلــن الذيــن اســترصختهم يف املســجد النبــويِّ
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــقِّ اإلم ــدك وح ــا يف ف ه ــزاع حقِّ ــًا النت ــارصًا وال مغيث ن
ــيٍّ  ــام ع ــة اإلم ــواهد يف أحقي ــة والش ــن األدل ــت هل ــد بين ــة، فق ــة األُمَّ يف إمام
ــلَّم،  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــد الرس ــلمني بع ــة املس ــام بإمام ــه السَّ علي
إذ خاطبتهــن »أصبحــت واهلل عائفــة لدنياكــن، قاليــة لرجالكــن، لفظتهــم بعــد 
ــام إىل  أْن عجمتهــم وشــنأهتم بعــد أْن ســرهتم«)72(، وهنــا تشــر عليهــا السَّ
بغضهــا هلــؤالء املنافقــني الذيــن امتنعــوا عــن نــرصة آل الرســول، »وحيهــم أّنــى 
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ــروح  ــط ال ــة، ومهب ــّوة والدالل ــد النب ــالة، وقواع ــن روايس الرس ــا ع زحزحوه
ــؤولية  ــت مس ــث جعل ــن«)73(، حي ــا والدي ــور الدني ــني بُأم ــني، والّطب األم
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــه رس ــن نصب ــوا م ــم مل يوال ــم، ألهنَّ ــة يف رقاهب ــراف األُمَّ انح
عليــه وآلــه وســلَّم، ومل يوفــوا بــا عاهــدوا عليــه، وتذكرهــم بمــدى اخلــران 
ــَن  ِذي ــَن الَّ ي ــْل إِنَّ اخْلَارِسِ ــاىل: }ُق ــه تع ــهدة بقول ــه مستش ــم علي ــذي ه ــني ال املب
اُن امْلُبِــنُي{)74(،  وا َأْنُفَســُهْم َوَأْهِليِهــْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َأاَل َذلـِـَك ُهــَو اخْلُــْرَ َخــِرُ
ــام باإلســام وشــجاعته وصولتــه  وذكــرت هلــنَّ فضــل اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة وتشــييد أركاهنــا، فــأّي يشء أعابــوه فيــه حتــى أبعــدوه عــن  حلايــة محــى األُمَّ
مــوا عليــه غــره »ومــا الــذي نقمــوا مــن أيب احلســن، نقمــوا  ــة، وقدَّ إمامــة األُمَّ
ة وطأتــه ونــكال وقعتــه وتنمره  ــة مباالتــه حلتفــه وشــدَّ واهلل منــه نكــر ســيفه وقلَّ

.)75(» ــلَّ ــزَّ وج يف ذات اهلل ع

ــام جانبــًا كبــرًا مــن خطبتهــا  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ كرســت السَّ
ــام لردَّهــم  لتذكــر النســاء ألزواجهــن فيــا لــو بايعــوا اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
إىل الطريــق القويــم، ومل يــرَض منهــم إالَّ التمســك بحبــل اهلل املتــني »واهلل، لــو 
ــم  ــة لردَّه ــة الواضح ــول احلّج ــن قب ــوا ع ــة، وزال ــة الائح ــن املحّج ــو ع مال
ــن  ــوى م ــو أق ــذي ه ــح ال ــن بالتلمي ــت هل ــا«)76(، وبين ــم عليه ــا، ومحله إليه
ــام حيــث قالــت: »وتــاهلل لــو تكاّفــوا  الترصيــح أفضلّيــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــجحًا، ال  ــرًا س ــم س ــار هب ــّم لس ــه، ث ــول اهلل العتقل ــه رس ــذه إلي ــاٍم نب ــن زم ع
يكلــم خشاشــه، وال يــكّل ســائره وال يمــّل راكبــه، وألوردهــم منهــًا نمــرًا، 
ــًا، ونصــح  ــاه، وألصدرهــم بطان ــاه، وال يرتفــق جانب ــًا تطفــح ضفت ــًا روي صافي
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ــام لــو  هلــم رسًا وإعانــًا«)77(، حيــث أشــارت إىل أنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
وليــه إمامتهــم لســار عــى كتــاب اهلل وســرة النبــيِّ الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــة أو ملــل، وسيســر بالعــدل واإلنصــاف  ــه أذي وســلَّم، ســرًا ســهًا ليــس في
ــم إىل  ــم برضوخه ــه ضاهل ــا في ــاروا م ــا اخت ــم عندم ــق، ولكنَّه ــدم التفري وع
حكــم الباطــل فســيلقون عاقبــة أمرهــم ســوءًا، حيــث تعجــب كلَّ العجــب مــن 
فعلهــم وأي أســاس اســتندوا عليــه يف اختيارهــم أبــا بكــر »ليــت شــعري إىل أّي 
ــروٍة  ــأّي ع ــدوا، وب ــاٍد اعتم ــى أّي ع ــتندوا، وع ــناٍد اس ــأوا، وإىل أّي س ــأ جل جل
متّســكوا، وعــى أّي ذريــٍة قّدمــوا واحتنكــوا، اســتبدلوا واهلل الذنابــى بالقــوادم، 
ــام خطبتهــا بتذكرهــم عاقبــة  والعجــز بالكاهــل..«)78(، وأهنــت عليهــا السَّ
ــة اإلســامّية تــؤدي  أمرهــم ومــا يرتتــب عليــه مــن عواقــب وخيمــة عــى األُمَّ
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  إىل اهنيــار البنــاء اإلســامي الــذي شــّيده الرســول حممَّ
ــد  ــم، وق ــى بك ــم، وأنَّ ــرة لك ــا ح ــة »في ــه الرشيف ــال دعوت ــن خ ــلَّم م وس

ــم هلــا كارهــون«)79(. عميــت عليكــم، أنلزمكموهــا، وأنت

ــام عــى رجاهلــّن،  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ أعــادت النســاء قــول السَّ
ــيدة  ــا س ــوا: ي ــن، وقال ــار معتذري ــن واألنص ــن املهاجري ــوم م ــا ق ــاء إليه فج
ــد  ــَرم العه ــل أن ُي ــن قب ــر م ــذا األم ــا ه ــر لن ــن ذك ــو احلس ــو كان أب ــاء، ل النس
ــيدة فاطمــة الزهــراء  وحُيَكــم العقــد، ملــا عدلنــا إىل غــره، عندهــا أدركــت السَّ
ــون  ــذي يرفض ــت ال ــي الوق ــم، فف ــم ومراوغته ــم نفاقه ــام حج ــا السَّ عليه
ــد  ــد والوع ــوا العه ــة، مل يراع ــة باطل ــا خاف ــع أهنَّ ــر م ــة أيب بك ــض بيع ــه نق في
ــام،  الــذي قطعــوه مــع رســول اهلل يف غديــر خــم ببيعــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
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فــأيُّ تذكــر وأيُّ وعيــد خيشــى منــه هــؤالء بعــد ذلــك، فــا كان جواهبــا عليهــا 
ــي، فــا عــذر بعــد تعذيركــم، وال أمــر بعــد  ــام إالَّ أْن قالــت: »إليكــم عنّ السَّ

ــم«)80(. تقصرك

ام أليب بكر وعمر بن اخلطاب يدة فاطمة الزهراء عليها السَّ مقاطعة السَّ

ــقِّ  ــن ح ــا ع ــام يف جهاده ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــتمرت السَّ اس
اإلمامــة الربانيــة، فقــد اختــارت االمتنــاع عــن الــكام مــع عمــر بــن اخلطــاب 
وأيب بكــر، إذ أدانتهــا بالقــول والفعــل وهــي تشــكو ألبيهــا منهــا ملــا هجمــوا 
عــى دارهــا »يــا أبــِت يــا رســول اهلل، مــاذا لقينــا بعــدك مــن ابــن اخلطــاب وابــن 
أيب قحافــة)81(«، وقالــت: »مــا أرسع مــا أغرتــم عــى أهــل بيــت رســول اهلل 
ــم عمــر حتــى ألقــى اهلل«)82(، وملَّــا منعهــا  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه«، »واهلل ال ُأكلِّ

أبــو بكــر فــدكًا حلفــت أْن ال تكّلمــه أبــدًا)83(.

ــام مــن ســواد النــاس، بــل بنــت  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ مل تكــن السَّ
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، واألحــب إىل قلبــه، وهــو القائــل فيهــا: 
»فاطمــة بضعــة منــي، مــن آذاهــا فقــد آذاين«، فــا إن انتــرش خر ســخطها عى أيب 
بكــر وعمــر بــن اخلطــاب، وتأليــب املســلمني عليهم، حتــى حاوال اســرتضاءها، 
فقــال عمــر أليب بكــر: انطلــق بنــا إىل الّســيدة فاطمــة الزهــراء فإنا قــد أغضبناها، 
فانطلقــا مجيعــًا، فاســتأذنا عليهــا، فلــم تــأذن هلــا، فاضطــرا إىل توســيط اإلمــام 
ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا  ــام بــأْن يشــفع هلــا، فاســتجابت السَّ عــيٍّ عليــه السَّ
ــام فأدخلهــا عليهــا)84(، فلــاَّ قعــدا  ــام لتدّخــل اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ السَّ
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عندهــا، حّولــت وجههــا إىل احلائــط! فســّلا عليهــا فلــم تــرد عليهــا الســام، 
فتكّلــم أبــو بكــر فقــال: يــا حبيبــة رســول اهلل، واهلل إنَّ قرابــة رســول اهلل أحــّب 
ــات  ــوم م ــوددت ي ــي، ول ــة ابنت ــن عائش ــّب إيلَّ م ــك ألح ــي، وإنَّ ــن قرابت إيّل م
أبــوك أينِّ مــت، وال أبقــى بعــده، أفــرتاين أعرفــك وأعــرف فضلــِك ورشفــِك 
وأمنعــِك حّقــِك ومراثــِك مــن رســول اهلل، إالَّ أينِّ ســمعت أبــاك رســول اهلل: ال 
ــام: »أريتكــا إْن حدثتكــا  نــورث مــا تركنــاه صدقــة)85(، فقالــت عليهــا السَّ
ــاال:  ــه؟«، ق ــان ب ــه وتفع ــه تعرفان ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــًا ع حديث
نعــم، فقالــت عليهــا الســام: »نشــدكا اهلل أمل تســمعا رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه يقــول: رضــا فاطمــة مــن رضــاي، وســخط فاطمــة مــن ســخطي؟ فمــن 
ــن  ــاين، وم ــد أرض ــة فق ــن أرىض فاطم ــي، وم ــد أحبن ــي فق ــة ابنت ــب فاطم أح
أســخط فاطمــة فقــد أســخطني«، قــاال: نعــم، ســمعنا، مــن رســول اهلل، قالــت: 
ــن لقيــت  ــاين، ولئ ــه، أنَّكــا أســخطتاين ومــا أرضيت ــإينِّ ُأشــهد اهلل ومائكت »ف
النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ألشــكونكا إليــه«)86(، فقــال أبــو بكــر: أنــا عائــذ 
بــاهلل تعــاىل مــن ســخطه ومــن ســخطِك يــا فاطمــة! ثــمَّ انتحــب أبــو بكــر)87( 
وأخــذ يبكــي حتــى كادت نفســه تزهــق، وهــي تقــول: »واهلل، ألدعــوّن اهلل عليــه 
يف كلِّ صــاة ُأصليهــا«، ثــمَّ خــرج فاجتمــع إليــه النــاس فقــال هلــم: يبيــت كلُّ 
رجــل منكــم مــرورًا بأهلــه وتركتمــوين ومــا أنــا فيــه ال حاجــة يل يف بيعتكــم 

أقيلــوين بيعتــي)88(.

ام يدة فاطمة الزهراء عليها السَّ استشهاد السَّ
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ــام، ورأت  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ بعــد أن اشــتدَّ املــرض عــى السَّ
ــف  ــت خل ــس ووجه ــت عمي ــاء بن ــن وأس ــت ُأمَّ أيم ــا، دع ــة الدني ــا مفارق أهنَّ
ــه قــد ُنعيــت إيلَّ نفــي،  ــن عــّم إنَّ ــا اب ــام، فقالــت: »ي ــه السَّ اإلمــام عــيٍّ علي
ــا  ــاعة، وأن ــد س ــاعة بع ــأيب س ــة ب ــكُّ إالَّ أينِّ الحق ــا يب، وال أش ــي ألرى م وإنَّن
ــي  ــام: »أوصين ــه السَّ ــيٌّ علي ــام ع ــا اإلم ــال هل ــي«، ق ــياء يف قلب ــك بأش ُأوصي
ــن كان يف  ــرج م ــها وأخ ــد رأس ــس عن ــول اهلل«، فجل ــت رس ــا بن ــت ي ــا َأحبب ب
ــام »أْن ال يشــهد أحــد جنــازيت مــن هــؤالء  البيــت)89(، إذ أوصتــه عليهــا السَّ
ــم عــدّوي وعــدو رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم،  الذيــن ظلمــوين، فإهنَّ
ــل إذا  ــي باللي ــم، وادفن ــن أتباعه ، وال م ــيَّ ــيِّ ع ــم أْن يص ــدًا منه ــدع أح وال ت

ــار«)90(. ــت األبص ــون ونام ــدأت العي ه

ــام حتــى ارجتــت املدينة  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ ومــا إْن ُقبضــت السَّ
ــلَّم،  ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــد في ــوم ُفق ــل كي ــكاء والعوي بالب
ــرج  ــا، فخ ــاة عليه ــازة للص ــروج اجلن ــرون خ ــم ينتظ ــلمون وه ــع املس واجتم
هلــم أبــو ذر وقــال هلــم: إنَّ ابنــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم قــد ُأِخــَر 
إخراجهــا يف هــذه العشــية، فانــرصف املســلمون)91(، وبعــد أْن جهزهــا اإلمــام 
ــام وعقيــل وعــار  ــام صــىَّ عليهــا مــع احلســنني عليهــا السَّ عــيٌّ عليــه السَّ
وســلان واملقــداد وأبــو ذر، ودفنهــا ليــًا، يف موقــٍع ال يعــرف هلــذا اليــوم، إذ بنى 
ــام حوهلــا أربعــني قــرًا يف البقيــع )92(، ثــمَّ إنَّ اإلمــام  اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــام هــاج بــه احلــزن، فخاطــب رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  علّيــًا عليــه السَّ
تــك عــى هضمهــا، فأحفهــا الســؤال،  وســلَّم قائــًا: »ســتنبئك ابنتــك بتظافــر ُأمَّ
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واســتخرها احلــال، هــذا ومل يطــل العهــد ومل خيــل منــك الذكــر«)93(.

ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا  يف الصبــاح حــر أهــل املدينــة للصــاة عــى السَّ
ــام، فعلمــوا بدفنهــا ليــًا، قــال عمــر بــن اخلطــاب: هاتــوا النســاء لنبــش  السَّ
ــًا  ــام علّي ــك اإلم ــغ ذل ــا، فبل ــاة عليه ــرض الص ــراء بغ ــراج الزه ــور وإخ القب
ــام، فخــرج غاضبــًا وبيــده ســيفه وهــو يقســم بــاهلل، لئــن حــول مــن  عليــه السَّ
القبــور حجــر ليضعــن الســيف فيهــم، فتلقــاه عمــر بــن اخلطــاب ومعــه أصحابه 
ــذ  ــا، فاخ ــيِّ عليه ــا ونص ــن قره ــن لننبش ــا احلس ــا أب ــك واهلل ي ــه: مال ــال ل فق
ــام بمجامــع ثوبــه ورضب بــه األرض، وقــال لــه: »يــا  اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــا قــر  ــا حقــي فرتكتــه خمافــة أْن يرتــد النــاس عــن دينهــم، وأمَّ ابــن الســوداء أمَّ
فاطمــة الزهــراء فوالــذي نفــي بيــده لئــن حــول منــه حجــر ألســقني األرض 
مــن دمائكــم«، فجــاء أبــو بكــر وأقســم عليــه برســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 

ق النــاس)94(. وســلَّم أْن يرتكــه، فخــىَّ عنــه وتفــرَّ

عــى الرغــم مــن االتفــاق عــى أنَّ وفاهتــا ســنة 11هـــ، إالَّ أنَّ االختاف نشــأ 
يف حتديــد مــّدة بقائهــا بعــد أبيهــا رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، وقــد 
ة روايــات منهــا، أربعــون يومــًا، أو مخســة وســبعون يومــًا،  تباينــت يف ذلــك عــدَّ
ــبعة  ــة س ــة فض ــهر)96(، ويف رواي ــتة أش ــًا)95(، أو س ــعون يوم ــة وتس أو مخس
وعــرشون يومــًا)97(، ومهــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ كلَّ هــذه األقــوال تؤكــد أنَّ 
ــام بعــد أبيهــا صــىَّ اهلل عليــه وآله وســلَّم  ــيدة فاطمــة عليهــا السَّ ة لبــث السَّ مــدَّ
ــا َأّول  ــا هــي فــرتة يســرة، وبذلــك حتققــت نبوءتــه برعــة الّلحــاق بــه، وأهنَّ إنَّ
مــن يفــد عليــه مــن أهــل بيتــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم)98(، فســام عــى 
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ــيدة فاطمــة الزهــراء يــوم ولــدت ويــوم ماتــت ويــوم تبعــث. السَّ

اخلامتة 

بعد دراسة املوضوع اتضحت لنا عدة استنتاجات أمّهها:

ــد صــىَّ اهلل  1- لقــد وضعــت بيعــة الغديــر احلــقَّ يف نصابــه، فالرســول حممَّ
عليــه وآلــه وســلَّم ال ينطــق عــن هــوى إْن هــو إالَّ وحــٌي يوحــى، وهــذا يعنــي 
ــه رســوله الكريــم ليعلــن للنــاس أمجعــني أنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه  أنَّ اهلل تعــاىل وجَّ
ــام  ــه السَّ ــام هــو َأوىل بخافــة املســلمني مــن بعــده ملــا لإلمــام عــيٍّ علي السَّ

مــن مكانــة عنــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ويف اإلســام.

2- إنَّ مــن أهــم األبعــاد التــي َأســس هلــا يــوم الغدير توضيــح معنــى اإلمامة 
ببعدهيــا النظــري والعمــي، والتــي مثلــت رضورة حتمّيــة يف اإلســام، فعليهــا 
ــا  ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــد أدَّت السَّ ــه فق ــي، وعلي ــرشوع اإلهل ــف امل يتوق
ــام دورًا مهــًا يف الدفــاع عــن مفاهيــم ودالالت بيعــة الغدير واســتمراريتها،  السَّ
فأوقفــت حياهتــا الروحّيــة والفكرّيــة واجلســمّية للدفــاع عــن الرســالة والــذود 

عــن حياضهــا، فلوالهــا الندثــرت اإلمامــة واندرســت معاملهــا.

ــام القــدوة الصاحلــة لنســاء  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ 3- مثلــت السَّ
ــى  ــارة، فع ــرشف والطه ــة وال ــزِّ والعظم ــم الع ــكلِّ قي ــى ل ــل األع ــة واملث األُمَّ
ــند الروحــي  الرغــم مــن املعانــاة وقســوة الظــروف كانــت املــرأة الصابــرة والسَّ
ــا  ــث َأدَّت عليه ــع، حي ــه اجلمي ــد عن ــد أن ابتع ــام بع ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع لإلم
ــام دورًا متميــزًا وحضــورًا فاعــًا يف نــرصة الديــن اإلســامي إلقــرار مــا  السَّ
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جــاء يف بيعــة الغديــر، فرســمت للمــرأة املســلمة طبيعــة الــدور الرشعــي الــذي 
ــاة. ــه يف احلي جيــب أْن تســر علي

ــا  ــالة يف فكره ــع الرس ــت م ــا وعاش ــن ذاهت ــدًا ع ــا بعي ــت بروحه 4- انطلق
وإحساســها، فأصبحــت قرآنــًا يتحــرك يف احليــاة عــى خطــى ثابتــة للوصــول إىل 
اهلــدف األســمى يف تطبيــق تعاليــم الرســالة املحمديــة، حيــث كان هلــا دور كبــر 
يف الدفــاع عــن أمــر اهلل الــذي محلــه وحافــظ عليــه أبوهــا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 

وســلَّم يف غديــر خــم.

ــراف  ــف انح ــام يف كش ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــت السَّ 5- نجح
ــه  ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول حممَّ ــاة الرس ــد وف ــا بع ــى أعقاهب ــت ع ــي انقلب ــة الت األُمَّ
ــن  ــامّية والدي ــة اإلس ــى األُمَّ ــة ع ــة تآمري ــر حرك ــح أخط ــلَّم، وفض ــه وس وآل
ــقيفة مــع بيــان تبعاهتــا متاحقــة عــى  املحمــدي األصيــل، واملتمثلــة ببيعــة السَّ

ــذا.  ــا ه ــام وإىل يومن ــم السَّ ــت عليه آل البي

ــام عــن اإلمامــة باعتبارهــا  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ 6- إنَّ دفــاع السَّ
فرضــًا إهلّيــًا ال خيتلــف عــن ســائر الواجبــات والفــروض، فــرأت مــن الواجــب 
، إذ  العمــل عــى توضيــح حقيقــة اإلمامــة يف النــص القــرآين واحلديــث النبــويِّ
ــة إىل حتقيــق ثاثــة  ــام تســعى مــن مواجهتهــا انحــراف األُمَّ كانــت عليهــا السَّ
ــاين الــذود عــن حيــاض اإلســام،  أهــداف: األَّول الدفــاع عــن اإلمامــة، والث
والثالــث احلــرص عــى ديــن النــاس والشــفقة عليهــم، فلقــد كانــت من الشــفقة 

عليهــم إىل درجــة الســعي الغتنــام أيِّ فرصــة مــن أجــل هدايتهــم.
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قائمة امل�سادر 

1-القرآن الكريم.

ــل  ــنة 449هـــ، دلي ــوىف س ــي املت ــّي الكراجك ــن ع ــد ب ــح حمّم ــو الفت 2- أب
ــام، حتقيــق: عــاء  النــص بخــر الغديــر عــى إمامــة أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ــام إلحيــاء الــرتاث، قــم، 1416هـ.  آل جعفــر، مؤسســة آل البيــت عليهــم السَّ

ــود 213هـــ  ــوري املول ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد اهلل ب ــد عب ــو حممَّ 3- أب
ــاء.  ــخ اخللف ــروف بتاري ــة املع ــة والّسياس ــوىف 276هـــ، اإلمام واملت

ــدي 726-648،  ــر األس ــن املطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــور احلس ــو منص 4- أب
كتــاب األلفــني الفــارق بــني الصــدق واملــني، ج1، حتقيــق: املؤسســة اإلســامّية 

للبحــوث واملعلومــات، قــم.

ــة  ــي عرشي ــيعة االثن ــدى الش ــة ل ــة اإلمام ــي، نظرّي ــود صبح ــد حمم 5- أمح
)دراســة فلســفية للعقيــدة(، منشــورات دار النهضــة العربيــة، بــروت، 1991.

6- إســاعيل األنصــاري الزنجــاين اخلوينــي، املوســوعة الكــرى عــن فاطمة 
ــام، املجلــد 11 بعــد وفــاة أبيهــا إىل وفاهتــا، قــم املقدســة،  الزهــراء عليهــا السَّ

1427هـ.

7- إســاعيل األنصــاري الزنجــاين اخلوينــي، املوســوعة الكــرى عــن فاطمة 
ــة،  ــم املقدس ــا، ق ــا وخطبه ه ــب حقِّ ــد 13 غص ــام، املجل ــا السَّ ــراء عليه الزه

1427هـ.
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8- املــروج اخلراســاين، نظــرة إىل الغديــر، مؤسســة النــرش اإلســامي، 
1416هـــ. ــروت،  ب

ــاة يف  ــك النج ــي، فل ــن احلنف ــح الدي ــد فت ــي حمّم ــظ ع ــوي احلاف 9- املول
ــة  ــر، ط2، مؤسس ــد جعف ــّي حمّم ــر ع ــه: أصغ ــه وقدم ــاة، حقق ــة والص اإلمام

دار اإلســام، )د، م(، 1997م.

ــة  ــراء، مؤسس ــهادة الزه ــى ش ــراء ع ــة الغ ــبحاين، احلّج ــر الس 10- جعف
ــم، 1422هـــ. ــاد، ق ــة اعت ــادق، مطبع ــام الص اإلم

ــروت،  ــى، ب ــام، دار املرت ــا السَّ ــة عليه ــلوا فاطم ــدرة، س ــب ب 11- حبي
 .2007

12- ريض الديــن أبــو القاســم عــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن 
طــاووس احلســني احلســيني املتــوىف 664هـــ، اليقــني يف إمــرة أمــر املؤمنــني عيِّ 

بــن أيب طالــب، مؤسســة دار الكتــاب، قــم، 1950م.

13- ريــاض ســحيب روضــان، علــم الــكام عنــد صــدر الديــن الشــرازي 
)دراســة يف اإلهليــات(، ُأطروحــة دكتــوراه، قســم الفلســفة كليــة اآلداب، 

ــتنرصية، 2010م. ــة املس اجلامع

14- ســامي البــدري، الّســرة النبوّيــة تدويــن خمتــرص مــع حتقيقــات وإثارات 
ــيد حســن البــدري والشــيخ إحســان  جديــدة، حتقيــق وضبــط النصــوص: السَّ

املظفــر، ط3، مطبعــة الفقــه، دار الفقــه للنــرش، قــم، 2005م.

ــق:  ــايل، حتقي ــس اهل ــن قي ــليم ب ــاب س ــايل، كت ــس اهل ــن قي ــليم ب 15- س
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حمّمــد باقــر األنصــاري الزنجــاين اخلوئينــي، مطبعــة اهلــادي، قــم، 1420هـــ.

ــام دراســة يف الفكــر  16- شــكري نــارص املياحــي، اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
العســكري، دار الفيحــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع، مؤسســة التاريــخ العــريب، 

بــروت، 2013م.

ــام أدوار حمورية  17- عــادل األديــب، اإلمــام عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
وقيــادة متميــزة يف اإلســام، مطبعة املغــرب، بغــداد، 2013م.

ــه  ــيٌّ علي ــام ع ــرون، اإلم ــارة وآخ ــد ع ــاد وحمّم ــود العق ــاس حمم 18- عب
ــام وقصــة يــوم الغديــر، دار املرتــى، بــروت، 1425هـــ-2005م، ص  السَّ

.199

ــوال  ــارف واألح ــوم واملع ــوامل العل ــاين، ع ــراين األصفه ــد اهلل البح 19- عب
ــراء  ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس ــوال، ج2/11، س ــار واألق ــات واألخب ــن اآلي م
ــد باقــر بــن مرتــى املوحــد األبطحــي األصفهــاين،  ومســتدركاهتا، للســيد حممَّ

ــام، ط3، قــم، 1416هـــ. حتقيــق: مؤسســة اإلمــام املهــدي عليــه السَّ

ــام، مؤسســة  20- عبــد الــرزاق املقــّرم، وفــاة الصديقــة الزهــراء عليهــا السَّ
الوفــاء، بــروت، 1983م.

21- عبــد الزهــراء عثــان حمّمــد الشــهيد عــّز الديــن ســليم، الزهــراء فاطمــة 
ــف األرشف،  ــان، النج ــة النع ــة، مطبع ــني العام ــة العلم ــد، مكتب ــت حمّم بن

1969م.

22- عبــد املنعــم الكاظمــي، »مــن كنــت مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله«، ج13، 
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مطبعــة صــوت اخلليــج، الكويــت، 1976م.

ــار،  ــوص واآلث ــراء يف النص ــة الزه ــي، ظام ــدي امليانج ــي األمح 23- ع
املركــز اإلســامي للدراســات، بــروت، 2003م.

24- عــي بــن احلســني اهلاشــمي، املطالــب املهّمــة يف تاريــخ النبــيِّ والزهــراء 
واألئّمــة، منشــورات املطبعة احليدرّيــة، النجــف األرشف، 1968م.

25- عــي احلســيني امليــاين، حديــث الغديــر، مركــز األبحــاث العقائدّيــة، 
قــم، 1420هـ.

ــك  ــوىف 1371هـــ-1952م، فل ــي املت ــن احلنف ــح الدي ــد فت ــي حمّم 26- ع
النجــاة يف اإلمامــة والصــاة، حققــه وقدمــه: أصغــر عــّي حمّمــد جعفــر، ط2، 

ــور، 1997م. ــام، اله ــة دار اإلس مؤسس

27- فاطمــة عــي اجلعفــر، التجليــات الفاطمّيــة، القــدس للطباعــة والنــرش، 
)د، م(، )د، ت(.

ــر  ــة أم ــني بوالي ــاب اليم ــد أصح ــر عي ــر، الغدي ــّي اجلعف ــة ع 28- فاطم
املؤمنــني، مشــكاة النــور، )د، م(، 2008م.

ــا  ــراء عليه ــة الزه ــة خادم ــاة فض ــن حي ــات م ــرزوق، نفح ــة امل 29- فوزي
ــوم، 2010م. ــف، دار العل ، القطي ــيٍّ ــام ع ــة اإلم ــام، مؤسس السَّ

30- مرتــى اخلروشــاهي، معنــى حديــث الغديــر، تقديــم وحتقيق: الســيد 
هــادي اخلروشــاهي، مؤسســة بوســتان، كتــاب مركــز الطباعــة والنــرش، قــم، 

1386هـ.
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ــاب  ــام يف الكت ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــكري، والي ــى العس 31- مرت
ــم،  ــى، ق ــة لي ــام، مطبع ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــي أله ــع العامل ــنة، املجم والس

2003م.

ــة  ــج، مؤسس ــف، نتائ ــداف، مواق ــراء أه ــم، الزه ــر احلكي ــد باق 32- حممَّ
تــراث الشــهيد احلكيــم، مطبعــة العــرتة الطاهــرة، النجــف األرشف، 2006م.

ــة  ــنة 508هـــ، روض ــهيد يف س ــابوري الش ــال النبش ــن الفت ــد ب 33- حممَّ
الواعظــني، حتقيــق: غــا حمســني املجيــدي وجمتبــى الفرجــي، مطبعــة نــكارش، 

ــم، 1423م. ــا، ق ــل م ــورات دلي منش

ــب  ــم املنص ــة لفه ــب حماول ــر واملنص ــان، الغدي ــادق اخلرس ــد ص 34- حممَّ
ــب  ــكالية: املنص ــًا إلش ــام حس ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــد أم ــتحقاقاته عن واس
مســؤولية أم امتيــاز، األمانــة العامــة للعتبــة الكاظمّيــة املقدســة، قســم الشــؤون 

ــداد، 2013هـــ. ــات، بغ ــوث والدراس ــعبة البح ــة ش ــة والثقافّي الفكرّي

ــد، ط2،  ــد إىل اللح ــن امله ــيٌّ م ــام ع ــي، اإلم ــم القزوين ــد كاظ 35- حممَّ
منشــورات مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت، 1993م.

ــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء مــن املهــد إىل اللحــد، املطبعــة  36- حممَّ
العلميــة، مكتبــة بصــريت، قــم، 1414هـ.

ــد يف  ــامي جتدي ــع اإلس ــة يف الترشي ــي، اإلمام ــدي اآلصف ــد مه 37- حممَّ
ــف، 1963م. ــاح، النج ــة النج ــة، مكتب ــث اإلمام بح

ــم  ــم: أيب القاس ــرآن، تقدي ــة يف الق ــات الوالي ــرازي، آي ــكارم الش 38- م
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ــم، 1425، ص 359-358. ، ق ــيٍّ ــام ع ــة اإلم ــزادي، مدرس ــان ن علي

ــر:  ــة، تقري ــة الوالي ــة يف آي ــاق اإلمام ــاز، ميث ــان اخلب ــيد عدن ــر الس 39- من
ــلان، ط2، )د. م(، 2014. ــد س أمح

ــباهبا، ط2،  ــام وأس ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــا، رشح خطب ــه القميح 40-نزي
ــروت، 1995هـ. ب

41- هاشــم امليــاين، حديــث الغديــر بــني أدلــة املثبتــني وأوهــام املبطلــني، 
املركــز اإلســامي للدراســات االســرتاتيجية، العتبــة العباســية املقدســة، 

1438هـــ-2017م.

42- واثــق الشــمري، مظلومــة مــن الــوالدة حتــى الشــهادة، ط2، دار 
املتقــني، بــروت، 2010م.

الهوام�ش 

1- ســامي البــدري، الســرة النبوّيــة تدويــن خمتــرص مــع حتقيقــات وإثــارات 
ــيد حســن البــدري والشــيخ إحســان  جديــدة، حتقيــق وضبــط النصــوص: السَّ
املظفــر، ط3، مطبعــة الفقــه، دار الفقــه للنــرش، قــم، 2005م، ص 269-268.

2- عادل األديب، املصدر السابق، ص 100-99.

3- ريــاض ســحيب روضــان، علــم الــكام عنــد صــدر الديــن الشــرازي 
)دراســة يف اإلهليــات(، ُأطروحــة دكتــوراه، قســم الفلســفة كليــة اآلداب، 

اجلامعــة املســتنرصّية، 2010، ص 35-34.
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ــة  ــي عرشي ــيعة االثن ــدى الش ــة ل ــة اإلمام ــي، نظري ــود صبح ــد حمم 4- أمح
)دراســة فلســفية للعقيــدة(، منشــورات دار النهضــة العربيــة، بــروت، 1991م، 

.224-223 ص 

5- القرآن الكريم، سورة الشعراء، اآلية 214.

6- حمّمــد صــادق الّســيد حمّمــد رضــا اخلرســان، الغديــر واملنصــب حماولــة 
ــام حســًا إلشــكالية  لفهــم املنصــب واســتحقاقاته عنــد أمــر املؤمنــني عليه السَّ
املنصــب مســؤولية أم امتيــاز، األمانــة العامــة للعتبــة الكاظمّيــة املقدســة، قســم 
ــداد، 2014م،  ــات، بغ ــوث والدراس ــعبة البح ــة ش ــة والثقافّي ــؤون الفكرّي الش

ص14.

ــه  ــيٌّ علي ــام ع ــي، اإلم ــارص املياح ــكري ن ــي، ش ــارص املياح ــكري ن 7- ش
ــام دراســة يف الفكــر العســكري، دار الفيحــاء لطباعــة والنــرش والتوزيــع،  السَّ

ــروت، 2013م، ص 28. ــريب، ب ــخ الع ــة التاري مؤسس

8- القرآن الكريم، سورة التحريم، اآلية: 4.

9- منر السيد عدنان اخلباز، املصدر السابق، ص16-15.

10- القرآن الكريم، سورة النمل، اآلية: 3.

11- ريض الديــن أبــو القاســم عــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن حممــد بــن 
طــاووس احلســني احلســيني املتــوىف 664هـــ، اليقــني يف إمــرة أمــر املؤمنــني عيِّ 

بــن أيب طالــب، مؤسســة دار الكتــاب، قــم، 1950م، ص 51.

12- هاشــم امليــاين، حديــث الغديــر بــني أدلــة املثبتــني وأوهــام املبطلــني، 
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املركــز اإلســامي للدراســات االســرتاتيجية، العتبــة العباســية املقدســة، 
ص137. 1438هـــ-2017م، 

ــامي،  ــرش اإلس ــة الن ــر، مؤسس ــرة إىل الغدي ــاين، نظ ــروج اخلراس 13- امل
ــروت، 1416هـــ، ص51. ب

14- سامي البدري، املصدر السابق، ص264.

ــر:  ــة، تقري ــة الوالي ــة يف آي ــاق اإلمام ــاز، ميث ــان اخلب ــيد عدن ــر الس 15- من
أمحــد ســلان، ط2، )د. م(، 2014م، ص 104.

ــد عــارة وآخــرون، اإلمــام عــيٌّ وقصــة  ــاس حممــود العقــاد وحمّم 16- عب
ــر، دار املرتــى، بــروت، 1425هـــ-2005م، ص 199. ــوم الغدي ي

17- حمّمد صادق السيد حمّمد رضا اخلرسان، املصدر السابق، ص7.

18- القرآن الكريم، سورة املائدة، اآلية: 67.

ــر  ــة أم ــني بوالي ــاب اليم ــد أصح ــر عي ــر، الغدي ــي اجلعف ــة ع 19- فاطم
املؤمنــني، مشــكاة النــور، )د، م(، 2008م، ص 6.

20- هاشم املياين، املصدر السابق، ص 138-137.

21- حمّمد صادق السيد حمّمد رضا اخلرسان، املصدر السابق، ص 8.

ــد بــن عــّي الكراجكــي املتــوىف ســنة 449هـــ، دليــل  ــو الفتــح حمّم 22- أب
ــر،  ــاء آل جعف ــق: ع ــني، حتقي ــر املؤمن ــة أم ــى إمام ــر ع ــر الغدي ــّص بخ الن
ــام إلحيــاء الــرتاث، قــم، 1416هـــ، ص37. مؤسســة آل البيــت عليهــم السَّ
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23- عــي احلســيني امليــاين، حديــث الغديــر، مركــز األبحــاث العقائديــة، 
قم، 1420هـــ، ص12.

ــق:  ــم وحتقي ــر، تقدي ــث الغدي ــى حدي ــاهي، معن ــى اخلروش 24- مرت
الّســيد هــادي اخلروشــاهي، مؤسســة بوســتان كتــاب مركــز الطباعــة والنــرش، 

قــم، 1386هـــ، ص 28.

25- القرآن الكريم، سورة املائدة، اآلية: 3.

26-فاطمة عي اجلعفر، املصدر السابق، ص 14-13.

27- القرآن الكريم، سورة األعراف، اآلية: 43.

28-القرآن الكريم، سورة الفتح، اآلية: 10.

29- حيــث شــهد البيعــة عــدد كبــر مــن املســلمني ممـّـن حــجَّ مع رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم حّجــة الــوداع وســمع خطبتــه التــي أكــد فيهــا بــا 
ــام عــى املســلمني بعــد رســول  ال يقبــل الشــك بإمامــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، ملزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: ريض الديــن أبــو 
القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن طــاووس احلســني احلســيني 

املتــوىف 664هـ، املصــدر الســابق، ص 125-113.

ــة  ــج، مؤسس ــف، نتائ ــداف، مواق ــراء أه ــم، الزه ــر احلكي ــد باق 30- حممَّ
تــراث الشــهيد احلكيــم، مطبعــة العــرتة الطاهــرة، النجــف األرشف، 2006م، 

.47 ص 

ــة  ــنة 508هـــ، روض ــهيد يف س ــابوري، الش ــال النبش ــن الفت ــد ب 31- حمّم
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الواعظــني، حتقيــق: غــا حمســني املجيــدي وجمتبــى الفرجــي، مطبعــة نــكارش، 
ــم، 1423، ص 217-215. ــا، ق ــل م ــورات دلي منش

32- حمّمد باقر احلكيم، املصدر السابق، ص 64-63.

33- جهــز الرســول حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم قبــل وفاتــه جيشــًا 
بقيــادة ُأســامة بــن زيــد ملواجهــة خطــر الــروم عــى ثغــور املســلمني، وقد شــكل 
ــة،  ــار الصحاب ــن كب ــش م ــذا اجلي ــلَّم ه ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــام  وأهــل النفــاق لتخلــو املدينــة بعــد وفاتــه ســوى مــن اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة اإلســامية دون منــازع، إالَّ أنَّ الكثــر مــن اجليــش بقــي  ليتســنى لــه قيــادة األُمَّ
ــاداة الرســول »جهــزوا جيــش ُأســامة، لعــن اهلل  يف املدينــة عــى الرغــم مــن من
ــم كانــوا يدركــون وفــاة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه،  مــن ختلــف عنــه«، إالَّ أهنَّ
ة.  ــام عــن منصبــه يف قيــادة األُمَّ وقــد بيتــوا أمــرًا بإقصــاء اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــهادة  ــى ش ــراء ع ــة الغ ــبحاين، احلّج ــر الس ــر: جعف ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ملزي
الزهــراء، مؤسســة اإلمــام الصــادق، مطبعــة اعتــاد، قــم، 1422هـــ، ص 8-7.

34- عادل األديب، املصدر السابق، ص105.

35- حمّمد مهدي اآلصفي، املصدر السابق، ص 2.

ــك  ــوىف 1371هـــ-1952م، فل ــي املت ــن احلنف ــح الدي ــد فت ــي حمّم 36- ع
النجــاة يف اإلمامــة والصــاة، حققــه وقدمــه: أصغــر عــي حمّمــد جعفــر، ط2، 

ــور، 1997م، ص 32-29. ــام، اله ــة دار اإلس مؤسس

ــام يف 20 مجــادى الثانيــة  ــيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ 37- ولــدت السَّ
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ــنة اخلامســة للبعثــة، أقامــت بمكــة ثــاين ســنني وباملدينــة عــرش ســنني،  يف السَّ
حظيــت بمنزلــة كبــرة عنــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، تزوجــت 
ــام، وهلــا مــن األوالد اإلمامــان احلســن واحلســني  مــن اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــني  ــن احلس ــّي ب ــر: ع ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــوم. ملزي ــرى وُأّم كلث ــب الك وزين
ــورات  ــة، منش ــراء واألَئّم ــيِّ والزه ــخ النب ــة يف تاري ــب املهمَّ ــمي، املطال اهلاش

ــف األرشف، 1968م، ص 18-14. ــة، النج ــة احليدري املطبع

38- جعفر السبحاين، املصدر السابق، ص 17-16.

ــوم  ــة ي ــلَّم، باملدين ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــول حمّم ــض الرس 39- قب
اإلثنــني لليلتــني بقيتــا مــن شــهر صفــر، أي يف 28 صفــر ســنة11هـ، عــن ثاٍث 
. ملزيــد مــن التفاصيــل ينظــر:  وســتني ســنة، ودفــن بحجرتــه يف املســجد النبــويِّ
حمّمــد بــن الفتــال النبشــابوري الشــهيد يف ســنة 508هـــ، املصــدر الســابق، ص 

.182

40- واثــق الشــمري، مظلومــة مــن الــوالدة حتــى الشــهادة، ط2، دار 
.103 ص  2010م،  بــروت،  املتقــني، 

ــر:  ــه عم ــال في ــاس ق ــن عب ــاب واب ــن اخلط ــر ب ــني عم ــوار دار ب 41- يف ح
ــو،  ــا ه ــي أدري م ــال: لكنَّن ــم؟ ق ــاس منك ــع الن ــا من ــاس م ــن عب ــا ب ــدري ي أت
ــاس  ــوا الن ــة، فتجحف ــّوة واخلاف ــم النب ــع لك ــش أْن جتتم ــت قري ــد كره فق
جحفــًا، فنظــرت ألنفســنا، فاختــارت، وفقــت وأصابــت. ملزيــد مــن التفاصيــل 
ينظــر: عــادل األديــب، املصــدر الســابق، ص 123؛ عــي األمحــدي امليانجــي، 
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ظامــة الزهــراء يف النصــوص واآلثــار، املركــز اإلســامي للدراســات، بروت، 
2003م، ص 57 -58.

ــم  ــد املنع ــابق، ص 42-43؛ عب ــدر الس ــم، املص ــر احلكي ــد باق 42- حمّم
ــوت  ــة ص ــواله«، ج13، مطبع ــيٌّ م ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــي، »م الكاظم

.140-139 ص   ،1976 الكويــت،  اخلليــج، 

ــباهبا، ط2،  ــام وأس ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــا، رشح خطب ــه القميح 43- نزي
بــروت، 1995م، ص 314.

ــروت،  ــى، ب ــام، دار املرت ــا السَّ ــة عليه ــلوا فاطم ــدرة، س ــب ب 44- حبي
.212 ص  2007م، 

ــن  ــرى ع ــوعة الك ــي، املوس ــاين اخلوين ــاري الزنج ــاعيل األنص 45- إس
فاطمــة الزهــراء، املجلــد 11 بعــد وفــاة أبيهــا إىل وفاهتــا، قــم املقدســة، 

.118-117 ص  1427هـــ، 

46- أبــو حمّمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري املولــود 213هـــ 
واملتــوىف 276هـــ، اإلمامــة والسياســة املعــروف بتاريــخ اخللفــاء 1-2، حتقيــق: 

ــروت، 1990م، ص 30. ــواء، ب ــري، دار األض ــي ش ع

47- جعفر السبحاين، املصدر السابق، ص40-39.

ــوال  ــارف واألح ــوم واملع ــوامل العل ــاين، ع ــراين األصفه ــد اهلل البح 48- عب
ــراء  ــة الزه ــاء فاطم ــيدة النس ــوال، ج2/11 س ــار واألق ــات واألخب ــن اآلي م
ومســتدركاهتا للســيد حمّمــد باقــر بــن مرتــى املوحــد األبطحــي األصفهــاين، 
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ــم، 1416هـــ، ص  ــام، ط3، ق ــه السَّ ــدي علي ــام امله ــة اإلم ــق: مؤسس حتقي
.556-555

49- جعفر السبحاين، املصدر السابق، ص 53.

ــق:  ــايل، حتقي ــس اهل ــن قي ــليم ب ــاب س ــايل، كت ــس اهل ــن قي ــليم ب 50- س
حمّمــد باقــر األنصــاري الزنجــاين اخلوئينــي، مطبعــة اهلــادي، قــم، 1420هـــ، 

.387 ص 

ــام إىل أيب بكــر للمبايعــة رفــض  51- بعــد أن جــيء باإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــام مبايعتــه، إذ قــال لــه: »أنــا أحــق هبــذا األمــر منكم، ال  اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
أبايعكــم وأنتــم َأوىل بالبيعــة يل، أخذتــم هــذا األمــر مــن األنصــار واحتججتــم 
ــا أحتــج بمثــل مــا  ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم وأن ــة مــن النبــيِّ حممَّ بالقراب
احتججتــم بــه، فأنــا أقــرب منكــم إىل رســول اهلل وأحــّق باخلافــة«. ملزيــد مــن 
التفاصيــل ينظــر: أبــو حمّمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري املولــود 

213هـــ واملتــوىف 276هـــ، املصدر الســابق ص 29-28.

52- عبد اهلل البحراين األصفهاين، املصدر السابق، ص 558-557.

ــد، ط2،  ــد إىل اللح ــن امله ــيٌّ م ــام ع ــي، اإلم ــم القزوين ــد كاظ 53- حمّم
منشــورات مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت، 1993م، ص 229-228.

54- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 212.

55- حمّمد كاظم القزويني، املصدر السابق، ص 229.

56- فــدك قريــة يف احلجــاز قريبــة مــن املدينــة، كانــت أرضــًا هيوديــة حتــى 
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الســنة الســابعة للهجــرة، حيــث قــذف اهلل الرعــب يف قلــوب أهلهــا، فصاحلــوا 
ــكًا لرســول اهلل  ــه وســلَّم عليهــا، فأصبحــت مل ــه وآل رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــا َأَفــاءَ  ــا ممّــا مل يوجــف عليهــا بخيــل وال ركاب بدليــل اآليــة الكريمــة }وَمَ ألهنَّ
ــهَ  ــٍل وََل ِرَكاٍب وََلكِــنَّ اللَّ ــهِ مِــنْ خَيْ ــمْ عََليْ ــا َأوْجَْفُت ــمْ َفمَ ــولِهِ مِنْهُ ــهُ عََلــى رَسُ اللَّ
ــهُ عََلــى ُكلِّ شَــيْءٍ َقدِيــرٌ{، وتؤكــد أغلــب  ُط رُسُــَلهُ عََلــى مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ يُسَــلِّ
ــا إىل  ــد قدمه ــلَّم ق ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــامية أنَّ الرس ــادر اإلس املص
ــام، وبقيــت عندهــا حتــى وفاتــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  ابنتــه الزهــراء عليهــا السَّ
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــوة. ملزي ــا عن ــر منه ــو بك ــا أب ــث انتزعه ــلَّم، حي وس
عبــد الزهــراء عثــان حمّمــد الشــهيد عــّز الديــن ســليم، الزهــراء فاطمــة بنــت 
ــف األرشف، 1969م،  ــان، النج ــة النع ــة، مطبع ــني العام ــة العلم ــد، مكتب حمّم

.127-125 ص 

57- واثق الشمري، املصدر السابق، ص 73.

58- القرآن الكريم، سورة النمل، اآلية 16.

59- سليم بن قيس اهلايل، املصدر السابق، ص 391.

60- عبــد الزهــراء عثــان حمّمــد الشــهيد عــّز الديــن ســليم، املصدر الســابق، 
ص128- 133.

61- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 327-321.

ــن  ــرى ع ــوعة الك ــي، املوس ــاين اخلوين ــاري الزنج ــاعيل األنص 62- إس
هــا وخطبهــا، قــم املقدســة، 1427هـــ،  فاطمــة الزهــراء، املجلــد 13 غصــب حقِّ
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.175 ص 

63- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 330-329.

64- نزيه القميحا، املصدر السابق، ص 118.

65- حمّمــد كاظــم القزوينــي، فاطمــة الزهــراء مــن املهــد إىل اللحــد، املطبعــة 
العلميــة، مكتبــة بصــريت، قم، 1414هـــ، ص 358.

ــن  ــرى ع ــوعة الك ــي، املوس ــاين اخلوين ــاري الزنج ــاعيل األنص 66- إس
ــد 13. ــراء، املجل ــة الزه فاطم

67- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 338-335.

68- عبــد الزهــراء عثــان حمّمــد الشــهيد عــّز الديــن ســليم، املصدر الســابق، 
ص 137.

69- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 348-347.

70- نزيه القميحا، املصدر السابق، ص 205.

71- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص351-350.

72- عّي بن احلسني اهلاشمي، املصدر السابق، ص 20 -21.

73- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 411.

74- نزيه القميحا، املصدر السابق، ص 311.

75- حمّمد كاظم القزويني، فاطمة من املهد إىل اللحد، ص 436.
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76- نزيه القميحا، املصدر السابق، ص312.

77- حبيب بدرة، املصدر السابق، ص 414-413.

78- حمّمد كاظم القزويني، فاطمة من املهد إىل اللحد، ص 438-437.

79- عبــد الزهــراء عثــان حمّمــد الشــهيد عــّز الديــن ســليم، املصدر الســابق، 
ص 146-145.

80- عي بن احلسني اهلاشمي، املصدر السابق، ص 22.

81- أبــو حمّمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري املولــود 213هـــ 
واملتــوىف 276هـــ، املصــدر الســابق، ص 30.

82- عي األمحدي امليانجي، املصدر السابق، ص 103.

ــن  ــرى ع ــوعة الك ــي، املوس ــاين اخلوين ــاري الزنج ــاعيل األنص 83- إس
فاطمــة الزهــراء، املجلــد 13 ص48.

84- أبــو حمّمــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري املولــود 213هـــ 
واملتــويف 276هـــ، املصــدر الســابق، ص 31.

85- واثق الشمري، املصدر السابق، ص 79.

86- فاطمــة عــي اجلعفــر، التجليــات الفاطمّيــة، القــدس للطباعــة والنــرش، 
)د، م(، )د، ت(، ص 354.

ــا إالَّ عــى ثــاث  87- حيــث قــال أبــو بكــر: ال آســى عــى يشء مــن الدني
ــاث  ــن، وث ــن وددت أينِّ فعلته ــاث تركته ــن، وث ــن وودت أينِّ تركته فعلته
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ــا  ــلَّم-، فأمَّ ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل -ص ــن رس ــالت عنه وددت أينِّ س
ــة  ــت فاطم ــن بي ــف ع ــوددت أينِّ مل أكش ــن، ف ــايت وددت أينِّ تركته ــاث ال الث
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــرب. ملزي ــى احل ــوه ع ــد غلق ــوا ق ــن يشء، وإْن كان ع

ــابق، ص 52. ــدر الس ــبحاين، املص ــر الس جعف

88- نزيه القميحا، املصدر السابق، ص 247-245.

ــدر  ــنة 508هـــ، املص ــهيد يف س ــابوري الش ــال النبش ــن الفت ــد ب 89- حمّم
.247 ص  الســابق، 

ــب،  ــر واملنص ــان، الغدي ــا اخلرس ــد رض ــيد حمم ــادق الس ــد ص 84- حمّم
شــعبة البحــوث والدراســات اإلمامــة العامــة للعتبــة الكاظميَّــة املقدســة، قســم 
ــدد 2000،  ــداد، الع ــس، بغ ــة دار النرج ــة، مطبع ــة والثقافي ــؤون الفكري الش

ــنة 2014م. لس

ــام، مؤسســة  90- عبــد الــرزاق املقــرم، وفــاة الصديقــة الزهــراء عليهــا السَّ
الوفــاء، بــروت، 1983، ص 101.

ــدر  ــنة 508هـــ، املص ــهيد يف س ــابوري الش ــال النبش ــن الفت ــد ب 91- حمّم
.349 ص  الســابق، 

92- عبد الرزاق املقرم، املصدر السابق، ص 105.

93- جعفر السبحاين، املصدر السابق، ص 74.

94- فاطمة عي اجلعفر، التجليات الفاطمية، ص 368.



ياسية وايجتماعية  م
الم من بيعة الغدير وآبار ا السة يدة فاطمة اله راء عليدا السع  موقا السع

307

95- حمّمد كاظم القزويني، اإلمام عيٌّ من املهد إىل اللحد، ص 232.

96- واثق الشمري، املصدر السابق، ص 73.

ــا  ــراء عليه ــة الزه ــة خادم ــاة فض ــن حي ــات م ــرزوق، نفح ــة امل 97- فوزي
ــوم، 2010م، ص 83. ــف، دار العل ــّي، القطي ــام ع ــة اإلم ــام، مؤسس السَّ

98- حمّمد كاظم القزويني، اإلمام عيٌّ من املهد إىل اللحد، ص 232.
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ال�سيخ منري �سادق الكاظمي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــني وصــى اهلل عــى رســوله املصطفــى والــه الغــر النجبــا 
وبعــد:

كثــرة هــي املعطيــات التــي تكشــف عــن مــدى حكمــة النبــي األعظــم صــى 
ــد  ــوي فلق ــي والدني ــا الدين ــات بنوعيه ــه للموضوع ــه يف معاجلات ــه وآل اهلل علي
برهنــت اخلطــوات التــي اختذهــا رســول اهلل أمــام األحداث اجلســام وهــو يمعن 
ــي  ــات الت ــي مــن شــأهنا توفــر االحتياطــات والضان يف صياغــة القــرارات الت
ــاء واالنتشــار  ــاح والبق ــث النج ــة للمــرشوع اإلســامي مــن حي حتقــق الصيان
ــي  ــاد مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى أســهمت خطــوات النب ــاد والعب ــني الب ب
صــى اهلل عليــه وآلــه يف ترصيــف املــواد املعرفيــة والفكريــة والعلميــة يف اخلطاب 
اإلســامي بــني النــاس بــا يســهم يف صناعــة الشــخصية اإلســامية، وإذا كانــت 
طاقــات الفاعــل )رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه( متألقــة يف هــذا اجلانــب 
ــات  ــت العقب ــذا كان ــط(، ل ــع واملحي ــل )املجتم ــد القاب ــور عن ــا قص كان قباهل
واملعوقــات كثــرة لتحقيــق هــذه اجلوانــب اإلجيابيــة يف احليــاة اإلســامية، منهــا 
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عامــل الوعــي عنــد النــاس والقابليــات املتفاوتــة عندهــم مــن حيــث اإلذعــان 
والتقبــل للتغيــر الــذي اراده اإلســام فيهــم مــن حيــث التحــوالت االجتاعيــة 
مــن اجلاهليــة اىل اإلســام، ومــن العقبــات أيضــا كثــرة األعــداء وما انبثــق منهم 
مــن مؤامــرات جتــاه دولــة النبــي، ثــم عامــل الوقــت ونعنــي بــه األجــل الــذي 
ــر  ــي لتمري ــي أم ال يكف ــه يكف ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــه النب ــش ب ــن أن يعي يمك
ذلــك كلــه، نعــم فالوقــت مطلــوب عــى وجــه الــرورة للتغيــر يف كل جمتمــع 
ــا  ــوالت أوهل ــن حت ــط م ــذاك املحي ــد ل ــال فاب ــال اىل ح ــن ح ــه م ــال ب واالنتق
التعقــل لذلــك التغيــر ومناهجــه ثــم اهلضــم واالنصهــار ثــم مرحلــة التطبيــق، 
مــن هنــا كان لزامــا عــى اخلاتــم األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه ولكــي يتجــاوز 
ــل  ــادة لتكمي ــل الري ــادة وأه ــادة والس ــداد الق ــر يف إع ــات التفك ــذه املعوق ه
ــتفاض  ــد اس ــاة، وق ــه يف احلي ــذ جمال ــى يأخ ــده حت ــن بع ــامي م ــرشوع اإلس امل
التاريــخ وحفــظ لرســول اهلل هــذه التدابــر بأمــر مــن الســاء ليقــرأ عــى النــاس 
ــاس عــى تلــك الشــخصية  ــر الوحــي القــرآين ليتعــرف الن ــه دوائ مــا أمــرت ب
ــوف  ــامي والوق ــرشوع اإلس ــام امل ــي إلمت ــدور التكمي ــام ال ــتقوم بمه ــي س الت
ــل  ــه ورح ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــا رس ــات اذا غادرن ــذه العقب ــام ه أم
عــن هــذه احليــاة، فصدحــت أصــوات التاريــخ بواقعــة الغديــر التــي رصح هبــا 
باخلافــة والواليــة لعــي عليــه الســام، ليكــون األمــني عــى الــرشع املبــني بعــد 
النبــي واهلــادي إذ كان رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه هــو املنــذر، ومــا هــذه 
الدراســة إال حماولــة يف الغديــر األغــر وحادثتــه التارخييــة لنقــف عــى يشء مــن 
تدابــر اخلاتــم األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه فيــا يتعلــق هبــذا الشــأن اخلطــر 
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الــذي هــو يف صميــم األمــة، لــذا خــرج البحــث بالعنــوان أعــاه بمقدمــة 

ومتهيــد بعنــوان: التدابــر العمليــة يف إدارة ميــدان الغديــر يف الفكــر النبــوي. 
وبــه نقــف عــى طبيعــة األحــداث التــي قــام هبــا النبــي لتهيئــة املســلمني لبيــان 

الســاء.

ثــم مبحثــني األول بعنــوان: نــص الغديــر شــأن اســامي مشــرتك يف القــران 
واحلديــث والتاريــخ. ويف هــذا املبحــث نقــف عــى طبيعــة النصوص اإلســامية 
القرآنيــة واحلديثيــة والتارخييــة، كمتبنيــات أمجــع عليهــا املســلمون عــى اختاف 

اجتاهاهتــم فيــا خيــص حــدث الغديــر.

املبحــث الثــاين: الغديــر االغــر متطلــب اجتاعــي وصيانــة للمــرشوع 
ــتها  ــي عاش ــة الت ــوالت االجتاعي ــة التح ــى طبيع ــف ع ــه نق ــامي. وب اإلس
املنظومــة البرشيــة يف ربــوع اجلزيــرة العربيــة مــن تأثــرات اخاقيــة وســلوكية 

ــوالت. ــك التح ــر يف تل ــو دور الغدي ــا ه ــده، وم ــام وبع ــل اإلس قب

التمهيد: التدابر العملية يف إدارة ميدان الغدير يف الفكر النبوي.

وأول مــا يتبــادر اىل الذهــن يف التمهيــد الســؤال التــايل، اذا كان الغديــر األغــر 
بــكل ظروفــه ومعطياتــه وتدابــره وخطواتــه يفصــح ويــرصح باإلمامــة والوالية 
وتســمية الشــخص هلــذا املنصــب اخلطــر الــذي حيتــل املرتبــة االســمى مــن بــني 
العناويــن بالنســبة اىل مســاحة اخلطــاب الدينــي )اإلمامــة واخلافــة(، فالســؤال 
هــل كان الغديــر هــو البدايــة يف هــذا الشــأن، وهــل كانــت وقعــة الغديــر هــي 
املنــر األول الــذي اعتــاه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ليســمي بــه عليــا عليــه 
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الســام امامــا لألمــة أم كانــت هنــاك حمــاوالت يف هــذا، ويــا تــرى اىل أي مــدى 
زمنــي تصــل هــذه املحــاوالت وماهــي التدابــر التــي اختذهــا رســول النبي صى 
اهلل عليــه وآلــه يف هــذا الشــأن، وألجــل الوقــوف عــى جــواب هــذا الســؤال، 
لنــا ان نقــف عــى مظــان التاريــخ لنســتخر احلقيقــة مــن خــال املواقــف التــي 
قــام هبــا النبــي يف مــا خيــص شــأن تســمية صاحــب اإلمامــة واخلافــة والواليــة 
ــر  ــب التفس ــه كت ــتفاضت ب ــا اس ــو م ــتوقفنا يف ذاك ه ــا يس ــده، وأول م ــن بع م
ورصحــت بــه صحائــف متــون احلديــث وتلتهــا أســفار التاريــخ واألخبــار يف 
مــا يســمى بـ)حديــث الــدار( فلقــد أورد الطــري يف بيــان هــذه الواقعــة مــا نصه 
عــن عبــد اهلل بــن عبــاس عــن عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام قــال: ملــا نزلــت 
هــذه اآليــة عــى رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وأنــذر عشــرتك األقربــني 
دعــاين رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فقــال يل يــا عــي إن اهلل أمــرين أن أنــذر 
عشــريت األقربــني فضقــت بذلــك ذرعــا وعرفــت أين متــى أبادهيــم هبــذا األمــر 
أرى منهــم مــا أكــره فصمــت عليــه حتــى جــاءين جرئيــل فقــال يــا حممــد إنــك 
إال تفعــل مــا تؤمــر بــه يعذبــك ربــك فاصنــع لنــا صاعــا مــن طعــام واجعــل 
ــب  ــد املطل ــي عب ــع يل بن ــم امج ــن ث ــن لب ــا م ــا عس ــأل لن ــاة وام ــل ش ــه رح علي
حتــى أكلمهــم وأبلغهــم مــا أمــرت بــه ففعلــت مــا أمــرين بــه ثــم دعوهتــم لــه 
ــو  ــه أب ــم أعام ــه فيه ــا أو ينقصون ــدون رج ــا يزي ــون رج ــذ أربع ــم يومئ وه
طالــب ومحــزة والعبــاس وأبــو هلــب فلــا اجتمعــوا إليــه دعــاين بالطعــام الــذي 
صنعــت هلــم فجئــت بــه فلــا وضعتــه تنــاول رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــال  ــم ق ــة ث ــي الصحف ــا يف نواح ــم ألقاه ــنانه ث ــقها بأس ــم فش ــن اللح ــة م حذي
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خــذوا بســم اهلل فــأكل القــو م حتــى مــا هلــم بــيء حاجــة ومــا أرى إال موضــع 
أيدهيــم وايــم اهلل الــذي نفــس عــي بيــده وإن كان الرجــل الواحــد منهــم ليــأكل 
مــا قدمــت جلميعهــم ثــم قــال اســق القــوم فجئتهــم بذلــك العــس فرشبــوا منــه 
ــه  ــرشب مثل ــم لي ــد منه ــل الواح ــم اهلل إن كان الرج ــا واي ــه مجيع ــى رووا من حت
ــب إىل  ــو هل ــدره أب ــم ب ــه أن يكلمه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــا أراد رس فل
الــكام فقــال هلــد مــا ســحركم صاحبكــم فتفــرق القــوم ومل يكلمهــم رســول 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فقــال الغــد يــا عــي إن هــذا الرجــل ســيقني إىل مــا 
قــد ســمعت مــن القــول فتفــرق القــوم قبــل أن أكلمهــم فعــد لنــا مــن الطعــام 
بمثــل مــا صنعــت ثــم امجعهــم إيل قــال ففعلــت ثــم مجعتهــم ثــم دعــاين بالطعــام 
فقربتــه هلــم ففعــل كــا فعــل باألمــس فأكلــوا حتــى مــا هلــم بــيء حاجــة ثــم 
قــال اســقهم فجئتهــم بذلــك العــس فرشبــوا حتــى رووا منــه مجيعــا ثــم تكلــم 
ــا  ــب إين واهلل م ــد املطل ــي عب ــا بن ــال ي ــه فق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب رس
أعلــم شــابا يف العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممــا قــد جئتكــم بــه إين قــد جئتكــم 
بخــر الدنيــا واالخــرة وقــد أمــرين اهلل تعــاىل أدعوكــم إليــه فأيكــم يــؤازرين عــى 
هــذا األمــر عــى أن يكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم قــال فأحجــم القــوم 
ــا  ــم بطن ــا وأعظمه ــم عين ــنا وأرمصه ــم س ــت وإين ألحدثه ــا وقل ــا مجيع عنه
ــم قــال  ــي ث ــه فأخــذ برقبت ــرك علي ــي اهلل أكــون وزي ــا نب ــا ي وأمحشــهم ســاقا أن
إن هــذا أخــي وويص وخليفتــي فيكــم فاســمعو لــه وأطيعــوا قــال فقــام القــوم 

يضحكــون ويقولــون أليب طالــب قــد أمــرك أن تســمع البنــك وتطيــع)1(.

العلمية، بروت،  دارالكتب  النارش  الطري،  تاريخ  ابو جعفر حممد بن جرير،  الطري:   )1(
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نعــم ذهبــت بعــض األقــام مــن املؤرخــة واملفــرة بإبــدال عبــاريت )خليفتي 
ووصيــي( بلفــظ )كــذا وكــذا(، بــل ونقلهــا بعــض ممــن كتــب بعبــارة )وصيــي 
وخليفتــي( يف طبعــات كتابــه األوىل وعمــد اىل حذفهــا واســتبداهلا يف طبعــة كتابه 
الثانيــة)1(، والــذي هيمنــا مــن هــذا كلــه هــو مانحــن فيــه مــن تارخييــة الترصيــح 
ــا  ــر اهن ــذا اخل ــن ه ــني م ــذي تب ــي وال ــد النب ــة بع ــة والوالي ــوع اخلاف بموض
ــي يضــع  ــه لإلســام، فالنب ــه وأقربائ ــي ألهــل بيت تولــدت مــع أول دعــوة للنب
ــوة،  ــط الدع ــات وخط ــة يف أول براجمي ــده األولوي ــن بع ــة م ــة والوصاي للخاف
وقــد افصحــت الروايــة باملســمى ومــن هــو كان، ومل يتوقــف التاريــخ يف عطائــه 
يف تزويدنــا فيــا خيــص هــذا الشــأن فهــذا حديــث املنزلــة الــذي حــدد بــه النبــي 
شــأن عــي عليــه الســام منــه فوقــف النبــي مــرارا وتكــرارا لبيــان هــذه الشــأنية 
ــاِس يِف َغــْزَوِة َتُبــوَك َقــاَل َفَقــاَل  فقــال خماطبــا عليــا عليــه الســام: َوَخــَرَج بِالنَّ
ــا  ــُه َأَم ــاَل َل ــِيٌّ َفَق ــى َع ــيُّ اهللَِّ اَل َفَبَك ــُه َنبِ ــاَل َل ــاَل َفَق ــَك َق ــُرُج َمَع ــِيٌّ َأْخ ــُه َع َل
ــُه اَل  ــَك َلْســَت بِنَبـِـيٍّ إِنَّ َتــْرىَض َأْن َتُكــوَن ِمنِّــي بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســى إاِلَّ َأنَّ
ــي يِف  َينَْبِغــي َأْن َأْذَهــَب إاِلَّ َوَأْنــَت َخِليَفتِــي َقــاَل َوَقــاَل َلــُه َرُســوُل اهللَِّ َأْنــَت َولِيِّ

ط األوىل - 1407هـ، ج1، ص542؛ السيوطي، جامع األحاديث )باب مسند عي بن 
ايب طالب(، ج31، ص154، رقم احلديث: 33984، النسخة التي حتوي مجع اجلوامع 
ابو  كثر:  ابن  للنبهاين؛  الكبر  الفتح  وكتاب  للمناوي  احلقائق  كنوز  وكتاب  للسيوطي 
الفداء اساعيل بن عمر الدمشقي، تفسر ابن كثر )تح:سامي حممد سامة(، النارش: دار 

طيبة، ط الثانية، 1999م، ج6، ص169. 
)1( ينظر هيكل: حممد حسني، حياة حممد، الطبع والنرش: مطبعة مرص، القاهرة، ط األوىل، 

1354هـ، ص104. 
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ُكلِّ ُمْؤِمــٍن َبْعــِدي)1(. واحلادثــة اســتفاضت هبــا كتــب احلديــث يــوم ان اســتنفر 
رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه املســلمني يف غــزوة تبــوك للقــاء الــروم، وقــد 
جــاء يف بعــض مرويــات هــذه الواقعــة قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي 
عليــه الســام مواســيا لــه بيــان ابقــاءه يف املدينــة: فــإن املدينــة ال تصلــح إال يب أو 

بك)2(.

وهــذا منــر ثــان للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو يــرصح بــه يف تســمية عــي 
عليــه الســام القائــد والرائــد واخلليفــة واحلاكــم مــن بعــده والســائس ألمــور 
العبــاد والبــاد، والفــاظ النــص ال تقبــل التأويــل يف ذلــك، ويف هــذا اشــارة اىل 
ان النبــي ولكثــرة مــا كان يبــدي مــن اهتــام يف أمــر اخلافــة والواليــة واالمامــة، 
كانــت هــذه املفــردات والعنوانــات تشــغل اهتاماتــه يف الســلم واحلــرب، لــذا 
ــرار يف  ــال التك ــن خ ــاول م ــه حي ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــد ان رس نج
ــي  ــد النب ــا بع ــا وقائده ــة امامه ــة يف معرف ــة األم ــب هتيئ ــذا اجلان ــل يف ه التعام
وحتديــد اصــول املرجعيــات مــن بعــده يف ذلــك، فيصــل بنــا احلديــث يف تدابــر 
ــا  ــى م ــة ع ــر يف األم ــذا األم ــز ه ــه لرتكي ــه وخطوات ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب

)1( الشيباين: امحد بن حنبل، مسند امحد)تذييل شعيب االرنؤوط(، النارش: مؤسسة قرطبة - 
القاهرة، ج1، ص330. 

)2( احلاكم النيسابوري: املستدرك عى الصحيحني )تح: مصطفى عبد القادر(، النارش: دار 
استفاضت  وقد  أقول  ص367.  ج2،  1990م،  األوىل  ط  بروت،   - العلمية  الكتب 
متون األحاديث ومصنفاهتا بنقل هذه احلادثة التي تصل اىل عرشات املصادر يف توثيقها، 
الثانية  موارد صدوره، ط  اسانيده  املنزلة  املطلب، حديث  عبد  اخلرسان:  ذلك  ينظر يف 

-2012م. 
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تقتضيــه احلكمــة يف ذلــك ليضمــن النجــاح اىل يــوم الغديــر ووقعتــه ومــا رصح 
بــه النبــي بعــد أن قطــع الشــوط األول لينتهــي بــا نســميه بـ)حجــة الــوداع( وما 
الــذي قــام بــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــن إعــام النــاس يف البيــان الســاوي 
يف امــر اخلافــة والواليــة مــن خطــوات، وأول مــا خيــص هــذا اجلانــب طبيعــة 
ــه يف  ــه مع ــى اخراج ــي ع ــرص النب ــذي ح ــلمني ال ــن املس ــري م ــم اجلاه الك
تلــك الســنة يف حجــه ليشــكل حشــدا مــن املســلمني فقــد ذكــر املفيــد مــا نصــه: 
ثــم اراد رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه التوجــه إىل احلــج، وأداء مــا فــرض 
اهلل تعــاىل عليــه فيــه، فــأذن يف النــاس بــه وبلغــت دعوتــه إىل أقــاىص بــاد أهــل 
اإلســام فتجهــز النــاس للخــروج معــه وحــر املدينــة مــن ضواحيهــا ومــن 
ــد  ــه)1(. وق ــروج مع ــوا للخ ــوا وهتيئ ــر، وتأهب ــق كث ــا خل ــرب منه ــا ويق حوهل
ــى  ــي ص ــرة ان النب ــارشة للهج ــنة الع ــداث الس ــب يف اح ــن كت ــض م رصح بع
ــه  ــل بيت ــه كل أه ــرج مع ــل وأخ ــروج، ب ــاس باخل ــر الن ــه كان يأم ــه وآل اهلل علي
ــت  ــد وصل ــداد ق ــم ان االع ــر بعضه ــى ذك ــن)2(، حت ــاءه بأمجعه ــم نس ــا فيه ب
ــة واربعــة عــرش الــف وقيــل عرشيــن الــف وقيــل  اىل تســعني الــف وقيــل مائ

اكثــر)3(.

ــه،  واالمــر االخــر البيانــات التــي اطلقهــا رســول اهلل فيــا يتعلــق بأهــل بيت

البيت: - قم(، النارش املؤمتر العاملي  )1( املفيد: حممد بن النعان، االرشاد )تح: مؤسسة ال 
اللفية الشيخ املفيد، ط األوىل - 1413هـ، مط: مهر - قم، ج1، ص171. 

)2( هيكل: حممد حسني، حياة حممد، ص406. 
 - االزهر  ميدان   - واوالده  صبيح  عي  حممد  مط:  احللبية،  اسرة  برهان،  ابن  احللبي:   )3(

1935م، ج3، ص289. 
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ــه الروايــات بــا يعــرف ب)حديــث  ومــن بــني تلــك البيانــات مــا رصحــت ب
ــه:  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــون النب ــروي املحدث ــا ي ــه ك ــا نص ــو م ــني( وه الثقل
ــوم  ــه ي ــه يف حجت ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــت رس ــال: رأي ــر ق ــن جاب ع
ــد  ــاس، ق ــا الن ــول »أهي ــمعته يق ــب فس ــواء خيط ــه القص ــى ناقت ــو ع ــة، وه عرف
تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلــوا: كتــاب اهلل، وعــرتيت أهــل بيتــي)1(. 
واالغــرب ان علــاء احلديــث يرصحــون بــأن النبــي قالــه يف عــدة اماكــن مــن 
ــي  ــر ان النب ــم يذك ــب ان منه ــم االعج ــوداع)2(، ث ــة ال ــة يف حج ــه االهلي رحلت
صــى اهلل عليــه وآلــه قــال عبــارة اخلليفتــني ومل يقــل الثقلــني)3(، وهــذا التكــرار 
ــه وحمــددا يف الوقــت  ــان فضــل أهــل بيت يف هــذه املواطــن يف ذكــر احلديــث لبي
نفســه مــا يرتتــب عــى النــاس مــن بيــان مــن جيــب اتباعهــم كمرجعيــات بعــد 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه هــذا مــن امــر النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف يــوم 
عرفــة يقــرأ عــى النــاس حديــث الثقلــني، ولكــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل 

دار  النارش:  اهلل(،  عوض  بن  طارق  )تح:  االوسط  املعجم  سليان،  بن  امحد  الطراين:   )1(
اجلامع  عيسى،  بن  حممد  الرتمذي:  ص89؛  ج5،  1415هـ،   - القاهرة   - احلرمني 
ج5،  بروت،   - العريب  الرتاث  احياء  دار  النارش:  شاكر(،  حممد  امحد  )تح:  الصحيح 

ص662، علق االلباين عى احلديث بقوله: صحيح. 
)2( ينظر الطائي: نجاح، سرة اإلمام عي 7، النارش: دار اهلدى - بروت، ط األوىل: 2003م، 
ج3، ص121. فقد ذكر املؤلف تعدد املواطن التي بادر هبا رسول اللله 6 يف الترصيح 

هبذا احلديث خال حجته الوداعية االخرة. 
)3( ينظر ابن ايب شيبة، مصنف ابن ايب شيبة )تح: كال يوسف احلوث(، النارش: مكتبة الرشد 

- الرياض، ط األوىل 1409هـ، ج6، ص309. 
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يكتــف بذلــك فيــا خيــص بيــان شــأن املرجعيــة مــن بعــده، فــرتاه يــوم منــى)1(، 
يقــرأ عــى النــاس حديثــا آخــر وهــو مــا يســمى بحديــث )االئمــة مــن قريــش( 
الــوارد بطريــق جابــر بــن ســمرة الســوائي فقــد نقــل عــن النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه قولــه يف ذلــك اليــوم: إن هــذا الديــن ال يــزال عزيــزا إىل اثنــي عــرش خليفــة 
ــال  ــال ق ــا ق ــت أليب م ــاس فقل ــج الن ــا وض ــة مل أفهمه ــم بكلم ــم تكل ــال ث ق
ــه  ــى نقل ــت ع ــا اجتمع ــص مم ــذا الن ــون ه ــكاد ان يك ــش)2(. ي ــن قري ــم م كله
ــث  ــذا احلدي ــارحون هل ــه الش ــر ب ــذي حت ــاؤل ال ــى التس ــة، ويبق ــون احلديثي املت
ــوا  ــد اخفق ــم ق ــة، وكله ــم االئم ــن ه ــد م ــان حتدي ــوا يف بي ــوا وجال ــدا صال عن
مهــا اجتهــدوا يف تأويلــه وخترجيــه لتحديــد دائــرة االســاء هلــؤالء األئمــة كــا 
رصح بذلــك كبــار املحدثــني)3(، مــع وجــود اخبــار رصحيــة يف حتديــد اشــخاص 
احلديــث واضحــة وضــوح الشــمس يف رابعــة النهــار فقــد اورد صاحــب حليــة 
ــا  ــن رسه أن حيي ــه: م ــه قول ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص ــي األعظ ــن النب ــاء ع األولي
ــن  ــا م ــوال علي ــها ريب فلي ــدن غرس ــة ع ــكن جن ــايت ويس ــوت مم ــايت ويم حي
ــن  ــوا م ــرتيت خلق ــم ع ــدي فاهن ــن بع ــة م ــد باألئم ــه وليقت ــوال ولي ــدي ولي بع
ــني  ــي للقاطع ــن أمت ــم م ــني بفضله ــل للمكذب ــا ووي ــا وعل ــوا فه ــي رزق طينت

)1( نجاح الطائي، سرة اإلمام عي 7، ج3، ص126. 
)2( الشيباين: امحد بن حنبل، مسند امحد )تعليق: شعيب االرنؤوط(، النارش مؤسسة قرطبة - 

القاهرة، ج5، ص93. 
)3( ابن اجلوزي: ابو الفرج عبد الرمحن، كشف املشكل من حديث الصحيحني )تح: عي حني 

البواب(، النارش: دار الوطن - الرياض - 1997م، ج1، ص289. 
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ــواالة  ــون بم ــم فاملحقق ــو نعي ــال أب ــفاعتي)1(. ق ــم اهلل ش ــي ال أناهل ــم صلت فيه
العــرتة الطيبــة هــم الذبــل الشــفاه املفرتشــون اجلبــاه األذالء يف نفوســهم الفنــاة 
ــا مــن الطغــاة هــم الذيــن خلعــوا الراحــات وزهــدوا  املفارقــون ملؤثــري الدني
ــة فدرجــوا عــى منهــاج  ــوان األرشب ــواع األطعمــة وأل ــذ الشــهوات وأن يف لذي
املرســلني واألوليــاء مــن الصديقــني ورفضــوا الزائــل الفــاين ورغبــوا يف الزائــد 
ــا موضــع  ــوال)2(، وهن ــادي والن الباقــي يف جــوار املنعــم املفضــال ومــوىل األي
ــذي ال ينطــق عــن اهلــوى  ــه وهــو ال ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــه النب آخــر رصح ب
بأســاء اخللفــاء واالمــراء واالئمــة مــن بعــده،. وعنــد الــرشوع يف الــكام عــن 
حــدث الغديــر ســوف يقــف القــاريء واملتتبــع ملــا قــام بــه النبــي افصحــت بــه 
روايــات دللــت عــى خطــوات متهيديــة الفتــة منــه صــى اهلل عليــه وآلــه اختزهلــا 
ــه: فلــا قــى مناســكه وانــرصف راجعــا  ــر)3(، بقول صاحــب موســوعة الغدي
إىل املدينــة ومعــه مــن كان مــن اجلمــوع املذكــورات وصــل إىل غديــر خــم مــن 
ــك  ــني، وذل ــني والعراقي ــني واملرصي ــرق املدني ــا ط ــعب فيه ــي تتش ــة الت اجلحف
ــن  ــني ع ــل االم ــه جرئي ــزل إلي ــة ن ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــس الثام ــوم اخلمي ي
اهلل بقولــه: يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك. اآليــة. وأمــره أن 
يقيــم عليــا علــا للنــاس ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الواليــة وفــرض الطاعــة 

)1( االصبهاين ابو نعيم امحد بن عبد اهلل، حلية األولياء، النارش: دار الكتاب العريب، بروت، 
ط الرابعة 1405هـ، ج1، ص86؛ السيوطي، جامع األحاديث، ج20، ص382. 

)2( حلية األولياء، ج1، ص86. 
)3( االميني: الشيخ عبد احلسني بن امحد النجفي، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، النارش 

دار الكتب اإلسامية - 1366هـ - طهران، مط: حيدري، ج1، ص11-10. 
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ــول اهلل أن  ــر رس ــة فأم ــن اجلحف ــا م ــوم قريب ــل الق ــد، وكان أوائ ــى كل أح ع
ــك املــكان وهنــى عــن  ــرد مــن تقــدم منهــم وحيبــس مــن تأخــر عنهــم يف ذل ي
ســمرات مخــس متقاربــات دوحــات عظــام أن ال ينــزل حتتهــن أحــد حتــى إذا 
أخــذ القــوم منازهلــم فقــم مــا حتتهــن حتــى إذا نــودي بالصــاة صــاة الظهــر 
عمــد إليهــن فصــى بالنــاس حتتهــن، وكان يومــا هاجــرا يضــع الرجــل بعــض 
رداء عــى رأســه وبعضــه حتــت قدميــه مــن شــدة الرمضــاء، وظلــل لرســول اهلل 
بثــوب عــى شــجرة ســمرة مــن الشــمس، فلــا انــرصف صــى اهلل عليــه وآلــه 
مــن صاتــه قــام خطيبــا وســط القــوم عــى أقتــاب االبــل وأســمع اجلميــع:... 
ــت  ــن كن ــهم فم ــن أنفس ــم م ــا أوىل هب ــني وأن ــوىل املؤمن ــا م ــوالي وأن إن اهلل م
مــواله فعــي مــواله، يقوهلــا ثلــث مــرات، ويف لفــظ امحــد إمــام احلنابلــة: أربــع 
مــرات ثــم قــال: أللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وأحــب مــن أحبــه، 
وأبغــض مــن أبغضــه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معه 
حيــث دار، أال فليبلــغ الشــاهد الغايــب، ثــم مل يتفرقــوا حتــى نــزل أمــني وحــي 
اهلل بقولــه: أليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــى، اآليــة. فقــال 
رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: أهلل اكــر عــى إكــال الديــن، وإمتــام النعمة، 
ورىض الــرب برســالتي، والواليــة لعــي مــن بعــدي، ثــم طفــق القــوم هينئــون 
أمــر املؤمنــني صلــوات اهلل عليــه وممــن هنــأه يف مقــدم الصحابــة: الشــيخان ابــو 
بكــر وعمــر كل يقــول: بــخ بــخ لــك يــا بــن ابــى طالــب أصبحــت وأمســيت 

مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة.

اىل هنــا نكتفــي بحشــد األخبــار واآلثــار النبويــة التــي دللــت عــى حــرص 
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ــب  ــت للقري ــي الح ــه الت ــه ووصايت ــي وخافت ــة ع ــر امام ــح ام ــي لتوضي النب
ــه مدونــات احلديــث واســفار التاريــخ وكتــب  وللبعيــد وعــر مــا احتفظــت ب
التفســر، ان البعــد الزمنــي هلــذا األمــر يــكاد ان يكــون مــن اليــوم األول لدعــوة 
ــه ســوف يلتحــق  ــي املســلمني ان ــى اعــام النب النبــي ولقــد ســاير الدعــوة حت
بربــه فختــم امــر اإلمامــة والوصايــة مــع ختــم حياتــه يف حجــة الــوداع، متخــذا 
بذلــك صــى اهلل عليــه وآلــه اخلطــوات والتدابــر يف صيانــة هــذا األمــر واحلفــاظ 
عليــه وإلــزام املســلمني باتباعــه، ومــن بــني تلــك اخلطــوات اقــدام النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه عــى إبــاغ األمــة واليــة عــي عليــه الســام بظــروف ومميــزات 
خاصــة، متثلــت باالجتــاع الكبــر واحلشــد اجلاهــري االكــر مــن املســلمني، 
دت بــه هــذه الواقعــة  واألســلوب اخلــاص يف البيــان، واملنــر اخلــاص الــذي تفــرَّ
ــر  ــه، وأم ــه ألمت ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــع وداع النب ــت م ــا تزامن ــة، وأهن التارخيي
آخــر يكمــن يف اختيــار الظــرف اجلغــراىف يف ملتقــى الطــرق يف اجلحفــة قبــل أن 
يتفــرق املســلمون يف طريــق عودهتــم إىل أوطاهنــم، وبالصيــف احلــار الــذي كان 
يف تلــك األيــام الثاثــة يف تلــك الصحــراء امللتهبــة، وامــور اخــر اعرضنــا عــن 
ذكرهــا مــن أرادهــا فلرجــع اىل مصــادر التاريــخ املعتــر التــي امتــألت يف نقــل 
هــذه احلادثــة والتــي تدلــل مــن القريــب والبعيــد وتكشــف عــن حكمــة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه يف إدارة هــذا التبليــغ الســاوي وهلل األمــر مــن قبــل ومــن 

بعــد.

ــران  ــرتك يف الق ــامي مش ــأن اس ــر ش ــص الغدي ــوان: ن ــث األول بعن املبح
ــخ ــث والتاري واحلدي



 واقعة الغدير مشترل اسالمي ومتطلب اجتمايي

321

ويف هــذا املبحــث ســيأخذ الــكام جمالــه وفــق مــا يســمى باملنهــج التارخيــي 
القائــم عــى اســتقصاء كل مــا يتعلــق يف امــر الغدير عــر مصنفــات املاضني نقف 
ــة  ــة واحلديثي ــامية القرآني ــوص اإلس ــذ النص ــن نواف ــري م ــص الغدي ــى الن ع
ــا  ــم في ــاف اجتاهاهت ــى اخت ــلمون ع ــا املس ــع عليه ــات أمج ــة، كمتبني والتارخيي
خيــص حــدث الغديــر، وأول مــا يقــرره املتتبــع حلادثــة الغديــر ســوف جيــد ان 
ــب  ــو كت ــواء نح ــه س ــخص بناظري ــي وش ــه العلم ــه بخيال ــا توج ــث اين الباح
التفســر أو أســفار التاريــخ أو متــون احلديــث ســيجدها مســتفيضة يف نقــل هــذا 
احلــدث والوقــوف عليــه بــل وســيجد أن النقــول التارخييــة والنصــوص تتناولــه 
ــظ  ــواء احلاف ــم س ــن بعده ــاء ومم ــاد القدم ــد اعت ــل لق ــل، ب ــو التفصي ــى نح ع
منهــم أو املحــدث أهنــم اذا وقفــوا عــى حديــث متواتــر كثــر ذكــره يف املصنفــات 
واملؤلفــات وتعــدد رواتــه وكثــر حاملــوه، ألفــوا فيــه أجــزاء وأبوابــا خاصــة يف 
مصنفاهتــم احلديثيــة، مــن هنــا نقــف عــى حديــث الغديــر وقــول النبــي صــى 
ــوان  ــوه كعن ــواله( أدرج ــي م ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــه )م ــه في ــه وآل اهلل علي
شــاخص يف االنقــال احلديثيــة، وهنــا البــد مــن إشــارات وومضــات هلــا الصلــة 

يف ذلــك نذكرهــا متسلســلة وردت مــن خــال كلــات العلــاء يف ذلــك.

ــع  ــم اىل وض ــع هب ــا دف ــاء مم ــام العل ــي باهت ــه ح ــر ووقعت ــث الغدي فحدي
ــايل  ــرور اللي ــور وك ــاف الده ــرون واخت ــر الق ــى م ــه ع ــة في ــات خاص مصنف
ــر يف  ــاب الغدي ــب كت ــكورة صاح ــود مش ــك بجه ــىص ذل ــد اح ــام، ولق واالي
ــذ  ــدأ من ــر ب ــف يف الغدي ــأيت أن التألي ــا ي ــر ممّ ــه: ويظه ــامي بقول ــرتاث اإلس ال
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ــد  ــوم)1(. وق ــى الي ــتمر حت ــف، واس ــأة التألي ــة نش ــذ بداي ــاين، ومن ــرن الث الق
احــىص ممــا كتــب يف الغديــر عــر القــرون مــن املصنفــات حتــى قاربــت املائتــي 
كتــاب موزعــة مــن القــرن الثــاين حتــى القــرن اخلامــس عــرش وأمــا مــا خيــص 
احلديــث فيــا يتعلــق باإلســناد فدونــك مــا ســطرته يــراع العامــة الفــذ الشــيخ 
االمينــي يف موســوعته اخلالــدة)2(، حيــث افــرد عنوانــا يف بيــان ســند احلديــث 
ــم  ــائهم ومؤلفاهت ــىص أس ــني فأح ــاظ واملحدث ــن احلف ــة م ــه األئم ــذي ذكرت ال
ــرون،  ــر الق ــظ ع ــدث وحاف ــني حم ــا ب ــني م ــاث واالربع ــغ الث ــا بل ــك م يف ذل
ــهاب  ــارص ش ــظ املع ــم باحلاف ــذي وأهناه ــى الرتم ــو عيس ــظ اب ــم باحلاف ابتدأه

ــي. ــق احلرم ــن الصدي ــد ب ــن حمم ــد ب ــض امح ــو الفي ــن اب الدي

وقــد علــق العلــاء عــى شــهرة حديــث الغديــر عــى نحــو الترصيــح بأقــوال 
ــه يف  ــذي الف ــه ال ــري يف كتاب ــر الط ــن جري ــه الب ــي يف ترمجت ــول الذهب ــا، ق منه
اثبــات حديــث مــن كنــت مــواله: رأيــت جملــدًا مــن طــرق هــذا احلديــث البــن 
جريــر فاندهشــت لــه ولكثــرة تلــك الطــرق)3(. وأعجــب مــن ذلــك مــا نقــل 
ــام  ــب بإم ــي امللق ــايل اجلوين ــى املع ــد أب ــن حمم ــي ب ــو ع ــاء وه ــد العل ــن اح ع
احلرمــني أســتاذ أيب حامــد الغــزايل فيــا خيــص مؤلفــات كتبــت يف ســند حديــث 
الغديــر قولــه: رأيــت جملــدا يف بغــداد يف يــد صحــاف فيــه روايــات خــر غديــر 

مركز  والطبع:  النارش  اإلسامي،  الثراث  يف  الغدير  العزيز،  عبد  السيد  الطباطبائي:   )1(
االبحاث العقائدية - قم، ص21. 

)2( الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، ج1، ص294. 
النظامية. اهلند حيدر  الذهبي: حممد بن امحد، تذكرة احلفاظ، مط: جملس دائرة املعارف   )3(

اباد، 1333هـ، ج2، ص253. 
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خــم مكتوبــا عليــه املجلــدة الثامنــة والعــرشون مــن طــرق النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله ويتلــوه املجلــدة التاســعة والعــرشون)1(، 
وقــد نقــل عــن احلافــظ شــمس الديــن الذهبــي قولــه يف نــص احلديــث معلقــا: 
أن »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله« متواتــر يتيقــن أن رســول النبــي صــى اهلل 
ــة اإلســناد)2(. قــال  ــادة قوي ــه، وأمــا اللهــم وال مــن وااله، فزي ــه قال ــه وآل علي
عامــة اليمــن املقبــي فيــا خيــص شــأن حديــث الغديــر: انــه إذا مل يكــن حديــث 
غديــر خــم معلومــا فليــس يشء بمعلــوم يف ديــن اإلســام)3(. أقــول لقــد وضع 
هــذا الفقيــه العــامل األحاديــث بمجموعهــا املأثــورة عــن النبــي وضــع القبــول 
ــر فــإذا جــاء مــن ينكــر هــذا احلديــث  والرفــض بلحــاظ قبــول حديــث الغدي
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــواردة ع ــة ال ــة احلديثي ــض املجموع ــه رف ــر ب فجدي
ــا  ــث، وأم ــذا احلدي ــهرة كه ــر والش ــند والتوات ــي بالس ــا الترتق ــث اهن ــه حي وآل
عــى مســتوى التفاســر ونقلهــا للحديــث ووقعــة الغديــر فهــذا ابــن كثــر قــد 
ــة 55  ــة وتوثيقهــا)4(، وهــذا الســيوطي يف تفســره لاي تعــرض اىل نقــل احلادث

)تح: سيد عي مجال  القربى  لذوي  املودة  ينابيع  احلنفي،  ابراهيم  بن  القندوزي: سليان   )1(
ارشف(، النارش والطبع: دار اسوة - قم، 1416هـ، ج1، ص101. 

)2( االلويس: السيد حممود ابو الثناء، تفسر روح املعاين، ط األوىل - 1301هـ، مط: بوالق 
- مرص، ج2 ص350. 

الكاظمي(،  عاد  الشيخ  د  )تح:  غديرية  رسالة  الدين،  هبة  عي  حممد  السيد  احلسيني:   )3(
 - األوىل  ط  الكاظمي،  الصحن  العراق  الدين(  هبة  السيد  تراث  احياء  مركز  النارش: 

1433 هـ، مط: مكتب املصادر - بغداد، ص59. 
)4( ابن كثر: اساعيل بن عمر، تفسر ابن كثر)تح: سامي حممد سامة(، النارش: دار طيبة، 

ط الثانية - 1999م، ج3، ص28. 
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مــن ســورة املائــدة، والفخــر الــرازي يف تفســره الكبــر)1(.

وأمــا التاريــخ فــا زالــت نوافــذه حتكــي للقريــب والبعيــد للســابق والاحــق 
ــادر  ــك املص ــرته، ودون ــرته ومس ــوابقه وس ــام وس ــه الس ــي علي ــل ع فضائ
املعتــرة للتاريــخ قــد تكفلــت يف هــذا، وقــد افــردت لألجيــال حيــاة عــي عليــه 
ــف  ــا املؤال ــهد هب ــان ش ــان ومع ــان ومغ ــد ومب ــد وعوائ ــد وفرائ ــام فوائ الس
واملخالــف فهــذا ابــن خلــدون وهــو حيكــي عــن عقائــد الشــيعة يف اإلمامــة عــى 
اهنــا نــص غــر مفــوض أمــره لامــة قائــا لقــد اســتدلواـ أي الشــيعةـ بنصوص 
ــر  ــص الغدي ــاء لن ــا ج ــي، وعندم ــي وخف ــو ج ــا ه ــه م ــرة بقول ــا م ــر عنه ع
ــم إىل  ــوص عنده ــذه النص ــم ه ــول: وتنقس ــة فيق ــوص اجللي ــن النص ــره م اعت
ــوا: ومل  ــواله قال ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــه: م ــل قول ــي مث ــي: فاجل ــي وخف ج
ــوىل كل  ــت م ــر: أصبح ــه عم ــال ل ــذا ق ــي، وهل ــة إال يف ع ــذه الوالي ــرد ه تط
ــاء  ــة إال القض ــى لإلمام ــي، وال معن ــم ع ــه: أقضاك ــا قول ــة ومنه ــن ومؤمن مؤم
ــوا اهلل  ــه: » أطيع ــم بقول ــة طاعته ــر الواجب ــأويل األم ــراد ب ــو امل ــكام اهلل وه بأح
ــذا كان  ــاء. وهل ــم والقض ــراد احلك ــم، وامل ــر منك ــول وأويل األم ــوا الرس وأطيع
حكــًا يف قضيــة اإلمامــة يــوم الســقيفة دون غــره. ومنهــا قولــه: مــن يبايعنــي 
عــى روحــه وهــو ويص وويل هــذا األمــر مــن بعــدي، فلــم يبايعــه إال عــي)2(. 
وهنــا البــد مــن وقفــة يف هــذا اخلــر الــذي يعتــره ابــن خلــدون مــن النصــوص 

ط  بروت،  العريب-  الرتاث  احياء  دار  واملحقق:  النارش  الكبر،  تفسر  الرازي،  الفخر   )1(
الرابعة - 1422هـ، مج 4، ج12، ص401. 

)2( ابن خلدون، مقدمة العامة ابن خلدون )مراجعة جلنة من العلاء(، الطبع والنرش: مكتبة 
ومطبعة: مصطفى حممد - شارع حممد عي - مرص، ص197. 
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اجلليــة بتعبــره أي الواضحــة يف ســندها وشــهرهتا وتواترهــا عــى مــا عــر هــو 
ــه: مــن  ــا مــن النــص الــذي ســاقه مــا يتعلــق بقول بلفــظ )جــي( والــذي هيمن
يبايعنــي عــى روحــه وهــو ويص وويل هــذا األمــر مــن بعــدي، فلــم يبايعــه إال 
ــه  ــم وفائ ــة بحك ــو اإلمام ــا ه ــى ان علي ــارة ع ــة واإلش ــن الدالل ــه م ــي. ففي ع
للمشــارطة التــي ذكرهــا النبــي يف بيعتــه فــا كان مــن القــوم الذيــن بايعــوه إال 
عــي بحكــم هــذا النــص، وامــا ماخيــص خــر الغديــر وســنده فقــد اعتــره نــص 
جــي ببيعــة عــي عليــه الســام. وهــذا اخلطيــب البغــدادي يــروي روايــة الغديــر 
باســناد مسلســل وهــو يرتجــم ليحيــى بــن عمــر االخبــاري قــول االخــر لرواية 
ــًا  ــمعت علي ــه: س ــى قول ــن ايب لي ــن ب ــد ارمح ــة اىل عب ــندها معنعن ــك يس يف ذل
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــول رس ــمع رس ــن س ــاس م ــد الن ــة - ينش - بالرحب
وآلــه يقــول: »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن 
عــاداه«؟ فقــام اثنــي عــرش بدريــًا فشــهدوا أهنــم ســمعوا رســول النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد 
مــن عــاداه)1(. ويف هــذه الروايــة وثــق اثنــا عــرش رجــا بدريــا ممــن قاتــل مــع 
رســول اهلل شــاهدين عــى قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم الغديــر: مــن 
كنــت مــواله فعــي مــواله. ومــن روائــع مــا جــاء يف التاريــخ وهــي حيكــي عــن 
ســند الغديــر ووقعتــه ومــا قــال فيــه رســول اهلل ومــا قالــه النبــي صــى اهلل عليــه 
ــام  ــخ اإلس ــه تاري ــي يف كتاب ــظ الذهب ــره احلاف ــا ذك ــة م ــث املنزل ــه يف حدي وآل

)1( اخلطيب البغدادي: امحد بن عي، تاريخ مدينة السام )تح: د بشار عواد(، النرش والطبع: 
دار الغرب اإلسامي، ط األوىل، 1422ه، ج16، ص348. 
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ــال  ــه: وق ــر مانص ــم فذك ــن دره ــحاق ب ــن اس ــاعيل ب ــم اىل اس ــو يرتج وه
نفطويــه يف تارخيــه: كان إســاعيل كاتــب حممــد بــن عبــد اهلل بــن طاهــر فحدثنــي 
قــال: قــال يل حممــد: أخــرين عــن نقــدي احلديثــني: أنــت منــي بمنزلــة هــارون 
مــن موســى؛ ومــن كنــت مــواله فعــي مــواله، كيــف إســنادمها؟ فقلــت: األول 

أصــح، واآلخــر دونــه.

ــون  ــرق، رواه البرصي ــه ط ــايض: في ــاعيل الق ــت إلس ــه: فقل ــال نفطوي ق
والكوفيــون؟ فقــال: نعــم، وقــد خــاب وخــر مــن مل يكــن عــي مــواله. هــذا 
ــر  ــث الغدي ــن حدي ــدي ع ــايس امله ــم العب ــر احلاك ــد ع ــاعيل)1(. وق ــظ إس لف
عندمــا وبــخ احدهــم لشــتمه عليــا عليــه الســام فقــال: وشــتمك أبــا احلســن 
عــي بــن أيب طالــب ووقوعــك فيــه وتنقصــك إيــاه وواليتــك مــن عــاداه. فــاهلل 
ــي  ــن النب ــادق ع ــث ص ــني راض وحدي ــاك يق ــد أت ــت فق ــه عادي ــت ونبي عصي
ــد  ــال اح ــواله)2(. وق ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــه: م ــه وقول ــه وآل ــى اهلل علي ص
املعارصيــن يف حديــث مــن كنــت مــواله مانصــه: قــال اإلمــام أمحــد واســاعيل 
القــايض والنســائي وابــو عــي النيســابوري: مل يــرد يف حــق أحــد مــن صحابــة 
ــواله  ــت م ــن كن ــث: م ــا حدي ــي ومنه ــاء يف ع ــا ج ــر مم ــاد أكث ــانيد اجلي باألس

)1( الذهبي: امحد بن حممد بن عثان، تاريخ اإلسام ووفيات مشاهر االعام )تح: د عمر 
عبد السام تدمري(، النرش والطبع: دار الكتاب العريب - برت، ط الثانية - 1993م، 

ج30، ص124. وقد خرج املحقق مصادر احلديثني وكانت بالعرشات. 
)2( الليثي: ابو عمر خليفة بن خياط، تاريخ خليفة ابن خياط )تح: د أكرم ضياء العمري(، 
النارش:دار القلم - مؤسسة الرسالة دمشق - بروت، ط الثانية 1397هـ، ج1، ص131. 
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فعــي مــواله، ومنهــا قولــه صــى اهلل عليــه وســلم لــه: أنــت منــي وأنــا منــك)1(. 
أقــول بعــد هــذه املحاولــة يف هــذا املبحــث التــي جــرت بلحــاظ حشــد نصوص 
ــات  ــن تعليق ــا م ــرض بعض ــة ع ــرة، وحماول ــان املعت ــذه املض ــن ه ــر م الغدي
العلــاء عليهــا عــى ضــوء العقــل واملنطــق بآليــة علميــة وموضوعيــة، بقــي ان 
نشــر اىل مــا يتعلــق مــن شــهرة نــص الغديــر ووقعتــه بــا جــاء عــى الســنة بعض 
املعارصيــن مــن علــاء اإلســام نذكــر بعضــا منهــم ممــن كتــب معلقــا ومقرضــا 
ملوســوعة الغديــر التــي كتبهــا العامــة االمينــي وهــي اعــرتاف باحلــق ذكرهــا 

الشــيخ عبــد االمــر قبــان وإليــك بعضــا منهــا:

قــال االســتاذ حممــد عبــد الغنــي املــرصي يف رســالة كتبهــا للعامــة االمينــي 
يف ســنة 1952.

ــة  ــق الثابت ــن احلقائ ــم( م ــر خ ــر )غدي ــة الغدي ــت واقع ــا كان ــا: ومل ــال فيه ق
ــاع  ــد امج ــا كاد ينعق ــر مم ــث الغدي ــث حدي ــدل وكان احلدي ــل اجل ــي ال تقب الت
ــث  ــا كان حدي ــال: ومل ــه اىل ان ق ــى صحت ــيعة ع ــنة وش ــامية س ــة اإلس األم
ــر قــد بلــغ مــن الصحــة والتواتــر وقــوة الســند مبلغــا ال حيتــاج معــه اىل  الغدي
اثبــات مثبــت، او تأييــد مؤيــد فقــد كان املوقــف اجلليــل يف غنــى ان خيــص صحة 
ــاج النهــار اىل  ــه ال يصــح يف االذهــان يشء اذا احت اســناد احلديــث بفضــل، فأن
دليــل... ولكنــه جــرى يف املنهــج العلمــي عــى ســنن اجلــادة واســتقامة القصــد. 
ــظ  ــح. واحلاف ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــه: ان ه ــول يف صحيح ــذي يق فالرتم
ــة  ــي الراي ــاة وحديث ــث املؤاخ ــر حدي ــد ذك ــول بع ــي يق ــر القرطب ــد ال ــن عب اب

)1( العمري: اكرم بن ضياء، عرص اخلافة الراشدة، النارش مكتبة العبيكان، ج1، ص87. 
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ــة. ــار ثابت ــر. هــذه كلهــا اث والغدي

ويقول االستاذ صفاء خلويص.

ــات  ــذه الرواي ــى ه ــن ان تبن ــه اذ ال يمك ــك يف صحت ــر ال ش ــة الغدي ان قضي
املتوافــرة، والقصائــد الطــوال عــى يشء غــر واقــع فالثابــت ان موقــف الرســول 
يف غديــر خــم ممــا يمكــن االيــان بصحتــه وإثباتــه بنصــوص كثــرة ختــرج عــن 

نطــاق احلــرص.

ــة يف  ــة ومجاع ــام مجع ــدوح ام ــعيد دح ــد س ــيخ حمم ــتاذ الش ــول االس ويق
ــنة 1950  ــني س ــيخ االم ــله اىل الش ــاب ارس ــب يف كت ــي حل ــن نواح ــا م ارحي
نعــم وقفــت امــام تبــج الغديــر وخضــت غــاره، وســبحت فيــه، فــاذا امامــي 
مشــاهد التاريــخ، واقــام الزمــان، واقــام املؤلفــني، وفصــول الكتــب، ونشــيد 
ــف، وان  ــس بمختل ــق لي ــر ح ــى ان الغدي ــي ع ــث تدلن ــج احلدي ــعر، واري الش
النــاس يقولــون مــا ال يعلمــون امــا ابتغــاء الفتنــة، او تقربــا للملــوك الظاملــني، 

ــع. ــواب والواق ــق بالص ــن النط ــا ع او جبن

ــا اىل  ــالة كتبه ــود يف رس ــد املقص ــاح عب ــد الفت ــر عب ــتاذ الكب ــول االس ويق
ــر. ــوعة الغدي ــب موس صاح

ان حديــث الغديــر ال ريــب حقيقــة ال يعتورهــا باطــل، بلجــاء بيضــاء 
ــه لنفثــة مــن نفثــات االهلــام جاشــت هبــا نفــس الرســول  كوضــح النهــار، وان
ــه املحبــني. ــه واصفيائ ــه بــني امت ــه وأخي ــه وصفي ــم لتقــرر هبــا قــدر ربيب الكري
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ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلاته وهو السميع العليم)1(.

املبحــث الثــاين: الغديــر االغــر متطلــب اجتاعــي وصيانــة للمــرشوع 
اإلســامي.

ــة  ــتها املنظوم ــي عاش ــة الت ــوالت االجتاعي ــة التح ــى طبيع ــف ع ــه نق وب
ــل  ــلوكية قب ــة وس ــرات اخاقي ــن تأث ــة م ــرة العربي ــوع اجلزي ــة يف رب البرشي

ــوالت. ــك التح ــر يف تل ــو دور الغدي ــا ه ــده، وم ــام وبع اإلس

وقبــل اخلــوض يف مــا خيــص هذا املقــام مــن احلديــث يف أمــر الغدير البــد هنا 
مــن مقدمــة، واحلديــث فيهــا انــه مــع بــروز احــداث تارخييــة شــديدة الوضــوح، 
حمفوفــة يف ســامة الســند قويــة يف ظهورهــا الحــت كحقيقــة ناصعــة إال إن هــذا 
كلــه ســوف اليشــفع يف احيــان كثــرة للتســليم بامــر تلــك الواقعــة واالعــرتاف 
ــى  ــم ع ــمى باملفاهي ــا يس ــروز م ــك ل ــا، وذل ــا تارخيي ــت أم نص ــا كان ــا حديث هب
ــد،  ــارب والعقائ ــاف املش ــن اخت ــتمدة م ــا املس ــص وتزامحه ــك الن ــاحة ذل س
ــه،  ــب مفهوم ــتنطقه حس ــي ويس ــع التارخي ــص أو الوق ــر الن ــوف يف ــكل س ف
وليــس ببعيــد مــن حوكمــة األهــواء والعصبيــات واألمزجــة وهــذا مــا يســمى 
بمحنــة النــص ايــًا كان نوعــه، وبالتــايل فــان النــص التارخيــي أو احلديثــي ســوف 
يلــج دائــرة خدعــة التحليــل العقــدي واأليدلوجيــة املذهبيــة وهكــذا مــن أمــور 

ســوف تســهم يف تفريــغ حمتــوى النــص مــن مداليلــه احلقيقيــة.

ولتجنــب بعــض هــذه العراقيــل فــا نقــول كلهــا والتــي طاملــا عانــى منهــا 

النرش  الغدير،  ضفاف  عى  االمر،  عبد  الشيخ  قبان:  الكلات  هذه  نصوص  يف  ينظر   )1(
والطبع: دار الغدير - بروت، ص22. 
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املنهــج التارخيــي، يــأيت احلديــث بعيــدا عــن هــذا كلــه فيــا خيــص الغديــر، لنقــرأ 
الغديــر وأثــره عــى الواقــع االجتاعــي ومــا يتطلبــه ذلــك الواقــع مــن تغيــرات 
وفــق الســرتاتيجيات املســتقبلية يف إطــار املــرشوع اإلســامي ومــا ســوف يرتتب 
عــى ذلــك الواقــع مــن تبــدالت وحتــوالت اجتاعيــة، فــا خيفــى عــى اجلميــع 
ان البيئــة االجتاعيــة التــي قــام هبــا اإلســام قــد ارخ هلــا املــؤرخ بــا يصطلــح 
عليهــا بتاريــخ املجتمــع العــريب اجلاهــي، الــذي طاملــا عانــا ماعانــا مــن خلــل يف 
الســلوك وخطــل يف االفــكار، توالــت عليــه ســلطة الوثــن فــكان رصيعــا بصورة 
الواقــع املــرتدي الــذي صــوره الفــذ ابــن عــم النبــي وســفره اىل احلبشــة جعفــر 
بــن ايب طالــب رضــوان اهلل عليــه وهــو خياطــب ملــك احلبشــة عنــد نــزوح الثلــة 
االوائــل مــن املســلمني بأمــر مــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لدولتــه هربــا مــن 
ــُك  ــا امْلَِل اضطهــاد قريــش هلــم، شــارحا لــه واقــع املجتمــع انــذاك بقولــه: )َأهّيَ
ُكنـّـا َقْوًمــا َأْهــَل َجاِهِلّيــٍة َنْعُبــُد اأْلَْصنـَـاَم َوَنــْأُكُل امْلَْيَتــَة َوَنــْأيِت اْلَفَواِحــَش َوَنْقَطــُع 
ــَواَر َوَيــْأُكُل اْلَقــِوّي ِمنّــا الّضِعيــَف َفُكنّــا َعــَى َذلـِـَك َحّتــى  اأْلَْرَحــاَم َوُنــِيُء اجْلِ
َبَعــَث اهللُّ إَلْينَــا َرُســواًل ِمنّــا، َنْعــِرُف َنَســَبُه َوِصْدَقــُه َوَأَماَنَتــُه َوَعَفاَفــُه َفَدَعاَنــا إىَل 
َجاَرِة  اهللِّ لِنَُوّحــَدُه َوَنْعُبــَدُه َوَنْخَلــَع َمــا ُكنـّـا َنْعُبــُد َنْحــُن َوآَباُؤَنــا ِمــْن ُدونـِـِه ِمــْن احْلِ
َواِر  َواأْلَْوَثــاِن َوَأَمَرَنــا بِِصــْدِق احْلَِديــِث َوَأَداِء اأْلََماَنــِة َوِصَلــِة الّرِحــِم َوُحْســِن اجْلِ
َواْلَكــّف َعــْن امْلََحــاِرِم َوالّدَمــاِء َوهَنَاَنــا َعــْن اْلَفَواِحــِش َوَقــْوِل الــّزوِر َوَأْكِل َمــاِل 
ُك بـِـِه َشــْيًئا، َوَأَمَرَنا  اْلَيتِيــِم َوَقــْذِف امْلُْحَصنـَـاِت َوَأَمَرَنــا َأْن َنْعُبــَد اهللَّ َوْحــَدُه اَل ُنــرْشِ
ــاِم...()1(. وهــذا الســفر املؤمتــن انــا خلــص بكلاتــه  بِالّصــَاِة َوالــّزَكاِة َوالّصَي

)1( ابن هشام: سرة ابن هشام)تح:د عمر عبد السام تدمري(، النارش: دار الكتاب العريب - 
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ــدة  ــف األصع ــى خمتل ــا ع ــة واهله ــرة العربي ــة للجزي ــاهد االجتاعي ــذه املش ه
احلياتيــة املدنيــة، فالعقيــدة التــي هــي مــادة الفكــر ومنبعــه، صورهتــا احلجــارة 
واخلشــب، والبنــاء االقتصــادي يمتهنــه الفــرد بثقافــة اللصوصيــة القائمــة عــى 

الســلب والنهــب حتــى قــال شــاعرهم: 
ــر رحيـــانـــنـــا  ــ ــج ــ ــن ــ ــف واخل ــيـ ــسـ واآلِسالـ الـــنـــرجـــِس  ــى  ــ ع أفٍّ 

ــا  ــ ــن ــ ــدائ ــ أع دم  مـــــن  اِس)1(رشابـــــنـــــا  الـــــرَّ مججمة  ــن  م وكــأســنــا 

العظمــة فيــه بالنســبة للمعيــار االجتاعــي للشــخص هــي بقــدر مــا يملــك 
بعيــدا عــن حســبه ونســبه واخاقــه، والشــخص فيــه ال يتمتــع إال بنســبة متدنيــة 
جــدا مــن عنــارص الطهــر والســمو والنقــاء ان مل تنعــدم عنــد الكثر منهــم وذلك 
ــل  ــات ان مل نق ــذه الصف ــع هل ــو املنب ــذي ه ــي ال ــر الدين ــف الضم ــبب ضع بس
انعدامــه. مــن هنــا جتــد املشــهد القائــم عــى مــرح احــداث ذلــك الزمــان قاتــم 
ولونــه ظــام حالــك، تنعــدم فيــه املامــح الفنيــة وروح احليــاة تــكاد ان تكــون 
ــل،  ــدأ النبي ــالية وال املب ــانية الرس ــى اإلنس ــم معن ــه ال يفه ــرد في ــة، فالف معدوم
النظــام األرسي يعتــر االنثــى فيــه مصــدر عــار ان وضعتهــا االم تلقاهــا االب 
كــا صــور الــرب جــل شــأنه هبيئــة املســود وجهــه كظيــم، وهــذا التاريــخ بــكل 
ــرة  ــن مفخ ــك الزم ــد يف ذل ــي تع ــاة والت ــاة وأد البن ــن مأس ــا ع ــه حيدثن صفحات
يتباهــى هبــا القــوم، وهــذا غيــض مــن فيــض لصــور الواقــع االجتاعــي الــذي 

بروت، ط الثانية - 1989م، ح1، ص 362. 
النارش: وزراة  قباوي(،  الدين حممود  القريش )ت: خر  القريش: عباس حممد، محاسة   )1(

الثقافة، اجلمهورية السورية - 1995م، ص108. متوىف عام 1299هـ. 
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ــركام  ــذا ال ــام ه ــامي ام ــرشوع اإلس ــف امل ــم وق ــه، نع ــام علي ــض اإلس انتف
الكبــر مــن تلــك املظاهــر بــكل مــا يملكــه مــن قــوة، واالســام ثــورة عارمــة 
أخــذت عــى عاتقهــا التغيــر بــكل مفاصــل هــذه احليــاة مــن دون اســتثناء وقــد 
ــني  ــه املخلص ــام برجال ــه اإلس ــذي خاض ــي ال ــاح الدام ــخ الكف ــجل التاري س
النتــزاع تلــك الرواســب والعمــل عــى تذويبهــا مــن نفــوس النــاس ذلــك ملــا 
هلــذه الرواســب اجلاهليــة مــن رســوخ، لــذا كان يتطلــب األمــر جهــود مكثفــة 
ــوالت  ــة اىل حت ــات بحاج ــارات واألخاقي ــك املس ــن تل ــر م ــح الكث لتصحي
اجتاعيــة مــن مرحلــة )اجلاهليــة( اىل )االســام( وتبــدالت ألبنــاء ذلــك 
املجتمــع، يعلــن فيهــا الفــرد انقابــا وكفــرا بتلــك الســلوكيات وعــى خمتلــف 
ــن  ــإرشاف م ــني وب ــامي مت ــج اس ــق منه ــك إال وف ــون ذل ــدة، وال يك االصع
رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه الرائــد والقائــد هلــذه املســرة فانطلــق النبــي 
ــك  ــط ذل ــران وس ــمها الق ــي رس ــة الت ــه احلضاري ــه بحركت ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــني  ــث يف االمي ــذي بع ــو ال ــل: ه ــم التنزي ــال يف حمك ــن ق ــز م ــال ع ــع فق الوض
ــة وان  ــاب واحلكم ــم الكت ــم ويعلمه ــه ويزكيه ــم آ يات ــوا عليه ــه يتل ــوال من رس
ــذه  ــن أن ه ــل ع ــب أن ال نغف ــن جي ــني)1(، ولك ــال مب ــل يف ظ ــن قب ــوا م كان
احلركــة حتتــاج اىل مديــات زمنيــة تكفــي لتطبيــق مــرشوع اإلســام التغيــري يف 
النــاس، فالزمــن ليــس بمنفــك عــن هــذا الشــمروع وهــذه احلركــة وخصوصــا 
ــر  ــان الكث ــة يف اذه ــبات اجلاهلي ــك الرتس ــن تل ــر م ــاء الكث ــا بق ــا علمن اذا م
ــم  ــورة زعي ــي بص ــك اجلاه ــفيان ذل ــا س ــرى اب ــن ي ــم م ــازال منه ــم، ف منه

)1( سورة اجلمعة: اآلية 2
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ــو ســفيان  قريــش وســيدها رغــم عيشــه يف أجــواء اإلســام التــي فضحــت اب
ــض  ــد يف بع ــل جت ــه)1(، ب ــلم يف صحيح ــروي مس ــا ي ــراه ك ــري جم ــن جي وم
النصــوص التــي حفظتهــا كتــب احلديــث والتاريــخ مــا يؤكــد معانــات النبــي 
ــذ  ــم: املأخ ــون بقوهل ــص املؤرخ ــد ن ــم فق ــه منه ــني وختوف ــزب املنافق ــن ح م
الدائــم الــذي يؤخــذ عــى األمويــني هــو أهنــم كانــوا أصــوال وفروعــا اخطــر 
ــاعة  ــر س ــام يف آخ ــوا اإلس ــم اعتنق ــه، وإهن ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــداء النب أع
مرغمــني)2(، والنبــي انــا هــو بــرش مرتبــط بأجــل عــاش فيــه زمــن الدعــوة ممتدا 
ــر أم  ــرى يف ذاك التغي ــا ت ــدة ي ــذه امل ــي ه ــل تكف ــا فه ــن عام ــاث وعرشي اىل ث
دور النبــي مؤسســا والبــد ممــن يكمــل هــذا املســر واهلل عــز اســمه يقــول: انــا 
ــذه املقدمــات كان  ــال ه ــن خ ــا وم ــن هن ــاد)3(. م ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــت من ان
البــد مــن النبــي ان يطيــل الفكــر يف أمــر األمــة مــن بعــده والتفكــر بالشــخص 
ــيخه  ــه وترس ــاظ علي ــامي واحلف ــرشوع اإلس ــون امل ــأنه ان يص ــن ش ــذي م ال
ــي صــى اهلل  ــاس ويأخــذ زمــام هــذه املهــام مــن بعــد النب ــني الن ــر ب ــر فأكث أكث

)1( فقد أورد مسلم هذه احلادثة بقوله: أن أبا سفيان أتى عى سلان وصهيب وبال يف نفر 
فقالوا واهلل ما أخذت سيوف اهلل من عنق عدو اهلل مأخذها قال فقال أبو بكر أتقولون هذا 
لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي 6 فأخره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا ال يغفر اهلل 
لك يا أخي. ينظر النيسابوري: مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم )تح: حممد فؤاد عبد 

الباقي(، النارش: دار احياءالرتاث العريب - بروت، ج4، ص1947. 
الكتاب  دار  النارش  الغريري(،  سامي  احلسني)تح:  ثورة  الدين،  شمس  مهدي  حممد   )2(

اإلسامي، ط األوىل، 1426هـ، مط: ستار، ص 109. 
)3( سورة الرعد: اآلية 7. 
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ــاباته  ــه يف حس ــذا كل ــع ه ــد وض ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــه، والنب ــه وآل علي
ــادة ان  ــادة والري ــة والقي ــة واالمام ــن أن الزعام ــد م ــي، والب ــن الوح ــر م وبأم
تنتقــل لألمثــل مــن قومــه، فرصحــت الســاء وأفصحــت بشــخص عــي عليــه 
الســام امامــا وقائــدا وخليفــة بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، ولعــل الســؤال 
ملــاذا )عــي( عليــه الســام دون غــره وقبــل االجابــة عــى ذلــك اقــول ان يــوم 
الغديــر اســتفاضت اثــاره وظالــه عــى العــامل فمــأل أســاع الدنيــا صــداه ذلــك 
بأنــه احلامــل ألخطــر عنــوان يمثــل املشــكلة األساســية التــي تــازم اإلنســانية 
يف مســرهتا، منــذ والدهتــا حتــى اللحظــة األخــرة مــن عمرهــا، تلــك املشــكلة 
تتجســد بحاجــة البرشيــة دائــا إىل مــن يصلــح لقيادهتــا، وقــد ُســإل الباقــر عليــه 
الســام ألي يشء حيتــاج إىل النبــي واإلمــام؟ فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه )لبقــاء 
العــامل عــى صاحــه وذلــك إن اهلل عــز وجــل يرفــع العــذاب عــن أهــل األرض 
ــدث  ــاريء حل ــى كل ق ــل)1(، وع ــز وج ــال اهلل ع ــام، ق ــي أو إم ــا نب إذا كان فيه
الغديــر ومادتــه التــي حتكــي عــن الواليــة واالمامــة ببعدهيــا العلمــي والتارخيــي 
ــني  ــة، هات ــادة واخلاف ــني كمظهــر للقي ــن العنوان ــكل التصــورات هلذي ــا ب واعي
املفردتــان التــي تعــد أهــم مكســب مصــري ليــس للمتدينــني فحســب ســواء 
ــام يف  ــكلها الع ــانية بش ــه اإلنس ــا تتأمل ــو م ــا ه ــارصون وإن ــون أم املع املاض
ــع  ــي تتمت ــخصية الت ــتقبل، وان الش ــارض أو املس ــايض أم احل ــان امل ــة الزم حرك
هبــذا املنصــب الربــاين متثــل الركيــزة األم، فتنــدك عندهــا كل اجلوانــب، وتنتظــم 

)1( املجلي، بحار األنوار، النارش: مؤسسة الوفا برت، مط آثار، ط األوىل 1427هـ، ج23، 
ص19. 
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يف خدمتهــا خمتلــف الطاقــات والقابليــات، كامهــا إمــام الــكام، ال تعــرف يف 
ــاكلها  ــاج مش ــا ع ــدت عنده ــاس وج ــا الن ــها )ال( إذا قصده ــم قواميس معاج
وحلــول أزماهتــا، عــى اختــاف تلــك االزمــات وتعددهــا، ومــا تلــك الصــورة 
ــادة والســيادة  إال صنــف ممــن اجتباهــم اهلل مــن خلقــه فكانــت هلــم بحــق القي
ــل  ــد قي ــني، وق ــم أمجع ــوات اهلل عليه ــد صل ــد وآل حمم ــي حمم ــادة، أعن والري
ــني عــى  ــة عــي أمــر املؤمن ــل بأفضلي ــا الدلي ــدي م ــن أمحــد الفراهي ــل ب للخلي
ــام  ــه إم ــى ان ــل ع ــم دلي ــتغناؤه عنه ــه واس ــكل إلي ــاج ال ــال: احتي ــره فق غ
الــكل)1(. وقــد ورد مــن االثــر عــن ســيد البــرش قولــه يف عــي عليــه الســام: 
عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري )2( قــال: قــال رســول النبــي صــى اهلل عليه 
ــا،  ــا، وأفضلهــم يقين ــه: أقــدم أمتــى ســلا، وأكثرهــم علــا، وأصحهــم دين وآل
وأكملهــم حلــا، وأســمحهم كفــا، وأشــجعهم قلبــا، عــى، وهــو اإلمــام عــى 
ــة)3(،  ــة والتارخيي ــات احلديثي ــة باملصنف ــة العربي ــت املكتب ــد ازدمح ــى)2(. وق أمت
التــي كتبــت يف احصــاء فضائلــه وبيــان رتبتــه حتــى ورد عــن امحــد بــن حنبــل 

)1( حمبوبة: د مهدي، مامح من عبقرية اإلمام عي 7 )تقديم: هاشم الباججي( النارش: العتبة 
العلوية- قسم الشؤون الفكرية - 2012م، مط العارف- بروت، ص113. 

)تح: سيد عي مجال  القربى  لذوي  املودة  ينابيع  احلنفي،  ابراهيم  بن  القندوزي: سليان   )2(
ارشف(، النارش والطبع: دار اسوة - قم، 1416هـ، ج1، ص180. 

)3( ينظر: فضائل أمر املؤمنني للحافظ ابن عقدة املتوىف 332ه؛ واملناقب للخوارزمي املتوىف 
586هـ؛ وكتاب املناقب اليب احلسن عي بن حممد الواسطي الشافعي املتوىف 483هـ؛ 
وكتاب مناقب اإلمام عي للمحب الطري املتوىف 694هـ؛ وكتاب البيان اجلي يف افضلية 
موىل املؤمنني عي البن درويش االندونيي؛ ومناقب اإلمام عي اليب بكر امحد بن موسى 

املتوىف 410ه؛ وكتاب كشف اليقني للعامة الفذ ابن املطهر احلي املتوىف 726هـ. 
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قولــه: مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــن 
ــتيعاب  ــب االس ــد أورد صاح ــب)1(. وق ــن أيب طال ــي ب ــاء لع ــا ج ــل م الفضائ
ــن  ــا ماع ــس منه ــام دون مناف ــه الس ــي علي ــم ع ــار يف عل ــن االخب ــدا م حش
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاب النب ــإل: أكان يف أصح ــا ُس ــني عندم ــن مع ــى ب حيي
أحــد أعلــم مــن عــي قــال: ال واهلل مــا أعلمــه)2(. وعــن ابــن عبــاس قولــه: واهلل 
لقــد أعطــي عــي بــن أيب طالــب تســعة أعشــار العلــم وأيــم اهلل لقــد شــارككم 
يف العــرش العــارش)3(. وقــد أورد القنــدوزي مســندا اىل رســول النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه مشــخصا للــويص مــن بعــده بقولــه: وإين أوصيــت اىل عــي، وهــو 
ــل  ــى اىل فضائ ــث إن انته ــد للحدي ــدي)4(. وال نري ــن بع ــه م ــن أترك ــل م أفض
عــي عليــه الســام أن يطــول حيــث الحــت تلــك الفضائــل كالشــمس يف رابعــة 
النهــار فهــي ال ختفــى إال عــى منطمــس البصــرة وال يتنكر هلــا إال فاســدة الطينة 
والريــرة، ولكــن القــول بعــد هــذا كلــه أوليــس يتحتــم عــى النبــي صــى اهلل 
ــه أن يقلقــه أمــر املــرشوع اإلســامي أم الواقــع االجتاعــي للنــاس،  ــه وآل علي
ــح  ــر ليفص ــد اجلاه ــا أن حيش ــه كان حمق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــس النب أو لي

عبد  مصطفى  )تح:  الصحيحني  عى  املستدرك  النيسابوري،  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم:   )1(
القادر عطا(، النارش: دار الكتب العلمية - برت، ط األوىل 1411هـ، ج3، ص116، 

النسخة بتعليق الذهبي. 
الثانية-  ط  االصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب  الر،  عبد  بن  يوسف  عمر  ايب  القرطبي:   )2(

1336هـ، مط: دائرة املعارف النظامية - حيدر اباد، ج2، ص462. 
)3( املصدر نفسه، ص462. 

)4( القندوزي: سليان بن ابراهيم احلنفي، ينابيع املودة لذوي القربى، ح2، ص288. 
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بشــخص الــويل مــن بعــده خوفــا مــن أن يأخــذ املنافقــون دورهــم يف تشــتيت 
ــتدرك  ــب املس ــف فصاح ــر ومتخ ــر ظاه ــم كب ــم منه ــا زال قس ــة وم ــر األم أم
ــوْا َقْوَمُهــْم  يــورد مــا نصــه: وعــن عــي عليــه الســام يف قولــه عــز وجــل )َوَأَحلُّ
َداَر اْلَبــَواِر( قــال: هــم األفجــران مــن قريــش بنــو أميــة وبنــو املغــرة فأمــا بنــو 
املغــرة فقــد قطــع اهلل دابرهــم يــوم بــدر وأمــا بنــو أميــة فمتعــوا إىل حــني، قــال 
املصنــف: هــذا حديــث صحيــح اإلســناد ومل خيرجــاه، وقــد علــق الذهبــي عــى 
هــذا احلديــث بقولــه قــي التلخيــص: صحيــح)1(. وال نريــد للحديــث يف شــأن 
مقــام عــي عليــه الســام وفضائلــه أن يطــول، ألن فضائلــه الحــت كالشــمس 
يف رابعــة النهــار ال يتنكــر هلــا إال فاســد الطينــة والريــرة ومنطمــس البصــرة، 
ولكــن بعــد عــرض هــذا الواقــع االجتاعــي ومظاهــر القلــق التــي كانــت هتــدد 
املــرشوع اإلســامي مــن اإلهنيــار بوجــود االعــداء واملنافقــني وقــد نــوه النبــي 
ــة  ــو أمي ــا بن ــا بغض ــا لن ــد قومن ــه: وإن أش ــم بقول ــه ببعضه ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــث  ــذا حدي ــه: ه ــه بقول ــي علي ــق الذهب ــد عل ــزوم، وق ــو خم ــرة وبن ــو املغ وبن
ــج  ــا نت ــر وم ــا افــا تكــون واقعــة الغدي ــح اإلســناد ومل خيرجــاه)2(، وهن صحي
عــن خماضاهتــا مــن نصــوص هــي متطلــب اجتاعــي ويف الوقــت نفســه صيانــة 
للمــرشوع اإلســامي بــرورة اختــاذ كل التدابــر واالحتياطــات التــي تضمــن 
ســامته بســامة اختيــار اخلليفــة والقائــد االمثــل وقــد أظهــر النبــي صــى اهلل 

)1( حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، مستدرك عى الصحيحني )تح: مصطفى عبد القادر 
العلمية، بروت 1411هـ، ج2، ص383.  الكتب  النارش دار  الذهبي،  عطا( وبتعليق 

ومثله قول عمر بن اخلطاب الذي ذكره الزخمرشي يف تفسره الكشاف هلذه اآلية. 
)2( املصدر نفسه، ج4، ص534. 
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عليــه وآلــه غايــة احلكمــة يف خمططاتــه اإلداريــة التــي عالــج هبا أمــر الغديــر، بقي 
ان نشــر اىل أن الشــواهد التــي اســتقيناها مــن قائليهــا عــى أن الشــيعة زادهــم 
اهلل رشفــا يف متســكهم بعــي انــه الــرصاط املســتقيم مل يكــن شــأنا تفــردوا بــه وانا 
هــو إقــرار الســابقني مــن علــاء اإلســام عامــة يف ذلــك فقــد ورد عــن املفــر 
الفخــر الــرازي قولــه: ومــن اختــذ عليــًا إمامــًا لدينــه فقــد استمســك بالعــروة 
الوثقــى يف دينــه ونفســه. وقولــه ايضــا: ان الــذي يقتــدي يف افعالــه بعــي فقــد 
اهتــدى والدليــل عليــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: اللهــم أدر احلــق مــع عــي 
حيــث دار)1(. وهلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد. تــم الفــراغ مــن هــذه االوراق 
ــم  ــواد عليه ــد اجل ــر وحمم ــن جعف ــى ب ــني موس ــني اهلام ــوار االمام ــا يف ج وأن
ــا مــن اهلل ان يوفقنــي لشــفاعتهم  ــا راجي ــا وميت ــا مســتجر هبــم حي الســام وأن
وشــفاعة آبائهــم وأبنائهــم وهــو أقــىص املــراد يــوم الــورود إنــه ســميع جميــب.

قائمة امل�سادر واملراجع

- القران الكريم

- ابن ايب شيبة )ت 235هـ(

مصنــف ابــن ايب شــيبة )تــح: كــال يوســف احلــوث(، النــارش: مكتبة الرشــد 
- الرياض، ط األوىل 1409هـ.

- ابن اجلوزي: ابو الفرج عبد الرمحن )ت597هـ(

ط  بروت،  العريب-  الرتاث  احياء  دار  واملحقق:  النارش  الكبر،  تفسر  الرازي،  الفخر   )1(
الرابعة - 1422هـ، مج1، ج1، ص180، ص182. 
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ــواب(،  ــني الب ــي ح ــح: ع ــني )ت ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف املش كش
النــارش: دار الوطــن - الريــاض - 1997م.

- ابن كثر: اساعيل بن عمر )ت774هـ(

تفســر ابــن كثر)تــح: ســامي حممــد ســامة(، النــارش: دار طيبــة، ط الثانيــة 
- 1999م.

- ابن خلدون )

مقدمــة العامــة ابــن خلــدون )مراجعــة جلنــة مــن العلــاء(، الطبــع والنــرش: 
مكتبــة ومطبعــة: مصطفــى حممــد - شــارع حممــد عــي - مــرص.

- االصبهاين ابو نعيم امحد بن عبد اهلل )ت430هـ(

حلية األولياء، النارش: دار الكتاب العربيـ بروت، ط الرابعة 1405هـ.

- االلويس:السيد حممود ابو الثناء )ت 1270هـ(

تفسر روح املعاين، ط األوىل - 1301هـ، مط: بوالق - مرص.

- االميني: الشيخ عبد احلسني بن امحد النجفي )

الغديــر يف الكتــاب والســنة واالدب، النــارش دار الكتــب اإلســامية - 
ــدري. ــط: حي ــران، م 1366هـــ - طه

- الرتمذي: حممد بن عيسى )ت279هـ(

ــرتاث  ــاء ال ــارش: دار احي ــاكر(، الن ــد ش ــد حمم ــح: امح ــح )ت ــع الصحي اجلام
ــروت. ــريب - ب الع
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- احللبي: عي ابن برهان )ت 1044هـ(

ــر -  ــدان االزه ــح واوالده - مي ــي صبي ــد ع ــط: حمم ــة، م ــرة احللبي الس
1935م.

- احلسيني: السيد حممد عي هبة الدين )ت1386هـ(

ــاء  ــز احي ــارش: مرك ــي(، الن ــاد الكاظم ــيخ ع ــح: د الش ــة )ت ــالة غديري رس
ــي، ط األوىل - 1433. ــن الكاظم ــراق الصح ــن، الع ــة الدي ــيد هب ــراث الس ت

- احلاكم النيسابوري )ت405هـ(

ــارش: دار  ــادر(، الن ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــني )ت ــى الصحيح ــتدرك ع املس
ــروت، ط األوىل. ــة - ب ــب العلمي الكت

- اخلرسان: عبد املطلب 

حديث املنزلة اسانيده موارد صدوره، ط الثانية -2012م.

- اخلطيب البغدادي: امحد بن عي )ت463هـ(

ــرب  ــع: دار الغ ــرش والطب ــواد(، الن ــار ع ــح: د بش ــام )ت ــة الس ــخ مدين تاري
اإلســامي، ط األوىل: 1422هـــ.

- الذهبي: امحد بن حممد بن عثان )ت748هـ(

ــام  ــد الس ــر عب ــح: د عم ــام )ت ــاهر االع ــات مش ــام ووفي ــخ اإلس تاري
تدمــري(، النــرش والطبــع: دار الكتــاب العــريب - بــرت، ط الثانيــة - 1993م.

- الذهبي: حممد بن امحد )ت 748هـ(
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تذكــرة احلفــاظ، مــط: جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة، اهلنــد، حيــدر ابــاد، 
1333هـ.

- الشيباين: امحد بن حنبل )ت241هـ(

ــة -  ــة قرطب ــارش: مؤسس ــؤوط(، الن ــعيب االرن ــل ش ــد )تذيي ــند امح مس
القاهــرة.

- شمس الدين حممد مهدي )ت2001م(

ثــورة احلســني )تــح: ســامي الغريــري(، النــارش دار الكتــاب اإلســامي، ط 
األوىل، 1426هـــ، مط: ســتارة.

- الطائي نجاح

ســرة اإلمــام عــي عليــه الســام، النــارش: دار اهلــدى - بــروت، ط األوىل: 
2003م.

- الطباطبائي: السيد عبد العزيز )ت1996هـ(

الغديــر يف الثــراث اإلســامي، النــارش والطبــع: مركــز االبحــاث العقائديــة 
- قــم.

- الطراين: امحد بن سليان )ت360هـ(

ــني -  ــارش: دار احلرم ــوض اهلل(، الن ــن ع ــارق ب ــح: ط ــط )ت ــم االوس املعج
القاهــرة - 1415هـــ.

- الطري: ابو جعفر حممد بن جرير )ت 310هـ(
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تاريخ الطري، النارش دار الكتب العلمية، بروت، ط األوىل - 1407هـ.

- العمري: اكرم بن ضياء.

عرص اخلافة الراشدة، النارش مكتبة العبيكان

- الفخر الرازي: حممد بن عمر )ت606هـ(

ــاء الــرتاث العــريب- بــروت، ط  ــر، النــارش واملحقــق: دار احي تفســر الكب
ــة - 1422هـ. الرابع

- القريش: عباس حممد )ت1299هـ(

محاســة القــريش )تــح: خــر الديــن حممــود قبــاوي(، النــارش: وزارة الثقافة، 
ــورية - 1995م. اجلمهورية الس

- القرطبي: ايب عمر يوسف بن عبد الر )ت463هـ(

ــرة  ــط: دائ ــة- 1336هـــ، م ــاب، ط الثاني ــة االصح ــتيعاب يف معرف االس
ــاد. ــدر اب ــة - حي ــارف النظامي املع

- القندوزي: سليان بن ابراهيم احلنفي )ت1294هـ(

ــارش  ــال ارشف(، الن ــي مج ــيد ع ــح: س ــى )ت ــذوي القرب ــودة ل ــع امل ينابي
ــم، 1416هـــ ــوة - ق ــع: دار اس والطب

- الليثي: ابو عمر خليفة بن خياط )ت240هـ(

ــارش: دار  ــري(، الن ــاء العم ــرم ضي ــح: د أك ــاط )ت ــن خي ــة اب ــخ خليف تاري
ــة، 1397هـــ. ــروت، ط الثاني ــق - - ب ــالة، دمش ــة الرس ــم - مؤسس القل
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- املجلي: حممد باقر )ت1111هـ(

بحار األنوار، النارش: مؤسسة الوفا برت، مط آثار، ط األوىل 1427هـ.

- حمبوبة: د مهدي بن حممد حسني )ت1991م(.

مامــح مــن عبقريــة اإلمــام عــي عليــه الســام )تقديــم: هاشــم الباججــي( 
ــة- 2012م، مــط العــارف-  ــة- قســم الشــؤون الفكري ــة العلوي ــارش: العتب الن

بــروت.

- املفيد: حممد بن النعان )ت413هـ(

االرشــاد )تــح: مؤسســة ال البيــت: - قــم(، النــارش املؤمتــر العاملــي أللفيــة 
الشــيخ املفيــد، ط األوىل - 1413هـــ، مــط: مهــر - قــم.

- هيكل: حممد حسني )1956م(.

حياة حممد، الطبع والنرش: مطبعة مرص، القاهرة، ط األوىل، 1354هـ.
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