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حديث الغدير حقائق ناصعة ودالئل ساطعة

ال�سيخ عبد اهلل اليو�سف

املَُقّدمة

ِحيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اللِّ الرَّ

ــاء واملرســلني  احلمــد لل رب العاملــني والصــاة والســام عــى أرشف األنبي
حممــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن وصحبــه املنتجبــني األخيــار وبعــد:

ــدة  ــخصية فري ــام ش ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــل ب ــام ع ــخصية اإلم ــد ش تع
ــهادة كل  ــاء، بش ــانية مجع ــخ اإلنس ــل يف تاري ــام؛ ب ــخ اإلس ــتثنائية يف تاري واس
املنصفــني مــن املؤرخــني والكّتــاب واملفكريــن، وأهــل العلــم والــرأي والفكــر 

ــة. واملعرف

وقــد أشــاد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه بمكانــة ومقــام وفضــل اإلمــام 
ــر  ــب أم ــة مناق ــة قاطب ــرف األم ــي تع ــرارًا، ك ــرارًا وتك ــام م ــه الس ــي علي ع
ــرواة  ــاء وال ــف العل ــد َألَّ ــه، وق ــه وفضائل ــام وخصائص ــه الس ــني علي املؤمن
واملحدثــون كوكبــة مــن الكتــب التــي اهتمــت بتدويــن مناقبــه وفضائلــه بشــكل 
مســتقل أو موســع اســتنادًا إىل النصــوص الــواردة عــن رســول الل صــى الل عليه 
وآلــه بحقــه، ومل يقتــر ذلــك عــى مذهــب معــني، بــل اهتــم بذلــك كل علــاء 
املذاهــب، ككتــاب خصائــص أمــر املؤمنــني للنســائي، واملناقــب للخوارزمــي، 
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ومناقــب عــي بــن أيب طالــب لألصفهــاين، ومناقــب آل أيب طالــب البــن شــهر 
ــن وتســجيل وحفــظ  ــي اهتمــت بتدوي آشــوب... وغرهــا مــن املصنفــات الت

مناقــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام.

وقــد قّيــض الل ســبحانه وتعــاىل يف كل عــر ومــر مــن املحدثــني احلّفــاظ 
ــًا ورســائل يف مناقــب وفضائــل أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي بــن  مــن ألفــوا كتب
ــه  ــرض ل ــا كان يتع ــم مم ــاس، بالرغ ــني الن ــا ب ــام ونرشه ــه الس ــب علي أيب طال
هــؤالء احلّفــاظ مــن أذى لنرشهــم فضائلــه ومناقبــه، وقــد دفــع بعضهــم حياتــه 

نتيجــة ذلــك.

ومل ينجــح أعــداء اإلمــام عــي عليــه الســام يف كتــان فضائلــه ومناقبــه، بــل 
إهنــا ازدادت عــى مــّر األزمــان انتشــارًا وشــيوعًا حتــى قــال ابــن أيب احلديــد: 
ــد  ــم جح ــل، ومل يمكنه ــه بالفض ــداؤه وخصوم ــّر أع ــل أق ــول يف رج ــا أق -وم
مناقبــه، وال كتــان فضائلــه. ومــا أقــول يف رجل تعــزى إليــه كل فضيلــة، وتنتهي 

إليــه كل فرقــة، وتتجاذبــه كل طائفــة، فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا-1.

وقــد ســئل اخلليــل بــن أحــد الفراهيــدي صاحــب كتــاب العــني: مــا الدليــل 
عــى أن عليــًا إمــام الــكل يف الــكل؟

ــى  ــٌل ع ــذا دلي ــكل-2. وه ــن ال ــتغناؤه ع ــه واس ــكل إلي ــاج ال ــال: -احتي فق
ــه إمــام الــكل يف الــكل. أن

)1) انظر رشح هنج الباغة: ابن أيب احلديد، ج1، ص35. 
)2) املهذب البارع: ابن فهد احلي، ج 4، ص 293. باهلامش رقم 4. 
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وقيل له: ما تقول يف عّي بن أيب طالب )عليه السام(؟ 

فقــال: -مــا أقــول يف حــّق امــرئ كتمــت مناقبــه أوليــاؤه خوفــًا، وأعــداؤه 
حســدًا، ثــّم ظهــر مــن بــني الكتمــني مــا مــأل اخلافقــني-1.

وتوجــد جمموعــة مهمــة مــن مناقــب وفضائــل وخصائــص اإلمــام عــي عليه 
الســام التــي اختــص هبــا دون غــره، حيــث مل يســبقه إليهــا ســابق ولــن يلحــق 
هبــا الحــق، وكــا قــال اإلمــام احلََســُن بــُن َعــِيٍّ ]َبعــَد َمقَتــِل اإِلمــاِم َعــِيٍّ عليــه 
لــوَن بِِعلــٍم، وال ُيدِرُكــُه  الســام[: -َلَقــد فاَرَقُكــم َرُجــٌل بِاألَمــِس، مَل َيســبِقُه األَوَّ
ــر إىل  ــده يش ــق وال ــى بح ــن املجتب ــام احلس ــول لإلم ــذا الق ــروَن-2. وه اآلِخ
مكانــة وفضــل ومقــام أمــر املؤمنــني عليــه الســام، وأعلميتــه عــى اجلميــع بعد 
رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، وقــد نــّص الرســول الكريــم صــى الل عليــه 
وآلــه عــى ذلــك بقولــه: -أعَلُمُكــم َعــِيُ بــُن أيب طالـِـٍب-3. وعنــه صــى الل عليه 

)1) تنقيح املقال: ج 1، ص 403، رقم 3769. الرواشح الساوّية: ص 203. 
)2) مسند ابن حنبل: ج 1 ص 425 ح 1719 و ص 426 ح 1720 عن عمرو بن حبيش، 
أيب رزين و ص 595 ح  الصحابة البن حنبل: ج 2 ص 601 ح 1026 عن  فضائل 
1013 و ج 1 ص 548 ح 922، املصنّف البن أيب شيبة: ج 7 ص 502 ح 47 كّلها عن 
عمرو بن حبيش و ص 499 ح 31 عن عاصم بن ضمرة، حلية األولياء: ج 1 ص 65، 
البداية والنهاية: ج 7 ص 333؛ مسائل عّي بن جعفر: ص 328 ح 818 عن عمر بن 

عّي، بشارة املصطفى: ص 240 عن عامر بن واثلة. 
)3) الكايف: ج 7 ص 424 ح 6، هتذيب األحكام: ج 6 ص 306 ح 849، خصائص األئّمة 

عليهم السام: ص 84 كّلها عن عمر. 
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تــي ِمــن َبعــدي َعــِيُّ بــُن أيب طالِــٍب-1. وعنــه صــى الل  ــُم امَّ وآلــه قــال: -أعَل
تــي ِســلا، و أكَثُرُهــم ِعلــًا-2. واألحاديــث النبويــة  عليــه وآلــه قــال: -أقــَدُم ُامَّ

يف هــذا اجلانــب كثــرة.

ــام  ــام، واملق ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــدة ألم ــة والفري ــة العظيم ــذه املكان وه
العلمــي الرفيــع، واملناقــب واخلصائــص التــي متيــز هبــا دون غــره، واملؤهــات 
ــه  ــي جعلت ــي الت ــة ه ــخصيته املبارك ــت يف ش ــي اجتمع ــة الت ــة والعملي العلمي
األحــق باخلافــة بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه بــا منــازع، وهــذا مــا 

)1) الفردوس: ج 1 ص 370 ح 1491، املناقب للخوارزمي: ص 82 ح 67، كفاية الطالب: 
ص 332، فرائد السمطني: ج 1 ص 97 ح 66؛ األمايل للصدوق: ص 642 ح 870، 
رشح األخبار: ج 1 ص 126 ح 58 و ج 2 ص 310 ح 636، املناقب للكويف: ج 1 

ص 386 ح 304 كّلها عن سلان الفاريس، املناقب البن شهر آشوب: ج 2 ص 32. 
)2) مسند ابن حنبل: ج 7 ص 288 ح 20329 عن معقل بن يسار، املصنّف البن أيب شيبة: 
ج 7 ص 505 ح 68، املعجم الكبر: ج 1 ص 94 ح 156، أنساب األرشاف: ج 2 ص 
354 والثاثة األخرة عن أيب إسحاق، املناقب البن املغازيل: ص 102 ح 144 وفيه- 
ص  اخلصال:  122؛  ح   112 ص  للخوارزمي:  املناقب  أكثرهم-،  بدل-  أعلمهم- 
412 ح 16، املناقب للكويف: ج 1 ص 254 ح 168 واألربعة األخرة عن أيب أّيوب 
األنصاري و ص 279 ح 193 عن بكر بن عبد اللّ املزين، كال الدين: ص 263 ح 10 
الفاريس، اإلرشاد: ج 1 ص 36 عن أيب سعيد اخلدري، األمايل للطويس:  عن سلان 
ص 155 ح 256 عن أيب أّيوب و ص 248 ح 436 و ص 633 ح 1035 كامها عن 
احلارث عن اإلمام عّي عليه السام، األمايل للصدوق: ص 101 ح 77 عن مقاتل بن 
سليان عن اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السام والثاثة األخرة عنه صى الل عليه 
وآله، مائة منقبة: ص 74 ح 25 عن جابر بن عبد اللّ وراجع االستيعاب: ج 3 ص 203 

ح 1875. 
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أكــّد عليــه الرســول الكريــم يف واقعــة الغديــر املشــهورة، وبأمــر مــن الل تعــاىل 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ كــا جــاء يف آيــة التبليــغ يف قولــه تعــال: )َيــا َأيُّ
ــاِس إِنَّ اللَّ  ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواللُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــن رَّ ِم
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن(1. ومــا جــاء يف حديــث الغديــر يف قــول رســول الل  الَ َيْ
صــى اللّ عليــه وآلــه: -الّلُهــمَّ َمــن ُكنــُت َمــوالُه َفَعــِيٌّ َمــوالُه، الّلُهــمَّ واِل َمــن 

ــُه-2. ُه، وأِعــن َمــن أعاَن ــَرَ واالُه، وعــاِد َمــن عــاداُه، َوانــُر َمــن َن

وقــد أّكــدت كتــب احلديــث والســرة والتاريخ عــى واقعــة الغدير املشــهورة، 
ففــي الســنة العــارشة للهجــرة، ويف مــكان يقــع بني مكــة واملدينــة يســمى )غدير 
ــوداع،  ــة ال ــن حج ــه م ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــوع رس ــد رج ــم(، وبع خ
ــه مجــع غفــر مــن املســلمني يقــدر عددهــم بعــرشات اآلالف، أمرهــم  وبمعيت
ــه بالتوقــف يف ذلــك املــكان إلعــان أمــر هــام  ــه وآل رســول الل صــى الل علي
جــدًا لألمــة، وأمــر بعــودة مــن تقــدم منهــم يف طريــق عودتــه لبــاده، وإحلــاق 
مــن تأخــر عــن الوصــول لغديــر خــم ليكــون اجلميــع شــاهدًا عــى إعــان يــوم 
الغديــر اهلــام، واملتضمــن النــص عــى حتديــد اخلليفــة مــن بعــد رســول الل صــى 

الل عليــه وآلــه.

وبعــد أن اكتمــل احلضــور، أعلــن رســول الل صــى الل عليــه وآلــه بصــورة 
جليــة ال لبــس فيهــا أن اخلليفــة مــن بعــده هــو أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي بــن 

)1) سورة املائدة: اآلية 67. 
)2) املعجم الكبر: ج 4 ص 17 ح 3514 عن حبيش بن جنادة و ج 5 ص 171 ح 4985 و 

ص 204 ح 5097 كامها عن زيد بن أرقم وليس فيها ذيله من - وعاِد... -. 
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ــًا:  ــة قائ ــورة واضح ــع بص ــراه اجلمي ــأل ل ــام امل ــده أم ــًا ي ــب )ع( رافع أيب طال
-َمــن ُكنــُت َمــوالُه َفهــذا َعــِيٌّ َمــوالُه، الّلُهــمَّ واِل َمــن واالُه، وعــاِد َمــن عــاداُه، 

ُه، َواخــُذل َمــن َخَذَلــُه-1. َوانــُر َمــن َنــَرَ

وبعــد هــذا البيــان النبــوي الواضــح تدافــع املســلمون ملبايعــة أمــر املؤمنــني 
عليــه الســام بالواليــة واخلافــة، مهنئــني لــه بذلــك، حتــى قــال بعضهــم لــه: 

-بــخ بــخ لــك يــا عــي، أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة-2.

وألمهيــة )حديــث الغديــر( يف تاريــخ املســلمني، ومــا يرمــز إليــه مــن 
ــد  ــر والتأكي ــوم الغدي ــل ي ــا ورد يف فض ــة، ومل ــني مهم ــاين ومضام دالالت ومع
عــى االحتفــاء بــه مــن نصــوص معتــرة، نتحــدث يف صفحــات هــذا الكتــاب 
املختــر عنــه، ففــي الفصــل األول منــه نتطــرق يف بدايتــه إىل فضــل يــوم الغدير 
ــق الناصعــة حــول حديــث  ــان احلقائ ــم بي ــه، ث ــه في ومــا ينبغــي للمؤمنــني فعل
الغديــر املتواتــر، واإلشــارة إىل دالالت ومعــاين واقعــة الغديــر الســاطعة، 
ــي  ــام ع ــارة اإلم ــات زي ــني وحمتوي ــن مضام ــاين ع ــل الث ــدث يف الفص ــم نتح ث
اهلــادي )ع( جلــده أمــر املؤمنــني عليــه الســام يف يــوم الغديــر، ومــا ذكــره مــن 
ــل  ــص الكام ــراد الن ــاب بإي ــم الكت ــه، ونخت ــا بحق ــب ومزاي ــص ومناق خصائ
للزيــارة الغديريــة املرويــة عــن اإلمــام اهلــادي )ع( كملحــق يف هنايــة الكتــاب.

راجيــًا أن أكــون قــد قدمــُت يف هــذا الكتــاب املوجز مــا يفيــد يف إثــراء وإغناء 
البحــث حــول رســالة )يــوم الغديــر(، وبيــان أمهيتــه وفضلــه، وتوضيــح معــاين 

)1) بحار األنوار: ج 97، ص 363، ح6. 
)2) رسائل الرشيف املرتىض: ج 4، ص 131. 
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ــي  ــبي أنن ــوزه وأرساره، وإال فحس ــه ورم ــتنطاق دالالت ــر( واس ــث الغدي )حدي
قــد حاولــت!

وختامــًا... أبتهــل إىل الل تعــاىل أن جيعــل هــذا الكتــاب يف ميــزان أعــايل، وإن 
ينفعنــي بــه يف آخــريت، )َيــْوَم اَل َينَفــُع َمــاٌل َواَل َبنُــوَن * إاِلَّ َمــْن َأَتــى اللََّ بَِقْلــٍب 
َســِليٍم(، إنــه - تبــارك وتعــاىل - حمــط الرجــاء، وغايــة األمــل، وينبــوع الرحــة 

والفيــض والعطــاء. والل املســتعان

الف�سل الأول/دللت ومعاين يوم الغدير/الغدير عيد اهلل الأكرب

ــرح  ــرور والف ــة وال ــار البهج ــه إظه ــي في ــد، وينبغ ــوم عي ــر ي ــوم الغدي ي
واالنبســاط تعبــرًا عــن احلــب والــوالء واالقتــداء بأمــر املؤمنــني )ع(، حيــث 
قــام رســول الل صــى الل عليــه وآلــه بتنصيــب اإلمــام عــي عليــه الســام وليــًا 
وقائــدًا وَعَلــًا للنــاس يف اليــوم الثامــن عــرش مــن شــهر ذي احلجــة مــن الســنة 

العــارشة للهجــرة.

ويــوم الغديــر ليــس كســائر األيــام؛ بــل هــو يــوم اســتثنائي يف تاريــخ وحيــاة 
املســلمني، ويعــد مــن أعظــم وأفضــل األعيــاد ألنــه اليــوم الــذي أكمــل الل فيــه 
ــْم  ــُت َلُكــْم ِدينَُك ــْوَم َأْكَمْل الديــن كــا قــال تعــاىل يف حمكــم كتابــه الكريــم: )اْلَي

َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســَاَم ِدينًــا(1.

ــاِد  ــُل أعي ــمٍّ أفَض ــِر ُخ ــوُم َغدي ــه: -َي ــه وآل ــى الل علي ــول اللّ ص ــال رس وق
ــذي أَمــَريِن اللُّ َتعــاىل ِذكــُرُه فيــِه بِنَصــِب أخــي َعــِيِّ بــِن أيب  تــي وُهــَو الَيــوُم الَّ امَّ

)1) سورة املائدة: اآلية 3. 
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ــذي أكَمــَل اللُّ فيــِه  تــي، َيَتــدوَن بـِـِه ِمــن َبعــدي، وُهــَو الَيــوُم الَّ طالـِـٍب َعَلــا اِلُمَّ
تــي فيــِه النِّعَمــَة، وَرِضَ هَلُــُم االءســاَم دينــا-1. الّديــَن، و أَتــمَّ َعــى ُامَّ

وروى الشــيخ الكلينــي يف الــكايف الرشيــف عــن ســامل: َســَألُت أبــا َعبــِد اللِّ 
عليــه الســام: -َهــل لِلُمســِلمنَي عيــٌد َغــُر َيــوِم اجلُُمَعــِة َواألَضحــى َوالِفطــِر؟ 
قــاَل: َنَعــم، أعَظُمهــا ُحرَمــًة. ُقلــُت: و أيُّ عيــٍد ُهــَو ُجِعلــُت فـِـداَك؟ قــاَل: الَيــوُم 
ــذي َنَصــَب فيــِه َرســوُل اللِّ صــى الل عليــه و آلــه أمــَر امُلؤِمنــنَي عليــه الســام  الَّ

وقــاَل: َمــن ُكنــُت َمــوالُه َفَعــِيٌّ َمــوالُه -2.

ــُت:  ــام: ُقل ــه الس ــادق علي ــام الص ــن اإلم ــد ع ــن راش ــن ب ــن احلس وع
ُجِعلــُت فـِـداَك! لِلُمســِلمنَي عيــٌد َغــُر العيَديــِن؟ قــاَل: َنَعــم يــا َحَســُن، أعَظُمُها 
وأرَشُفُهــا، ُقلــُت: وأيُّ َيــوٍم ُهــَو؟ قــال: ُهــَو َيــوُم َنصــِب أمــِر امُلؤِمنــنَي َصَلواُت 

ــاِس3. اللِّ وَســاُمُه َعَليــِه فيــِه َعَلــا لِلنّ

فضل يوم الغدير

ورد يف بيــان فضــل يــوم الغديــر كوكبــة مــن الروايــات واألخبــار، ومنهــا: ما 

)1) األمايل للصدوق: ص 188 ح 197، بشارة املصطفى: ص 23، اإلقبال: ج 2 ص 264، 
اهلاشمي عن  الفضل  بن  اللّ  كّلها عن عبد  التحصني البن طاووس: ص 550 ح 12 

اإلمام الصادق عن آبائه عليهم السام، روضة الواعظني: ص 115. 
)2) الكايف: ج 4 ص 149 ح 3، اإلقبال: ج 2 ص 263، مصباح املتهّجد: ص 736. 

)3) الكايف: ج 4 ص 148 ح 1، هتذيب األحكام: ج 4 ص 305 ح 921، مصباح املتهّجد: 
ص 736، كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج 2 ص 90 ح 1816، ثواب األعال: ص 99 ح 
1، بشارة املصطفى: ص 238 والثاثة األخرة نحوه. تفسر فرات: ص 118 ح 123. 
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ــٍد عليهــا الســام  رواه صفــوان بــن حييــى: -َســِمعُت الّصــاِدَق َجعَفــَر بــَن حُمَمَّ
، مــا َطَلَعــت َعَليــِه َشــمٌس  ــِة عيــُد اللِّ األَكــَرُ َيقــوُل: الّثاِمــَن َعــرَشَ ِمــن ِذي احِلجَّ
ــمَّ  ــِه، وأَت ــُه خِلَلِق ــِه دينَ ــَل اللُّ في ــذي أكَم ــَو الَّ ــُه، وُه ــَد اللِّ ِمن ــَل ِعن ــوٍم أفَض يف َي
َعَليِهــم نَِعَمــُه، وَرِضَ هَلـُـُم اإِلســاَم دينــًا، ومــا َبَعــَث اللُّ َنبِّيــا إاّل أقــاَم َوِصيَّــُه يف 
تِــِه، َفلَيذُكــِراللَّ شــيَعُتنا َعــى مــا َمــنَّ َعَليِهــم  ِمثــِل هــَذا الَيــوِم، وَنَصَبــُه َعَلــا اِلُمَّ

بَِمعِرَفتِــِه هــَذا الَيــوَم دوَن ســاِئِر النّــاِس -1.

وقــال اإلمــام الرضــا عليــه الســام يف َبيــاِن َفضــِل َيــوِم الَغديــِر: - َلــو َعــَرَف 
ــرَش  ــوٍم َع ــُة يف ُكلِّ َي ــُم امَلاِئَك ــِه َلصاَفَحتُه ــوِم بَِحقيَقتِ ــَذا الَي ــَل ه ــاُس َفض النّ

ــّراٍت-2. َم

ــه الســام  ضــا علي ــَد الرِّ ــا ِعن ــد بــن أيب نــر قــال: ُكنّ وعــن أحــد بــن حمّم
َوامَلجِلــُس غــاصٌّ بَِأهِلــِه، َفَتذاَكــروا َيــوَم الَغديــِر، َفَأنَكــَرُه َبعــُض النـّـاِس، َفقــاَل 

َثنــي أيب َعــن أبيــِه عليــه الســام قــاَل: ضــا عليــه الســام: َحدَّ الرِّ

ــاِء أشــَهُر ِمنــُه يِف األَرِض، إنَّ للِّ يِف الِفــرَدوِس  -إنَّ َيــوَم الَغديــِر يِف السَّ
ــٍة وَلبِنـَـًة ِمــن َذَهــٍب، فيــِه ِمَئــُة ألــِف ُقبَّــٍة ِمــن ياقوَتــٍة  األَعــى َقــرا َلبِنـَـًة ِمــن فِضَّ
ــِه  ، في ــَرُ ــُك َوالَعن ــُه املِس ، ُتراُب ــرَضَ ــوٍت أخ ــن ياق ــٍة ِم ــِف َخيَم ــُة أل ــراَء، وِمَئ َح
أرَبَعــُة أهنــاٍر: هَنــٌر ِمــن َخــٍر، وهَنــٌر ِمــن مــاٍء، وهَنــٌر ِمــن َلَبــٍن، وهَنــٌر ِمــن َعَســٍل، 
وَحواليــِه أشــجاُر مَجيــِع الَفواِكــِه، َعَليــِه ُطيــوٌر أبداهُنــا ِمــن ُلؤُلــٍؤ وأجنَِحُتهــا ِمــن 

)1) األمايل للشجري: ج 1 ص 146. 
)2) هتذيب األحكام: ج 6 ص 24 ح 52، اإلقبال: ج 2 ص 269، فرحة الغرّي: ص 107 

كّلها عن أحد بن حمّمد بن أيب نر. 
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ُت بَِألــواِن األَصــواِت، إذا كاَن َيــوُم الَغديــِر َوَرَد إىل ذلـِـَك الَقــِر  ياقــوٍت ُتَصــوِّ
ســوَنُه وُيَلِّلوَنــُه، َفَتطاَيــُر تِلــَك الطُّيــوُر َفَتَقــُع  ــاواِت ُيَســبِّحوَن اللَّ وُيَقدِّ أهــُل السَّ
ــُة  ــِت امَلاِئَك ــإَِذا اجَتَمَع ، َف ــَرِ ــِك َوالَعن ــَك املِس ــى ذلِ ُغ َع ــرَّ ــاِء وَتَتَم ــَك امل يف ذلِ
ــاَر فاطَِمــَة  ُــم يف ذلِــَك الَيــوِم َلَيَتهــاَدوَن نِث طــاَرت، َفَتنُفــُض ذلِــَك َعَليِهــم، وإهنَّ
فــوا إىل َمراتِبُِكــم َفَقــد  عليهــا الســام، َفــإِذا كاَن آِخــُر ذلـِـَك الَيــوِم نــودوا: انَرِ
ــٍد صــى الل  َلــِل إىل قابـِـٍل يف ِمثــِل هــَذا الَيــوِم َتكِرَمــًة ملَُِحمَّ أِمنُتــم ِمــَن اخلََطــأِ َوالزَّ

عليــه وآلــه وَعــِيٍّ عليــه الســام.

ــِر  ــَد أم ــِر ِعن ــوَم الَغدي ــرُض َي ــَت َفاح ــا ُكن ــٍر، أينَ ــَن أيب َن ــا ب ــاَل: َي ــمَّ ق ُث
امُلؤِمنــنَي عليــه الســام؛ َفــإِنَّ اللَّ َيغِفــُر لـِـُكلِّ ُمؤِمــٍن وُمؤِمنـَـٍة، وُمســِلٍم وُمســِلَمٍة 
ُذنــوَب ِســّتنَي َســنًَة، وُيعتـِـُق ِمــَن النـّـاِر ِضعــَف مــا أعَتــَق يف َشــهِر َرَمضــاَن وَليَلِة 
خوانـِـَك العاِرفــنَي، َفَأفِضــل  رَهــُم فيــِه بَِألــِف ِدرَهــٍم إِلِ الَقــدِر وَليَلــِة الِفطــِر، َوالدِّ

َعــى إخوانِــَك يف هــَذا الَيــوِم ورُسَّ فيــِه ُكلَّ ُمؤِمــٍن وُمؤِمنَــٍة-1.

وقــال اإلمــام الرضــا عليــه الســام أيضــًا: -إذا كاَن َيــوُم الِقياَمــِة ُزفَّــت أرَبَعُة 
أّيــاٍم إىَل اللِّ َكــا ُتــَزفُّ الَعــروُس إىل ِخدِرهــا. قيــَل: مــا هــِذِه األَّيــاُم؟ قــاَل: َيــوُم 
األَضحــى، وَيــوُم الِفطــِر، وَيــوُم اجلُُمَعــِة، وَيــوُم الَغديــِر، وإنَّ َيــوَم الَغديــِر َبــنَي 
ــذي َنّجــى  األَضحــى َوالِفطــِر َواجلُُمَعــِة َكالَقَمــِر َبــنَي الَكواِكــِب، وُهــَو الَيــوُم الَّ
ــذي أكَمــَل اللُّ  فيــِه إبراهيــَم اخلَليــَل ِمــَن النـّـاِر، َفصاَمــُه ُشــكرًا للِّ، وُهــَو الَيــوُم الَّ

)1) هتذيب األحكام: ج 6 ص 24 ح 52، اإلقبال: ج 2 ص 268، مصباح الزائر: ص 153 
بحار  قال-،  ثّم  السام  عليه  آله وعّي  و  عليه  الل  إىل - ملحّمد صى  فيه صدره  وليس 

األنوار: ج 97 ص 358 ح 2. 
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بـِـِه الّديــَن يف إقاَمــِة النَّبـِـيِّ صــى الل عليــه وآلــه َعِلّيــا أمــَر امُلؤِمنــنَي َعَلــًا، و أبــاَن 
ــُه وِوصاَيَتُه-1. َفضيَلَت

ــام،  ــر يف اإلس ــوم الغدي ــل ي ــى فض ــار ع ــات واألخب ــذه الرواي ــدل ه وت
وأمهيــة االحتفــاء هبــذا اليــوم العظيــم واملبــارك، ورضورة تعظيمــه، ووجــوب 

ــام. ــخ اإلس ــده يف تاري ختلي

ما ينبغي للمؤمنني فعله يف يوم الغدير

ــة  ــان بمجموع ــب يف االتي ــث والرتغي ــة احل ــوص الديني ــن النص ــتفاد م يس
ــه  ــى وج ــا ع ــر إم ــوم الغدي ــا يف ي ــي فعله ــي ينبغ ــال الت ــال واألفع ــن األع م

ــا: ــة، ومنه ــة واملحبوبي ــاء املطلوبي ــتحباب أو برج االس

1. إحياؤه بالعبادة:

ينبغــي إحيــاء يــوم الغديــر بالعبــادة شــكرًا لل تعــاىل عــى مــا أنعــم عــى عباده 
املؤمنــني بنعمــة الواليــة واإلمامــة، فقــد قــال اإلمــام الصــادق )ع( عــّا ينبغــي 
كــِر  يــاِم َوالِعبــاَدِة َوالذِّ فعلــه يف يــوم الغديــر: -َتذُكــروَن اللَّ َعــزَّ ِذكــُرُه فيــِه بِالصِّ
ــإِنَّ َرســوَل اللِّ صــى الل عليــه وآلــه أوىص أمــَر امُلؤِمنــنَي  ــٍد َف ــٍد؛ وآِل حُمَمَّ ملَُِحمَّ
ــم  ــاُء عليه ــِت األَنبِي ــَك كاَن ــدًا، وَكذلِ ــوَم عي ــَك الَي ــَذ ذلِ ــام أن َيتَِّخ ــه الس علي

ــُه عيــدا-2. الســام: َتفَعــُل؛ كانــوا يوصــوَن أوِصياَءُهــم بِذلِــَك َفَيتَِّخذوَن

وعــن احلســن بــن راشــد عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام: ُقلــُت: ُجِعلُت 

)1) اإلقبال: ج 2 ص 260. 
)2) الكايف: ج 4 ص 149 ح 3، اإلقبال: ج 2 ص 263، مصباح املتهّجد: ص 736. 
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ــُر  ــُن، وُتِكث ــا َحَس ــُه ي ــاَل: -َتصوُم ــِه؟ ق ــَع في ــا أن َنصنَ ــي َلن ــا َينَبغ ــداَك وم فِ
ــواُت  ــاَء َصَل ــإِنَّ األَنبِي ُأ إىَل اللِّ مِمَّــن َظَلَمُهــم؛ َف ــَرَّ ــِه، وَت ــٍد وآلِ ــاَة َعــى حُمَمَّ الصَّ
ــذي كاَن ُيقــاُم فيــِه الــَوِصُّ أن ُيتََّخــَذ  اللِّ َعَليِهــم كاَنــت َتأُمــُر األَوِصيــاَء بِالَيــوِم الَّ

عيــدا. قــاَل: ُقلــُت: َفــا ملَِــن صاَمــُه؟ قــاَل: ِصيــاُم ِســّتنَي َشــهرًا-1.

ــارة  ــوم وزي ــاء والص ــادة والدع ــاؤه العب ــر إحي ــوم الغدي ــتحبات ي ــن مس فم
أمــر املؤمنــني وغرهــا مــن األعــال العباديــة التــي ورد احلــث عــى إتياهنــا يف 
يــوم الغديــر. قــال اإلمــام الرضــا )ع( عــن يــوم الغديــر: -وَيــوُم الُوصــوِل إىل 

ــاَدِة -2. ــوُم الِعب نــوِب، وَي ــِر َوالذُّ ــرِك الَكباِئ ــوُم َت ــِة، وَي ــوُم الَتزِكَي َرَحــِة اللِّ، وَي

وقــد روي عــن ثــواب صيــام يــوم الغديــر جمموعــة مــن النصــوص ومنهــا: 
مــا روي عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام: -ِصيــاُم َيــوِم َغديــِر ُخــمٍّ َيعــِدُل 
ــُه  نيــا َلــكاَن َل ــمَّ صــاَم مــا َعَمــَرِت الدُّ نيــا؛ َلــو عــاَش إنســاٌن ُث ِصيــاَم ُعُمــِر الدُّ
ــٍة وِماَئــَة  َثــواُب ذلـِـَك، وِصياُمــُه َيعــِدُل ِعنــَد اللِّ عّزوجــّل يف ُكلِّ عــاٍم ِماَئــَة َحجَّ

ــاٍت، وُهــَو عيــُد اللِّ األَكــَرُ -3. ُعمــَرٍة َمــروراٍت ُمَتَقبَّ

وروى الشــيخ الصــدوق يف اخلصــال بســنده عــن املفّضلبــن عمــر: ُقلــُت أِليَب 

)1) الكايف: ج 4 ص 148 ح 1، هتذيب األحكام: ج 4 ص 305 ح 921، مصباح املتهّجد: 
ص 736، كتاب من ال حيرضه الفقيه: ج 2 ص 90 ح 1816، ثواب األعال: ص 99 

ح 1، بشارة املصطفى: ص 238. 
)2) اإلقبال: ج 2 ص 260. 

)3) هتذيب األحكام: ج 3 ص 143 ح 317، اإلقبال: ج 2 ص 282 كامها عن عّي بن 
احلسن أو احلسني العبدي، العدد القوّية: ص 166 ح 4، جامع األخبار: ص 205 ح 
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ــُب َعَليُكــم  ــُب َعَلينــا يف ذلِــَك الَيــوِم؟ قــاَل: -جَيِ َعبــِداللِّ عليــه الســام: مــا جَيِ
ــَك  ــاَعٍة، وَكذلِ ــَكَر ُكلَّ س ــٌل أن ُيش ــُه أه ــَع أنَّ ــُه، َم ــدًا َل ــكرًا للِّ وَح ــُه ُش ِصياُم
ــذي ُيقــاُم فيــِه الــَوِصُّ َيتَِّخذوَنــُه  أَمــَرِت األَنبِيــاُء أوِصياَءهــا أن َيصوُمــوا الَيــوَم الَّ

عيــدًا، وَمــن صاَمــُه كاَن أفَضــَل ِمــن َعَمــِل ِســّتنَي َســنًَة-1.

وكــا يســتحب صــوم يــوم الغديــر يســتحب فيــه أيضــًا تفطــر الصائمــني، 
ــًا يف  ــَر ُمؤِمن فقــد روي عــن أمــر املؤمنــني عليــه الســام أنــه قــال: -وَمــن َفطَّ
ًة-. َفنََهــَض ناِهــٌض َفقاَل:  هــا بَِيــِدِه َعــرَشَ ــَر فِئامــًا2 وفِئامــًا- َيُعدُّ ــا َفطَّ َليَلتـِـِه َفَكَأنَّ

يــا أمــَر امُلؤِمنــنَي وَمــا الِفئــاُم؟ قــاَل: ِمَئــُة ألــِف َنبِــيٍّ وِصّديــٍق وَشــهيٍد-3.

ــوُم َتفطــِر الّصاِئمــنَي، َفَمــن  ــه قــال: -وَي وروي عــن اإلمــام الرضــا )ع( أن
ــمَّ  ــَم فِئامــًا وفِئامــًا إىل أن َعــدَّ َعــرشًا. ُث ــًا كاَن َكَمــن أطَع ــًا ُمؤِمن ــَر فيــِه صاِئ َفطَّ

ــُة ألــٍف-4. ــاَل: ِمَئ ــاُم؟ قــاَل: ال. ق ــا الِفئ ــدري َم ــاَل: أَوَت ق

2. إظهار الفرح والبهجة والرور:

ــرح  ــار الف ــارك إظه ــر املب ــوم الغدي ــا يف ي ــي فعله ــي ينبغ ــال الت ــن األع م

)1) اخلصال: ص 264 ح 145. 
)2) الِفئاُم: اجلاعة الكثرة )النهاية: ج 3 ص 406- فأم-(. 

)3) مصباح املتهّجد: ص 752 758، اإلقبال: ج 2 ص 255 كامها عن الفّياض بن حمّمد بن 
عمر الطويس )الطرسويس( عن اإلمام الرضا عن آبائه عليهم الّسام، املصباح للكفعمي: 
ص 919 عن اإلمام الرضا عن آبائه عنه عليهم الّسام وكامها نحوه، بحار األنوار: ج 94 
ص 112 ح 8 نقًا عن مصباح الزائر عن الفّياض بن حمّمد الطويس عن اإلمام الرضا عن 

آبائه عنه عليهم الّسام. 
)4) اإلقبال: ج 2 ص 260. 
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والبهجــة والــرور واالنــرشاح واالنبســاط والتبســم يف وجــوه املؤمنــني وهتنئــة 
ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــة واإلمام ــد الوالي ــبة عي ــض بمناس ــم البع ــني لبعضه املؤمن
أيب هــارون عــّار بــن حريــز العبــدي: َدَخلــُت َعــى أيب َعبــِد اللِّ عليــه الســام 
ــوٌم  ــًا، َفقــاَل يل: -هــذا َي ــُه صاِئ ــِة، َفَوَجدُت ــن ِذي احِلجَّ ــرَشَ ِم ــَن َع ــوِم الّثاِم يف َي
َّــَم َعَليِهــُم  ــَم اللُّ ُحرَمَتــُه َعــَى امُلؤِمنــنَي، و أكَمــَل هَلـُـم فيــِه الّديــَن، ومَت َعظيــٌم، َعظَّ
ــوُم  ــُه َي ــاَل: إنَّ ــاِق. وق ــَن الَعهــِد َوامليث ــم ِم ــَذ َعَليِه ــا أَخ ــم م َد هَلُ ــدَّ ــَة، وَج النِّعَم

ــَرٍح ورُسوٍر-1. ــٍد وَف عي

ومــن مظاهــر البهجــة والــرور يف يــوم الغديــر: التصافــح وتبــادل التهنئــة 
بعيــد الل األكــر، فقــد قــال أمــر الؤمنــني )ع( عــن يــوم الغديــر: -وإذا َتاَقيُتــم 
ــِغ احلــارِضُ الغاِئــَب،  َفَتصاَفحــوا بِالتَّســليِم وهَتاَنــُوا النِّعَمــَة يف هــَذا الَيــوِم، َولُيَبلِّ
عيــِف، أَمــَرين  َوالّشــاِهُد الباِئــَن، َولَيُعــِد الَغنِــيُّ َعــَى الَفقــِر، َوالَقــِويُّ َعــَى الضَّ

َرســوُل اللَِّ صــّى اللَّ عليــه و آلــه بِذلـِـَك-2.

ــاَرِة،  ــوُم البِش ــر: -وَي ــوم الغدي ــن ي ــام ع ــه الس ــا علي ــام الرض ــال اإلم وق
ــوُم  ــِف الَعظيــِم، وَي ــوُم امَلوِق عــاُء، وَي ــِه الدُّ ــوٌم ُيســَتجاُب في ، وَي ــَرِ ــِد األَك َوالعي
ــوِم،  ــِي اهلُم ــوُم َنف ــرشوِط، وَي ِط امَل ــرشَّ ــوُم ال ــواِد، وَي ــزِع السَّ ــاِب وَن ــِس الثِّي ُلب

)1) مصباح املتهّجد: ص 737، مصباح الزائر: ص 167، اإلقبال: ج 2 ص 276. 
)2) مصباح املتهّجد: ص 752 758، اإلقبال: ج 2 ص 255 كامها عن الفّياض بن حمّمد 
املصباح  الّسام،  عليهم  آبائه  عن  الرضا  اإلمام  عن  )الطرسويس(  الطويس  عمر  بن 
للكفعمي: ص 919 عن اإلمام الرضا عن آبائه عنه عليهم الّسام وكامها نحوه، بحار 
األنوار: ج 94 ص 112 ح 8 نقًا عن مصباح الزائر عن الفّياض بن حمّمد الطويس عن 

اإلمام الرضا عن آبائه عنه عليهم الّسام. 
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فــِح َعــن ُمذنِبــي شــيَعِة أمــِر امُلؤِمنــنَي... وُهــَو َيــوُم التَّهنَِئــِة، ُيَنِّــىُء  وَيــوُم الصَّ
ــذي َجَعَلنــا ِمــَن  ــإِذا َلِقــَي امُلؤِمــُن أخــاُه َيقــوُل: احلَمــُد للِّ الَّ َبعُضُكــم َبعضــًا، َف

ــام-1. ــم الس ــِة عليه ــنَي َواأَلِئمَّ ــِر امُلؤِمن ــِة أم ــكنَي بِِوالَي امُلَتَمسِّ

ومــن مظاهــر البهجــة والــرور يف يــوم الغديــر: التبســم يف وجــوه املؤمنــني، 
فقــد قــال اإلمــام الرضــا عليــه الســام: -وهــو يــوم التبســم يف وجــوه النــاس 
ــه يــوم  ــه يــوم الغديــر نظــر الل إلي مــن أهــل اإليــان فمــن تبســم يف وجــه أخي
ــة مــن درة  ــه قــرًا يف اجلن ــى ل ــه ألــف حاجــة، وبن القيمــة بالرحــة، وقــىض ل

بيضــاء ونــرض وجهــه-2.

ــس  ــس املاب ــر: لب ــوم الغدي ــرح يف ي ــرور والف ــة وال ــر البهج ــن مظاه وم
ــو  ــام: -وه ــه الس ــا علي ــام الرض ــال اإلم ــد ق ــة، فق ــة واملزين ــدة واجلميل اجلدي
يــوم الزينــة، فمــن تزيــن ليــوم الغديــر غفــر الل لــه كل خطيئــة عملهــا، 
صغــرة وكبــرة، وبعــث الل إليــه مائكــة يكتبــون لــه احلســنات، ويرفعــون لــه 
ــاش  ــهيدًا، وإن ع ــان مــات مــات ش ــوم، ف ــك الي ــل ذل ــل مث الدرجــات إىل قاب

ــعيدًا-3. ــاش س ع

فينبغــي يف يــوم الغديــر احلــرص عــى إظهــار وإبــراز مظاهــر الفــرح والرور 
ــدة،  ــاب اجلدي ــس الثي ــر، ولب ــد الل األك ــرشاح بعي ــاط واالن ــة واالنبس والبهج
والتطيــب بأجــود أنــواع الطيــب، وتبــادل التهنئــة والتصافــح، والتبســم والبــرش 

)1) اإلقبال: ج 2 ص 260. 
)2) اإلقبال: ج 2 ص 261. 
)3) اإلقبال: ج 2 ص 261. 
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يف وجــوه املؤمنــني.

3. اإلطعام واإلكرام:

مــن األعــال املحثــوث عليهــا يف يــوم الغديــر اإلطعــام واإلكــرام، ملــا يف ذلك 
ــه الســام  ــني علي ــب أمــر املؤمن مــن إظهــار للــرور والفــرح بمناســبة تنصي
ــد  ــى )ع( أع ــن املجتب ــام احلس ــد ورد أن اإلم ــة، فق ــة واإلمام ــة واخلاف بالوالي
ــر،  ــوم الغدي ــبة ي ــه بمناس ــن مع ــام وم ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــه أم ــًا ألبي طعام
فقــد روى الشــيخ الطــويس بإســناده عــن اإلمــام احلســني عليــه الّســام قــال: 
َفــَق يف َبعــِض ِســني أمــِر امُلؤِمنــنَي عليــه الّســام اجلُُمَعــُة َوالَغديــُر، َفَصِعــَد  -اتَّ
املِنــَرَ َعــى َخــِس ســاعاٍت ِمــن هَنــاِر ذلـِـَك الَيــوِم، َفَحِمــَد اللََّ وأثنــى َعَليــِه َحــدًا 
ــمَّ أَخــَذ َصــىَّ اللَُّ  ــه إَليــِه َغــُرُه... ُث ــِه، وأثنــى َعَليــِه َثنــاًء مَل َيَتَوجَّ مَل ُيســَمع بِِمثِل
َف  ــِه َصــاَة عيــِدِه، َوانــَرَ ــِة اجلُُمَعــِة، وَجَعــَل َصــاَة مُجَُعتِ َعَليــِه وآلِــِه يف ُخطَب
ــٍد احلََســِن بــِن َعــِيٍّ عليــه الّســام بـِـا أَعــدَّ َلــُه  بُِولــِدِه وشــيَعتِِه إىل َمنــِزِل أيب حُمَمَّ

َف َغنِيُُّهــم وَفقُرُهــم بِِرفــِدِه1 إىل ِعيالِــِه-2. ِمــن َطعاِمــِه، َوانــَرَ

ــُه  ــاض بــن حمّمــد الطرســويس: -َأّن وروى الشــيخ الطــويس أيضــًا عــن الفّي
ــِر  ــوِم الَغدي ــام يف َي ــه الس ــا علي ض ــى الرِّ ــَن موس ــِيَّ ب ــِن َع ــا احلََس ــِهَد أَب َش

فد: العطاء والصلة )الصحاح: ج 2 ص 475- رفد-(.  )1) الرِّ
)2) مصباح املتهّجد: ص 752 758، اإلقبال: ج 2 ص 255 كامها عن الفّياض بن حمّمد بن 
عمر الطويس )الطرسويس( عن اإلمام الرضا عن آبائه عليهم الّسام، املصباح للكفعمي: 
ص 919 عن اإلمام الرضا عن آبائه عنه عليهم الّسام وكامها نحوه، بحار األنوار: ج 94 
ص 112 ح 8 نقًا عن مصباح الزائر عن الفّياض بن حمّمد الطويس عن اإلمام الرضا عن 

آبائه عنه عليهم الّسام. 
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ــُم  َم إىل َمناِزهِلِ تِــِه َقــِد احَتَبَســُهم لإِِلفطــاِر، وَقــد َقــدَّ وبَِحرَضتِــِه مَجاَعــٌة ِمــن خاصَّ
َ ِمــن  ــد َغــرَّ ــَم َوالنِّعــاَل، وَق ــى اخلَواتي ــاِت َوالِكســَوَة َحتَّ ــُرَّ َوالصِّ الطَّعــاَم َوال
ســُم  تــي َجــَرى الرَّ َدت َلــُه آَلــٌة َغــُر اآلَلــِة الَّ ــم وأحــواِل حاِشــَيتِِه، وُجــدِّ أحواهِلِ

ــُه-1. ــوِم وِقَدَم ــُر َفضــَل الَي ــَو َيذُك ــِه، وُه ــَل َيوِم ــا َقب بِابتِذاهِل

ــوم  ــني يف ي ــارة املؤمن ــام وزي ــل اإلطع ــن فض ــا )ع( ع ــام الرض ــال اإلم وق
ــني،  ــاء والصديق ــع األنبي ــم مجي ــن أطع ــًا كان كم ــم مؤمن ــن أطع ــر: -وم الغدي
ــزور  ــره، وي ــع يف ق ــورًا ووس ــبعني ن ــره س ــل الل ق ــًا أدخ ــه مؤمن ــن زار في وم

ــة -2. ــه باجلن ــك ويبرشون ــف مل ــبعون أل ــوم س ــره كل ي ق

4. التكافل االجتاعي:

اهتــم اإلســام كثــرًا بقضــاء حوائــج النــاس وخدمتهــم، وتســهيل أمورهم، 
ــي  ــال الت ــن األع ــر، فم ــوم الغدي ــى يف ي ــك حت ــل ذل ــى فع ــث ع ــاء احل وج
ينبغــي فعلهــا فيــه االهتــام بحاجــات املؤمنــني، فقــد قــال أمــر املؤمنــني عــن 
ُه راِغبــًا َفَلــُه َكَأجــِر َمــن صــاَم  يــوم الغديــر:: -وَمــن أســَعَف أخــاُه ُمبَتِدئــًا وَبــرَّ
خوانـِـِه وأعاهَنـُـم َفَأَنــا الّضاِمــُن َعــَى  هــَذا الَيــوَم وقــاَم َليَلَتــُه... وَمــِن اســَتداَن3 إِلِ
اللَِّ إن َبّقــاُه َقضــاُه وإن َقَبَضــُه َحََلــُه َعنــُه... َولَيُعــِد الَغنـِـيُّ َعــَى الَفقــِر، َوالَقــِويُّ 

)1) مصباح املتهّجد: ص 752، مصباح الزائر: ص 154، مصباح املتهّجد: ص 736 758 
واإلقبال: ج 2 ص 237 309. 

)2) اإلقبال: ج 2 ص 262. 
َض )النهاية: ج 2 ص 149- دين-(.  يَن واقرَتَ )3) اسَتداَن: إذا أَخَذ الدَّ
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ــام  ــَك -1. فاإلم ــه بِذلِ ــه و آل ــّى اللَّ علي ــوُل اللَِّ ص ــَرين َرس ــِف، أَم عي ــَى الضَّ َع
ــاعدة  ــون واملس ــد الع ــم ي ــة إىل تقدي ــذه الرواي ــو يف ه ــام يدع ــه الس ــي علي ع
ــر،  ــي الفق ــزور الغن ــعافهم، وأن ي ــم، وإس ــراء، وإقراضه ــني والفق للمحتاج
والقــوي الضعيــف؛ فعيــد الغديــر مناســبة للمواســاة والتكافــل والرتاحــم بــني 

املؤمنــني.

ويــوم الغديــر كــا قــال اإلمــام الرضــا )ع( -: -وُهــَو َيــوُم َتنفيــِس الَكــرِب، 
ــوُم  ــوِم، وَي ــِي اهلُم ــوُم َنف ــِة... وَي ــاِء َوالَعطِيَّ ــوُم احِلب ــِوزِر، وَي ــِط ال ــوُم حَتطي وَي
ضــا، وَيــوُم عيــِد أهــِل  فــِح َعــن ُمذنِبــي شــيَعِة أمــِر امُلؤِمنــنَي... وَيــوُم الرِّ الصَّ
ــرِتاَحِة  ــوُم اس ــاَدِة، وَي ي ــِب الزِّ ــوُم َطَل ــاِل، وَي ــوِل األَع ــوُم َقب ــٍد، وَي ــِت حُمَمَّ َبي

ــنَي-2. امُلؤِمن

إن علينــا يف يــوم الغديــر أن نتفقــد إخواننــا املؤمنني، ونســاهم يف مســاعدهتم، 
وقضــاء حوائجهــم، حتــى ننفــس عنهــم الكــرب، وننفــي عنهــم اهلمــوم، ونزيل 
عنهــم الغمــوم كــي يشــعروا يف يــوم الغديــر - ومــا بعــده مــن األيــام - بالرور 

والبهجــة واالنبســاط واالنرشاح.

فدعونــا يف يــوم الغديــر األغــر، ويف هــذا اليــوم العظيــم واملبــارك نتبــادل فيــه 

)1) مصباح املتهّجد: ص 752 758، اإلقبال: ج 2 ص 255 كامها عن الفّياض بن حمّمد بن 
عمر الطويس)الطرسويس( عن اإلمام الرضا عن آبائه عليهم الّسام، املصباح للكفعمي: 
ص 919 عن اإلمام الرضا عن آبائه عنه عليهم الّسام وكامها نحوه، بحار األنوار: ج 94 
ص 112 ح 8 نقًا عن مصباح الزائر عن الفّياض بن حمّمد الطويس عن اإلمام الرضا عن 

آبائه عنه عليهم الّسام. 
)2) اإلقبال: ج 2 ص 260. 
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ــو  ــة العف ــه ثقاف ــزز في ــرام، ونع ــام واإلك ــا واإلطع ــكات واهلداي ــاين والتري الته
ــه بالســعادة واألمــل باملســتقبل. والصفــح واحلــب والتســامح، ونشــعر في

حديث الغدير واحلقائق النا�سعة

كثــرة هــي األحاديــث الصحيحــة واملعتــرة الــواردة عــن رســول الل صــى 
اللّ عليــه وآلــه يف مكانــة وفضــل ومقــام اإلمــام عــي عليــه الســام، والتــي تــدل 
داللــة واضحــة عــى أهليتــه لإلمامــة واخلافــة بعــد رســول الل صــى اللّ عليــه 

وآلــه، ومكانتــه املتميــزة والعظيمــة.

ــه  ــني: إن ــاظ واملحقق ــني واحلف ــع املحدث ــرتاف مجي ــة باع ــة الناصع واحلقيق
مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول الل مــن الفضائــل واملناقــب - ويطــرق 
ــه  ــه الســام ومكانت ــرة - كــا جــاء يف فضــل اإلمــام عــي علي صحيحــة ومعت

ــم. ــه العظي ومقام

وقــد اختــر اإلمــام عــي عليــه الســام ليكــون الــوص واخلليفــة مــن بعــد 
رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه بأمــر مــن الل تعــاىل، كــا يف حمكــم كتابــه العزيــز 
ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــن رَّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأيُّ )َي
ــه  ــَن(1 وألن ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اللَّ الَ َيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواللُّ َيْعِصُم ِرَس
كان يمتلــك مؤهــات القيــادة واإلمامــة، وتتوافــر فيــه صفــات اإلمــام املفرتض 
الطاعــة، والتــي أبرزهــا: العصمــة، والعلــم، والكــال... فقــد أوضــح رســول 
الل صــى اللّ عليــه وآلــه الــوص واخلليفــة مــن بعــده يف واقعــة الغدير املشــهورة؛ 

)1) سورة املائدة، اآلية: 67. 
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وهــو أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام.

وتعتــر واقعــة الغديــر مــن احلقائــق الثابتــة التــي ال يمكــن إنكارهــا، وقــد 
وثــق )حديــث الغديــر( أئمــة احلديــث مــن الفريقــني، حيــث قــال رســول الل 
صــى اللّ عليــه وآلــه يف غديــر خــم: -مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، للهــم واِل 
ــه، وأدر  مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذل

احلــق معــه حيــث دار-1.

وروى زيــد بــن أرقــم عــن رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه أنــه قــال: -الّلُهمَّ 
ــاداُه،  ــن ع ــاِد َم ــن واالُه، وع ــمَّ واِل َم ــوالُه، الّلُه ــِيٌّ َم ــوالُه َفَع ــُت َم ــن ُكن َم
ُه، وأِعــن َمــن أعاَنــُه-2. وقولــه صــى اللّ عليــه وآلــه: -َمــن  َوانــُر َمــن َنــَرَ
ــن عــاداُه، وأِحــبَّ  ــن واالُه، وعــاِد َم ــمَّ واِل َم ــوالُه؛ الّلُه ــِيٌّ َم ــوالُه َفَع ــُت َم ُكن
ُه، َواخــُذل َمــن َخَذَلــُه-3. َمــن أَحبَّــُه، وأبِغــض َمــن أبَغَضــُه، َوانــُر َمــن َنــَرَ

وعــن اإلمــام احلســن املجتبــى عليــه الســام قــال: -َدعــا ]َرســوُل اللِّ صــى 
ــدِه َفقــاَل: الّلُهــمَّ واِل َمــن  ــُه بَِي ــا، َفاجَتَذَب ــَرِ َعِلّي اللّ عليــه وآلــه[ وُهــَو َعــَى املِن
ــُه يِف األَرِض  ــل َل ــا َتَع ــا َف ــادى َعِلّي ــن ع ــمَّ َم ــاداُه، الّلُه ــن ع ــاِد َم واالُه، وع

ــاِر-4. ــَن النّ ــَفِل َدَرٍك ِم ــُه يف أس ــدًا، َواجَعل ــاِء َمصَع ــدًا، وال يِف السَّ َمقَع

)1) دعائم اإلسام: القاض املغريب، ج1، ص 20. 
)2) املعجم الكبر: ج 4 ص 17 ح 3514 عن حبيش بن جنادة و ج 5 ص 171 ح 4985 و 

ص 204 ح 5097 كامها عن زيد بن أرقم وليس فيها ذيله من -وعاِد... -. 
)3) تاريخ دمشق: ج 42 ص 219 ح 8713 

)4) اإلحتجاج: ج 2 ص 27 ح 150، بحار األنوار: ج 44 ص 75 ح 1. 
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وعــن علقمــة بــن حمّمــد احلرضمــي عــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام قــال: 
قــال رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه يف َعــِيٍّ عليــه الســام: -اعَلمــوا َمعــارِشَ 
ــُه َعــَى امُلهاِجريــَن  ــًا وإمامــًا، ُمفرَتَضــًا طاَعُت ــُه َلُكــم َولِّي ــاِس، أنَّ اللَّ َقــد َنَصَب النّ
ــَى  ، وَع ــارِضِ ــادي َواحل ــَى الب ــاٍن، وَع ــم بِإِحس ــنَي هَلُ ــَى الّتابِع ــاِر، وَع َواألَنص
ــِض  ــَى األَبَي ــِر، وَع ــِر َوالَكب غ ــوِك، َوالصَّ ــرِّ َوامَلمل ، َواحلُ ــَريِبِّ ــيِّ َوالَع األَعَجِم
ــٍد، مــاٍض ُحكُمــُه، جاِئــٌز َقوُلــُه، نافـِـٌذ أمــُرُه، َملعــوٌن  َواألَســَوِد، وَعــى ُكلِّ ُمَوحِّ
َقــُه، َفَقــد َغَفــَر اللُّ َلــُه وملَِــن َســِمَع ِمنــُه  َمــن خاَلَفــُه، َمرحــوٌم َمــن َتبَِعــُه وَمــن َصدَّ

وأطــاَع َلــُه-1.

ــِة الــَوداِع وُهَو  وروى ابــن عمــر: قــال رســول اللّ صــى اللّ عليــه وآلــه يف َحجَّ
َعــى ناَقتـِـِه، وَيــُدُه َعــى َمنِكــِب َعــِيٍّ عليــه الســام: -الّلُهــمَّ َهــل َبلَّغــُت؟ الّلُهــمَّ 
َهــل َبلَّغــُت؟ هــَذا ابــُن َعّمــي وأبــو ُولــدي، الّلُهــمَّ ُكبَّ َمــن عــاداُه يِف النـّـاِر!-2.

رواة حديث الغدير

ــن  ــًا، وم ــرشة صحابي ــة وع ــة مئ ــن الصحاب ــر م ــث الغدي ــغ رواة حدي بل
التابعــني أربعــة وثانــون تابعيــًا، وبلــغ طبقــات رواة حديــث الغديــر مــن أئمــة 
احلديــث وحفاظــه ثــاث مئــة وســتون عاملــًا وحمدثــًا3؛ وهــذا يؤكــد أن حديــث 

)1) اإلحتجاج: ج 1 ص 143 ح 32، بحار األنوار: ج 37 ص 207 ح 86. 
)2) املعجم األوسط: ج 6 ص 300 ح 6468؛ إحقاق احلّق: ج 7 ص 88 نقًا عن أرجح 
املطالب عن ابن عّباس و ج 20 ص 609 نقًا عن كتاب آل حمّمد عليهم السام عن 

اسامة بن زيد. 
)3) راجع موسوعة )الغديريف الكتاب والسنة واألدب( للشيخ عبد احلسني األميني. 
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الغديــر مــن أوثــق األحاديــث املتواتــرة، وقــد بلــغ مــن الصحــة والتواتــر وقــوة 
الســند وســامة املتــن بــا ال يمكــن لباحــث موضوعــي أن ينكــره.

أنت أخي ووصيي وخليفتي

أطلــق رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه اســم الــوص واخلليفــة واألخ عــى 
ــدر  ــا أن ــام، عندم ــاد اإلس ــوم األول ملي ــذ الي ــام من ــه الس ــي علي ــام ع اإلم
عشــرته األقربــني، وقــال هلــم وهــو آخــذ بيــد اإلمــام عــي عليــه الســام: -إن 
ــوا-1. ــه وأطيع ــمعوا ل ــم، فاس ــي فيك ــري وخليفت ــي، ووزي ــي ووصي ــذا أخ ه

وروى ابــن عبــاس عــن رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه أنــه قــال لَِعــِيٍّ عليــه 
الســام ذاَت َيــوٍم وُهــَو يف َمســِجِد ُقبــاَء، َواألَنصــاُر جُمَتِمعــوَن: -يــا َعــِيُّ أنــَت 
تــي َبعــدي، واىَل  أخــي وأَنــا أخــوَك، يــا َعــِيُّ أنــَت َوِصّيــي وَخليَفتــي وإمــاُم أمَّ
اللُّ َمــن واالَك، وعــاَدى اللُّ َمــن عــاداَك، وأبَغــَض اللُّ َمــن أبَغَضــَك، وَنــَرَ اللُّ 

َك، وَخــَذَل اللُّ َمــن َخَذَلــَك-2. َمــن َنــَرَ

وكان عــي وص رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه ووزيــره، وملــا آخــى بــني 
ــا رســول الل قــد بقيــت ال أخ يل-. ــه وتركــه قــال: - ي أصحاب

فقــال: -إنــا أخرتــك لنفــي، أنــت أخــي يف الدنيــا واآلخــرة، وأنــت وصيي 
وخليفتــي مــن بعــدي، وخــر مــن أخلــف مــن أهــل بيتــي، أنــت منــي بمنزلــة 

1430هـ  األوىل  الطبعة  بروت،  العريب،  التاريخ  مؤسسة  الطويس،  الشيخ  األمايل،   (1(
2009م، ص 447، رقم 1206. 

األنوار: ج 38 ص 102 ح 23 وراجع:  بحار  للصدوق: ص 433 ح 573،  األمايل   (2(
اإلصابة: ج 3 ص 82 الرقم 3254. 
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هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي-1.

ــُن  ــِيُّ ب ــا َع ــه: -أّم ــه وآل ــى اللّ علي ــول الل ص ــن رس ــاس ع ــن عب وروى اب
ــُه أخــي وَشــقيقي وصاِحــُب األَمــِر َبعــدي... وبِِوالَيتـِـِه صــاَرت  أيب طالـِـٍب، َفإِنَّ

ــًة-2. ــُه ِمنهــا َملعوَن ــُة َل ــِه صــاَرِت امُلخالَِف ــًة، وبَِعداَوتِ تــي َمرحوَم ُامَّ

وظــل رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه يكــرر هــذا القــول املــرة تلــو املــرة، 
ويؤكــد عليــه فعــًا وقــوالً وتقريــرًا، واألحاديــث يف ذلــك كثــرة جــدًا، فاإلمــام 
عــي عليــه الســام هــو أول مــن ســمي بالــوص، وقــد ســاه بذلــك الرســول 

الكريــم صــى اللّ عليــه وآلــه.

إمام املسلمني وأمر املؤمنني

إن أول مــن أطلــق عليــه )إمــام( يف اإلســام هــو اإلمــام عــي عليــه الســام، 
واملقصــود باإلمــام هنــا: إمــام املســلمني الــذي جيــب االقتــداء بأقوالــه وأفعالــه، 
ــول  ــد الرس ــم بع ــلمني وإمامه ــد املس ــو قائ ــة، وه ــة للخاف ــة مرادف فاإلمام

األكــرم صــى اللّ عليــه وآلــه.

وقــد لقــب رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه اإلمــام عليــًا عليــه الســام بلقب 
)أمــر املؤمنــني( يف حياتــه الرشيفــة، وهــو أول مــن أطلــق عليــه هــذا اللقــب، 
فــإذا قيــل: أمــر املؤمنــني، ينــرف الذهــن إىل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه 

1423هـ  األوىل  الطبعة  بروت،  األعلمي،  مؤسسة  املغريب،  القاض  واملثالب:  املناقب   (1(
2002م، ص 207. 

)2) األمايل للصدوق: ص 175 ح 178 عن ابن عّباس، بحار األنوار: ج 28 ص 37 ح 1. 
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. م لسا ا

فقــد روي عــن الرســول األعظــم صــى اللّ عليــه وآلــه أنــه قــال لعــي عليــه 
الســام: -أنــت إمام املســلمني، وأمــر املؤمنــني، وقائــد العز املحجلــني، وحجة 

الل بعــدي عــى اخللــق أمجعــني، وســيد الوصيــني، ووص ســيد النبيــني-1.

ــام  ــام: -إم ــه الس ــي علي ــام ع ــًا يف اإلم ــه أيض ــه وآل ــى اللّ علي ــال ص وق
ــب-2. ــن أيب طال ــي ب ــدي ع ــم بع ــني، ومواله ــر املؤمن ــلمني، وأم املس

كثرة األحاديث يف حق اإلمام عي عليه السام 

ــرة األحاديــث الــواردة عــن  ــدًا وهــي كث ــاه هلــا جي ثمــة نقطــة ينبغــي االنتب
ــام  ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــق أم ــه يف ح ــه وآل ــى اللّ علي ــرم ص ــي األك النب
وبيــان مقامــه وفضلــه؛ كإشــارته صــى اللّ عليــه وآلــه إىل أن اإلمــام عليــًا هــو 
نفــس النبــي، فقــد روى عمــرو بــن العــاص قــال: ملــا قدمــت مــن غــزوة ذات 
الساســل وكنــت أظــن أن ليــس أحــد أحــب إىل رســول الل صــى اللّ عليــه وآله 
منــي فقلــت: يــا رســول الل، أي النــاس أحــب إليــك؟ فذكــر أناســًا، قلــت: يــا 
رســول الل، فأيــن عــي؟ فالتفــت النبــي إىل أصحابــه، فقــال: -إن هــذا يســألني 

عــن النفــس-3.

ــه واإلمــام عــي مــن شــجرة واحــدة حيــث  ــه أن ــه وآل ــه صــى اللّ علي وقول

األوىل  الطبعة  قم،  والنرش،  للطباعة  الكتاب  دار  مؤسسة  طاووس،  ابن  التحصني،   (1(
1413هـ، ص 563. 

)2) بحار األنوار، العامة املجلي، ج8، ص 22، رقم 14. 
)3) كنز العال: املتقي اهلندي، ج 13، ص 143، رقم 36446. 
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قــال صــى اللّ عليــه وآلــه مــا نصــه: - أنــا وعــي مــن شــجرة واحــدة، والنــاس 
مــن أشــجار شــتى-1.

حب عي إيان وبغضه نفاق

مــن املعــروف بــني الصحابــة أن عامــة املنافــق بغــض عــي عليــه الســام، 
ــن  ــد م ــا ورد يف العدي ــة ك ــاق ومعصي ــه نف ــوى، وبغض ــان وتق ــه إي وأن حب
الروايــات؛ فقــد قــال عــي عليــه الســام: -والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة 
ــق-2. ــي إال مناف ــن، وال يبغضن ــي إال مؤم ــي إيّل أال حيبن ــي األم ــد النب ــه لعه أن

وروى املســاور احلمــري عــن ُاّمــه قالــت: دخلــت عــى ُاّم ســلمة فســمعتها 
تقــول: كان رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه يقــول: -ال جيــب عليــًا منافــق، وال 

يبغضــه مؤمــن-3.

وكان رســول اللّ صــى اللّ عليــه وآلــه حيــث أصحابــه عــى حــب عــي عليــه 
ــًا؛  ــوا َعِلي ــاِس! أِحّب ــارِشَ النّ ــال: -َمع ــه ق ــه أن ــد روي عن ــه، فق ــام ومودت الس
تــي َضيَّعــوا فيــِه َعهــدي،  َفــإِنَّ حَلَمــُه حَلمــي وَدَمــُه َدمــي، َلَعــَن اللُّ أقوامــًا ِمــن ُامَّ

)1) بحار األنوار: ج 38، ص 309. 
رقم   ،51 ص  2002م،  1423هـ  عام  طلع  بروت،  العرية،  املكتبة  مسلم:  صحيح   (2(

 .240
)3) كنز العال: ج 11، ص 599، رقم 32882. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج 42، 

ص 280. 
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ــم ِعنــَد اللِّ ِمــن َخــاٍق1-2، وعنــه صــى اللّ عليــه  وَنســوا فيــِه َوِصيَّتــي، مــا هَلُ
َحــُة، وَمــن أبَغَضــَك  ، َمــن أَحبَّــَك وواالَك َســَبَقت َلــُه الرَّ و آلــه قــال: -يــا َعــِيُّ

ــُة-3. وعــاداَك َســَبَقت َلــُه اللَّعنَ

ــي،  ــام ع ــب اإلم ــن بح ــة املؤم ــة معرف ــني الصحاب ــائع ب ــن الش ــح م وأصب
ــا  ــا كن ــاري: -م ــو ذر الغف ــل أب ــايب اجللي ــول الصح ــه، يق ــه ل ــق ببغض واملناف
نعــرف املنافقــني إال بتكذيبهــم الل ورســوله، والتخلــف عــن الصلــوات، 

ــام-4. ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــض لع والبغ

وقــال الصحــايب املعــروف جابــر بــن عبــد الل األنصــاري: -مــا كنــا نعــرف 
املنافقــني إال ببغــض عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام-5.

الغدير وانقسام املسلمني

يعــود الكثــر ممــا وقــع يف طــول التاريــخ اإلســامي مــن أحــداث مؤملــة يف 
ــة  ــول فضي ــمني ح ــامهم إىل قس ــلمني وانقس ــني املس ــاف ب ــل إىل االخت األص
الغديــر، ولــو التــزم املســلمون بوصيــة رســول الل صــى اللّ عليــه وآلــه ملــا وقــع 
ــي  ــرة، وباق ــة كث ــداٍث ومــآٍس تارخيي ــع بينهــم، مــن أح ــا وق ــلمني م ــني املس ب

)1) اخلاق: احلّظ والنصيب )النهاية: ج 2 ص 70- خلق-(. 
)2) األمايل للمفيد: ص 294 ح 4 عن أيب سعيد اخلدري، بحار األنوار: ج 39 ص 265 ح 

 .38
)3) اخلصال: ص 556 ح 31 عن عامر بن واثلة، بحار األنوار: ج 31 ص 318 ح 1. 

)4) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة: ج 2، ص 208. 
)5) بحار األنوار: ج 29، ص 644، رقم 66. 
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األســباب جمــرد تفريعــات عــن هــذا األصــل.

ويف ذكــرى الغديــر علينــا مجيعــًا االلتــزام بنهــج ومنهــاج اإلمــام عــي قــوالً 
ــدس،  ــرشع املق ــر ال ــزام بأوام ــه، وااللت ــى هنج ــر ع ــلوكًا، والس ــًا وس وفع
ــة  ــل خدم ــن أج ــدؤوب م ــل ال ــن، والعم ــف الدي ــا خيال ــن كل م ــاد ع واالبتع
اإلســام واملســلمني كــا كان يفعــل أمــر املؤمنــني عليــه الســام يف كل حياتــه 

ــة. املبارك

دالالت واقعة الغدير الساطعة

تشــكل واقعــة الغديــر التــي حدثــت يف الثامــن عــرش مــن شــهر ذي احلجــة 
بعــد حجــة الــوداع منعطفــًا مهــًا يف التاريــخ اإلســامي، وحدثــًا اســتثنائيًا ذات 
دالالت عميقــة، وأبعــاد خمتلفــة، حيــث تــم تنصيــب اإلمــام عــي عليه الســام، 

كخليفــة بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه ومبايعتــه عــى ذلــك.

ــال  ــث والرج ــل احلدي ــن أه ــون م ــع املحقق ــذي أمج ــر ال ــث الغدي وحدي
ــن  ــة، ويمك ــدة دالالت مهم ــر إىل ع ــه، يش ــامة متن ــنده، وس ــة س ــى صح ع

ــة: ــاط التالي ــا يف النق اختصاره

1- إكال الدين: 

أول داللــة مــن دالالت واقعــة الغديــر إكــال الديــن بالواليــة كــا يف قولــه 
ــي َوَرِضيــُت َلُكــُم  ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ تعــاىل: )اْلَي
ــه  ــّم في ــث ت ــر حي ــوم الغدي ــو ي ــْوَم( ه ــن )اْلَي ــود م ــا(1، فاملقص ــَاَم ِدينً اإِلْس

)1) سورة املائدة: اآلية 3. 
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ــد  ــن بع ــة م ــة واخلاف ــة واإلمام ــام بالوالي ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــب أم تنصي
ــه. ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص رس

وقــد روي حديــث الغديــر مــن طــرق الشــيعة والســنة، وهــو يتجــاوز حــد 
التواتــر لكثــرة مــن رواه مــن الصحابــة والتابعــني ولتواتــر طــرق اإلســناد إليــه 
ــة  ــرة لدرجــة ال يمكــن أن ينكــره إال جاحــد متعســف، لكــن غــر اإلمامي بكث
فــروا معنــى الواليــة بمعــان شــتى ليــس منهــا اإلمامــة واخلافــة وهــو قــول 
ــة  ــْم( بالوالي ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــه تعــاىل: )َأْكَمْل واضــح الضعــف والتهافــت، فقول
وتعيــني قائــد معصــوم مــن بعــد رحيــل الرســول األعظــم صــى الل عليــه وآلــه 

يرعــى الديــن ويقــوم عــى تنفيــذ الترشيعــات واألحــكام الدينيــة.

وال يصــح القــول هنــا- بــأن املقصــود مــن إكــال الديــن هــو إظهــار الديــن 
عــى ســائر األديــان األخــرى ألن اآليــة نزلــت يف حادثــة خاصــة وواقعــة عامــة 
حرضهــا أكثــر مــن مئــة وعرشيــن ألــف شــخص مــن خمتلــف األقطــار يف غديــر 
خــم عنــد مفــرتق طــرق التاهــات متعــددة، وقــال كل املفريــن وأهل الســرة 
ــى  ــرم ص ــول األك ــان الرس ــو إع ــا ه ــبب نزوهل ــدر- أن س ــا ن ــخ إال م والتاري
ــِيٌّ  ــوالُه َفَع ــُت َم ــن ُكن ــه: -َم ــه الســام بقول ــة لعــي علي ــه الوالي ــه وآل الل علي
ــُه، وأبِغــض  َمــوالُه؛ الّلُهــمَّ واِل َمــن واالُه، وعــاِد َمــن عــاداُه، وأِحــبَّ َمــن أَحبَّ
ُه، َواخــُذل َمــن َخَذَلــُه-1، وعنــه صــى الل عليــه  َمــن أبَغَضــُه، َوانــُر َمــن َنــَرَ
ــن واالُه،  ــمَّ واِل َم ــوالُه، الّلُه ــِيٌّ َم ــوالُه َفَع ــُت َم ــن ُكن ــمَّ َم ــال: -الّلُه ــه ق وآل

)1) تاريخ دمشق: ج 42 ص 219 ح 8713 عن زيد بن أرقم. 
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ُه، وأِعــن َمــن أعاَنــُه - 1، وعنــه صــى الل  وعــاِد َمــن عــاداُه، َوانــُر َمــن َنــَرَ
ــاداُه-2. ــن ع ــاِد َم ــمَّ ع ــن واالُه، الّلُه ــمَّ واِل َم ــال: -الّلُه ــه ق ــه وآل علي

ــر  ــى أم ــام ع ــلمني بالس ــه املس ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــر رس ــم أم ث
املؤمنــني باإلمــرة واخلافــة، وقــد بقــى املســلمون ثاثــة أيــام يبايعــون اإلمــام 
ــن  ــه م ــه وج ــكان ل ــوا، أو ل ــا قال ــر م ــح تفس ــك لص ــوال ذل ــك، ول ــًا بذل علي
الوجــوه، ولكــن ال معنــى لــكل ذلــك بعــد معرفــة ســبب نــزول اآليــة، وتواتــر 
ــة  ــى ناقص ــام تبق ــة اإلس ــْم نِْعَمتِي(فنعم ــُت َعَلْيُك ــة )َوَأمْتَْم ــات بالوالي الرواي
ــّم الل النعمــة باخلافــة لإلمــام عــي  مــن دون نعمــة اإليــان بالواليــة، وقــد أت
عليــه الســام مــن بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، فآخــر فريضــة نزلــت 
هــي فريضــة الواليــة كــا روي عــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام، )َوَرِضيــُت( 
ــا  ــام إن ــص، فاإلس ــل النق ــا مقاب ــخط وإن ــل الس ــس مقاب ــا لي ــرىض هن وال
يكتمــل بوجــود القيــادة اإلهليــة املتمثلــة يف أمــر املؤمنــني ومــن نــّص الرســول 
ــّم  ــل وت ــد اكتم ــًا( ق ــَاَم ِدين ــون )اإِلْس ــا املؤمن ــُم( أي ــده )َلُك ــن بع ــم م عليه

ــة. ــة واإلمام ــة الوالي بنعم

فهــذه اآليــة اشــتملت عــى اخلصائــص التاليــة: أ- يــأس الكفــار بعــد تعيــني 
ــن  ــال الدي ــه. ب- إك ــه وآل ــى الل علي ــرم ص ــول األك ــد الرس ــن بع ــادة م القي
ــة  ــة بنعم ــة اإلهلي ــام النعم ــًا. ج- إمت ــة وإمام ــني خليف ــر املؤمن ــب أم بتنصي

)1) املعجم الكبر: ج 4 ص 17 ح 3514 عن حبيش بن جنادة و ج 5 ص 171 ح 4985 و 
ص 204 ح 5097 كامها عن زيد بن أرقم وليس فيها ذيله من- وعاِد... -. 

)2) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 43 ح 116 عن الراء بن عازب. 
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ــة،  ــام باخلاف ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــاىل بمبايع ــا الل تع ــة. ح- رض الوالي
ــة. ــت النعم ــن ومت ــل الدي ــك اكتم وبذل

2- حتديد املرجعية الدينية:

ثــاين داللــة مهمــة مــن دالالت واقعــة الغديــر أهنــا حــددت املرجعيــة الدينيــة 
بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، وأن عــى النــاس أن يأخــذوا معــامل دينهــم 
وأحــكام رشيعتهــم مــن اإلمــام عــي عليــه الســام، فهــو أعلــم الصحابــة بعــد 
رســول الل صــى الل عليــه وآلــه وأفقههــم وأقضاهــم وأفضلهــم عــى اإلطــاق.

ــُن  ــِيُ ب ــم َع ــال: -أعَلُمُك ــه ق ــه أن ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــن رس روي ع
تــي ِمــن َبعــدي َعــِيُّ  أيب طالـِـٍب-1، وعنــه صــى الل عليــه و آلــه قــال: -أعَلــُم ُامَّ
ــَت  ــام: -أن ــه الس ــِيٍّ علي ــه لَِع ــه وآل ــى الل علي ــال ص ــٍب-2، وق ــُن أيب طالِ ب
ــال:  ــَرة ق ــن ُهَب ــنَّتي-. 3، وع ــم بُِس ، وأعَلُمُه ــلَّ وَج ــاِب اللِّ َعزَّ ــم لِِكت أقَرُأُه
-َخَطَبنـَـا احلََســُن بــُن َعــِيٍّ رضياللهعنــه ]َبعــَد َمقَتــِل اإِلمــاِم َعــِيٍّ عليــه الســام[ 

)1) الكايف: ج 7 ص 424 ح 6، هتذيب األحكام: ج 6 ص 306 ح 849، خصائص األئّمة 
عليهم السام: ص 84 كّلها عن عمر. 

)2) الفردوس: ج 1 ص 370 ح 1491، املناقب للخوارزمي: ص 82 ح 67، كفاية الطالب: 
ص 332، فرائد السمطني: ج 1 ص 97 ح 66؛ األمايل للصدوق: ص 642 ح 870، 
رشح األخبار: ج 1 ص 126 ح 58 و ج 2 ص 310 ح 636، املناقب للكويف: ج 1 

ص 386 ح 304 كّلها عن سلان الفاريس، املناقب البن شهر آشوب: ج 2 ص 32. 
)3) االحتجاج: ج 1 ص 363 ح 60 عن سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس: ج 2 ص 
601 ح 6 وفيه - بسنن اللّ- بدل - بسنّتي-، الفضائل البن شاذان: ص 123 كّلها عن 

سلان واملقداد وأيب ذّر، بحار األنوار: ج 40 ص 1 ح 1. 
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ــُه  ــٍم، وال ُيدِرُك ــوَن بِِعل ل ــبِقُه األَوَّ ــِس، مَل َيس ــٌل بِاألَم ــم َرُج ــد فاَرَقُك ــاَل: َلَق َفق
ــروَن-1. اآلِخ

وتشــر واقعــة الغديــر ضمــن -مــا تشــر إليــه إىل فضــل ومكانــة ومنزلــة أمر 
املؤمنــني عليــه الســام، وأنــه القــرآن الناطــق وأن عــى األمــة أن ترجــع إليــه يف 

أحــكام الديــن وتعاليمــه.

وقــد كان اخللفــاء وكبــار الصحابــة والفقهــاء يرجعــون إليــه يف مســائل الفقــه 
والقضــاء عنــد اســتعصاء أي مســألة عليهــم، واستشــارته يف األمــور اهلامــة، وقد 
أكــدت عــى ذلــك الكثــر مــن النصــوص، بينــا مل يــرد وال نــص واحــد يشــر 

إىل رجــوع اإلمــام عــي عليــه الســام إىل غــره مــن الصحابــة أو غرهــم.

ــر  ــة ألم ــة الديني ــى املرجعي ــد ع ــرة يف التأكي ــة متوات ــث الرشيف واألحادي
ــم  ــو أعل ــه، فه ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــد رس ــام بع ــه الس ــني علي املؤمن
الصحابــة باحلــال واحلــرام ومســائل الديــن األخــرى، فقــد قــال اإلمــام عــّي 
ــه  ــى الل علي ــوَل اللِّ ص ــه: -إنَّ َرس ــا نص ــن م ــه بالدي ــن علم ــام ع ــه الس علي
ــراِم، ومِمـّـا كاَن ومِمـّـا َيكــوُن إىل َيــوِم  وآلــه َعلََّمنــي ألــَف بــاٍب ِمــَن احلَــاِل َواحلَ
ــى  ــاٍب َحّت ــِف ب ــُف أل ــَك أل ــاٍب، َفذلِ ــَف ب ــُح أل ــا َيفَت ــاٍب ِمنه ــِة، ُكلُّ ب الِقياَم

)1) مسند ابن حنبل: ج 1 ص 425 ح 1719 و ص 426 ح 1720 عن عمرو بن حبيش، 
أيب رزين و ص 595 ح  الصحابة البن حنبل: ج 2 ص 601 ح 1026 عن  فضائل 
1013 و ج 1 ص 548 ح 922، املصنّف البن أيب شيبة: ج 7 ص 502 ح 47 كّلها عن 
عمرو بن حبيش و ص 499 ح 31 عن عاصم بن ضمرة، حلية األولياء: ج 1 ص 65، 
البداية والنهاية: ج 7 ص 333؛ مسائل عّي بن جعفر: ص 328 ح 818 عن عمر بن 

عّي، بشارة املصطفى: ص 240 عن عامر بن واثلة. 
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ُعلِّمــُت ِعلــَم امَلنايــا َوالَبايــا وَفصــَل اخِلطــاِب -1. وعنــه عليــه الســام قــال: 
-إنَّ َرســوَل اللِّ صــى الل عليــه وآلــه َعلََّمنــي ألــَف بــاٍب ِمــَن الِعلــِم، َيفَتــُح ُكلُّ 
ــم ذلِــَك أَحــدا َغــري-2، وقــال اإلمــام الباقــر عليــه  بــاٍب ألــَف بــاٍب، ومَل ُيَعلِّ
ــًا عليــه الســام ألــَف  ــَم َعِلّي الســام: -إنَّ َرســوَل اللِّ صــى الل عليــه وآلــه َعلَّ

ــاٍب-3. ــَف ب ــاٍب أل ــُح ُكلُّ ب ــاٍب، َيفَت ب

وقــد أشــار اإلمــام الصــادق إىل أن مــن دالالت يــوم الغديــر حتديــد املرجعيــة 
ــه واملتمثلــة يف أمــر املؤمنــني )ع(،  ــه وآل ــة بعــد رســول الل صــى الل علي الديني
ــُه قــاَل  فقــد ورد عــن أيب احلســن الليثــي عــن اإلمــام الصــادق عليــه الســام: أنَّ
ــاَم،  ــِه اإِلس ــيََّد اللُّ بِ ــا َش ــوَن َيوم ــيَعتِِه: -أ َتعِرف ــِه وش ــن َموالي ُه ِم ــرَضَ ــن َح ملَِ
ــوا: اللُّ  ــيَعتِنا؟ َفقال ــا وش ــا وملَِوالين ــدا َلن ــُه عي ــِن، وَجَعَل ــاَر الّدي ــِه َمن ــَر بِ وأظَه
ــوُم الِفطــِر ُهــَو يــا َســيَِّدنا؟ قــال: ال. قالــوا:  ــُم، أ َي وَرســوُلُه وابــُن َرســولِِه أعَل
أَفَيــوُم األَضحــى ُهــَو؟ قــاَل: ال، وهــذاِن َيومــاِن َجليــاِن رَشيفــاِن، وَيــوُم َمنــاِر 
ــِة، وإنَّ َرســوَل اللِّ  الّديــِن أرَشُف ِمنُهــا؛ وُهــَو الَيــوُم الّثاِمــَن َعــرَشَ ِمــن ِذي احِلجَّ
ــَر  ــِر ُخــمٍّ أَم ــِة الــَوداِع وصــاَر بَِغدي َف ِمــن ِحجَّ ــا انــَرَ صــى الل عليــه وآلــه مَلَّ
ــيِّ صــى الل عليــه وآلــه  ــَط َعــَى النَّبِ اللُّ عّزوجــّل َجَرئيــَل عليــه الســام أن َيبِ

االختصاص: ص 283 و ص 305،  اخلصال: ص 646 ح 30 و ص 643 ح 22،   (1(
بصائر الدرجات: ص 305 ح 11 و ص 358 ح 14 كّلها عن األصبغ بن نباتة. 

)2) اخلصال: ص 572 ح 1 عن مكحول. 
)3) اخلصال: ص 644 ح 25 عن سامل بن أيب حفصة و ص 645 ح 27 عن زرارة، الكايف: 
ج 1 ص 296 ح 4 واخلصال: ص 648 ح 38 وبصائر الدرجات: ص 314 ح 5 و 

ص 304 ح 8. 
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ــنَي  ــِر امُلؤِمن ــِة أم ــوَم بِِوالَي ــَرُه أن َيق ــوِم، وأَم ــَك الَي ــن ذلِ ــِر ِم ــاِم الظُّه ــَت ِقي َوق
ــِه. تِ ــاِس َبعــَدُه، وأن َيســَتخِلَفُه يف ُامَّ ــا لِلنّ ــُه َعَل عليــه الســام، وأن َينِصَب

ــاَم، وَيقــوُل َلــَك:  ــُد! إنَّ اللَّ ُيقِرُئــَك السَّ َفَهَبــَط إَليــِه وقــاَل َلــُه: َحبيبــي حُمَمَّ
ــَدَك،  ــَك َبع تِ ــا اِلُمَّ ــوَن َعَل ــام؛ لَِيك ــه الس ــِيٍّ علي ــِة َع ــوِم بِِوالَي ــَذا الَي ــم يف ه ُق
َيرِجعــوَن إَليــِه، وَيكــوُن هَلُــم َكَأنــَت-1، وهــذا يعنــي أن عــى األمــة أن ترجــع 
يف أحــكام دينهــا إىل أمــر املؤمنــني عليــه الســام بعــد رحيــل رســول الل صــى 

الل عليــه وآلــه.

3- تعيني اخلليفة:

ــن  ــود م ــوح أن املقص ــف بوض ــر نكتش ــة الغدي ــل واقع ــرأ تفاصي ــا نق عندم
قــول رســول الل صــى الل عليــه وآلــه: -َمــن كنــُت َمــوالُه فعــيٌّ َمــوالُه-2 هــو 
ــد وإمــام مــن بعــد  ــه الســام كخليفــة وقائ تعيــني وتنصيــب اإلمــام عــي علي
ــة،  ــة واإلمام ــى اخلاف ــا بمعن ــة هن ــه، فالوالي ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص رس
وليــس بمعنــى احلــب واملــودة، فــا يعقــل أن يوقــف الرســول األكــرم صــى الل 
عليــه وآلــه آالف النــاس يف يــوم شــديد احلــرارة ليبلغهــم بوجــوب حمبــة اإلمــام 
ــه  ــد علي ــد أك ــًا، وق ــر مطلوب ــك األم ــه، وإن كان ذل ــام ومودت ــه الس ــي علي ع
النبــي صــى الل عليــه وآلــه مــرارًا وتكــرارًا يف عــدة مناســبات مــن قبــل، ولكــن 
تفاصيــل واقعــة الغديــر، ومــا حــدث مــن مبايعــة ألمــر املؤمنــني عليــه الســام 
باإلمــرة واإلمامــة واخلافــة يــدل عــى أن املقصــود بالواليــة هنــا هــو اخلافــة، 

)1) اإلقبال: ج 2 ص 279، بحار األنوار: ج 95 ص 300 ح 1. 
)2) تاريخ دمشق: 42/ 188/ 8637. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

40

ث
الجزء الثال

وحتــى ال يكــون أي فــراغ ســيايس يف األمــة بعــد رحيــل رســول الل صــى الل 
عليــه وآلــه، وأن األمــر حمســوم لإلمــام عــي عليــه الســام بعــد أمــر الل تعــاىل 
ــْغ  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ رســوله بتبليــغ هــذا األمــر للنــاس كــا يف قولــه تعــاىل: )َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ
النَّــاِس إِنَّ اللَّ الَ َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن(1 وقولــه تعــاىل: )النَّبـِـيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـنَي 
ِمــْن َأنُفِســِهْم(2 فبعــد قــراءة هــذه اآليــة عــى النــاس وإقرارهــم بــأن الرســول 
األكــرم صــى الل عليــه وآلــه هــو أوىل هبــم مــن أنفســهم أبلغهــم بواليــة اإلمــام 

عــي عليــه الســام، وأنــه ويل كل مؤمــن ومؤمنــة.

ــُكلِّ  ــا أوىل ُب ــه قــال: -أَن ــه أن ــه وآل فقــد روي عــن رســول الل صــى الل علي
ــه  ــه وآل ــه صــى الل علي ــن َبعــدي-3، وعن ــِه ِم ــِيٌّ أوىل بِ ــِه، وَع ــن َنفِس ــٍن ِم ُمؤِم
ــٍب أوىل  ــُن أيب طالِ ــِيُّ ب ــي َع ــمَّ أخ ــِهم، ُث ــن أنُفِس ــنَي ِم ــا أوىل بِامُلؤِمن ــال: -أَن ق
ــي  ــًا منّ ــال: -إّن علّي ــه ق ــه وآل ــى الل علي ــه ص ــِهم-4، وعن ــن أنُفِس ــنَي ِم بِامُلؤِمن

ــٍن-5. ــو ويلُّ كلِّ مؤم ــُه، وُه ــا ِمن وأن

4- االقتداء والتأيس:

ــني  ــر املؤمن ــأيس بأم ــداء والت ــر االقت ــة الغدي ــدالالت لواقع ــذه ال ــع ه راب

)1) سورة املائدة: اآلية 67. 
)2) سورة األحزاب: اآلية 6. 

)3) الكاىف: 1/ 406/ 6. 
)4) الكايف: 1/ 529/ 4. 
)5) كنز العّال: 32938. 



 حديث الغدير حقائن قااعة ويدئل ساطعة

41

ــايعته  ــاء بمش ــي االدع ــا يكف ــلوكه، ف ــه وس ــه وأفعال ــام يف أقوال ــه الس علي
ــًا. ــوالً وفع ــه ق ــأيس ب ــداء والت ــه دون االقت وحمبت

ولذلك قال اإلماُم احلسُن عليه السام يف َجواِب َرُجٍل قاَل َلُه:

إيّن ِمن ِشيَعتُِكم.

ــا  ــا وَزواِجِرن ــا يف أواِمِرن ــَت َلن ــَد اللَِّ، إن ُكن ــا عب ــام: -ي ــه الس ــال علي فق
ُمطِيعــًا فقــد َصَدقــَت، وإن ُكنــَت بِخــاِف ذلــَك فــا َتــِزْد يف ُذنوبِــَك بَدعــواَك 
يَفــًة َلســَت ِمــن أهِلهــا، ال َتُقــْل: أنــا ِمــن ِشــيَعتُِكم، ولكــن ُقــل: أنــا  َمرَتبــًة رَشِ

ــٍر-1. ــٍر وإىل َخ ــَت يف َخ ــم، وأن ــاِدي أعدائُك ــم وُمع بِّيُك ــم وحُمِ ــن ُموالِيُك ِم

وقــد روي العديــد مــن األحاديــث الرشيفــة التــي تربــط الشــيعي احلقيقــي 
باالقتــداء باألئمــة عليــه الســام والعمــل بــا أمــر بــه الل تعــاىل، واجتنــاب مــا 
هنــى عنــه مــن حمرمــات وموبقــات، فقــد روي عــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام 
ــوَن إاّل  ــوا ُيعَرُف ــا كان ــُه، وم ــى اللََّ وأطاَع ــِن اتَّق ــيَعُتنا إاّل َم ــا ِش ــال: -م ــه ق أن
ــِع وأداِء األماَنــِة وَكثــَرِة ِذكــِر اللَِّ-2، وقــال اإلمــاُم الّصــادُق  بالتَّواُضــِع والتََّخشُّ
ــِة،  ــاِء واألماَن ــُل الَوف ــاِد، وأه ــَوَرِع واالجتِه ــُل ال ــيَعُتنا أه ــام: -ِش ــه الس علي
ــِة،  يَل ــوِم واللَّ ــًة يف الَي ــاَدِة، أصحــاُب إحــدى وَخســنَي َركَع هــِد والِعب وأهــُل الزُّ
ــَت،  ــوَن الَبي ــم، وحَيُجُّ ــوَن أمواهَلُ ــاِر، ُيَزكُّ ــوَن بِالنَّه ــِل، الصائم ي ــوَن بِاللَّ القائم

ٍم-3. ــرَّ ــوَن ُكلَّ حُمَ وجَيَتنُِب

)1) تنبيه اخلواطر: 2/ 106. 
)2) حتف العقول: 295. 

)3) بحار األنوار: 68/ 167/ 23. 
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فمــن حيــب عليــًا ويواليــه عليــه أن يقتــدي بــه يف أقوالــه وأفعالــه وســرته، 
ــزان  ــيئًا يف مي ــي ش ــه ال يعن ــداء ب ــل واالقت ــاء دون العم ــرد االدع ــإن جم وإال ف

ــال. األع

ــيعي  ــلم الش ــات املس ــدد صف ــو يع ــام وه ــه الس ــيٌّ علي ــاُم ع ــول اإلم يق
ــِه  ــوَن بطاَعتِ ــِه، العاِمل ــاللَِّ وِدينِ ــاُء بِ ــاُء، الُعَل ــيَعتِي واللَِّ، احلَُل ــي: -ِش احلقيق
ــِه، أنضــاُء ِعبــاَدٍة، أحــاُس َزهــاَدٍة، ُصفــُر الُوجــوِه ِمــن  ــُدوَن بُِحبِّ وأمــِرِه، امُلهَت
كــِر، ُخــُص الُبطــوِن  ــفاِه ِمــن الذِّ ــِد، ُعمــُش الُعيــوِن ِمــن الُبــكاِء، ُذُبــُل الشِّ التََّهجُّ
ــُح  ــُة يف َســمتِِهم، َمصابي هبانيَّ ــم، والرَّ ــُة يف ُوُجوِهِه ّبانيَّ ــوى، ُتعــَرُف الرَّ ــَن الطِّ ِم
ــيَعتِي  ــَك ِش ــُدوا، اولئ ــوا مَل ُيفَتَق ــوا، وإن غاب ــِهُدوا مَل ُيعَرُف ــٍة... إن َش ُكلِّ ُظلَم

ــم!-1. ــوقًا إَليِه ــاه َش ــوَن، أال ه ــواين األكَرُم ــوَن وإخ األطَيُب

5- االهتداء بنهج اإلمام عي عليه السام:

ــم ال  ــر وعل ــة وفك ــادئ، ومعرف ــم ومب ــاج، وقي ــج ومنه ــي هن ــام ع اإلم
ينضــب، وأخــاق وإنســانية عــّز نظرهــا، وعطــاء ال يتوقــف؛ فقــد جّســد كل 
ذلــك وأكثــر يف ســرته ومســرته وحياتــه؛ فلنأخــذ مــن ضفــاف غديــره شــيئًا 
مــن هنــر غديــره املتدفــق، وعلينــا أن نســر عــى هنجــه، وهنتــدي هبديه، ونســتنر 

ــة ودرره النفيســة. ــه البليغ ــوار حكم بأن

ــم  ــي، وقي ــر ع ــي، وفك ــاج ع ــر منه ــرى الغدي ــتذكر يف ذك ــا أن نس إن علين
عــي، ومبــادئ عــي، وأخــاق عــي، ونأخــذ منــه مــا نســتطيع، وننهــج بنهجــه 

)1) األمايل للطويس: 576/ 1189. 
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بقــدر مــا نطيــق.

إن علينــا االهتــداء هبــدي هنــج ومنهــاج اإلمــام عــي عليــه الســام، وااللتزام 
بــه قــوالً وفعــًا وســلوكًا، والســر وفــق هنجــه وســرته، والتقيــد بأوامــر الرشع 
املقــدس، واالبتعــاد عــن كل مــا خيالــف الديــن، والعمــل الــدؤوب مــن أجــل 
خدمــة اإلســام واملســلمني كــا كان يفعــل أمــر املؤمنــني عليــه الســام يف كل 

تفاصيــل وأبعــاد حياتــه املباركــة.

الف�سل الثاين

م�سامني زيارة الإمام الهادي )ع( يوم الغدير

ِزياَرُة أمِر امُلؤِمننَي يف يوم الَغدير

مــن الزيــارات اهلامــة زيــارة الغديــر الــواردة عــن اإلمــام عــي اهلــادي عليــه 
الســام، إذ زار اإلمــام عليــه الســام جــده أمــر املؤمنــني عليــه الســام يف يــوم 
الغديــر يف الســنة التــي أشــخصه هبــا املعتصــم العبــايس مــن املدينــة املنــورة إىل 

مدينــة ســامراء يف العــراق.

ــه الســام مــن أروع وَأجــلِّ  ــر لإلمــام عــي اهلــادي علي ــارة الغدي وتعــد زي
الزيــارات، وقــد أصبــح أتبــاع مدرســة أهــل البيــت، وطــول التاريــخ، ويف كل 
ــر،  ــة الغدي ــارة لواقع ــن إش ــه م ــا احتوت ــة مل ــارة اهلام ــذه الزي ــرأون ه ــكان يق م

ــه الســام. ــة ومقــام أمــر املؤمنــني علي ــان مكان وبي

إن حادثــة الغديــر مــن احلقائــق التارخييــة الثابتــة؛ فقــد أّكــد رســول الل صــى 
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ــرام  ــة احل ــهر ذي احلج ــن ش ــرش م ــن ع ــم يف الثام ــر خ ــه يف غدي ــه وآل الل علي
مــن الســنة العــارشة للهجــرة أن اخلليفــة والــوص مــن بعــده هــو أمــر املؤمنــني 
)ع(، وأمــر املســلمني بمبايعتــه كخليفــة مــن بعــده، واســتمرت مبايعتــه باإلمــرة 

واخلافــة ملــدة ثاثــة أيــام متواليــة.

وقــد اختــر اإلمــام عــي ليكــون الــوص واخلليفــة والقائــد مــن بعــد رســول 
ُســوُل  َا الرَّ الل بأمــر مــن الل تعــاىل، كــا قــال تعــاىل يف حمكم كتابــه املجيــد: )َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللُّ َيْعِصُمــَك  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ َبلِّ
ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اللَّ الَ َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن(1، واألمــر الــذي بّلغــه رســول الل 
للمســلمني هــو أن اإلمــام عليــًا هــو اخلليفــة مــن بعــده كــا أمجــع املفــرون عى 
ذلــك إال مــا نــدر. وقــد أوضــح رســول الل صــى الل عليــه وآلــه ذلــك يف واقعــة 
الغديــر املشــهورة، والتــي شــهد هبــا أكابــر الصحابــة، ورواهــا أئمــة احلديــث 

وحفاظــه بأســانيد وطــرق متعــددة، وهــي موجــودة يف كتــب الفريقــني.

وباإلضافــة إىل النــص عليــه باخلافــة واإلمامــة مــن بعــد رســول الل صــى 
ــادة  ــات القي ــة مؤه ــخصيته العظيم ــر يف ش ــت تتواف ــد كان ــه، فق ــه وآل الل علي
ــجاعة،  ــم، والش ــة، والعل ــا: العصم ــن أبرزه ــي م ــة، والت ــة واخلاف واإلمام

ــا. ــال.... وغره ــال والك واجل

مضامني الزيارة

ــني  ــى مضام ــام ع ــه الس ــادي علي ــي اهل ــام ع ــر لإلم ــارة الغدي ــوت زي احت

)1) سورة املائدة، اآلية: 67. 
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عقائديــة وفكريــة يف غايــة األمهيــة، والتــي ثارهــا كثــرة، نقتطــف منهــا هــذه 
ــار: الث

1- أسبقية أمر املؤمنني عليه السام:

أوضــح اإلمــام اهلــادي عليــه الســام أســبقية أمــر املؤمنــني اإلمام عــي عليه 
الســام يف اإلســام والصــاة خلــف رســول الل صــى الل عليــه وآلــه واجلهــاد 

معــه، إذ قــال عليــه الســام:

ــُه يِف َداِر  ــَدى َصْفَحَت ــَد َوَأْب ــُه َوَجاَه ــىَّ َل ــاللَِّ َوَص ــَن بِ ــْن آَم ُل َم ــَت َأوَّ -َوَأْن
ــَرًة-1. ــُد َجْه ــْيَطاُن ُيْعَب ــًة َوالشَّ ــُحوَنٌة َضَاَل ِك َواأْلَْرُض َمْش ْ ــرشِّ ال

وقــد أكــد املؤرخــون عــى دقــة كام اإلمــام اهلــادي عليه الســام؛ إذ أشــاروا 
إىل أن اإلمــام عليــًا عليــه الســام هــو أول مــن أســلم ومل يســبقه إىل ذلــك ســابق 
ــه  ــام نفس ــه الس ــي علي ــام ع ــك اإلم ــى ذل ــد ع ــد أك ــى، وق ــر أو أنث ــن ذك م

بقولــه: -اللهــم إين أول مــن أنــاب، وســمع وأجــاب-2.

ــلم،  ــا أول مــن أس ــال: -أن ــه الســام ق ــي علي ــه، عــن ع ــن مردوي ــن اب وع
ــه -3. ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــع رس ــى م ــن ص وأول م

ــن  ــة: -وكان مــن نعمــة الل عــى عــي ب ــن هشــام يف الســرة النبوي ــال اب وق
ــة  ــم أزم ــًا أصابته ــر، أن قريش ــن اخل ــه م ــه وأراد ب ــع الل ل ــا صن ــب ومم أيب طال

)1) بحار األنوار: العامة املجلي، ج 97، ص 362. 
)2) بحار األنوار: العامة املجلي، ج34، ص 111. 

)3) مناقب عي بن أيب طالب عليه السام: ابن مردويه األصفهاين، ص47، رقم1. 
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ــر. ــال كث ــب ذا عي ــو طال ــديدة، وكان أب ش

فقــال رســول الل صــى الل عليــه وآلــه للعبــاس عمــه، وكان مــن أيــر بنــي 
هاشــم: يــا عبــاس إن أخــاك أبــا طالــب كثــر العيــال، وقــد أصــاب النــاس مــا 
تــرى مــن هــذه األزمــة، فانطلــق بنــا إليــه فلنخفــف عنــه مــن عيالــه، آخــذ مــن 

بنيــه رجــًا وتأخــذ أنــت رجــًا فنكفهــا عنــه.

فقــال العبــاس: نعــم. فانطلقــا حتــى أتيــا أبــا طالــب، فقــاال لــه: إنــا نريــد أن 
نخفــف مــن عيالــك حتــى ينكشــف عــن النــاس مــا هــم فيــه.

فقــال هلــا أبــو طالــب: إذا تركتــا يل عقيــًا فاصنعــا مــا شــيئتا. فأخذ رســول 
الل صــى الل عليــه وآلــه عليــًا فضمــه إليــه، وأخــذ العبــاس جعفــرًا فضمــه إليــه، 
ــارك  ــه الل تب ــى بعث ــه حت ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــع رس ــي م ــزل ع ــم ي فل

وتعــاىل نبيــًا، فاتبعــه عــي وآمــن بــه وصدقــه-1.

ــلم  ــن أس ــال: -أول م ــم ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــه ع ــائي يف خصائص وروى النس
ــن أيب طالــب-2. ــه عــي ب ــه وآل مــع رســول الل صــى الل علي

وقــد ذكــر أكثــر أهــل احلديــث أنــه عليــه الســام أول النــاس اتباعــًا لرســول 
الل وإيانــًا بــه ومل خيالــف يف ذلــك إال األقلــون. وقــد قــال هــو عليــه الســام: 
ــاس،  ــام الن ــل اس ــلمت قب ــاروق األول، أس ــا الف ــر، وأن ــق األك ــا الصدي أن

)1) السرة النبوية: ابن هشام، املكتبة العرية، بروت، طبع عام 1423هـ 2002م، ج1، 
ص184 185. 

)2) خصائص أمر املؤمنني عي بن أيب طالب: النسائي، ص20، رقم 3و4. 
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وصليــت قبــل صاهتــم.

ومــن وقــف عــى كتــب أصحــاب احلديــث حتقــق ذلــك وعلمــه واضحــًا، 
ــه  ــذي رجح ــول ال ــو الق ــري، وه ــر الط ــن جري ــدي واب ــب الواق ــه ذه وإلي

ــتيعاب. ــاب االس ــب كت ــره صاح ون

ويف أسد الغابة: هو أول الناس إسامًا يف قول كثر من العلاء.

ــداد  ــلان وأيب ذر واملق ــن س ــتيعاب: روي ع ــر يف االس ــد ال ــن عب ــال اب وق
وخبــاب وجابــر وأيب ســعيد اخلــدري وزيــد بــن األرقــم أن عــي بــن أيب طالــب 

أول مــن أســلم وفضلــه هــؤالء عــى غــره.

ــه  ــى الل علي ــد ص ــوله حمم ــالل وبرس ــن ب ــن آم ــحاق: أول م ــن إس ــال اب وق
وآلــه مــن الرجــال عــي ابــن أيب طالــب، وهــو قــول ابــن شــهاب إال أنــه قــال 
مــن الرجــال بعــد خدجيــة. وهــو قــول اجلميــع يف خدجيــة. ثــم روى بســنده عــن 
ــريب  ــو أول ع ــره: ه ــد غ ــت ألح ــال ليس ــع خص ــي أرب ــال: لع ــاس ق ــن عب اب
وعجمــي صــى مــع رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، وهــو الــذي كان لــواؤه 
معــه يف كل زحــف، وهــو الــذي صــر معــه يــوم فــر عنــه غــره، وهــو الــذي 
غســله وأدخلــه قــره. قــال: وروي عــن ســلان عــن النبــي صــى الل عليــه وآله: 

أول هــذه األمــة ورودًا عــى احلــوض أوهلــا إســامًا عــي بــن أيب طالــب.

وبســنده عــن ســلان الفــاريس، عــن النبي صــى الل عليه وآلــه: أولكــم ورودًا 
عــى احلــوض أولكــم إســامًا عــي بــن أيب طالــب. ورواه احلاكــم يف املســتدرك 
بســنده عــن ســلان مثلــه. ويف االســتيعاب بســنده عــن ابــن عبــاس: أول مــن 
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صــى مــع النبــي صــى الل عليــه وآلــه بعــد خدجيــة عــي بــن أيب طالــب. وبســنده 
عــن ابــن عبــاس أيضــًا كان عــي بــن أيب طالــب أول مــن آمــن مــن النــاس بعــد 

. جية خد

قــال أبــو عمــرو بــن عبــد الــر: هــذا إســناد ال مطعــن فيــه ألحــد لصحتــه 
وثقــة نقلتــه. وقــال ابــن شــهاب وعبــد الل بــن حممــد بــن عقيــل وقتــادة وابــن 
إســحاق: أول مــن أســلم مــن الرجــال عــي. واتفقــوا عــى أن خدجيــة أول مــن 
آمــن بــالل ورســوله وصدقــه فيــا جــاء بــه ثــم عــي بعدهــا. قــال وروي يف ذلــك 
عــن أيب رافــع مثــل ذلــك وبســنده ســئل حممــد بــن كعــب القرظــي عــن أول 

مــن أســلم عــي أم أبــو بكــر؟

ــًا  ــاس ألن علي ــى الن ــبه ع ــا ش ــامًا؛ وإن ــا إس ــي أوهل ــبحان الل ع ــال: س ق
ــامًا. ــا إس ــا أوهل ــًا عندن ــك أن علي ــامه، وال ش ــى إس أخف

وبســنده عــن قتــادة، عــن احلســن، أســلم عــي وهــو أول مــن أســلم. وقــال 
ابــن إســحاق: أول ذكــر آمــن بــالل ورســوله عــي بــن أيب طالــب. وبســنده عــن 
ــن أيب  ــي ب ــة ع ــد خدجي ــلم بع ــن أس ــوا: أول م ــره قال ــن وغ ــن احلس ــادة ع قت

طالــب. وبســنده عــن ابــن عبــاس أول مــن أســلم عــي.

ــال:  ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــي ع ــلم املائ ــر: وروى مس ــد ال ــن عب ــال اب ق
ــاء.  ــوم الثاث ــي ي ــى ع ــني وص ــوم االثن ــه ي ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــتنبئ النب اس
ــال:  ــه ق ــن أبي ــدة ع ــن بري ــن عبدالل ب ــنده ع ــتدرك بس ــم يف املس وروى احلاك
ــوم  ــي ي ــى ع ــني وص ــوم االثن ــه ي ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــي إىل رس أوح
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الثاثــاء. وبســنده عــن أنــس قــال: نبــئ النبــي صــى الل عليــه وآلــه يــوم االثنــني 
ــاء. ــوم الثاث ــي ي ــلم ع وأس

وروى النســائي يف اخلصائــص بعــدة أســانيد عــن زيــد بــن أرقــم: أول مــن 
صــى مــع رســول الل صــى الل عليــه وآلــه عــي بــن أيب طالــب. وبســنده عنــه: 
أول مــن أســلم مــع رســول الل صــى الل عليــه وآلــه عــي بــن أيب طالــب. وروى 
احلاكــم يف املســتدرك وصححــه عــن زيــد بــن أرقــم: أول مــن أســلم مع رســول 
ــص  ــي يف تلخي ــه الذهب ــب وصحح ــن أيب طال ــي ب ــه ع ــه وآل ــى الل علي الل ص

املســتدرك ويف االســتيعاب1.

ــول  ــن برس ــاس آم ــن الن ــر م ــال: كان أول ذك ــحاق ق ــن إس ــد ب ــن حمم وع
ــن أيب  ــه معــه وصــى وصــدق مــا جــاء مــن الل، عــي ب ــه وآل الل صــى الل علي
طالــب، وهــو ابــن عــرش ســنني يومئــذ، وكان ممــا أنعــم الل بــه عــى عــي بــن أيب 
ــه قبــل  ــه وآل ــه كان يف حجــر رســول الل صــى الل علي ــه الســام أن طالــب علي

ــام2. اإلس

وقال ابن اسحاق: أسلم عي وله عرش سنني3.

ونقــل ابــن كثــر بإســناده: عــي أول مــن أســلم، وقــد أســلم وهــو ابــن تســع 

)1) أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج2، ص25 26. 
)2) املناقب: املوفق اخلوارزمي، مؤسسة النرش اإلسامي، قم، الطبعة اخلامسة 1425هـ، ص 

51، رقم 13. 
1431هـ  األوىل  الطبعة  بروت،  صادر،  دار  البلخي،  سهل  بن  أحد  والتاريخ:  البدء   (3(

2010م، ص372. 
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.1 سنني

وقال ابن عباس: أول من أسلم مع النبي صى الل عليه وآله عي2.

وروي يف أســد الغابــة بعــدة أســانيد إىل ابــن عبــاس وزيــد بــن أرقــم: أول من 
عي3. أسلم 

وعــن أيب بــن أرقــم قــال: -أول مــن أســلم مــع رســول الل صــى الل عليــه 
وآلــه عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام -4.

يقــول القــاض املغــريب: -فآمــن - أي عــي - بــالل وبرســوله معــًا والنــاس 
مرشكــون، وصــدق نبيــه وهــم لــه مكذبــون، فــكان أول املؤمنــني إيانــًا وأســبق 
ــر  ــن ذك ــق م ــني وأح ــني والصديق ــن املقرب ــك م ــكان لذل ــبقًا، ف ــابقني س الس
ــوْا(  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــرآن )َي ــة يف الق ــل: كل آي ــك قي ــمني، ولذل ــن اإلس هبذي

ــها-5. ــي رأس فع

وقــد أكــدت معظــم كتــب التاريــخ والســرة واحلديــث أن اإلمــام عليــًا عليــه 
الســام هــو أول مــن أســلم؛ إذ مل يســبقه إىل ذلــك أحــد، ومل خيالــف يف ذلــك إال 

ــن املؤرخني. ــة م قل

)1) البداية والنهاية: ابن كثر، ج 3، ص 285. 
)2) الكامل يف التاريخ: ابن األثر، ج1، ص 582. 

)3) أسد الغابة: ابن األثر، ج 4، ص 17. 
)4) تاريخ الطري: ابن جرير الطري، ج1، ص537. 

)5) املناقب واملثالب: القاض املغريب، ص 206. 
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أمــا عــن أن اإلمــام عليــًا عليــه الســام أول مــن صــى مــع رســول الل صــى 
ــن  ــناده ع ــائي بإس ــرة، إذ روى النس ــك متوات ــث يف ذل ــه فاألحادي ــه وآل الل علي
حبــة العــرين قــال: ســمعت عليــًا يقــول: -أنــا أول مــن صــى مــع رســول الل 

صــى الل عليــه وآلــه -. 1

وعــن زيــد بــن أرقــم قــال: -أول مــن صــى مــع رســول الل صــى الل عليــه 
وآلــه عــي-2.

ــن  ــد ب ــا حــزة يقــول: ســمعت زي ــال: ســمعت أب ــن مــرة ق وعــن عمــرو ب
أرقــم يقــول: -أول رجــل صــى مــع رســول الل صــى الل عليــه وآلــه عــي عليــه 

الســام -3.

وعــن عبــاد بــن عبــد الل قــال: ســمعت عليــًا يقــول: -أنــا عبــد الل وأخــو 
ــع  ــت م ــرت صلي ــدي أال كاذب مف ــا بع ــر ال يقوهل ــق األك ــا الصدي ــوله وأن رس

ــنني-4. ــبع س ــاس بس ــل الن ــول الل قب رس

وعــن ابــن مردويــه، عــن حبــة بن جويــن، قــال عــي عليــه الســام: -عبدت 
الل مــع رســول الل صــى الل عليــه وآلــه ســبع ســنني قبــل أن يعبــده أحــد مــن 

)1) خصائص أمر املؤمنني عي بن أيب طالب: النسائي، املكتبة العرية، طبع عام 1424هـ 
2003م، ص20. 

)2) خصائص أمر املؤمنني عي بن أيب طالب: النسائي، املكتبة العرية، طبع عام 1424هـ 
2003م، ص20. 

)3) تاريخ الطري: ابن جرير الطري، ج1، ص537. 
)4) تاريخ الطري: ج 2، ص 537، والكامل يف التاريخ، ابن األثر، ج1، ص 582. 
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هــذه األمــة-1.

ــدالل: بعــث  ــن عب ــر ب ــال جاب ــاس: أول مــن صــى عــي. وق ــن عب ــال اب وق
ــاء2. ــوم الثاث ــوم االثنــني وصــى عــي ي ــه ي ــه وآل ــي صــى الل علي النب

ــه  ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــع رس ــت م ــي: صلي ــال ع ــتيعاب: ق ويف االس
ــري إال خدجيــة. ــذا ال يصــي معــه غ ــذا وك ك

وبإســناده عــن حبــة بــن جويــن، عــن عــي: مل أعلــم أحــدًا مــن هــذه األمــة 
ــبع  ــنني أو س ــس س ــم خ ــد منه ــده أح ــل أن يعب ــه قب ــد عبدت ــي، لق ــد الل قب عب
ســنني. وبإســناده عــن أيب أيــوب األنصــاري، عــن النبــي صــى الل عليــه وآلــه: 
لقــد صلــت املائكــة عــّي وعــى عــي ســبع ســنني، وذلــك أنــه مل يصــِل معــي 

رجــل غــره.

وروى النســائي يف اخلصائــص بســنده عــن عــي: آمنــت قبــل النــاس بســبع 
ســنني. وبســنده عنــه عليــه الســام: مــا أعــرف أحــدًا مــن هــذه األمــة عبــد الل 
بعــد نبينــا غــري، عبــدت الل قبــل أن يعبــده أحــد مــن هــذه األمــة تســع ســنني. 

كــذا يف النســخة، ولعلــه تصحيــف ســبع ســنني3.

وروى احلاكــم يف املســتدرك بســنده عــن عبــاد بــن عبــد الل األســدي، عــن 
عــي قــال: إين عبــدالل، وأخــو رســوله، وأنــا الصديــق األكــر، ال يقوهلــا بعــدي 

)1) مناقب عي بن أيب طالب: األصفهاين، ص48، رقم4. 
)2) الكامل يف التاريخ: ج1، ص 582. 

)3) أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج2، ص 26. 
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ــذه  ــن ه ــد م ــده أح ــل أن يعب ــنني قب ــبع س ــاس بس ــل الن ــت قب إال كاذب، صلي
األمة1.

ــل أن  ــدت الل قب ــد عب ــول: لق ــًا يق ــمعت علي ــرين س ــة الع ــن حب ــنده ع وبس
يعبــده أحــد مــن هــذه األمــة خــس ســنني. وبســنده عــن حبــة العــرين ســمعت 
ــه. ورواه  ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــع رس ــى م ــن ص ــا أول م ــول: أن ــًا يق علي

ــة العــرين مثلــه2. احلافــظ النســائي يف اخلصائــص بســنده عــن حب

ــت  ــه: صل ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــال رس ــال: ق ــاس ق ــن عب ــن اب وع
املائكــة عــّي وعــى عــي ســبع ســنني، قيــل: ومل ذلــك يــا رســول الل؟ قــال: مل 

ــره. ــال غ ــن الرج ــي م ــن مع يك

ويف روايــة مــن مناقــب اخلوارزمــي أيضــًا قــال: صلــت املائكــة عــّي وعــى 
ــه إال الل إىل الســاء إال  ــه مل يرتفــع شــهادة أن ال إل عــي ســبع ســنني، وذلــك أن

منــي ومــن عــي. وقــد أورده الطــري صاحــب اخلصائــص3.

ويتضــح ممــا تقــدم مــن األحاديــث واألخبــار أن اإلمــام عليــًا عليــه الســام 
هــو أول مــن أســلم وصــى مــع النبــي صــى الل عليــه وآلــه، وهــو األمــر الــذي 
أكــده اإلمــام اهلــادي عليــه الســام يف زيــارة الغديــر، وقــد ســبق اإلمــام عــي 
عليــه الســام مجيــع املســلمني بســبع ســنني؛ ألن الصــاة فرضــت ليلــة اإلرساء، 
وهــي كانــت قبــل اهلجــرة بثــاث ســنني، والنبــي صــى الل عليــه وآلــه أقــام يف 

)1) أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج2، ص 26. 
)2) أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني، ج2، ص 25. 
)3) بحار األنوار: العامة املجلي، ج38، ص239. 
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مكــة املكرمــة بعــد البعثــة عــرش ســنني، وكان اإلمــام عــي عليــه الســام يذهــب 
ــعب،  ــراء، أو إىل الش ــار ح ــه إىل غ ــه وآل ــى الل علي ــرم ص ــول األك ــع الرس م
يتعبــدان لل تعــاىل خــال هــذه الســنني الســبع حتــى فرضــت الصــاة املكتوبــة.

2- جهاد أمر املؤمنني وشجاعته:

بــنيَّ اإلمــام عــي اهلــادي عليــه الســام جهــاد أمــر املؤمنــني عليــه الســام، 
ــرآن  ــن الق ــات م ــهدًا بآي ــزوات، مستش ــروب والغ ــه يف احل ــجاعته ومواقف وش

ــه الغديريــة: ــه الســام يف زيارت الكريــم، إذ قــال علي

ــْوُم  ــوَرُة، َي ــاُم امْلَْذُك ــُهوَرُة َواأْلَيَّ ــاُت امْلَْش ــُهوَدُة َوامْلََقاَم ــُف امْلَْش ــَك امْلََواِق -َوَل
َبــْدٍر َوَيــْوُم اأْلَْحــَزاِب، )َوإِْذ َزاَغــِت اأْلَْبَصــاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلــوُب احْلَنَاِجــَر َوَتُظنُّوَن 
ــوُل  ــِديدًا * َوإِْذ َيُق ــزااًل َش ــوا ِزْل ــوَن َوُزْلِزُل ــِيَ امْلُْؤِمنُ ــَك اْبُت ــا * ُهنالِ ــاللَِّ الظُّنُوَن بِ
ــا اللَُّ َوَرُســوُلُه إاِلَّ ُغــُرورًا * َوإِْذ  ــْم َمــَرٌض مــا َوَعَدَن ِذيــَن يِف ُقُلوهِبِ امْلُنافُِقــوَن َوالَّ
ــٌق  ــَتْأِذُن َفِري ــوا َوَيْس ــْم َفاْرِجُع ــاَم َلُك ــِرَب ال ُمق ــَل َيْث ــا َأْه ــْم ي ــٌة ِمنُْه ــْت طاِئَف قاَل
ِمنُْهــُم النَّبـِـيَّ َيُقوُلــوَن إِنَّ ُبُيوَتنــا َعــْوَرٌة َومــا ِهــَي بَِعــْوَرٍة إِْن ُيِريــُدوَن إاِلَّ فـِـرارًا(1.

ــا اللَُّ  ــا َوَعَدَن ــذا م ــوا ه ــزاَب قاُل ــوَن اأْلَْح ــا َرَأ امْلُْؤِمنُ ــاىَل: )َومَلَّ ــاَل اللَُّ َتَع َوَق
ــِليًا(2. ــًا َوَتْس ــْم إاِلَّ إِيان ــا زاَدُه ــوُلُه َوم ــَدَق اللَُّ َوَرُس ــوُلُه َوَص َوَرُس

ِذيــَن َكَفــُروا بَِغْيظِِهــْم مَلْ َيناُلــوا  َفَقَتْلــَت َعْمَروُهــْم َوَهَزْمــَت مَجَْعُهــْم )َوَردَّ اللَُّ الَّ

)1) سورة األحزاب، اآلية: 10 13. 
)2) سورة األحزاب، اآلية: 22. 
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ــا َعِزيــزًا(1. َخــْرًا َوَكَفــى اللَُّ امْلُْؤِمنـِـنَي اْلِقتــاَل َوكاَن اللَُّ َقِويًّ

ُســوُل َيْدُعوُهــْم يِف  َوَيــْوُم ُأُحــٍد إِْذ َيْصَعــُدوَن َواَل َيُلــوَن َعــَى َأَحــٍد َوالرَّ
ــَاِل  ــنِي َوَذاَت الشِّ ــيِّ َذاَت اْلَيِم ــِن النَّبِ ــنَي َع ِك ــُم امْلُرْشِ ــُذوُد هِبِ ــَت َت ــْم َوَأْن ُأْخَراُه

ــنَي. ــَك اخْلَاِذلِ ــَرَ بِ ــنَي َوَن ــَا َخاِئِف ــُم اللَُّ َعنُْك ُه ــى َردَّ َحتَّ

ــِه التَّنِْزيــُل: )إِْذ َأْعَجَبْتُكــْم َكْثَرُتُكــْم َفَلــْم ُتْغــِن  ــنْيٍ َعــَى َمــا َنَطــَق بِ ــْوُم ُحنَ َو َي
ــمَّ  ــَن * ُث ــْم ُمْدبِِري ْيُت ــمَّ َولَّ ــْت ُث ــا َرُحَب ــُم اأْلَْرُض بِ ــْت َعَلْيُك ــْيئًا َوضاَق ــْم َش َعنُْك
َأْنــَزَل اللَُّ َســِكينََتُه َعــى َرُســولِِه َوَعــَى امْلُْؤِمنِــنَي(2 َوامْلُْؤِمنُــوَن َأْنــَت َوَمــْن َيِليــَك 
ــَك اْلَعبَّــاُس ُينَــاِدي امْلُنَْهِزِمــنَي: َيــا َأْصَحــاَب ُســوَرِة اْلَبَقــَرِة، َيــا َأْهــَل َبْيَعــِة  َوَعمُّ
ــُم  ــَت ُدوهَنُ ْل ــَة، َوَتَكفَّ ــُم امْلَُئوَن ــْد َكَفْيَتُه ــْوٌم َق ــُه َق ــَتَجاَب َل ــى اْس ــَجَرِة، َحتَّ الشَّ
ــَك  ــِة، َوَذلِ ــاىَل بِالتَّْوَب ــَد اللَِّ َتَع ــنَي َوْع ــِة، َراِج ــَن امْلَُثوَب ــنَي ِم ــاُدوا آِيِس ــَة، َفَع امْلَُعوَن
َقــْوُل اللَِّ َجــلَّ ِذْكــُرُه ُثــمَّ َيُتــوُب اللَُّ ِمــْن َبْعــِد ذلـِـَك َعــى َمــْن َيشــاُء َوَأْنــَت َحاِئــٌز 

ــِر. ــٌز بَِعظِيــِم اأْلَْج ، َفاِئ ــْرِ َدَرَجــَة الصَّ

َوَيــْوُم َخْيــَرَ إِْذ َأْظَهــَر اللَُّ ُخــوَر امْلُنَافِِقــنَي، َوَقَطــَع َدابـِـَر اْلَكافِِريــَن، َواحْلَْمــُد للَِِّ 
ــوَن اأْلَْدَبــاَر َوَكاَن َعْهــُد  َربِّ اْلعامَلـِـنَي، )َوَلَقــْد َكاُنــوا َعاَهــُدوا اللََّ ِمــن َقْبــُل اَل ُيَولُّ

َمْسُؤوالً(3. اللَِّ 

ويضيف اإلمام اهلادي عليه السام قائًا:

)1) سورة األحزاب، اآلية: 25. 
)2) سورة التوبة، اآليتان: 25 26. 

)3) سورة األحزاب، اآلية: 15. 
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ــُل  ِم ــِه حَتْ ــِه َوَمَغاِزي ــَع ُحُروبِ ــه مَجِي ــه وآل ــى الل علي ــيِّ ص ــَع النَّبِ ــِهْدَت َم -َش
ــَك يِف  ــُهوِر َوَبِصَرتِ ــَك امْلَْش ــمَّ حِلَْزِم ــُه ُث اَم ــْيِف ُقدَّ ُب بِالسَّ ــرْضِ ــُه، َوَت ــَة َأَماَم اَي الرَّ

ــٌر-1. ــَك َأِم ــْن[ َعَلْي ــن ]َيُك ــِن َومَلْ تك ــَرَك يِف امْلََواطِ ــوِر، َأمَّ اأْلُُم

ــاد  ــارة جه ــن الزي ــع م ــذا املقط ــني يف ه ــام يب ــه الس ــادي علي ــام اهل فاإلم
ومواقــف وشــجاعة وبســالة أمــر املؤمنــني عليــه الســام ضــد أعداء اإلســام، 
ــن يف ســبيل الل تعــاىل، وكان كاشــف  ــرز املجاهدي ــه الســام مــن أب إذ كان علي
الكــروب عــن الرســول األكــرم صــى الل عليــه وآلــه، واملقــدام يف كل الغزوات، 
واملنصــور يف كل املاحــم، مــا فــّر مــن معركــة قــط، ورضبتــه لألعــداء واحــدة 

ال حتتــاج إىل ثانيــة.

ــم  ــا اس ــه، وحم ــر مــن كان قبل ــاس فيهــا ذك ــى الن ــه أنس ــجاعة فإن ــا الش -أم
ــوم  ــال إىل ي ــه يف احلــرب مشــهورة يــرضب هبــا األمث ــأيت بعــده، ومقامات مــن ي
ــارز  ــة، وال ب ــن كتيب ــاع م ــط، وال ارت ــر ق ــا ف ــذي م ــجاع ال ــو الش ــة، وه القيام
أحــدًا إال قتلــه، وال رضب رضبــة قــط فاحتاجــت األوىل إىل الثانيــة، ويف 
احلديــث: كانــت رضباتــه وتــرًا-2. وال خــاف بــني املؤرخــني يف أن أول مبــارز 
ــي  ــام ع ــو اإلم ــام - ه ــة يف اإلس ــي أول معرك ــرى - وه ــدر الك ــة ب يف معرك
عليــه الســام الــذي قتــل الوليــد بــن عتبــة، كــا قتــل لوحــده يف معركــة بــدر 

ــني. ــف املرشك نص

يقــول ابــن أيب احلديــد املعتــزيل: -وإمــا اجلهــاد يف ســبيل الل، فمعلــوم عنــد 

)1) بحار األنوار: ج 97، ص 364 365. 
)2) بحار األنوار: العامة املجلي، ج 41، ص 143. 
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صديقــه وعــدوه؛ أنــه ســيد املجاهديــن، وهــل اجلهــاد ألحــد مــن النــاس إال له! 
وقــد عرفــت أن أعظــم غــزاة غزاهــا رســول الل صــى الل عليــه وآلــه وأشــدها 
نكايــة يف املرشكــني بــدر الكــرى، قتــل فيهــا ســبعون مــن املرشكــني، قتــل عــي 
نصفهــم، وقتــل املســلمون واملائكــة النصــف اآلخــر. وإذا رجعــت إىل مغــازي 
ــاذري  ــر الب ــن جاب ــى ب ــخ األرشاف ليحي ــدي وتاري ــر الواق ــن عم ــد ب حمم
ــدق  ــد واخلن ــا كأح ــه يف غره ــن قتل ــك، دع م ــة ذل ــت صح ــا علم وغرمه
ــه مــن املعلومــات  ــه، ألن ــى لإلطنــاب في وغرمهــا، وهــذا الفصــل ال معن

ــا-1. ــر ونحومه ــة وم ــود مك ــم بوج ــة، كالعل الرضوري

ــه  ــه الســام عــى فــراش النبــي صــى الل علي 3- مبيــت أمــر املؤمنــني علي
وآلــه:

ــألة  ــة إىل مس ــه الغديري ــام يف زيارت ــه الس ــادي علي ــي اهل ــام ع ــار اإلم أش
مبيــت أمــر املؤمنــني عليــه الســام عــى فــراش النبــي صــى الل عليــه وآلــه مــن 
أجــل حايتــه مــن القتــل، إذ أمجعــت قريــش عــى قتلــه، فــكان اإلمــام عــي عليــه 

الســام هــو الفدائــي األول يف اإلســام، فنقــرأ يف الزيــارة:

ــَا  ــَت َك ــام إِْذ َأَجْب ــه الس ــَح علي بِي ــَراِش الذَّ ــَى اْلِف ــاِت َع ــَبْهَت يِف اْلَبَي -َوَأْش
ــيَّ  ــا ُبنَ ــُه: )َي ــاَل َل ــبًا، إِْذ َق ــرًا حُمَْتِس ــَاِعيُل َصابِ ــاَع إِْس ــَا َأَط ــَت َك ــاَب، َوَأَطْع َأَج
ــُر  ــا ُتْؤَم ــْل َم ــِت اْفَع ــا َأَب ــاَل َي ــَرى َق ــاَذا َت ــاِم َأينِّ َأْذَبُحــَك َفانُظــْر َم إيِنِّ َأَرى يِف امْلَنَ
ــيُّ صــى  ــَك النَّبِ ــا َأَباَت ــَت مَلَّ ــَك َأْن ــَن(2 َوَكَذلِ ابِِري ــَن الصَّ ــَتِجُديِن إِن َشــاء اللَُّ ِم َس

)1) رشح هنج الباغة: ج1، ص 41. 
)2) سورة الصافات، اآلية: 102. 
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ــَت إىَِل  ْع ــَك، َأرْسَ ــُه بِنَْفِس ــًا َل ــِدِه َواِقي ــَع يِف َمْرَق ــَرَك َأْن َتْضَج ــه َوَأَم ــه وآل الل علي
نــًا، َفَشــَكَر اللَُّ َتَعــاىَل َطاَعَتــَك، َوَأَبــاَن  إَِجاَبتـِـِه ُمطِيعــًا َولِنَْفِســَك َعــَى اْلَقْتــِل ُمَوطِّ
ي َنْفَســُه اْبتَِغــاء  َعــْن مَجِيــِل فِْعِلــَك بَِقْولِــِه َجــلَّ ِذْكــُرُه: )َوِمــَن النَّــاِس َمــن َيــرْشِ

ــاِت اللِّ(2-1. َمْرَض

وقــد فــدى أمــر املؤمنــني عليــه الســام النبــي صــى الل عليــه وآلــه بنفســه 
ــى الل  ــي ص ــوا النب ــون أن يقتل ــا أراد املرشك ــهرها عندم ــرة، وأش ــن م ــر م أكث
ــه  ــه وآل ــا علــم رســول الل صــى الل علي ــم يف فراشــه، ومل ــه وهــو نائ ــه وآل علي
ــك  ــرتدد يف ذل ــه، ومل ي ــام مكان ــأن ين ــام ب ــه الس ــًا علي ــام علي ــر اإلم ــك أم بذل

ــه. ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــداء لرس ف

ــن  ــد روى اب ــث، فق ــخ واحلدي ــب التاري ــن كت ــد م ــة يف العدي ــة مروي والقص
ــًا  ــه لرأي ــام: والل إن يل في ــن هش ــل ب ــو جه ــال أب ــة: ق ــرة النبوي ــام يف الس هش

ــد. ــه بع ــم علي ــم وقعت أراك

قالوا: وما هو يا أبا احلكم؟

قــال: أرى أن نأخــذ مــن كل قبيلــة فتــى شــابًا جليــدًا نســيبًا وســيطًا فينــا، ثــم 
نعطــي كل فتــى منهــم ســيفًا صارمــًا، ثــم يعمــدوا إليــه، فيرضبــوه هبــا رضبــة 
ــه، فإهنــم إذا فعلــوا ذلــك تفــرق دمــه يف  رجــل واحــد، فيقتلــوه، فنســرتيح من
القبائــل مجيعــًا، فلــم يقــدر بنــو عبــد منــاف عــى حــرب قومهــم مجيعــًا، فرضــوا 

)1) سورة البقرة، اآلية: 207. 
)2) بحار األنوار: ج 97، ص 367. 
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منــا بالعقــل1، فعقلنــاه هلــم.

قــال: فقــال الشــيخ النجــدي: القــول مــا قــال الرجــل، هــذا الــرأي الــذي ال 
رأي غــره، فتفــرق القــوم عــى ذلــك وهــم جممعــون لــه.

قــال: فأتــى جرئيــل عليــه الســام رســول الل صــى الل عليــه وآلــه فقــال: ال 
تبــت هــذه الليلــة عــى فراشــك الــذي كنــت تبيــت عليــه.

قــال: فلــا كانــت عتمــة مــن الليــل اجتمعــوا عــى بابــه يرصدونــه متــى ينــام 
فيثبــون عليــه، فلــا رأى رســول الل صــى الل عليــه وآلــه مكاهنــم قــال لعــي بــن 
ــم  ــم عــى فــرايش، وتســج بــردي هــذا احلرضمــي األخــرض، فن أيب طالــب: ن
ــى الل  ــول الل ص ــم. وكان رس ــه منه ــك يشء تكره ــص إلي ــن خيل ــه ل ــه، فإن في

عليــه وآلــه ينــام يف بــردة ذلــك إذا نــام.

ــب  ــن كع ــد ب ــن حمم ــاد، ع ــن زي ــد ب ــي يزي ــحاق: فحدثن ــن إس ــال اب ق
القرظــي، قــال: ملــا اجتمعــوا لــه، وفيهــم أبــو جهــل بــن هشــام، فقــال وهــم 
عــى بابــه: إن حممــدًا يزعــم أنكــم إن تابعتمــوه عــى أمــره كنتــم ملــوك العــرب 
والعجــم، ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم، فجعلــت لكــم جنــان كجنــان األردن، 
ــه فيكــم ذبــح، ثــم بعثتــم مــن بعــد موتكــم، ثــم جعلــت  وإن مل تفعلــوا كان ل

ــار حترقــون فيهــا. لكــم ن

ــن  ــة م ــذ حفن ــه، فأخ ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــم رس ــرج عليه ــال: وخ ق
تــراب يف يــده، ثــم قــال: ]نعــم[ أنــا أقول ذلــك، أنــت أحدهــم، وأخــذ الل تعاىل 

)1) العقل: الدية. 
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عــى أبصارهــم عنــه، فــا يرونــه، فجعــل ينثــر ذلــك الــرتاب عــى رؤوســهم 
ــَن  ــَك مَلِ ــْرآِن احْلَِكيــِم * إِنَّ وهــو يتلــو هــؤالء اآليــات مــن يــس: )يــس * َواْلُق
ِحيــِم(1 إىل قوله:)َوَجَعْلنـَـا  ْســَتِقيٍم * َتنِزيــَل اْلَعِزيــِز الرَّ اٍط مُّ امْلُْرَســِلنَي * َعــَى ِصَ
وَن(2 حتى  ِمــن َبــنْيِ َأْيِديـِـْم َســّدًا َوِمــْن َخْلِفِهــْم َســّدًا َفَأْغَشــْينَاُهْم َفُهــْم الَ ُيْبــِرُ
فــرغ رســول الل صــى الل عليــه وآلــه مــن هــؤالء اآليــات، ومل يبــق منهــم رجــل 

إال وقــد وضــع عــى رأســه ترابــًا، ثــم انــرف إىل حيــث أراد أن يذهــب.

فأتاهم آٍت ممن مل يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟

قالوا: حممدًا.

قــال: خيبكــم الل! قــد والل خــرج عليكــم حممــد، ثــم مــا تــرك منكــم رجــًا 
إال وقــد وضــع عــى رأســه ترابــًا، وانطلــق حلاجتــه، أفــا تــرون مــا بكــم؟

ــم  ــراب، ث ــه ت ــإذا علي ــه، ف ــى رأس ــده ع ــم ي ــل منه ــع كل رج ــال: فوض ق
ــًا عــى الفــراش متســجيًا بــرد رســول الل صــى  جعلــوا يتطلعــون فــرون علي
الل عليــه وآلــه، فيقولــون: والل إن هــذا ملحمــد نائــًا، عليــه بــرده، فلــم يرحــوا 
كذلــك حتــى أصبحــوا، فقــام عــي عــن الفــراش، فقالــوا: والل لقــد كان صدقنا 

الــذي حدثنــا.

قــال ابــن إســحاق: وكان ممــا أنــزل الل عــز وجــل مــن القــرآن يف ذلــك اليوم، 
ــوَك َأْو  ــوَك َأْو َيْقُتُل ــُروْا لُِيْثبُِت ِذيــَن َكَف ــَك الَّ ومــا كانــوا أمجعــوا لــه: )َوإِْذ َيْمُكــُر بِ

)1) سورة يس: اآليات: 5-1. 
)2) سورة يس، اآلية: 9. 
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ــل:  ــز وج ــول الل ع ــَن(1 وق ــْرُ امْلَاِكِري ــُر اللُّ َواللُّ َخ ــُروَن َوَيْمُك ــوَك َوَيْمُك خُيِْرُج
ــَن  ــوِن * ُقــْل َتَربَُّصــوا َفــإيِنِّ َمَعُكــم مِّ ــِه َرْيــَب امْلَنُ ــُص بِ بَّ رَتَ )َأْم َيُقوُلــوَن َشــاِعٌر نَّ

بِِّصــنَي(2. امْلُرَتَ

قــال ابــن إســحاق: وأذن الل تعــاىل لنبيــه صــى الل عليــه وآلــه عنــد ذلــك يف 
اهلجــرة3.

ــول الل  ــداء لرس ــوت ف ــتعداد للم ــار واالس ــة واإليث ــور التضحي ــن ص وم
صــى الل عليــه وآلــه أيضــًا، كان اإلمــام عــي عليــه الســام - وبأمــر مــن والــده 
ــال  ــن االغتي ــه م ــًا علي ــه خوف ــه وآل ــى الل علي ــول ص ــع الرس ــام يف مضج - ين

ــد املطلــب يف الشــعب عندمــا قاطعتهــم قريــش. مــدة بقــاء بنــي عب

ــول  ــن الرس ــًا ع ــوت دفاع ــتعداد للم ــار واالس ــة واإليث ــور التضحي وص
األكــرم صــى الل عليــه وآلــه ورســالة اإلســام كثــرة جــدًا، فــكان اإلمــام عــي 

ــام. ــي يف اإلس ــق أول فدائ ــام بح ــه الس علي

4- خصائص وصفات أمر املؤمنني عليه السام:

أوضــح اإلمــام عــي اهلــادي عليــه الســام يف مقاطــع مــن زيارتــه الغديريــة 

)1) سورة األنفال، اآلية: 30. 
)2) سورة الطور، اآليتان: 31-30. 

 ،99 ص   ،2 ج  الطري:  وتاريخ   ،110-108 ص   ،2 ج  هشام،  ابن  النبوية:  السرة   (3(
والبداية والنهاية: ابن كثر، ج 3، ص 216. وعيون األثر: ابن سيد الناس، مؤسسة عز 
الدين، بروت، طبع عام 1409هـ 1986م، ج 1، ص 234. وسبل اهلدى والرشاد: 

الصاحلي الشامي، ج3، ص 232. 
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ــول  ــام إذ يق ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــب أم ــص ومناق ــات وخصائ ــض صف بع
ــه الســام: علي

ــَك مَلْ َتــَزْل لِْلَهــَوى خُمَالِفــًا، َولِلتَُّقــى حُمَالِفــًا، َوَعــَى َكْظــِم اْلَغْيــِظ  -َوَأْشــَهُد َأنَّ
ــَع اللَُّ  ــاِخطًا، َوإَِذا ُأطِي ــِيَ اللَُّ َس ــرًا، َوإَِذا ُع ــًا َغافِ ــاِس َعافِي ــِن النَّ ــاِدرًا، َوَع َق
َراِضيــًا، َوبـِـَا َعِهــَد إَِلْيــَك َعاِمــًا، َراِعيــًا ملَِــا اْســُتْحِفْظَت، َحافِظــًا ملَِا اْســُتوِدْعَت، 
َقْيــَت َضاِرعــًا، َواَل  ــَك َمــا اتَّ ــرًا َمــا َوَعــْدَت، َوَأْشــَهُد َأنَّ ُمَبلِّغــًا َمــا ُحِّْلــَت، ُمنَْتظِ
ــَك َجاِزعــًا، َواَل َأْحَجْمــَت َعــْن جُمَاَهــَدِة َعاِصيــَك َنــاِكًا، َواَل  َأْمَســْكَت َعــْن َحقِّ
ــَك يِف  ــا َأَصاَب ــَت ملَِ ــًا، َواَل َوَهنْ ــْرىَض اللَُّ ُمَداِهن ــا َي ــَاِف َم ــا بِِخ َض ــْرَت الرِّ َأْظَه
ــَك ُمَراِقبــًا، َمَعــاَذ اللَِّ َأْن  َســبِيِل اللَِّ، َواَل َضُعْفــَت َواَل اْســَتَكنَْت َعــْن َطَلــِب َحقِّ

ــِه َأْمــَرَك-1. ْضــَت إَِلْي ــَك َوَفوَّ ــْل إِْذ ُظِلْمــَت اْحَتَســْبَت َربَّ َتُكــوَن َكَذلِــَك َب

ــارة إىل بعــض  ــه الســام يف هــذا املقطــع مــن الزي يشــر اإلمــام اهلــادي علي
الصفــات الرفيعــة لإلمــام عــي عليــه الســام كمخالفــة اهلــوى، وحمالفــة التقى، 
وكظمــه للغيــظ، وعفــوه عــن املســيئني إليــه، وشــدته عــى املارقــني مــن الديــن، 

والثبــات عــى احلــق.

ويضيــف اإلمــام اهلــادي عليــه الســام يف بيــان صفــات جــده أمــر املؤمنــني 
ِجــُم  ــَداِئِد، َواَل حُتْ ِفــُل بِالنََّواِئــِب، َواَل هَتِــُن ِعنْــَد الشَّ عليــه الســام قائــًا: -اَل حَتْ
ى َباطـِـًا َعَلْيــَك، َوَأْوىَل  َعــْن حُمـَـاِرٍب، َأفـِـَك َمــْن َنَســَب َغــْرَ َذلـِـَك إَِلْيــَك، َواْفــرَتَ
َت َعــَى اأْلََذى َصــْرَ  َهــاِد، َوَصــَرْ ملَِــْن َعنـَـَد َعنـْـَك، َلَقــْد َجاَهــْدَت يِف اللَِّ َحــقَّ اجْلِ
ــُه  ــَدى َصْفَحَت ــَد، َوَأْب ــُه َوَجاَه ــىَّ َل ــاللَِّ َوَص ــَن بِ ــْن آَم ُل َم ــَت َأوَّ ــاٍب، َوَأْن اْحتَِس

)1) بحار األنوار: ج97، ص 361. 
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ــَت  ــَرًة، َوَأْن ــُد َجْه ــْيَطاُن ُيْعَب ــًة، َوالشَّ ــُحوَنٌة َضَاَل ِك َواأْلَْرُض َمْش ْ ــرشِّ يِف َداِر ال
ُقُهــْم َعنِّــي َوْحَشــًة، َوَلــْو  ًة، َواَل َتَفرُّ ــاِس َحــْويِل ِعــزَّ ــَرُة النَّ اْلَقاِئــُل: اَل َتِزيــُديِن َكْث

عــًا-1. ــاُس مَجِيعــًا مَلْ َأُكــْن ُمَترَضِّ َأْســَلَمنِي النَّ

5- بيان وتأكيد واقعة الغدير:

أكــد اإلمــام عــي اهلــادي عليــه الســام عــى واقعــة الغديــر، وبــني تفاصيلهــا 
ومبايعــة املســلمني ألمــر املؤمنــني عليــه الســام بالواليــة واإلمامــة، فقــال عليه 

السام:

ــمَّ  ــُه، ُث ــَك َدْعَوَت ــه فِي ــه وآل ــى الل علي ــِه ص ــَتَجاَب لِنَبِيِّ ــاىَل اْس -َوَأنَّ اللََّ َتَع
ــَك، َوَدْحضــًا  َهانِ ــًا لُِرْ ــْأنَِك، َوإِْعَان ــَاًء لَِش ــِه، إِْع تِ ــا َأْواَلَك أِلُمَّ ــاِر َم ــَرُه بِإِْظَه َأَم
ــَك  ــى فِي َق ــِقنَي َواتَّ ــِة اْلَفاِس ــْن فِْتنَ ــَفَق ِم ــاَّ َأْش ــِر، َفَل ــًا لِْلَمَعاِذي ــِل، َوَقْطع لأِْلََباطِي
ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ امْلُنَافِِقــنَي، َأْوَحــى إَِلْيــِه َربُّ اْلَعامَلـِـنَي )َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس(2 َفَوَضــَع َعَى  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ رَّ
َنْفِســِه َأْوَزاَر امْلَِســِر، َوهَنـَـَض يِف َرْمَضــاِء اهْلَِجــِر، َفَخَطــَب َفَأْســَمَع َوَنــاَدى َفَأْبَلــَغ 
ُهــمَّ َبــَى. َفَقــاَل: اللَُّهمَّ اْشــَهْد،  ْغــُت. َفَقاُلــوا: اللَّ ُثــمَّ َســَأهَلُْم َأمْجَــَع، َفَقــاَل: َهــْل َبلَّ
ُثــمَّ َقــاَل: َأَلْســُت َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمــْن َأْنُفِســِهْم؟ َفَقاُلــوا: َبــَى َفَأَخــَذ بَِيــِدَك َوَقــاَل: 
ُهــمَّ َواِل َمــْن َوااَلُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه،  ــُت َمــْواَلُه َفَهــَذا َعــِيٌّ َمــْواَلُه اللَّ َمــْن ُكنْ
ُه، َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه، َفــَا آَمــَن بـِـَا َأْنــَزَل اللَُّ فِيــَك َعــَى َنبِيِّــِه  َواْنــُرْ َمــْن َنــَرَ

)1) بحار األنوار: ج 97، ص 361 362. 
)2) سورة املائدة، اآلية: 67. 
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إاِلَّ َقِليــٌل، َواَل َزاَد َأْكَثُرُهــْم َغــْرَ خَتِْســٍر-1.

إن واقعــة الغديــر التــي أشــار إليهــا اإلمــام اهلــادي عليــه الســام يف زيارتــه 
الغديريــة مــن احلقائــق الثابتــة التــي ال تقبــل اجلــدل، وال يمكــن إنكارهــا، وقــد 
ــول  ــال الرس ــث ق ــني، حي ــن الفريق ــث م ــة احلدي ــر( أئم ــث الغدي ــق )حدي وث
األكــرم يف غديــر خــم: -مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، للهــم وال مــن وااله، 
وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معــه 
ــر يف  ــة )الغدي ــوعته القيم ــي يف موس ــة األمين ــل العام ــد نق ــث دار-2 وق حي
الكتــاب والســنة واألدب( أن رواة حديــث الغديــر مــن الصحابــة مئــة وعــرشة 
ــث  ــات رواة حدي ــغ طبق ــًا، وبل ــون تابعي ــًا، ومــن التابعــني أربعــة وثان صحابي
الغديــر مــن أئمــة احلديــث وحفاظــه ثــاث مئــة وســتون عاملــًا وحمدثــًا؛ وهــذا 
ــن  ــغ م ــد بل ــرة، وق ــث املتوات ــق األحادي ــن أوث ــر م ــث الغدي ــد أن حدي يؤك
ــا ال يمكــن ألحــد أن ينكــره  ــر وقــوة الســند وســامة املتــن ب الصحــة والتوات

ــل. ــف أو جاه إال متعس

ملحق

الن�ص الكامل لزيارة الإمام الهادي عليه ال�سالم يوم الغدير

زيارة اإلمام اهلادي عليه السام يف يوم الغدير

ــه  ــر عــن أبي ــارة الغدي ــه الســام قــد روى زي ورد أن اإلمــام العســكري علي

)1) بحار األنوار: ج 97، ص 363. 
)2) دعائم اإلسام: القاض املغريب، ج1، ص 20. 
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ــا  ــه َوَأمَّ ــة الل علي ــُد رح ــيخ امْلُِفي ــاَل الش ــد َق ــام، فق ــه الس ــادي علي ــام اهل اإلم
ــَكِريِّ  [ اْلَعْس ــِيٍ ــِن ]َع ــِن ْب ــٍد احْلََس ــْن َأيِب حُمَمَّ ــا ُرِوَي َع ــَي َم ــُة َفِه ــُة الثَّانَِي َواَي الرِّ
ــا يِف َيــْوِم اْلَغِديــِر  ــُه عليــه الســام َزاَر هِبَ َعــْن َأبِيــِه )َصَلــَواُت اللَِّ َعَلْيِهــَا( َوَذَكــَر َأنَّ
ــِة  ــاِب اْلُقبَّ ــَى َب ــْف َع ــَك َفِق ــإَِذا َأَرْدَت َذلِ ــُم، َف ــَخَصُه امْلُْعَتِص ــي َأْش تِ ــنَِة الَّ يِف السَّ
ــِش  ى، َواْم ــْرَ ــَى اْلُي ــى َع ــَك اْلُيْمنَ ــًا ِرْجَل م ــْل ُمَقدِّ ــَتْأِذْن َواْدُخ ــِة َواْس يَف ِ الرشَّ

ــل: ــَك َوُق ــنْيَ َكتَِفْي ــَة َب ــِل اْلِقْبَل ــَتْقبِْلُه َواْجَع ــِح َواْس ي ِ ــَى الرضَّ ــَف َع ــى َتِق َحتَّ

ــَوِة  ــِلنَي َوَصْف ــيِِّد امْلُْرَس ــنَي َوَس ــِم النَّبِيِّ ــوِل اللَِّ َخاَت ــٍد َرُس ــَى حُمَمَّ ــَاُم َع السَّ
ــِح  ــَبَق َواْلَفاتِ ــا َس ــِم ملَِ ــِرِه َواخْلَاتِ ــِم َأْم ــِه َوَعَزاِئ ــَى َوْحِي ــنِي اللَِّ َع ــنَي َأِم َربِّ اْلَعامَلِ
ــُة اللَِّ َوَبَرَكاُتــُه َوَصَلَواُتــُه َوحَتِيَّاُتــُه،  ــِه، َوَرْحَ ملَِــا اْســَتْقَبَل َوامْلَُهْيِمــِن َعــَى َذلـِـَك ُكلِّ
ــنَي،  احِلِ بِــنَي َوِعَبــاِدِه الصَّ ــَاُم َعــَى َأْنبَِيــاِء اللَِّ َوُرُســِلِه َوَمَاِئَكتِــِه امْلَُقرَّ َوالسَّ
ــنَي َوَويِلَّ  ــِم النَّبِيِّ ــنَي َوَواِرَث ِعْل ــيَِّد اْلَوِصيِّ ــنَي َوَس ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــَك َي ــَاُم َعَلْي السَّ

ــُه. ــُة اللَِّ َوَبَرَكاُت ــنَي َوَرْحَ ــْوىَل امْلُْؤِمنِ ــْواَلَي َوَم ــنَي َوَم َربِّ اْلَعامَلِ

ــَاُم َعَلْيــَك َيــا َمــْواَلَي َيــا َأِمــَر امْلُْؤِمنـِـنَي َيــا َأِمــنَي اللَِّ يِف َأْرِضــِه َوَســِفَرُه  السَّ
ــَم  ــَن اللَِّ اْلَقِوي ــا ِدي ــَك َي ــَاُم َعَلْي ــاِدِه، السَّ ــَى ِعَب ــَة َع ــُه اْلَبالَِغ َت ــِه َوُحجَّ يِف َخْلِق
ــِذي ُهــْم فِيــِه خُمَْتِلُفوَن،  َــا النََّبــُأ اْلَعظِيــُم الَّ ــَاُم َعَلْيــَك َأيُّ اَطــُه امْلُْســَتِقيَم، السَّ َوِصَ

ــُه ُيْســَأُلوَن. َوَعنْ

ــَت  ْق ــوَن َوَصدَّ ُك ــْم ُمرْشِ ــاللَِّ َوُه ــَت بِ ــنَي آَمنْ ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــَك َي ــَاُم َعَلْي السَّ
ــُه  ــًا َل ــْدَت اللََّ خُمِْلص ــوَن َوَعَب ــْم حُمِْجُم ــْدَت َوُه ــوَن َوَجاَه ُب ــْم ُمَكذِّ ــقِّ َوُه بِاحْلَ

ــنَي. ــَى الظَّاملِِ ــُة اللَِّ َع ــنُي َأال َلْعنَ ــاَك اْلَيِق ــى َأَت ــبًا َحتَّ ــرًا حُمَْتِس ــِن َصابِ ي الدِّ
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ــَاُم َعَلْيــَك َيــا َســيَِّد امْلُْســِلِمنَي َوَيْعُســوَب امْلُْؤِمنـِـنَي َوإَِمــاَم امْلُتَِّقــنَي َوَقاِئــَد  السَّ
ــُة اللَِّ َوَبَرَكاُتــُه. ِلــنَي َوَرْحَ اْلُغــرِّ امْلَُحجَّ

ــِه  ِع ــَى رَشْ ــُه َع ــِه َوَأِمينُ ــُه َوَواِرُث ِعْلِم ــوِل اللَِّ َوَوِصيُّ ــو َرُس ــَك َأُخ ــَهُد َأنَّ َأْش
ــَهُد  ــِه، َوَأْش ــَى َنبِيِّ ــَزَل َع ــَا َأْن َق بِ ــاللَِّ َوَصــدَّ ــَن بِ ــْن آَم ُل َم ــِه َوَأوَّ تِ ــُه يِف ُأمَّ َوَخِليَفُت
تِــِه َفــْرَض  ــَغ َعــِن اللَِّ َمــا َأْنَزَلــُه فِيــَك َفَصــَدَع بَِأْمــِرِه َوَأْوَجــَب َعــَى ُأمَّ ــُه َقــْد َبلَّ َأنَّ
ــْن  ــنَي ِم ــَك َأْوىَل بِامْلُْؤِمنِ ــَك َوَجَعَل ــَة َل ــُم اْلَبْيَع ــَد َعَلْيِه ــَك َوَعَق ــَك َوَواَلَيتِ َطاَعتِ
َأْنُفِســِهْم َكــَا َجَعَلــُه اللَُّ َكَذلـِـَك، ُثــمَّ َأْشــَهَد اللََّ َتَعــاىَل َعَلْيِهــْم َفَقــاَل: َأ َلْســُت َقــْد 

ــُت؟ ْغ َبلَّ

َفَقاُلوا اللَُّهمَّ َبَى.

َفَقاَل: اللَُّهمَّ اْشَهْد َوَكَفى بَِك َشِهيدًا َوَحاِكًا َبنْيَ اْلِعَباِد.

ــاِق،  ــَد امْلِيَث ــِدَك َبْع ــَث َعْه ــَراِر َوَناِك ْق ــَد اإْلِ ــَك َبْع ــَد َواَلَيتِ ــَن اللَُّ َجاِح َفَلَع
ــَك َوَفْيــَت بَِعْهــِد اللَِّ َتَعــاىَل َوَأنَّ اللََّ َتَعــاىَل ُمــوٍف َلــَك بَِعْهــِده )َوَمــْن  َوَأْشــَهُد َأنَّ

ــًا(1. ــرًا َعظِي ــُيْؤتِيِه َأْج ــُه اللََّ َفَس ــَد َعَلْي ــا عاَه َأْوىف بِ

ــَذ  ــُل َوَأَخ ــَك التَّنِْزي ــَق بَِواَلَيتِ ــِذي َنَط ــقُّ الَّ ــنَي احْلَ ــُر امْلُْؤِمنِ ــَك َأِم ــَهُد َأنَّ َو َأْش
ِذيــَن  ــَك َوَأَخــاَك الَّ ــَك َوَعمَّ ُســوُل، َوَأْشــَهُد َأنَّ ــِة بَِذلـِـَك الرَّ َلــَك اْلَعْهــَد َعــَى اأْلُمَّ
ــَزَل اللَُّ فِيُكــْم )إِنَّ اللََّ اْشــرَتى ِمــَن امْلُْؤِمنِــنَي َأْنُفَســُهْم  ــُم اللََّ بِنُُفوِســُكْم َفَأْن َتاَجْرُت
َوَأْمواهَلـُـْم بِــَأنَّ هَلـُـُم اجْلَنَّــَة ُيقاتُِلــوَن يِف َســبِيِل اللَِّ َفَيْقُتُلــوَن َوُيْقَتُلــوَن َوْعــدًا َعَلْيــِه 
وا  ــَتْبرِشُ ــَن اللَِّ َفاْس ــِدِه ِم ــْن َأْوىف بَِعْه ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق ْنِجي ــْوراِة َواإْلِ ــا يِف التَّ َحقًّ

)1) سورة الفتح، اآلية: 10. 
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ــُدوَن  ــوَن اْلعابِ ــُم * التَّاِئُب ــْوُز اْلَعظِي ــَو اْلَف ــَك ُه ــِه َوذلِ ــْم بِ ــِذي باَيْعُت ــُم الَّ بَِبْيِعُك
ــوَن  ــُروِف َوالنَّاُه ــُروَن بِامْلَْع ــاِجُدوَن اآْلِم ــوَن السَّ اِكُع ــاِئُحوَن الرَّ ــُدوَن السَّ احْلاِم

ــنَي(1. ِ امْلُْؤِمنِ ــرشِّ ــُدوِد اللَِّ َوَب ــوَن حِلُ ــِر َواحْلافُِظ ــِن امْلُنَْك َع

ــنِي، َوَأنَّ  ــوِل اأْلَِم ُس ــَن بِالرَّ ــا آَم ــَك َم ــاكَّ فِي ــنَي َأنَّ الشَّ ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــَهُد َي َأْش
ــِذي اْرَتَضــاُه َلنَــا َربُّ اْلَعامَلـِـنَي،  يــِن اْلَقِويــِم الَّ َك َعانـِـٌد َعــِن الدِّ اْلَعــاِدَل بِــَك َغــْرَ
ــِم  ِحي ــِز الرَّ ــْوِل اْلَعِزي ــيُّ بَِق ــَك امْلَْعنِ ــَهُد َأنَّ ــِر، َوَأْش ــْوَم اْلَغِدي ــَك َي ــُه بَِواَلَيتِ َوَأْكَمَل
ــْن  ــْم َع َق بُِك ــرَّ ــُبَل َفَتَف ــوا السُّ ــوُه َوال َتتَّبُِع بُِع ــَتِقيًا َفاتَّ ــي ُمْس ــذا ِصاطِ )َوَأنَّ ه
ــاَداَك،  ــْن َع ــقِّ َم ــِن احْلَ ــَد َع ــَواَك َوَعنَ ــَع ِس َب ــِن اتَّ ــبِيِلِه(2 َضــلَّ َواللَِّ َوَأَضــلَّ َم َس
نـَـا َوال ُتِزْغ  اَطــَك امْلُْســَتِقيَم َفاْهِدَنــا َربَّ َبْعنـَـا ِصَ ُهــمَّ َســِمْعنَا أِلَْمــِرَك َوَأَطْعنـَـا َواتَّ اللَّ

ــَك. ــاِكِريَن أِلَْنُعِم ــَن الشَّ ــا ِم ــَك َواْجَعْلنَ ــا إىَِل َطاَعتِ ــَد إِْذ َهَدْيَتن ــا َبْع ُقُلوَبن

ــِظ  ــِم اْلَغْي ــَى َكْظ ــًا، َوَع ــى حُمَالِف ــًا، َولِلتَُّق ــَوى خُمَالِف ــَزْل لِْلَه ــَك مَلْ َت ــَهُد َأنَّ َوَأْش
ــَع اللَُّ  ــاِخطًا، َوإَِذا ُأطِي ــِيَ اللَُّ َس ــرًا، َوإَِذا ُع ــًا َغافِ ــاِس َعافِي ــِن النَّ ــاِدرًا، َوَع َق
َراِضيــًا، َوبـِـَا َعِهــَد إَِلْيــَك َعاِمــًا َراِعيــًا ملَِــا اْســُتْحِفْظَت، َحافِظــًا ملَِــا اْســُتوِدْعَت، 

ــا َوَعــْدَت. ــرًا َم ــَت، ُمنَْتظِ ــا ُحِّْل ُمَبلِّغــًا َم

ــًا،  ــَك َجاِزع ــْن َحقِّ ــْكَت َع ــًا3، َواَل َأْمَس ــَت َضاِرع َقْي ــا اتَّ ــَك َم ــَهُد َأنَّ َوَأْش
ــَاِف  ــا بِِخ َض ــْرَت الرِّ ــاِكًا، َواَل َأْظَه ــَك َن ــَدِة َعاِصي ــْن جُمَاَه ــَت َع َواَل َأْحَجْم
ــَت  ــبِيِل اللَِّ، َواَل َضُعْف ــَك يِف َس ــا َأَصاَب ــَت ملَِ ــًا َواَل َوَهنْ ــْرىَض اللَُّ ُمَداِهن ــا َي َم

)1) سورة التوبة، اآليتان: 111 112. 
)2) سورة األنعام، اآلية: 153. 

)3) ضارعًا: أي متذّلًا متضّعفا )بحار األنوار: ج 97 ص 368(. 
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ث
الجزء الثال

ــْل  ــَك؛ َب ــوَن َكَذلِ ــاَذ اللَِّ َأْن َتُك ــًا2، َمَع ــَك ُمَراِقب ــِب َحقِّ ــْن َطَل ــَتَكنَْت1 َع َواَل اْس
ــُروا،  َك ــَا ادَّ ــْم َف ْرهَتُ ــَرَك َوَذكَّ ــِه َأْم ــَت إَِلْي ْض ــَك َوَفوَّ ــْبَت َربَّ ــَت اْحَتَس إِْذ ُظِلْم

ــوا. ُف ــَا خَتَوَّ ــُم اللََّ َف ْفَتُه ــوا، َوَخوَّ َعُظ ــَا اتَّ ــْم َف َوَوِعْظَتُه

ــى َدَعــاَك  ــا َأِمــَر امْلُْؤِمنِــنَي َجاَهــْدَت يِف اللَِّ َحــقَّ ِجَهــاِدِه، َحتَّ ــَك َي َوَأْشــَهُد َأنَّ
ــاَك  ــْم إِيَّ ــَة بَِقْتِلِه ــَداَءَك احْلُجَّ ــَزَم َأْع ــاِرِه َوَأْل ــِه بِاْختَِي ــَواِرِه، َوَقَبَضــَك إَِلْي اللَُّ إىَِل ِج
ــُة َلــَك َعَلْيِهــْم، َمــَع َمــا َلــَك ِمــَن احْلَُجــِج اْلَبالَِغــِة َعــَى مَجِيــِع َخْلِقه. لَِتُكــوَن احْلُجَّ

ــْدَت يِف اللَِّ  ــًا، َوَجاَه ــْدَت اللََّ خُمِْلص ــنَي، َعَب ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــَك َي ــَاُم َعَلْي السَّ
َبْعــَت ُســنََّة َنبِيِّــِه َوَأَقْمَت  َصابـِـرًا، َوُجــْدَت بِنَْفِســَك حُمَْتِســبًا، َوَعِمْلــَت بِِكَتابـِـِه، َواتَّ
َكاَة، َوَأَمــْرَت بِامْلَْعــُروِف َوهَنَْيــَت َعــِن امْلُنَْكــِر َمــا اْســَتَطْعَت،  ــَاَة َوآَتْيــَت الــزَّ الصَّ
ــَد  ــُن ِعنْ ــِب، َواَل هَتِ ــُل3 بِالنََّواِئ ِف ــَد اللَُّ، اَل حَتْ ــَا َوَع ــًا فِي ــَد اللَِّ، َراِغب ــا ِعنْ ــًا َم ُمْبَتِغي
ى  ِجــُم َعــْن حُمـَـاِرٍب، َأفـِـَك َمــْن َنَســَب َغــْرَ َذلـِـَك إَِلْيــَك َواْفــرَتَ ــَداِئِد، َواَل حُتْ الشَّ

ــَد َعنْــَك. ــْن َعنَ ــًا َعَلْيــَك، َوَأْوىَل4 ملَِ َباطِ

ــاٍب،  ــْرَ اْحتَِس ــَى اأْلََذى َص َت َع ــَرْ ــاِد، َوَص َه ــقَّ اجْلِ ــْدَت يِف اللَِّ َح ــْد َجاَه َلَق
ِك  ْ ــُه يِف َداِر الــرشِّ ــُه َوَجاَهــَد َوَأْبــَدى َصْفَحَت ــاللَِّ َوَصــىَّ َل ُل َمــْن آَمــَن بِ َوَأْنــَت َأوَّ
ــْيَطاُن ُيْعَبــُد َجْهــَرًة، َوَأْنــَت اْلَقاِئــُل: اَل َتِزيــُديِن  َواأْلَْرُض َمْشــُحوَنٌة َضَاَلــًة َوالشَّ

)1) إشارة إىل اآلية 146 من سورة آل عمران. 
)2) مراقبًا: أي منتظرًا حلصول منفعة دنيوّية )بحار األنوار: ج 97 ص 368(. 
)3) ما أحِفل بفان أي ما أبايل به )لسان العرب: ج 11 ص 159- حفل-(. 

)4) أوىل لك: كلمة هتديد وختويف خياطب هبا من أرشف عى هاك، فُيَحّث هبا عى التحّرز 
)مفردات ألفاظ القرآن: ص 100- أول-(. 
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ــاُس  ــَلَمنِي النَّ ــْو َأْس ــًة، َوَل ــي َوْحَش ــْم َعنِّ ُقُه ًة، َواَل َتَفرُّ ــزَّ ــْويِل ِع ــاِس َح ــَرُة النَّ َكْث
عــًا. ــْن ُمَترَضِّ مَجِيعــًا مَلْ َأُك

ــَدَك اللَُّ  اْعَتَصْمــَت بـِـاللَِّ َفَعــَزْزَت، َوآَثــْرَت اآْلِخــَرَة َعــَى اأْلُوىَل َفَزِهــْدَت، َوَأيَّ
ــَا َتنَاَقَضــْت َأْفَعاُلــَك، َواَل اْخَتَلَفــْت َأْقَواُلــَك،  ــاَك َف َوَهــَداَك، َوَأْخَلَصــَك َواْجَتَب
ْهــَت إىَِل  ْيــَت َعــَى اللَِّ َكِذبــًا، َواَل رَشِ َعْيــَت َواَل اْفرَتَ َبــْت َأْحَواُلــَك، َواَل ادَّ َواَل َتَقلَّ
ــَك َوَيِقــنٍي ِمــْن َأْمــِرَك،  ــٍة ِمــْن َربِّ احْلَُطــاِم، َواَل َدنََّســَك اآْلَثــاُم، َومَلْ َتــَزْل َعــَى َبيِّنَ

ــِدي إىَِل احْلَــقِّ َوإىَِل َطِريــٍق ُمْســَتِقيٍم. هَتْ

ــدًا َوآَلــُه َصَلــَواُت اللَِّ  َأْشــَهُد َشــَهاَدَة َحــقٍّ َوُأْقِســُم بِــاللَِّ َقَســَم ِصــْدٍق َأنَّ حُمَمَّ
ــَك َعْبــُد اللَِّ َوَولِيُّــُه  ــَك َمــْواَلَي َوَمــْوىَل امْلُْؤِمنـِـنَي، َوَأنَّ َعَلْيِهــْم َســاَداُت اخْلَْلــِق، َوَأنَّ
ــِذي َبَعَثنـِـي بِاحْلَــقِّ َمــا  ــُه اْلَقاِئــُل َلــَك: َوالَّ ُســوِل َوَوِصيُّــُه َوَواِرُثــُه، َوَأنَّ َوَأُخــو الرَّ
آَمــَن يِب َمــْن َكَفــَر بـِـَك، َواَل َأَقــرَّ بـِـاللَِّ َمــْن َجَحــَدَك، َوَقــْد َضــلَّ َمــْن َصــدَّ َعنـْـَك، 
ــلَّ )َوإيِنِّ  ــزَّ َوَج ــْوُل َريبِّ َع ــَو َق ــَك، َوُه ــِدي بِ ــْن اَل َيَْت ــِد إىَِل اللَِّ َواَل إىَِل َم َت َومَلْ َيْ
ــْواَلَي  ــَك، َم ــدى(1 إىَِل َواَلَيتِ ــمَّ اْهَت ــًا ُث ــَل صاحِل ــَن َوَعِم ــاَب َوآَم ــْن ت ــاٌر ملَِ َلَغفَّ

ُلــوُم اأْلَْشــَقى. َفْضُلــَك اَل خَيَْفــى، َوُنــوُرَك اَل ُيْطَفــى، َوَأنَّ َمــْن َجَحــَدَك الظَّ

ــاِد،  ُة لِْلَمَع ــدَّ ــاِد، َواْلُع َش ــاِدي إىَِل الرَّ ــاِد َواهْلَ ــَى اْلِعَب ــُة َع ــَت احْلُجَّ ــْواَلَي َأْن َم
َك  َ َمــْواَلَي َلَقــْد َرَفــَع اللَُّ يِف اأْلُوىَل َمنِْزَلَتــَك، َوَأْعــَى يِف اآْلِخــَرِة َدَرَجَتــَك، َوَبــرَّ
ــَن اللَُّ  ــَك، َفَلَع ــنْيَ َمَواِهــِب اللَِّ َل ــَك َوَب ــَك َوَحــاَل َبْينَ ــْن َخاَلَف ــَى َم ــَي َع ــا َعِم َم
ِذيــَن  وَن الَّ ُــُم اأْلَْخــَرُ ــَك، َوَأْشــَهُد َأهنَّ ــقِّ َعنْ ــَد احْلَ ــَك َوَذاِئ ــِة ِمنْ ُمْســَتِحيِّ احْلُْرَم

ــوَن. ــْم فِيهــا كاحِلُ ــاُر َوُه ــُم النَّ ــُح ُوُجوَهُه َتْلَف

)1) سورة طه، اآلية: 182. 
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ــَك َمــا َأْقَدْمــَت َواَل َأْحَجْمــَت َواَل َنَطْقــَت َواَل َأْمَســْكَت إاِلَّ بَِأْمــٍر  َو َأْشــَهُد َأنَّ
ــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه َلَقــْد َنَظــَر إيَِلَّ َرُســوُل اللَِّ صــى الل  ِمــَن اللَِّ َوَرُســولِِه، ُقْلــَت: َوالَّ
ــاُروَن  ــِة َه ــي بَِمنِْزَل ــَت ِمنِّ ــِيُّ َأْن ــا َع ــاَل: َي ــْيِف َقَدمــًا َفَق ُب بِالسَّ عليــه وآلــه َأرْضِ
ُمــَك َأنَّ َمْوَتــَك َوَحَياَتــَك َمِعــي َوَعــَى  ــُه اَل َنبـِـيَّ َبْعــِدي، َوُأَعلِّ ِمــْن ُموَســى إاِلَّ َأنَّ
ُســنَّتِي، َفــَو اللَِّ َمــا َكَذْبــُت َواَل ُكِذْبــُت، َواَل َضَلْلــُت َواَل َضــلَّ يِب، َواَل َنِســيُت َمــا 
ــِه، َوَبيَّنََهــا النَّبِــيُّ يِل، َوإيِنِّ َلَعــَى  ــٍة ِمــْن َريبِّ َبيَّنََهــا لِنَبِيِّ ، َوإيِنِّ َلَعــَى َبيِّنَ َعِهــَد إيَِلَّ َريبِّ
ــْن  ــَن اللَُّ َم ــقَّ َفَلَع ــَت احْلَ ــَت َواللَِّ َوُقْل ــًا، َصَدْق ــُه َلْفظ ــِح، َأْلِفُظ ــِق اْلَواِض ِري الطَّ
ِذيــَن َيْعَلُمــوَن  َســاَواَك بَِمــْن َنــاَواَك1، َواللَُّ َجــلَّ اْســُمُه َيُقــوُل: )َهــْل َيْســَتِوي الَّ

ِذيــَن ال َيْعَلُمــوَن(2 َوالَّ

ــَت َويِلُّ اللَِّ  ــَك، َوَأْن ــِه َواَلَيَت ــَرَض اللَُّ َعَلْي ــْن َف ــَك َم ــَدَل بِ ــْن َع ــَن اللَُّ َم َفَلَع
ــاَل اللَُّ  ــِه َق ــْرآُن بَِتْفِضيِل ــَق اْلُق ــِذي َنَط ــِه َوالَّ ــْن ِدينِ ابُّ َع ــذَّ ــولِِه َوال ــو َرُس َوَأُخ
ــُه  ــًا * َدَرجــاٍت ِمنْ ــرًا َعظِي ــَن َأْج ــَى اْلقاِعِدي ــَن َع ــَل اللَُّ امْلُجاِهِدي ــاىَل: )َوَفضَّ َتَع

ــًا(3. ــورًا َرِحي ــًة َوكاَن اللَُّ َغُف ــَرًة َوَرْحَ َوَمْغِف

َوَقــاَل اللَُّ َتَعــاىَل: )َأَجَعْلُتــْم ِســقاَيَة احْلــاجِّ َوِعــاَرَة امْلَْســِجِد احْلـَـراِم َكَمــْن آَمــَن 
ــِدي  ــَد اللَِّ َواللَُّ ال َيْ ــَتُووَن ِعنْ ــبِيِل اللَِّ ال َيْس ــَد يِف َس ــِر َوجاَه ــْوِم اآْلِخ ــاللَِّ َواْلَي بِ
ــْم  ــبِيِل اللَِّ بَِأْمواهِلِ ــُدوا يِف َس ــُروا َوجاَه ــوا َوهاَج ــَن آَمنُ ِذي ــنَي * الَّ ــْوَم الظَّاملِِ اْلَق
ــْم  ُ ــْم َرهبُّ ُه ُ ــُزوَن * ُيَبرشِّ ــُم اْلفاِئ ــَك ُه ــَد اللَِّ َوُأولِئ ــًة ِعنْ ــُم َدَرَج ــِهْم َأْعَظ َوَأْنُفِس

)1) ناواه: أي عاداه )لسان العرب: ج 15 ص 349- نوي-(. 
)2) سورة الزمر، اآلية: 19. 

)3) سورة النساء، اآليتان: 95 96. 
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ــدًا  ــا َأَب ــَن فِيه ــٌم * خالِِدي ــٌم ُمِقي ــا َنِعي ــْم فِيه ــاٍت هَلُ ــواٍن َوَجنَّ ــُه َوِرْض ــٍة ِمنْ بَِرْحَ
ــُص  ــِة اللَِّ امْلُْخِل ــوُص بِِمْدَح ــَك امْلَْخُص ــَهُد َأنَّ ــٌم(1، َأْش ــٌر َعظِي ــَدُه َأْج إِنَّ اللََّ ِعنْ
ــَك َأَحــدًا، َوَأنَّ اللََّ َتَعــاىَل  ْك بِِعَبــاَدِة َربِّ لَِطاَعــِة اللَِّ، مَلْ َتْبــِغ بِاهْلـُـَدى َبــَداًل، َومَلْ ُتــرْشِ
ــا  ــاِر َم ــَرُه بِإِْظَه ــمَّ َأَم ــُه، ُث ــَك َدْعَوَت ــه فِي ــه وآل ــى الل علي ــِه ص ــَتَجاَب لِنَبِيِّ اْس
ــِل، َوَقْطعــًا  َهانِــَك، َوَدْحضــًا لأِْلََباطِي ــِه، إِْعــَاًء لَِشــْأنَِك َوإِْعَانــًا لُِرْ تِ َأْواَلَك أِلُمَّ
َقــى فِيــَك امْلُنَافِِقــنَي، َأْوَحــى إَِلْيــِه  لِْلَمَعاِذيــِر، َفَلــاَّ َأْشــَفَق ِمــْن فِْتنـَـِة اْلَفاِســِقنَي َواتَّ
ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــا  ــْغ مــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ َربُّ اْلَعامَلـِـنَي )يــا َأيُّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس(2 َفَوَضــَع َعــَى َنْفِســِه َأْوَزاَر امْلَِســِر،  َبلَّ
ــَع،  َوهَنَــَض يِف َرْمَضــاِء اهْلَِجــِر، َفَخَطــَب َفَأْســَمَع َوَنــاَدى َفَأْبَلــَغ ُثــمَّ َســَأهَلُْم َأمْجَ

ْغــُت؟ ــاَل: َهــْل َبلَّ َفَق

َفَقاُلوا: اللَُّهمَّ َبَى.

َفَقاَل: اللَُّهمَّ اْشَهْد.

ُثمَّ َقاَل: َأَلْسُت َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم؟

َفَقاُلــوا: َبــَى َفَأَخــَذ بَِيــِدَك، َوَقــاَل: َمــْن ُكنـْـُت َمــْواَلُه َفَهــَذا َعــِيٌّ َمــْواَلُه، اللَُّهمَّ 
ُه َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلُه. َواِل َمــْن َوااَلُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه، َواْنــُرْ َمــْن َنــَرَ

َفــَا آَمــَن بـِـَا َأْنــَزَل اللَُّ فِيــَك َعــَى َنبِيِّــِه إاِلَّ َقِليــٌل، َواَل َزاَد َأْكَثُرُهــْم َغْرَ خَتِْســٍر، 
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــوَن )ي ــْم َكاِرُه ــُل َوُه ــْن َقْب ــَك ِم ــاىَل فِي ــَزَل اللَُّ َتَع ــْد َأْن َوَلَق

)1) سورة التوبة، اآليات: 19 22. 
)2) سورة املائدة، اآلية: 67. 
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ــٍة َعــَى  ــُه َأِذلَّ ــْم َوحُيِبُّوَن ــْوٍم حُيِبُُّه ــْأيِت اللَُّ بَِق ــِه َفَســْوَف َي ــْم َعــْن ِدينِ ــدَّ ِمنُْك ــْن َيْرَت َم
ــٍم  ٍة َعــَى اْلكافِِريــَن جُياِهــُدوَن يِف َســبِيِل اللَِّ َوال خَياُفــوَن َلْوَمــَة الِئ امْلُْؤِمنِــنَي َأِعــزَّ
ــا َولِيُُّكــُم اللَُّ َوَرُســوُلُه  ذلـِـَك َفْضــُل اللَِّ ُيْؤتِيــِه َمــْن َيشــاُء َواللَُّ واِســٌع َعِليــٌم * إِنَّ
كاَة َوُهــْم راِكُعــوَن * َوَمــْن  ــاَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن آَمنـُـوا الَّ َوالَّ
ــا  ــا آَمنَّ ن ــوَن(1 )َربَّ ــُم اْلغالُِب ــإِنَّ ِحــْزَب اللَِّ ُه ــوا َف ِذيــَن آَمنُ ــَولَّ اللََّ َوَرُســوَلُه َوالَّ َيَت
نــا ال ُتــِزْغ ُقُلوَبنــا َبْعــَد  ــاِهِديَن(2 )َربَّ ُســوَل َفاْكُتْبنــا َمــَع الشَّ َبْعنـَـا الرَّ بـِـا َأْنَزْلــَت َواتَّ
ــا َنْعَلــُم  ُهــمَّ إِنَّ ــاُب(3 اللَّ ــَك َأْنــَت اْلَوهَّ ــًة إِنَّ إِْذ َهَدْيَتنــا َوَهــْب َلنــا ِمــْن َلُدْنــَك َرْحَ
َب بـِـِه َوَكَفــَر  َأنَّ َهــَذا ُهــَو احْلَــقُّ ِمــْن ِعنـْـِدَك، َفاْلَعــْن َمــْن َعاَرَضــُه َواْســَتْكَرَ َوَكــذَّ

ِذيــَن َظَلُمــوا َأيَّ ُمنَْقَلــٍب َينَْقِلُبــوَن(4. )َوَســَيْعَلُم الَّ

َل اْلَعابِِديــَن، َوَأْزَهــَد  ــَاُم َعَلْيــَك َيــا َأِمــَر امْلُْؤِمنـِـنَي، َوَســيَِّد اْلَوِصيِّــنَي، َوَأوَّ السَّ
اِهِديــَن، َوَرْحَــُة اللَِّ َوَبَرَكاُتــُه َوَصَلَواُتــُه َوحَتِيَّاُتــُه. الزَّ

ــًا َوَأِســرًا لَِوْجــِه اللَِّ، اَل ُتِريــُد  ــِه ِمْســِكينًا َوَيتِي َعــاِم َعــى ُحبِّ ــَت ُمْطِعــُم الطَّ َأْن
ِمنُْهــْم َجــزاًء َوال ُشــُكورًا، َوفِيــَك َأْنــَزَل اللَُّ َتَعــاىَل )َوُيْؤثـِـُروَن َعــى َأْنُفِســِهْم َوَلــْو 

كاَن هِبِــْم َخصاَصــٌة َوَمــْن ُيــوَق ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأولِئــَك ُهــُم امْلُْفِلُحــوَن(5.

)1) سورة املائدة، اآليات: 54 56. 
)2) سورة آل عمران، اآلية: 53. 

)3) سورة آل عمران، اآلية: 8. 
)4) سورة الشعراء، اآلية: 227. 

)5) سورة احلرش، اآلية: 9. 
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ــُم لِْلَغْيــِظ َواْلَعــايِف َعــِن النَّــاِس َواللَُّ حُيِــبُّ امْلُْحِســننَِي1، َوَأْنــَت  َو َأْنــَت اْلَكاظِ
ِة َواْلَعــاِدُل  ــِويَّ اِء َوِحــنَي اْلَبــْأِس2 َوَأْنــَت اْلَقاِســُم بِالسَّ َّ ابِــُر يِف اْلَبْأســاِء َوالــرضَّ الصَّ
ــِة َواللَُّ َتَعــاىَل َأْخــَرَ َعــاَّ َأْواَلَك ِمــْن  يَّ ِعيَّــِة َواْلَعــامِلُ بُِحــُدوِد اللَِّ ِمــْن مَجِيــِع اْلَرِ يِف الرَّ
ــَن  ِذي ــا الَّ ــَتُووَن * َأمَّ ــْن كاَن فاِســقًا ال َيْس ــًا َكَم ــْن كاَن ُمْؤِمن ــِه: )َأَفَم ــِه بَِقْولِ َفْضِل

احِلــاِت َفَلُهــْم َجنَّــاُت امْلَــْأوى ُنــُزاًل بِــا كاُنــوا َيْعَمُلــوَن(3. آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّ

ــَك  ُســوِل َوَل ــصِّ الرَّ ــِل َوَن ــِم التَّْأِوي ــِل َوُحْك ــِم التَّنِْزي ــَت امْلَْخُصــوُص بِِعْل َوَأْن
ــْوُم  ــْدٍر َوَي ــْوُم َب ــوَرُة، َي ــاُم امْلَْذُك ــُهوَرُة َواأْلَيَّ ــاُت امْلَْش ــُهوَدُة َوامْلََقاَم ــُف امْلَْش امْلََواِق
اأْلَْحــَزاِب )إِْذ زاَغــِت اأْلَْبصــاُر َوَبَلَغــِت اْلُقُلــوُب احْلَناِجــَر َوَتُظنُّــوَن بـِـاللَِّ الظُّنُوَنا 
ِذيَن  * ُهنالـِـَك اْبُتــِيَ امْلُْؤِمنـُـوَن َوُزْلِزُلــوا ِزْلزااًل َشــِديدًا * َوإِْذ َيُقــوُل امْلُنافُِقــوَن َوالَّ
يِف ُقُلوهِبـِـْم َمــَرٌض مــا َوَعَدَنــا اللَُّ َوَرُســوُلُه إاِلَّ ُغــُرورًا * َوإِْذ قاَلــْت طاِئَفــٌة ِمنُْهــْم 
ــيَّ َيُقوُلــوَن  يــا َأْهــَل َيْثــِرَب ال ُمقــاَم َلُكــْم َفاْرِجُعــوا َوَيْســَتْأِذُن َفِريــٌق ِمنُْهــُم النَّبِ
ــاىَل:  ــاَل اللَُّ َتَع ــرارًا(4 َوَق ــُدوَن إاِلَّ فِ ــْوَرٍة إِْن ُيِري ــَي بَِع ــا ِه ــْوَرٌة َوم ــا َع إِنَّ ُبُيوَتن
ــا َرَأى امْلُْؤِمنُــوَن اأْلَْحــزاَب قاُلــوا هــذا مــا َوَعَدَنــا اللَُّ َوَرُســوُلُه َوَصــَدَق اللَُّ  )َومَلَّ
َوَرُســوُلُه َومــا زاَدُهــْم إاِلَّ إِيانــًا َوَتْســِليًا(5 َفَقَتْلــَت َعْمَروُهــْم َوَهَزْمــَت مَجَْعُهــْم 
ِذيــَن َكَفــُروا بَِغْيظِِهــْم مَلْ َيناُلــوا َخــْرًا َوَكَفــى اللَُّ امْلُْؤِمنـِـنَي اْلِقتــاَل َوكاَن  )َوَردَّ اللَُّ الَّ

)1) إشارة إىل اآلية 134 من سورة آل عمران. 
)2) إشارة إىل اآلية 177 من سورة البقرة. 

)3) سورة السجدة، اآليتان: 18 19. 
)4) سورة األحزاب، اآليات: 10 13. 

)5) سورة األحزاب، اآلية: 22. 
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ــا َعِزيــزًا(1. اللَُّ َقِويًّ

ــْم يِف  ــوُل َيْدُعوُه ُس ــٍد َوالرَّ ــَى َأَح ــووَن َع ــُدوَن َواَل َيُل ــٍد إِْذ َيْصَع ــْوُم ُأُح َوَي
ــَاِل  ــنِي َوَذاَت الشِّ ــيِّ َذاَت اْلَيِم ــِن النَّبِ ــنَي َع ِك ــُم امْلُرْشِ ــُذوُد هِبِ ــَت َت ــْم2 َوَأْن ُأْخَراُه

ــنَي. ــَك اخْلَاِذلِ ــَرَ بِ ــنَي َوَن ــَا َخاِئِف ــُم اللَُّ َعنُْك ُه ــى َردَّ َحتَّ

ــِن  ــْم ُتْغ ــْم َفَل ــْم َكْثَرُتُك ــُل )إِْذ َأْعَجَبْتُك ــِه التَّنِْزي ــَق بِ ــا َنَط ــَى َم ــنْيٍ َع ــْوُم ُحنَ َوَي
ــمَّ  ــَن * ُث ــْم ُمْدبِِري ْيُت ــمَّ َولَّ ــْت ُث ــا َرُحَب ــُم اأْلَْرُض بِ ــْت َعَلْيُك ــْيئًا َوضاَق ــْم َش َعنُْك
َأْنــَزَل اللَُّ َســِكينََتُه َعــى َرُســولِِه َوَعــَى امْلُْؤِمنِــنَي(3 َوامْلُْؤِمنُــوَن َأْنــَت َوَمــْن َيِليــَك 
ــَك اْلَعبَّــاُس ُينَــاِدي امْلُنَْهِزِمــنَي، َيــا َأْصَحــاَب ُســوَرِة اْلَبَقــَرِة، َيــا َأْهــَل َبْيَعــِة  َوَعمُّ
ْلــَت ُدوهَنـُـُم امْلَُعوَنَة،  ــَجَرِة َحتَّــى اْســَتَجاَب َلُه َقــْوٌم َقــْد َكَفْيَتُهــُم امْلَُئوَنــَة، َوَتَكفَّ الشَّ
ــْوُل اللَِّ  ــَك َق ــِة، َوَذلِ ــاىَل بِالتَّْوَب ــَد اللَِّ َتَع ــِة، َراِجــنَي َوْع ــَن امْلَُثوَب ــاُدوا آِيِســنَي ِم َفَع
َجــلَّ ِذْكــُرُه )ُثــمَّ َيُتــوُب اللَُّ ِمــْن َبْعــِد ذلـِـَك َعــى َمــْن َيشــاُء( َوَأْنــَت َحاِئــٌز َدَرَجــَة 

ــْرِ َفاِئــٌز بَِعظِيــِم اأْلَْجــِر. الصَّ

َوَيــْوُم َخْيــَرَ إِْذ َأْظَهــَر اللَُّ ُخــوَر امْلُنَافِِقــنَي، َوَقَطــَع َدابـِـَر اْلَكافِِريــَن، َواحْلَْمــُد للَِِّ 
ــوَن اأْلَْدبــاَر َوكاَن َعْهــُد  َربِّ اْلعامَلـِـنَي )َوَلَقــْد كاُنــوا عاَهــُدوا اللََّ ِمــْن َقْبــُل ال ُيَولُّ

اللَِّ َمْســُؤواًل(4.

ــابَِغُة،  ــُة السَّ ــُة، َوالنِّْعَم ــُة اْلَواِضَح ــُة، َوامْلََحجَّ ــُة اْلَبالَِغ ــَت احْلُجَّ ــْواَلَي َأْن َم

)1) سورة األحزاب، اآلية: 25. 
)2) إشارة إىل اآلية 153 من سورة آل عمران. 

)3) سورة التوبة، اآليتان: 25 26. 
)4) سورة األحزاب، اآلية: 15. 
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َهــاُن امْلُنـِـُر، َفَهنِيئــًا َلــَك بـِـَا آَتــاَك اللَُّ ِمــْن َفْضــٍل َوَتّبــًا لَِشــانِِئَك ِذي اجْلَْهــِل. َواْلُرْ

اَيَة  ِمــُل الرَّ َشــِهْدَت َمــَع النَّبـِـيِّ صــى الل عليــه وآلــه مَجِيــَع ُحُروبـِـِه َوَمَغاِزيــِه حَتْ
اَمــُه، ُثــمَّ حِلَْزِمــَك امْلَْشــُهوِر َوَبِصَرتـِـَك يِف اأْلُُمــوِر،  ــْيِف ُقدَّ ُب بِالسَّ َأَماَمــُه، َوَتــرْضِ
ــْن  َك َع ــٍر َصــدَّ ــْن َأْم ــْم ِم ــٌر، َوَك ــَك َأِم ــِن َومَلْ تكــن ]َيُكــْن[ َعَلْي ــَرَك يِف امْلََواطِ َأمَّ
ــوَن  ــنَّ اجْلَاِهُل ــَوى، َفَظ ــِه اهْلَ َك يِف ِمْثِل ــْرُ ــَع َغ َب ــى َواتَّ ــِه التَُّق ــَك فِي ــاِء َعْزِم إِْمَض
ــانُّ لَِذلِــَك َوَمــا اْهَتــَدى، َوَلَقــْد  ــِه اْنَتَهــى، َضــلَّ َواللَِّ الظَّ ــَك َعَجــْزَت َعــاَّ إَِلْي َأنَّ
ى بَِقْولـِـَك َصــىَّ اللَُّ َعَلْيــَك:  ــَم َواْمــرَتَ َأْوَضْحــَت َمــا َأْشــَكَل ِمــْن َذلـِـَك ملَِــْن َتَوهَّ
ــا  ــَوى اللَِّ َفَيَدُعَه ــْن َتْق ــا َحاِجــٌز ِم ــِة َوُدوهَنَ يَل ــُب َوْجــَه احْلِ ُل اْلُقلَّ ــوَّ ــَرى احْلُ ــْد َي َق
يــِن، َصَدْقــَت  ، َوَينَْتِهــُز ُفْرَصَتَهــا َمــْن اَل َحِرجَيــَة ]َجرحَيــَة [ 1 َلــُه يِف الدِّ َرْأَي اْلَعــنْيِ

َوَخــِرَ امْلُْبطُِلــوَن.

َوإِْذ َماَكــَرَك النَّاِكَثــاِن َفَقــااَل: ُنِريــُد اْلُعْمــَرَة َفُقْلــَت هَلـُـَا: َلَعْمُرُكــَا َمــا ُتِريــَداِن 
ا  ْدَت امْلِيَثــاَق َفَجــدَّ اْلُعْمــَرَة َلِكــْن ُتِريــَداِن اْلَغــْدَرَة َفَأَخــْذَت اْلَبْيَعــَة َعَلْيِهــَا، َوَجــدَّ
ــُة  ــا َوَكاَن َعاِقَب ــا اْنَتَفَع ــاَدا َوَم ــَا َوَع ــَا َأْغَف ــَى فِْعِلِه ــَا َع ــاَّ َنبَّْهَتُه ــاِق، َفَل يِف النَِّف

ــا َخــِرًا. َأْمِرمِهَ

ْعــَذاِر َوُهــْم ال َيِدينُــوَن ِديــَن  َت إَِلْيِهــْم َبْعــَد اإْلِ ــاِم َفــِرْ ــا َأْهــُل الشَّ ُثــمَّ َتَامُهَ

)1) قال املجلي قدسره: كذا فيا عندنا من النسخ بتقديم اجليم عى احلاء املهملة، ويمكن 
أن يكون تصغر اجلرح؛ أي ال يرى أمرًا من االمور جارحًا يف دينه. والصواب ما يف هنج 
الباغة بتقديم احلاء املهملة عى اجليم... أي ليس بذي حرج، واحلرجية التقوى )بحار 

األنوار: ج 97 ص 369 و 370(. 
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ــٍد  ــِذي ُأْنــِزَل َعــَى حُمَمَّ ــوَن َوبِالَّ ــٌج1 ِرَعــاٌع2 َضالُّ ــُروَن اْلُقــْرآَن، مَهَ ــقِّ َواَل َيَتَدبَّ احْلَ
َباِعــَك  وَن، َوَقــْد َأَمــَر اللَُّ َتَعــاىَل بِاتِّ ــَاِف َعَلْيــَك َنــاِصُ فِيــَك َكافـِـُروَن َوأِلَْهــِل اخْلِ
ُقــوا اللََّ  ِذيــَن آَمنُــوا اتَّ ــا الَّ َ َك، َوَقــاَل َعــزَّ َوَجــلَّ )يــا َأيُّ َوَنــَدَب امْلُْؤِمنِــنَي إىَِل َنــْرِ

اِدِقــنَي(3. َوُكوُنــوا َمــَع الصَّ

ُروِس  ــنَُن َبْعَد الــدُّ َمــْواَلَي بـِـَك َظَهــَر احْلَــقُّ َوَقــْد َنَبــَذُه اخْلَْلــُق َوَأْوَضَحــِت السُّ
َهــاِد  ــُة اجْلِ ــَك َفِضيَل َهــاِد َعــَى َتْصِديــِق التَّنِْزيــِل، َوَل َوالطَّْمــِس، َفَلــَك َســابَِقُة اجْلِ
ــًا  ــو َباطِ ــوِل اللَِّ، َيْدُع ــٌد لَِرُس ــُدوُّ اللَِّ َجاِح َك َع ــُدوُّ ــِل، َوَع ــِق التَّْأِوي ِقي ــَى حَتْ َع
ٌر جُيَاِهــُد َوُينَــاِدي  ــُر َغاِصبــًا َوَيْدُعــو ِحْزَبــُه إىَِل النَّــاِر، َوَعــاَّ َوحَيُْكــُم َجاِئــرًا َوَيَتَأمَّ
 َ ــرَّ ــُن َك َب ــِقَي اللَّ ــَقى َفُس ــا اْسَتْس ــِة، َومَلَّ َواَح إىَِل اجْلَنَّ ــرَّ َواَح ال ــرَّ : ال ــنْيِ فَّ ــنْيَ الصَّ َب
ْنَيــا َضَيــاٌح  ابـِـَك ِمــَن الدُّ َوَقــاَل: َقــاَل يِل َرُســوُل اللَِّ صــى الل عليــه وآلــه آِخــُر رَشَ
َضــُه َأُبــو اْلَعاِدَيــِة اْلَفــَزاِريُّ َفَقَتَلــُه، َفَعــَى  ِمــْن َلَبــٍن، َوَتْقُتُلــَك اْلِفَئــُة اْلَباِغَيــُة َفاْعرَتَ
ــْيَفُه  ــْن َســلَّ َس ــَى َم ــنَي، َوَع ــِلِه َأمْجَِع ــِه َوُرُس ــُة َمَاِئَكتِ ــُة اللَِّ َوَلْعنَ ــِة َلْعنَ َأيِب اْلَعاِدَي
ــنَي إىَِل  ــنَي َوامْلُنَافِِق ِك ــَن امْلُرْشِ ــنَي ِم ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــِه َي ــْيَفَك َعَلْي ــَلْلَت َس ــَك َوَس َعَلْي
يــِن، َوَعــَى َمــْن َرِضَ بـِـَا َســاَءَك َومَلْ َيْكَرْهــُه َوَأْغَمــَض َعْينـَـُه َومَلْ ُينِْكــْر َأْو  َيــْوِم الدِّ
َهــاِد َمَعــَك،  َك، َأْو َخــَذَل َعــِن اجْلِ َأَعــاَن َعَلْيــَك بَِيــٍد َأْو لَِســاٍن َأْو َقَعــَد َعــْن َنــْرِ
ــِه ِمــْن  ــَك َمــْن َجَعَلــَك اللَُّ َأْوىَل بِ ــَك، َأْو َعــَدَل بِ َأْو َغَمــَط َفْضَلــَك َوَجَحــَد َحقَّ

)1) اهَلَمج: ُرذالة الناس. واهلمُج: ذباٌب صغر يسقط عى وجوه الغنم واحلمر، فشّبه به َرعاع 
الناس )النهاية: ج 5 ص 273- مهج-(. 

)2) َرعاع الناس: غوغاؤهم وسّقاطهم وأخاطهم )النهاية: ج 2 ص 235- رعع-(. 
)3) سورة التوبة، اآلية: 119.
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ــَى  ــُه، َوَع ــَاُمُه َوحَتِيَّاُت ــُه َوَس ــُة اللَِّ َوَبَرَكاُت ــَك َوَرْحَ ــَواُت اللَِّ َعَلْي ــِه، َوَصَل َنْفِس
يــٌد. ــٌد جَمِ ــُه َحِي ــِة ِمــْن آلِــَك الطَّاِهِريــَن إِنَّ اأْلَِئمَّ

يَقــِة  دِّ ــَك َغْصــُب الصِّ َو اأْلَْمــُر اأْلَْعَجــُب َواخْلَْطــُب اأْلَْفَظــُع َبْعــَد َجْحــِدَك َحقَّ
ــيَِّدْيِن  ْهــَراِء َســيَِّدِة النَِّســاِء َفــَدكًا، َوَردُّ َشــَهاَدتَِك َوَشــَهاَدُة السَّ الطَّاِهــَرِة الزَّ
ــِة  ِة امْلُْصَطَفــى َصــىَّ اللَُّ َعَلْيُكــْم، َوَقــْد َأْعــَى اللَُّ َتَعــاىَل َعــَى اأْلُمَّ ُســَاَلتَِك َوِعــرْتَ
ــَب  ــنَي، َفَأْذَه ــَى اْلَعامَلِ ــْم َع َفُك ــْم َورَشَّ ــاَن َفْضَلُك ــْم َوَأَب ــَع َمنِْزَلَتُك ــْم َوَرَف َدَرَجَتُك
ــَق  ــاَن ُخِل ْنس ــزَّ )إِنَّ اإْلِ ــلَّ َوَع ــاَل اللَُّ َج ــرًا، َق ــْم َتْطِه َرُك ــَس َوَطهَّ ْج ــُم الرِّ َعنُْك
ــنَي(1  ــًا * إاِلَّ امْلَُصلِّ ــْرُ َمنُوع ــُه اخْلَ ــًا * َوإِذا َمسَّ ُّ َجُزوع ــرشَّ ــُه ال ــًا * إِذا َمسَّ َهُلوع
َفاْســَتْثنَى اللَُّ َتَعــاىَل َنبِيَّــُه امْلُْصَطَفــى َوَأْنــَت َيــا َســيَِّد اأْلَْوِصَيــاِء ِمــْن مَجِيــِع اخْلَْلــِق.

ــقِّ ُثــمَّ َأْقَرُضــوَك َســْهَم َذِوي اْلُقْرَبــى َمْكــرًا  َفــَا َأْعَمــَه َمــْن َظَلَمــَك َعــِن احْلَ
ــا  ــا َأْجَرَي ــَى َم ــْم َع ــَك َأْجَرْيَتُه ــُر إَِلْي ــاَّ آَل اأْلَْم ــْورًا، َفَل ــِه َج ــْن َأْهِل ــاُدوُه َع َأْو َح
َرْغَبــًة َعنُْهــَا بـِـَا ِعنـْـَد اللَِّ َلــَك َفَأْشــَبَهْت حِمْنَُتــَك هِبـِـَا حِمـَـَن اأْلَْنبَِيــاِء ِعنـْـَد اْلَوْحــَدِة 
ــام إِْذ  ــه الس ــَح علي بِي ــَراِش الذَّ ــَى اْلِف ــاِت َع ــَبْهَت يِف اْلَبَي ــاِر َوَأْش ــَدِم اأْلَْنَص َوَع
َأَجْبــَت َكــَا َأَجــاَب، َوَأَطْعــَت َكــَا َأَطــاَع إِْســَاِعيُل َصابِــرًا حُمَْتِســبًا، إِْذ )َقــاَل يــا 
ــا  ــْل م ــِت اْفَع ــا َأَب ــاَل ي ــرى ق ــْر مــا ذا َت ــَك َفاْنُظ ــاِم َأينِّ َأْذَبُح ــيَّ إيِنِّ َأرى يِف امْلَن ُبنَ
ــيُّ  ــَك النَّبِ ــا َأَباَت ــَت مَلَّ ــَك َأْن ابِِريــَن(2 َوَكَذلِ ــَن الصَّ ــُر َســَتِجُديِن إِْن شــاَء اللَُّ ِم ُتْؤَم
ْعــَت  صــى الل عليــه وآلــه َوَأَمــَرَك َأْن َتْضَجــَع يِف َمْرَقــِدِه َواِقيــًا َلــُه بِنَْفِســَك، َأرْسَ
ــَك،  ــاىَل َطاَعَت ــَكَر اللَُّ َتَع ــًا، َفَش ن ــِل ُمَوطِّ ــَى اْلَقْت ــَك َع ــًا َولِنَْفِس ــِه ُمطِيع إىَِل إَِجاَبتِ

)1) سورة املعارج، اآليات: 19 22. 
)2) سورة الصافات، اآلية: 102. 
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ث
الجزء الثال

ي َنْفَســُه  ــرْشِ ــْن َي ــاِس َم ــَن النَّ ــُرُه )َوِم ــَك بَِقْولِــِه َجــلَّ ِذْك ــِل فِْعِل ــاَن َعــْن مَجِي َوَأَب
ــاِت اللَِّ(1. ــاَء َمْرض اْبتِغ

ــِرَض  ــرًا َفُأْع ــًة َوَمْك ــُف ِحيَل ــِت امْلََصاِح ــْد ُرفَِع ــنَي َوَق ــْوَم ِصفِّ ــَك َي ــمَّ حِمْنَُت ُث
ــَرُه ُموَســى َعــَى  َبــَع الظَّــنُّ َأْشــَبَهْت حِمْنَــَة َهــاُروَن إِْذ َأمَّ ــكُّ َوُعــِرَف احْلَــقُّ َواتَّ الشَّ
ــا ُفتِنُْتــْم بـِـِه َوإِنَّ  ُقــوا َعنـْـُه، َوَهــاُروُن ُينـَـاِدي هِبـِـْم َوَيُقــوُل: )يــا َقــْوِم إِنَّ َقْوِمــِه َفَتَفرَّ
ــنَي  ــِه عاِكِف َح َعَلْي ــْرَ ــْن َن ــوا َل ــِري * قاُل ــوا َأْم ــويِن َوَأطِيُع بُِع ــُن َفاتَّ ْح ــُم الرَّ ُك َربَّ

ــا ُموســى(2. ــى َيْرِجــَع إَِلْين َحتَّ

ــا َوُخِدْعُتْم،  ــَا ُفتِنُْتــْم هِبَ َوَكَذلـِـَك َأْنــَت مَلَّــا ُرفَِعــِت امْلََصاِحــُف ُقْلــَت َيــا َقــْوِم إِنَّ
ْأَت  َفَعَصــْوَك َوَخاَلُفــوا َعَلْيــَك َواْســَتْدَعْوا َنْصــَب احْلََكَمــنْيِ َفَأَبْيــَت َعَلْيِهــْم َوَتــَرَّ
ُفــوا  ْضَتــُه إَِلْيِهــْم، َفَلــاَّ َأْســَفَر احْلَــقُّ َوَســِفَه امْلُنَْكــُر، َواْعرَتَ إىَِل اللَِّ ِمــْن فِْعِلِهــْم َوَفوَّ
َلــِل َواجْلـَـْوِر َعــِن اْلَقْصــِد َواْخَتَلُفــوا ِمــْن َبْعــِدِه َوَأْلَزُمــوَك َعــَى َســَفِه التَّْحِكيِم  بِالزَّ
ــَى  ــَت َع ــوُه، َوَأْن ُف ــِذي اْقرَتَ ــُم الَّ ــوا َذْنَبُه ــُه َوَأَباُح ــوُه َوَحَظْرَت ــُه، َوَأَحبُّ ــِذي َأَبْيَت الَّ
هَنـْـِج َبِصــَرٍة َوُهــًدى، َوُهــْم َعــَى ُســنَِن َضَاَلــٍة َوَعًمــى، َفــَا َزاُلــوا َعــَى النَِّفــاِق 
ِديــَن، َحتَّــى َأَذاَقُهــُم اللَُّ َوَبــاَل َأْمِرِهــْم َفَأَمــاَت بَِســْيِفَك،  دِّ يــَن، َويِف اْلَغــيِّ ُمرَتَ ُمِرِّ
تِــَك َمــْن َســِعَد َفَهــَدى، َصَلــَواُت اللَِّ  َمــْن َعاَنــَدَك َفَشــِقَي َوَهــَوى، َوَأْحَيــا بُِحجَّ

َعَلْيــَك َغاِدَيــًة َوَراِئَحــًة َوَعاِكَفــًة َوَذاِهَبــًة.

بـِـُط الطَّاِعــُن َفْضَلــَك، َأْنــَت َأْحَســُن اخْلَْلــِق  َفــَا حُيِيــُط امْلَــاِدُح َوْصَفــَك، َواَل حُيْ

)1) سورة البقرة، اآلية: 207. 
)2) سورة طه، اآليتان: 90 91.
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ــِدَك،  ــُدوَد اللَِّ بُِجْه ــَت ُح ــِن، َأَقْم ي ــِن الدِّ ــْم َع ُ ــاَدًة، َوَأَذهبُّ ــْم َزَه ــاَدًة َوَأْخَلُصُه ِعَب
ــُك  تِ ــَك، َوهَتْ ــُروِب بَِبنَانِ ــَب احْلُ ــُد هَلَ ِم ــْيِفَك، خُتْ ــنَي بَِس ــاِكَر امْلَاِرِق ــَت َعَس َوَفَلْل
، اَل َتْأُخــُذَك  ــقِّ ــِح احْلَ ي ــِل َعــْن َصِ ــَس اْلَباطِ ــَك َوَتْكِشــُف ُلْب ــَبِه بَِبَيانِ ُســُتوَر الشُّ
يِف اللَِّ َلْوَمــُة اَلِئــٍم َويِف َمــْدِح اللَِّ َتَعــاىَل َلــَك ِغنًــى َعــْن َمــْدِح امْلَاِدِحــنَي َوَتْقِريــِظ 
اْلَواِصِفــنَي، َقــاَل اللَُّ َتَعــاىَل: )ِمــَن امْلُْؤِمنـِـنَي ِرجــاٌل َصَدُقــوا مــا عاَهــُدوا اللََّ َعَلْيــِه 

ُلــوا َتْبِديــًا(1. ــُر َومــا َبدَّ ــْم َمــْن َينَْتظِ ــُه َوِمنُْه ــْم َمــْن َقــىض َنْحَب َفِمنُْه

َقــَك َرُســوُل اللَِّ  ــنَي َواْلَقاِســطِنَي َوامْلَاِرِقــنَي َوَصدَّ ــا َرَأْيــَت َأْن َقَتْلــَت النَّاِكثِ َومَلَّ
صــى الل عليــه وآلــه َوْعــَدُه َفَأْوَفْيــَت بَِعْهــِدِه، ُقْلــَت َأَمــا آَن َأْن خُتَْضــَب َهــِذِه ِمــْن 
ــَك َوَبِصــَرٍة ِمــْن  ــَك َعــَى َبيِّنـَـٍة ِمــْن َربِّ َهــِذِه؟ َأْم َمَتــى ُيْبَعــُث َأْشــَقاَها؟ َواثِقــًا بَِأنَّ
ــْوُز  ــَو اْلَف ــَك ُه ــِه، َوَذلِ ــُه بِ ــِذي َباَيْعَت ــَك الَّ ــَتْبرِشٌ بَِبْيِع ــَى اللَِّ، ُمْس ــاِدٌم َع ــِرَك، َق َأْم

اْلَعظِيــُم2.

ــْم  ــَك َوَأْصِلِه ــِع َلَعنَاتِ ــَك، بَِجِمي ــاِء َأْنبَِياِئ ــَك َوَأْوِصَي ــَة َأْنبَِياِئ ــْن َقَتَل ــمَّ اْلَع ُه اللَّ
ــَد  ــَدُه َبْع ــَدُه، َوَجَح ــَر َعْه ــُه، َوَأْنَك ــَك َحقَّ ــَب َولِيَّ ــْن َغَص ــْن َم ــاِرَك، َواْلَع ــرَّ َن َح

ــَن. ي ــُه الدِّ ــَت َل ــْوَم َأْكَمْل ــُه َي ــِة َل ــَراِر بِاْلَواَلَي ْق ــنِي َواإْلِ اْلَيِق

ُهــمَّ  ُهــمَّ اْلَعــْن َقَتَلــَة َأِمــِر امْلُْؤِمنـِـنَي َوَمــْن َظَلَمــُه َوَأْشــَياَعُهْم َوَأْنَصاَرُهــْم، اللَّ اللَّ
ــِه  ــنَي بَِقْتِل اِض ــِه َوالرَّ ي ُه َوَناِصِ ــُدوَّ ــنَي َع ــِه َوامْلَُتابِِع ــنْيِ َوَقاتِِلي ــي احْلَُس ــْن َظاملِِ اْلَع

ــِه َلْعنــًا َوبِيــًا. َوَخاِذلِي

)1) سورة األحزاب، اآلية 23. 
)2) إشارة إىل اآلية 111 من سورة التوبة. 
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َل  ُهــمَّ ُخــصَّ َأوَّ ــٍد َوَمانِِعيِهــْم ُحُقوَقُهــْم اللَّ َل َظــامِلٍ َظَلــَم آَل حُمَمَّ ُهــمَّ اْلَعــْن َأوَّ اللَّ
ْعــِن َوُكلِّ ُمْســَتنٍّ بـِـَا َســنَّ إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة. ــٍد بِاللَّ َظــامِلٍ َوَغاِصــٍب آِلِل حُمَمَّ

ــٍد َخاَتــِم النَّبِيِّــنَي َوَعــَى َعــِيٍّ َســيِِّد اْلَوِصيِّــنَي  ــٍد َوآِل حُمَمَّ ُهــمَّ َصــلِّ َعــَى حُمَمَّ اللَّ
ــنَي  ــَن اآْلِمنِ ــَن اْلَفاِئِزي ــْم ِم ــِكنَي، َوبَِواَلَيتِِه ــْم ُمَتَمسِّ ــا هِبِ ــَن َواْجَعْلنَ ــِه الطَّاِهِري َوآلِ

ــَك َحيــٌد جَميــٌد 1. َزُنــوَن إنَّ ِذيــَن ال َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوال ُهــْم حَيْ الَّ

وآخر دعوانا أِن احلمد لل رب العاملني

وصى الل عى سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين

ثبت امل�سادر واملراجع

1- خر ما نبتدىء به: القرآن الكريم.

ــه )ت410هـــ(،  ــن مردوي ــى ب ــن موس ــد ب ــر أح ــو بك ــاين، أب 2- األصفه
مناقــب عــي بــن أيب طالــب )ع(، دار احلديــث للطباعــة والنــرش، قــم، الطبعــة 

ــة 1429هـ. الثالث

ــو نعيــم أحــد بــن عبـــد الل بــن أحــد بــن إســحاق بــن  3- األصبهــاين، أب
موســى )ت 430هـــ - 1038م(، حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، حتقيــق: 

ســامي أبــو جاهــني، دار احلديــث، القاهــرة مــر، 1430هـــ - 2009م.

4- األمــني، الســيد حمســن )ت 1371 هـــ 1952م(، أعيــان الشــيعة، حققــه 

)1) بحار األنوار: ج 97، ص 359 368، ح6، نقًا عن املفيد. املزار الكبر: ص 264 ح 
12 عن أيب القاسم بن روح وعثان بن سعيد العمري عن اإلمام العسكري عليه السام. 

املزار للشهيد األّول: ص 66 من دون إسناٍد إليه عليه السام. 
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ــات،  ــارف للمطبوع ــني، دار التع ــن األم ــيد حس ــه: الس ــق علي ــه وعل وأخرج
بــروت لبنــان، الطبعــة اخلامســة 1418هـــ 1998م.

ــر  ــد )ت 1390هـــ / 1971م(، الغدي ــن أح ــني ب ــي، عبداحلس 5- األمين
ــة  ــة اخلامس ــروت، الطبع ــريب، ب ــاب الع ــنة واألدب، دار الكت ــاب والس يف الكت

1403هـــ - 1983م.

6- ابــن أيب احلديــد، عبداحلميــد بــن هبــة الل بــن حممــد )ت 656هـــ(، رشح 
هنــج الباغــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــروت، طبــع عــام 1962م.

ــويف )ت235هـــ(،  ــد الك ــن حمم ــد الل ب ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــن أيب ش 7- اب
ــة األوىل 1427هـــ- 2006م. ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــف، دار قرطب املصن

8- ابــن األثــر، أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد 
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين )ت 630 هـــ(، الكامــل يف التاريــخ، راجعــه 
ــان،  ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــاق، دار الكت ــف الرق ــد يوس ــه: د. حمم وصحح

الطبعــة الرابعــة 1424هـــ 2003م.

9- ابــن األثــر، أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد 
ــة  ــة يف معرف ــد الغاب ــيباين )ت 630 هـــ(، أس ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب الكري

ــان. ــروت- لبن ــريب، ب ــاب الع ــة، دار الكت الصحاب

10- ابــن حنبــل، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين الذهــي 
)ت 241هـــ / 855م(، مســند أحــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت - لبنــان.

11- ابــن حنبــل، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين الذهــي 
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ــاس،  ــد عب ــق: وص الل حمم ــة، حتقي ــل الصحاب )ت 241هـــ / 855م(، فضائ
مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة األوىل 1403هـــ - 1983م.

12- ابــن ســعد، أبــو عبــد الل حممــد بــن ســعد بــن منيــع البــري 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــرى، دار الكت ــات الك ــدادي)ت 230هـــ(، الطبق البغ

1990م. 1410هـــ-  األوىل  الطبعــة 

ــري  ــد اليعم ــن أح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــد ب ــاس، حمم ــيد الن ــن س 13- اب
ــر،  ــائل والس ــازي والش ــون املغ ــر يف فن ــون األث ــي )ت 734هـــ(، عي الربع

ــام 1409 هـــ - 1986 م. ــع ع ــروت، طب ــن، ب ــز الدي ــة ع مؤسس

14- ابــن الشــجري، أبــو الســعادات هبــة الل بــن عــي بــن حممــد بــن حــزة 
احلســني العلــوي )ت 542هـــ(، أمــايل ابــن الشــجري، حتقيــق: حممــود حممــد 
الطناحــي، النــارش: مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة مــر، الطبعــة األوىل 1413هـــ 

- 1992م.

15- ابــن شــعبه احلــراين، أبــو حممــد احلســن بــن عــي بــن احلســني، حتــف 
العقــول عــن آل الرســول، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة 

ــة 1394هـ 1974م. اخلامس

16- ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي الــروي املازنــدراين 
)ت 588هـــ(، مناقــب آل أيب طالــب، حتقيــق وفهرســة: د. يوســف البقاعــي، 

دار األضــواء، بــروت لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1412هـــ.

ــن حممــد  ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــو القاســم عــي ب ــن طــاووس، أب 17- اب
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ــرش،  ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت ــني، مؤسس ــني )ت664هـــ(،، التحص احلس
قــم، الطبعــة األوىل 1413هـــ

ــن حممــد  ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــو القاســم عــي ب ــن طــاووس، أب 18- اب
)ت 664هـــ(، إقبــال األعــال، مكتــب اإلعــام اإلســامي، قم، الطبعــة األوىل 

1415هـ.

ــن حممــد  ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــو القاســم عــي ب ــن طــاووس، أب 19- اب
)ت 664هـــ(، مصبــاح الزائــر، حتقيــق: مؤسســة آل البيــت )ع( إلحيــاء الرتاث، 

قــم، الطبعــة األوىل 1417هـ.

20- ابــن عســاكر، عــي بــن احلســني بــن هبــة الل الدمشــقي )ت 573 هـــ(، 
تاريــخ دمشــق، دار التعــارف، بــروت، لبنــان، طبــع عــام 1970م.

ــو الفــداء احلافــظ ابــن كثــر الدمشــقي )ت 774 هـــ(،  21- ابــن كثــر، أب
ــة،  ــة العري ــداوي، املكتب ــد هن ــد احلمي ــه: د. عب ــى ب ــة، اعتن ــة والنهاي البداي

ــام 1426 هـــ 2005م. ــع ع ــان، طب ــروت لبن ب

ــرة  ــري، الس ــام املعاف ــن هش ــك ب ــد املل ــد عب ــو حمم ــام، أب ــن هش 22- اب
ــان، طبــع عــام 1433هـــ- 2002م. ــة، بــروت- لبن ــة العري ــة، املكتب النبوي

23- ابــن منظــور، أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم م بــن عــي )ت 711هـــ / 
1311م(، لســان العــرب، دار صــادر، بروت - لبنــان، الطبعــة األوىل 1410هـ 

- 1990م.

24- التميمــي املغــريب، أبــو حنيفــة النعــان بــن حممــد بــن منصــور بــن أحــد 
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)ت363هـــ(، رشح األخبــار، حتقيــق: الســيد حممــد احلســيني اجلايل، مؤسســة 
النــرش اإلســامي، قــم.

25- اجلــزري، أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد بــن حممــد ابــن 
ــث  ــب احلدي ــة يف غري ــيباين )ت 606هـــ / 1210م(، النهاي ــم الش ــد الكري عب
ــة  ــي، املكتب ــد الطناح ــود حمم ــزاوي - حمم ــد ال ــر أح ــق: طاه ــر، حتقي واألث

ــروت، 1399هـــ - 1979م. ــة - ب العلمي

ــرة  ــث، القاه ــاح، دار احلدي ــاد، الصح ــن ح ــاعيل ب ــري، إس 26- اجلوه
ــام 1430هـــ 2009م. ــع ع ــر، طب م

ــد )ت 730 هـــ(،  ــن املؤي ــد ب ــن حمم ــم ب ــاين، إبراهي ــي اخلراس 27- اجلوين
فرائــد الســمطني يف فضائــل املرتــىض والبتــول والســبطني واألئمــة مــن ذريتهــم، 
حققــه وقــدم لــه: الســيد الرشيــف عبــد املحســن عبــد الل الــراوي والشــيخ 
ــة األوىل 1429 هـــ  ــان، الطبع ــروت لبن ــن، ب ــاج، دار اجلوادي ــادق ت ــد ص حمم

2008م.

28- اخلوارزمــي، املوفــق بــن أحــد بن حممــد املكــي )ت 568هـــ(، املناقب، 
مؤسســة النرش اإلســامي، قــم، الطبعــة اخلامســة 1425هـ.

29- الراغــب األصفهــاين، أبــو القاســم احلســني بــن حممــد )ت 502 هـــ(، 
ــة  ــة الثالث ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــرآن، دار املعرف ــب الق ــردات يف غري املف

1422هـــ - 2001م.

ــب، رشح  ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــة لإلم ــج الباغ ــف، هن ــرض، الرشي 30- ال
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الشــيخ: حممــد عبــده، دار الباغة، بــروت- لبنــان، الطبعــة الرابعــة 1409هـ- 
1989م.

ــرة خــر  ــن يوســف، ســبل اهلــدى يف س 31- الصاحلــي الشــامي، حممــد ب
العبــاد، دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، الطبعــة األوىل 1414هـــ.

32- الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي 
ــة األوىل  ــروت، الطبع ــريب، ب ــخ الع ــة التاري ــايل، مؤسس )ت 381 هـــ(، األم

1430هـــ - 2009م.

33- الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي 
ــه، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت -  )ت 381هـــ(، مــن ال حيــرضه الفقي

لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1414هـــ- 1994م.

34- الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي 
ــان،  ــروت - لبن ــات، ب ــى للمطبوع ــة األع ــال، مؤسس )ت 381 هـــ(، اخلص

الطبعــة األوىل 1410هـــ- 1990م.

ــروخ )ت 290هـــ(،  ــن ف ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــار، أب 35- الصف
ــل آل حممــد، دار جــواد األئمــة، بــروت،  ــر الدرجــات الكــرى يف فضائ بصائ

ــة األوىل 1428هـــ- 2007م. الطبع

36- الطــراين، أبــو القاســم ســليان بــن أحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللَّخمي 
الشــامي )ت 360هـــ / 918م(، املعجــم الكبــر، حتقيــق: حــدي عبــد املجيــد 

الســلفي، النــارش: مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة مــر، الطبعــة الثانيــة.
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37- الطــراين، أبــو القاســم ســليان بــن أحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللَّخمي 
الشــامي )ت 360هـــ / 918م(، املعجــم األوســط، حتقيــق: طــارق بــن عــوض 
ــرة،  ــني القاه ــيني، دار احلرم ــم احلس ــن إبراهي ــن ب ــد املحس ــد، عب ــن حمم الل ب

1415هـ - 1995م.

38- الطــريس، أبــو منصــور أحــد بــن عــي بــن أيب طالــب )ت 588هـــ(، 
ــه،  ــادي ب ــد ه ــيخ حمم ــادري والش ــم البه ــيخ إبراهي ــق: الش ــاج، حتقي االحتج

ــران، الطبعــة اخلامســة 1424هـــ. منشــورات أســوة، طهــران إي

39- الطــري، أبــو جعفــر حممد بــن جريــر )ت 310 هـــ(، تاريــخ الطري.. 
ــة  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت لبن ــة، ب ــب العلمي ــوك، دار الكت ــم واملل ــخ األم تاري

1424 هـ 2003م.

ــادس  ــرن الس ــم )ت الق ــن أيب القاس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــري، أب 40- الط
اهلجــري(، بشــارة املصطفــى صــى الل عليــه وآلــه لشــيعة املرتــىض )ع(، حتقيــق: 

ــم، 1419هـــ. ــامي، ق ــرش اإلس ــة الن ــاين، مؤسس ــي االصفه ــواد القيوم ج

ــي )ت 460 هـــ(،  ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــويس، أب 41- الط
األمــايل، مؤسســة التاريخ العــريب، بروت، الطبعــة األوىل 1430هـــ - 2009م.

ــي )ت 460هـــ(،  ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــويس، أب 42- الط
ــة  ــة الثاني ــروت، الطبع ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــد، مؤسس ــاح املتهج مصب

2004م. 1425هـــ- 

ــي )ت 460 هـــ(،  ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــويس، أب 43- الط
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ــام  ــع ع ــان، طب ــروت - لبن ــات، ب ــارف للمطبوع ــكام، دار التع ــب األح هتذي
1992م. 1412هـــ- 

ــل  ــيني )ت 1410هـــ(، فضائ ــىض احلس ــيد مرت ــادي، الس ــروز آب 44- الف
ــروت -  ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــتة، مؤسس ــاح الس ــن الصح ــة م اخلمس

ــة 1393هـــ - 1973م. ــة الثالث ــان، الطبع لبن

ــي )ت 363  ــد التميم ــن حمم ــان ب ــة النع ــو حنيف ــريب، أب ــاض املغ 45- الق
هـــ(، دعائــم اإلســام، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة 

األوىل 1426هـــ - 2005م.

ــي )ت 363  ــد التميم ــن حمم ــان ب ــة النع ــو حنيف ــريب، أب ــاض املغ 46- الق
هـــ(، املناقــب واملثالب، مؤسســة األعلمــي، بــروت، الطبعــة األوىل 1423هـ- 

2002م.

ــة  ــة، املكتب ــن ماج ــنن اب ــد، س ــن يزي ــد ب ــد الل حمم ــو عب ــي، أب 47- القزوين
ــور  ــر مذك ــا. غ ــطنبول - تركي ــع، اس ــرش والتوزي ــة والن ــامية للطباع اإلس

ــة. ــدد الطبع ــع وال ع ــخ الطب تاري

48- القشــري النيســابوري، أبــو احلســني مســلم بــن احلجــاج بــن 
مســلم)ت 261هـــ(، صحيــح مســلم، املكتبــة العريــة، بــروت- لبنــان، طبع 

ــام 1423هـــ- 2002م. ع

49- الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب )ت 329 هـــ(، الــكايف، ضبطــه وصححه 
وعلَّــق عليــه: الشــيخ حممــد جعفــر شــمس الديــن، دار التعــارف للمطبوعــات، 
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بــروت لبنــان، طبع عــام 1419 هـــ 1998م.

50- الكنجــي الشــافعي، أبــو عبــد الل حمّمــد بــن يوســف بــن حممــد القــريش 
)ت 658هـــ(، كفايــة الطالــب يف مناقــب عي بــن أيب طالــب )ع(، دار األضواء، 

بروت، الطبعــة األوىل 1430هـ - 2009م.

51- الكــويف، أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات )ت 325هـــ(، 
ــريب،  ــخ الع ــة التاري ــم، مؤسس ــد الكاظ ــق: حمم ــويف، حتقي ــرات الك ــر ف تفس

ــة األوىل 1432هـــ - 2011م. ــروت، الطبع ب

52- الكــويف، حممــد بــن ســليان )ت 300هـــ(، مناقــب اإلمام أمــر املؤمنني 
)ع(، حتقيــق: الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي، جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية، 

قــم، الطبعــة األوىل 1412هـ.

53- املالكــي األشــرتي، ورام بــن أيب فــراس )ت 605هـــ(، تنبيــه اخلواطــر 
ونزهــة النواظــر )جمموعــة وّرام(، دار الكتــب اإلســامية، هتــران، الطبعــة الثانية 

1368 هـ. ش.

ــد الل )ت 1351هـــ(،  ــن عب ــن ب ــد حس ــن حمم ــد الل ب ــاين، عب 54- املامق
ــة آل  ــاين، مؤسس ــن املامق ــي الدي ــق: حمي ــال، حتقي ــم الرج ــال يف عل ــح املق تنقي

ــة األوىل 1423هـــ. ــروت، الطبع ــرتاث، ب ــاء ال ــت )ع( إلحي البي

ــز  ــن، كن ــام الدي ــن حس ــي ب ــي املتق ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي اهلن 55- املتق
ــع  ــان، طب ــروت لبن ــالة، ب ــة الرس ــال، مؤسس ــوال واألفع ــنن األق ــال يف س الع

عــام 1409هـــ 1989م، غــر مذكــور عــدد الطبعــة.
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56- املجلــي، حممــد باقــر بــن حممــد تقــي، بحــار األنــوار، مؤسســة أهــل 
البيــت، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1409 هـــ 1989م.

57- املفيــد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي 
)ت 413 هـــ(، اإلرشــاد، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت- لبنــان، الطبعــة 

األوىل، غــر مذكــور تاريــخ الطبــع.

58- املفيــد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي 
)ت 413 هـــ(، األمــايل، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت- لبنــان، د. ت.

59- املفيــد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي 
)ت 413 هـــ(، االختصــاص، حتقيــق: عــي أكــر غفــاري، مؤسســة األعلمــي 

للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة األوىل 1430هـــ - 2009م.

60- املفيــد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي 
)ت 413 هـــ(، املــزار، مؤسســة التاريــخ العــريب، بــروت- لبنــان، د. ت.

61- النســائي، أبــو عبــد الرحــن أحــد بــن شــعيب )ت303هـــ(، خصائص 
ــان، طبــع  ــة، بــروت- لبن ــة العري أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب، املكتب

عام 1424هـــ- 2003م.

ــني،  ــة الواعظ ــال )ت 508هـــ(، روض ــن الفت ــد ب ــابوري، حمم 62- النيس
ــان. ــروت لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس
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ال�سيد يو�سف �سفيق البيومي/ الر�سوي

احلمــد لل وكفــى، والصــاة عــى عبــاده الذيــن اصطفــى حممــد وآلــه 
الطاهريــن.. أمــا بعــد..

1- املقدمة: 

بــات معلومــًا للمتتبــع يف ثنايــا التاريــخ اإلســامي أمهية ما يســمى بـــ »حادثة 
الغديــر« ومــا جــرى حــول هــذه احلادثــة مــن كام، وقــد حــاول العديــد مــن أن 
يمــر عــى تلــك احلادثــة املهمــة مــرور الكــرام دون يعــر اهتامــًا ملــا جــرى فيهــا 
مــن أحــداث، تــارة بتحريــف الوقائــع التــي حدثــت، وتــارة اخــرى بتحريــف 
معــاين اخلطبــة التــي صــدرت مــن رســول الل األعظــم »صــى الل عليــه وآلــه« 
ــده  ــن بع ــلمني م ــؤون املس ــه ش ــام« وتوليت ــه الس ــني »علي ــر املؤمن ــق أم يف ح

واســتخافه عــى أمتــه.

وملــا كانــت هــذه احلادثــة با حتمــل مــن تفاصيــل ودقائــق مفصليــة يف التاريخ 
اإلســامي وبــا هلــا مــن ارتبــاط متجــذر يف أمــور عــّدة ال بــد لــكل مســلم أن 
ــه  ــم ل ــور ترس ــن أم ــا م ــاء فيه ــا ج ــر ب ــه والنظ ــا اهتام ــا ويعره ــت إليه يلتف
ــه  ــم الرســاالت، وتوضــح ل ــذي هــو خات ــن ال مصــره ومســرته يف هــذا الدي
معــامل دينــه مــن مجيــع النواحــي، العقائديــة، والفكريــة، ويف جمــال الترشيــع، وال 
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تغفــل أيضــًا عــن املجــال العاطفــي والشــعوري.

ومل يــرتك النبــي األكــرم »صــى الل عليــه وآلــه« أي تفصيــل يف هــذه احلادثــة 
ومــن خــال مــا أطلقــه مــن اعانــات فيهــا هدايــة النــاس وارشــادهم ملــا فيــه 

خرهــم إىل يــوم الديــن.

ــة أو  ــوا فرص ــام« مل يرتك ــم الس ــار »عليه ــة األطه ــإن األئم ــا، ف ــن هن وم
جمــال إال وعــروا عــن أمهيــة مــا حــدث يف يــوم الغديــر، إن كان عــى الصعيــد 
ــام  ــكل ع ــيعتهم أو بش ــن ش ــص م ــاب واخلل ــع األصح ــق م ــاص والضي اخل
وعــى املــأل حــني تســنح هلــم الفرصــة لتوجيــه النــاس ملــا فاهتــم، ونجــد أهنــم 
»عليهــم الســام« دعــوا املســلمني إىل التفكــر فيــا حــدث يف يــوم الغديــر لكــي 
ــكام  ــا ح ــوا فيه ــي عاث ــؤون الت ــم، والش ــدها غره ــي أفس ــور الت ــح األم تنصل
ــه  ــة الغديــر« وحموريتهــا ومــا أعلن ــة »حادث اجلــور فســادًا وافســادًا.. وألن أمهي
ــإن  ــة ف ــة أمهي ــه« مــن أمــور يف غاي ــه وآل فيهــا الرســول األكــرم »صــى الل علي
ــل  ــا حص ــة في ــَر األم ــل تذك ــن املفاص ــد م ــوا يف العدي ــار حاول ــة األطه األئم
ــاب  ــن ب ــه«. وم ــه وآل ــى الل علي ــم »ص ــم األعظ ــه جده ــم عن ــا تكل ــا وم فيه
التذكــر واالرشــاد فإهنــم وعظــوا األمــة وعملــوا بــا أوصاهــم بــه رســول الل 
»صــى الل عليــه وآلــه« ليكونــوا هــم هــداة األمــم، وكانــوا مــع القــرآن كــا قــال 
عنهــم »صــى الل عليــه وآلــه« حتــى يــردوا احلــوض عــى جدهــم صلــوات الل 
عليهــم أمجعــني. وبــا أننــا ال نســتطيع أن نستشــهد بجميــع األقــوال واألحاديث 
واحلــوادث التــي مــرت مــع مجيــع األئمــة »عليهــم الســام« ولضيــق املقــام فقــد 
ــه  ــى »علي ــي املجتب ــن ع ــن ب ــام احلس ــه اإلم ــج ب ــا احت ــى م ــث ع ــر البح اقت
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الســام« يف خطبــة عصــاء لــه ذكــر فيهــا حادثــة الغديــر ومــا تضمنتــه خطبــة 
الغديــر مــن بعــض الروايــات كحديــث الثقلــني.

ــه  ــى »علي ــن املجتب ــام احلس ــة اإلم ــنقدم خطب ــا س ــا، فإنن ــن هن ــًا م وانطاق
ــر  ــة الغدي ــه« يف خطب ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــره النب ــا ذك ــا ب ــام« ونقارهن الس
ونبــني كيــف أن اإلمــام احلســن »عليــه الســام« أْظَهــَر الغديــر ومــا جــرى فيهــا 

ــني: ــًا إىل مبحث ــيكون مقس ــذا البحــث س ــا، عــى أن ه وأمهيته

ــام  ــاب اإلم ــة يف خط ــة الغديري ــن اخلطب ــة م ــة العام ــث األول: األدل املبح
ــام«. ــه الس ــن »علي احلس

املبحــث الثــاين: واليــة أمــر املؤمنــني »عليــه الســام« مــن خطبــة الغديــر يف 
اســتدالل اإلمــام احلســن »عليــه الســام«.

وأسأل الل عز وجل أن يتقبل منا هذا القليل بأحسن القبول.

2- خطبة ع�سماء:

قــال اإلمــام احلســن املجتبــى »عليــه الســام« بعــد احلمــد والثنــاء، والصــاة 
عــى رســوله »صــى الل عليــه وآلــه«: »نحــن أهــل بيــت أكرمنــا الل واختارنــا، 
واصطفانــا، وأذهــب عنــا الرجــس، وطهرنــا تطهــرا، ومل يفــرتق النــاس فرقتــني 
إال جعلنــا الل يف خرمهــا مــن آدم إىل جــدي حممــد »صــى الل عليــه وآلــه« فلــا 
بعثــه للنبــوة، واختــاره للرســالة، وأنــزل عليــه كتابــه، فــكان أيب أول مــن آمــن، 
وصــدق الل ورســوله، وقــد قــال الل يف كتابــه املنــزل عــى نبيــه املرســل: ﴿َأَفَمــْن 
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ــِه َوَيْتُلــوُه َشــاِهٌد ِمنـْـُه﴾)1). َكاَن َعــَى َبيِّنـَـٍة ِمــْن َربِّ

وقــد قــال لــه جــدي »صــى الل عليــه وآلــه« حــني أمــره أن يســر إىل مكــة يف 
موســم احلــج بســورة بــراءة: رس هبــا يــا عــي، فــإين أمــرت أن ال يســر هبــا إال أنا 

أو رجــل منــي وأنــت فــأيب مــن جــدي، وجــدي مــن الل.

وقــال لــه جــدي »صــى الل عليــه وآلــه« حــني قــىض بينــه وبــني أخيــه جعفر، 
ــا  ــا عــي فمنــي، وأن ــة عمــه حــزة: أمــا أنــت ي ــة يف ابن ــد بــن حارث ومــواله زي

منــك، وأنــت ويل كل مؤمــن ومؤمنــة بعــدي.

فلــم يــزل أيب وقــى جــدي بنفســه، ويف كل موطــن يقدمــه جــدي لكل شــدة، 
ــابُِقوَن  ــابُِقوَن السَّ يرســله ثقــة منــه وطمأنينــة إليــه، وقــال الل جــل شــأنه: ﴿َوالسَّ

ُبوَن﴾)2). ــَك امْلَُقرَّ ُأوَلِئ

ــك  ــوله، وذل ــني إىل الل وإىل رس ــرب املقرب ــابقني وأق ــابق الس ــكان أيب س ف
أنــه مل يســبقه إىل اإليــان أحــد غــر خدجيــة »ســام الل عليهــا« فكــا أن الل عــز 
وجــل فضــل الســابقني عــى املتأخريــن، فضــل ســابق الســابقني، وقــد قــال الل 
ــَن  ــْن آَم ــَراِم َكَم ــِجِد احْلَ ــَاَرَة امْلَْس ــاجِّ َوِع ــَقاَيَة احْلَ ــْم ِس ــل(: ﴿َأَجَعْلُت ــز وج )ع

ــبِيِل اللَِّ﴾)3). ــَد يِف َس ــِر َوَجاَه ــْوِم اآْلِخ ــاللَِّ َواْلَي بِ

نزلــت هــذه اآليــة يف أيب، وكان حــزة وجعفــر قتــا شــهيدين يف قتــاء كثــرة 

)1) اآلية: 17 من سورة هود. 
)2) اآلية: 11 و12 من سورة الواقعة. 

)3) اآلية: 19 من سورة التوبة. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

94

ث
الجزء الثال

ــر  ــل جلعف ــم، وجع ــن بينه ــهداء م ــيد الش ــزة س ــل الل ح ــة، فجع ــن الصحاب م
ــك  ــم، وذل ــن بينه ــاء م ــف يش ــة كي ــع املائك ــة م ــا يف اجلن ــر هب ــني يط جناح
لقرابتهــا مــن جــدي »صــى الل عليــه وآلــه«، وصــى جــدي عــى عمــه حــزة 
ســبعني صــاة مــن بــني الشــهداء يــوم أحــد، وكذلــك جعــل الل تعــاىل لنســاء 
نبيــه املحســنة منهــن أجريــن، وللمســيئة منهــن وزريــن ضعفــني ملكاهنــن مــن 

جــدي.

وجعــل الل الصــاة يف مســجد نبيــه بألــف صــاة مــن بني ســائر املســاجد إال 
ــا  َ املســجد احلــرام ملــكان رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه«، فلــا نــزل: ﴿َياَأيُّ

ــوا َعَلْيــِه َوَســلُِّموا َتْســِليًا﴾)1). ِذيــَن آَمنُــوا َصلُّ الَّ

قالوا يا رسول الل كيف نصي عليك؟

فقال: قولوا: »اللهم صل عى حممد وآل حممد«.

ــة  ــدي فريض ــى ج ــاة ع ــع الص ــا م ــي علين ــلم أن يص ــى كل مس ــق ع فح
ــا  ــب لن ــه، وأوج ــا يف كتاب ــوله وأوجبه ــة لرس ــس الغنيم ــل الل خ ــة، وأح واجب
ــا ممــا  ــا، نزهن ــه الصدقــة وحرمهــا علين مــن ذلــك مــا أوجــب لــه، وحــرم علي
نزهــه وطيــب لنــا مــا طيــب لــه، كرامــة أكرمنــا الل هبــا، وفضيلــة فضلنــا عــى 

ــاده. ــائر عب س

ــْن  ــاب وحاجــوه: ﴿َفَم وقــال تعــاىل جلــدي حــني جحــده كفــرة أهــل الكت
ــَك فِيــِه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع َأْبنَاَءَنــا َوَأْبنَاَءُكــْم  َحاجَّ

)1) اآلية: 56 من سورة األحزاب. 



 الغدير عي بطاب اإلمام الحسن ااجتاط عليه السالم

95

ــَى  ــَت اللَِّ َع ــْل َلْعنَ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس ــاَءَنا َونَِس َونَِس
ــنَي﴾)1). اْلَكاِذبِ

ــني،  ــي احلس ــا وأخ ــني أن ــن البن ــس أيب، وم ــن األنف ــه م ــدي مع ــرج ج فأخ
ــه  ــن من ــه، ونح ــه ونفس ــه ودم ــه وحلم ــن أهل ــة، فنح ــي فاطم ــاء أم ــن النس وم
ــُم  ــَب َعنُْك ــُد اللَُّ لُِيْذِه ــَا ُيِري ــاىل: ﴿إِنَّ ــارك وتع ــال الل تب ــد ق ــا، وق ــو من وه

ــًرا﴾)2). ــْم َتْطِه َرُك ــِت َوُيَطهِّ ــَل اْلَبْي ــَس َأْه ْج الرِّ

فلــا نزلــت هــذه مجعنــا جــدي: وأخــي وأمــي وأيب ونفســه يف كســاء خيــري 
يف حجــرة أم ســلمة رض الل عنهــا فقــال: اللهــم هــؤالء أهــل بيتــي وخاصتــي 

أذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطــرا.

فقالت أم سلمة أنا أدخل معهم يا رسول الل؟

فقال: قفى مكانك، يرحك الل أنت عى خر، وأهنا خاصة يل وهلم.

َاِة َواْصَطِرْ َعَلْيَها﴾)3). وملا نزلت: ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

يأتينــا جــدي كل يــوم عنــد طلــوع الفجــر يقــول: الصــاة يــا أهــل البيــت 
َرُكــْم  ْجــَس َأْهــَل اْلَبْيــِت َوُيَطهِّ ــَا ُيِريــُد اللَُّ لُِيْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّ يرحكــم الل، و﴿إِنَّ

َتْطِهــًرا﴾)4).

)1) اآلية: 61 من سورة آل عمران. 
)2) اآلية: 33 من سورة األحزاب. 

)3) اآلية: 132 من سورة طه. 
)4) اآلية: 33 من سورة األحزاب. 
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ــا فكلمــوه يف ذلــك فقــال: إين مل  ــواب يف مســجده غــر بابن وأمــر بســد األب
أســد أبوابكــم ومل أفتــح بــاب عــي مــن تلقــاء نفــي، ولكــن أتبــع مــا أوحــي 
إيل، إن الل أمــرين بســد أبوابكــم وفتــح بــاب عــي، وقــد ســمعت هــذه األمــة 
جــدي يقــول: »مــا ولــت أمــة أمرهــا رجــًا وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إال مل 

ــى يرجعــوا إىل مــا تركــوه«. ــزل يذهــب أمرهــم ســفاالً حت ي

ــه ال  ــى إال أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــول أليب: »أن ــمعوه يق وس
ــدي«. ــي بع نب

ــن  ــم: م ــال هل ــم، وق ــر( خ ــد أيب )بغدي ــذ بي ــني أخ ــمعوه ح ــد رأوه وس وق
كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه، ثــم أمرهــم 

أن يبلــغ الشــاهد منهــم الغائــب.

ثــم قــال »عليــه الســام«: أيــا النــاس إنكــم لــو التمســتم مــا بــني جابلقــا 
وجابرســا رجــًا جــده نبــي، وأبــوه وصيــه مل تــدوا غــري وغــر أخــي، فاتقــوا 

الل وال تضلــوا.

ــن  ــه م ــا ب ــاىل وخصن ــارك وتع ــا الل تب ــذي أعطان ــر ال ــو أذك ــاس ل ــا الن أي
الفضائــل يف كتابــه، وعــى لســانه نبيــه مل أحصــه، وأنــا ابــن البشــر النذيــر، وأنــا 
ــكت  ــو متس ــالل ل ــم ب ــني، وأقس ــة للعامل ــه رح ــذي جعل ــر ال ــراج املن ــن ال اب
األمــة بالثقلــني ألعطتهــم الســاء قطرهــا، واألرض بركتهــا، وألكلــوا نعمتهــا 
خــرضاء مــن فوقهــم، ومــن حتــت أرجلهــم مــن غــر اختــاف بينهــم إىل يــوم 
ْنِجيــَل َوَمــا ُأْنــِزَل  ـُـْم َأَقاُمــوا التَّــْوَراَة َواإْلِ القيامــة، قــال الل عــز وجــل: ﴿َوَلــْو َأهنَّ
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ــِت َأْرُجِلِهــْم﴾)1). ــوا ِمــْن َفْوِقِهــْم َوِمــْن حَتْ ــْم أَلََكُل ِ إَِلْيِهــْم ِمــْن َرهبِّ

َقــْوا َلَفَتْحنـَـا َعَلْيِهــْم  وقــال الل )عــز وجــل(: ﴿َوَلــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمنـُـوا َواتَّ
ُبــوا َفَأَخْذَناُهــْم بـِـَا َكاُنوا َيْكِســُبوَن﴾)2). ــَاِء َواأْلَْرِض َوَلِكــْن َكذَّ َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ

نحــن أوىل النــاس بالنــاس يف كتــاب الل وعــى لســان نبيــه »صــى الل عليــه 
وآلــه« أيــا النــاس اســمعوا وعــوا، واتقــوا الل وارجعــوا إليــه، هيهــات منكــم 
الرجعــة إىل احلــق، وقــد صارعكــم النكــوص وخامركــم الطغيــان واجلحــود، ﴿

َأُنْلِزُمُكُموَهــا َوَأْنُتــْم هَلـَـا َكاِرُهــوَن﴾)3).

والسام عى من اتبع اهلدى«)4).

وجيــب أن نلفــت عنايــة القــارئ الكريــم، إىل أننــا لــن نتكلــم يف كل مفاصــل 
اخلطبــة الرشيفــة لإلمــام احلســن املجتبــى »عليــه الســام« بــل إننــا ســنفصل مــا 
ــه ارتبــاط بـــ »يــوم الغديــر« فقــط ومــا خيــدم موضــوع البحــث، وإال لــكان  ل
ــة،  ــاب واالطال ــه مــن االطن ــد يعــد أن ــرة ممــا ق ــام ألمــور كث ــا املق ســيطول بن

فاقتــىض التوضيــح...

)1) اآلية: 66 من سورة املائدة. 
)2) اآلية: 96 من سورة األعراف. 

)3) اآلية: 28 من سورة هود. 
)4) األمايل الطويس: ص567، وحلية األبرار: للشيخ البحراين ج2 ص78، وتفسر الرهان: 
للسيد البحراين ج2 ص832 وج4 ص458، وينابيع املودة لذوي القربى: للقندوزي 
احلنفي ج3 ص370، والروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن »عليه السام«: للسيد 

املوسوي ص58. 
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احل�سن  الإمام  خطاب  يف  الغديرية  اخلطبة  من  العامة  الأدلة  الأول:  املبحث   -3
»عليه ال�سالم«:

4- حديث املنزلة:

جــاء يف خطبــة الغديــر عــن النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« وصفــه حــال عــي 
ــال  ــام« فق ــا الس ــى »عليه ــه موس ــن أخي ــارون م ــال ه ــام« بح ــه الس »علي
ــَزَل اللُ  ــا َأْن ــِغ م ُت يف َتْبلي ْ ــرَّ ــا َق ــاِس، م ــارِشَ النّ ــه«: »َمع ــه وآل ــى الل علي »ص
ئيــَل َهَبــَط إيَلَّ ِمــرارًا َثاثــًا  ُ َلُكــْم َســَبَب هــِذِه االَْيــِة: إنَّ َجْرَ ، َوَأَنــا ُأَبــنيِّ َتعــاىل إيَلَّ
ــاُم َأْن َأُقوَم يف هــَذا امْلَْشــَهِد َفُأْعِلــَم ُكلَّ َأْبَيَض  ــاِم َريّب َوُهــَو السَّ َيْأُمــُرين َعــِن السَّ
تــي َواالْمــاُم  َوَأْســَوَد: َأنَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيب طالـِـب َأخــي َوَوِصّيــي َوَخليَفتــي َعــى ُأمَّ
ــُه ال َنبـِـيَّ َبْعــدي،  ــُه ِمنـّـي حَمـَـلُّ هــاُروَن ِمــْن ُموســى إالّ َأنَّ ــذي حَمَلُّ ِمــْن َبْعــدي، الَّ

َوُهــَو َولِيُُّكــْم َبْعــَد اللِ َوَرُســولِِه«)1).

فيلــزم مــن ذلــك أن يكــون مــا لنبــي الل هــارون لعــي بــن أيب طالــب »عليها 
الســام«، ويمكــن ماحظــة مــا يي:

أوالً: كان هلــارون »عليــه الســام« منــازل عــّدة مــن موســى »عليه الســام«، 
وهــي عــى الشــكل التايل:

1 - هو أخوه وتلك منزلة األخوة.

2 - هو وزيره وإهنا جمعولة له من الل.

)1) اليقني، السيد ابن طاووس، ص348 )حتقيق: االنصاري(، ط1، منشورات: دار الكتاب 
اجلزائري، قم املقدسة، إيران، سنة 1413 هـ. ق. 
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3 - هو من أهله وهذه منزلة القربى منه.

4 - هو مصدق له.

5 - وهو يردأ له.

6 - هو من يشاركه يف أمر الدين املنزل عليه من الل سبحانه وتعاىل.

7 - هو من يشد به أزره ويعاضده يف أمره.

ــه  ــى »علي ــه موس ــا فعل ــذا م ــه، وه ــال غياب ــه ح ــه يف قوم ــو خليفت 8 - ه
ــه. ــات رب ــب مليق ــني ذه ــام« ح الس

9 - وواجب هارون أن يكون مصلحًا.

ثانيــًا: كل هــذه املنــازل التــي أرشنــا إليهــا أعــاه قــد دلــت عليهــا اآليــات 
ــة التــي تــروي قصــة نبــي الل موســى وهــارون »عليهــا الســام«: القرآني

ُبوِن﴾)1). ُقنِي إيِنِّ َأَخاُف َأن ُيَكذِّ فقد قال تعاىل: ﴿َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءًا ُيَصدِّ

وقال تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوِزيرًا﴾)2).

وقــال عــز وجــل: ﴿َواْجَعــْل يلِّ َوِزيــرًا ِمــْن َأْهــِي، َهــاُروَن َأِخــي، اْشــُدْد بِــِه 
ْكــُه يِف َأْمــِري﴾)3). َأْزِري، َوَأرْشِ

)1) اآلية: 34 من سورة القصص. 
)2) اآلية: 35 من سورة الفرقان. 

)3) اآليات: 29 - 32 من سورة طه. 
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وقال سبحانه: ﴿َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك﴾)1).

وقال أيضًا: ﴿اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصِلْح َوالَ َتتَّبِْع َسبِيَل امُلْفِسِديَن﴾)2).

ونتيجــة لذلــك تكــون كل تلــك املنــازل التــي وصفهــا الل عــز وجــل يف كتابه 
ــة  ــا جمعول ــي ذاهت ــام« ه ــا الس ــى »عليه ــن موس ــارون م ــة هل ــز املجعول العزي

ألمــر املؤمنــني »عليــه الســام« مــن رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه«.

ثالثــًا: قــال صاحــب تفســر امليــزان العامــة الطباطبائــي »قــدس رسه« عــن 
نبــي الل هــارون »عليــه الســام« يف معــرض تفســره لســورة الصافــات املباركــة 
ــاء  ــّن، وإيت ــام«: يف امل ــا الس ــى »عليه ــع موس ــاىل م ــه الل تع ــي: »أرشك ــا ي م
ــه مــن املحســنني،  ــة إىل الــراط املســتقيم، ويف التســليم، وأن ــاب، واهلداي الكت
ــه: 47[،  ــًا ]ط ــده مرس ــات: 114 122[ وع ــني ]الصاف ــاده املؤمن ــن عب وم
ونبيــًا ]مريــم: 53[، وأنــه ممــن أنعــم عليهــم ]مريــم: 58[، وأرشكــه مــع مــن 
ــان،  ــن اإلحس ــة، م ــم اجلميل ــام يف صفاهت ــورة األنع ــاء يف س ــن األنبي ــم م عده

ــام: 84 88[«)3). ــة ]األنع ــاء، واهلداي ــل، واإلجتب ــاح، والفض والص

وبعــد هــذا التبيــان املختــر عــن منــازل اإلمــام عــي »عليــه الســام« ال بــد 
ــة تكــرر ذكــره عــى لســان  أن نشــر إىل مســألة مهمــة، وهــي أن حديــث املنزل
ــواب  ــد األب ــوم س ــرة، وي ــف كث ــه« يف مواق ــه وآل ــى الل علي ــول الل »ص رس

)1) اآلية: 35 من سورة القصص. 
)2) اآلية: 142 من سورة األعراف. 

)3) تفسر امليزان: للعامة الطباطبائي »قدس رسه« ج16 ص44. 
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ــرض  ــام« يف مع ــه الس ــن »علي ــام احلس ــا اإلم ــي ذكره ــا)1) والت ــدة منه واح
ــا يف  ــذا فيه ــه ه ــه« قول ــه وآل ــى الل علي ــول الل »ص ــرر رس ــي ك ــه، والت خطبت

ــي: ــا ي ــا م ــف ومنه ــبات واملواق ــن املناس ــد م العدي

1 - يوم املؤاخاة األوىل)2).

2 - يوم املؤاخاة الثانية)3).

3 - يوم تسمية احلسن واحلسني »عليها السام«)4).

)1) ينابيع املودة: ص88، ومناقب اإلمام عي بن أيب طالب: البن املغازيل ص255، وترمجة 
اإلمام عي بن أيب طالب: البن عساكر )بتحقيق املحمودي( ج1 ص266، واإلحتجاج: 
الشيعة: )ط مؤسسة  للطريس ج2 ص145، وعلل الرشائع: ج1 ص201، ووسائل 
ج2  األخبار:  ورشح  ص487،  ج1  اإلسامية(  دار  و)ط  ص208  ج2  البيت(  آل 
ص177،  البطريق  البن  والعمدة:  ص40،  ج2  طالب:  أيب  آل  ومناقب  ص204، 

والراط املستقيم: ج1 ص231. 
 619 ح   10 باب  ج3  اهلداة:  وإثبات  ص330،  وج8  ص334  ج38  األنوار:  بحار   (2(
ص23،  اخلواص:  وتذكرة  ص390،  وج6  ص92  ج15  العال:  كنز  وعن   ،761 و 
وفرائد السمطني: ج1 ص115 و 121، وترمجة اإلمام عي »عليه السام« من تاريخ ابن 

عساكر: )بتحقيق املحمودي( ج1 ص107، وينابيع املودة: ص65 و 57. 
املناقب: للخوارزمي ص7، وتذكرة اخلواص: ص20، والفصول املهمة: البن الصباغ   (3(

ص21، ومنتخب كنز العال: )مطبوع مع مسند أحد( ج5 ص31. 
)4) علل الرشائع: ص137 و 138، وينابيع املودة: ص220، وفرائد السمطني: ج2 ص103 
ـو105، واألمايل: للصدوق )ط مؤسسة البعثة( ص156، واألمايل: للطويس ص367، 

وعيون أخبار الرضا: ج1 ص28. 
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4 - يف حجة الوداع)1).

5 - يف منى)2).

6 - يوم غدير خم)3).

7 - يوم املباهلة)4).

ــه  ــًا »علي ــه« علي ــه وآل 8- يف غــزوة تبــوك خلــف رســول الل »صــى الل علي
ــة  ــي بمنزل ــه الســام« أنــت من ــٍذ قــال لعــي »علي ــة وحينئ الســام« عــى املدين

هــارون مــن موســى)5).

للطويس  واألمايل:  ص16،  ج1  اإلسام:  ودعائم  ص256،  ج37  األنوار:  بحار   (1(
ص521، والغدير: ج1 ص268، ووفيات األعيان: البن خلكان ج5 ص231، وكنز 

الفوائد: ص282. 
النظيم:  والدر  البحار: ج10 ص29،  األنوار: ج37 ص260، ومستدرك سفينة  بحار   (2(

ص284. 
)3) بحار األنوار: ج37 ص206، وتفسر العيايش: ج1 ص332، واإلحتجاج: للطريس 
ج1 ص73، واليقني: البن طاووس ص348، وتفسر الصايف: ج2 ص45، ودعائم 

اإلسام: ج1 ص16. 
واملناقب:  ص142،  ج3  طالب:  أيب  آل  ومناقب  ص343،  ج21  األنوار:  بحار   (4(
البن  املناقب:  ح224،  ـو149  ص148  ج1  الطرائف:  وعن  ص108،  للخوارزمي 

املغازيل، والعمدة: البن البطريق ص46. 
)5) خمتر تاريخ دمشق: ج17 ص332، واإلعتقاد عى مذهب السلف: ألحد بن احلسني 
ص471،  ج2  القبول:  ومعارج  ص286،  ج1  يعى:  أيب  ومسند  ص205،  البيهقي 
وحتفة  ص230،  التميمي  املثنى  البن  واملعجم:  ص62،  للسيوطي  فاطمة:  ومسند 

األحوذي: ج10 ص229. 
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9 - عند الرجوع بغنائم خير)1).

10- يوم كان يميش مع النبي »صى الل عليه وآله«)2).

5- السابقون السابقون:

وإن اإلمــام احلســن املجتبــى »عليــه الســام« أشــار إىل أســبقية أمــر املؤمنــني 
ــى  ــول الل »ص ــه رس ــا صح ب ــذا م ــك ه ــن الل وكذل ــام« إىل دي ــه الس »علي
ــولِِه،  ــاللِ َوَرُس ــَن بِ ــْن آَم ُل َم ــه: »َأوَّ ــا قال ــر ومم ــة الغدي ــه« يف خطب ــه وآل الل علي
ــذي كاَن  ــِه، َوالَّ ــوَل اللِ بِنَْفِس ــدى َرُس ــذي َف ــٌد، َوالَّ ــاِن يب َأَح ــبِْقُه إىَل االْي مَلْ َيْس
ُل النـّـاِس  ُه. َأوَّ جــاِل َغــْرُ َمــَع َرُســوِل اللِ َوال َأَحــَد َيْعُبــُد اللَ َمــَع َرُســولِِه ِمــَن الرِّ

ــَد اللَ َمعــي«)3). ــْن َعَب ُل َم َصــاًة َوَأوَّ

ــابُِقوَن  وقــد أخــرج ابــن أيب حاتــم، وابــن مردويه عنــه أيضــًا يف قولــه: ﴿َوْالسَّ
ــني  ــن آل ياس ــى، ومؤم ــبق إىل موس ــون س ــن ن ــع ب ــال: يوش ــابُِقوَن﴾)4). ق ْالسَّ
ــه  ــى الل علي ــول الل »ص ــبق إىل رس ــب س ــن أيب طال ــّي ب ــى، وع ــبق إىل عيس س

وآلــه«)5).

باب10  اهلداة: ج3  وإثبات  البعثة( ص156،  للصدوق ص85 و)ط مؤسسة  األمايل:   (1(
ح243، واملناقب: للخوارزمي ص76 و 96، ومقتل احلسني: للخوارزمي ج1 ص45، 

وكفاية الطالب: ص264. 
)2) إثبات اهلداة: ج3 باب10 ح108، وعيون أخبار الرضا »عليه السام«: ج1 ص12. 

)3) اليقني، السيد ابن طاووس، ص350. 
)4) اآلية: 10 من سورة الواقعة. 

)5) موسوعة الغدير: لألميني )ط سنة 1416 هـ( ج2 ص431، وكشف الغمة: لألربي ج1 
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وقــد جــاء يف كتــب الســر واألحاديــث أن أول مــن آمــن بالنبــي »صــى الل 
ــن أيب  ــي ب ــني ع ــر املؤمن ــور أم ــن الذك ــة، وم ــاء خدجي ــن النس ــه« م ــه وآل علي

ــنني«)1). ــرش س ــذ ع ــره يومئ ــام«، وعم ــه الس ــب »علي طال

ــه  ــي »علي ــام ع ــون اإلم ــي: ك ــة وه ــة التالي ــع احلقيق ــذا ال يمن ــن ه ولك
الســام« قــد ولــد مؤمنــًا، وقــد شــهد الشــهادتني مــن حــني والدتــه املباركــة، 
ــواهد  ــل وش ــن دالئ ــًا ع ــات. فض ــن الرواي ــد م ــك العدي ــت بذل ــا صح ك
أخــرى دلــت عــى أن أمــر املؤمنــني »عليــه الســام« كان مؤمنــًا برســالة النبــي 
»صــى الل عليــه وآلــه« منــذ نعومــة أظافــره، وهــذا مــا يــدل عليــه مــا جــاء عنــه 
»عليــه الســام« بأنــه »صــى قبــل النــاس بســبع ســنني، وأنــه عبــد الل قبــل أن 

يعبــده أحــد مــن هــذه األمــة«)2).

واســتدالل اإلمــام احلســن »عليــه الســام« اهلــدف منــه هــو توجيــه األنظــار 
ــان، ومــن  نحــو مســائل مهمــة مــن حــني حتــدث عــن مســألة الســبق إىل اإلي

هــذه النقــاط التــايل:

ص88 و 89. 
وج108   273 و  ص237  وج38  ص44  وج35  ص229  ج18  األنوار:  بحار   (1(
وهتذيب  ص114،  ج5  البحار:  سفينة  ومستدرك  ص235،  ج3  والغدير:  ص257، 

الكال: للمزي ج20 ص481. 
)2) مستدرك احلاكم: ج3 ص112، واخلصال: للشيخ الصدوق ص402، والعمدة: البن 
البطريق ص64 و 220، والطرائف: للسيد ابن طاووس ص20 و 70، وذخائر العقبى: 
املستقيم: ج1 ص235، وبحار األنوار: ج38 ص209 و 239 و  ص60، والراط 

253 و 269. 
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1- إن الســبق إىل اإليــان والتصديــق بالرســالة، ودعــم مهمــة النبــي »صــى 
الل عليــه وآلــه« ليــس كمــن آمــن بــه الحقــًا.

ــرام،  ــجد احل ــارة املس ــو كان ع ــى ول ــل حت ــل أو عم ــن ألي فع 2 - ال يمك
ورعايتــه وســقاية احلجيــج بــأن يكــون ثوابــه عنــد الل مثــل ثــواب اإليــان بــالل 
ورســوله والســبق إىل التصديــق هبــذه الرســالة اإلهليــة، ولــن ينفــع فعل الســقاية 
ــهم  ــبهوا أنفس ــر، أو أن يش ــوم اآلخ ــدون بالي ــن ال يعتق ــجد الذي ــارة املس وع
بالــذي جاهــد يف ســبيل اعــاء كلمــة الل ســبحانه وتعــاىل، ولذلــك فــإن اإلمــام 
احلســن »عليــه الســام« استشــهد هبــذه اآليــة يف كامــه عــى مســألة الســبق إىل 
ــَراِم َكَمــْن  ــاجِّ َوِعــَاَرَة امْلَْســِجِد احْلَ ــْم ِســَقاَيَة احْلَ اإليــان، حيــث قــال: ﴿َأَجَعْلُت

ــْوِم اآْلِخــِر َوَجاَهــَد يِف َســبِيِل اللَِّ﴾)1). ــاللَِّ َواْلَي آَمــَن بِ

6- لو متسكت األمة بالثقلني:

بعــد عــرض اإلمــام احلســن »عليــه الســام« لــكل تلــك الفضائــل 
واخلصائــص واملناقــب التــي هــي ألهــل البيــت »عليهــم الســام« والتــي هــي 

ــه.. «. ــال: »مل أحص ــام«حني ق ــه الس ــر »علي ــا ع ــى، وك ــد وال حت ال تع

ــر  ــراج املن ــن ال ــا اب ــر، وان ــر النذي ــن البش ــا اب ــم: »وأن ــًا هل ــل قائ وأكم
الــذي جعلــه رحــة للعاملــني.. «، وهــذا إصار منــه »عليــه الســام« عــى تركيــز 
قضيــة بنوتــه للنبــي »صــى الل عليــه وآلــه«، وأنــه أبنــه وســبطه يف ضمــر األمــة 

ووجداهنــا، بشــكل ال يبقــى معــه أي جمــال للشــبهة، أو الشــك والرتديــد.

)1) اآلية: 19 من سورة التوبة. 
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ــرتة  ــاب والع ــا الكت ــني ومه ــكت بالثقل ــة متس ــو أن األم ــالل ل ــم ب إىل أن أقس
لظهــرت عليهــم آثــار هــذا التمســك، وقــد بــني »عليــه الســام« بعــض هــذه 
اآلثــار التــي كانــت ســتظهر هلــم باملشــاهدة واملعاينــة لــو أن األمــة فعلــت مــا 

ــه«. ــه وآل ــى الل علي ــول الل »ص ــه رس ــا ب أمره

وهــذا نفــس مــا أشــار إليــه النبــي األعظــم »صــى الل عليــه وآلــه« يف خطبــة 
يِّبــنَي ِمــْن ُوْلــدي ِمــْن ُصْلبـِـِه  الغديــر حيــث قــال: »َمعــارِشَ النـّـاِس، إنَّ َعِلّيــًا َوالطَّ
ــْن  ــٌئ َع ــا ُمنْبِ ــد ِمنُْه ــُكلُّ واِح ، َف ــَرُ ــُل االَْْك ــْرآُن الثِّْق ــُر، َواْلُق ــُل االْْصَغ ــُم الثِّْق ُه
ـُـْم ُأَمنــاُء اللِ  قــا َحّتــى َيــِردا َعــَيَّ احْلَــْوَض، َأال إهنَّ صاِحبِــِه َوُموافِــٌق َلــُه، َلــْن َيْفرَتِ

يف َخْلِقــِه َوُحّكاُمــُه يف َأْرِضــِه«)1).

ــرآن  ــك بالق ــذا التمس ــن ه ــق ع ــي تنبث ــية الت ــور األساس ــن األم ــًا ع فض
والعــرتة حلفــظ األمــة مــن الضــال، وال بــد أن يكــون االقــرتان فيــا بــني العرتة 
ــق، وبعــد هــذا  ــه مــن حقائ ــا يتضمن والقــرآن متناســًبا مــع شــموليته، ومــع م

ــوا عــن التمســك بالثقلــني. ــد انحرف ــك تدهــم ق ــه فإن كل

ــني  ــا ب ــب في ــتجد التناس ــا س ــني فإهن ــث الثقل ــة بحدي ــذ األم ــني تأخ وح
العــرتة والقــرآن يف جمــال العلــم، والعمــل، والرتبيــة. ويرتتــب عــى هــذه األمــة 
ــى  ــه معن ــزن يف طيات ــني خيت ــث الثقل ــا. وإن حدي ــر هل ــة والن ــزم الطاع أن تل

ــؤوهنا.. ــا وش ــكل أبعاده ــة ب اإلمام

أمــا عــن اآلثــار امللموســة الصــادرة عــن التمســك بكتــاب الل وعرتة رســول 

)1) التحصني، السيد ابن طاووس، ص583، )حتقيق: األنصاري(، منشورات: دار الكتاب 
اجلزائري، قم املقدسة، إيران، 1413 هـ. ق. 
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الل »صــى الل عليــه وآلــه« كــا عددهــا اإلمــام املجتبــى »عليــه الســام«، فهي:

1 - تعطي الساء قطرها أي أهنا تنزل مطرها.

ــة  ــركات متمثل ــن ب ــا م ــا فيه ــا م ــرج منه ــا أي خت ــي األرض خره 2 - تعط
ــخ ــوز.. ال ــار، والكن ــات، والث بالنب

ــم أي أن  ــت أرجله ــن حت ــم، وم ــن فوقه ــرضاء م ــا خ ــوا نعمته 3 - وألكل
ــقة يف  ــب أو مش ــرضاء دون تع ــتأتيهم خ ــن األرض س ــتأتيهم م ــي س ــم الت النع
احلصــول عليهــا، كــا كان خيــرج املــن والســلوى لبنــي ارسائيــل إىل أن اســتبدلوا 

مــا هــو أدنــى بالــذي هــو خــر.

ــه«  ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــد النب ــدأ بع ــد ب ــك ق ــذا التمس ــو أن ه 4 - ل
بالتمســك بعرتتــه مــن بعــده الســتمرت اخلــرات بــني النــاس إىل يــوم القيامــة..

ــْو َأنَّ  ولذلــك استشــهد اإلمــام احلســن »عليــه الســام« بقولــه تعــاىل: ﴿َوَل
ــَاِء َواأْلَْرِض َوَلِكــْن  َقــْوا َلَفَتْحنـَـا َعَلْيِهــْم َبــَرَكاٍت ِمــَن السَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمنـُـوا َواتَّ

ُبــوا َفَأَخْذَناُهــْم بِــَا َكاُنــوا َيْكِســُبوَن﴾)1). َكذَّ

والتــي تتكلــم عــن أهــل الكتــاب وكيــف أهنــم مل يقيمــوا الكتــاب حــق قيامه 
وخالفــوا وصايــا أنبياءهم ورســل الل.

ــه ومل  ــل بيت ــا بأه ــة نبيه ــن وصي ــف ع ــت بالتخل ــامية قام ــة اإلس وإن األم
ــذا  ــن ه ــه« ع ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــر النب ــك ع ــق، لذل ــاب بح ــوا الكت يقيم
بقولــه: »لرتكبــن ســنن مــن كان قبلكــم، حــذو القــذة بالقــذة، ومطابــق النعــل 

)1) اآلية: 96 من سورة األعراف. 
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ــه«)1). ــم في ــوا جحــر ضــب لدخلت ــو دخل ــى ل بالنعــل، حت

فهــذه الســنن اإلهليــة ســتبقى ســارية املفعــول، ومــا ذلــك إال ألن هنــاك أمورًا 
ــق األشــياء  ــاة البــرش، ويف أحواهلــم وطباعهــم، ويف حقائ ــة ال تتغــر يف حي ثابت
مــن حوهلــم. ومهــا طــال الزمــن وتقلبــت األحــوال، فكــا أن األمــم الســابقة مل 
تتمســك بــا أمــروا بــه وتبعتهــم األمــة اإلســامية عــى ذلــك فســتجري عليهــم 
ــرات  ــإن اخل ــه، ف ــدوا الل علي ــا عاه ــوا م ــم خالف ــها، ألهن ــنن نفس ــك الس تل

ســتحجم عنهــم، والــركات ســتمنع أيضــًا..

7- املبحث الثاين: ولية اأمري املوؤمنني »عليه ال�سالم« من اخلطبة الغدير من ا�ستدلل 
الإمام احل�سن »عليه ال�سالم«.

8- حادثة الغدير وحديثه

إن حادثــة الغديــر وحديثــه ومــا حصــل فيهــا هلــو مــن األمــور الثابتــة عنــد 
مجيــع املســلمني وقــد وصــل حــد التواتــر حيــث إّنــه ال يمكــن إنــكار حدوثهــا 

أو نفــي مــا تــم فيهــا لإلمــام عــي »عليــه الســام«.

وقــد مجــع العلــاء مــا روي عــن هــذه احلادثــة يف طائفــة كبــرة مــن املصــادر 
ومنهــم العامــة األمينــي يف كتابــه »الغديــر« وقــد نقــل العامــة األمينــي: »رواه 

)1) مسند أحد: )ط دار صادر( ج2 ص325 و 511 وج3 ص84 و 89، وسنن ابن ماجة: 
إحياء  دار  و)ط  ص144،  ج4  الفكر(  دار  )ط  البخاري:  وصحيح  ص1322،  ج2 
الفكر( ج8  دار  العريب( ج7 ص170 وج15 ص235، وصحيح مسلم: )ط  الرتاث 

ص57. 
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أحــد بــن حنبــل مــن أربعــني طريقــًا، وابــن جريــر الطــري مــن نيــف وســبعني 
طريقــًا، واجلــزري املقــري مــن ثانــني طريقــًا، وابــن عقــدة مــن مائــة وخــس 
طــرق، وأبــو ســعيد السجســتاين مــن مائــة وعرشيــن طريقــًا، وأبــو بكــر اجلعايب 
مــن مائــة وخــس وعرشيــن طريقــًا، ويف تعليــق هدايــة العقــول ج2 ص30 عــن 
األمــر حممــد اليمنــي )أحــد شــعراء الغديــر يف القــرن الثــاين عــرش(: إن لــه مائــة 

وخســني طريقــًا«)1).

وقد أهناها أبو العاء العطار إىل مائتني وخسني طريقًا)2).

إال أن خطبــة الغديــر طويلــة جــدًا وأشــار اإلمــام احلســن »عليــه الســام« إىل 
ثاثــة أمــور منهــا:

األول: حني قال »عليه السام«: »حني أخذ بيد أيب )بغدير( خم«.

الثــاين: حــني قــال »عليــه الســام«: »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم 
وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه«.

ــه«:  ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــام« إّن النب ــه الس ــه »علي ــو قول ــث: وه الثال
ــب«. ــاهد الغائ ــغ الش ــم أن يبل »أمره

وننقــل للقــارئ الكريــم مــا روي يف املصــادر املعتــرة عــن رســول الل »صــى 

)1) الغدير: ج1 هامش ص14، وذكر تفاصيل ذلك ص152 - 158. 
)2) الغدير: ج1 هامش ص302 و 158، عن القول الفصل: ج1 ص445 للعلوي اهلدار 
ج9  )امللحقات(:  احلق  إحقاق  ورشح  ص133،  جر  البن  اإليان:  وهنج  احلداد، 

ص678. 
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الل عليــه وآلــه« بخصــوص مــا فعلــه »صــى الل عليــه وآلــه« مــع أمــر املؤمنــني 
ــن  ــام احلس ــا اإلم ــي أورده ــارات الت ــل اإلش ــم نفص ــن ث ــام«، وم ــه الس »علي
املجتبــى »عليــه الســام« فيــا خيتــص بفعــل رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه« 
وقولــه، وإليكــم مــا حــدث: »ثــم رضب بيــده إىل عضــد عــي »عليــه الســام« 
ــول الل  ــد رس ــا صع ــذ أول م ــام« من ــه الس ــني »علي ــر املؤمن ــه، وكان أم فرفع
»صــى الل عليــه وآلــه« منــره عــى درجــة دون مقامــه ُمتياِمنــًا عــن وجــه رســول 
ــى  ــول الل »ص ــه رس ــد. فرفع ــام واح ــا يف مق ــه« كأهنَّ ــه وآل ــى الل علي الل »ص
ــًا »عليــه الســام« حتــى  الل عليــه وآلــه« بيــده وبســطها إىل الســاء وشــال علّي
ــا  َ ــال: أيُّ ــم ق ــه«، ث ــه وآل ــى الل علي ــول الل »ص ــة رس ــع ركب ــه م ــارت رجل ص
ــْن  ــاَل: أال َفَم ــُوُلُه. َفق ــوا: اللُ َو َرس ــُكْم؟ قال ــْن أْنُفِس ــْم ِم ــْن أْوىل بُِك ــاُس، َم النّ
ُكنـْـُت َمــْوالُه َفهــذا َعــِيٌّ َمــْوالُه، الّلُهــمَّ واِل َمــْن واالُه َوعــاِد َمــْن عــاداُه َواْنــُرْ 

ُه َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه. َمــْن َنــَرَ

ــي يف  ــي، وَخليَفت ــي ِعْلم ــي َوواع ــي َوَوِصّي ــِيٌّ َأخ ــذا َع ــاِس، ه ــارِشَ النّ َمع
ــِه  ــي إَلْي ــلَّ َوالّداع ــزَّ وَج ــاِب اللِ َع ــِر ِكت ــى َتْفس ــَن يب َوَع ــْن آَم ــى َم ــي َع ت ُأمَّ
ــْن  ــِه َوالنّاهــي َع ــوايل َعــى طاَعتِ ــِه َوامْلُ ــا َيْرضــاُه َوامْلُحــاِرُب اِلَْعداِئ ــُل بِ َواْلعاِم

ــِه. َمْعِصَيتِ

ــُل  ــَن اللِ، َوقاتِ ــادي ِم ــاُم اهْل ــنَي َواإلم ــُر امْلُْؤِمن ــوِل اللِ َوَأم ــُة َرُس ــُه َخليَف إنَّ
ــِر اللِ«)1). ــنَي بَِأْم ــطنَي َوامْلاِرق ــنَي َواْلقاِس النّاِكث

ج37  املجلي،  العامة  األنوار،  وبحار  ص583،  طاووس،  ابن  السيد  التحصني،   (1(
ط2،  املياموي(،  املوسوي  كاظم  والسيد  الزنجاين،  العابدي  حييى  )حتقيق:  ص209، 
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ونقول:

أوالً: بالنســبة للمســألة األوىل، فــإن أخــذ النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« بيــد 
اإلمــام عــي »عليــه الســام« يــدل عــى األمــور التاليــة:

ــع،  ــة الواق ــني حرك ــازج ب ــد م ــه« ق ــه وآل ــى الل علي ــول الل »ص 1 - إن رس
ــعور  ــش ش ــاس تعي ــل الن ــا جيع ــذا م ــه، وه ــدال علي ــل ال ــة الفع ــني رمزي وب
التمثيــي املرتبــط بــني الواقــع ومــا بــني الرمــز بصــورة واقعيــة، تــم ماحظتهــا 

ــردة. ــني املج بالع

2 - مــن أجــل ذلــك ناحــظ: أن النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« قــام برفــع 
يــد اإلمــام عــي »عليــه الســام«، وهــذا مــا جيعــل لــه مقــام الرياســة والســيادة 
بإعــان إمامتــه مــن بعــد رفعــه ليــده »عليــه الســام«، وذلــك لتتوافــق احلركــة 
العمليــة الواقعيــة مــع املضمــون الــذي أراده رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه« 

وهــو القــاض بتنصيبــه »عليــه الســام« مــن قبــل الل عــز وجــل..

مــا يــدل عــى أنــه »صــى الل عليــه وآلــه« كأنــا يريــد للنــاس أن يربطوهــم 
ــه  ــي »علي ــام ع ــد اإلم ــع ي ــي رف ــة - وه ــة الرمزي ــذه احلرك ــني ه ــهم ب بأنفس
ــاء  ــا إنش ــة وكأهن ــذه احلرك ــح ه ــه، لتصب ــة ل ــل احلاكمي ــني جع ــام« - وب الس
عمــي منــه »صــى الل عليــه وآلــه«، ورفــع اليــد يعنــي التنصيــب وجعلــه املفضل 

ــح دون غــره هبــذا املقــام. ــن أو الراب عــى اآلخري

3 - ثــم يتجــاوز النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« مــن الفعــل التعبــري وهــو 

منشورات: دار احياء الرتاث العريب، بروت، لبنان، سنة: 1983م، 1403 هـ. ق. 
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رفــع يــد اإلمــام عــي »عليــه الســام« إىل التريــح القــويل، بــأن يقــول: »مــن 
ــة  ــدالالت املتعلق ــن ال ــدث ع ــي نتح ــواله.. « ولك ــي م ــذا ع ــواله فه ــت م كن

ــايل. ــه يف املحــور الت هبــذا القــول ننتقــل لبحث

ــام« يف  ــه الس ــن »علي ــام احلس ــه اإلم ــتند إلي ــذي اس ــاين ال ــر الث ــًا: األم ثاني
اظهــار احلجــج الدامغــة حــني متثــل قــول النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« معلنــًا 

ــواله.. «. ــي م ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــه: »م ــده بقول ــن بع ــه م ــة أبي والي

وال بد لنا أن نبني معنى الوالية يف حديث الغدير:

ــه  ــا قال ــوىل، ك ــى م ــدس رسه«: »أوىل بمعن ــىض »ق ــيد مرت ــال الس ــث ق حي
ــة«)1). ــر اآلي ــة يف تفس ــة اللغ أئم

وقولــه هــذا »رحــه الل« يف مقابــل مــن أدعــى أن كلمة »مــوىل« بمعنــى املحب 
والنــاص، أو الســيد، أو املتــويل لألمــر، أو أهنــا بمعنــى املالــك أو املعتــق وأهنــا 

ليســت بمعنــى الواليــة. ومــع ماحظــة هــذه املعــاين التــي ذكــرت، نقــول:

ــل  ــن قب ــام« م ــه الس ــي »علي ــب ع ــوب ح ــو وج ــه: ه ــراد ب أ: إن كان امل
املؤمنــني، أو أنــه »صــى الل عليــه وآلــه« ينشــأ وجــوب حبــه عليهــم، فــإن ذلــك 

املرتىض  للرشيف  اإلمامة:  يف  والشايف  ص131،  وج4  ص253  ج3  املرتىض:  رسائل   (1(
ج2 ص261، العمدة: البن البطريق ص116، وبحار األنوار: ج37 ص238 وج37 
ص124،  جر  البن  اإليان:  وهنج  ص125،  ج8  البيان:  جممع  وتفسر  ص240، 
وكنز  ص135،  الطويس  للشيخ  العرش:  والرسائل  ص308،  ج1  املستقيم:  والراط 
الفوائد: ص229، وقد ذكر العامة األميني طائفة كبرة من أقوال العرب وأهل اللغة، 

فراجع كتاب الغدير: ج1 ص345 و348. 
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ــم  ــوا بعضه ــني أن حيب ــع املؤمن ــى مجي ــك أن ع ــل، وذل ــل بالفع ــل وحاص حمص
ــداد  ــك األع ــه« لتل ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــع النب ــى أن جيم ــا معن ــًا، وم بعض

ــم؟!  ــر خ ــوف يف غدي ــدرت باألل ــي ق ــة الت اهلائل

ليقول هلم: جيب أن حتبوا أخاكم عليًا.

وملــاذا جعلــه الل عــز وجــل بالتــوازي مــع تبليــغ الرســالة حيــث قــال عــز 
ــاَلَتُه﴾)1). ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ــل: ﴿َوإِْن مَلْ َتْفَع وج

وملاذا جعل من وراء هذا التبليغ إكال الدين وامتام النعمة به؟!

ومــن ثــم ينئــه كل مــن حــرض عــى هــذا األمــر، وعــى رأســهم أبــو بكــر 
وعمــر، ويرحــان بقوهلــا: »بــخ بــخ يــا عــي، أصبحــت مــوالي ومــوىل كل 

ــه مل يكــن كذلــك قبــل هــذا الوقــت بالنســبة هلــا؟! مؤمــن ومؤمنــة«)2). وكأن

أمل يكن الل سبحانه قد جعل حب املؤمنني بعضهم لبعض واجبًا؟! 

ــه« يف  ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــد صح النب ــوة؟! وق ــة األخ ــم بمثاب وجعله
ــى!! ــذا املعن ــد ه ــي تفي ــث الت ــن األحادي ــر م كث

)1) اآلية: 67 من سورة املائدة. 
للثعالبي  القلوب:  وثار  ص86،  نعيم  أليب  السام«:  »عليه  عي  يف  القرآن  من  نزل  ما   (2(
ص636، تاريخ بغداد: ج8 ص290 و)ط دار الكتب العلمية( ج8 ص284، وتاريخ 
والبداية  النباء: ج19 ص328،  أعام  وسر  و 234،  دمشق: ج42 ص233  مدينة 
والنهاية: ج7 ص386، واملناقب: للخوارزمي ص156، ومناقب اإلمام أمر املؤمنني 

»عليه السام«: للكويف ج2 ص430 و 516، وينابيع املودة: ج2 ص249.
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ــع  ــمل مجي ــة تش ــرة واملحب ــدم: أن الن ــا تق ــف إىل م ــن أن نضي ب: ويمك
ــده.. ــام« لوح ــه الس ــي »علي ــام ع ــا باإلم ــر خاصًّ ــذا األم ــس ه ــني ولي املؤمن

وإن كان القصــد هــو إجيــاد نــرة أخــص وأقــوى مــن النــرة التــي تشــمل 
عمــوم املؤمنــني لكــي خيصــص هبــا اإلمــام عــي »عليــه الســام« فهــذا هــو عــني 
املطلــوب منهــم؛ ألن هــذا املعنــى هــو مــن خمتصــات اإلمامــة. وإن خصوصيــة 
هــذه النــرة ملولويــة رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه« عــى املؤمنــني قــد نقلها 
ــه«  ــه وآل ــى الل علي ــه »ص ــرن مولويت ــني ق ــام« ح ــه الس ــي »علي ــام ع إىل اإلم

بمولويــة اإلمــام عــي »عليــه الســام«.

ج: وإن عكســنا األمــور، وقلنــا بأنــه مــن الواجــب عــى اإلمــام عــي »عليــه 
الســام« أن حيــب املؤمنــني وينرهــم، فــإن هــذا ال حيتــاج إىل كل تلــك اجلموع 
ــه« يف  ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــا النب ــي مجعه ــاس الت ــن الن ــوف م ــرة واألل الغف
ــن  ــدث م ــذا احل ــق ه ــا راف ــات، وم ــذه اآلي ــزل ه ــى لتتن ــر، وال حت ــوم الغدي ي
أمــور، ويكــون مــن الــكايف فقــط أن يبلــغ اإلمــام عــي »عليــه الســام« أنــه مــن 
ــة هــي خــاف املنطــق،  ــه حــب املؤمنــني. عــى أن هــذه الفرضي الواجــب علي
وجيعلنــا نســأل عــن ســبب ختصيــص اإلمــام عــي »عليــه الســام« دون غــره 

لكــي حيــب املؤمنــني؟!

ــن  ــم م ــت أوىل بك ــه«: »ألس ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــول النب ــا بق د: إذا تأملن
أنفســكم«. فــذاك يفيــد أن هــذه الواليــة الواجبــة مــن نــرة وحمبــة للنبــي »صى 
الل عليــه وآلــه« مصدرهــا هــذه األولويــة منهــم لــه.. ثــم أنــه »صــى الل عليــه 
ــه.  ــه ونرت ــوب حمبت ــام« كوج ــه الس ــي »علي ــة ع ــرة وحمب ــل ن ــه« جع وآل
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فلذلــك اتبــع هــذه العبــارة بقولــه: »فمــن كنــت مــواله، فهــذا عــي مــواله.. «.

هـــ: وأمــا قوهلــم بــأن املــراد مــن كلمــة »املــوىل« هــو املالــك واملعتــق، فــإن 
ــة، وال  ــة حقيقي ــن ملكي ــاك م ــن هن ــاء إذ مل يك ــذا االدع ــي ه ــال ينف ــر احل ظاه

ــاق.. ــق وال انعت عت

و: أمــا عــن قوهلــم إّن كلمــة »املــوىل« تعنــي »الســيد«، فهــو قريــب جــدًا مــن 
املعنــى األول وذلــك: »ألن الســيد هــو املتقــدم عــى غــره. وهــذا التقــدم ليــس 
ــه  ــي »علي ــيادة ع ــرن س ــه« ق ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــم؛ ألن النب ــر والظل بالقه
الســام« بســيادة نفســه، فــا بــد أن يكــون التقــدم باالســتحقاق، مــن خــال ما 
يملــك مــن مزايــا ترجحــه عليهــم، وبديــي: أن أيــة مزيــة شــخصية ال توجــب 
تقدمــًا، وال تعــل لــه حقــًا عليهــم، جيعلــه أوىل هبــم مــن أنفســهم، إال إذا كانــت 
هــذه املزيــة قــد أوجبــت أن جيعــل مــن بيــده منــح احلــق ومنعــه لصاحــب هــذه 
املزيــة مقــام األولويــة هبــذا املســتوى الــذي هــو مــن شــؤون النبــوة واإلمامــة. 

وليــس ألحــد احلــق يف منــح هــذا املقــام إال لل تبــارك وتعــاىل«)1).

ــر«،  ــويل لألم ــرف« أو »املت ــي »املت ــوىل« تعن ــم إّن »امل ــبة لقوهل ز: وبالنس
فهنــاك ارتبــاٌط وثيــٌق فيــا رشحنــاه ســابقًا أعــاه وبــني هــذه املقولــة، وهــو أنــه 
ــه احلــق يف اجلعــل بالتــرف باألمــور والتــويل  ــه بجعــل مــن الــذي ل يثبــت ل

هلــا، وهــو الل عــز وجــل بطبيعــة احلــال.

ثالثــًا: حــني ركــز اإلمــام احلســن »عليــه الســام« يف خطبتــه هــذه عــى أمــر 

)1) الصحيح من سرة اإلمام عي »عليه السام«: السيد جعفر مرتىض العامي ج7 ص71، 
منشورات: املركز اإلسامي للدراسات، بروت، لبنان، سنة: 2009م، 1429 هـ. ق. 
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النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« حــني قــال: »أمرهــم أن يبلــغ الشــاهد الغائــب«، 
فيلــزم منــه أمــوًرا عــّدة:

1 - حــني يأمــر النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« مــن حــرض بــأن يعلــم الشــاهد 
منهــم الغائــب بــا ســمعوا ورأوا منــه، فذلــك يشــر إىل أن هــذا األمــر ســيواجه 
مــن بعــض املشــككني باإلنــكار، وســتثار الشــكوك والشــبهات حولــه، حتــى 
ــا  ــوا م ــي يقول ــرضوا لك ــن ح ــاس الذي ــن الن ــهود م ــؤالء الش ــيحتاج ه ــه س إن

حصــل مــن جديــد يــوم غديــر خــم.

2 - ألنه ليس أمرًا عاديًا، بل للناس مسؤولية كرى تاهه.

ــن  ــا، فم ــة بأرسه ــر األم ــط بمص ــري، يرتب ــادي، تدب ــر اعتق ــه أم 3 - ألن
الواجــب االهتــام، وااللتــزام بــه فكــرًا، واعتقــادًا، وعمــًا، وأن يمنعــوا 

ــره. ــوه إىل غ ــه، أو أن يتخط ــث ب ــه والعب ــره وتدليس ــن تزوي ــن م اآلخري

وخاصــة القــول، ال يمكــن للمشــككني أن خيفــوا مــا أوضحه الل ورســوله، 
ــام  ــج اإلم ــد احت ــائبة، وق ــق دون أي ش ــوح احل ــار لوض ــة األطه ــه األئم وبين
ــد،  ــى أح ــَف ع ــي مل خت ــرة الت ــة املتوات ــذه احلادث ــام« هب ــه الس ــى »علي املجتب
ــد رأوه  ــذه: »وق ــه ه ــال يف خطبت ــام« ق ــه الس ــن »علي ــام احلس ــث إّن اإلم حي
وســمعوه حــني...« وهــذا يــدل عــى أهنــم شــاهدوا وســمعوا وقــد طــرق كام 
النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« أبــواب مســامعهم، وهــز أســتار نفوســهم، ومــع 

هــذا كلــه ضيعــوا حــق أهــل البيــت »عليهــم الســام«.

9- اخلامتة:
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ــد  ــام« جي ــم الس ــة »عليه ــرة األئم ــق يف س ــارئ واملدق ــإن للق ــرًا، ف وأخ
أهنــم مل يرتكــوا مناســبة وإال أظهــروا فيهــا أحقيــة أمــر املؤمنــني »عليــه الســام« 
ــا أرســاه  ــه«، وأحقيتهــم هــم أنفســهم ب ــه وآل ــي »صــى الل علي ــة النب يف خاف
هلــم جدهــم النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« مــن حقــوق وواجبــات عــى األمــة 

ــامية. اإلس

وال بــد أن نشــر إىل أن خطبــة اإلمــام احلســن املجتبــى »عليــه الســام« هــذه 
تعــّد مــن اخلطــب الباغيــة مــن حيــث الشــكل، وخطبــة احتجاجيــة مــن حيــث 
املضمــون لكثــرة مــا جــاء فيهــا مــن أدلــة وبراهــني وفيهــا مــا اختــص بواليــة 
ــزء  ــر«، واجل ــوم الغدي ــة يف »ي ــه، خاص ــام« وفضائل ــه الس ــني »علي ــر املؤمن أم
اآلخــر يتعلــق بحــق أئمــة أهــل البيــت »عليهــم الســام« فــإن هــذه اخلطبــة قــد 

ثبتــت التــايل:

اأوًل: من حيث ال�سكل:

قــام اإلمــام احلســن »عليــه الســام« بعــرض املحــور األســاس الــذي ســوف 
يعاجلــه يف خطبتــه، ومــا يســمى بصــدر اخلطبــة، فقــد قــدم مقدمــة ســتتمحور 

حوهلــا اخلطبــة، أال وهــم أهــل البيــت عليهــم الســام.

2 - قــام بإمجــال تلــك الفضائــل يف تلــك املقدمــة لكــي يفصلهــا يف صلــب 
اخلطبــة، وهــذا مــا يســمى مــن الناحيــة الباغيــة باللــف والنــرش.

3 - اســتخدم اإلمــام احلســن »عليــه الســام« الطريقــة الرديــة يف خطبتــه 
حيــث أنــه قــام بــرد احلجــج بطريقــة متسلســلة ومرتابطــة مــع بعضهــا ببعض، 
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مــا يســمى باحلبكــة املتواصلــة، حيــث إّنــه ربــط بــني الدليــل واآلخــر، بحيــث 
ــل  ــم للدلي ــن ث ــايل، وم ــل الت ــة لدلي ــه مقدم ــل األول ليجعل ــى الدلي ــس ع أس

الــذي بعــده، وهكــذا..

ــدة،  ــة بنتيجــة أوصــل الســامع والقــارئ إىل خاصــة مفي ــم اخلطب 4 - اختت
بعدمــا فنــد أصــل املشــكلة واحتــج عليهــم، وأظهــر هلــم العقــدة التــي حــاول 

أن يعاجلهــا مــن خــال خطبتــه ليصــل يف النهايــة حللــول التــي عرضهــا.

ثانيًا: من حيث امل�سمون:

ــهورة  ــة ومش ــة معروف ــام« إىل أدل ــه الس ــن »علي ــام احلس ــتند اإلم 1 - اس
ــاس. ــان الن ــورة يف أذه ــا حمف ــا إهن ــغ إذا قلن ــل ال نبال ــة ب ومعلوم

ــرة، ومل يســتخدم  ــث املتوات ــل القــرآين ويتبعــه باألحادي 2 - كان يقــدم الدلي
ــا  ــرتض عليه ــد يع ــي ق ــة الت ــن األدل ــام« أي م ــه الس ــن »علي ــام احلس اإلم
ــا  ــي هل ــة والت ــة القوي ــتخدم األدل ــل اس ــا. ب ــه فهمه ــكل علي ــم أو أن يش بعضه

ــة. ــر األم ــر يف ضم ــع كب وق

ــة  ــة بمخاطب ــه الســام« خــال عرضــه لألدل 3 - قــام اإلمــام احلســن »علي
ــد  ــي عن ــب العاطف ــتثارة اجلان ــاول اس ــه ح ــت نفس ــامع، ويف الوق ــل الس عق
النــاس؛ وذلــك ألن هــذه الطريقــة هلــا تأثــر أقــوى لــو أن اخلطــاب كان عقليــًا 
حمضــًا، وهــو يف معــرض اثبــات حــق وتبيــان مظلوميــة. لذلــك فإنــك تــد يف 
ــارئ  ــتمع والق ــة املس ــب عاطف ــي ختاط ــارات الت ــض اإلش ــة بع ــل اخلطب مفاص

عــى حــد ســواء. ومــن األمثلــة عــى ذلــك:
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أ: حــني تكلــم عــن فقــدان النبــي »صــى الل عليــه وآلــه« لعمــه حــزة وابــن 
عمــه جعفــر »عليهــا الســام«.

ب: حني نسب نفسه لرسول الل »صى الل عليه وآله«.

ــوه وص  ــي وأب ــده نب ــن ج ــد م ــل يوج ــائًا ه ــوم س ــب الق ــني خاط ج: ح
ــام«. ــا الس ــني »عليه ــام احلس ــره واإلم غ

د: حني أبدى تأسفه عى ما أصبحت إليه حالة األمة.

وعنــد كل هــذه األمثلــة فــإن عاطفــة الســامع ســوف تتحــرك، وتثــار؛ ألّنــه 
خياطــب ضمــر هــذه األمــة.

4 - يف معــرض رسده لألدلــة فإّنــه اختــار أحــداث مفصليــة ومهمــة يســتنبط 
ــامع أو  ــل الس ــث تع ــهدية حي ــة مش ــا بطريق ــة، وعرضه ــا دالالت معين منه
القــارئ يســتخدم خميلتــه لكــي يتصــور يف ذهنــه كيــف حصلــت تلــك احلادثــة 

التــي أخــر عنهــا. ونعطــي عــى ســبيل املثــال ال احلــر:

ــه  ــل بيت ــه« أله ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــراج النب ــن إخ ــم ع ــني تكل أ - ح
ــة. ــوم املباهل ــام« يف ي ــم الس »عليه

ــم  ــت »عليه ــل البي ــه« أه ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــل النب ــني أدخ ب - ح
ــلمى. ــيدة أم س ــع الس ــاء ومن ــت الكس ــه حت ــام« مع الس

ــه الســام«  ــه وآلــه« اإلمــام عــي »علي ج - حــني أمــر النبــي »صــى الل علي
بــأن يســر بســورة الــراءة.
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ــام« يف  ــه الس ــي »علي ــد ع ــه« ي ــه وآل ــى الل علي ــي »ص ــع النب ــني رف د - ح
ــر. ــوم الغدي ي

ــل  ــيحاول ختي ــذي س ــامع ال ــال الس ــد خلي ــا ب ــل، ف ــك املفاص ــي كل تل فف
ــه. ــة حصول ــور كيفي ــمه ويتص ــهد لرس املش

وال بــد مــن التأكيــد كــا قــام اإلمــام احلســن املجتبــى »عليــه الســام« عــى 
االلتفــات إىل أمهيــة »يــوم الغديــر«، ومــن الواضــح أّن االعتنــاء هبــذه احلادثــة 
وإجــاء »الواقــع التارخيــي، ومعرفــة كل الظــروف واألحــداث التــي أحاطــت 
ــي  ــبهات الت ــل الش ــد، وتزي ــن العق ــًرا م ــلَّ كث ــأهنا أن حت ــن ش ــر م ــذا األم هب
ــه  ــه، وظروف ــر، وغايات ــذا األم ــة ه ــول طبيع ــا ح ــون أن يثروه ــاول املغرض ح

التــي نشــأ فيهــا.

عــى أننــا ال نظلــم أحــدًا إذا قلنــا: إنــه ليــس مــن حــق أي كان أن يشــك يف 
هــذه القضيــة، أعنــي قضيــة النــص عــى أمــر املؤمنــني »عليــه الســام« باإلمامة 
بعــد رســول الل »صــى الل عليــه وآلــه«، فإهنــا مــن األمــور الثابتــة، التــي ال جيوز 
ألي عاقــل أو منصــف أن يرتــاب فيهــا. وذلــك لراحــة النصــوص القرآنيــة، 
والتواتــر القاطــع لــكل عــذر، مــع صاحــة الداللــة للنصــوص النبويــة املثبتــة 

إلمامــة عــي »عليــه الســام«.

فمحاولــة إثــارة الشــبهات يف الداللــة القرآنيــة، بادعــاء أهنــا ظاهرة، وليســت 
ــة أو داللتهــا ال ينبغــي الوقــوف  نصــًا، أو التشــكيك يف ســند النصــوص النبوي
عندهــا، واإللتفــات إليهــا. وعــى اإلنســان أن ينصــف نفســه وحيــرتم ضميــره 
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ووجدانــه، وإنســانيته«)1).

فــا قــام بــه اإلمــام احلســن »عليــه الســام« ومــن خــال موقعــه اإلرشــادي 
واحلاكمــي عــى هــذه األمــة حــاول أن يعظهــم قــدر املســتطاع مســتخدمًا كل 
ــردع  ــة، وي ــوس متقلب ــم نف ــة، ويقي ــوالً جاف ــرك عق ــي حي ــة ك ــائل املمكن الوس
أهــواء متشــوقة لدنيــا. حمــاوالً أخذهــم إىل الطريــق القويــم والــراط املســتقيم، 
إىل أن بــذل مهجتــه »عليــه الســام« واستشــهد مظلومــًا يف أمــة لــن ترعــى حقــه 
وحــق أبيــه وأخيــه اإلمــام احلســني الشــهيد »عليــه الســام« مــن بعــده، وقتلــوا 
ــوم  ــهدوا وي ــوم استش ــدوا وي ــوم ول ــم ي ــام عليه ــني، فالس ــدي الظامل ــى أي ع

يبعثــون أحيــاًء..

املركز  العامي، ص23، منشورات:  السيد جعفر مرتىض  الغدير،  )1) عواصف عى ضفاف 
اإلسامي للدراسات، بروت، لبنان، سنة: 2003 م، 1424 هـ. ق. 
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ربيع جواد حري�ص كاظم ال�سراي

املقدمة

ــه  ــا ملعرفت ــه ورساًط ــبيًا لعطائ ــه وس ــاًء لفضل ــد رج ــق احلم ــد لل خال احلم
ــاة  ــل والص ــف واجله ــن التخّل ــرِء م ــل وال ــل والعق ــة التأّم ــى نعم ــاء ع والثن
ــى  ــني وع ــب امليام ــه النُُّج ــن وصحب ــه الطاهري ــى آل ــٍد وع ــى حمّم ــام ع والس

ــني. ــا األقدم ــن علائن ــم م ــل والعل أويل الفض

ــّم عــى اهنــا  ــر ُخ ــات التــي رافقــت بيعــة غدي ــن واملعطي ــع القرائ تشــر مجي
ــاراهتا  ــا وإش ــور نصوصه ــل احلض ــا، وتناق ــى وقوعه ــة ع ــت األم ــة أمجع حادث
ــى  ــاظ، وع ــس األلف ــرى بنف ــى وأخ ــارة باملعن ــًا، ت ــًا وتلوحي ــا ترحي وإياءاهت
الرغــم مــن صحــة الصــدور مــن الثغــر الرشيــف صــى الل عليــه وآلــه، إاّل ان 
النــزاع وقــع يف فهــم مدلــول النــص وداللــة املضمــون، وبعيــدا عــن اســتعراض 
جزئيــات وقائــع مــا جــرى، أو التحقيــق يف أســانيد ورجــال الروايــات النبويــة 
ــة  ــات التارخيي ــام، فاملدون ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــي أم ــة ع ــى إمام ــة ع الدال

ــك. ــة يف ذل ــة الصحيح ــار الثابت ــة باآلث ــث طافح ــب احلدي وكت

ــا بعيــدا  ــا أعــادة قــراءة النصــوص الغديريــة املنقولــة الين انــا هدفنــا هــا هن
ــخصية،  ــة والش ــة واملذهبي ــادات الديني ــات واالعتق ــات واالتاه ــن القبلّي ع
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ــروف  ــة والظ ــخيص واملوضوعي ــان والتش ــا البي ــى عاتقه ــذت ع ــراءة أخ ق
ــل  ــتقراء والتحلي ــك كان االس ــه؛ لذل ــت ب ــص وأحاط ــا الن ــق منه ــي انطل الت
واالســتنتاج منهــج هلــذا البحــث يف تقديــم قــراءة معرفيــة علميــة تشــيع ثقافــة 

ــد. ــا ُنري ــد ال ك ــا ُتري ــوص ك ــم النص فه

فنتائــج البحــث هــي وليــدة النــص والتأمــل فيــه؛ بــل ُيعــد اســتنطاٌق للنــص 
واملضمــون يف رســم مامــح البيعــة والداللــة التصديقيــة يف معنى قولــه صى الل 
عليــه وآلــه: )فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله(، وهبــذه القــراءة نأمــل مــن إنــارة 
الطريــق إىل أبنــاء هــذه األمــة ملــا تعانيــه منــذ رحيــل مؤسســها وقائدها الرســول 
األعظــم صــى الل عليــه وآلــه مــن صاع دمــوي تعيشــه كل يــوم بســبب تلــك 
ــل  ــام الوي ــت اإلس ــواب وأورث ــن الص ــادت ع ــي ح ــرة الت ــراءات املتعث الق

واخلــراب.

املطلب الأول

بيعة َغِدير ُخّم)1)

ــنة  ــج يف س ــروج اىل احل ــاس للخ ــه يف الن ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص أذن رس
عــرش مــن اهلجــرة، فقــدم املدينــة خلــق كثــر يأمتــون بــه يف حجتــه تلــك التــي 

يبقى  العيون، ولكنه ال  او  املطر  فيه ماء  )الَغِدير( هو مستنقع ماء كبر او صغر يتجمع   (1(
لشدة القيظ، اما)ُخّم( هو موضع فيه عني للاء، وقيل هو اسم لرجل، يقع ما بني مكة 
ينظر: مراصد االطاع عى اساء االمكنة  أميال من منطقة اجلحفة.  واملدينة عى ثاثة 

والبقاع، صفّي الدين البغدادي، ج482/1- ج985/2. 
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ــاه الل  ــر اىل ان توف ــذ هاج ــا من ــج غره ــوداع، ومل حي ــة ال ــا حج ــال عليه يق
ــل  ــاءه وأه ــه نس ــرج مع ــة واخ ــن املدين ــه م ــه وآل ــى الل علي ــرج ص ــاىل، فخ تع
ــة  ــو دجان ــة أب ــى املدين ــتعمل ع ــار)1)، فاس ــن واألنص ــب املهاجري ــه، وأغل بيت
األنصــاري)2) ويقــال ســباع بــن عرفطــة الغفــاري)3)، فلــا قــىض مناســكه مــن 
احلــج وانــرف راجعــا إىل املدينــة ومعــه تلــك اجلمــوع الغفــرة مــن املؤمنــني 
ــل  ــه جري ــزل إلي ــّم، ن ــر ُخ ــد غدي ــدا عن ــة)4) وحتدي ــة اجلحف ــل إىل منطق ووص
ــَك َوإِْن مَلْ  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأيُّ األمــني بقولــه تعــاىل: َي
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اللََّ اَل َيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف َتْفَع
اْلَكافِِريــَن)5)، وأمــره عــن الل تعــاىل أن ينصــب عليــا أمامــا للنــاس ويبلغهــم مــا 
نــزل فيــه مــن الواليــة وفــرض الطاعــة عــى كل أحــد مــن املســلمني)6)، فأمــر 

سعد،  ابن  الكرى،  الطبقات  ينظر:  ج205/4؛  هشام،  ابن  النبوية،  السرة  ينظر:   (1(
ج336/3؛ ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج19/1. 

)2) هو ساك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد الساعدي، شارك يف معركة أحد وكان 
نال  حتى  املعركة  يف  النبي  مع  يومئذ  ثبتوا  الذين  من  وهو  حراء،  عصابة  عليه  يومها 

الشهادة. ينظر: سر أعام النباء، احلافظ الذهبي، ج244/1. 
حابة، وقد استعمله النبي صى  )3) ِسباع بن ُعرفطة الِغفاري، ويقال له الكناين، من كباِر الصَّ
الل عليه وآله عى املدينة ملا خرج إىِل خير، وإىِل َدْومة اجلندل. ينظر: االستيعاب يف معرفة 

األصحاب، احلافظ ابن عبد الر، ج241/2. 
)4) اجلحفة: هي منطقة تقع شال غرب مكة وتبعد عنها(183( كم مرت تقريبا، وتعتر من 

املواقيت اخلمسة يف احلج. ينظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، ج235/5. 
)5) سورة املائدة، اآلية:67. 

)6) ينظر: التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ الطويس، ج586/3؛ ينظر: شواهد التنزيل، احلاكم 
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ــاة،  ــودي بالص ــم ون ــوم منازهل ــذ الق ــه ان يأخ ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص رس
وكان يــوٌم شــديد احلَــّر بحيــث يضــع الرجــل بعــض رداءه عــى رأســه وبعضــه 
األخــر حتــت قدميــه مــن شــدة حــرارة الشــمس، فلــا اتــم صــى الل عليــه وآلــه 

صاتــه قــام خطيبــًا يف النــاس وأســمع اجلميــع)1).

قائــا بعــد حــد الل والثنــاء عليــه: )أيــا النــاس قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر 
أنــه مل يعمــر نبــي اال مثــل نصــف عمــر الــذي قبلــه، وإين ألظــن أن يوشــك أن 
ــوا:  ــم قائلــون، قال ــم مســؤولون، فــاذا أنت أدعــى فأجيــب، وإين مســؤول وأنت
نشــهد أنــك قــد بلغــت ونصحــت وجهــدت فجــزاك الل خــرا، قــال: ألســتم 
تشــهدون أن ال إلــه اال الل، وأن حممــدا عبــده ورســوله وأن جنتــه حــق وأن نــاره 
حــق، وأن املــوت حــق وأن الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا، وأن الل يبعــث مــن يف 

القبــور، قالــوا: بــى نشــهد بذلــك، قــال: اللهــم اشــهد()2).

ــم واردون  ــوض، وأنت ــى احل ــرط ع ــإين ف ــه: ف ــه وآل ــى الل علي ــال ص ــم ق ث
عــيَّ احلــوض، وإن عرضــه مــا بــني صنعــاء وبــري فيــه أقــداح عــدد النجــوم 
ــا  ــاد: ومــا الثقــان ي ــادى من مــن فضــة فانظــروا كيــف ختلفــوين يف الثقلــني فن
رســول الل؟ قــال: الثقــل األكــر كتــاب الل طــرف بيــد الل عــز وجــل وطــرف 
بأيديكــم فتمســكوا بــه ال تضلــوا، واآلخــر األصغــر عــرتيت، وإن اللطيــف اخلبر 

احلسكاين، ج248/1. 
الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  ينظر:  336؛  الثعالبي،  منصور  أبو  القلوب،  ثار  ينظر:   (1(

اهليثمي، ج156/9. 
)2) البداية والنهاية، ابن كثر، ج72/11. 
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ــِردا عــي احلــوض فســألت ذلــك هلــا ريب، فــا  نبــأين أهنــا لــن يتفرقــا حتــى َي
تقدمومهــا فتهلكــوا، وال تقــروا عنهــا فتهلكــوا)1)، ثــم أخــذ بيــد عــي عليــه 
الســام فرفعهــا حتــى شــاهد القــوم بيــاض آباطهــا وعــرف النــاس انــه عــي 
ابــن ايب طالــب، فقــال: أيــا النــاس مــن أوىل النــاس باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ 
قالــوا: الل ورســوله أعلــم، قــال: إن الل مــوالي وأنــا مــوىل املؤمنــني وأنــا أوىل 
هبــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله، يقوهلــا ثــاث مــرات، ثــم 
قــال: أللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وأحــب مــن أحبــه، وأبغــض من 
أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معــه حيــث دار، 
ــزل أمــني وحــي الل  ــى ن َأال فليبلــغ الشــاهد الغائــب)2). ومل يتفــرق اجلمــع حت
ــُم  ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــه: اْلَي بقول
ْســَاَم ِدينًــا)3)، فقــال: رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، الل أكــر عــى إكــال  اإْلِ
الديــن، وإمتــام النعمــة، ورىض الــرب برســالتي، والواليــة لعــي مــن بعــدي)4).

ثــم َأَخــَذ القــوم ينئــون عليــًا بأمــر املؤمنــني عليــه الســام، وممــن هنــَأه مــن 

)1) ينظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي، ج163/9. 
)2) ينظر: مسند أحد، أحد بن حنبل، ح17/3؛ ينظر: املعجم الكبر، الطراين، ج194/5؛ 
ينظر: البدية والنهاية، ابن كثر، ج4/7؛ ينظر: جممع الزوائد، اهليثمي، ج9/ 63؛ ينظر: 
تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، ج481/2؛ ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة، االميني، 

ج19/1. 
)3) سورة املائدة: اآلية:3. 

)4) ينظر: بحار األنوار، العامة املجلي، ج156/37. 
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الصحابــة أبــو بكــر وعمــر كل يقــول: بــخ بــخ)1) لــك يا بــن أيب طالــب أصبحت 
وأمســيت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة)2)، وممــن شــهد البيعــة ايضــا ابــن 
عبــاس حيــث قــال بعــد ســاع خطبــة النبــي صــى الل عليــه وآلــه: وجبــت والل 

يف اعنــاق القــوم)3).

ــول الل أن  ــا رس ــذن يل ي ــا: إئ ــت قائ ــن ثاب ــان اب ــاعر حس ــت الش ــا التف ك
أقــول يف عــي أبياتــا تســمعهن، فقــال رســول الل صــى الل عليــه وآلــه: قــل عــى 

بركــة الل، فقــام حســان وقــال)4): 
ــر نــبــيــهــم ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــم يـ ــادهيـ ــنـ ــول مــنــاديــايـ ــرس ــال بــخــم وأســمــع ب

التعاميافـــقـــال: فــمــن مـــوالكـــم ونــبــيــكــم؟ هــنــاك  ــدوا  ــب ي ومل  فــقــالــوا 

نبينا وأنـــت  مـــــــــوالنا  عاصياإهلـــك  ــة  ــواليـ الـ يف  ــا  مــن ــلــق  ت ومل 

ــي؟ فــإنــنــي ــ ــا ع ــم يـ ــه: قـ ــ وهــاديــافـــقـــال ل إمــامــا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

ــت مـــــواله فـــهـــذا ولــيــه ــن ــن ك ــم ــدق مــوالــيــاف ــوا لــه أتــبــاع صـ ــكــون ف

ولــيــه وال  الــلــهــم؟  ــا  ــ دع مــعــاديــا)5)هـــنـــاك  عليا  عـــادا  لــلــذي  ــن  وك

هــذا هــو جممــل القــول يف واقعــة الغديــر وقــد َتقاَربــت كلــات األعــام عى 
ذلــك وليــس يف العــامل كلــه وعــى مســتوى البســيطة واقعــة إســامية غديريــة 

)1) عبارة تدل عى املبالغة يف الفخر واالعتزاز. 
عساكر،  ابن  دمشق،  مدينة  تاريخ  ينظر:  ج281/4؛  حنبل،  بن  احد  مسند  ينظر:   (2(

ج220/24؛ ينظر: البداية والنهاية، ابن كثر، ج4/7. 
)3) ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج248/1. 

)4) ينظر: كتاب سليم بن قيس اهلايل، اهلايل، 828. 
)5) ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج67/2. 
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ــك  ــو ذل ــه فه ــل حمل ــه، وإن قي ــرف إال إلي ــا ين ــه ف ــر يوم ــو ذك ــا، ول غره
املــكان املعــروف عــى مقربــة مــن اجلحفــة)1). ولعــّل الســؤال الــذي يتبــادر إىل 
األذهــان عندئــذ هــل كانــت هــذه احلادثــة واحلديــث والتهنئــة مــن قبــل هــذه 
اجلمــوع احلاشــدة ألمــر بســيط كــا يصــّوره البعــض ويريــد أن يقنــع اآلخريــن 
ــا ســأهلم رســول الل ذلــك يف  ــة أقرارهــم بالشــهادة -حين ــم مــا عاق ــه)2)، ث ب
ــًا  ــون علي ــة ال حيب ــل ان الصحاب ــل يعق ــرة، وه ــة والن ــر- باملحب ــة الغدي خطب
عليــه الســام، ثــم أذا كان املــراد هــو احلــب والدعــم لــه فــا نصيبــه مــن ذلــك 
بعــد وفــاة النبــي صــى الل عليــه وآلــه، ثــم عــى مــاذا تــدل كلمــة )أصبحــت( 
ــر  ــد، وان كان غ ــر جدي ــى ام ــدل ع ــيخني َأال ت ــة الش ــص يف هتنئ ــل الناق الفع
ــل  ــا أدري ه ــه، ف ــر جيهلون ــى أم ــخص ع ــلمون ش ــئ املس ــف ين ــك، كي ذل
ــة  ــات الواقع ــرب ومابس ــة الع ــوِم بلغ ــة الق يَّ ــة وعلِّ ــن الصحاب ــم م ــن أعل نح
واحلديــث؟. ومــا لنــا ال نفهــم الواقعــة كــا فهمهــا مــن حرضهــا؟ فهــذا حســان 
الشــاعر الفصيــح فهــم منهــا واليــة األمــر واحلكومــة واخلافــة بعــد رســول الل 
صــى الل عليــه وآلــه بقرينــة )إمامــا وهاديــا( يف قصيدتــه الســابقة، فهــل أخطــأ 
ــه  ــرَّ رســول الل مــا قال بفهمــه للحديــث؟! َأليــس مــن الســنة اإلقــرار وقــد َأق
حســان يف يــوم الغديــر، َأليــس حــر األمــة قــد صخ هبــا لألجيــال وجبــت والل 

)1) ينظر: غدير خم دراسة تارخيية وحتقيق ميداين، الشيخ عبد اهلادي الفضي، 14. 
)2) ينظر: تأويل خمتلف احلديث، ابن قتيبة، 4؛ ينظر: االعتقاد، البيهقي، 417؛ ينظر: املجموع 
املغيث يف غريبي القرآن واحلديث، املديني، ج456/3؛ ينظر: النهاية يف غريب احلديث 

واالثر، ابن االثر، ج228/5. 
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يف رقــاب القــوم)1).

املطلب الثاين

قراءٌة يف ن�سو�ِص َبْيَعة َغِدير ُخّم

ــي)2)،  ــر اللفظ ــث الغدي ــر حدي ــني مــن توات ــن الباحث ــد م ــى أح ــى ع ال خيف
وصحــة إســناده يف الكتــب املعتــرة التــي ورثتهــا األمــة اإلســامية مــن مســانيد 
وصحــاح يف كا املدرســتني مدرســة الصحابــة ومدرســة أهــل البيــت)3)، فقــد 
ــة  ــر احلادث ــن توات ــم م ــى الرغ ــة)4)، وع ــه يف اجلمل ــى صحت ــام ع ــق األع أطب
واحلديــث وصحــة الصــدور إاّل ان الــكام وقــع يف تطبيــق مضمــون احلديــث، 
فهــو ال ُيعتــر إاّل منقبــة مــن مناقــب عــي عليــه الســام عنــد مدرســة الصحابة، 
بينــا ُيعــد نــٌص مــن الل تعــاىل عــى لســان النبــي صــى الل عليــه وآلــه يف مدرســة 
أهــل البيــت، لذلــك هــذه جمموعــة مــن األَحاِديــث الَغِديريــة فيهــا مــن القرائــِن 

)1) ينظر: وركبت السفينة، مروان خليفات، 478. 
لقط  ينظر:  277؛  السيوطي،  املتواترة،  اإلخبار  يف  املتناثرة  األزهار  قطف  كتاب  ينظر:   (2(
احلديث  املتناثر من  نظم  ينظر:  الزبيدي، 205؛  املتواترة،  األحاديث  املتناثرة يف  الالئ 
املتواتر، عبد الل بن جعفر الكتاين، 232؛ ينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة، االلباين، 

ج343/4. 
خصوص  البيت  أهل  بمدرسة  واملراد  السنّية،  املذاهب  مجيع  الصحابة  بمدرسة  املراد   (3(

الشيعة اإلمامية. 
الغدير يف  ينظر:  االميني، ج25/1؛  للعامة  الكتاب والسنة واالدب،  الغدير يف  ينظر:   (4(

الرتاث اإلسامي، عبد العزيز الطباطبائي، 17. 
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اللفظيــة واحلاليــة الدالــة عــى أثبــات أحــدى املقولتــني الســابقتني.

ــد  ــد الل اح ــة أليَب عب ــل الصحاب ــاب فضائ ــاء يف كت ــا ج ــث األول: م احلدي
بــن حنبــل )ت241ه(، )قــال زيــد بــن أرقــم، وأنــا أســمع: نزلنــا مــع رســول 
الل )صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم( بــواد يقــال لــه: وادي خــم، فأمــر بالصــاة، 
ــه[  ــه ]وآل ــى الل علي ــول الل )ص ــل لرس ــا وظل ــال: فخطبن ــر، ق ــا هبج فصاه
وســلم( بثــوب عــى شــجرة ســمرة مــن الشــمس، فقــال: ألســتم تعلمــون، أو 
ــن  ــال: فم ــى، ق ــوا: ب ــه؟ قال ــن نفس ــن م ــكل مؤم ــهدون، أين أوىل ب ــتم تش ألس
ــا مــواله، اللهــم عــاد مــن عــاداه، ووال مــن وااله()1). كنــت مــواله فــإن علي

يف عبــارة الصحــايب زيــد بــن األرقــم التالية)فخطبنــا( داللــة واضحــة عى ان 
هنــاك خطبــة حرضهتــا اجلمــوع الغفــرة التــي صحبــت النبــي يف احلَــج وتلــك 
ــل  ــن ه ــا، ولك ــث الحق ــيتضح يف البح ــا س ــددة ك ــني متع ــة ذات مضام اخلطب
لنــا أن نتســاءل أو نســأل األَُمنــاُء عــى الســنة أيــن هــذه اخلطبــة التــي شــهدها 
تســعون الفــا مســلم عــى أقــل عــدد ذكــر يف الروايــات الواصلــة الينــا، ورواهــا 
أكثــر مــن مائــة وعــرشون صحــايب)2)، والغريــب يف األمــر مــا جــاء يف مســتدرك 
ــا فحمــد الل وأثنــى  ــا خطيب احلاكــم عــن زيــد بــن األرقــم يف قولــه: )فقــام فين

)1) فضائل الصحابة، احد بن حنبل، ج73/32-74؛ احلكم عى احلديث: صحيح وان كان 
يف اسناده ضعف، ينظر: املصدر نفسه. 

للنيسابوري،  احلاكم،  مستدرك  ينظر:  ج297/5؛  الرتمذي،  الرتمذي،  سنن  ينظر:   (2(
ج109/3؛ ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج19/1. 
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عليــه وذكــر ووعــظ فقــال مــا شــاء الل إن يقــول()1)، واألغــرب منــه مــا جــاء يف 
جممــع الزوائــد عــن زيــد بــن األرقــم يف روايــة أخــرى ايضــا حيــث قــال: )فــو 

الل مــا مــن يشء يكــون إىل يــوم القيامــة إال قــد اخرنــا بــه يومئــذ()2).

ــنَّة النبويــة،  فلــاذا مل ينقلــوا خطبــة الغديــر كاملــة، َأليــس هــؤالء حفظــة السُّ
َأمَل يكــن وظيفتهــم إن ينقلــوا لنــا مــا قــال رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، ثــم 
كيــف نفهــم تعــدد صيــغ احلَِديــث الواحــد بعبــارات يلفهــا اإِليــام والغمــوض 
بعــض الــيشء، لــذا تــارة يعــر يف حديــث زيــد بــن األرقــم )ألســتم تعلمــون، أو 
لســتم تشــهدون(، فالنقــل باملعنــى واملضمــون غــر النقــل بــذات اللفــظ نفســه؛ 
ــية  ــن قدس ــر م ــقاط الكث ــا: إس ــور منه ــن االم ــة م ــى األول مجل ــب ع ــا يرتت مل
احلديــث هــذا أوالً، وثانيــًا أدراج املتواتــر لفظــا يف املتواتــر معنــًا وهبــذا تســقط 
ــاك اِســتفهام  ــه يمكــن القــول انَّ هن مســألة القطــع بمدلــول احلديــث)3)، وعلي
بحجــم التأريــخ يوجــه إىل أصحــاب األثــر واحلديــث بخصــوص خطــب النبــي 

صــى الل عليــه وآلــه عامــة وخطبــة بيعــة غديــر ُخــّم خاصــة.

ــه[  ــى الل عليه]وآل ــب )ص ــه: )خط ــا قول ــة م ــرة احللبي ــاء يف الس ــد ج فق
وســلم( يف احلــج خــس خطــب()4)، ونقــل صاحــب كتــاب خطــب النبــي، أن 

)1) املستدرك عى الصحيحني، النيسابوري، ج118/3. 
)2) جممع الزوائد، للهيثمي، ج105/9. 

)3) ينظر: تبصر األمة بحقيقة السنة، اساعيل منصور، 177-103. 
)4) السرة احللبية، احللبي، ج382/3. 
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النبــي صــى الل عليــه وآلــه خطــب يف حجــة الــوداع )أربــع خطــب()1)، ثــم أنــه 
قــد شــاع بــني املســلمني أن صــاة اجلمعــة فرضــت يف الســنة الثانيــة مــن اهلجرة 
وقــد خطــب النبــي صــى الل عليــه وآلــه عــى منــره مــدة تســع ســنني، وناهيــك 
عــا تفــرق مــن خطــٍب لإلرشــاد والترشيــع والوعــظ وغرهــا، وبعبــارة أخــرى 
ــف إذا  ــر فكي ــة أو أكث ــة خطب ــس مائ ــن خ ــل ع ــة ال تق ــب اجلمع ــدد خط َأن ع
ــاعها  ــور س ــن حض ــف ع ــب كان ال يتخل ــذه اخلط ــا، وه ــا إليه ــا غره ضممن
ــرى إن  ــلمني، فاألح ــدى املس ــن ل ــور الدي ــان أم ــة يف بي ــن أمهي ــا م ــا هل ــد مل أح
يرويــا اجلمــع عــن اجلمــع فأيــن ذهبــت هــذه اخلطــب يــا تــرى، فهــل تعمــد 
الــرواة اإلمهــال فرووهــا نتفــا نتفــا متفرقــة وخلطــوا بــني مضامينهــا، أم ُأســقط 
منهــا مــا يعــارض نظــام اخلافــة الــذي أقامــوه بعــد وفــاة النبــي صــى الل عليــه 

وآلــه.

احلديــث الثــاين: مــا ورد يف كتــاب التاريــخ الكبــر لــأليب عبــد الل إســاعيل 
بــن إبراهيــم البخــاري )ت256ه(، )عــن ســهم بــن حصــني األســدي: قدمــت 
مكــة أنــا وعبــد الل بــن علقمــة، فقــال ابــن رشيــك: وكان ابــن علقمــة ســبابا 
لعــي فقلــت: هــل لــك يف هــذا؟ يعنــي أبــا ســعيد اخلــدري، فقلت: هل ســمعت 
لعــي منقبــة؟ قــال: نعــم، فــإذا حدثتــك فســل املهاجريــن واألنصــار وقريشــا، 
ــال:  ــغ، فق ــم فَأبَل ــر خ ــوم غدي ــلم( ي ــه[ وس ــى الل عليه]وآل ــي )ص ــام النب ق
ألســت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ ادُن يــا عــي! فدنــا فرفــع يــده ورفــع النبــي 
)صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم( يــده حتــى نظــرت إىل بيــاض إبطيــه فقــال: مــن 

)1) خطب النبي)صى الل عليه]وآله[ وسلم(، جمدي حممد النهاوي، 156-143. 
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ــد الل  ــاي، قــال ابــن رشيــك فقــدم عب كنــت مــواله فعــي مــواله، ســمعته أذن
ــوب إىل الل  ــال: أت ــة ق ــن علقم ــام اب ــر ق ــا الفج ــا صلين ــهم فل ــة وس ــن علقم ب

مــن ســب عــي()1).

مــن املاحــظ يف احلديــث الســابق ان )ابــن علقمــة ســبابًا لعــي(، ومل يقل كان 
يســب عليــًا وإنــا قــال كان ســبابا، واملهــم هنــا هــل ان علقمــة ســمع بحديــث 
رســول الل صــى الل عليــه وآلــه الــذي يقــول فيــه: )ســباب املؤمــن فســوق()2)، 
وهــل يــدرك ان قــول رســول الل صــى الل عليــه وآلــه حجــة عليــه وعــى غــره 

مــن املســلمني، فــأُي ثقافــة ورث القــوم أم إي اســام كان ينتهجــون.

ــى ان  ــة ع ــا دالل ــا( ففيه ــار وقريش ــن واألنص ــل املهاجري ــارة )فس ــا عب ام
حديــث الغديــر يعلمــه النــاس كلهــم أمجعــني فلــم يســتثني أبــا ســعيد اخلــدري 
ــا يف ذلــك العهــد، فكلهــم ســمعوا هــذا احلديــث، ولعــل مــراده  ممــن كان حي
مــن قريــش هــم بنــي أميــة ومــن لــف لفهــم أو يقصــد أهــل مكــة وباخلصــوص 

ممــن مل ياجــر إىل املدينــة وقــد حــرض الواقعــة.

ــّم  ــر ُخ ــوم غدي ــلم( ي ــه[ وس ــى الل عليه]وآل ــي )ص ــام النب ــه )ق ــا قول وام
فأبلــغ(، مــاذا بَلــغ رســول الل صــى الل عليــه وآلــه هــل يعقــل أنــه َأخرُهــم أمــر 
نفســه مــن احلــب والــوالء لعــي ابــن ايب طالــب عليــه الســام كــا يزعمــون، أم 
انــه َأوَصــَل إَِليِهــم أمــر ربــه املأمــور بإباغــه، َأال يكفيهــم مــا يف هــذا احلديــث 
ــا  َ مــن القرينــة أللفظيــة الرحيــة الدالــة عــى ســبب نــزول قولــه تعــاىل: َيــا َأيُّ

)1) التاريخ الكبر، البخاري، ج193/4. 
)2) صحيح البخاري، البخاري، ج1/ 18. 
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ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللَُّ  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
ــت  ــي أصبح ــَن)1)، الت ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اللََّ اَل َيْ ــَن النَّ ــَك ِم َيْعِصُم
حمــل خــاف مجلــة مــن املفريــن)2)، ثــم ان عبــارة ابــا ســعيد اخلدري)ســمعته 
أذنــاي( تشــر اىل ان القــوم بــَدا عليهــم احلــرة بعــد ســاع احلديــث، ومــا يؤكــد 
ــدى  ــه ل ــن صحت ــؤال ع ــُه بالس ــد حديث ــعيد يف تعضي ــة ايب س ــو مبالغ ــك ه ذل
املهاجريــن واالنصــار، كل هــذا يدلــك عــى أهنــم فهمــوا مــن مضمــون احلديث 

مســألة اإلمامــة عــى األمــة بعــد رســول الل صــى الل عليــه وآلــه.

ــي  ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــة ملحم ــن ماج ــنن اب ــاب س ــث: يف كت ــث الثال احلدي
الشــهر ابــن ماجــه )ت273هـــ(، جــاء )عــن ســعد بــن أيب وقــاص، قــال: قــدم 
ــال منــه)3)،  ــا، فن ــه ســعد، فذكــروا علي ــه، فدخــل علي ــة يف بعــض حجات معاوي
ــى الل  ــول الل )ص ــمعت رس ــل س ــذا لرج ــول ه ــال: تق ــعد، وق ــب س فغض
عليه]وآلــه[ وســلم( يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله« وســمعته يقــول: 
أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إال أنــه ال نبــي بعــدي، وســمعته يقول: 

)1) سورة املائدة، اآلية:67. 
القرآن،  ينظر: اجلامع ألحكام  الرازي، ج399/12،  الدين  الكبر، فخر  التفسر  ينظر:   (2(

القرطبي، ج6/ 243. 
)3) )فنال منه: أي نال معاوية من عي ووقع فيه وسبه(، ينظر: سنن ابن ماجه، رشح حممد فؤاد 

عبد الباقي حمقق الكتاب، ج45/1. 
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ــوم رجــا حيــب)1) الل ورســوله()2) ــة الي ألعطــني الراي

ــن  ــه )م ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــَص رس ــة ن ــعٌد اىل معاوي ــل س ــا نق حين
ــه  ــذي ورثت ــد ال ــص الوحي ــو الن ــذا ه ــن ه ــواله(، مل يك ــي م ــواله فع ــت م كن
األمــة مــن الصحابــة ومتــون حمدثيهــا مبتــور وفــارغ املحتــوى؛ بــل يوجــد غــره 
الكثــر ال وقــت لذكرهــا هــا هنــا، وهــذا النــص يف متــن حديــث ابــن ماجــة يف 
ســننه حقيقــة ماثلــة أمــام القــارئ ملــا ندعيــه، فتقطيــع أوصــال خطبــة الغديــر 
ــذا  ــبق ه ــا س ــزل ع ــواله( بمع ــي م ــواله فع ــت م ــن )كن ــل م ــاء بنق واألكتف
النــص ومــا حلــق، إشــارة واضحــة ومقصــودة لتوجيــه احلديــث ملقاصــد أخــرى 
ــة عــى النــص النبــوي،  حتكمهــا االعتقــادات الشــخصية واالســقاطات الفردي
فحينــا نســتنطق الشــطر األول مــن احلديــث الــذي مل يــرّد يف روايــة ابــن ماجــة 
وهــو قولــه صــى الل عليــه وآلــه: )أيــا النــاس مــن أوىل النــاس باملؤمنــني مــن 
أنفســهم( تــد نفســك قــد ســلمت لوالية رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، وإاّل 
بخــاف ذلــك وعــدم التســليم لواليــة الل ورســوله تكــون قــد خرجــت عــن 
ــد  ــن بع ــادر إىل الذه ــا يتب ــم م ــه، ث ــه وآل ــى الل علي ــد ص ــة حمم ــام وتبعي اإلس
ذلــك يف قولــه صــى الل عليــه وآلــه: )فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله( ان تلــك 
ــص  ــال الن ــان ح ــو لس ــذا ه ــدي، وه ــن بع ــي م ــة لع ــي ذات الوالي ــة ه الوالي

الــذي اختزلــه ابــن ماجــة وكتمــه ســعد.

)1) اخرج هذا احلديث البخاري ومسلم يف الصحيحني بوجود عبارة )وحيبه الل ورسوله(، 
ج134/5؛ ج4/ 1872. 

)2) سنن ابن ماجه، ابن ماجه، ج45/1. 
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ــن  ــاك م ــل هن ــوم ه ــا الق ــص، أي ــون الن ــتنطاقًا ملضم ــة واس ــارة ثاني وبعب
ــة  ــذه الوالي ــس ه ــا- فنف ــات واضح ــواب ب ــم - واجل ــي عليك ــك يف واليت يش
التــي ألزمتموهــا أنفســكم هــي لعلّيــًا مــن بعــدي، وهبــذه القــراءة مــن يســتطيع 
إن يتقــول إن واليــة رســول الل صــى الل عليــه وآلــه هــي املحبــة والنــرة وليس 
إتبــاع هديــه والتمســك بســنته، نعــم بعــد هــذا ســتكون املحبــة والنــرة هــي 

مــن لــوازم الواليــة ال اهنــا الواليــة والطاعــة.

والشــاهد عــى وجاهــة ورجاحــة مــا ندعيــه يف املقــام هــو مــا ختــم بــه ســعد 
ابــن أيب وقــاص يف احلديــث الســابق مــن احلــب لل ورســوله فقــط، فهــي إشــارة 
منــه إن األمــر ال يعــدوا أكثــر مــن ذلــك، وهبــذا ينكشــف إن القــوم مل يســتطيعوا 
إن يكتمــوا هــذه احلادثــة وال احلديــث، لكــن اســتطاعوا إن يوظفــوه نحــو نتائــج 
ــي  ــة الت ــات الفكري ــة واالتاه ــادات املذهبي ــابقة كاالعتق ــات س ــا التزام أملته
ــاذا  ــايل، مل ــؤال الت ــى الس ــح ع ــواب واض ــات اجل ــا ب ــن هن ــا، وم ــون إليه ينتم
ــرك  ــن لعم ــم؟ لك ــّم بصحاحه ــر ُخ ــث غدي ــاري َحِدي ــلم والبخ ــرج مس مل خُي

ُأليــس الصبــح بقريــب.

ــى  ــن عيس ــد ب ــظ حمم ــذي للحاف ــنن الرتم ــاب س ــع: يف كت ــث الراب احلدي
ــول الل  ــث رس ــال: بع ــني، ق ــن حص ــران ب ــن عم ــذي )ت279ه(، )ع الرتم
)صــى الل عليــه ]وآله[وســلم( جيشــا واســتعمل عليهــم عــي بــن أيب طالــب، 
فمــىض يف الريــة فأصــاب جاريــة فأنكــروا عليــه، وتعاقــد أربعــة مــن أصحاب 
رســول الل )صــى الل عليــه ]وآله[وســلم( فقالــوا: إذا لقينــا رســول الل )صــى 
الل عليــه ]وآله[وســلم(أخرناه بــا صنــع عــي، وكان املســلمون إذا رجعــوا مــن 
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ــم  ــه، ث ــه ]وآله[وســلم( فســلموا علي ــدءوا برســول الل )صــى الل علي الســفر ب
انرفــوا إىل رحاهلــم فلــا قدمــت الريــة ســلموا عــى النبــي )صــى الل عليــه 
]وآله[وســلم( فقــام أحــد األربعــة فقــال: يــا رســول الل أمل تــَر إىل عــي بــن أيب 
ــه[ ــه ]وآل ــه رســول الل )صــى الل علي ــع كــذا وكــذا، فأعــرض عن طالــب صن

وســلم(، ثــم قــام الثــاين فقــال مثــل مقالتــه، فأعــرض عنــه، ثــم قــام إليــه الثالث 
فقــال مثــل مقالتــه، فأعــرض عنــه، ثــم قــام الرابــع فقــال مثــل مــا قالــوا، فأقبــل 
ــه،  ــرف يف وجه ــب يع ــلم( والغض ــه ]وآله[وس ــى الل علي ــول الل )ص ــه رس إلي
فقــال: مــا تريــدون مــن عــي؟ مــا تريــدون مــن عــي؟ مــا تريــدون مــن عــي؟ 

إن عليــًا منــي وأنــا منــه، وهــو ويل كل مؤمــن مــن بعــدي()1).

مــن احلــق واإلنصــاف حــني قــراءة بعــض النصــوص تــد إن هناك إشــارات 
واضحــة الداللــة عــى الواليــة واالســتخاف، ولعــل هــذه العبــارة )واســتعمل 
ــه  ــم بيان ــا ت ــرة ك ــواهد كث ــا، فالش ــدة منه ــب( واح ــن أيب طال ــي ب ــم ع عليه
ــي  ــا أن النب ــث ذكرن ــث حي ــذا البح ــن ه ــب األول م ــوص يف املطل ــذا اخلص هب
ــة األنصــاري، وكــا ان  ــو دجان ــا خــرج للحــج أب ــة حين اســتخلف عــى املدين
ــتخلف  ــي كان يس ــد أن النب ــازي يؤك ــر واملغ ــب الس ــه كت ــا تناقلت ــهور وم املش
ــن  ــد م ــن جُيي ــم أو م ــا زعائه ــامها أم ــا وإس ــد فتحه ــل بع ــوام والقبائ يف األق
الصحابــة ليعلمهــم تعاليــم اإلســام)2)، فــإذا ثبــت هــذا األمــر يف حياتــه صــى 

)1) سنن الرتمذي، الرتمذي، ج623/5. 
)2) ينظر: السرة النبوية، ابن هشام، ج424/1-425؛ ينظر: تاريخ الترشيع اإلسامي، مناع 

القطاع، 109. 
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الل عليــه وآلــه فهــو مــن ســنتة وســرته، ومــن هنــا ال يمكــن قبــول دعــوى أن 
النبــي الــذي كانــت هــذه ســنتة وَمنَْهجــه مل يســتبر مصــر األمــة يف املســتقبل 
ــو  ــوَن)1)، وه ــْم َميُِّت ُ ــٌت َوإهِنَّ ــَك َميِّ ــاىل: إِنَّ ــه تع ــو قول ــذي يتل ــو ال ــيا وه الس
الــذي كان ُدؤوبــًا عــى االســتخاف واســتعال املؤهلــني مــن الصحابــة يف ســد 

ــة. ــة او الدنيوي ــه الديني مكانت

فــا ورد عــن عمــر بــن اخلطــاب: )أترككــم كــا ترككــم مــن هــو خــر منــي(
ــلوك  ــرة وس ــن س ــب ع ــا ُكت ــع م ــارض م ــني يتع ــاف املتعلم )2). وردده أنص

رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، ثــم كيــف نــرض عقولنــا مــن ان النبــي الــذي 
وُم *  نقــل لنــا مــن الغيــب مــا هــو الكثــر كــا جــاء يف قولــه تعــاىل: ُغِلَبــِت الــرُّ
يِف َأْدَنــى اأْلَْرِض َوُهــْم ِمــْن َبْعــِد َغَلبِِهــْم َســَيْغِلُبوَن)3)، وكشــف لنــا مــن الترشيع 
مــا هــو حــال وحــرام إىل يــوم القيامــة، ومــا صــدح بــه مــن احلــق يف خطبــة 
ــاب  ــم رق ــرضب بعضك ــارا ي ــدي كف ــوا بع ــا: )ال ترجع ــّم قائ ــر ُخ ــة غدي بيع
بعــض()4)، ثــم نقنــع نفوســنا ونحــن نــردد أترككــم كــا ترككــم مــن هــو خــر 
ــه وكيــف هــذا وهــو َأْرَأُف  ــراء من ــي مــا هــو ب منــي، ال يمكــن إن ينســب للنب
ــْلنَاَك إاِلَّ  ــا َأْرَس ــاىل: َوَم ــه تع ــهادة قول ــواها بش ــن س ــة مم ــذه األم ــم يف ه وأرح

)1) سورة الزمر: اآلية:30. 
)2) صحيح مسلم، مسلم، ج3/ 1454. 

)3) سورة الروم: اآلية:3-2. 
)4) صحيح البخاري، البخاري، ج1/ 35؛ صحيح مسلم، مسلم، ج81/1. 
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ــًة لِْلَعامَلـِـنَي)1)، فــا بالــك بأمتــه. َرْحَ

ثــم ان هــؤالء الصحابــة االربعــة الذيــن تعاهــدوا َشــكَوى مــا كان مــن أمــر 
ــام  ــابق، فق ــث الس ــا ورد يف احلدي ــه ك ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــًا اىل رس علي
ــر إىل عــي بــن أيب طالــب صنــع كــذا  ــا رســول الل أمل ت أحــد األربعــة فقــال: ي
وكــذا، فأعــرض عنــه صــى الل عليــه وآلــه، ثــم قــام الثــاين فقــال... فأعــرض 
عنــه، ثــم قــام إليــه الثالــث فقــال... فأعــرض عنــه، ثــم قــام الرابــع فقــال مثــل 
مــا قالــوا،...(، َأْينَــَا َتُكوُنــوا ُيْدِرُكُكــُم امْلَــْوُت َوَلــْو ُكنُْتــْم يِف ُبــُروٍج ُمَشــيََّدٍة َوإِْن 
ُتِصْبُهــْم َحَســنٌَة َيُقوُلــوا َهــِذِه ِمــْن ِعنْــِد اللَِّ َوإِْن ُتِصْبُهــْم َســيَِّئٌة َيُقوُلــوا َهــِذِه ِمــْن 
ِعنـْـِدَك ُقــْل ُكلٌّ ِمــْن ِعنـْـِد اللَِّ َفــَاِل َهــُؤاَلِء اْلَقــْوِم اَل َيــَكاُدوَن َيْفَقُهــوَن َحِديًثــا)2).

ثــم ان هنــاك مــن يدعــي ان مــا قالــه رســول الل صــى الل عليــه وآلــه يف حــّق 
عــي عليــه الســام يف َغِديــِر ُخــّم كان جمــرد إعــان عــن منقبــة مــن مناقبــه عليــه 
الســام ال أكثــر، فاألمــر ال يعــدوا ان يكــون ردًا عــى شــكوى القــوم مــن عدلــه 
عليــه الســام يف خــس اليمــن، وخاصــة تلــك احلادثــة ان عليــًا عليــه الســام 
عندمــا اقبــل بجنــده مــن اليمــن ليلتحــق بركــب رســول الل صــى الل عليــه وآله 
وقافلــة احلــج نازعــه القــوم امــا عــى جاريــة قــد أصاهبــا مــن الغنائــم او أهنــم 
تزينــوا باحلــي مــن الغنائــم مــن دون رخصــة يف ذلــك، وكيفــا كان فالروايــات 
أو الدعــوى تشــر ان هنــاك نــزاع مــا بــني قائــد اجليــش واجلنــد مــن املســلمني 
الذيــن هــم يف ركابــه؛ لذلــك حــني وصوهلــم اىل رســول الل صــى الل عليــه وآلــه 

)1) سورة االنبياء:اآلية:107. 
)2) سورة النساء:اآلية:78. 
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قــد شــكا القــوم مــا كان مــن أمــر عــي يف حقهــم، وبعــد مــا انفــض املســلمون 
مــن احلــج وقصــدوا املدينــة اســتوقفهم الرســول ليجيبهــم عــن شــكواهم)1).

وقــد ُأجيــب عــن ذلــك ان هــذا التعســف وااللتــواء لتأويــل حادثــة وحديث 
ــن  ــن القرائ ــٌد ع ــرة، بعي ــة والن ــيشء إىل املحب ــى األوىل بال ــن معن ــر م الغدي
احلاليــة واملقاليــة للواقعــة، أي ال ينســجم مــع طبيعــة الظــروف التــي احاطــت 
ــم ان أصحــاب  ــا دليــل)2)، ث ــر فضــا عــن اهنــا دعــوى ب ــة بيعــة الغدي بقضي
الشــكاية امل جييبهــم الرســول يف حينهــا عندمــا اشــتكوا مــن عــي كــا نقلنــا نــص 
احلديــث كامــا يف مــا ســبق، ولــو فرضنــا أن احلديــث يدعــو حلــب عــي عليــه 
الســام ونرتــه فقــط، هــل امتثــل الصحابــة والســلف هلــذه الوصيــة النبويــة؟ 

ســل معركــة اجلمــل وصفــني والنهــروان و...)3).

ــه  ــى الل علي ــول الل ص ــر رس ــاذا أخ ــل فل ــك التأوي ــا ذل ــا وقبلن ــو تنزلن ول
ــم  ــد وقائده ــني اجلن ــدود ب ــاق املح ــخصية ذات النط ــألة الش ــك املس ــه تل وآل
ليجعلهــا عامــة تتناقلهــا األجيــال عــى اختــاف مشــارهبم، وملــاذا هــذا 
ــك  ــام يف أداء مناس ــرشة أي ــلمون ع ــَتغَرق املس ــد اس ــكاية وق ــرد الش ــؤ ب التباُط
ــة  ــة اىل املدين ــن مك ــودة م ــافة الع ــع مس ــتغرق يف قط ــت املس ــم الوق ــج، ث احل
ــه  ــه وآل ــر خــم مــن قبــل رســول الل صــى الل علي ــد غدي وبعدهــا إيقافهــم عن

)1) ينظر: االعتقاد، البيهقي، 416. 
)2) ينظر: اإلمامة، أجوبة الشبهات الكامية، حممد قراملكي، ج273/4. 

)3) ينظر: وركبت السفينة، مروان خليفات، 479. 
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ليبــني هلــم عليكــم بحــب عــي فعــل مــا فعــل)1)، فاألحــرى بنــا كمســلمون ان 
نحــرتم عقولنــا وأنفســنا حتــى يتســنى لنــا ان نفهــم كيــف نقــدس مقام الرســالة 
ــرون  ــة لق ــت األم ــي طوق ــة الت ــراض الفكري ــك األم ــخص تل ــول ونش والرس
ــة  ــة، وضمرهــا اإلنســاين، ومشــاعرها اإلبراهيمي حتــى أنســتها هويتهــا العربي
ــد  ــل اش ــارة؛ ب ــالة كاحلج ــول والرس ــا للرس ــبب جهلن ــا بس ــاء، فأصبحن البيض

ــا. ــًا وعميان ص

ولعــل مــا قــام بــه النبــي صــى الل عليــه وآلــه مــن حركــة جســدية يف رفــع يد 
عليــًا حتــى نظــر إليهــا القريــب والبعيــد ولفــت بذلــك انتبــاه الســامعني مــا هــو 
إاّل تعبــرا حقيقــي وواقعــي ُيدحــض بــه فكــرة ان عليــًا مــع جيــش املســلمني يف 
اليمــن جابيــًا للصدقــات، فهــذه القرائــن احلاليــة التــي رافقــت حديــث الغديــر 
ــا  ــه م ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــل النب ــن قب ــارات م ــاءات وإش ــركات وإي ــن ح م

هــي إاّل دفــع دخــل مقــدر عــن بيعــة َغِديــر ُخــّم.

احلديــث اخلامــس: مــا جــاء يف كتاب املســتدرك عــى الصحيحــني للحافظ ايب 
عبــد الل حممــد ابــن عبــد الل احلاكــم النيســابوري )ت405ه(، )عــن ابــن واثلــة، 
ــه( يقــول: نــزل رســول الل )صــى الل  ــد بــن أرقــم )رض الل عن ــه ســمع زي أن
عليه]وآلــه[ وســلم( بــني مكــة واملدينــة عنــد شــجرات خــس دوحــات عظــام، 
فكنــس النــاس مــا حتــت الشــجرات، ثــم راح رســول الل )صــى الل عليه]وآلــه[ 
وســلم( عشــية فصــى، ثــم قــام خطيبــا، فحمــد الل وأثنــى عليــه، وذكــر ووعظ، 
ــارك فيكــم أمريــن  فقــال: مــا شــاء الل أن يقــول: ثــم قــال: أيــا النــاس، إين ت

)1) ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج384/1. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

142

ث
الجزء الثال

ــم قــال:  ــاب الل، وأهــل بيتــي عــرتيت، ث لــن تضلــوا إن اتبعتمومهــا، ومهــا: كت
ــوا: نعــم، فقــال  أتعلمــون أين أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم، ثــاث مــرات، قال
رســول الل )صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم(: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله()1).

هــو  الثقلــني  حديــث  أن  املاحظ يف هذا احلديث مجلة امور منها: 
ــر  ــه يف بيعــة غدي ــه وآل ــة التــي ســاقها رســول الل صــى الل علي يف نفــس اخلطب
ُخــّم بحيــث كانــت بعــد أداء مناســك احلــج يف منطقــة يقــال هلــا اجلحفــة قــرب 
غديــر مــن املــاء يدعــى ُخــّم بــني مكــة واملدينــة، كــا تضمنــت اخلطبــة تذكــرا 
ــْم َوُأوُلو  َهاهُتُ لألمــة بقولــه تعــاىل: النَّبـِـيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمــْن َأْنُفِســِهْم َوَأْزَواُجــُه ُأمَّ
ــَن إاِلَّ َأْن  ــنَي َوامْلَُهاِجِري ــَن امْلُْؤِمنِ ــاِب اللَِّ ِم ــٍض يِف ِكَت ــْم َأْوىَل بَِبْع ــاِم َبْعُضُه اأْلَْرَح
َتْفَعُلــوا إىَِل َأْولَِياِئُكــْم َمْعُروًفــا َكاَن َذلـِـَك يِف اْلِكَتــاِب َمْســُطوًرا)2)، وهبــذا يتضــح 
ان الواليــة واحــدة إاّل أهنــا ذو مراتــب طوليــة فقــد وصــل النبــي واليــة الل تعاىل 
بواليتــه صــى الل عليــه وآلــه وواليتــه بواليــة عــي عليــه الســام، وبغــر هــذا 
ــه  ــى الل علي ــُه ص ــر واليت ــن ذك ــول الل م ــراد رس ــم م ــعفنا لفه ــن يس ــم م الفه
ــة  ــة الغديري ــك اخلطب ــام يف تل ــه الس ــي علي ــة ع ــارة إىل والي ــل اإلش ــه قب وآل

الغــراء.

ثــم ان كلمــة )إتبعتمومهــا( الــواردة يف احلديــث الســابق هــو الوجــه األخــر 
للتمســك هبــا التــي جــاءت يف العــرشات مــن الروايــات يف حديــث الثقلــني، 

)1) كتاب املستدرك عى الصحيحني، النيسابوري، ج118/3. حكم احلديث: صحيح عى 
رشط الشيخني. 

)2) سورة االحزاب: اآلية:6. 
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وإاّل كلــا فتشــنا يف كتــب الــرشاح واملعاجــم اللغويــة لــن نجــد داللــة واضحــة 
غــر مــا ســلف، وعليــه ان احلديــث الــوارد يف صحيــح مســلم )وأنا تــارك فيكم 
ثقلــني: أوهلــا كتــاب الل فيــه اهلــدى والنــور فخــذوا بكتــاب الل، واستمســكوا 
ــم الل  ــي أذكرك ــل بيت ــال: وأه ــم ق ــه، ث ــب في ــاب الل ورغ ــى كت ــث ع ــه، فح ب
ــي()1).  ــل بيت ــم الل يف أه ــي، أذكرك ــل بيت ــم الل يف أه ــي، أذكرك ــل بيت يف أه
فيــه تطويــع وتطويــق للنــص النبــوي مقصــود وفــق نتائــج حددهتــا اتاهــات 
معينــة، وان كان قــد قــرن مســلم يف صحيحــه بــني القــرآن واهــل البيــت إاّل انــه 
قــد حــرف وصف أمــر التمســك عنهــم، بدليــل ارجــاع الضمــر املفــرد عــى 

الكتــاب فقــط.

ــر  ــن آم ــني؛ لك ــث الثقل ــه أورد حدي ــلم يف صحيح ــرى أن مس ــارة أخ وبعب
ــة  ــي املحب ــت فه ــل البي ــب أه ــا نصي ــط وام ــاب فق ــك بالكت ــاع والتمس باألتب
ــث  ــرح حدي ــذا الط ــال هب ــة احل ــي- وبطبيع ــل بيت ــم الل يف أه ــر- اوصيك واخل
الثقلــني يف صحيــح مســلم موجــود؛ ولكــن ليــس فيــه أي مزيــة ألهــل البيــت 
عليهــم الســام، ولعــل كتــاب الفيــض القدير للعامــة املنــاوي الشــارح لكتاب 
اجلامــع الصغــر للســيوطي قــد ادرك النكتــة يف املقــام لــذا جــاء بــرشح نفيــس 
ــال:  ــث ق ــه( حي ــكوا ب ــا، ومتس ــكتم هب ــني )متس ــرق ب ــه أدرك الف ــى ان ــدل ع ي
ــرتيت  ــدي ع ــم هب ــه واهتديت ــم بنواهي ــه وانتهيت ــر كتاب ــم بأوام ــي إن ائتمرت )يعن
ــة  ــذه الوصي ــا: )وه ــال ايض ــوا()2)، وق ــم تضل ــم فل ــرهتم اهتديت ــم بس واقتديت

)1) صحيح مسلم، مسلم، ج1873/4. 
)2) الفيض القدير يف رشح اجلامع الصغر، للعامة املناوي، ج14/3. 
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ــم  ــم وتوقره ــه وإبراره ــرتام أهل ــوب اح ــي وج ــم يقت ــد العظي ــذا التأكي وه
وحمبتهــم وجــوب الفــروض املؤكــدة التــي ال عــذر ألحــد يف التخلــف عنهــا(

.(1(

احلديــث الســادس: يف كتــاب املناقــب للموفــق بــن احــد بــن حممــد املكــي 
)ت568هـــ(، قــال: )أصبــغ بــن نباتــة، قلــت أليب هريــرة: يــا صاحــب رســول 
الل اين ُأحلفــك بــالل الــذي ال الــه اال هــو عــامل الغيــب والشــهادة وبحــق حبيبــه 
ــر  ــهدت غدي ــي أش ــلم( اال أخرتن ــه[ وس ــه ]وآل ــوات الل علي ــى )صل املصطف
ــمعته  ــال: س ــٌي؟، ق ــول يف ع ــمعته يق ــا س ــت: ف ــهدته، قل ــى ش ــال: ب ــم ق خ
يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، 
وأنــر مــن نــره، وأخــذل مــن خذلــه، قلــت لــه: فــإذا أنــت واليــت عــدوه 
وعاديــت وليــه، فتنفــس أبــو هريــرة الصعــداء وقــال: إنــا لل وإنــا إليــه راجعــون 
فتغــر معاويــة عــن حالــه وغضــب وقــال: كــف عــن كامــك، فــا تســتطيع أن 

ختــدع أهــل الشــام بالــكام عــن طلــب دم عثــان،...()2).

هنــاك أمــر لطاملــا يســتوقف القــارئ حينــا يطالــع أحاديــث بيعــة غديــر ُخــّم 
مــن ان الســائل عندمــا يســأل الناقــل أو راوي احلديــث تــده أمــا إن يســتحلفه 
بــكل يمــني غليــظ، أو يســتأمنه، أو يتقيــه، فــا العلــة مــن وراء ذلــك يــا تــرى، 
ــم  ــن األرق ــد اب ــالل زي ــدون ب ــا، ويناش ــرة مث ــايب كأيب هري ــتحلف صح ومِلَ يس
عــن احلادثــة واحلديــث، أو يعطــى األمــان بقــول احدهــم: ليــس عليــك منّــي 

)1) املصدر نفسه. 
)2) املناقب، املوفق بن أحد اخلوارزمي، 118. 



ون ضما
ٌ
َدير من النَا إلى امل

ٌ
ٌحاييَث الغ

ٌ
 عي أ

م
 قراءة

145

بــاس، فــا الداعــي لــكل هــذا؟ َأيف األمــر يشء مريــب! قــد خبــئ بــني الســطور 
ــال يف  ــر اخلي ــه طائ ــح ب ــد جن ــث ق ــُم باح ــون وه ــدوا إن يك ــر ال يع أم أن األم
ــث  ــة البح ــم إىل لغ ــارئ الكري ــا الق ــك أي ــع ب ــي ارج ــخ، دعن ــوص التاري نص
ــا  ــأيت منه ــا ن ــات لعلن ــن الرواي ــة م ــتقِرئ مجل ــليم، ولنَس ــج الس ــي واملنه العلم

بخــر يقــني ومنهــا:

1- يقــول عطيــة العــويف: )رأيــت ابــن أيب أوىف وهــو يف دهليــز لــه، بعــد مــا 
ذهــب بــره، فســألته عــن حديــث، فقــال: إّنكــم يــا أهــل الكوفــة فيكــم مــا 
ــّا  ــار، فل ــي ع ــك منّ ــس علي ــم، لي ــت منه ــك الل إيّن لس ــت: أصلح ــم، قل فيك
اطمــأّن يب قــال: أّي حديــث تريــد؟ قــال: قلــت: حديــث عــٌي يف غديــر خــم(

.(1(

2- عــن أيب عبــد الل الشــيباين قــال: )بينــا أنــا جالــس عنــد زيــد بــن أرقــم يف 
مســجد أرقــم إذ جــاء رجــل فقــال: أيكــم زيــد بــن أرقــم؟، فقــال القــوم: هــذا 
زيــد، فقــال: إنــا أنشــدك بالــذي ال إلــه إالّ هــو، أســمعت رســول الل )صــى الل 

عليه]وآلــه[ وســلم(: يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله()2).

ــجد  ــرة املس ــو هري ــل أب ــال: )دخ ــه ق ــن أبي ــد األودي، ع ــن أيب يزي 3- ع
فاجتمــع إليــه النــاس فقــام إليــه شــاب فقــال: أنشــدك بالل أســمعت رســول الل 
)صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم(: يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم 
وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه قــال: فقــال: أشــهد أين ســمعت رســول الل 

)1) املناقب، ابن املغازيل، ص 23. 
)2) ينابيع املودة لذوي القربى، القندوزي، ج249/1. 
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)صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم( يقــول: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم 
وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه()1).

4- عــن ســعيد ابــن املســيب قــال: )قلــت لســعد ابــن أيب وقــاص إيّن ُأريــد 
أْن أســألك عــن يشء، وإيّن أّتقيــك، قــال: ســل عــّا بــدا لــك فإّنــا أنــا عّمــك، 
قــال: قلــت مقــام رســول الل )صــى الل عليه]وآلــه[ وســلم( فيكــم يــوم غديــر 

خــم، فجعــل ســعد حيّدثــه باحلديــث()2).

ــًا يل-أي  ــه: إّن َخَتن ــت ل ــم فقل ــن أرق ــد ب ــت زي ــراوي: أتي ــول ال 5- )ويق
ــا ُأحــّب  ــر خــم، فأن ــوم غدي ــي عنــك بحديــث يف شــأن عــٌي ي صهــرًا- حّدثن
أْن أســمعه منــك، فقــال: إّنكــم معــارش أهــل العــراق فيكــم مــا فيكــم، فقلــت 
ــا  ــم كنّ ــال: نع ــأّن ق ــا اطم ــم، عندم ــال: نع ــأس، فق ــي ب ــك منّ ــس علي ــه: لي ل

ــة()3). باجلحف

بعــد عــرض الروايــات الســابقة يف هــذا املوضــوع يمكــن ان نؤطــر املســألة 
بإجابــة شــافية وافيــة، مــن خــال جمموعــة مــن الفرضيــات منهــا: لعــل الســبب 
ــتحلف  ــث، فيس ــل للحدي ــايب الناق ــكام الصح ــائل ب ــة الس ــدم وثاق ــود لع يع
ــة  ــني العام ــث ب ــارب احلدي ــك. أو لتض ــى ذل ــني ع ــكل يم ــراوي ب ــائل ال الس
واخلاصــة مــن حيــث الصحــة والســقم، أو كــون حديــث بيعــة غديــر خــم قــد 
ُكتــم عنــه لفــرتة مــن الزمــن ثــم صــار مشــهورا بزمــان اخــر، أو لعــل هنالــك 

)1) مسند أيب يعى، أيب يعى املوصي، ج11/ 307. 
)2) جامع اآلثار يف السر ومولد املختار، الدمشقي، ج281/5. 

)3) مسند أحد، أحد بن حنبل، ج368/4. 
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ــه الســلطة يف نقــل الواقعــة واحلديــث بــني اخلاصــة فضــا  حمضــور قــد فرضت
عــن العامــة، فنشــَأ عــى أثــر ذلــك ردة فعــل تشــكيكيه لــدى التابعــني وتابعــي 

التابعــني اتســمت باملواثيــق واليمــني واألمــان للــراوي.

كــا ويمكــن فــرض أن التابعــني قــد فهمــوا مــن احلديــث أمــرًا خمالــف ملــا 
هــو ســائد ومتعــارف لديــم يف مســألة اخلافــة بعــد رســول الل صــى الل عليــه 
وآلــه، ملِــن، ويف َمــن، وَمــن هــو، وملــاذا، فأصبــح هــذا األمــر أكثــر تعقيــدا ممــا 
كانــوا يدينــون بــه الل تعــاىل ال ســيا بعــد ســاع حديــث بيعــة غديــر ُخــّم؛ كونــه 
اصبــح أمــٌر عقائديــا، غــدًا سيســأل املــرء عنــه بــني يــدي الل عــز وجــل. فهــذه 

وتلــك يمكــن ان تكــون جوابــا للســؤال الســابق.

امــا مــا ياحــظ عــى قولــه صــى الل عليــه وآلــه: )مــن كنــت مــواله فعــي 
مــواله(، يف هــذا احلديــث واألحاديــث الســابقة فهــو القــدر املشــرتك بــني مجيــع 
ــت  ــة-، والاف ــذه الدراس ــابقة-عينات ه ــة الس ــة النبوي ــث الغديري األحادي
للنظــر ان بعــض األحاديــث الســابقة اكتفــى متنهــا بقــول رســول الل صــى الل 
عليــه وآلــه )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(، والبعــض االخــر اكمــل النــص 
بدعــاه صــى الل عليــه وآلــه )أللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه،...( كــا 
ــذا  ــن ه ــف م ــذي يستش ــادس، وال ــث الس ــث األول واحلدي ــود يف احلدي موج
ــه: )فمــن كنــت مــواله  ــه وآل ــه صــى الل علي ــارك الســيا بعــد قول الدعــاء املب
فعــي مــواله(، فيــه إشــارة َيفهــم منهــا أن األمــر الــذي بلغــه يف حــق عــي عليــه 
ــون)1)،  ــداء وخاذل ــه أع ــيكون ل ــه س ــواالة، ألن ــرة وامل ــاج إىل الن ــام حيت الس

)1) ينظر: دالئل يوم الغدير، أبو طالب التجليل التريزي، 80. 
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ولعلنــا مــن هنــا نــدرك الســبب أو النكتــة امللتفــت إليهــا يف اســقاط هــذا الدعــاء 
لــدى بعــض املحدثــني مــن نصوصهــم الغديريــة النبويــة الرشيفــة.

املطلب الثالث

كلمة املوىل)1) بني اجلهل والتع�سب

يوجــد جــدل بــني الباحثــني قوامــه بــأي معنــى نفهــم كلمــة مــوىل الــواردة يف 
حديــث رســول الل صــى الل عليــه وآلــه، فقــد مجــع أحدهــم ســبعة وعــرشون 
معنــا حتمــل عليهــا كلمــة مــوىل)2)، وخاصــة املعــان التــي يتنــازع فيهــا القــوم 
يكمــن بمعنيــني احدمهــا يــأيت بمعنــى النــاص واملحــب واألخــر بمعنــى األوىل 
بالــيشء أي تقليــده املرجعيــة العامــة لامــة)3)، وهــذه األولويــة او املرجعيــة أمــا 
ــف  ــا ختتل ــن هن ــبه وم ــدة كًا بحس ــد وال رشط أو مقي ــا قي ــاق ب ــو اإلط بنح

دائــرة هذيــن املعنيــني ســعًة وضيقــا.

ويمكــن إرجــاع تأريــخ هــذه املســألة إىل بدايــة القــرن الرابــع مــن اهلجــرة، 
ــة كلمــة مــوىل أو  ــزاع يذكــر حــول دالل ــاك ن ــل هــذا الوقــت ال يوجــد هن فقب
ــا  ــن هن ــردة، م ــك املف ــه تل ــدل علي ــا ت ــر مل ــوم مغاي ــيع مفه ــن يش ــد م ال يوج

)1) تستعمل كلمة املوىل يف اللغة غالبًا بمعنى األوىل بالترف، ينظر: كتاب العني، الفراهيدي، 
ج8/ 370. 

)2) ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج325/3. 
القرييش،  رشيف  باقر  السام،  عليه  طالب  ايب  بن  عي  املؤمنني  أمر  موسوعة  ينظر:   (3(

ج73/2. 
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يمكــن ان نقــول ان الرســالة التــي صنفهــا حممــد ابــن النعــان امللقــب بالشــيخ 
املفيــد)ت413ه( املوســومة )رســالة يف معنــى املــوىل( كانــت أقــدم مــا وصــل 
ــه ان  ــابق ألوان ــن الس ــك م ــوع، لذل ــذا املوض ــول ه ــات ح ــن الدراس ــا م ألين
ــر  ــال س ــن خ ــيتضح م ــل س ــدي؛ ب ــي أو عقائ ــزاع مذهب ــزاع ن ــم ان الن نفه
البحــث ان النــزاع نــزاع لفظــي ال ثمــرة لــه، والتحقيــق يف املوضــوع يكمــن يف 

مســألتني مهــا:

املســألة األول: ان لفظــة مــوىل التــي وردت يف حديــث رســول الل صــى الل 
عليــه وآلــه يف بيعــة غديــر خــم قــد تكفــل يف بيــان معناهــا ومصداقهــا اخلارجــي 
هــو نفــس احلديــث ذاتــه، حينــا ربــط مولويــة عــي عليــه الســام بواليتــه صــى 
الل عليــه وآلــه وواليتــه بأولويــة الل تعــاىل انطاقــا مــن قولــه تعــاىل: النَّبـِـيُّ َأْوىَل 
ــْم َوُأوُلــو اأْلَْرَحــاِم َبْعُضُهــْم َأْوىَل بَِبْعٍض  َهاهُتُ بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمــْن َأْنُفِســِهْم َوَأْزَواُجــُه ُأمَّ
يِف ِكَتــاِب اللَِّ ِمــَن امْلُْؤِمنـِـنَي َوامْلَُهاِجِريــَن إاِلَّ َأْن َتْفَعُلــوا إىَِل َأْولَِياِئُكــْم َمْعُروًفــا َكاَن 
ــاِب َمْســُطوًرا)1)، وال تنــَس مــا أوقفنــاك عليــه يف مــا ســلف مــن  َذلِــَك يِف اْلِكَت
قــراءة يف نصــوص بيعــة غديــر ُخــّم مــن األحاديــث الرحيــة املعتــرة، فطالــب 
احلــق يكفيــه دليــل واحــد وصاحــب اهلــوى ال يكفيــه ألــف دليــل)2)، مــن هنــا 
وجــب الــرد عــى أولئــك الذيــن يرفعــون أصواهتــم فــوق خطــاب النبــي صــى 
ــر  ــة يف حديــث الغدي ــدل الوالي ــح باألمــارة ب ــه مطالبــني بالتري ــه وآل الل علي

)1) سورة االحزاب: اآلية:6. 
)2) ينظر: ملتقى أهل التفسر، مقالة بعنوان )من أقوال العلاء املعاصين(، األلباين. 
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حتــى ال تقــع األمــة يف إلتبــاس مــن األمــر)1).

ــة  ــة يف اللغ ــارة والوالي ــني األم ــا ب ــرق م ــون الف ــؤالء املارق ــل ه ــد غف وق
ورشع الل تعــاىل)2)، ظنــا منهــم أن الــرشع يتنــزل حســب مــا يشــتهون، فتبــًا هلــم 
وملــا يشــتهون، ثــم متــى كان هلــم اخلــرة بعــد مــا قــىض الل ورســوله أمــرا، قــال 
ــُم  ــًرا َأْن َيُكــوَن هَلُ ــىَض اللَُّ َوَرُســوُلُه َأْم ــٍة إَِذا َق ــٍن َواَل ُمْؤِمنَ ــا َكاَن ملُِْؤِم تعــاىل: َوَم

ــا)3)،  ــْد َضــلَّ َضــَااًل ُمبِينً ــْن َأْمِرِهــْم َوَمــْن َيْعــِص اللََّ َوَرُســوَلُه َفَق ُة ِم ــَرَ اخْلِ

ــة  ــث يف دالل ــة البح ــن طريق ــر م ــة ان نغ ــن املوضوعي ــة: م ــألة الثاني املس
كلمــة املــوىل مــن القواميــس واملعاجــم اللغويــة اىل الروايــات واألحــداث التــي 
ــث  ــع حدي ــت م ــي تزامن ــرتة الت ــوىل يف الف ــة م ــة كلم ــا الصحاب ــتعمل فيه اس

ــة. ــا الصحاب ــا فهمه ــة ك ــة الكلم ــك دالل ــد ذل ــم بع ــّم، لنفه ــر ُخ غدي

ــد  ــوىل وق ــة م ــا كلم ــي وردت فيه ــات الت ــض الرواي ــح بع ــا نتصف فعندم
ــه  ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــن النب ــد زم ــي وبع ــاة النب ــة يف حي ــتعملها الصحاب اس
ــوم  ــى عم ــرى ع ــة الك ــات الوالي ــة وأثب ــى اخلاف ــة ع ــة واضح ــا دالل فيه
املســلمني، ومثــال ذلــك مــا جــاء يف طبقــات ابــن ســعد حيــث قــال: )ملــا ويل 
أبــى بكــر خطــب النــاس فحمــد الل وأثنــى عليــه ثــم قــال: أمــا بعــد أيــا الناس 

)1) ينظر: )الغدير يف ظّل التهديدات اإلهلّية للمعارضة(، السيد جعفر العامي، بحث منشور 
يف جملة تراثنا، العدد:4، سنة:1410ه، ص121. 

)2) ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العامة االميني، ج326/3. 
)3) سورة االحزاب: اآلية:36. 



ون ضما
ٌ
َدير من النَا إلى امل

ٌ
ٌحاييَث الغ

ٌ
 عي أ

م
 قراءة

151

ــعد يف  ــن س ــال: اب ــورد أخر)ق ــم()1). ويف م ــت بخرك ــم ولس ــت أمرك ــد ولي ق
طبقاتــه ملــا اســتخلف أبــى بكــر أصبــح غاديــا إىل الســوق وعــى رقبتــه أثــواب 
يتجــر هبــا فلقيــه عمــر ابــن اخلطــاب وأبــو عبيــدة ابــن اجلــراح فقــاال لــه: أيــن 
تريــد يــا خلفيــة رســول الل، قــال: الســوق قــاال: تصنــع مــاذا وقــد وليــت أمــر 

املســلمني،...()2).

كــا نقــل لنــا عبــد الرحــن ابــن عــوف عــن أبيــه انــه دخــل عــى أبــى بكــر يف 
مرضــه الــذي تــويف فيــه، ثــم دار احلديــث بينهــا )فقــال أبــى بكــر: وملــا لقيــت 
منكــم يــا معــرش املهاجريــن اشــد عــي مــن وجعــي، أين وليــت أمركــم خركــم 
ــا عوتــب  ــه الســام، حين ــة لإلمــام عــي علي يف نفــي()3)، وقــد جــاء يف خطب
ــن  ــور فيم ــر باجل ــب الن ــرين ان اطل ــال: )اتام ــاء، إِذ ق ــوية يف العط ــى التس ع

وليــت عليــه()4).

فهــذه النصــوص التــي وردت فيهــا كلمــة املــوىل واســتعاالت الصحابــة هلــا 
مل يكــن فيهــا داللــة عــى احلــب والنــرة ظاهــرة، انــا واليــة األمــر واخلافــة 
اشــد ظهــورا فيهــا، فــا يوجــد عاقــل يدعــي املعرفــة واإليــان عــى ان معنــى 
ــية  ــة والسياس ــلطة واإلمام ــي الس ــة ه ــتعملها الصحاب ــا اس ــوىل حين ــة م كلم
الدينيــة، ومــا قصــده رســول الل صــى الل عليــه وآلــه يف يــوم الغديــر هــي بمعنى 

)1) الطبقات الكرى، ابن سعد، ج136/3. 
)2) املصدر نفسه، ج98/3. 

)3) العقد الفريد، عبد ربه االندلي، ج19/5. 
)4) هنج الباغة، ابن أيب احلديد، ج184/3. 
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املحبــة والدعــم لعــٌي عليــه الســام، فالقرائــن شــاخصة والعامات باهــرة لكن 
القلــوب عليلــة تقلــب األمــر كيــف تشــاء، ثــم كيــف يمكــن الحــدًا أن يزعــم 
ــك  ــتوقفا تل ــة مس ــاء االهب ــك الرمض ــرة يف تل ــة والن ــول الل أراد املحب ان رس
ــدة  ــن ش ــم ان م ــن احده ــى ورد ع ــرى، حت ــة الك ــة والقافل ــل العظيم اجلحاف
ــرأس)1)،  ــوق ال ــر ف ــدم واألخ ــت الق ــا حت ــف ردائن ــل نص ــرة نجع ــّر الظه َح
ــز  ــي متي ــة الت ــن الرح ــر؟ أي ــك اهلج ــع يف ذل ــف اجلمي ــة يتوق ــل املحب ــن أْج أم
ــم الرســل عــى العاملــني؟ أليــس مــن املعيــب نــرخ باهلــوى ونتهــم  هبــا خات
مقــام الرســالة لدعــم مذهبنــا وترميــم عقائدنــا، فاالســتعال يف املقــام واحــد ال 
ــة  ــرة بينهــا وال اختــاف إاّل اللهــم ان النفــوس مريضــة واألمزجــة متباين مغاي

وســقيمة.

ــا  ــب م ــيشء بحس ــى األوىل بال ــوىل بمعن ــة امل ــتعمل كلم ــوم يس إذًا كان الق
يرتبــط مــن األمــر كالرئاســة والزعامــة واألمــارة واإلمامــة وغرهــا، ثــم يتفــرع 
منهــا بعــد ذلــك املحبــة والنــرة والســيد وابــن العــم واملالــك ومــا اىل ذلــك، 
فاملحبــة والنــرة مــن لوازمهــا، وعليــه فالنــزاع نــزاع لفظــي قــد تشــكل بشــتى 
األلــوان وتســمى بمختلــف العناويــن؛ لكــن يبقــى موضــوع بيعــة غديــر ُخــّم 
جــزء مــن رســالة اإلســام وركــن مــن أركانــه فمــن أنكــر ذلــك أنكــر اإلســام 

كــا يقــول الشــيخ عبــد الل العايــي)2).

واحلمد لل رب العاملني

)1) ينظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي، ج156/9. 
)2) ينظر: اإلمام احلسني، عبد الل العايي، 347. 
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اخلامتة

ــل  ــه وجزي ــام نعائ ــى مت ــم، ع ــح ويف امُلختت ــني يف امُلفتت ــد لل رب العامل احلم
ــه  ــني وال ــة للعامل ــوث رح ــى املبع ــب املصطف ــى احلبي ــى الل ع ــاه؛ وص عطاي

ــني. ــب امليام ــه النُُّج ــن، وصحب الطاهري

ــة  ــني مك ــة ب ــث، خطب ــس حدي ــة ولي ــاك خطب ــث ان هن ــف البح 1- كش
واملدينــة مــن حيــث املــكان، وبعــد انتهــاء مراســيم حجــة الــوداع مــن حيــث 
ــمع  ــى يس ــجر حت ــف الش ــوت حفي ــن ص ــدا ع ــرة وبعي ــد الظه ــان، بع الزم

ــه. ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــع كام رس اجلمي

2- وَأظهــَر ايضــا ان تلــك اخلطبــة كانــت ذات مضامــني كثــرة أمههــا اربعــة 
ــي  ــد عام ــم بع ــي ال ألقاك ــل )ال ادري لع ــو اآلج ــح بدن ــور: األول: التري أم
هــذا هبــذا املوقــف أبــدا(. الثــاين: تذكــر األمــة بقولــه تعــاىل: ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ژ. 
الثالــث: أن حديــث الثقلــني هــو يف نفــس اخلطبــة التــي ســاقها رســول الل صــى 
الل عليــه وآلــه يف َغِديــر ُخــّم. رابعــا: قيــام النبــي بحــركات جســدية وإشــارات 
ــي  ــد ع ــذ بي ــا، )أخ ــأ ملثله ــا يلج ــادرا م ــي ن ــامعني وه ــا الس ــئ هب ــارزة فاج ب

فرفعهــا حتــى شــاهد القــوم بيــاض آباطهــا(.

ــن  ــم وال م ــه )الله ــه وآل ــى الل علي ــاؤه ص ــث أن دع َ يف البح ــنيَّ ــا تب 3- ك
وااله، وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه(، بعــد قولــه: 
ــه إشــارة عــى أن األمــر الــذي بلغــه يف  )فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله(، في
حــق عــي عليــه الســام حيتــاج إىل النــرة واملــواالة، ألنــه ســيكون لــه أعــداء 
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وخاذلــون، ومــا يؤكــد هــذا مــا وقــع لعــي بعــد ذلــك يف ســقيفة بنــي ســاعدة 
ومعركــة اجلمــل وصفــني والنهــروان و....

4- ان النــزاع يف داللــة كلمــة املــوىل نــزاع لفظــي قــاده اجلهــل والتعصــب، 
كــون املحبــة والنــرة تتفــرع عــن األوىل بالــيشء للمازمــة الظاهــرة بينهــا.

امل�سادر واملراجع

- القرآن الكريم

1- إبطــال التأويــات ألخبــار الصفــات، ابــى يعــي حممــد ابــن احلســني بــن 
حممــد الفــراء)ت458ه(، حتقيــق: ايب عبــد الل حممــد بــن حــد احلمــود النجــدي، 

النــارش: الغــراس، الكويــت، ط1، 1434ه.

2- االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الل بــن 
حممــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت463هـــ(، حتقيــق: عــي 

حممــد البجــاوي، النــارش: دار اجليــل، بــروت، ط1، 1412ه.

ــن عــي بــن  ــن احلســني ب ــة إىل ســبيل الرشــاد، أحــد ب 3- االعتقــاد واهلداي
موســى اخلراســاين البيهقــي )ت 458هـــ(، حتقيــق: خليــل حمــي الديــن، النارش: 

املكتــب اإلســامي، ط1، 1405ه.

ــة  ــارش: دار مكتب ــي)ت1417ه(، الن ــد الل العاي ــني، عب ــام احلس 4- اإلم
الرتبيــة، بــروت، ط1، 1986م.

5- اإلمامــة، أجوبــة الشــبهات الكاميــة، حممــد حســني قــدردان قراملكــي، 
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النــارش: العتبــة العباســية املقدســة، ط1، 1437ه.

ــر  ــد باق ــار، حمم ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن 6- بح
املجلــي )ت:1111هـــ(، مؤسســة الوفــاء، بــروت، لبنــان، ط2، 1403هـــ.

ــريش  ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي 7- البداي
البــري ثــم الدمشــقي )ت774هـــ(، حتقيــق: عــي شــري، النــارش: دار إحيــاء 

ــريب، ط1، 1408ه. ــرتاث الع ال

إبراهيــم بــن املغــرة  الكبــر، حممــد بــن إســاعيل بــن  التاريــخ   -8
ــد،  ــة الرش ــارش: مكتب ــد، الن ــن عب ــد ب ــق: حمم ــاري)ت 256هـــ(، حتقي البخ

1420ه. ط1،  الريــاض، 

ــة الل  ــن هب ــن ب ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــة دمش ــخ مدين 9- تاري
املعــروف بابــن عســاكر )ت571هـــ(، حتقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، 

ــر، 1415هـــ. ــارش: دار الفك الن

ــة  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الل ب ــد عب ــو حمم ــث، أب ــف احلدي ــل خمتل 10- تأوي
الدينــوري )ت 276هـــ(، النــارش: املكتب اإلســامي، الريــاض، ط2، 1419ه.

احلســن  بــن  حممــد  جعفــر  أيب  القــرآن،  تفســر  يف  التبيــان   -11
الطــويس)ت460ه(، حتقيــق: أحــد حبيــب قصــر العامــي، النــارش: دار إحيــاء 

ت(. )د  بــروت،  العــريب،  الــرتاث 

12- التفســر الكبــر )مفاتيــح الغيــب(، أبــو عبــد الل حممــد بــن عمــر بــن 
ــري )ت606هـــ(،  ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ــن ال احلس
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النــارش: دار إحيــاء الــرتاث، العــريب، بــروت، ط3، 1420هـــ.

ــن  ــد ب ــن حمم ــك ب ــد املل ــوب، عب ــاف واملنس ــوب يف املض ــار القل 13- ث
إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت429هـــ(، النــارش: دار املعــارف، القاهــرة.

ــن أيب  ــد الل ب ــن عب ــد ب ــار، حمم ــد املخت ــر ومول ــار يف الس ــع اآلث 14- جام
البقــاء نــاص الديــن الدمشــقي، حتقيــق: نشــأت كــال، النــارش: وزارة األوقــاف 

ــر، ط1، 1431ه. ــامية، قط ــؤون اإلس والش

15- اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد الل حممــد بــن أحــد شــمس الديــن 
القرطبــي )ت671هـــ(، حتقيــق: أحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيش، النــارش: دار 

الكتــب املريــة، القاهــرة، ط2، 1384ه.

16- ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصهــم مــن 
ذوي الشــأن األكــر، عبــد الرحــن بــن حممــد بــن حممــد، ابــن خلــدون أبــو زيد، 
ويل الديــن احلرضمــي اإلشــبيي )ت808هـــ(، حتقيــق: خليــل شــحادة، النــارش: 

دار الفكــر، بــروت، ط2، 1408ه.

17- ســنن الرتمــذي، الرتمــذي، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى 
ــة  ــة مكتب ــارش: رشك ــاكر، الن ــد ش ــد حمم ــق: أح ــذي )ت279هـــ(، حتقي الرتم

ــر، ط2، 1395ه. ــى، م مصطف

18- ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الل حممــد بــن أحــد بــن 
عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي )ت748هـــ(، حتقيــق: الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط، 

النــارش: مؤسســة الرســالة، ط3، 1405ه.
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19- الســرة النبويــة، عبــد الرحــن بــن عبــد الل بــن أحــد بــن أيب احلســن 
ــة  ــارش: دار الصحاب ــام)ت218ه(، ن ــن هش ــك ب ــد املل ــهيي عب ــي الس اخلثعم

ــا. ــرتاث، بطنط لل

20- شــواهد التنزيــل لقواعــد التفصيــل، عبيــد الل بــن عبــد الل بــن أحــد 
املعــروف باحلاكــم احلســكاين )ت506ه(، حتقيــق حممــد باقــر املحمــودي، 

ــروت، ط2، 1431ه. ــي، ب ــة األعلم ــارش: مؤسس الن

21- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الل البخــاري 
ــارش: دار  ــاص، الن ــاص الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: حمم ــي)ت256ه(، حتقي اجلعف

ــاة، ط1، 1422هـــ. ــوق النج ط

22- صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجاج أبو احلســن القشــري النيســابوري 
ــة، ط1،  ــارش: دار طيب ــايب، الن ــد الفاري ــن حمم ــر ب ــق: نظ )ت261هـــ(، حتقي

1427ه.

23- الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الل حممــد بــن ســعد بــن منيــع اهلاشــمي 
ــق:  ــعد )ت230هـــ(، حتقي ــن س ــروف باب ــدادي املع ــري، البغ ــوالء، الب بال

ــروت، ط1، 1410ه. ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــادر، الن ــد الق ــد عب حمم

24- العقــد الفريــد، أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحــد بــن حممــد بــن عبــد ربه 
األندلــي )ت328هـ(، النــارش: دار الكتب العلمية، بــروت، ط1، 1404ه.

ــم  ــن متي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أح ــل ب ــن اخللي ــد الرح ــو عب ــني، أب 25- الع
الفراهيــدي البــري )ت 170هـــ(، حتقيــق: د مهــدي املخزومــي، النــارش: دار 
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ــال، )ب ت(. ــة اهل ومكتب

احلســني  عبــد  العامــة  واالدب،  والســنة  الكتــاب  يف  الغديــر   -26
ــة  ــارش: مؤسس ــريب، الن ــرتاث الع ــاء ال ــق: دار أحي ــي)ت1390ه(، حتقي االمين

1431ه. ط1،  بــروت،  العــريب،  التاريــخ 

27- فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال 
بــن أســد الشــيباين )ت241هـــ(، حتقيــق: د. وص الل حممــد، النــارش: مؤسســة 

الرســالة، بــروت، ط1، 1403ه.

28- الفيــض القديــر يف رشح اجلامــع الصغــر، حممــد عبــد الــرؤوف املناوي 
)ت1031ه(، حتقيــق: أحــد عبــد الســام، النــارش: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1422ه.

ــن قيــس اهلــايل  ــن قيــس اهلــايل، الصحــايب ســليم ب ــاب ســليم ب 29- كت
ــران، ط1،  ــادي، اي ــارش: اهل ــاري، الن ــر االنص ــد باق ــق: حمم )ت72ه(، حتقي

1420ه.

ــن  ــد الرح ــرة، عب ــار املتوات ــرة يف اإلخب ــار املتناث ــف األزه ــاب قط 30- كت
ــدة،  ــاق اجلدي ــارش: دار اآلف ــب، الن ــام الكات ــد عص ــق: أح ــيوطي، حتقي الس

1401ه. ط1،  بــروت، 

31- لقــط الالــئ املتناثــرة يف األحاديــث املتواتــرة، حممــد مرتــىض احلســيني 
ــب  ــارش: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــد عب ــق حمم ــدي )ت1205ه(، حتقي الزبي

العلميــة، بــروت، ط 1، 1405هـــ.
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ــن  ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو احلس ــد، أب ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ 32- جمم
أيب بكــر بــن ســليان اهليثمــي )ت807هـــ(، حتقيــق: حســام الديــن القــديس، 

ــرة، 1414ه. ــديس، القاه ــة الق ــارش: مكتب الن

ــر  ــن أيب بك ــد ب ــث، حمم ــرآن واحلدي ــي الق ــث يف غريب ــوع املغي 33- املجم
بــن أيب عيســى املدينــى األصفهــاين، حتقيــق: عبــد الكريــم العزبــاوي، النــارش: 

ــرى، 1406ه. ــة أم الق جامع

34- مراصــد االطــاع عــى أســاء األمكنــة والبقــاع، عبــد املؤمــن بــن عبــد 
احلــق، ابــن شــائل القطيعــي البغــدادي، احلنبــي، صفــّي الديــن )ت739هـــ(، 

النــارش: دار اجليــل، بــروت، ط1، 1412ه.

ــد  ــن عب ــد ب ــم حمم ــد الل احلاك ــو عب ــني، أب ــى الصحيح ــتدرك ع 35- املس
ــد القــادر عطــا،  الل بــن حممــد النيســابوري)ت405هـ(، حتقيــق: مصطفــى عب

ــروت، ط1، 1411ه. ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت الن

36- مســند أيب يعــى، أبــو يعــى أحــد بــن عــي بــن املُثنــى بــن حييــى املوصي 
ــرتاث،  ــون لل ــارش: دار املأم ــد، الن ــليم أس ــني س ــق: حس )ت 307هـــ(، حتقي

ــق، ط1، 1404ه. دمش

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــد الل أح ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أح ــند اإلم 37- مس
حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين )ت241هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنؤوط، 

ــالة، ط1، 1421ه. ــة الرس ــارش: مؤسس الن

ــد الل  ــن عب ــوت ب ــد الل ياق ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــدان، ش ــم البل 38- معج
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الرومــي احلمــوي )ت626هـــ(، النــارش: دار صــادر، بــروت، ط2، 1995م.

ــي  ــر اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أح ــليان ب ــر، س ــم الكب 39- املعج
الشــامي، أبــو القاســم الطــراين )ت360هـــ(، حتقيــق: حــدي بــن عبــد املجيــد، 

ــرة، ط2، 1415ه. ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــرش: مكتب دار الن

40- مناقــب أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب، عــي بــن حممــد الواســطي 
أبــو احلســن ابــن املغــازيل)ت ه(، حتقيــق: تركــي بــن عبــد الل الوادعــي، النــارش: 

دار اآلثــار، صنعــاء، ط1، 1424ه.

ــك  ــق: مال ــي)ت568ه(، حتقي ــد اخلوارزم ــن أح ــق ب ــب، املوف 41- املناق
املحمــودي، النــارش: مؤسســة النــارش اإلســامي، ط5، 1425ه.

42- نظــم املتناثــر مــن احلديــث املتواتــر، أبــو عبــد الل حممــد بــن أيب الفيــض 
جعفــر بــن إدريــس الشــهر بـــالكتاين )ت1345هـــ(، حتقيــق: رشف حجــازي، 

النــارش: دار الكتــب الســلفية، مــر، ط2.

43- النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر، جمــد الديــن أبــو الســعادات املبارك 
بــن حممــد بــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر )ت606هـــ(، حتقيق: 

طاهــر أحد الــزاوى، النــارش: املكتبــة العلميــة، بــروت، 1399هـ.

ــن أيب  ــهر اب ــد الش ــد احلمي ــد عب ــن ايب حام ــز الدي ــة، ع ــج الباغ 44- هن
احلديــد)ت656ه(، النــارش: االعلمــي، بــروت، ط3، 1430ه.

45- ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، ســليان بــن الشــيخ إبراهيــم احلســيني 
ــروت، ط2، 1430ه. ــي، ب ــارش: االعلم ــدوزي)ت1294ه(، الن القن



3- حمور الدرا�سات الفقهية

- الروؤية الفقهية ل�سلطة الولية.
- امل�سامني الفقهية يف خطبة الغدير.

- اأثر الغدير يف ت�سريع الأحكام الفقهية.
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حادثة الغدير وتأسيس السلطة بعد مرحلة النبوة يف الدراسات النقدية 
املعاصرة

اأ. م. د. �سهيد كرمي حممد الكعبي

املقدمة:

كغرهــا مــن املفاهيــم التأسيســية ملرحلــة اإلســام املبكــر، تفــرض موضوعــة 
الســلطة السياســية العــودة ملراحلهــا وجذورهــا األوىل، والســؤال عــن التآلــف 
ــة  ــة النبوي ــة الرســالة أو احلقب ــي أو الســيايس يف بني ــي والزمن ــني الدين املدمــج ب
ذاهتــا؟. ومــع التســليم بــأن هنــاك وعــي مطلــق هبــذا التآلــف وبمركزيــة املســألة 
ــدوام  ــى ال ــت ع ــا ظل ــة بينه ــدود الفاصل ــع احل ــة، إال إن وض ــية بداه السياس
ــأت بالدرجــة األوىل مــن إن النــص  مــدار البحــث والســؤال، ولعــل ذلــك مت
ــل  ــدود، ب ــك احل ــني تل ــة تب ــح َمَهّم ــكل واض ــعف بش ــرآين(ال يس الديني)الق
ــه لــه يف التــرف يف بعــض  إن كفــه يــد الرســول صــى الل عليــه وآلــه أو عتاب
األمــور حتــى فيــا ال يتعلــق منهــا بمنحــى الترشيــع أو التبليــغ كشــؤون حياتــه 

اخلاصة1)1(هــو ممــا يزيــد املســألة غموضــًا.

ــط  ــام جعي ــب هش ــام- بحس ــة لإلس ــة التارخيي ــإن التجرب ــك ف ــع ذل وم
ــى  ــة املنح ــل إىل فاعلي ــم- حتي ــز وغره ــه بلقزي ــد اإلل ــيد وعب ــوان الس ورض
ــن  ــذ وقــت مبكــر، فمــع اخلــروج مــن املجــال املكــي وتكوي ــه من الســيايس في
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دولــة املدينــة التــي مل تقتــر عــى اجلاعــة اإلســامية)املهاجرين واألنصار(إنــا 
تعدهتــم للتحالــف مــع اليهــود بحســب بنــود صحيفــة املدينــة، بــدأت مامــح 
ــاب  ــص كت ــامية2)2(. إذ ن ــوة اإلس ــدار الدع ــة يف م ــر جلي ــيايس تظه الس
التعاقــد عــى تكويــن مجاعــة دينيــة وسياســية يف الوقــت ذاتــه، إذ جــاء فيه:«هــذا 
كتــاب مــن حممــد النبــي..، بــني املؤمنــني واملســلمني مــن قريــش ويثــرب، ومــن 
تبعهــم، فلحــق هبــم...، وإنــه مــن تبعنــا مــن يــود فــإن لــه النــر واألســوة، 
ــب  ــص- حس ــذا الن ــل إن ه ــم.. «3)3(. ب ــاص عليه ــني وال متن ــر مظلوم غ
قــراءة رضــوان الســيد- يعلــن عــن قيــام مجاعــة سياســية وليــس مجاعــة دينيــة 
بزعامــة النبــي صــى الل عليــه وآلــه، فــا معنــى وجــود اليهــود بينهــم وهــم ال 
ــة.  ــة والقبلي ــات االجتاعي ــك التكت ــا لتل ــون زعي ــه، إال أن يك ــون بنبوت يعرتف
فضــًا عــن أن هــذا الكتــاب يتضمــن حديثــًا عــن تنظيــم القوانــني وترشيعهــا، 
وطبيعــة الشــؤون والعاقــات الداخليــة واخلارجيــة هلــذه األمــة املســتقلة عــن 
النــاس بحيــث يكــون ســلمهم واحــد وحرهبــم واحــدة، فهــو بالنتيجــة يمثــل 
ــع  ــة، وم ــية احلديث ــات السياس ــه يف املجتمع ــا نعرف ــبه م ــتوريًا يش ــدًا دس تعاق
ــة  ــام الدول ــع قي ــه ُيْرِج ــن، لكن ــات الدي ــن مقتضي ــة م ــي أن الدول ــه ال يعن إن
والنظــام الســيايس بــل واملجتمــع الســيايس إىل مرحلــة بدايــة العهــد املــدين مــن 

ــوة4)4). الدع

وعــى هــذا األســاس كانــت اهلجــرة إىل املدينــة قــد آذنــت بتوســعة اجلاعــة 
املليــة اإلســامية، وانتقــال الدعــوة مــن حيــز دينــي إىل حيــز ســيايس ال يفارقــه 
الديــن بــل حيايثــه ويؤطــره أو يمــي عليــه. والتأســيس مبكــرًا لعاقــة االشــرتاك 
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ــامل  ــم مع ــت برس ــارة أدق آذن ــد. وبعب ــن واملعتق ــة ال يف الدي ــن واملواطن يف الوط
االجتــاع الســيايس5)5(. أي أن النبــي صــى الل عليــه وآلــه كان رجــل 
ــترشق  ــرازه املس ــى اب ــذي توخ ــى ال ــو املعن ــه و ه ــت ذات ــة يف الوق ــن ودول دي
وات1909-2006م( =مونتغمــري   Montgomery watt(الريطــاين

 Muhammad: Prophet and Statesman Oxford(كتابــه يف 
ــة(6)6). ــل الدول ــي ورج ــد النب 1961=حمم

مــن هــذا املنطلــق هــل باإلمــكان االطمئنــان ملــا يدعيــه املــوروث التأرخيــي 
ــا  ــة م ــيايس ملرحل ــى الس ــل املنح ــه أمه ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــأن النب ــائد ب الس
بعــد النبــوة، تعويــًا عــى دعــوى أنــه كان يــرى أنــه جمــرد رســول منــذر ونبــي 
مبــرش..، وأن املســلمني أعلــم بشــؤون حياهتــم فــرتك هلــم حــق االختيــار..، ؟!. 

هــذا مــن جانــب.

ومــن جانــب آخــر، ما مــدى منطقيــة مــا تقدمــه الدراســات النقديــة املعاصة 
الباحثــة يف موضوعــة الســلطة بنــاًء عــى هــذا املــوروث- ســيا املنتميــة إلطــاره 
املذهبــي أو التــي تســتمد معارفهــا منــه عــى أنــه يعــر عــن احلقيقــة- مــن تصور 
لتأخــر إدراك اجلاعــة اإلســامية حلاجتهــا لبلــورة االجتــاع الســيايس، حفاظــًا 
ــى الل  ــي ص ــاة النب ــة وف ــى صدم ــا حت ــتمرار وجوده ــا واس ــام أمره ــى انتظ ع

عليــه وآلــه !؟.

بعبــارة أخــرى، مــا مــدى الثقة-مــن وجهــة نظــر تارخييــة- بــا تتبنــاه هــذه 
الدراســات ومــن قبلهــا املــوروث التأرخيــي، مــن أن الســؤال عمــن ســيخلف 
النبــي صــى الل عليــه وآلــه يف إدارة شــؤون املســلمني كان وليــد حلظتــه وظرفــه 
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عنــد اجتــاع الســقيفة؟. وأنــه مل يكــن لــه حضــور يف هواجــس جممــل اجلاعــة 
ــن إن كل  ــات م ــك الدراس ــه تل ــا تبنت ــايل م ــك؟. وبالت ــل ذل ــامية قب اإلس
ــات اإلســامية حــول موضوعــة الســلطة واخلافة)السنية-الشــيعية(قد  النظري
ــن،  ــر التدوي ــدًا يف ع ــر، وحتدي ــق متأخ ــت الح ــا يف وق ــا وتقنينه ــم وضعه ت
ومــن ثــم جــرى قذفهــا إىل املــاض عــر آليــة وضــع احلديــث وإنتــاج النصــوص 
التأويليــة، جــراء الراعــات املذهبيــة والكاميــة التــي شــهدها اإلســام بعــد 
ــذا  ــي هب ــرة. وه ــة املتناح ــرق املختلف ــروز الف ــة، وب ــب الفقهي ــور املذاه ظه
ــه، أو  ــه عــى أرض الواقــع يف حين اللحــاظ إمــا تعــر عــن متخيــل ال وجــود ل
تعســف يف تأويــل بعــض النصــوص إلثبــات وجهــات النظــر املتبنــاة مــن قبــل 

ــة. ــراف املتصارع األط

ــل  ــك وحتلي ــى تفكي ــاد ع ــور باالعت ــذا التص ــراز ه ــث اب ــيحاول البح س
املــوروث السائد)الســني(، واالبتعــاد عــن وجهــة النظــر الشــيعية التــي تــؤدي 
نصوصهــا إىل خافــه ومناقضتــه دفعــة واحــدة. بمعنــى أنــه يريــد اختبــار مــدى 
ــن  ــا م ــا يؤيده ــوء مل ــه، ودون اللج ــوروث نفس ــة امل ــه بمواجه ــك فرضيت متاس
اإلطــار اخلارجــي، ليتســنى لــه اإلجابــة عــن مــدى منطقيــة وتارخييــة املشــاهد 
التــي تقدمهــا املنظومــة الرتاثيــة والدراســات النقدية املعــاصة الدائــرة يف فلكها، 
ومــدى خضوعهــا ملنهــج البحــث العلمــي والتفكــر الســليم. وهو بعد ســيعمل 
عــى اجــاز هــذه املهمــة عــر حموريــن أساســيني يعمــد األول لتلخيــص وجهــة 
النظــر القــارة يف الذاكــرة اإلســامية الســنية)املوروث الســائد(حول موضوعــة 
الســلطة واخلافــة، وتأســيس االجتــاع الســيايس بعــد مرحلــة النبــوة. ويقــوم 
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الثــاين برصــد انعــكاس هــذه الرؤيــة ونقدهــا يف الدراســات املعــاصة، وبيــان 
ــت  ــات أو حاول ــذه الدراس ــا ه ــت عنه ــي تغاض ــكاليات الت ــرات أو اإلش الثغ

تاوزهــا رسيعــًا انســياقًا أمــام األيديولوجيــة الفكريــة التــي تتبناهــا.

املحور الأول: املوروث وت�سكل الجتماع ال�سيا�سي بعد مرحلة النبوة:

مــن املناســب هنــا أن نبتــدئ بثاثــة مواقــف متغايــرة متامــًا، ولكنهــا أساســية 
لتضعنــا يف صلــب مشــكلة البحــث التــي

تبدو بحسب ما أسلفنا متناقضة شكليًا:

ــن  ــر ب ــي عام ــى بن ــه أت ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــف األول- ورد أن النب املوق
صعصعــة فدعاهــم إىل الل وعــرض عليهــم نفســه، فقــال رجــل منهــم يقــال لــه 
ــه  بيحــرة ابــن فــراس: والل لــو أين أخــذت هــذا الفتــى مــن قريــش ألكلــت ب
ــرك الل  ــم أظه ــرك ث ــى أم ــاك ع ــن تابعن ــت إن نح ــه: أرأي ــال ل ــم ق ــرب. ث الع
عــى مــن خالفــك، أيكــون لنــا األمــر مــن بعــدك؟. فقــال النبــي صــى الل عليــه 
وآلــه: األمــر لل يضعــه حيــث شــاء، فقــال بيحــرة: أفنهــدف نحورنــا للعــرب 
دونــك فــإذا ظهــرت كان األمــر لغرنــا!، ال حاجــة لنــا بأمــرك. فلــا رجــع بنــو 
عامــر إىل أحــد شــيوخهم حدثــوه بــا جــرى، فوضــع الشــيخ يــده عــى رأســه 
ــا بنــي عامــر هــل هلــا مــن تــاف؟، هــل لذناباهــا مــن مطلــب؟،  ثــم قــال: ي
ــن كان  ــق فأي ــا حل ــط، وإهن ــاعيي ق ــا إس ــا تقوهل ــده م ــان بي ــس ف ــذي نف وال

ــه؟!7)7). ــم عن رأيك

ــي  ــوت النب ــان مل ــض االذع ــاب رف ــن اخلط ــر ب ــاين- ورد أن عم ــف الث املوق
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ــول الل  ــون أن رس ــني يزعم ــن املنافق ــاالً م ــال: إن رج ــه وق ــه وآل ــى الل علي ص
تــويف، وأن رســول الل والل مــا مــات، ولكنــه ذهــب إىل ربــه كــا ذهــب موســى 
بــن عمــران، فغــاب عــن قومــه أربعــني ليلــة ثــم رجــع بعــد أن قيــل قــد مــات، 
والل لرجعــن رســول الل فليقطعــن أيــدي رجــال وأرجلهــم يزعمــون أن 
ــو  ــه أب ــى أقنع ــه حت ــول بموت ــن يق ــدد م ــادل ويته ــل جي ــات، وظ ــول الل م رس
ــوا يــرون ذلــك  ــة احلارضيــن كان بكــر بموتــه. وتشــر تتمــة اخلــر إىل أن غالبي
ــد حممــدًا  ــاس فقــال: مــن كان يعب ــل عــى الن ــو بكــر ال ينصــت أقب ــا رآه أب فل
فــإن حممــدًا قــد مــات، ومــن كان يعبــد الل فــإن الل حــي ال يمــوت ثــم تا:)وما 
حممــد إال رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل(فو الل لــكأن النــاس مل يعلمــوا 
ــي يف  ــه فه ــاس عن ــا الن ــر، وأخذه ــو بك ــا أب ــى تاه ــت حت ــة نزل ــذه اآلي أن ه
ــن  ــرض م ــن ح ــم م ــا ه ــاس هن ــن الن ــود م ــدو أن املقص ــم!؟8)8(. ويب أفواهه
فئــة املهاجريــن حتديــدًا، فمــن املعلــوم أن األنصــار قــد اجتمعــوا يف ســقيفة بنــي 

ســاعدة يف هــذا الوقــت.

املوقــف الثالــث- ورد أن ســعد بــن عبــادة خطــب باألنصــار حــني بلغهــم 
مــوت النبــي صــى الل عليــه وآلــه فقــال: يــا معــرش األنصــار، لكــم ســابقة يف 
الديــن وفضيلــة يف اإلســام ليســت لقبيلــة مــن العــرب، أن حممــدا لبــث بضــع 
عــرشة ســنة يف قومــه يدعوهــم إىل عبــادة الرحــن وخلــع األنــداد واألوثــان، فــا 
آمــن بــه مــن قومــه إال رجــال قليــل، وكان مــا كانــوا يقــدرون عــى أن يمنعــوا 
رســول الل، وال أن يعــزوا دينــه وال أن يدفعــوا عــن أنفســهم ضيــا عمــوا بــه، 
حتــى إذا أراد بكــم الفضيلــة ســاق إليكــم الكرامــة وخصكــم بالنعمــة فرزقكــم 
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الل اإليــان بــه وبرســوله واملنــع لــه وألصحابــه واالعــزاز لــه ولدينــه واجلهــاد 
ألعدائــه، فكنتــم أشــد النــاس عــى عــدوه منكــم، وأثقله عــى عدوه مــن غركم 
حتــى اســتقامت العــرب ألمــر الل طوعــا وكرهــا وأعطــى البعيــد املقــادة صاغرا 
داخــرا حتــى أثخــن الل عــز وجــل لرســوله بكــم األرض ودانــت بأســيافكم لــه 
العــرب، وتوفــاه الل وهــو عنكــم راض وبكــم قريــر عــني، اســتبدوا هبــذا األمــر 
ــه احلبــاب بــن املنــذر اخلزرجــي رد عــى  دون النــاس9)9(. كــا ورد أن مواطن
ــار  ــد األنص ــة وهتدي ــش باخلاف ــة قري ــاء أحقي ــاب بادع ــن اخلط ــر ب ــة عم مقال
بالقــول:« يــا معــرش األنصــار، املكــوا عــى أيديكــم، وال تســمعوا مقالــة هــذا 
وأصحابــه فيذهبــوا بنصيبكــم مــن هــذا األمــر، فــإن أبــوا عليكــم مــا ســألتموه 
ــق  ــم والل أح ــور، فأنت ــذه األم ــم ه ــوا عليه ــاد وتول ــذه الب ــن ه ــم ع فاجلوه

هبــذا األمــر منهــم، فإنــه بأســيافكم دان هلــذا الديــن مــن دان«10)10).

إن املقابلــة بــني هــذه املواقــف تفصــح عــن إشــكالية غايــة يف األمهيــة، ففــي 
الوقــت الــذي كان شــيخ بنــي عامــر بالبداهــة و الســليقة يســاوم النبــي عــى أن 
يكــون لــه ولعشــرته-إن هــي اســتجابت ودخلــت اإلســام ونرته-نصيــب 
ــون  ــار يعمل ــل كان األنص ــه، وباملقاب ــد وفات ــلطة بع ــيايس والس ــأن الس يف الش
عــى اقــرار مرشوعهــم الســيايس اخلــاص والواضــح ملرحلــة مــا بعــد النبــوة. 
نجــد الصحــايب عمــر بــن اخلطــاب وغالبيــة احلارضيــن مــن املهاجريــن، وبعــد 
مسرة)23ســنة(من اإلســام يرفضــون االذعــان ملــوت النبــي. بمعنــى الغيــاب 
ــل  ــور ألي بدي ــدم تص ــة ع ــوة، وبالنتيج ــب النب ــغور منص ــرة ش ــام لفك الت
النتظــام األمــر الســيايس بعــده أو التفكــر فيــه مــن األســاس!؟. فيــا تــرى هــل 
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كانــت هــذه هــي حقيقــة مــا جــرى فعــًا؟، أم أهنــا الصــورة التــي أراد املــوروث 
عكســها؟.

لعلنــا بإعــادة قــراءة املشــهد ككل، نحــوز عــدة قرائــن عــى عمليــة التصنيــع 
هلــذا املشــهد)فركته(، فعمــر بــن اخلطــاب الــذي ال يبــدو مقتنعــًا أو متصــورًا 
ــات  ــدًا يف حلظ ــابق- حتدي ــت س ــه يف وق ــدا وكأن ــه، ب ــد وفات ــي عن ــوت النب مل
ــة  ــيايس يف املرحل ــأن الس ــًا للش ــة متام ــة واضح ــك رؤي ــي- يمتل ــار النب احتض
املقبلــة، وقــد أملــت عليــه أن ال يتهيــب مــن اهتــام النبــي صــى الل عليــه وآلــه 
ــاب الل(!11)11(.  ــبنا كت ــع، حس ــه الوج ــد غلب ــول الل ق ــر:)أن رس ــه يج بأن
مضافــًا ملــا ُأثــر عنــه مــن كثــرة خمالفاتــه للنبــي صــى الل عليــه وآلــه يف حياتــه 
وبعــد مماتــه، حتــى يف املنحــى الترشيعــي النــي12)12(. وإذا مــا تركنــا ســمة 
الفرديــة التــي تركــز عــى شــخصية عمــر بــن اخلطــاب، ومتعنــا يف جــو املشــهد 
حــل واضــح لواقــع الدهشــة واملفاجــأة، ففضــًا عــن  العــام، فهــو يوحــي بتمَّ
ترحيــات النــص القــرآين املتعــددة حلتميــة مــوت النبــي صــى الل عليــه وآلــه، 
ــو)3- ــذي دام نح ــه ال ــال مرض ــوداع وخ ــة ال ــذ حج ــر ومن ــو اآلخ كان ه

14يومــًا(13)13(، قــد كــرر تلميحاتــه و ترحياتــه بموتــه القريــب14)14(. 
ــه  ــا نفس ــا وحبيبن ــا نبين ــى إلين ــه قال:«نع ــعود أن ــن مس ــد الل ب ــن عب ــل ورد ع ب
ــه بشــهر«15)15(. وقــد كانــت هــذه املــدة كافيــة ألن يتناهــى خــر  قبــل موت
ــت  ــل، فوقف ــض القبائ ــه لبع ــرب أجل ــه وق ــه وآل ــى الل علي ــي ص ــرض النب م

ــف16)16). ــاء املوق ــرة ج ــة ومنتظ مرتبص

ــامي  ــوروث اإلس ــا امل ــي يصوغه ــيس الت ــة التأس ــا للحظ ــا انتقلن وإذا م
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ــى ذات ــع ع ــا نق ــوة، فإنن ــة النب ــد مرحل ــلطة بع ــون الس لتك

اإلشــكالية والتناقــض، وبجــب أن نــؤرش ابتــداًء أهنا تســجل ظهورهــا األول 
عنــد ابــن إســحاق)ت150هـ(يف ســرته، وأن الــراوي األحداثهــا هــو اخلليفــة 
عمــر بــن اخلطــاب يف إحــدى خطــب اجلمعــة أيــام خافتــه!17)17(. وفيهــا 
ــة  ــى جمموع ــرت ع ــي اقت ــن - الت ــة املهاجري ــاغ أن فئ ــهد املص ــي املش يدع
قليلــة يتقدمهــا أيب بكــر وعمــر وعبــد الرحــن بــن عــوف-مل تنقــدح يف أذهاهنــم 
ــوا  ــرى مل يكون ــف، أو باألح ــال املوق ــة ج ــرتاق هيب ــرك واخ ــرة للتح أي فك
يمتلكــون أي تصــور عــن اخلطــوة التاليــة بعــد علمهــم بمــوت النبــي صــى الل 
ــاعدة!؟.  ــي س ــقيفة بن ــار يف س ــاع األنص ــر اجت ــم خ ــى جاءه ــه حت ــه وآل علي
ــقيفة  ــاع يف الس ــر االجت ــم خ ــرد أن أتاه ــم بمج ــهد أهن ــة يف املش ــر غراب األكث
ــوز  ــررات الف ــباب وم ــدة كل أس ــة واح ــتجمعوا يف حلظ ــد اس ــم ق ــدا وكأهن ب
بالســباق الســيايس املحمــوم عــى الســلطة، والــذي مل يكــن خيطــر عــى باهلــم 
ــًة،  ــح رؤي ــدًا، واألوض ــتعدون جي ــار املس ــزم األنص ــا ه ــاس!؟، بين ــن األس م
واألكثــر عــددًا، عــى الرغــم مــن هتافــت وضعــف احلجــج التــي قدمهــا فريــق 
ــهولة  ــم بس ــتخدامها ضده ــة اس ــن إمكاني ــم م ــى الرغ ــل وع ــن، ب املهاجري
ــم  ــوح بتقاس ــول- يل ــب املنق ــض- بحس ــل البع ــا جع ــذا م ــل ه ــة!؟، ولع فائق

ــوة18)18). ــتخدام الق ــلطة، واس الس

ــه  ــن قبل ــحاق، وم ــن إس ــا اب ــي قدمه ــة الت ــول إن الرواي ــن الق ــل يمك فه
اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب، والتــي جــاءت ردًا عــى أحــد املســلمني الــذي كان 
ــا  ــول أهن ــن الق ــل يمك ــًا(19)19(. ه ــت فان ــر بايع ــات عم ــال:)إذا م ــد ق ق
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تعمــدت حجــب جــزء مــن احلقيقــة؟، أو أهنــا أرادت صياغــة املشــهد عــى غــر 
النحــو الــذي تــم بــه، بحيــث قدمــت فئــة األنصــار عــى أهنــا أول مــن ســعى 
لاســتئثار بالســلطة يف املدينــة، وقدمــت فئــة املهاجريــن عــى أهنــا مل تكــن تفكــر 
ــن  ــباغ يشء م ــه، إلس ــتعدة ل ــن مس ــلطة، أو مل تك ــر الس ــيايس وأم ــأن الس بالش
ــيا  ــة؟؛ س ــة للخاف ــد البيع ــي واآلين لعق ــري البدي ــرك اجلاه ــة والتح العفوي
إذا مــا أخذنــا بنظــر االعتبــار عبــارة اخلليفــة التــي تؤكــد هــذا التصــور يف قلــب 
املشــهد)وإذا هــم يريــدون أن حيتازونــا مــن أصلنــا، ويغصبونا األمــر(20)20).

اســم  ذكــر  حتاشــت  الروايــة  أن  أيضــًا،  ذلــك  يرجــح  ممــا  ولعــل 
الشــخصني)املبايع والــذي ســيبايع لــه(، وكان اجلاحــظ)ت 255هـ(قــد صح 
ــال  ــن أيب احلديد)ت656هـــ(يف رشح النهج:«ق ــك اب ــه ذل ــل عن ــميها فنق باس
ــر  ــات عم ــد م ــو ق ــال: ل ــذي ق ــل ال ــظ: إن الرج ــان اجلاح ــو عث ــيخنا أب ش
ــا،  ــت علي ــر لبايع ــات عم ــد م ــو ق ــال: ل ــارس، ق ــن ي ــار ب ــا، ع ــت فان لبايع
ــال  ــب«21)21(. وق ــا خط ــب ب ــر أن خط ــاج عم ــذي ه ــو ال ــول ه ــذا الق فه
البــاذري )ت279هـــ(إن ذلــك الشــخص هــو الزبــر بــن العــوام22)22(. كا 
ــوح بعــدم املبايعــة إال لإلمــام  ــة أن تذكــر أن بعــض األنصــار ل حتاشــت الرواي
عــي23)23(، وأن بعضهــم قــال: لــو طلــب هــذا األمــر عــي بــن أيب طالــب مل 

ــه أحــد24)24). ينازعــه في

ــد  ــام، ق ــن هش ــرته اب ــذب س ــحاق أو مه ــن إس ــص اب ــك أن ن ــف لذل أض
حتاشــى اإلشــارة حليثيــات احلــدث األخــرى، بــل حليثياته الرئيســية واألساســية، 
فالعامــل األبــرز يف حســم بيعــة أيب بكــر هــو تدخــل قبيلــة أســلم القاطنــة غــريب 
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ــك  ــراد تل ــص بأف ــت تغ ــة كان ــكك املدين ــد روي أن س ــة25)25(، فق املدين
القبيلــة، وبالتــايل كان هنــاك ضغــط عســكري وفــرض للبيعــة بالقــوة26)26(. 
ــر27)27(.  ــت بالن ــلم فأيقن ــت أس ــو إال أن رأي ــا ه ــر: م ــال عم ــك ق ولذل
وروى اجلوهري)ت323هـــ(: أن أصحــاب الســقيفة كانــوا ال يمــرون بأحــد إال 
خبطــوه، وقدمــوه فمــدوا يــده فمســحوها عــى يــد أيب بكــر يبايعــه، شــاء ذلــك 
أو أبــى28)28(. ولعــل ممــا ُيرجــح مــن أن هنــاك ثمــة اتفــاق مســبق مــع هــذه 
القبيلــة، أهنــا ســبق وأن مارســت دورًا انتهازيــًا مماثــًا، فعــى الرغــم مــن وجــود 
االتفــاق بينهــا وبــني النبــي صــى الل عليــه وآلــه واعرتافهــا بالطاعــة لــه إال أهنــا 
ــا  ــا املصالح-بينه ــات الصداقة-ورب ــى عاق ــت ع ــذات الوق ــظ ب ــت حتاف كان
ــة  ــنة السادس ــج يف الس ــاركة يف احل ــن املش ــت ع ــك أحجم ــش، ولذل ــني قري وب
للهجــرة، إذ أهنــا آثــرت عــدم االصطــدام مــع قريــش، عــى الرغــم مــن وضــوح 
مقصــد النبــي صــى الل عليــه وآلــه بــأداء احلــج وعــدم وجــود أي نيــة صداميــة، 
إال إن قبيلــة أســلم كانــت حتتمــل ذلــك ســلفًا فآثــرت عــدم اخلــروج، ولكنهــا 
باملقابــل عرضــت املشــاركة بفتــح خيــر، ويبــدو أهنــا مــن القبائــل التي وســمت 

بالنفــاق29)29).

وإذا كانــت ســرة ابــن اســحاق/ابن هشــام، قــد أعرضــت عــن تفصيــات 
ــرة  ــاق موضوعها)الس ــا أو نط ــور اهتامه ــن حم ــه ع ــوى خروج ــدث بدع احل
النبويــة(، وأنــه إنــا ذكــر عرضــًا ألنــه وقــع قبــل دفــن جثــان النبــي صــى الل 
عليــه وآلــه، فــإن ممــا يؤكــد حــرص املــوروث السائد)الســني(عى ترســيخ هــذه 
الصــورة، ورفــع أي واقــع صدامــي أو ناشــز عــن اإلطــار العــام ملشــهد االجتاع 
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ــعد)ت230هـ( ــن س ــد اب ــًا عن ــده واضح ــذي نج ــرص ال ــو احل ــيايس، ه الس
ــد  ــم بالرص ــد اهت ــن إن كتابه)الطبقات(ق ــم م ــى الرغ ــدث، فع ــه للح يف تغطيت
التفصيــي حليــاة وأعــال اجليــل األول مــن الصحابــة، ســيا املقربــني مــن النبــي 
ــى  ــة(، وع ــر بـــ)41صفح ــن أيب بك ــدث ع ــه حت ــن أن ــم م ــى الرغ ــم، وع منه
الرغــم مــن أن حــدث الســقيفة يبــدو أهــم وأخطــر األحــداث يف حيــاة أيب بكــر 
إال إن ابــن ســعد يبــدو غــر مكــرتث بمجرياتــه البتــة!، فحــاول طمــس مجيــع 
الروايــات التــي تبــني اجلــدل الــذي دار حينهــا، كــا أنــه اختــار الروايــات التــي 
تعــي مــن شــأن أيب بكــر ومتجــده، وتظهــر مؤهاتــه وســاته القياديــة لتــويل أمــر 
اخلافــة وإن كانــت هــذه الروايــات حمــل نقــاش ونظــر، فاســتجمع كل مــا مــن 
شــأنه أن يمدحــه ويــرز صفاتــه وفضائلــه، وابتعــد عــن حمــور احلــدث بشــكل 
ــه،  ــه وقبيلت ــر وعائلت ــب أيب بك ــن نس ــث ع ــدأ باحلدي ــوح. فب ــد ومفض متقص
ــه منــح أليب بكــر بتبليــغ مــن  ثــم حتــدث عــن لقــب الصديــق الــذي يقــول أن
جرائيــل أثنــاء معــراج النبــي، ثــم يتحــدث عــن إســامه وحيــاول تأكيــد النظرة 
الســنية بأنــه أول مــن أســلم مــن الرجــال، متجاهــًا متامــًا النصــوص املخالفــة 
لذلــك، والتــي تؤكــد أن أول املســلمني هــو اإلمــام عــي، ثــم يتحــدث بــا تتبنــاه 
املدرســة الســنية عــن اهلجــرة ودوره فيهــا وقصــة الغــار، ثــم اقامتــه يف املدينــة 
ومؤاخاتــه مــع عمــر بــن اخلطــاب وأن النبــي قــال أهنــا قائــدا الرجــال يف اجلنــة، 
ــر  ــا أم ــي عندم ــجد، وأن النب ــق للمس ــر املاص ــت أيب بك ــن بي ــدث ع ــم يتح ث
ــه  ــر، وأن ــت أيب بك ــاب بي ــرتك ب ــر ب ــجد ُأم ــى املس ــة ع ــواب املرشع ــد األب بس
كان صاحــب دور مميــز يف حــروب النبــي، وانــه قال)لــو كنــت متخــذا خليــًا 
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الختــذت أيب بكــر(، وأنــه أحــب النــاس إىل النبــي، وأنــه صــى باملســلمني عنــد 
مــرض النبــي وأمــىض النبــي صاتــه، وأن النبــي كان يريــد أن يكتــب لــه كتابــًا 

باخلافــة أثنــاء مرضــه فرضيــه املســلمون خليفــة لــه30)30).

صفــوة القــول إن مــن يقــرأ ترمجــة أيب بكــر عنــد ابــن ســعد ســيدرك فــورًا 
أن األخــر كان ينفــذ مهمــة موضوعــة أمامــه و بعهدتــه مســبقًا، فهــذه الرتمجــة 
ــات  ــا والصف ــه املزاي ــة المتاك ــتحق اخلاف ــر كان يس ــا بك ــول، إن أب ــد الق تري
ــا كان  ــه إن ــا كان يفضل ــي عندم ــره، وأن النب ــا غ ــي مل يمتلكه ــات الت واملؤه
ــمه  ــقيفة باس ــدث الس ــر ح ــيه ذك ــا إن حتاش ــه. ك ــارة إىل خافت ــد اإلش يقص
الريــح واســتبداله بعنوان)ذكــر بيعــة أيب بكر(إنــا يريــد هتيئــة القــارئ نفســيًا 
وذهنيــًا لتقبــل رواياتــه ونصوصــه بــأن بيعتــه متــت بشــكل طبيعــي وانســيايب، 
ــي  ــام ع ــم اإلم ــا فيه ــع ب ــل اجلمي ــن قب ــرة م ــة كب ــه بتلقائي ــرى تقبل ــد ج وق

ــة أيب بكــر ــو مكان ــر بعل ــذي أق ال

وجدارته ملنصب اخلافة31)31).

ــنية يف  ــة الس ــا املدرس ــت عليه ــي عول ــب الت ــر واحلج ــة التري ــح آلي مل تفل
ــا  ــذا نجده ــر32)32(، ول ــة أيب بك ــا خاف ــي ولدهت ــلطة الت ــة الس ــب أزم تغيي
تــارة تتشــبث بمعيــار القرشــية واالمجــاع التــي غــدت أهــم الــرشوط أو 
ــة  ــة اإلمام ــلطانية يف موضوع ــكام الس ــب األح ــا كت ــت هب ــي احتف ــر الت املعاي
ــارة  ــة، وت ــة والقبلي ــا الديني ــار املزاي ــرى بمعي ــارة أخ ــة33)33(. وت واخلاف
بدعــوى اســتخافه مــن قبــل النبــي. وهــي بذلــك تفصــح عــن أزمــة حقيقيــة 
ــداًء  ــت ابت ــي قال ــيعية الت ــر الش ــة النظ ــاف وجه ــى خ ــة، ع ــة يف الرشعي مزمن



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

176

ث
الجزء الثال

ــة. ــة الوصي بنظري

باإلمــكان تلمــس هــذا اإلربــاك يف تقريــر مرشوعيــة ســلطة اخلافــة، 
عنــد أبــرز منظــري املذاهــب الســنية وهــو أبــو احلســن األشــعري)ت324هـ(

الــذي قــال عنــه ابــن خلدون)ت808هـ(:أنــه أول مــن تكلــم يف اإلمامــة مــن 
ــد  ــة وقوهلــم إهنــا مــن عقائ ــا ظهــر مــن بدعــة اإلمامي علــاء الســنة، وذلــك مل
اإليــان، وأنــه جيــب عــى النبــي تعيينهــا34)34(. وهــو باجلملــة قــد لعــب يف 
تكويــن العقــل املســلم الســني دورًا تأسيســيًا موازيــًا لــدور الشــافعي35)35(. 
ــرة  ــت متأث ــعري أت ــها األش ــي أسس ــة والت ــول اخلاف ــنية ح ــة الس إذن فالنظري
ــدو يف  ــعرية لتب ــة األش ــل إن النظري ــة، ب ــيعي(يف اإلمام ــني- الش باجلدل)الس
ــردود  ــن ال ــة م ــت جمموع ــو كان ــا ل ــا، ك ــر يف صياغته ــة أك ــا وبدرج فحواه
ــر  ــن أيب بك ــاع ع ــزام الدف ــة، والت ــة والعصم ــيعة يف الوصي ــوالت الش ــى مق ع
ــة تأصيــل حكوماهتــم عــى أســس مســتمدة  ــة، وحماول ــان ومعاوي وعمــر وعث
مــن القــرآن والســنة واإلمجــاع والقيــاس، بمنهــج ال يكتفــي بإثبــات اجلــواز أو 
ــة يف النظــر إليهــا عــى أهنــا مســتكملة  ــل حيــاول فــرض اإللزامي ــة، ب املرشوعي

ــرشوط36)36). ــك ال لتل

هــذه املســاعي التريريــة للواقــع التارخيــي تطلبــت مــن األشــعري عمليــات 
ــام،  ــط الت ــى التخب ــدل ع ــا ت ــى يشء فإن ــت ع ــاق، إن دل ــعة النط ــل واس تأوي
ــرق  ــتى الط ــل بش ــودة والتوس ــة مفق ــن مرشوعي ــدي ع ــر املج ــث غ والبح
الثباهتــا، فــا قــام بــه األشــعري هــو عمليــة تنصيــص للاض)الفعــل التاريــخ( 
ال اثباتــًا لرشعيتــه وإلزاميتــه، وهــو مــا يبــدو واضحــًا يف كتابيه)مقــاالت 
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ــة(. وكان قــد  ــة عــن أصــول الديان اإلســاميني واختــاف املصليــني( و)اإلبان
اســتند يف الكتــاب األول: لســلطة اإلمجــاع والقرشــية يف عقــد البيعــة أليب بكــر، 
ملوحــًا ملعارضــة هامشــية رسعــان مــا انتظمــت طواعيــة يف بيعتــه، ألن أبــا بكــر 

ــش37)37). ــون إال يف قري ــة ال تك ــم أن اإلمام أخره

ــات  ــض اآلي ــل بع ــل ومتح ــة التأوي ــأ آللي ــه جل ــاين فإن ــاب الث ــا يف الكت أم
ــل  ــة فحم ــن املرشوعي ــيئًا م ــًا- ش ــى أساس ــاع املدع ــاء اإلمج ــة، إلعط القرآني
ــَتْخِلَفنَُّهْم  ــاِت َلَيْس احِلَ ــوا الصَّ ــْم َوَعِمُل ــوا ِمنُك ــَن آَمنُ ِذي ــَد اللَُّ الَّ ــه تعاىل:)َوَع قول
ــوا  ــْم يِف اأْلَْرِض َأَقاُم نَّاُه كَّ ــَن إِن مَّ ِذي ــه تعاىل:)الَّ ــور/55. و قول يِف اأْلَْرِض..(الن
َقْد َرِضَ  َكاَة َوَأَمــُروا بِامْلَْعُروِف..(احلــج/41. وقولــه تعاىل:)لَّ ــَاَة َوآَتــُوا الــزَّ الصَّ
ــدح  ــا مت ــى أهن ــَجَرِة..(الفتح/18. ع ــَت الشَّ ــَك حَتْ ــنَي إِْذ ُيَباِيُعوَن ــِن امْلُْؤِمنِ اللَُّ َع
املهاجريــن واألنصــار، وقــد أمجــع هــؤالء عــى بيعــة أيب بكــر ورضــوه خليفــة 
ــا  ــرآن!؟38)38(. ك ــن الق ــه م ــى إمامت ــل ع ــذا دلي ــم وه ــه أفضله ــم ألن هل
متحــل اآليــات التــي تتحــدث عــن ختلــف بعــض املســلمني عــن النبــي صــى 
الل عليــه وآلــه يف معركــة تبــوك يف ســورة التوبــة، وبــا أن النبــي صــى الل عليــه 
ــن خَتُْرُجــوا َمِعــَي َأَبــًدا َوَلــن ُتَقاتُِلــوا َمِعــَي  وآلــه ُأمــر بــه أن يقــول هلــم).. َفُقــل لَّ
ــنَي  ِف ْلُمَخلَّ ــل لِّ ــورة الفتح)ُق ــال يف س ــرآن ق ــن الق ــا ع ــة/83. وب ا..(التوب َعُدوًّ
ــْم َأْو ُيْســِلُموَن..( ــْأٍس َشــِديٍد ُتَقاتُِلوهَنُ ــْوٍم ُأويِل َب ــَراِب َســُتْدَعْوَن إىَِلٰ َق ــَن اأْلَْع ِم
الفتــح/16. وهــذا يعنــي أنــه ســيدعوهم إىل القتــال شــخص غــر النبــي، وبــا 
ــروم،  ــرس أو ال ــم الف ــأس ه ــن أويل الب ــني م ــوا إن املعني ــاس قال ــض الن إن بع
وقــد قــام كل مــن أيب بكــر وعمــر باســتنهاض املســلمني ملقاتلــة الــروم والفــرس 
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فقاتلــوا معهــم، ولــذا فقــد دل القــرآن عــى خافتهــا، ســيا وإن أبــا بكــر هــو 
مــن عقــد اخلافــة لعمــر مــن بعــده!39)39(. كــا إنــه يعــود ليدعــي حصــول 
ــي)ع( ــام ع ــم اإلم ــا فيه ــر، ب ــة أيب بك ــى بيع ــلمني ع ــل املس ــن قب ــاع م اإلمج

ــة يف  ــن املعارض ــا م ــض إليه ــبه البع ــا ُنس ــب، وإن م ــد املطل ــن عب ــاس ب والعب
ــر!40)40). ــا بالظاه ــاع، ألن الل تعبدن ــة اإلمج ــدح بصح ــن ال يق الباط

هــذا اإلحلــاح يف حماولــة التأســيس لرشعيــة ســلطة اخلافــة ال يفلــح يف تاوز 
ــر للواقــع التارخيــي، إذ  ــة ووظيفــة التري ــي ختلفهــا منهجي ــة الت الثغــرات املميت
تفضحهــا مــا ذكرتــه املصــادر األخــرى حــول املواقــف التــي تلــت بعــد البيعــة 

وتــرف ســلطة اخلافــة حياهلــا ومنهــا:

- اهلجــوم عــى املجتمعــني يف بيــت الســيدة الزهراء)ع(واقتحــام الــدار 
ــات  ــر حلظ ــدم يف آخ ــر أن يتن ــأيب بك ــدا ب ــا ح ــا41)41(، م ــد باحراقه والتهدي
حياتــه عــى هــذا التــرف: وددت أنــى مل أكــن كشــفت بيــت فاطمــة وتركتــه 

ــرب42)42). ــى ح ــق ع وأن أغل

ــر  ــرتاف عم ــك باع ــر وذل ــر وعم ــي)ع(أليب بك ــام ع ــة اإلم ــدم مبايع - ع
نفســه، إذ قــال البــن عبــاس يف حــوار مطــول: عندمــا قــال أبــو بكــر أنــه ســمع 
النبــي يقــول مــا نــورث مــا تركنــا صدقــة، رأيتــاه كاذبــا آثــا غــادرا خائنــا..، 
ــا  ــا آث ــاين كاذب ــى بكــر فرأيت ــا ويل رســول الل وويل أب ــو بكــر، وأن ــوىف أب ــم ت ث
غــادرا خائنــا... 43)43(. أمــا الروايــات التــي قالــت بمبايعــة اإلمام)ع(فإهنــا 
تنــص أن ذلــك حــدث بعــد وفــاة الزهــراء بعــد ســتة أشــهر44)44(. فضــًا 
ــام)ع(،  ــول اإلم ــوا ح ــر التف ــة أيب بك ــن لبيع ــني آخري ــاك معارض ــن أن هن ع
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ــب  ــإن خط ــوم ف ــى العم ــرة45)45(. وع ــيع األوىل واملبك ــواة التش ــكلوا ن فش
اإلمــام يف هنــج الباغــة تبــني بجــاء موقفــه مــن هــذه الســلطة.

ــرز  ــة األب ــادة كان ســيد اخلــزرج القبيل ــن عب - عــى الرغــم مــن إن ســعد ب
واألكــر بــني األنصــار، إال إنــه مل يســتطع البقــاء فيهــا فخــرج إىل الشــام- ربــا 
ــة وحدهــا  ــدأ يطــال ال املعارضــة يف املدين ــأى بنفســه عــن االنتقــام الــذي ب لين
ــة  ــن رغب ــلم م ــك مل يس ــع ذل ــازي- وم ــال احلج ــط واملج ــل املحي ــل كام ب
االنتقــام التــي متلكــت عمــر بــن اخلطــاب فبعــث إليــه مــن قتلــه هنــاك يف مقتبــل 

ــه46)46). خافت

- مــا ســمي بحــروب الــردة التــي تلــت كظاهــرة شــبه عامــة بــني القبائــل 
كنــوع مــن نقــض التواصــل وتصــدع الــوالء لســلطة غــر معــرتف برشعيتهــا 
ــردة عــن اإلســام، ومل  ــًا بال فجــرى قمعهــا بقســوة بالغــة، وعــر عنهــا تارخيي
تكــن يف حقيقــة احلــال ســوى امتنــاع عــى صعيــد الصدقــة والــزكاة47)47).

ــة  ــدأ الوصي ــول بمب ــن الق ــيعة م ــاه الش ــا يتبن ــع م ــد دف ــال فق ــة ح ــى أي وع
املســتندة للنصــوص القرآنيــة واألحاديــث الــواردة بحــق اإلمــام عــي)ع(- عــى 
األقــل مــا ورد يف مصــادر الســنة منهــا- دفــع بآليــات احلجــاج الســنية لتقديــم 
أحاديــث مماثلــة بحــق أيب بكــر مــن قبيــل: )اقتــدوا باللذيــن مــن بعــدي: أيب بكر 
وعمــر(48)48(، وقولــه لعائشــة)ادعي يل أبــا بكــر وأخــاك حتــى أكتــب كتابــًا، 
ــون  ــى الل واملؤمن ــا أوىل، ويأب ــل: أن ــول قائ ــن ويق ــى متم ــاف أن يتمن ــإين أخ ف
ــع  ــر الواق ــدت لتري ــي وج ــات الت ــن املروي ــا م ــا بكر(49)49(وغره إال أب
الســيايس50)50(، إذ إهنــا تتعــارض بالنهايــة مــع مــا جــرى عــى أرض الواقــع 
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بحســب املــوروث نفســه، إذ أعلنهــا عمــر بــن اخلطــاب صاحــة: إن اتــرك فقــد 
تــرك مــن هــو خــر منــي يعنــي النبــي، وإن اســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو 

خــر يعنــي أبــا بكــر51)51).

املحور الثاين: حادثة الغدير وتاأ�سي�ص ال�سلطة يف الدرا�سات النقدية املعا�سرة:

كان مــا قدمتــه املنظومــة الرتاثيــة ملشــهد االجتــاع الســيايس اإلســامي بعــد 
ــه النقــد  ــًا لتوجي ــا حــواه مــن تفــكك وتناقــض مميــت مغري ــوة، ب ــة النب مرحل
الــاذع مــن قبــل الدارســني، وفضــح الثغــرات التارخييــة واملنهجيــة للمشــهد، 
ولكنــه بنفــس الوقــت أطلــق العنــان لبعــض تلــك الدراســات بــأن حتكــم عــى 
ــد،  ــور واح ــن منظ ــة م ــة اخلاف ــيعية(حول موضوع ــنية والش كا الرؤيتني)الس
ــركام  ــذا ال ــط ه ــا وس ــة أو حتري ــن احلقيق ــث ع ــدأ البح ــا ملب ــي تنكره ــا يعن مم
املثقــل بدعــوى التجــرد واملوضوعيــة!؟. وهــي بترفهــا هــذا مل تكــن بأفضــل 
حــاالً مــن املنظومــة الرتاثيــة، بــل لعلهــا أســهمت يف حجــب احلقيقــة وتغييبهــا 
بشــكل أكــر ممــا فعلــه الــرتاث!. وهــذا مــا يمكــن بيانــه عــر اجيــاز اخلطــوط 
ــر  ــة، وع ــث املقدم ــح البح ــا رشائ ــي حوهت ــية الت ــكار األساس ــة واألف العريض

النقــاط التاليــة:

1/ يف كتابيــه: اإلســام والسياســة دور احلركــة اإلســامية يف صــوغ املجــال 
الســيايس الصــادر عــام)2001م(، و تكويــن املجــال الســيايس اإلســامي النبوة 
والسياســة الصــادر عام)2005م(ناقــش الباحــث والكاتــب املغــريب عبــد اإللــه 
ــادة،  ــتفيضة وج ــته مس ــر مناقش ــام املبك ــية يف اإلس ــألة السياس ــز املس بلقزي
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مدفوعــًا هباجــس قديــم للــرد عــى قراءتــني متناقضتــني اعترمهــا بلقزيــز منــذ 
تعرفهــا يف مطالــع القــرن الواحــد والعرشيــن خاطئتــني متامــًا، ومهــا: القــراءة 
ــام،  ــة يف اإلس ــن والدول ــني الدي ــة ب ــاة مطلق ــي مماه ــي متاه ــة الت األصولي
والتــي دشــنها حســن البنا)1906-1949م(زعيــم ومؤســس حركــة األخــوان 
ــرب  ــني الع ــا كل العلاني ــي تبناه ــة الت ــراءة العلاني ــر، والق ــلمني يف م املس
ــه  ــة ل ــوة وال عاق ــرد دع ــام جم ــول إن اإلس ــي تق ــا، والت ــاروا يف ركاهب وس
ــرازق52)52(،  ــد ال ــداًء الشــيخ األزهــري عــي عب بالسياســة، وقــد مثلهــا ابت
ســيا يف كتابه)اإلســام وأصــول احلكــم الصــادر عام1925م(والــذي أحــدث 
ضجــة كبــرة يف مــر بســبب رفضه لفكــرة اخلافــة والدعــوة إىل مدنيــة الدولة، 
وقامــت عــى اثــره هيئــة كبــار العلــاء يف األزهــر بمحاكمــة عــي عبــد الــرازق، 
وأخرجتــه مــن زمــرة العلــاء، وفصلتــه مــن العمــل كقــاض رشعــي53)53).

وقــد انتهــى بلقزيــز لتبنــي قــراءة وســطية بــني القراءتــني الســابقتني، فأكــد 
مــا ســبق وأن أكــد عليــه هشــام جعيــط ورضــوان الســيد مــن تشــكل وتكويــن 
املجــال الســيايس يف مرحلــة مبكــرة مــن العهــد النبــوي، وحتديــدًا منــذ االنتقــال 
إىل املدينــة وتأســيس عاقــة املواطنــة بحســب صحيفــة املدينــة54)54(. ولكنــه 
مــع ذلــك يقــرر أنــه يف الســعي لتقــي األوجــه التارخييــة واملابســات املختلفــة 
لتشــكل االجتــاع الســيايس يف اإلســام تطالعنــا ثــاث حقائــق رئيســة وهــي:

ــددت  ــيايس، وال ح ــام الس ــكًا للنظ ــم ش ــة مل ترس ــوص الديني - أن النص
آليــات االجتــاع الســيايس للمســلمني، فعــى مــا حيفــل بــه النــص القــرآين مــن 
ترشيعــات خمتلفــة يف ســائر تليــات احليــاة، ظــل مــا اختــص باملجــال الســيايس 
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غائبــًا عــن اشــاراته، ومــا خــا اإلشــارتني)وأمرهم شــورى بينهم(و)شــاورهم 
يف األمــر(ال نجــد ثمــة نصوصــًا تقطــع بشــكل النظــام الســيايس أو بطبيعتــه.

- أن املرجــع الوحيــد الــذي نحــوزه لتبــني كيفيــة تكويــن املجــال الســيايس 
هــو التجربــة النبويــة يف دولــة املدينــة، ودولــة اخللفــاء.

- أن الدولــة التــي أقيمــت يف عهــد النبــي صــى الل عليــه وآلــه واخللفــاء مل 
تقــم عــى أســس دينيــة بــأي مــن املعــاين التــي تفهــم

من عبارة الدولة الدينية55)55).

ــر  ــه أم ــؤول إلي ــذي ي ــي ال ــي املرجع ــط الن ــاب للضاب ــذا الغي وكان ه
املختلفــني يف املســألة السياســية، أحــد األســباب التــي هيــأت منــاخ االنقســام 
والراعــات الطاحنــة، ويف الوقــت نفســه أحــد األســباب التي حلت املســلمني 
عــى ممارســة االجتهــاد، الجــرتاح نظــم وقوانــني وقواعــد جديــدة، وتأســيس 
فقــه للسياســة واكــب الدولــة وتوســع جغرافيتهــا بعــد الفتوحــات، باالعتــاد 
ــة النبويــة الســابقة56)56(. وهــو بذلــك يــرح بعــدم  عــى مؤديــات التجرب
احتفائــه البتــة بــا قدمــه املــورث الروائــي مــن اعتبــارات دينيــة لتســويغ عقــد 
ــر  ــرض األم ــم بف ــقيفة حس ــاف الس ــزم أن خ ــد بح ــر، ويؤك ــة أليب بك اخلاف
الواقــع ال بالــرتاض وال باالختيــار الطوعــي واحلــر، وقــد جــرى تأســيس أول 
ســلطة سياســية يف إســام مــا بعــد النبــوة دون شــورى تؤســس هلــا رشعيتهــا، و 

ــار القرشــية املتــذرع هبــا يف الســقيفة57)57). دون االلتفــات احلقيقــي ملعي

كــا إنــه ينــص عــى إحجــام النبــي صــى الل عليــه وآلــه عــن العهــد لغــره 
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بخافتــه. ويعلــق يف اهلامــش: نســتثني مــن هــذا احلكــم الروايــة الشــيعية التــي 
ــث  ــني، وحدي ــث الثقل ــتنادًا حلدي ــة اس ــي باخلاف ــي أوىص لع ــأن النب ــول ب تق
املنزلــة، وحديــث الغديــر58)58(. وامللفــت للنظــر يف مــا يطرحــه بلقزيــز أنــه 
بالرغــم مــن مناقشــته املطولــة للمنحــى الســيايس إال إنــه يتحاشــى اخلــوض يف 
ــيايس(عى  ــل املنحى)الديني-الس ــى تواص ــي تتبن ــيعية، والت ــر الش ــة النظ وجه
ــذي  ــيايس ال ــى الس ــرى إن املنح ــارة أخ ــة. بعب ــة النبوي ــه يف املرحل ــا كان علي م
ــة النبويــة، ســيغدو جمــرد كــرة وفكــرة  أجهــد بلقزيــز نفســه لتلمســه يف التجرب
عائمــة يف التاريــخ!، أو أنــه ال يرقــى ألن نســمه بالســيايس أصــًا ألنــه مل يعمــل 
عــى التواصــل ومل يفكــر بــه أساســًا، وإال فمــن أوىل أولياتــه وبداهاتــه أن يضــع 

الضوابــط واملســارات لتواصــل الكيــان الســيايس الــذي بنــاه!؟.

ــة،  ــة النبوي ــيايس يف التجرب ــي والس ــاط الدين ــه الرتب ــا أن ــاه هن ــدر االنتب وجي
ال شــك ســيغدو مــن حيــل حملــه مــن منظــور اجلاعــة اإلســامية ممثــًا أصيــًا 
ــل ويتفــرد هبــا عمــن  ــره، ب ــزه عــن غ ــا خاصــة متي ــاج ملزاي ــايل حيت ــه، وبالت عن
ــن أن  ــا يمك ــذا م ــل ه ــي. ولع ــل النب ــن قب ــه م ــص علي ــن الن ــًا ع ــواه، فض س
نلمســه ممــا أدركــه بالســليقة الشــاعر البــدوي احلطيئة)جــرول بــن أوس(الــذي 

ــول: ــداده بالق ــبب ارت ــن س ــر ع ــن، وع ــوف املرتدي كان يف صف
بيننا  ــان  كـ مــا  اهلل  ــول  ــ رس بكرأطــعــنــا  أليب  يل  ــا  مـ اهلل  ــاد  ــب ــع ل ــا  ــي ف

بــعــده  مـــات  إذا  بـــكـــرًا  الظهر)59(أيــورثــهــا  قاصمة  اهلل  لعمر  وتلك 

وإذا مــا أخذنــا بنظــر االعتبــار حتذيــرات النــص القــرآين مــن الفرقــة 
ــي61)61(،  ــد النب ــاب بع ــى االنق ــح ع ــده الري ــتت60)60(، وتأكي والتش
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ومــن ثــم حــرص مؤسســة اخلافــة منــذ تأسيســها عــى انتظــام أمــر االجتــاع 
ــرى  ــراط ع ــية انف ــلطة خش ــداول الس ــددة لت ــد حم ــع قواع ــيايس، ووض الس
اجلاعــة، وحــدوث االنقســام والراعات عــى الرئاســة والســيادة واملصالح..، 
حــني ذاك تغــدو مســألة حســم الســلطة بعــد النبــي صــى الل عليــه وآلــه ليســت 
ــا  ــا وامهاهل ــه تاوزه ــل ال يمكن ــوي، ب ــيايس النب ــأن الس ــة يف الش ــألة ثانوي مس
هبــذه البســاطة، كــا إن املســلمني ليــس مــن الســهل أن يرتكوهــا دون الســؤال 
عنهــا!؟. وإذن إذا مــا غضضنــا الطــرف عــن اللحــاظ الدينــي يف وجــوب عملية 
احلســم عــى أمهيتــه، فــإن العامــل الســيايس يبقــى ملحــًا بشــكل أكــر، ولعــل 
يف عبــارة اإلمــام عــي )ع(خــر دليــل عــى ذلــك:«ال بــد للنــاس مــن أمــر بــر 
أو فاجــر، يضــم الشــعث وجيمــع األمــر ويقســم الفــيء وجياهــد العــدو ويأخــذ 

ــٌر وُيســرتاح مــن فاجــر«62)62). للقــوي مــن الضعيــف حتــى يريــح َب

وعليــه فــإن حتليــل بلقزيــز يشــكو مــن ثغــرة واضحــة ربا أمــى عليــه الظرف 
والواقــع تركهــا وإال فهــو ليــس ممــن يفوتــه أمــر مماثــل. وبالنتيجــة فإنــه بقــدر ما 
أســهم يف الكشــف عــن تشــكل الســيايس ومتاهيــه يف الدينــي منــذ وقــت مبكــر 
يف التجربــة النبويــة، وبقــدر مــا أضــاء مــن فاعليــة التجربــة النبويــة السياســية، 
فإنــه بــذات الوقــت حاصهــا ضمــن نطــاق الفعــل النبــوي وزمانــه، وســلبها 
رؤيتهــا املســتقبلية التــي يفــرتض أن تكــون بدييــة، دون أن يبــني أســباب ذلــك 

الغيــاب، عــى خــاف أي تربــة سياســية

ــم  ــي خات ــن نب ــادرة ع ــت ص ــف إن كان ــة، فكي ــيطة ومتواضع ــا كان بس مه
ــراز األول؟!. ــن الط ــة م ــل سياس ورج
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ــاول  ــادر عام)2016(ح ــخ الص ــص والتاري ــني الن ــيعة ب ــه الش 2/ يف كتاب
ــى  ــال- ع ــن أن يق ــا يمك ــل م ــه- كأق ــو بتطفل ــه قانص ــاين وجي ــث اللبن الباح
بعــض طروحــات عبــد اإللــه بلقزيــز، أن يــأيت بــيشء جديــد يف هــذا الســياق، 
ــز لنفســه  ــه نســب العديــد مــن أفــكار وطروحــات بلقزي وعــى الرغــم مــن إن
فلــم يــرش لــه يف أي مــن هوامشــه، وعــى الرغــم مــن تــاوزه وإمهالــه للعديــد 
مــن الدراســات التــي عاجلــت املنحــى الســيايس وتأســيس الســلطة يف اإلســام 
ــو  ــي تدع ــات الت ــن التناقض ــة م ــة جمموع ــوى بإضاف ــهم س ــه مل يس ــر، فإن املبك
للغثيــان يف هــذه املوضوعــة. إذ قــدم أفــكارًا وطروحــات متناقضــة متامــًا، بــدت 

ــا. ــة عليه ــي واضح ــاع املذهب ــي واالندف ــش البحث ــة والطي العجل

ــني  ــع ب ــن اجلم ــر، ال يمك ــأزق حم ــه يف م ــه وقارئ ــع نفس ــداًء يض ــو ابت فه
ــال يف  ــة، إذ ق ــة التارخيي ــداق وال املصداقي ــك املص ــه ال يمل ــا إن ــه، ك مؤديات
الفصــل الثــاين وحتــت عنوان)النبــي وتأســيس املجــال الســيايس(:برحيل النبــي 
وغيــاب الوحــي أخــذت احليــاة تســتعيد أســباهبا البرشيــة وجمرياهتــا الطبيعيــة، 
ــر  ــح أث ــة مــا عليهــم فعلــه، وأصب فلــم يعــد النــاس موكلــني إىل الوحــي ملعرف
النبــوة مــوكًا إليهــم وموضوعــًا بترفهــم وتابعــًا لتقديرهــم، بعــد أن كانــوا يف 
حالــة االنصيــاع الكامــل ألمــر النبــوة، وصمــت شــبه كامــل طــوال حياتــه. مــا 
يعنــي عــدم إمــكان فصــل زمــن ما بعــد النبــي عــن زمــن النبــي فالنبــوة مل هتدف 
إىل صنــع حــدث خــاص هبــا، بــل صناعــة تاريــخ ذي امتــداد طويــل63)63).

ــع  ــة م ــي متناقض ــريف فه ــا املع ــة يف مؤداه ــرة متناقض ــن أن الفك ــًا ع ففض
ــو  ــا ه ــد النبوة-ب ــا بع ــن م ــون زم ــف يك ــص، إذ كي ــخ والن ــع والتاري الواق
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ــع العوامــل  ــة تتداخــل فيهــا مجي ــة اجتهادي ــة برشي ــم للحياة-املــوكل لرؤي تنظي
األيديولوجيــة والنفســية واملصلحيــة...، غــر منفصــل عــن زمــن النبــوة املرهتن 
لتســديد الوحــي وللحكمــة النبويــة ومقاصــد الترشيــع، وإن كان الزمــن الثــاين 
ــص كان يف  ــذا التقم ــن األول إال إن ه ــن الزم ــة م ــص الرشعي ــاول تقم ــد ح ق
ــم  ــا باألع ــاالت، أم ــل احل ــع يف أفض ــار الواق ــادع ال يف إط ــر املخ ــار التنظ إط
ــة  ــة ومرشوعي ــا مرجعي ــي أنتجه ــه الت ــى أحوال ــبغ ع ــد أس ــو ق ــب فه األغل
ــارض؟!. ــناد احل ــاض إلس ــف امل ــه زي ــع، أي أن ــا يف الواق ــود هل ــة ال وج ماضي

أمــا مــن حيــث التاريــخ، فاإلســام اخلليفــي أثبــت مباينتــه إلســام النبــوة 
بشــكل واضــح جــدًا، ولعــل خــر من كشــف عن هــذه املباينــة جــورج طرابييش 
ــأة  ــث- النش ــام احلدي ــرآن إىل إس ــام الق ــن إس ــع م ــم والرائ ــه القي يف كتاب
ــا  ــرآين وم ــص الق ــن إن الن ــًا ع ــذا فض ــام)2010م(. ه ــادر ع ــتأنفة الص املس
ــة االنقــاب64)64(، واحليثيــات الكثــرة ملرحلــة النبــوة  ــه مــن حتمي أخــر ب
عــن مشــاهد املنافقــني واملعرتضــني عــى النبــي واملجادلــني لــه واملشــككني بــه، 
قــد أثبتــت حتميــة مباينــة إســام اخلافــة إلســام النبــوة و هــو ملــا يقــع بعــد.

عــى إن التناقــض الــذي يكتنــزه نــص قانصــو ال يقــف عنــد هــذا احلــد، بــل 
ليــس هــو مــا يمنــا إنــا مــا يتأســس عليــه، إذ عــاد

ــو إرادة  ــل ه ــب، ب ــرشًا فحس ــذرًا أو مب ــًا أو من ــس مبلغ ــي لي ــرر إن: النب ليق
ــق ــذ إىل عم ــتثنائي، ينف ــي اس ــة بوع ــر مصحوب تغي

ــق يف  ــل والوثي ــاس الكام ــد إىل االنغ ــا، ويعم ــا وامكاناهت ــياء وطبائعه األش
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جممــل حيــاة اإلنســان االجتاعيــة والسياســية. لذلــك ال يمكــن فصــل املرحلــة 
ــني يف األداء  ــارين منفصل ــا كمس ــل معه ــة، والتعام ــة املدني ــن املرحل ــة ع املكي
والتصــور والغايــة، كأهنــا قطعتــان زمنيتــان متعاقبتــان مــن دون اتصــال ســيايس 
ــده:  ــًا مقص ــش موضح ــق يف اهلام ــة. وعل ــابقة لاحق ــن الس ــد م ــا أو متهي بينه
بــإن النبــي كان حيمــل مرشوعــًا أو رؤيــة شــمولية، فرضــت عليــه أداًء مدروســًا 
ومتقنــًا قــدر اإلمــكان لاســتفادة مــن ظروفــه املحيطــة لتغيــر الواقــع65)65).

وأضــاف نتيجــة أو تقريــرًا آخــر فقــال إن: الفصــل بــني مــا أراد النبــي تبليغــه 
كديــن، ومــا أراد ترســيخه كواقــع ســيايس و تنظيمــي يــكاد يكــون مســتحيًا، 
ــايف، وكان  ــيايس وثق ــع س ــداث ذات طاب ــتجابة ألح ــزل اس ــي كان ين فالوح
ــي  ــل ال يعن ــذا التداخ ــرى. وه ــارة أخ ــارها ت ــر مس ــارة ويغ ــا ت ــتبك معه يش
ــر مــن  ــاك كث ــي، فهن ــه وح ــذ عــى أن ــي كان يؤخ ــن النب ــدر م أن كل يشء يص
ــل  ــخصية، ب ــوره الش ــغ كأم ــالة والتبلي ــن الرس ــدرج ضم ــائل اليت ال تن املس
إن هنــاك مســائل أعــم كانــت مــن بــاب االجتهــاد والــرأي الشــخي للنبــي، 
فكانــت عرضــة للنقــاش واألخــذ والــرد بينــه وبــني الصحابــة، بمعنــى أن النبوة 
أخلــت نفســها مــن بعــض املســاحات احلياتيــة، وتركــت التقديــر فيهــا للنــاس 

ــم66)66). ــم و معارفه ــم وخراهت ــم تارهب ــه عليه ــا متلي ــب م بحس

ولتأكيــد هــذه الفكــرة استشــهد بــا نســب للنبــي صــى الل عليــه وآلــه أنــه 
ــرج  ــح، فخ ــا دون تلقي ــم برتكه ــار عليه ــل، فأش ــون النخ ــة يلقح ــر بجاع م
النخــل شــيصًا، فاعتــذر عــن تدخلــه وقال:أنتــم أعلــم بأمــور دنياكــم67)67(. 
ــر  ــه والتفس ــب الفق ــة يف كت ــاآلراء املبثوث ــرة ب ــذه الفك ــات ه ــل إلثب ــا توس ك



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

188

ث
الجزء الثال

ــة  ــبة كالزراع ــارف املكتس ــوة باملع ــق النب ــدم تعل ــول ع ــا ح ــخ وغره والتاري
ــا68)68). ــرب وغره ــرتاتيجيات احل ــب واس والط

كل ذلــك ليقــوم باملصــادرة عــى املطلــوب، وهــو القــول أنــه: يمكن التوســع 
هبــذه الفكــرة للقــول بــأن السياســة عمومــًا يف تفصياهتــا اجلزئيــة مل تكــن مــن 
ــا،  ــها منه ــت نفس ــوة أخل ــى أن النب ــا، بمعن ــن خمتصاهت ــوة وال م ــد النب مقاص
وتركتهــا للخــرات الســابقة والاحقــة والكفــاءات التــي ترتاكــم عــر الســنني. 
ــب  ــارج صل ــًا خ ــت دوم ــة كان ــوة أن السياس ــة النب ــذ بداي ــًا من إذ كان واضح
ــة مل  ــا أن السياس ــي كامن ــن دون أن يعن ــي..، م ــه النب ــو إلي ــذي يدع ــن ال الدي
ــو  ــى ل ــة حت ــوة ديني ــكل دع ــه، ف ــارج مرامي ــن وخ ــات الدي ــن اهتام ــن م تك
كانــت ذات متثــات غيبيــة ودوافــع روحيــة وموجهــات أخاقيــة، هــي يف آخــر 
األمــر حركــة تغيــر تســعى لتأمــني الــرشوط املوضوعيــة وخلــق البيئــة املائمــة 
ــاد سياســة  ــا يســتدعي اعت ــع، م لتأخــذ الدعــوة مداهــا وتنفــذ إىل قلــب الواق
ــن  ــوة، ولك ــع الدع ــع م ــف الواق ــدة لتكيي ــوة جدي ــق ق ــرتاتيجية خل أداء واس
ــي  ــارات الت ــدد اخلي ــه، وحي ــع نفس ــات الواق ــن معطي ــق م ــعى ينطل ــذا املس ه
ــي إىل  ــتند النب ــذا اس ــة. ول ــية والثقافي ــة والسياس ــرشوط االجتاعي ــا ال توفره
املضامــني الراســخة عنــد العــرب يف تــداول الشــأن الســيايس وتدبــره يف املدينة، 
مــن دون أن حيــدث قواعــد ممارســة سياســية جديــدة. هلــذا ورغــم أن املســلمني 
كان عليهــم حفــظ ارث النبــي وتعلياتــه بعــد رحيلــه، إال إن الشــأن الســيايس 
وتــداول الســلطة ومفهــوم احلكــم كان يقــرره العــرف، ومــا ارتكــز يف أذهــان 
النــاس مــن قواعــد يف ممارســتها واختــاذ القــرار فيهــا، وهــي يف جــزء كبــر منهــا 
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متــوارث ممــا قبــل اإلســام، ويف جــزء آخــر ممــا اســتحدثه اإلســام69)69).

ــتطيع  ــا يس ــة م ــو غاي ــم ه ــط األوراق واملفاهي ــاظ وخل ــب باأللف إن التاع
ــر ــه يف أكث ــض نفس ــده يناق ــذا ت ــه، ول ــو تقديم قانص

مــن موضــع، كــا إنــه يصــادر التاريــخ إلثبــات وجهــة نظــره، وهكــذا هــي 
الكتابــات املنغمســة باأليديولوجيــة حتــدد األهــداف مســبقًا ثــم حتــاول يل أعناق 
النصــوص واألفــكار لتوافــق أهدافهــا. فكيــف باتــت السياســة التــي هــي مــن 
ــرتم  ــن حي ــف مل ــوة؟!. وكي ــام النب ــارج مه ــوة خ ــاح أي دع ــل نج ــم عوام صمي
عقلــه ويدعــي أنــه يقــدم طرحــًا علميــًا جديــدًا أن يربــط بــني الشــأن الســيايس 
ــر- وإال  ــة اخل ــرض صح ــى ف ــذا ع ــل- ه ــح النخ ــة تلقي ــني قص ــوة وب يف النب
فمــن البداهــات التــي يعرفهــا كل إنســان فضــًا عــن النبــي أن النخــل جيــب أن 

يلقــح.

ــن  ــق م ــي تنطل ــر وه ــة التغي ــوم بعملي ــة أن تق ــوة تغري ــف ألي دع ــم كي ث
ــا  ــو فرضن ــا؟!. فل ــظ عليه ــره وحتاف ــراد تغي ــع امل ــات الواق ــات ومعطي مقوم
ــة  ــيخة والزعام ــدوة واملش ــيايس ودار الن ــأل الس ــام امل ــى نظ ــظ ع ــي حاف أن النب
املســتندة لألســس القبليــة القديمــة هــل كان يســتطيع إحــداث التغيــر؟!. كيــف 
إذا كان هــو باألســاس قــد جــاء لقلــب كل هــذه املعــادالت التــي ال تنســجم مع 
الديــن؟!. ومــن وجهــة نظــر تارخيية ملــاذا مل يســتطع النبــي القيــام بعمليــة التغير 
يف مكــة؟، وتوظيــف املمكنــات التــي توفرهــا الــرشوط االجتاعيــة والسياســية 
والثقافيــة فيهــا؟، ســيا وإن قريــش عرضــت عليــه الزعامــة السياســية؟!، فقالوا 
ــام  ــفهت األح ــن وس ــت الدي ــاء وعب ــتمت اآلب ــد ش ــل: لق ــر طوي ــه يف خ ل
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ــن  ــك م ــا ل ــاالً مجعن ــب م ــت تطل ــة..، إن كن ــت اجلاع ــة وفرق ــتمت اآلهل وش
أمولنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــاالً، وان كنــت تطلــب بــه الــرشف فينــا ســودناك 

علينــا، وإن كنــت تريــد بــه ملــكا ملكنــاك علينــا70)70).

لقــد بــدا قانصــو يف مــا قــرره متجنيــًا ليــس عــى احلقيقــة والتاريــخ والنبــي 
فحســب، إنــا حتــى عــى املنطــق العقــي وأســس التفكــر الســليم. فالنبــي قــام 
بثــورة شــاملة عــى الواقــع الســيايس واالجتاعــي والثقــايف، وعمــل عــى تفتيت 
الســلطة السياســية للمشــيخة والقبيلــة لصالــح ســلطة الديــن واإليــان، وهلــذا 
رفضــه مــأل قريــش ألنــه هــدد كياهنــم الســيايس واالجتاعــي، ودعــا للمســاواة 
بــني الســادة والعبيــد. أمــا يف املدينــة فإنــه أوجــد كيانــًا سياســيًا يتجــاوز مديــات 
مــا اســتقر يف الوعــي اجلاعــي الســابق، فعمــل عــى الغــاء حالــة الترشنــق ضمن 
مؤسســة االنتــاء القبــي، ودمــج املجتمــع وخلــق مجاعــة سياســية تتجــاوز حتــى 
إطــار الديــن فشــملت اليهــود. مــع حلــاظ تفتيــت زعامــة املشــيخة بتصوراهتــا 
ــدا  ــم71)71(. وغ ــم أدناه ــر عليه ــني جي ــار أن املؤمن ــح املعي ــابقة، إذ أصب الس
ــورًا  ــر منظ ــة غ ــوارث الزعام ــب وت ــة والنس ــة االقتصادي ــن واحلال ــار الس معي
البتــة يف الســياقات السياســية اجلديــدة. ثــم كيــف لقانصــو أن حيــل لنــا تناقضــه 
املضحــك املبكــي حــول تقريــره االبتدائــي بتوافــر الدعــوة عى الشــأن الســيايس 
وحتايثــه مــع الدينــي حتــى إنــه ملــن الصعــب الفصــل بينهــا، ومــن ثــم اخــاءه 
هلــا مــن الشــأن الســيايس؟!، أو تنصلهــا هــي عنــه يف املراحــل املتأخــرة مــع أهنــا 

مل تكمــل مرحلــة النضــج واالســتقرار النهائــي كــا ســينص الحقــًا؟!.

كان قانصــو يريــد مــن هــذا التاعــب واملغالطــات الوصــول إىل ادعــاء: إن 
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ــي ألحــد مــن بعــده؟. هــو ســؤال مل يســتطع أحــد أن  الســؤال هــل وىص النب
ــه،  ــويغ موقف ــي يف تس ــتند إىل الوح ــني كان يس ــه وكا الطرف ــف في ــم املوق حيس
ــه، وبــني النــص عــى أن األئمــة مــن قريــش  بــني النــص عــى عــي وأهــل بيت
وتــرك األمــر شــورى بينهــم. وكا املوقفــني مل يســتند إىل التاريــخ، بــل اســتند 
ــخ يقــع وراء اللغــة  ــل، يف حــني إن التاري ــات والتأوي ــل مــن الرواي إىل كــم هائ

ــة72)72). ــة التارخيي ــل املعقولي ــة ب ــدده دالالت اللغ ــدث ال حت ــوت احل وثب

ثــم حــاول التدليــل بمناقشــات مطولــة أن مســألة الســلطة شــأن قــريش، وإن 
أرسة النبــي بطــن مــن قريــش وقــد ســاندته منــذ

البدايــة ســيا يف حصــار الشــعب للحميــة القبليــة، وهــم مــع ذلــك مل 
ــوة  ــر الدع ــام بأم ــتطيعوا القي ــم مل يس ــي أهن ــا يعن ــر يشء، مم ــتطيعوا تغي يس
بنحــو مســتقل عــن قريــش، ومل يســتطيعوا حايــة مــن آمــن بالنبــي فهاجــروا اىل 
ــع  ــي عــى قريــش بجمي احلبشــة. فاملعطــى املوضوعــي يفــرتض أن يعتمــد النب
مكوناهتــا وبصفتهــا وحــدة سياســية ذات مهابــة ومكانــة بــني العــرب، لتكــون 
ــى  ــون ع ــرب. ليك ــة الع ــاع بقي ــا اخض ــن خاهل ــن م ــه، ويتمك ــب دعوت صل
قريــش عــبء تدبــر شــؤون هــذه الرســالة بعــد النبــي، بحكــم أن عائلتــه بنــي 
هاشــم مل تتخــذ كينونــة سياســية مســتقلة، وكانــت يف حــال مــن الضعــف أمــام 
جــروت قريــش نفســها. وقــد باتــت الســلطة يف اإلســام بعــد فتــح مكــة وبعد 
وفــاة النبــي شــأنًا قرشــيًا، يتحــدد تدبرهــا وتداوهلــا إىل العــرف املرتكــز داخــل 
التقليــد القــريش، وهــو مــا ال يمكــن تــاوزه أو القفــز فوقــه، وكان عــى النبــي 
أخــذ ذلــك بنظــر االعتبــار، ســيا وأنــه أخــى النبــوة مــن الشــأن الســيايس. وبــا 
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ــاء عــى  ــة بن ــة يف احلكــم، وتعتمــد الامركزي إن قريــش ال تعــرف نظــام الوراث
ــره، ألن  ــي أو لغ ــة لع ــن الوصي ــم ع ــي أحج ــإن النب ــدوة، ف ــررات دار الن مق
ذلــك حيــول الديــن إىل ملــك لبنــي هاشــم، ممــا يعنــي زج الديــن يف التباينــات 
ــن إىل  ــل الدي ــة بــني بطــون قريــش وترجيــح أرسة عــى أخــرى، وحتوي احلاصل
حــزب ســيايس. وهــذا يعــرض الديــن يف بداياتــه اهلشــة نســبيًا إىل ردات فعــل 
ــن أن  ــي ع ــرض النب ــك أع ــا. ولذل ــكان ترميمه ــون باإلم ــن يك ــات ل وتصدع
يــوص بوصيتــه األخــرة وكتابــة الكتــاب، ألهنــا ليســت مــن الديــن بــل مــن 
ــذر  ــي متج ــق اجتاع ــة ذات عم ــت بمعارض ــذا قوبل ــية، ول ــات السياس الرتتيب
ــن  ــت م ــو كان ــخ، ول ــي الراس ــيايس القب ــرف الس ــع الع ــا م ــم تصادمه بحك

ــا أعــرض عنهــا73)73). ــن مل الدي

ــا قــرره ســابقًا مــن  ــة في ــة التارخيي ــن املعقولي ليــت قانصــو ســأل نفســه، أي
نفــي املنحــى الســيايس يف حركــة الديــن والنبــوة أو جعلــه هامشــيًا وثانويــًا؟!. 
وأيــن هــي املعقوليــة التارخييــة وهــو قــد اعتمــد يف ذلــك النفــي عــى روايــة- 
إن صــح وقوعهــا وهــو مســتبعد جــدًا- فهــو ال يتعلــق باملوضــوع املنفــي مــن 

ــاس؟!. األس

وإذا كان)التاريــخ يقــع وراء اللغــة وثبــوت احلــدث ال حتــدده دالالت اللغة(، 
ــو أن  ــات قانص ــف ف ــدث. فكي ــى احل ــق ع ــل الح ــى أن اللغة)الرواية(فع بمعن
ــكام  ــب األح ــرًا كت ــه كث ــت ب ــذي احتف ــم ال ــية يف احلك ــدأ أو رشط القرش مب
ــو  ــريش ه ــأن ق ــلطة ش ــأن الس ــه ب ــو فرضيت ــه ه ــى علي ــذي بن ــلطانية، و ال الس
مبــدأ ورشط مــن إنتــاج اللغــة ال مــن إنتــاج التاريــخ. بمعنــى إنــه جــاء ليــرر 
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واقــع تارخيــي كان مرفوضــًا يف حينــه، بدليــل جــدل الســقيفة واعــرتاض 
ــش  ــة لقري ــح الرشعي ــى من ــادرًا ع ــه مل ق ــة؟!. أي أن ــذه املقول ــى ه ــار ع األنص
ــريش،  ــه ق ــرد أن ــلطة ملج ــوىل الس ــر مل يت ــا بك ــرى إن أب ــارة أخ يف حينهــا!. وبعب
ــه بــات مرتكــزًا يف  ــة النبــي يف تــي قريــش الشــأن الســيايس بعــده، وألن ولرغب
عــي اجلاعــة اإلســامية أحقيتهــا بذلــك، بــل إن هــذا األمــر كان مدعــاة لرفضه 
واالحتجــاج عليــه بأحقيــة اإلمــام عي)ع(وفــق هــذه القياســات، ولــذا جلــأ هــو 

وفريقــه الســتخدام القــوة إلقــرار األمــر الواقــع كــا أســلفنا74)74).

ثــم إن قانصــو يناقــض نفســه بشــكل فاضــح بعــد عــدة صفحــات فيقــول:« 
كان واضحــًا أن بيعــة أيب بكــر حصلــت يف ظــروف غــر طبيعيــة، لكنهــا جــاءت 
مبتــورة جلهــة خروجهــا عــن العــرف القــريش يف رضورة إرشاك مجيــع العائــات 
ــان،  ــر وعث ــة عم ــك بيع ــرة«75)75(. وكذل ــور اخلط ــر األم ــية يف تقري القرش
فقــد بايــع أبــو بكــر لعمــر، وضمــن عمــر بمرحيــة الشــورى اســناد الســلطة 
لعثــان، فضــًا عــن أهنــا أغفلــت باقــي بطــون قريــش. وكذلــك احلــال يف تــويل 
معاويــة وعمــوم بنــي أميــة وبنــي العبــاس، إذ اعتمــد نظــام الوراثــة. فأيــن هــو 

العــرف القــريش؟!.

فضــًا عــن ذلــك فــإن قانصــو يغالــط نفســه ويغالــط التاريــخ، فوفقــًا هلــذا 
املعيــار جيــب أن ال يــي اخلافــة أبــو بكــر وال عمــر لســبب بســيط وهــو أهنــا 
مــن الفــروع البعيــدة واملغمــورة يف قريــش، وهــذا مــا عــر عنــه براحــة أبــو 
ــال هــذا األمــر يف أقــل حــي مــن قريــش!،  ــا ب ــال لإلمــام عي:«م ســفيان إذ ق

والل لئــن شــيئت ألمألهنــا عليــه خيــا ورجــاال«76)76(. ثــم أنشــأ يقــول:
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فيكم  الناس  تطمعوا  ال  هاشم  عــديبني  أو  ــرة  مـ بـــن  ــيــم  ت ســيــا  وال 

وإلـيـكـم  فـيـكـم  إال  األمـــر  عــي)77(.فمـا  حسن  أبو  إال  هلا  وليـس 

ــًا  ــًا متخي ــع تارخي ــخ ويصن ــق التاري ــط حقائ ــد أن يغال ــو يري ــم إن قانص ث
ليثبــت وجهــة نظــره، فمتــى كان النبــي يرغــب أو يــرى االعتــاد عــى قريــش 
لتكــون صلــب دعوتــه ويتمكــن مــن خاهلــا اخضــاع بقيــة العــرب!؟، وقريــش 
ــى  ــه حت ــرة ب ــت كاف ــة، وظل ــن مك ــرة م ــى اهلج ــه ع ــه وأرغمت ــد حاصت ق
استســلمت ملنطــق القــوة بعــد فتــح مكــة، فقــال النبــي لزعــاء املــأل القــريش: 

ــاء78)78). ــم الطلق ــوا فأنت اذهب

ثــم إن التاريــخ حيدثنــا إن األنصــار احتجــوا عــى ايب بكــر وعمــر بأهنــم كانوا 
كهــف اإلســام ودرعــه احلصينــة، وأهنــم هــم مــن بذلــوا نفوســهم ودماءهــم 
لتقــوم الدعــوة ال قريــش كــا يف مقالــة ســعد بــن عبــادة: رزقكــم الل اإليــان بــه 
وبرســوله واملنــع لــه وألصحابــه واإلعــزاز لــه ولدينــه واجلهــاد ألعدائــه، فكنتم 
ــك  ــرب79)79(. وكذل ــه الع ــيافكم ل ــت بأس ــدوه ودان ــى ع ــاس ع ــد الن أش
ــر  ــذا األم ــق هب ــم والل أح ــار، أنت ــرش األنص ــا مع ــن املنذر:ي ــاب ب ــة احلب مقال

منهــم، فإنــه بأســيافكم دان هلــذا الديــن مــن دان80)80).

وقــد أثبــت التاريــخ الحقــًا ُبعــد قريــش عــن الديــن وسياســة النبــوة عندمــا 
تربعــوا عــى ســدة احلكــم يف عهــد األمويــني. إال إذا أراد قانصــو القــول أن بنــي 
أميــة كانــوا يمثلــون الرســالة اإلســامية ومــا أراده النبــي خــر متثيــل، ليغالــط 
بذلــك التاريــخ الــذي نــص عــى أن اخلافــة يف عهــد معاويــة حتولــت ملغالبــة 
ــود  ــده و عه ــني عه ــون ب ــز املؤرخ ــك مي ــوض. ولذل ــك عض ــة ومل وعصبي
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اخللفــاء قبلــه81)81(. ثــم إنــه هنــا يقــع يف تناقــض مريــع، ففــي الوقــت الــذي 
يدعــي أن الوصيــة لإلمــام عــي حتــول الديــن إىل ملــك وراثــي وحــزب ســيايس 
خمتــزل يف أرسة واحــدة أو يف بيــت النبــي، يتحــدث عن حــر الســلطة يف قريش 
ــر  ــه أو تقري ــاركة في ــق املش ــن ح ــرى م ــة األخ ــل العربي ــة القبائ ــتثناء كاف واس
قواعــده، أفــا يــؤدي هــذا لــذات املعنــى ولكــن يف اطــار القبيلــة بــدل العائلــة. 
ثــم أمل يثبــت التاريــخ أن قريــش حولــت الســلطة اإلســامية إىل ملــك عضــوض 
يتوارثــه األبنــاء عــن اآلبــاء؟. فهــل جــاء النبــي بالرســالة العامليــة اخلامتة ليســلط 
قريشــًا عــى رقــاب النــاس ويســتأثروا بــكل يشء و ينــادي مناديــم: إنا الســواد 

بســتان لقريــش82)82).

ــي  ــه النب ــذي جعل ــن ال ــر الدي ــيكون مص ــاذا س ــه، م ــو نفس ــأل قانص أمل يس
رهينــة لســلطة قريــش، التــي كانــت باألمــس مــن أشــد أعــداءه؟!. ومــا الداعي 
لذلــك مــن األســاس؟!. وملــاذا قريــش حتديــدًا؟!. هــل مــن املنطــق والعــدل أن 
يرهــن النبــي الســلطة واحلكــم لقريــش ويســتثني باقــي املســلمني؟!. وهــل هــذا 
مــن السياســة يف يشء؟!، وهــل ســيحافظ هــذا اإلجــراء عــى ديمومــة الدعــوة 
ــايل  ــامية، وبالت ــة اإلس ــات األم ــني مكون ــعة ب ــوة الواس ــق اهل ــا أم خلل و نموه
ــل أن  ــل لعاق ــة؟!. وه ــات الدائم ــات والنزاع ــر والراع ــا إىل التناح يقوده
يقــول أن أي إنســان بســيط ال يــدرك ذلــك فضــًا عــن النبــي؟!. وفــوق هــذا 
َز فيهــا النبــي بعــض شــخصيات  وذاك مــا املهــام السياســية أو اإلداريــة التــي َبــرَّ
ــر عــى مــا  ــل نعث ــا يشــر لذلــك، ب ــر يف الســرة عــى م ــكاد نعث قريــش؟، ال ن
ــم-  ــي هاش ــتثنينا ين ــا اس ــارزة- إذا م ــخصيات الب ــب الش ــه، فأغل ــد خاف يؤك



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

196

ث
الجزء الثال

كانــوا غــر قرشــيني.

أمــا إن تلــك الوصيــة قــد تعــرض الديــن يف بداياتــه اهلشــة نســبيًا إىل ردات 
ــد  ــل يري ــت أدري ه ــا، فلس ــكان ترميمه ــون باإلم ــن يك ــات ل ــل وتصدع فع
قانصــو أن ينفــي كل اجلــدل الــذي حــدث يف الســقيفة، وأن عمــر بــن اخلطــاب 
ــت أســلم  ــة أســلم)ما هــو إال أن رأي ــت بتدخــل قبيل ــد صح بأهنــا مت نفســه ق
فأيقنــت بالنــر(83)83(. وأن خافتــه كانــت: فلتــة وقى الل رشهــا84)84(. 
وكل اإلجــراءات التــي اختذهتــا حكومــة أيب بكــر ضــد املمتنعــني عــن مبايعتــه، 
ــول: إن  ــه ويق ــض نفس ــه يناق ــم إن ــردة؟!. ث ــروب ال ــمي بح ــا س ــي م ويلغ
ــلطة  ــدول الس ــه يف ت ــدة واملوج ــتحكم كان القاع ــائد واملس ــي الس ــرف القب الع
ــه، ألن  ــى مواجهت ــادرًا ع ــي ق ــن ع ــرف مل يك ــو ع ــي، وه ــد النب ــتها بع وممارس
كــر قريــش هــو كــر للديــن نفســه85)85(. أي أن ذلــك تــم عــى غــر رغبة 
مــن النبــي، وإال كيــف يــكل النبــي أمــر الديــن للعــرف القبــي؟!. ثــم أمل تكــن 
املعقوليــة التارخييــة تفــرض أن خافــة اإلمــام عــي كان متفقــًا عليهــا مــن قبــل 
ــو  ــم/ أب ــي هاش ــن بن ــًا ع ــب ممث ــد املطل ــن عب ــاس ب ــة األطراف:)العب غالبي
ســفيان ممثــًا عــن بنــي أميــة/ الزبــر وبعــض املهاجريــن الذيــن اعتصمــوا يف 
بيــت الزهــراء/ األنصــار الذيــن قالــوا: ال نبايــع إىل عليــًا ولــو طلبهــا لســلمنا 
إليــه(، ومــع هــذه املعطيــات وحســب املقتــىض التارخيــي كانــت خافتــه ســتمر 
ــة إلحــراز موافقــة ورضــا هــذه األطــراف املتباينــة؟. هبــدوء وساســة وعفوي

ــدم  ــل ع ــه يمث ــو أن ــاب قانص ــن كت ــه ع ــن قول ــا يمك ــال إن م ــة احل حقيق
ــي، إذ  ــد العلم ــة و النق ــى املعقولي ــل ع ــًا، والتطف ــؤولية مطلق ــعور باملس الش
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ــت  ــال حت ــره فق ــة نظ ــات وجه ــوص إلثب ــرت النص ــداث وب ــر األح ــأ لتزوي جل
عنوان)املقتــىض التارخيي(:مهــا يكــن مــن أمــر فــإن االســتدالل عــى الوصيــة 
بالروايــة يشء واثباهتــا تارخييــًا يشء آخــر. إذ إن فعليــة احلــدث جيــب أن تكــون 
ــقط  ــار يس ــذا االعتب ــة، وه ــا املنطقي ــداث ومقتضياهت ــياق األح ــع س ــبة م متناس
ــذا  ــت ه ــش حت ــي. وناق ــة لع ــات الوصي ــن رواي ــر م ــة للكث ــة التارخيي املعقولي

ــة: ــاط التالي ــاز يف النق ــا بإجي ــداث نبينه ــاث أح ــوم ث املفه

ــا  ــي غرضه ــرتك األقربني(الت ــذر عش ــون حمصلة)وأن ــى ألن تك 1/ ال معن
ــه. فهــذا  اســتالة عشــرته لإلســام، هــو إعــان عــي خليفــة للنبــي ووص ل
اإلعــان ال صلــة لــه باآليــة. ومــن خــارج ســياق احلــدث فإنــه أعطــى نتيجــة 
ــة ال  ــي رواي ــه فه ــور. وعلي ــن احلض ــدر م ــتهجان والتن ــل باالس ــة فقوب معاكس
قيمــة تارخييــة هلــا، وهــي مــن خيــال الــراوي الــذي يدمــغ برغبتــه كل األحداث 

التارخييــة.

ــن  ــوا الذي ــن آمن ــوله والذي ــم الل ورس ــا وليك ــن قوله)إن ــس م 2/ ال نلم
ــة  ــن الوالي ــان ع ــا إع ــون( بأهن ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــاة ويؤت ــون الص يقيم
ــة،  ــة جزئي ــراء حادث ــل ج ــيايس ال حيص ــل س ــب فع ــي. فالتنصي ــية لع السياس
وهــو ال يســتقيم إال بتنصيــب رســمي واحتفاليــة خاصــة وإجــراءات واضحــة 

ــه. ــدث نفس ــم احل بحج

ــل  ــج، ومل حيص ــن احل ــودة م ــق الع ــل يف طري ــم حص ــر خ ــث غدي 3/ حدي
ــة  ــة جزئي ــق قضي ــاء وف ــنة ج ــل الس ــق أه ــو وف ــة. وه ــة وال يف مك ال يف املدين
ــة أو  تتعلــق بشــكوى بعــض النــاس مــن عــي. وكان جيــب أن يصــدر يف املدين
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مكــة، وبرتتيبــات ومراســيم خاصــة. فهــو إمــا مل حيــدث مــن األســاس، أو أن 
داللــة الواليــة كانــت معنويــة ودينيــة إلظهــار املــودة والنــرة والتقديــر. وهــو 

ــه بالديــن86)86). ــة ل ــي ال عاق ــح شــخي مــن النب تري

يســتعيد قانصــو هنــا احلجــج واجلــدل الــذي طاملــا اجرتتــه حمــاوالت صف 
ــبها  ــًا ينس ــه أيض ــب أن ــا و الغري ــن مضامينه ــات ع ــداث والرواي ــذه األح ه
لنفســه!. وبــا إن قانصــو اعتمــد املعقوليــة واملقتــىض التارخيــي يف احلكــم عــى 
هــذه األحــداث والروايــات، فلنــرى مــا مــدى التزامــه هبــذا املبــدأ. وابتــداًء لنــا 
ــه املنحــى الســيايس  ــة واملقتــىض التارخيــي يف نفي ــن كانــت املعقولي أن نســأله أي
ــأيت- إن  ــل؟!، أمل ي ــح النخ ــث تلقي ــى حدي ــاد ع ــوي باالعت ــل النب ــن الفع ع
صــح- يف ســياق حادثــة جزئيــة، وال ربــط بينهــا وبــني السياســة ال مــن قريــب 

وال مــن بعيــد؟!.

ثــم إن املعقوليــة واملقتــىض يف حديــث الــدار يفــرض الوصية، فالدعــوة كانت 
موجهــة لعشــرة النبي)بنــي هاشــم أو بنــي عبــد منــاف(، وقــد طلــب منهــم من 
ــه مــن بعــده،  ــايل ســيكون خليفت ــة، وبالت ــذ البداي ينــاصه عــى هــذا األمــر من
وبــا إنــه مل جيبــه أحــد إال اإلمــام عي)ع(فبالنتيجــة وبتحصيــل احلاصــل كانــت 
مــؤدى رشط النــرة واملــؤازرة متعلقــًا بــه دون غــره. بمعنــى إن االخبــار عــن 
خافتــه مــن بعــد النبــي كان مــؤدى طبيعــي للحــدث، بــل نتيجــة حتميــة لــه.. 
ثــم كيــف ال يكــون لإلعــان صلــة باآليــة وهــي تريــد التبشــر بالديــن ضمــن 
النــواة األوىل، وال شــك أن ذلــك يتطلــب مــا يرغبهــم يف املبــادرة العتنــاق الدين 
وحيفزهــم عــى املســارعة يف تلبيــة الدعــوة. أمــا أن احلارضيــن اســتهجنوا ذلــك 
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وتنــدروا منــه، فهــل يدعــي قانصــو أهنــم آمنــوا بالنبــي حتــى ال يفعلــوا ذلــك. 
بــل إهنــا نتيجــة تــؤدي عكــس مــا يريــده قانصــو فتندرهــم واســتهجاهنم دليــل 

عــى إخبــار النبــي هلــم بــيشء أثــار اســتغراهبم أكثــر مــن دعوهتــم لإلســام.

أمــا اآلية:)إنــا وليكــم الل..(ال تشــر للواليــة السياســية، فمــن قــال 
ــول  ــيعة ح ــة الش ــل بنظري ــام اجله ــًا مت ــو جاه ــدو إن قانص ــك؟!. يب ــا كذل إهن
اإلمامــة. وهــو مل يكلــف نفســه قــراءة كتــاب واحــد يف هــذا املوضــوع. فواليــة 
اإلمــام واليــة مطلقــة كواليــة الرسول)دينية-سياســية(وهذا مــا يكشــف 
ــم  ــواو(، ث ــرف العطف)ال ــتخدمت ح ــي اس ــح الت ــة الري ــىض اآلي ــه مقت عن
ــة  ــا، فاآلي ــج هن ــكل ف ــايب بش ــو التغ ــاول قانص ــد ح ــود. وق ــت املقص خصص
ليســت بمعــرض التنصيــب كــا يدعــي، إنــا بمعــرض ختصيــص وتعيــني الــذي 
ســينصب الحقــًا، شــأهنا يف ذلــك شــأن مجيــع األحاديــث واحلــوادث التــي ميــز 
ــة، وإال فالتنصيــب واملبايعــة  فيهــا النبــي اإلمــام عــي عــى غــره مــن الصحاب

ــم. ــر خ ــرة يف غدي ــة األخ ــم يف املرحل ت

أمــا إن حــدث الغديــر ال يــدل عــى التنصيــب ألنــه حــدث يف طريــق العــودة 
ــاد  ــى العن ــدل ع ــا ي ــى يشء فإن ــذا إن دل ع ــة. فه ــة وال يف املدين ــس يف مك ولي
والصبيانيــة. فهــا كلــف قانصــو نفســه إلقــاء نظــرة رسيعة عــن جغرافيــا املنطقة 
ــاج  ــرق احلج ــاء وتف ــة التق ــي نقط ــا. وه ــدث وخصوصيته ــا احل ــم فيه ــي ت الت
ــاع  ــة الجت ــة مركزي ــت نقط ــا كان ــى أهن ــامية. بمعن ــار اإلس ــع األمص ــن مجي م
ــع  ــًا جلمي ــون عام ــغ أن يك ــد للتبلي ــد ُأري ــلمني، وق ــن املس ــرشات اآلالف م ع
ــار،  ــق واألمص ــف املناط ــن خمتل ــلمني م ــن املس ــة م ــذ البيع ــلمني، ولتؤخ املس
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وليكونــوا بدورهــم ناقلــني للخــر. ومــع إن األمــر مرهــون للتوقيــت واالختيار 
اإلهلــي ونــزول الوحــي، إال إن املقتضيــات واملنطــق التارخيــي ربــا يشــر لثاث 

أســباب هــي:

- حتــايش االنحيــاز ملكــة أو للمدينــة يف تقريــر مســتقبل اجلاعــة اإلســامية، 
ولكــي ال يفهــم مــن هــذا االنحيــاز ألحدمهــا

عى اضطاعها دون غرها بتحديد ذلك املصر.

- ربــا يواجــه إعــان التنصيــب يف مكــة، مركــز قريــش، التــي استســلمت 
ومل تســلم )منافقني/مؤلفــة قلوهبــم(، مــع مــا يف قلوهبــم مــن اخلصومــة لإلمــام 
ــذي  ــا ال ــراء)ع(يف خطبتها:«وم ــيدة الزه ــه الس ــارت ل ــا أش ــو م ــي)ع(، بنح ع
ــكال  ــه ون ــدة وطأت ــيفه وش ــر س ــه نك ــوا والل من ــن، نقم ــن أيب احلس ــوا م نقم
ــه  ــو يف حديث ــه ه ــار إلي ــا أش ــو م ــره يف ذات الل«87)87(. وبنح ــه وتنم وقعت
ــْم يِف  َواهَلُ ــَاِل، وَتْ ــْم يِف الضَّ ــًا وَتْرَكاَضُه ــَك ُقَرْيش ــَدْع َعنْ ــه عقيل:«َف ــع أخي م
ــَى  ــْم َع ــْريِب َكإمِْجَاِعِه ــَى َح ــوا َع ــْد َأمْجَُع ــْم َق ُ ــه َفإهِنَّ ــْم يِف التِّي ــَقاِق ومِجَاَحُه الشِّ
ــك  ــَواِزي«88)88(. الش ــي اجْلَ ــًا َعنِّ ــَزْت ُقَرْيش ــِي َفَج ــوِل اللَّ َقْب ــْرِب َرُس َح
ــط  ــن اللغ ــو م ــغ بج ــط التبلي ــة حتي ــية ودعاي ــة قرش ــان بمعارض ــه االع يواج
ــا أراد  ــي عندم ــرض النب ــك يف م ــت ذل ــد فعل ــي ق ــويش، وه ــويه والتش والتش

ــاب. ــة الكت كتاب

- أمــا االنتظــار حلــني الوصــول إىل املدينــة واإلعــان عــن التنصيــب، فهــذا 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــغ ألك ــني والتبلي ــذا التعي ــال ه ــة يف إيص ــوت الفرص يف
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النــاس- الذيــن ســيصبحون هــم بدورهــم ناقلــني لــه يف أمصارهــم ومناطقهــم 
التــي ســيعودون إليهــا- ويبقيــه حمصــورًا يف املدينــة، فتضيــع فرصــة وإمكانيــة 
نــرش هــذا التعيــني والتنصيــب عــى نطــاق واســع وبزمــن قيــايس. فضــًا عــن 
إن املدينــة والقبائــل املحيطــة هبــا، هــي األخــرى كانــت حتتــوي عــى عــدد كبــر 
مــن املنافقــني املتحالفــني مــع قريــش، ولعلهــم ســيقومون بنفــس الــدور الــذي 
ســيقوم بــه القريشــيون يف مكــة. وقــد أثبــت التاريــخ ذلــك يف أحداث الســقيفة.

ــق  ــة تتعل ــة جزئي ــبب قضي ــنة بس ــل الس ــق أه ــاء وف ــث ج ــا أن احلدي أم
بشــكوى بعــض النــاس مــن اإلمــام عــي)ع(. بنــاء عــى اختيــار روايــة شــاذة 
أرادت ســلخ احلديــث عــن مناســبته وحادثتــه وجممــل حيثياتــه، فنســبت لريــدة 
ــا  ــوة، فل ــه جف ــت من ــن، فرأي ــي اليم ــع ع ــزوت م ــال: غ ــه ق ــب أن ــن احلصي ب
قدمــت عــى النبــي ذكــرت عليــا فتنقصتــه، فرأيــت وجــه النبــي تغــر، وقال:يــا 
بريــدة ألســت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم قلــت بــى، قــال مــن كنــت مــواله 
ــة  ــة الفاضح ــارس االنتقائي ــا م ــو هن ــح أن قانص ــواله89)89(. فواض ــي م فع
ــج. وإال فهــذا  ــر النتائ ــي ينطلــق منهــا لتقري ــة الت ــار املرتكــزات الفكري يف اختي
احلديــث مشــهور بداللتــه املكانية)حديــث الغدير/حديــث غديــر خــم(. 
ــد ألــف  ــل ق ــرًا وشــهرة يف النقــل، ب ــر األحاديــث صحــة وتوات وهــو مــن أكث
ــل  ــي أه ــي وحمدث ــم مؤرخ ــأيت يف مقدمته ــة، وي ــًا خاص ــون كتب ــه املؤرخ في
الســنة مــن قبيــل: إمــام املؤرخــني الطري)ت310هـ(وابــن عقدة)ت333هـــ(

ــم90)90). واجلعايب)ت355هـ(وغره

ــا  ــات أوهل ــرشة طبع ــدر بع ــذي ص ــل العريب(ال ــن العق 3/ يف كتابيه)تكوي
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عــام)1984م( وآخرهــا عــام)2009م( و)بنيــة العقــل العــريب- دراســة 
حتليليــة نقديــة لنظــم املعرفــة يف الثقافــة العربيــة( الــذي صــدر بطبعتــني األوىل 
ــد  ــد عاب ــريب حمم ــد املغ ــي الناق ــام )2009م(. ياه ــة ع عام)1986م(والثاني
ــا/  ــوان الصف ــفة أخ ــيعي/التصوف اإلسامي/فلس ــر الش ــري، بني)الفك اجلاب
ــة  ــر والثقاف ــزات يف الفك ــذه املرتك ــن ه ــًا م ــية(، جاع اجلهمية(وبني)اهلرمس
اإلســامية تقليــدًا حرفيــًا للفلســفة اهلرمســية و اجــرتارًا- يبعــث عــى األســى- 
ــني أو  ــاهم البياني ــا أس ــت ب ــي متثل ــامية الت ــة اإلس ــل األصال ــا. مقاب ملقوالهت

ــلمني،  ــني املس العقاني

وهم)أهــل الســنة(من حمدثــني ومؤرخــني ونحويــني وغرهــم. وقــد حــاول 
اجلابــري بتفصيــات واســهاب كبــر أن يثبــت هــذا االدعــاء. وكانــت مســألة 
ــي  ــك، وه ــاته تل ــا يف نقاش ــي أثاره ــات الت ــدى اجلزئي ــة إح ــة واخلاف الوصي
ــف  ــة التعري ــدر بداي ــده. وجي ــوف عن ــنحاول الوق ــذي س ــاهد ال ــع الش موض
باملبــاين الدالليــة والفكريــة التــي اعتمدهــا اجلابــري يف عقــد تلــك املقاربــات. 

ــني(. ــني أو العقاني ــية والبياني وهي)اهلرمس

ــي  ــث الفرن ــى الباح ــا ع ــه هل ــري يف قراءت ــتند اجلاب ــية فيس ــا اهلرمس فأم
ــب  ــفي ينس ــب فلس ــي مذه ــا. وه ــا وأدهب ــص برتاثه ــذي ختص ــتوجير، ال فس
إىل هرمس=Hermes)املثلــث بالنبــوة واحلكمــة وامللك/العظيــم ثــاث 
ــه األكــر)Zeus= زوس(وقــد نســبوا  ــن اإلل ــان اب ــد اليون مــرات(، وهــو عن
وطابــق  واملقاديــر،  واألوزان  والتنجيــم  واملوســيقى  الكتابــة  اخــرتاع  لــه 
املريــون القدمــاء بينــه وبــني اإلله)Thoth=طوط(فقالــوا هــو كاتــب اإللــه 
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املري)Osiris=أوزيــرس(. وبــا إنــه كاتــب فقــد نســبوا لــه اخــرتاع الكتابــة 
ــم  ــب والتنجي ــحر والط ــا كالس ــد عليه ــي تعتم ــون الت ــوم والفن ــع العل ومجي
النبــي موســى)ع(. وقــدم يف  اليهــود بني)طوط(وبــني  وغرهــا، وطابــق 
ــي ادريس)ع(وهــو أول مــن  ــه هــو النب ــة واإلســامية عــى أن ــات العربي األدبي
ــس  ــب هلرم ــد نس ــحر. وق ــم والس ــب والتنجي ــاء والط ــة والكيمي ــرف الكتاب ع
صياغــة فلســفة دينيــة باتــت تعــرف باســمه. ولكــن الدراســات احلديثــة أثبتــت 
ــاين  ــني الث ــا إىل القرن ــع يف مجلته ــات ترج ــي مؤلف ــية، ه ــارف اهلرمس أن املع
والثالــث للميــاد، وقــد كتبــت يف االســكندرية مــن قبــل أســاتذة يونانيــني أو 
قبطيــني عــى علــم باليونانيــة، وهــي خليــط مــن الفلســفة والكيميــاء اليونانيــة 
ــحرية  ــوم الس ــتية والعل ــفة الزرادش ــة، و الفلس ــب املري ــة الذه ــن صناع وف

املجوســية91)91).

ــن  ــن الذي ــع املفكري ــري: مجي أمــا العقانيــني أو البيانيــني فيقصــد هبــم اجلاب
أنتجتهــم احلضــارة العربيــة اإلســامية، والذيــن كانــوا- أو مــا يزالــون- 
ــه  ــذي بلورت ــريف ال ــل املع ــن احلق ــم ع ــة تفكره ــم وطريق ــدرون يف رؤاه يص
ــة االســتداللية اخلالصــة، وهــي علــوم النحــو والفقــه  وكرســته العلــوم العربي
والباغــة. وباجلملــة هــم علــاء البيــان مــن لغويــني ونحــاة وباغيــني وعلــاء 
ــن  ــة أو م ــاعرة أو حنابل ــة أو أش ــوا معتزل ــواء كان ــكام، س ــه و ال ــول الفق أص
ــزة  ــارة موج ــني92)92(. وبعب ــاء أو املحدث ــلفيني القدم ــن الس ــة أو م الظاهري

ــة93)93). ــنة واجلاع ــل الس ــم أه ه

ــة  ــر ترمج ــام ع ــت إىل اإلس ــية دخل ــداًء إىل إن اهلرمس ــري ابت ــر اجلاب يش
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كتــب اليونــان يف الكيميــاء والطــب والفلســفة و غرهــا، منــذ أن طلــب خالــد 
بــن يزيــد بــن معاويــة مــن مجاعــة مــن فاســفة اليونــان يف االســكندرية- وهــي 
ــه كتــب  مقــر اهلرمســية األصيــل- ممــن حيســنون اللســان العــريب أن يرتمجــوا ل
ــوم  ــن عل ــلمون م ــه املس ــا عرف ــكان أول م ــة، ف ــة والقبطي ــاء اليوناني الكيمي
ــا  ــن ارتباطه ــًا ع ــا فض ــل يف طياهت ــي حتم ــية، الت ــوم اهلرمس ــو العل ــل ه األوائ
ــنة  ــل الس ــادى أه ــذا ع ــام، ول ــدة اإلس ــة لعقي ــة خمالف ــدة ديني ــحر عقي بالس
القدمــاء علــوم األوائــل، بســبب العقائــد الدينيــة التــي تباطنهــا94)94(. ومــن 
ــن  ــر ب ــداه جاب ــذي أب ــام ال ــد اهلرمســية عــر االهت ــد مــن عقائ ــم دخــل املزي ث
حيــان بعلــوم الكيميــاء وصناعــة الذهــب وعلــوم الطــب والتنجيــم، وصــوالً 
ــية  ــات اهلرمس ــت األدبي ــذا ترب ــوم، وهك ــذه العل ــه هب ــرازي واهتامات إىل ال
ــا  ــن هن ــوص م ــط النص ــري يلتق ــة. وراح اجلاب ــر الرتمج ــامية ع ــة اإلس للثقاف
وهنــاك يف مؤلفــات جابــر بــن حيــان والــرازي وابــن ســينا، حــول موضوعــات 
ــوة/ ــم واملحدث/النب ــدن/ العقل/القدي ــس والب ــاء/ النف ــن قبيل:)الكيمي م

ــني  ــا وب ــوط بينه ــر اخلي ــخ(، وج ــك.. ال ــم والفل ــة الكون/التنجي الطب/طبيع
ــتقالة  ــول اس ــه ح ــد أطروحت ــية ليؤك ــات اهلرمس ــا يف األدبي ــا أو مؤدياهت مثياهت
ــل  ــى إن أه ــص ع ــية95)95(. ون ــات اهلرمس ــه لألدبي ــريب وارهتان ــل الع العق
الســنة- املتمســكون باملعقــول الدينــي البيــاين العــريب- حاربــوا اهلرمســية حماربة 
شــديدة، ألهنــا كانــت تشــكل اخللفيــة النظريــة آلراء الشــيعة والفــرق الباطنيــة، 

ــنة96)96). ــل الس ــني أله ــوم التارخيي اخلص

ويشــر اجلابــري للمفارقــة بــني العقانيــة أو البيانية الســنية وبــني الاعقانية 



 حايعة الغدير وت ساس السلطة  عد مرحلة النبوة عي الدراسات النقدية املعاارة

205

ــه  ــية أن الل ال تدرك ــوص اهلرمس ــد النص ــه: تؤك ــر قول ــة ع ــيعية والصوفي الش
العقــول وال األبصــار، وأن الطريــق إىل معرفتــه هــي النفــس ألهنــا جــزء منــه، 
فهــي ذات أصــل إهلي)النفــس بنــت أو يشء الل(. الل مل خيلــق مــن اإلنســان إال 
ذلــك اجلــزء الــذي هــو مــن طبيعــة إهلية)النفس(والــذي حيمــل يف ذاتــه صــورة 
ــه بإعــادة الضمــر إىل الل(وهــي  الل يف اإلنســان)خلق الل اإلنســان عــى صورت
تســتطيع معرفتــه عندمــا تتمكــن مــن االتصــال بــه والعــودة إليــه. وهــذه املعرفة 
ال تعنــي العلــم أي اكتســاب املعــارف، بــل بــذل جمهــود متواصــل قصــد التطهر 
والتخلــص مــن املــادة واالندمــاج مــن جديــد يف العــامل اإلهلــي، خروج اإلنســان 
عــن ذاتــه واالحتــاد بالل)الفنــاء يف التصــوف اإلســامي(أو أن الل يغــزو النفــس 
اإلنســانية فيحــل فيهــا و يتحــول اإلنســان حينئــذ إىل كائــن جديــد )احللــول يف 
ــون  ــنة جيعل ــل الس ــري: إن أه ــاف اجلاب ــامي(97)97(. وأض ــوف اإلس التص
الضمــر يف)صورته(يعــود عــى اإلنســان، فيكــون املعنــى أن الل خلــق اإلنســان 
ــل  ــاج فيجع ــا احل ــه. أم ــا ل ــي أراده ــا. أي الت ــه هب ــي خلق ــورة الت ــى الص ع

الضمــر يعــود عــى الل متامــًا كــا تفعــل األدبيــات اهلرمســية98)98).

ــارضة يف  ــية ح ــت اهلرمس ــه: كان ــري قول ــا اجلاب ــي يقرره ــج الت ــن النتائ م
ــاة  ــة الغ ــل، وخاص ــني األوائ ــض املتكلم ــات بع ــن طروح ــر ضم ــت مبك وق
ــت  ــة كان ــل إىل إن الكوف ــر كل الدالئ ــة، وتش ــة واملتصوف ــض واجلهمي والرواف
ــى  ــتدالل ع ــن99)99(. ولاس ــر التدوي ــل ع ــا قب ــذ م ــية من ــزًا للهرمس مرك
هــذه الفكــرة ووســم الشــيعة باهلرمســية جلــأ اجلابــري لتصيــد بعــض مقــوالت 
ــا كتــب الفــرق واملقــاالت كثــرًا مــن االطروحــات  الغــاة فقــال: حفظــت لن
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التــي قــال هبا الغــاة والروافــض، والتــي ال يمكــن الشــك يف هرمســيتها. ومنها 
قــول بيــان بــن ســمعان املقتــول عام)119هـ(زعيــم الفرقــة البيانيــة:)إن الل عــز 
وجــل عــى صــورة اإلنسان(والفلســفة الدينيــة اهلرمســية تقــول بــأن)الل خلــق 
ــان  ــالل واإلنس ــايل ف ــه، وبالت ــورة الل نفس ــى ص ــه(أي ع ــى صورت ــان ع اإلنس
ــم(  ــم األعظ ــو باالس ــان بأنه)يدع ــى بي ــا ادع ــدة. ك ــورة واح ــى ص ــا ع كامه
والقــول بــــــاالسم الل األعظــم قــول هرمــي. وتنســب األدبيــات اهلرمســية 
ــياء  ــأيت بأش ــه أن ي ــن يعرف ــتطيع م ــث يس ــادة، بحي ــة للع ــر خارق ــوة تأث ــه ق إلي
خارقــة للعــادة100)100(. كــا استشــهد ببعــض مقــوالت املغــرة بــن ســعيد 
املقتــول عام)119هـــ(101)101(. وانتهــى إىل القــول: إن انــكار الشــيعة كلهــا 
ــاس  ــر والقي ــة النظ ــة الل بطريق ــل إىل معرف ــة التوص ــة، إلمكاني ــتثناء الزيدي باس

ــد اهلرمــي102)102). ــات التوحي ــل عــى تأثرهــم وتقليدهــم ملقتضي دلي

ــامية  ــة اإلس ــة العربي ــتقيل يف الثقاف ــل املس ــاه بالعق ــا أس ــل م ــذا يمث وه
أو)العقــل الاعقــاين أو الامعقــول(103)103(. وبالنتيجــة فالعقانيــة 
بالنســبة للجابــري هــي اإلســام غــر الشــيعي أمــا الاعقانيــة فهــي اإلســام 
الشــيعي. ولــذا نجــده يقــول وهــو حمــل الشــاهد يف بحثنــا: لقــد أســس الشــيعة 
ــايل  ــة وعصمــة اإلمــام، وبالت مذهبهــم الســيايس والدينــي عــى القــول بالوصي
عــى وراثــة النبــوة، الــيشء الــذي يســتتبع مبــارشة األحقيــة يف وراثــة اخلافــة. 
ــتمدوا  ــذي اس ــب ال ــذي ال ينض ــني ال ــية املع ــيعة يف اهلرمس ــد الش ــد وج وق
ــد  ــام. وق ــس يف اإلس ــن هترم ــوا أول م ــك كان ــة، ولذل ــفتهم النبوي ــه فلس من
ــوي( ــر األم ــر الع ــاين- أواخ ــرن الث ــل الق ــيعة مبكرًا)أوائ ــس الش ــدأ هترم ب
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وباخلصــوص مــع الغــاة، الذيــن وظفــوا أفــكارًا هرمســية عــى نطــاق واســع با 
يف ذلــك فكــرة املعلم-التــي تعــادل فكــرة الــوص واإلمــام-، وفكــرة التطهــر 
ــه املتعــايل ذاهتــا. وإن كان بعــض الغــاة قــد اســتعملوا  والعرفــان وفكــرة اإلل
عبــارات تفيــد التجســيم يف كامهــم عــن الل، فلقــد كان ذلــك فقــط مــن أجــل 
ــص إىل  ــم خل ــن ث ــام104)104(. وم ــا لإلم ــض صفاهت ــة أو بع ــل األلوهي نق
القول:واضــح أن اهلــدف مــن تقريــر هــذه املشــاركة، مشــاركة اإلمــام بشــكل 
مــا يف األلوهيــة، هــو تقريــر وتأكيــد اتصالــه املســتمر بــالل وتلقــي العلــم منــه، 

ــة105)105). ــخاص األئم ــي يف أش ــتمرار الوح ــد اس وتأكي

ــاة أو  ــرق الغ ــدود ف ــد ح ــية عن ــيعة باهلرمس ــري للش ــام اجلاب ــف اهت ومل يق
عنــد حــدود مجيــع املؤمنــني بالتشــيع، بــل تعــداه ليتهــم أئمــة الشــيعة بذلــك!، 
فقــال: عــى الرغــم مــن أن اإلمــام الشــيعي األكــر جعفــر الصــادق مثلــه مثــل 
ــدث  ــي كان يتح ــة الت ــن الطريق ــه م ــدي تضايق ــيعيني كان يب ــة الش ــع األئم مجي
ــلحة،  ــورة املس ــه للث ــن معارضت ــم م ــى الرغ ــة، وع ــن األئم ــاة ع ــا الغ هب
ومســاملته للعباســيني وأهــل الســنة، فــإن مجيــع املصــادر تؤكــد مــا يفهــم منــه أن 
اســرتاتيجيته العامــة كانــت ترمــي إىل الســيطرة الثقافيــة أوالً وصــوالً فيــا بعــد 
ــره  ــاب وغ ــن أيب اخلط ــو م ــتنكر الغل ــد اس ــية. وإذا كان ق ــيطرة السياس إىل الس
ــه  ــة ككل فإن ــاذًا للحرك ــه انق ــة ب ــرتدد يف التضحي ــم، ومل ي ــاة وطرده ــن الغ م
مل ينــف عنــه وال عــن أئمــة الشــيعة وراثــة النبــوة. أي االســتئثار بفهــم حقيقــة 
ــل  ــيعي، ب ــان الش ــس يف يشء العرف ــو مل يم ــايل فه ــرآن وبالت ــن الق ــن وباط الدي
أكــده و أضفــى عليــه نوعــًا مــن املرشوعيــة الدينيــة اإلســامية. فقــد كان يــرى 
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لألئمــة منزلــة روحيــة ســامية تقــرتب مــن منزلــة النبــوة إال إهنــم ليســوا أنبيــاء. 
وبذلــك حيــل هلــم مقــام اإلبــاغ عــن النبــي وكأن تعاليمهــم هــي تعاليــم النبــي 
نفســها106)106(. وقــد اتهــت االســرتاتيجية الشــيعية مــع جعفــر الصــادق 
إىل التنظيــم وصياغــة االطروحــات صياغــة نســقية، ســيا مــع تلميــذه هشــام بن 
احلكــم. أمــا املصــدر الــذي كان يغــرف منــه هشــام بــن احلكــم فهــو األدبيــات 
اهلرمســية بالــذات. واحلــق إن الفكــر الشــيعي إذا كان قــد هترمــس جزئيــًا مــع 
الغــاة األوائــل فإنــه بــدأ يتهرمــس منظوميــًا مــع هشــام بــن احلكــم، فقــد نشــأ 
هــذا الفيلســوف الشــيعي األول يف الكوفــة موطــن اهلرمســية، وتابــع آراء جهــم 
ــي107)107(.  ــايل اهلرم ــه املتع ــال باإلل ــات، فق ــي الصف ــوان يف نف ــن صف ب
ــول  ــه يق ــم: أن ــن احلك ــام ب ــية هش ــى هرمس ــل ع ــري ليدل ــي اجلاب ــد ادع وق
ــمية  ــات اجلس ــدون بالصف ــوا يري ــا كان ــيعة إن ــاة الش ــه وغ ــيم!؟. وأن بالتجس
التــي يضفوهنــا عــى اإللــه، رفــع األئمــة إىل املرتبــة التــي تعلهــم يشــاركون يف 

ــة108)108). ــم الربوبي عل

ــة  ــات الصل ــال:إن اثب ــريب فق ــل الع ــة العق ــه بني ــرة يف كتاب ــذه الفك ــاد هل وع
ــاين ــوروث العرف ــني امل ــيعة وب ــني الش ــني املتكلم ب

اهلرمــي مســألة ليــس مــن الصعوبــة البــت هبــا، عــى الرغــم مــن افتقادنــا 
ــن  ــادق م ــر الص ــن جعف ــروى ع ــا ي ــرء م ــح امل ــي أن يتصف ــم، إذ يكف ملؤلفاهت
ــا  ــي فيه ــع اهلرم ــرى الطاب ــى ي ــوال حت ــن أق ــه م ــب إلي ــا نس ــث، وم أحادي
ــاعيلية  ــة، واالس ــيعية الاحق ــة الش ــات العقائدي ــه يف األدبي ــًا وضوح واضح
منهــا خاصــة. أضــف لذلــك مــا حفظتــه لنــا كتــب الفــرق مــن أقــوال متناثــرة 
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لتلميــذه هشــام بــن احلكــم الفيلســوف املتكلــم العرفــاين، فقــد نقل عنــه مؤرخو 
ــال إىل  ــح109)109(. وأح ــي واض ــل هرم ــات ذات أص ــرق آراء ونظري الف
كتابه)تكويــن العقــل العريب(وحقيقــة احلــال إن مــا موجــود يف الصفحــة التــي 
يشــر إليهــا هــو جمموعــة مــن التهــم واملطاعــن وجههــا هلشــام بــن احلكــم كل 
من)األشــعري، وابــن حــزم، وابــن تيميــة(، بمعنــى أن ليســت هنــاك نصــوص 
ــام كان  ــة إىل إن هش ــرون البت ــك ال يش ــع ذل ــم م ــام!؟. وه ــن هش ــة ع منقول
هرمســيًا، أو متأثــرًا بفلســفة أجنبيــة أو منتحــًا آلراء غريبــة عــن جســد الثقافــة 
ــؤالء،  ــوال ه ــى أق ــًا ع ــب حك ــأيت لرك ــري ي ــى أن اجلاب ــامية. بمعن اإلس

ــوا!. ــا مل يقول ويقوهلــم م

ــى  ــيعي يتبن ــر الش ــى إن الفك ــوم ع ــري تق ــة اجلاب ــإن اطروح ــة ف وباجلمل
ــر(.  ــل الظاه ــوة متث ــن والنب ــل الباط ــة متث ــن النبّوة)الوالي ــي باط ــة ه أن الوالي
وهــذه العبــارة تلخــص بصــورة مكثفــة جــدًا كل اجلهــد الفكــري الــذي بذلــه 
ــب  ــاء قال ــة، إلعط ــاعيلية ومتصوف ــيعة واس ــن ش ــاميون م ــون اإلس العرفاني
إســامي للمــوروث العرفــاين الســابق عــى اإلســام، واهلرمــي منــه بشــكل 

خــاص110)110).

وقــال يف كتابــه بنيــة العقــل العــريب يف معــرض احلديــث عــن مســألة 
اخلافــة واإلمامــة: تبنــى أهــل الســنة أن اإلمامــة تكــون باالختيــار، وأن النبــي 
ــني  ــورى ب ــر ش ــرك األم ــل ت ــده، ب ــن بع ــد م ــة ألح ــوص باإلمام ــويف ومل ي ت
املســلمني، فســلك الصحابــة هــذا املســلم، ومل يكــن مــن املمكــن أن يتواطــؤوا 
عــى اخفــاء وصيــة النبــي أو تاهلهــا. هــذا هــو موقــف أهــل الســنة، موقــف 
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البيانيــني عمومــًا111)111(. وقــد خالفهــم الشــيعة فقالــوا أن اإلمامــة قضيــة 
ليســت مصلحيــة تنــاط باختيــار العامــة، إنــا هــي قضيــة أصوليــة، وهــي ركــن 
ــة،  ــه للعام ــه وال تفويض ــه وامهال ــول اغفال ــوز للرس ــن، ال جي ــن أركان الدي م
ــع  ــن يضطل ــة مل ــوب العصم ــًا لوج ــص، مضاف ــني والتنصي ــب التعي ــذا وج ول
هبــذا الــدور الدينــي. ثــم اســتعرض عــددًا مــن األحاديــث والنصــوص التــي 
تنقلهــا املصــادر املختلفــة، والتــي اعتمدهــا الفقهــاء واملتكلمــني الشــيعة يف بنــاء 
نظريتهــم حــول اإلمامــة، كحديــث الــدار، وحادثــة غديــر خــم، وآيــة التطهــر 
وغرهــا. ولكنهــا- بحســب اجلابــري وأهــل الســنة عمومــًا وعــى الرغــم مــن 
عــدم انكارهــم هلــا- ال تــدل عــى أن الرســول أراد منهــا اســتخاف عــي مــن 

ــده112)112). بع

ــر  ــى األث ــًا ع ــا دلي ــري واعتره ــا اجلاب ــى هب ــي احتف ــوص الت ــن النص م
ــذي  ــه عــن املســعودي- ال اهلرمــي يف أحاديــث اإلمــام الصــادق)ع(، مــا نقل
ــة  ــر اخلليق ــاء تقدي ــني ش ــال:)إن الل ح ــام الصادق)ع(ق ــيعيًا- أن اإلم ــده ش ع
ــِو  ــل َدْح ــاء قب ــور كاهلََب ــق يف ص ــب اخلل ــات نص ــداع املبدع ــة وإب وَذْرَء الري
األرض ورفــع الســاء، وهــو يف انفــراد ملكوتــه وتوحــد جروتــه فأتــاح نــورًا 
مــن نــوره فلمــع، ونــزع قبســًا مــن ضيائــه فســطع، ثــم اجتمــع النــور يف وســط 
تلــك الصــور اخلفيــة فوافــق ذلــك صــورة نبينــا حممــد، فقــال الل عــز مــن قائــل: 
أنــت املختــار امُلنَْتَخــُب، وعنــدك مســتوَدع نــوري وكنــوز هدايتــي، مــن أجلــك 
ــاب  ــواب والعق ــل الث ــاء، وأجع ــع الس ــاء، وأرف ــُرُج امل ــاء، وأْم ــَطُح البطح أْس
ــة، وأوتيهــم مــن مكنــون علمــي  ــار، وأنصــب أهــل بيتــك للهداي ــة والن واجلن
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مــا ال يشــكل عليهــم دقيــق وال ُيْعِييِهــْم خفــي، وأجعلهــم حجتــي عــى بريتــي، 
ــوار  ــن أن ــة م ــأ الل املائك ــم أنش ــي،...، ث ــدريت ووحدانيت ــى ق ــني ع واملنبه
ــاء  ــهرت يف الس ــد فش َة حمم ــوَّ ــده نب ــَرَن بتوحي ــا، وَق ــا، وأرواح اخرتعه أبدعه
قبــل بعثتــه يف األرض...، ثــم انتقــل النــور اىل غرائزنــا، وملــع يف َأئمتنــا، فنحــن 
أنــوار الســاء وأنــوار األرض، فبنــا النجــاة، ومنــا مكنــون العلــم، وإلينــا مصــر 
األمــور، وبمهدينــا تنقطــع احلجــج، خامتــة األئمــة، ومنقــذ األمــة، وغايــة النور، 
ومصــدر األمــور، فنحــن أفضــل املخلوقــني، وأرشف املوحديــن، وحجــج رب 

ــني..(113)113). العامل

ــه  ــذي يروي ــث ال ــذا احلدي ــول: يف ه ــص بالق ــذا الن ــى ه ــري ع ــق اجلاب عل
ــيعية ــادر ش ــه مص ــر، وتروي ــن جعف ــعودي ع املس

ــي  ــوم الت ــى العل ــط ع ــس فق ــيعة لي ــة الش ــة أئم ــس معرف ــرى، تتأس أخ
ورثوهــا عــن النبــي، بــل أيضــًا عــى االنتظــام يف ســلك مــا تعــر عنــه العرفانيــة 
اإلســامية، شــيعية كانــت أو صوفيــة بــ)احلقيقة املحمديــة أو النــور املحمدي(، 
الــذي ملــع وســطع مــن نــور الل فــكان أول مــا أبدعــه، ومنــه كانــت نبــوة آدم 
ــه انتقــل إىل  ــاء، حتــى وصــل إىل النبــي حممــد ومن ومــن جــاء بعــده مــن األنبي

ــيعة114)114). ــة الش ألئم

ــام  ــيعية لإلم ــادر الش ــب املص ــى تنس ــذا املعن ــدًا هل ــري تأكي ــاف اجلاب وأض
ــن  ــيعتنا م ــق أرواح ش ــه..، و خل ــور عظمت ــن ن ــا م ــه:«إن الل خلقن ــر قول جعف
ــس  ــيعية تؤس ــادر الش ــل إن املص ــب ب ــذا وحس ــس ه ــا«115)115(. لي طينتن
أحاديــث األئمــة يف هــذا املوضــوع عــى حديــث نبــوي قــال فيــه النبــي)أول مــا 
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ــني  ــني الط ــًا وآدم ب ــت نبي ــل يقول:)كن ــث مماث ــاك حدي ــوري(، وهن ــق الل ن خل
ــات  ــكي يف األدبي ــل ال ــني العق ــدي وب ــور املحم ــني الن ــة ب ــرتاب(. واملطابق وال
ــور  ــور املحمــدي، الن اهلرمســية مطابقــة واضحــة. هــذا االنتظــام يف ســلك الن
ــاء  ــه األنبي ــس من ــي يقتب ــا الل والت ــي أبدعه ــة األوىل الت ــكل احلقيق ــذي يش ال
ــد  ــة الشــيعية. وق ــة اإلمــام يف العرفاني ــة، والي ــى الوالي ــوة، هــو معن ــوار النب أن
ــًا  ــرش إمام ــي ع ــار)أويل العزم(اثن ــاء الكب ــن األنبي ــي م ــكل نب ــيعة ل ــل الش جع
مــن بعــده أو هلــم األســاس ويســمى الــوص. 116)116(. وخيلــص اجلابــري 
ــة  ــة متكامل ــرض رؤي ــيعة تع ــد الش ــة عن ــوة واإلمام ــة النب ــرًا إىل إن:نظري آخ
للكــون واإلنســان ومــا وراء تارخيهــا، رؤيــة يرتابــط ويتداخــل فيهــا الاهــويت 
ــة  ــروي، رؤي ــب األخ ــي واجلان ــيايس واألخاق ــع الس ــون م ــم الك ــع عل م
منســوجة حــول حموريــن رئيسني:شــخصية اإلمــام كمحــور لنظريــة يف املعرفــة، 
ــة الوجــود، ومــا مــن شــكٍّ يف أن هاتــني  ــدأ واملعــاد كمحــور لنظرّي وقصــة املب
النَّظريتــني مــن تشــييد العقــل، ولكــن ال مــن أجــل تكريــس قدرتــه واالعــرتاف 
ــّوة  ــال ق ــه وإح ــل إلغائ ــن أج ــل م ــه، ب ــع طموحات ــف م ــه والتعاط بفاعليت
ــرُض  ــان يف ــده، عرف ــام وح ــان اإلم ــان، عرف ــي العرف ــه ه ــرى حمل ــة أخ معرفيَّ

ــية117)117). ــع اهلرمس منب

الفاضحــة،  املغالطــات  مــن  جمموعــة  عــى  طروحاتــه  اجلابــري  بنــى 
ــق.  ــف احلقائ ــوص و حتري ــل بالنص ــب املخج ــة، والتاع ــاءات الزائف واالدع
وكان الباحــث اجلــاد والناقــد العلمــي احلصيــف الســوري جــورج طرابيــيش، 
ــات  ــة واخلروق ــب العلمي ــان املعاي ــري وبي ــراث اجلاب ــد ت ــص بنق ــذي ختص ال
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ــدم  ــري، وع ــه اجلاب ــذي مارس ــري ال ــت الفك ــاالة والتعن ــة، والامب املنهجي
ــذي  ــريب ال ــل الع ــد العق ــد نق ــرشوع نق ــة، بم ــؤولية العلمي ــاس باملس االحس
امتــد ملدة)15ســنة(118)118(، نقــض فيهــا معظــم الطروحــات التــي 
ــس  ــا ألس ــدم خضوعه ــادها، وع ــا وفس ــن زيفه ــف ع ــري، و كش ــا اجلاب قدمه
البحــث العلمــي اجلــاد والرصــني. وهــو يف مشــواره الطويــل هــذا، قــد تصــدى 
ــام  ــتقيل يف اإلس ــل املس ــه العق ــر يف كتاب ــالفة الذك ــري س ــات اجلاب لطروح

ــا، و ــني هتافته ــام)2004م(، وب ــادر ع الص

ــة  ــكاالت العميق ــا، واإلش ــري إلثباهت ــه اجلاب ــذي مارس ــب ال ــدار التاع مق
التــي تكتنفهــا.

ــة يف  ــة فاضح ــة منهجي ــتخدم مغالط ــري اس ــى أن اجلاب ــيش ع ــص طرابي ن
ــم ــد حك ــو ق ــا، فه ــى إليه ــي انته ــج الت ــر النتائ تقري

عــى الغابــة بالشــجرة وعــى البنيــة الكليــة بواحــد مــن عناصهــا اجلزئيــة، 
فوســم كل مــن الشــيعة و أخــوان الصفــا واملتصوفــة واجلهميــة باهلرمســية، ألن 
أدبيــات أخــوان الصفــا تتبنــى مقالة)العــامل انســان كبــر، واإلنســان عــامل صغر( 
ــه  ــى صورت ــق آدم ع ــة)أن الل خل ــوا مقول ــاج حتديدًا-تبن وألن املتصوفة-احل
بإعــادة الضمــر عــى الل(، وألن الشــيعة واجلهميــة يتبنــون املبــدأ القائــل)أن الل 
ال يعــرف إال عــن طريــق الســلب(. وبــا إن هــذه املبــادئ الثــاث هــي مبــادئ 

هرمســية، فالذيــن قالــوا هبــا كلهــم هرمســيني119)119).

ــن  ــا ع ــاث خيرجن ــة الث ــذه األمثل ــد ه ــيش يف نق ــه طرابي ــا قدم ــع م إن تتب
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موضوعــة البحــث، ولكــن تــدر اإلشــارة جممــًا، إىل أنــه بالنســبة ملقالة)العــامل 
انســان كبــر، واإلنســان عــامل صغــر(، فإنــه أثبــت أهنــا مــوروث قديــم ســابق 
عــى اهلرمســية، وهــي إنــا ورثتــه وتبنتــه شــأهنا شــأن معظــم املــدارس الفلســفية 
ــة منتــرشة يف رشق األرض وغرهبــا، وترجــع  يف العــر اهللنســتي، وأهنــا مقول
بدايــات ظهورهــا إىل ابقــراط واألدبيــات اليونانيــة التــي عدهــا اجلابري)فلســفة 
برهانيــة عقلية(عــى خــاف الفلســفة اهلرمســية الاعقليــة!. كــا أن هــذه املقولة 
ــري  ــن يعدهــم اجلاب ــل بعــض الفاســفة املســلمني الذي ــم تبنيهــا مــن قب قــد ت
)برهانيــني- عقليني(كالكنــدي وابــن باجــة، وبعــض البيانيــني املســلمني 
كاجلاحــظ، أو حتــى متكلمــني أشــعريني مــن أمثــال عبــد القاهــر البغــدادي أو 
مؤرخــني مثــل مســكويه فقــد أثبتــوا يف نصوصهــم التــي نقلهــا طرابيــيش هــذه 
املقولــة. وهكــذا فــإن مــن يســميهم اجلابري)الرهانيني/العقانيني/البيانيــني(

هــم أيضــًا يتبنــون هــذه املقولــة الفلســفية، فضــًا عــن أهنــا ليســت مــن انتــاج 
ــات اهلرمســية مــن األســاس120)120). األدبي

ــف  ــوم بتزيي ــا يق ــري هن ــى صورته(فاجلاب ــق آدم ع ــارة أن)الل خل ــا عب أم
مــزدوج، لإلشــكالية وللنــص املستشــهد بــه. فهــذه املقولــة مــن انتــاج الفاســفة 
االفاطونيــني يف القــرن الرابــع قبــل امليــاد والفكــر اليونــاين واهللنســتي، وكان 
ــى أن  ــابقة، بمعن ــارة الس ــا للعب ــام م ــاع الع ــار واملش ــرواج واالنتش ــن ال ــا م هل
ــد  ــا تبنتهــا عن الفلســفة اهلرمســية مل تبتكرهــا ومل تضــف هلــا أي يشء، وهــي إن
ــون)347-427  ــب افاط ــد نس ــاد. وق ــد املي ــاين بع ــرن الث ــا يف الق ظهوره
ــم ويف  ــه الس ــد ترع ــال بع ــه ق ــقراط)469-399ق. م(أن ــتاذه س ق. م(ألس
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ــس  ــا النف ــد، أم ــوت للجس ــو م ــوت، فه ــى امل ــه ال خيش ــاره أن ــات احتض حلظ
ــري  ــة. إذن اجلاب ــا اإلهلي ــود لطبيعته ــادة وتع ــد وامل ــد اجلس ــن قي ــتتحر م فس
ــفة  ــبه للفلس ــس وينس ــة النف ــاين بزعمه(إلهلي ــل االفاطوين)العق ــب األص يغي
ــرت  ــف وب ــة تزيي ــوم بعملي ــه يق ــن أن ــًا ع ــه(. فض ــية)الاعقانية بزعم اهلرمس
للنــص األصــي الــذي استشــهد بــه إلثبــات مــا يدعيــه، فالنــص األصــي يؤكــد 
أهنــا عقيــدة مقتبســة مــن الفلســفة االفاطونيــة، بــل وينــص عــى إن الغنــوص 
اهلرمــي بعقيدتــه ومناهجــه ليس ســوى عــودة إىل افاطــون121)121(. وهي 
احلقيقــة التــي تعمــد اجلابــري حجبهــا وتغييبهــا. فضــًا عــن ذلــك فهــذه العبارة 
هــي يف احلقيقــة آيــة مــن آيــات اإلصحــاح األول مــن ســفر التكوين:)وقــال الل 
ــه،  ــا..، فخلــق الل اإلنســان عــى صورت ــا كمثالن لنصنــع اإلنســان عــى صورتن
ــدر  ــم(122)122(. وكان املص ــى خلقه ــرًا وأنث ــه، ذك ــورة الل خلق ــى ص ع
الــذي نقــل منــه اجلابــري قــد أشــار إىل إن هــذه العبــارة هــي أحــد النصــوص 
ــت،  ــي بح ــدأ هرم ــا مب ــى أهن ــة وادع ــذه احلقيق ــب ه ــه غي ــة، ولكن التوراتي

ليتهــم الشــيعة

عر أقوال الغاة بتبني هذا األصل اهلرمي123)123).

ومــن الغريــب هنــا أيضــًا أن اجلابــري يتجاهــل أو جيهــل أن عبارة)خلــق الل 
آدم عــى صورته(هــو حديــث نبــوي حفلــت بــه املنظومــة الرتاثيــة للعقانيــني 
والبيانيــني املســلمني كــا حيلــو للجابــري أن يســميهم!، فقــد رووا عــن النبــي 
صــى الل عليــه وآلــه أنــه قــال:« خلــق الل عــز وجــل آدم عــى صورتــه طولــه 

ــا... «124)124). ــتون ذراع س



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

216

ث
الجزء الثال

أمــا ادعــاءه بــأن أهــل الســنة متفقــون عــى عائديــة الضمــر عــى اإلنســان، 
فهــو كــذب صيــح، فقــد أثــار هــذا احلديــث منــذ بــدء تداولــه اشــكاالت عدة، 
وملــا كان الشــيعة واملعتزلــة قــد رفضــوا مبــدأ التشــبيه، فقــد انــرى خمالفوهــم 
مــن أهل الســنة املشــبهني، إلثبــات وجهــة نظرهــم، وكان ابــن قتيبة)ت276هـ(

وهــو مــن انصــار مدرســة احلديث)الســنية(قد نــص عــى تلــك اخلافــات فقال: 
وقــد اضطــرب النــاس يف تأويــل قــول رســول الل)إنــه خلــق آدم عــى صورتــه(، 
فقــال قــوم مــن أصحــاب الــكام أراد خلــق آدم عــى صــورة آدم مل يــزد عــى 
ذلــك، ولــو كان املــراد هــذا مــا كان يف الــكام فائــدة..، وقــال قوم:خلــق آدم 
عــى صــورة عنــده، وهــذا ال جيــوز ألن الل ال خيلــق شــيئا مــن خلقــه عــى مثــال، 
وقــال قــوم: خلــق آدم عــى صــورة الوجــه، وهــذا أيضــا بمنزلــة التأويــل األول 
زال فائــدة فيــه..، وملــا وقعــت هــذه التأويــات املســتكرهة وكثــر التنــازع فيهــا 
ــوا: خلــق آدم عــى صــورة  حــل قومــا اللجــاج عــى أن زادوا يف احلديــث فقال
ــه لل..، والــذي عنــدي والل تعــاىل  الرحــن، يريــدون أن تكــون اهلــاء يف صورت
ــا  ــني، و إن ــع والع ــن واألصاب ــن اليدي ــب م ــت بأعج ــورة ليس ــم، أن الص أعل
ــع األلــف لتلــك ملجيئهــا يف القــرآن، ووقعــت الوحشــة مــن هــذه ألهنــا مل  وق

تــأت يف القــرآن«125)125).

ــل  ــني= أه ــر من)الرهانيني/البيانيني/العقاني ــره كث ــة وغ ــن قتيب أي إن اب
ــد عــى الل، وهــم الـــتشبيهيون بشــكل عــام،  الســنة(، يتبنــون أن الضمــر عائ
ســيا احلنابلــة عــى امتــداد مســارهم وصــوالً ألبــن تيمية)ت728هـ(والتيارات 
ــة  ــني يف الثقاف ــبيهيني والتنزيي ــني التش ــراع ب ــال إن ال ــة احل ــلفية. وحقيق الس
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العربيــة اإلســامية هــو امتــداد أو تــدد للــراع الــذي اندلــع يف اطــار اليهودية 
واملســيحية حــول اآليــة التوراتيــة ســابقة الذكــر126)126(. والتزييــف الكبــر 
اآلخــر الــذي مارســه اجلابــري يف هــذا اللحــاظ، هــو اهتامــه للحــاج بأنــه يعيــد 
ــيًا.  ــده هرمس ــذا ع ــى الل ول ــى صورته(ع ــق الل ادم ع ــر يف عبارة)خل الضم
ــي  ــًا!، فف ــري متام ــه اجلاب ــا يدعي ــس م ــول بعك ــاج يق ــال إن احل ــة احل وحقيق
تفســر احلــاج املقتضــب للقــرآن أو مــا تبقــى منــه، ورد عنــه يف تفســره لآليــة 
الثالثــة مــن ســورة التغابن)وصوركــم فأحســن صوركم(قولــه: خلــق آدم عــى 

ــه التــي صــوره عليهــا، فأحســن صورتــه127)127). صورتــه، أي صورت

ــاد  ــد الل العب ــا تعب ــم، وم ــان إىل عل ــاس ال يؤدي ــر والقي ــدأ)أن النظ ــا مب أم
ــا  ــو هن ــيعة128)128(. فه ــية الش ــى هرمس ــًا ع ــا دلي ــي اختذه ــا(، والت هب
يــارس تزييــف للنــص الــذي اقتبســه مــن األشــعري وكتابــه مقــاالت 
اإلســاميني129)129(، فقــد بــرت النــص ليغــر دالالتــه، فاألشــعري ال يقــول 
إن الشــيعة عمومــًا يعتمــدون هــذا الــرأي، إنــا يقســهم لثــان فــرق، وال ينســب 
ــه قــام  انــكار النظــر والقيــاس إال لفرقــة واحــدة منهــم. فضــًا عــن ذلــك فإن
ــايل يف  ــه املتع ــول اإلل ــتوجير ح ــن فس ــه م ــذي اقتبس ــاهد ال ــر الش ــًا بتزوي أيض
ــق  ــن طري ــة الل ع ــل إىل معرف ــتحالة التوص ــى بزعمه)اس ــي تتبن ــية الت اهلرمس

ــواس130)130). ــل واحل ــق الفع ــن طري ــه، أي ع ــون ونظام ــل الك تأم

ــزًا  ــزوا متيي ــد مي ــية، ق ــني للهرمس ــن الدارس ــر م ــه كث ــر ومع ــذا األخ فه
ــه املجهــول يف  ــه املعلــوم يف املذاهــب اهلرمســية املتفائلــة واإلل حاســًا بــني اإلل
املذاهــب الغنوصيــة املتشــائمة، فالغنــوص املســيحي هــو الــذي تبنــى اســتحالة 
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االســتدالل بالعــامل عــى الل املتعــايل ألن العــامل رش وفــوىض، ومــا كان كذلــك 
ــة التــي ورثــت  ال يمكــن أن يكــون مــن صنــع إلــه خــر. أمــا اهلرمســية الوثني
التصــور الفلســفي اليونــاين، فهــي تنــص عــى)أن الل منظــور يف خلقــه(. وقــد 
ــرى الل  ــم:)إذا أردت أن ت ــا قوهل ــم ومنه ــن نصوصه ــًا م ــتوجير بعض أورد فس
فأنظــر إىل الشــمس، وأنظــر إىل مســار القمــر، وأنظــر إىل انتظــام النجــوم. فمــن 
ــذه  ــدة ه ــة واح ــل يف حلظ ــا تتأم ــه؟..، وعندم ــذا كل ــام يف ه ــظ النظ ــذي حيف ال
البدائــع كافــة تــدرك مــن خــال الرؤيــة املفعمــة للنفــس كيــف أن الامنظــور 
يغــدو منظــورًا عــر مــا خيلقــه مــن صنائعــه(، ومنهــا أيضــًا قوهلم:)هــل ســتقول 
إن الل ال منظــور؟. ال تتكلــم هكــذا، فمــن هــو أظهــر مــن الل؟، إنــه مل خيلــق كل 

ــرًا(131)131). ــودات ط ــه يف املوج ــك نفس ــي يري يشء إال لك

وهكــذا فــإن ســقوط املبــادئ األساســية التــي بنــى عليهــا اجلابــري ادعاءاتــه 
حــول هرمســية الشــيعة واملتصوفــة وأخــوان الصفــا، تســقط مجيــع التهــم التــي 
وجههــا للفكــر الشــيعي واإلمــام الصــادق وتلميــذه هشــام بــن احلكــم. وعليــه 
ــل  ــاج العق ــي نت ــة، ه ــول اإلمام ــات ح ــكار ورؤى ونظري ــن أف ــوه م ــا تبن ف
ــة  ــث النبوي ــة واألحادي ــوص القرآني ــى النص ــد ع ــص، املعتم ــيعي اخلال الش
الصحيحــة، و أقــوال األئمــة ورشوحاهتــم. وقــد اتضــح أن اجلابــري كان 
ــة الســنية، وملنظــور القداســة البائــس  ــة املذهبي مدفوعــًا ومنســاقًا لأليديولوجي
واملزيــف، ومــا رســخه املــوروث الســائد يف الوعــي والذاكــرة اإلســامية حــول 

ــد للــرتاث!؟. ــذي يقــدم نفســه كناق ــة، يف الوقــت ال مســألة اخلاف

4/ بــدا الباحــث والكاتــب املــري عبــد اجلــواد ياســني يف كتابــه الســلطة 



 حايعة الغدير وت ساس السلطة  عد مرحلة النبوة عي الدراسات النقدية املعاارة

219

يف اإلســام- العقــل الفقهــي الســلفي بــني النــص والتاريــخ. الصــادر 
ــًا  ــدا تابع ــة، ب ــة والدقيق ــه اللطيف ــن حتليات ــم م ــى الرغ ــام)2000م(. وع ع
ــى  ــح، حت ــح وصي ــكل واض ــه بش ــى طروحات ــد تبن ــري، فق ــًا للجاب مطيع
ــده  ــه ناق ــا كتب ــل ب ــى األق ــة ع ــق أو مقابل ــة أو حتق ــا دون مراجع ــة منه اخلاطئ
ــى  ــا تبن ــيعة، ك ــية الش ــادع هبرمس ــج واملخ ــه الف ــى رأي ــيش. فتبن ــورج طرابي ج
ــداءه  ــن وابت ــر التدوي ــي أو ع ــار املرجع ــول االط ــًا ح ــة متام ــه اخلاطئ نظريت
عام)143هـــ( التــي بناهــا عــى قــراءة خاطئــة ومبتــورة ألحــد النصــوص التــي 
ــة  نقلهــا الذهبــي132)132(، وقــد بــني جــورج طرابيــيش خطــأ هــذه النظري
ــه  ــف أن ــا، وكي ــري حياهل ــا اجلاب ــع فيه ــي وق ــة الت ــات التارخيي ــدى املغالط وم
نتيجــة الســتعجاله يف تقريــر النتائــج أو لعــدم جديتــه البحثيــة أو حرصــه عــى 

ــرة133)133). ــاء الكب ــك األخط ــع يف تل ــد وق ــل، ق ــة النق ــي ودق التق

وعــى أيــة حــال فــإن اخلطــأ املنهجــي والفكــري والعلمــي الكبــر الــذي يقع 
ــزان  ــيعية(للخافة بمي ــنية والش ــه كا النظريتني)الس ــو وزن ــواد ه ــد اجل ــه عب في
واحــد، وحكمــه عــى النصــوص املؤسســة حلجــة كل طــرف عــى أهنــا ليســت 
ــال: كان  ــن. فق ــر التدوي ــًا يف ع ــت الحق ــا تأسس ــيشء، وأهن ــخ ب ــن التاري م
اخلــط الســيايس العــام للســلطة احلاكمــة، يلتمــس الرشعيــة يف فعــل الســلف، 
ومــا ينســب إليهــم مــن اإلمجــاع عــى اختيــار أيب بكــر واخللفــاء بعــده. وذلــك 
ــيعة  ــات الش ــورت طروح ــد أن تبل ــي. وبع ــة لع ــيعة بالوصي ــة الش ــي مقول لنف
حــول اإلمامــة مــع جعفــر الصــادق، بــدأ الفكــر الســني يــرد عليهــا يــرد عليهــا 
بفعــل الســلف، ابتــداًء مــع ابــن قتيبة)ت276هـــ(يف كتابــه اإلمامــة والسياســة. 
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ــني  ــل الس ــال العق ــيعة، ق ــع الش ــة م ــة النظري ــس املواجه ــى وطي ــد أن ح وبع
بالوصيــة أليب بكــر، فتأولــوا بعــض آيــات القــرآن، وبعــض األحاديــث، 
وجلــأوا للقيــاس ســيا يف قضيــة تقديــم أبــو بكــر للصــاة أثنــاء مــرض النبــي. 
أي عمليــة تنصيــص التاريــخ. مشــرًا إىل إن الشــيعة هــم أيضــًا قــد قامــوا هبــذه 
ــج  ــة و حج ــة إىل أدل ــداث التارخيي ــول األح ــوص حت ــد نص ــة، أي تولي العملي
إللــزام اخلصــم134)134(. و استشــهد لذلــك بــا يرويــه ابــن أيب احلديــد هبــذا 

ــوص135)135). اخلص

مــا قــام بــه عبــد اجلــواد هنــا، هــو أيضــًا احلكــم عــى الــكل باجلــزء، ودمــغ 
املقالــة الشــيعية عمومــًا بالوضــع واالنتــاج املتأخــر عى أســاس بعــض الروايات 
واألحاديــث التــي تداوهلــا الغــاة وبعــض فــرق الشــيعة وهــي كثــرة، ســيا إنــه 
يستشــهد باختــاف مؤديــات النصــوص الــواردة عــن زيــد الشــهيد بــن اإلمــام 
زيــن العابديــن عــن النصــوص الــواردة عــن أخيــه اإلمــام الباقــر136)136(. 
كــا إنــه غــض الطــرف عــن إن نظريــة اإلمامــة والوصيــة التــي يتبناهــا الشــيعة، 
ــه يف  ــي نفس ــام ع ــا، اإلم ــا وصح هب ــا وأظهره ــا وقواعده ــن أصوهل ــا س إن
ــك.  ــد ذل ــة تؤك ــج الباغ ــة يف هن ــه املبثوث ــا، وخطب ــقيفة وغره ــداث الس أح
ــض  ــة- بغ ــام عي)ع(باخلاف ــول أحقيــة اإلم ــيعة ح ــة الش ــى أن نظري بمعن
ــاصة  ــي مع ــدًا، وه ــة ج ــرتة متقدم ــي لف ــة- تنتم ــث العصم ــن مباح ــر ع النظ
ــيعي، أو  ــر الش ــن للفك ــن منظري ــدر ع ــي مل تص ــا. وه ــة هل ــداث ومواكب لألح
علــاء الــكام الشــيعة أو رواة احلديــث، املتأخريــن نســبيًا، إنــا صــدرت عــن 
الشــخص األول املعنــي هبــذا األمــر، وطــرف املقابلــة الــذي تــدور حولــه تلــك 
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املبــاين، وهــو اإلمــام عــي)ع(. وتغــاض عبــد اجلــواد عــن هــذه احلقيقــة، يشــر 
لرغبتــه يف تــاوز التاريــخ و حقائقــه إلثبــات مــا يدعيــه!. إذ قــرر انســياقًا أمــام 
مــا ارتكــز يف وعيــه وذاكرتــه مــن الفكــر الســني واملــوروث الســائد مــا نصــه:« 
إن الثابــت عندنــا بغــر شــك هــو نفــي الوصيــة بإطــاق، ســواء كانــت لعــي أو 

لغــر عــي«137)137).

وقــال يف موضــع آخــر للتأكيــد عــى فكرتــه حــول التنظــر الاحــق ملســألة 
ــوى  ــل، دع ــرآن والعق ــزان الق ــزن بمي ــن أن ن ــف يمك ــة: كي ــة والعصم الوصي
ــا  ــر ك ــًا للباق ــة. ووفق ــارة لألئم ــه إش ــس في ــرآن لي ــة. فالق ــة والعصم النصي
يــروي الكلينــي، أن مــن مــات وليــس لــه إمــام مــات ميتــة كفــر ونفــاق. فلــاذا 
ــا أهنــم حمــددون بالعــدد واالســم؟.  ســكت القــرآن عــن النــص عليهــم، طامل
ــدوره-أي  ــندوه ب ــن وأس ــول بالباط ــيعة للق ــأ الش ــكالية جل ــذه اإلش ــال ه حي
الباطــن- إىل األئمــة مــن أهــل البيــت. واســتنادًا هلــذه املفاهيــم الغنوصيــة، التي 
تعــد ســمة أصيلــة مــن ســات العقــل الشــيعي، راح الشــيعة يتأولــون اآليــات 

ــًا138)138). ــًا متكلف ــًا حتكيمي تأوي

بالنتيجــة فإنــه خلــص لتقريــر إن املبــادئ النظريــة للتشــيع با يف ذلــك عصمة 
األئمــة ونصيــة أقواهلــم، فضــًا عــن عددهــم وتســميتهم، مل تســفر عــن نفســها 
قبــل تداعيــات االنفجــار الســيايس للفتنــة الكــرى، إذ لــو كان النــص عليهــم 
ســابقًا عــى الفتنــة، فكيــف نفــر صمتــه طــوال الفــرتة الســابقة عليهــا. لقــد 
ــة بغــر انقطــاع  ــة األموي كانــت ظــروف القهــر الدمــوي الــذي مارســته الدول
يف مواجهــة الشــيعة، وأهــل البيــت ابتــداًء مــن احلســني، هــي العامــل الرئيــس 
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احلاســم يف توليــد الشــيعة كتيــار ســيايس رسعــان مــا حتــول إىل عقيــدة كاميــة 
وأصوليــة. وهنــا يســتعيد مقــوالت اجلابــري حــول تأســس النظريــة الشــيعية يف 
اإلمامــة عــى مبــاين الفلســفة اهلرمســية، حميــًا إىل كتابــه تكويــن العقــل العــريب. 
كــا إنــه يســتعيد نفــس العبــارات أو الصفــة التــي أطلقهــا اجلابــري عــى العقــل 
ــوالت  ــض مق ــى بع ــك ع ــد ذل ــًا لتأكي ــل ال عقاين(حمي ــيعي وهي)عق الش
ــه  فرقــة الكيســانية، وفرقــة اهلاشــمية وغرهــا مــن فــرق الغــاة!. وأضــاف أن
ــم،  ــي املنظ ــيعي اإلمام ــق الش ــل إىل النس ــاة األوائ ــؤالء الغ ــن ه ــا م اذا انتقلن
فســوف نــرى بوضــوح ذات املامــح اهلرمســية املخاصمــة للعقــل، وهــي هــذه 
املــرة تقــدم بصــورة أكثــر تنظيــًا وبأغطيــة رشعيــة أكثــر أحكامــًا، حيــث كانــت 
عجلــة التنصيــص قــد بــدأت تــدور. إذ ال نــكاد نفتقــد فكــرة مــن أفــكار الغــاة 
األوائــل مــن العصمــة إىل الغيبــة إىل الرجعــة إىل اجلفــر. وهــو هنــا أيضــًا حييــل 

إىل اجلابــري يف كتابــه ســالف الذكــر139)139).

ــوع نفســه، فقــد  ــم قــدم املوض يعيــد عبــد اجلــواد اجــرتار ســؤال قدي
ــي  ــادق)ع(، إذ روى الكلين ــام الص ــد اإلم ــارضًا يف عه ــؤال ح ــذا الس كان ه
)ت329هـــ(، إن أحــد الشــيعة قــال لــه إن خماليفهــم يعرتضــون عليهــم بعــدم 
ذكــر أســاء األئمــة يف القــرآن. فــكان جوابــه: قولــوا هلــم إن رســول الل نزلــت 
ــو  ــول الل ه ــى كان رس ــا، حت ــا وال أربع ــم ثاث ــم الل هل ــاة ومل يس ــه الص علي
الــذي فــر ذلــك هلــم، ونزلــت عليــه الــزكاة ومل يســم هلــم الل مــن كل أربعــني 
ــت  ــم..، ونزل ــك هل ــر ذل ــذي ف ــو ال ــول الل ه ــى كان رس ــم، حت ــا دره درمه
)أطيعــوا الل وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر منكــم(يف عــي واحلســن واحلســني، 
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فقــال هلــم رســول الل: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله. وقــال: أوصيكــم بكتاب 
الل وأهــل بيتــي. وأنــزل الل)إنــا يريــد الل ليذهــب عنكــم الرجــس أهــل البيــت 
ويطهركــم تطهــرا(. فلــو ســكت رســول الل ومل يبــني مــن أهــل بيتــه، الدعاهــا 

ــان140)140). ــان وآل ف آل ف

ــد اجلــواد الــذي نقــل عــن الكلينــي احلديــث الســابق)من مــات  ولكــن عب
ــى  ــًا ع ــه- دلي ــب ظن ــذه- حس ــه ليتخ ــى ب ــام زمانه...(واحتف ــرف إم ومل يع
ــذه  ــل ه ــن نق ــل ع ــرآن، تغاف ــة يف الق ــاء األئم ــر أس ــدم ذك ــع ع ــارض م التع
ــه!؟.  ــاد طرح ــذي أع ــث ال ــم احلدي ــؤال القدي ــى الس ــب ع ــي تي ــة الت الرواي
ــه  ــرضب فكرت ــألة، وت ــذه املس ــه يف ه ــح خمادعت ــا تفض ــيط وهــو أهن ــبب بس لس
يف الصميــم، وتعــل مــن ســؤاله هــذا مصــادرة عــى املطلــوب وال معنــى لــه يف 

ــل. األص

ولكــن عبــد اجلــواد الــذي ســارع إلعــادة طــرح هــذا التســاؤل، تناســى أن 
عجلتــه هــذه ومــا قــرره يف عبارته)الثابــت عندنــا بغــر شــك هــو نفــي الوصيــة 
ــق،  ــر وأعم ــكلة أك ــه يف مش ــر عي(توقع ــي أو لغ ــت لع ــواء كان ــاق، س بإط
ــوص  ــي مل ي ــو إذا كان النب ــب، وه ــم وأصع ــؤال أه ــاب لس ــه الب ــح علي وتفت
ألحــد مــن بعــده، فكيــف أحــرز املســلمون رشعيــة الطاعــة ألويل األمــر؟!. فإن 
قــال نــص آيــة أويل األمــر، فمــن الســهل الســؤال حينهــا مــن هــم هــؤالء، هــل 
هــم اخللفــاء أمــم العلــاء، أم الفقهــاء، أم الــوالة والعــال.. ؟!. وعليــه مــا مدى 
رشعيــة االنتظــام املجتمعــي)يف الســلم واحلــرب واملعامــات والعبــادات( وفــق 
جمــال أو إطــار الدولــة واخلافــة منــذ خافــة أيب بكــر حتــى ســقوط املؤسســة 
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عــى أيــدي املغــول؟. فــإن قــال إن األمــور كلهــا بعــد مرحلــة النبــوة، مرهونــة 
الجتهــاد العلــاء والفقهــاء..، فحينهــا جيــدر الســؤال عــن مصــداق اآليــة، التــي 
حــددت طرفــًا ثالثــًا ملتعلــق الطاعــة)الل، الرســول، أويل األمــر منكــم(؟!، وإال 

أصبــح الطــرف الثالــث مهمــًا وزائــدًا؟!.

هــذا التــرع والتعنــت واحلديــة يف تقريــر النتائــج، وإغــاق دائــرة احلــوار 
ــات  ــري لوجه ــرض الق ــذات أو الف ــات ال ــعيًا إلثب ــري، س ــي والفك العلم
النظــر، دعــًا لأليديولوجيــة املتبنــاة، هــو مــا يميــز بــني األبحــاث والدراســات 
التــي كانــت تســعى هلــذه الغايــة مــن األســاس، ووضعتهــا نصــب عينيهــا منــذ 
ــق  ــرد وبعم ــوع بتج ــث املوض ــت بح ــي حاول ــات الت ــني الدراس ــة، وب البداي
أكــر، وبرغبــة يف املعرفــة والبحــث اجلــاد بعيــدًا عــن املاهيــات املســبقة. وهــو 
ــة  ــذا اجلزئي ــو يف ه ــر. فه ــارة الذك ــز م ــة بلقزي ــث يف دراس ــعره البح ــا استش م
بالــذات كان قــد قــال: إحجــم النبــي صــى الل عليــه وآلــه عــن العهــد لغــره 
بخافتــه. وعلــق يف اهلامــش: نســتثني مــن هــذا احلكــم الروايــة الشــيعية التــي 
ــث  ــني، وحدي ــث الثقل ــتنادًا حلدي ــة اس ــي باخلاف ــي أوىص لع ــأن النب ــول ب تق

ــر141)141). ــث الغدي ــة، وحدي املنزل

وإذا كان عبــد اجلــواد قــد رهــن النظريــة الشــيعية للخافــة بعــر التدويــن، 
وأفرغهــا مــن تارخييتهــا الســابقة، فــإن الباحــث التوني منصــف اجلــزار يف كتابه 
ــام)2007م(،  ــادر ع ــول الص ــوبة إىل الرس ــث املنس ــريب يف األحادي ــال الع املخي
قــد حكــم عــل جممــل املرويــات الشــيعية املتعلقــة بمســألة الرتابــط بــني النبــوة 
ــرة  ــل الس ــول يف مفاص ــب الرس ــي)ع(إىل جن ــام ع ــور اإلم ــة، وحض واإلمام



 حايعة الغدير وت ساس السلطة  عد مرحلة النبوة عي الدراسات النقدية املعاارة

225

املهمــة بــدءًا مــن نــزول الوحــي، مــرورًا ببعــض اآليــات القرآنيــة التــي نزلــت 
ــة اإلمامــة، وصــوالً إىل  ــوة ومرتب ــة النب ــني مرتب بحــق أهــل البيــت، والفــرق ب
ــة يف اللــوح املحفــوظ.  ــة وأســاء أهــل البيــت املكتوب ــر والوصي حديــث الغدي
حكــم عليهــا مجيعــًا عــى أهنــا مــن إنتــاج املخيــال الشــيعي142)142(. وهــذا 
حكــم متــرع جــدًا بــا شــك، وهــو ال يمــت للشــعور باملســؤولية العلميــة بأي 
صلــة، فــإن جنــوح بعــض الــرواة والغــاة لروايــة أخبــار خارجــة عــن املألــوف 
وفيهــا مــن املبالغــة والتهويــل مــا يقرهبــا مــن األســطورة واخليــال، ال يبيــح أبــدًا 
إطــاق أحــكام كليــة، وممارســة اإللغــاء الكيفــي والكمــي ألحــداث التاريــخ، 
وإال فباإلمــكان بنــاًء عــى هــذه القاعــدة القــول بخياليــة تاريــخ اإلســام ككل، 

بــا فيــه البعثــة النبويــة ذاهتــا، بــل تاريــخ البرشيــة كلهــا!.

ــن  ــج م ــذا املنه ــة، وهب ــى احلقيق ــي ع ــرح املتجن ــذا الط ــن ه ــرب م ــا يق وب
االنتقائيــة، مــع يل أعنــاق النصــوص لتــؤدي لغــر مؤدياهتــا الطبيعيــة وقراءهتــا 
بشــكل معكــوس متامــًا، بنــى الكاتــب والباحــث العراقــي عبــد الرســول عبــد 
الزهــرة املعــروف باســمه احلركــي أحــد الكاتــب143)143( أطروحتــه حــول 
إيــان أهــل البيت)ع(بمبــدأ الشــورى يف كتابــه الــذي عنونــه بفكرتــه األساســية 
ــادر  ــه الص ــة الفقي ــورى إىل والي ــن الش ــيعي م ــيايس الش ــر الس ــور الفك تط
ــت)ع( ــل البي ــا أه ــامية ويف مقدمته ــة اإلس ــى أن األم ــام)1997م(. فادع ع

خــال العقــود األوىل مــن التاريــخ اإلســامي كانــت تؤمــن بمبــدأ الشــورى يف 
تــداول الســلطة وحــق األمــة يف اختيــار والهتــا، وكان أهــل البيت)ع(بمقدمــة 
ــه. ولكــن بعــد النكبــات التــي أصيبــت هبــا  ــدأ ودافــع عن مــن عمــل هبــذا املب



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

226

ث
الجزء الثال

ــام  ــيس نظ ــورى وتأس ــام الش ــم لنظ ــني، والغاءه ــدي األموي ــى أي ــة ع األم
ــى  ــة ردًا ع ــت باخلاف ــل البي ــة أه ــوا بأحقي ــك فقال ــيعة بذل ــر الش ــة، تأث الوراث
األمويــني. أي أن هــذه النظريــة مل تكــن نظريــة أهــل البيــت أنفســهم وال نظريــة 

ــري144)144). ــرن األول اهلج ــيعة يف الق الش

ــح  ــف الري ــذب والتزيي ــارس الك ــب ي ــا أن الكات ــان هن ــن البي ــي ع غن
ــم يف  ــو املتحك ــورى كان ه ــدأ الش ــات أن مب ــه أوالً إثب ــخ، وإال كان علي للتاري
ــن  ــي م ــم أن يلغ ــن ث ــا!؟. وم ــا بعده ــقيفة وم ــاء يف الس ــلطة للخلف ــناد الس اس
صفحــات التاريــخ املشــاهد القمعيــة والدمويــة التــي صبغــت ســلطة اخلافــة 
ــل  ــرورًا بقت ــت الزهراء)ع(م ــى بي ــوم ع ــن اهلج ــدءَا م ــقيفة، ب ــة يف الس املؤسس
ــا  ــروب م ــق بح ــي أري ــاء الت ــرة، والدم ــن نوي ــك ب ــل بال ــة والتمثي ــي حنيف بن
ســمي بالــردة، وصــوالً الغتيــال ســعد بــن عبــادة مــن قبــل اخلليفــة الثــاين. إن 
متلــق الكاتــب يف هــذا الطــرح جعلــه ملكيــًا أكثــر مــن امللــك نفســه، فقــد مــرت 
ــة املنتميــة للمذهــب الســني، وكيــف  ــا بعــض طروحــات الدراســات النقدي بن
ــقيفة  ــة يف الس ــلطة اخلاف ــة س ــة وحصيف ــة علمي ــاث نقدي ــردت وبأبح ــا ج أهن
ــن  ــز تكوي ــه بلقزي ــد اإلل ــة عب ــيا دراس ــورى، س ــدأ الش ــظ ملب ــن أي ملح م
املجــال الســيايس اإلســامي- النبــوة والسياســة. ودراســة عبــد املجيــد الــرشيف 
ــني.  ــام الس ــل اإلس ــام اجلم ــة بس ــخ، ودراس ــالة والتاري ــني لرس ــام ب اإلس
ــاين  ــة الث ــة اخلليف ــد مــن الدراســات يف هــذا املجــال. أمــا خاف وغرهــا العدي
فتمــت بالتعيــني، وأمــا الثالــث فبمرحيــة شــورى بائســة ألبعــد احلــدود. وقــد 
ناقشــها ببعــد حتليــي دقيــق الباحــث التونــي حممــد يوســف ادريــس يف بحثــه 
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ــة. ــات الديني ــلطانية والوالي ــكام الس ــاب األح ــل يف كت ــخ املتخي التاري

كــا ادعــى الكاتــب إن النصــوص التــي يتــذرع هبــا الشــيعة إلثبــات تعيــني 
النبــي صــى الل عليــه وآلــه لإلمــام عي)ع(خليفــة مــن بعــده، يوجــد يف قباهلــا 
ــت)ع( ــل البي ــي وأه ــزام النب ــد الت ــيعي، تؤك ــرتاث الش ــا ال ــل هب ــوص حيق نص
بمبــدأ الشــورى وحــق األمــة يف اختيــار خلفائهــا. وهــو هنــا مل يــارس أســلوب 
ــات  ــس إلثب ــص املقتب ــر دالالت الن ــرت وغ ــل زور وب ــب، ب ــة فحس االنتقائي
وجهــة نظــره!. إذ نقــل مقطعــًا مــن كتــاب الشــايف يف اإلمامــة للرشيــف 
ــام  ــن اإلم ــب م ــب طل ــد املطل ــن عب ــاس ب ــه: إن العب ــال في املرتىض)436هـ(ق
عــي)ع(أن يســأل النبــي صــى الل عليــه وآلــه عــن القائــم باألمــر بعــده، فــان 
كان هلــم بينــه وان كان لغرهــم وىص هبــم145)145(. وبنــاء عــى هــذا النــص 
ــدأ  ــت ملب ــل البي ــي أه ــول بتبن ــة، والق ــي الوصي ــب لنف ــب الكات ــه يذه ومثيات
الشــورى. وحقيقــة احلــال إن هــذا النص ينقلــه الرشيــف املرتىض كأحــد احلجج 
التــي احتــج هبــا القــاض عبــد اجلبــار املعتزيل)415هـــ( عى الشــيعة وعــى مبدأ 
الوصيــة. ثــم إنــه بعــد أســطر قليلــة رشع بالــرد عــى هــذا النــص ونقــده وبيــان 
ــه146)146(. ولكــن الكاتــب كســابقيه يــارس  فســاده وفســاد االحتجــاج ب
أســلوب التاعــب بالنصــوص وبرتهــا وتزييــف دالالهتــا إلثبــات مــا يدعيــه. 
ولســنا بحاجــة ملتابعــة اراءه فقــد تكفــل ببياهنــا والــرد عليهــا الباحــث مرتــىض 
املهــري يف كتابــه دفــع أباطيــل الكاتــب، والباحــث واملفكــر ســامي البــدري يف 

ــة. ــه شــبهات وردود احللقــة الثالث كتاب

م�سادر البحث
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أوالً- املصادر األولية:

-القرآن الكريم.

-ابــن األثــر: أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم بــن حممــد بــن عبــد الكريــم 
ــيباين)630هـ / 1232م(. بن الش

ــ   1/ الكامــل يف التاريــخ، )دار صــادرـ دار بــروت، بــروت لبنــان1385 هـ
م(.  1965/

ــد  ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــل: اح ــن حنب ــد ب -أح
/855م(. الشــيباين)241هـ 

2/ املسند)ط1، املطبعة امليمنية: القاهر-مر، 1313هـ/1895م(.

-البخاري: أبو عبد الل حممد بن إساعيل)256هـ/869 م(.

3/ صحيح البخاري، )دار الفكر، بروت لبنان، 1401هـ /1981 م(.

-الباذري، أحد بن حييى بن جابر )279هـ / 892 م(.

4/ مجــل مــن أنســاب األرشاف. حتقيــق: ســهيل زكار و ريــاض زركي )ط1، 
دار الفكــر، بــروت - لبنان، 1417هـــ/ 1996م(.

-البيهقي: أبو بكر احد بن احلسني. ت)458هـ/1065م(.

5/ الســنن الكــرى. )طبعــة دائــرة املعــارف النظاميــة: حيــدر آبــاد الدكــن- 
اهلند/1344هـ/1925مـ(.

ــريش)597 هـــ  ــي الق ــن ع ــن ب ــد الرح ــرج عب ــو الف ــوزي: أب ــن اجل -اب
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1200م(. /

ــا  ــادر عط ــد الق ــد عب ــم. حتقيق:حمم ــوك واألم ــخ املل ــم يف تاري 6/ املنتظ
ــان،  ــروت- لبن ــة: ب ــب العلمي ــا)ط1، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ومصطف

1992م(. 1412ه ـــ/

-اجلوهري: أبو بكر أحد بن عبد العزيز. ت)323هـ/934م(.

ــي)ط2،  ــادي األمين ــد ه ــق: حمم ــع وحتقي ــم ومج ــدك. تقدي ــقيفة وف 7/ الس
ــان 1413ه ـــ/ 1993م(. ــروت- لبن ــي: ب ــة الكتب رشك

-ابــن حجــر: شــهاب الديــن أيب الفضــل أحــد بــن عي بــن حجر العســقاين 
)852هـ /1448م(

8/فتــح البــاري يف رشح صحيــح البخــاري. حتقيــق حمــب الديــن اخلطيــب 
ــلفية، د. ت( ــب الس )ط1، دار الكت

حممــد.  الل  هبــة  بــن  حامــد  ابــو  الديــن  عــز  احلديــد،  أيب  ابــن   -
. ) 1م 2 5 8 / 6هـــ 5 6 ( ت

9/رشح هنــج الباغــة، حتقيــق حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم)ط1، دار احيــاء 
الكتــب العربيــة: القاهــرة- مــر

1378هـ/ 1959م(.

-ابن سعد: حممد بن سعد بن منيع الزهري. ت)230هـ/844 م(.

ــر)ط1، مكتبــة  10/ كتــاب الطبقــات الكبــر. حتقيــق: عــي حممــد عم
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1421هـــ/2001م(. القاهرة-مــر،  اخلانجــي، 

-ابن شبة النمري: أبو زيد عمر. ت)262هـ/875م(.

ــر:  ــلتوت)ط1، دار الفك ــد ش ــم حمم ــح: فهي ــورة. ت ــة املن ــخ املدين 11/ تاري
قــم- إيــران 1410هـــ/1989م(.

-ابن أيب شيبة: ابو بكر عبد الل )235هـ/849م(.

12/ املصنــف يف األحاديــث واالخبــار. ضبــط وتعليــق: ســعيد اللحام)ط1، 
دار الفكر:بــروت- لبنان 1409هـ /1989م(.

-الطراين: أيب القاسم سليان بن أحد الطراين)360هـ /970 م(.

13/ املعجــم الكبــر. حتقيــق: حــدي عبــد املجيــد)ط2، دار احيــاء الــرتاث، 
بــروت- لبنان، 1397هـــ/1976 م(.

-الطري: أبو جعفر حممد بن جرير)310هـ/922 م(.

14/ تاريــخ الرســل وامللــوك واألمــم)ط 4، مؤسســة األعلمــي: بــروت-
1403هـ/1993م(. لبنان، 

-ابن طيفور: أبو الفضل بن أيب طاهر. ت)380هـ/990م(.

إيــران  قــم-  بصــريت:  مكتبــة  )ط1،  النســاء.  باغــات   /15
. ) 1م 9 4 2 / 1هـــ 3 6 1

ابن عبد ربه األندلي: أحد بن حممد. ت)328هـ/939م(.

16/ العقــد الفريــد. تــح: مفيــد حممــد قميحــة)ط1، دار الكتــب العلميــة: 
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بــروت- لبنــان 1404هـــ/1983م(.

ــد الل  ــن عب ــة الل ب ــن هب ــن اب ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــاكر: أب ــن عس -اب
ــافعي)571 هـــ/1175 م(. الش

17/ تاريــخ مدينــة دمشــق. حتقيــق: عــي شــري)ط2، دار الفكــر، بــروت-
ـ /1995م(. لبنان، 1415 ه

-العيني: أبو حممد حممود بن أحد. ت)855هـ/1451م(.

18/ عمــدة القــاري يف رشح صحيــح البخــاري. )دار إحيــاء الــرتاث العريب: 
ــان د. ت(. بروت- لبن

-ابن قتيبة: أبو حممد عبد الل بن مسلم الدينوري)276هـ/889 م(.

مؤسســة  الزينــي)ط1،  حممــد  حتقيق:طــه  والسياســة.  اإلمامــة   /19
1387هـــ/1967م(. مــر  احللبي:القاهــرةـ- 

-ابن كثر: أبو الفداء اساعيل بن كثر الدمشقي)774هـ/1372 م(.

ــاء  ــري )ط1، دار احي ــي ش ــق: ع ــخ. حتقي ــة يف التاري ــة والنهاي 20/ البداي
ــروت - لبنان1408هـــ/ 1988م( الرتاث:ب

ـ /950م(. - الكليني: أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق)ت329ه

الكتــب  دار  غفــاري)ط3،  أكــر  وتعليق:عــي  تصحيــح  21/الــكايف. 
1388هـــ/1946م(. ايــران،  طهــران-  اإلســامية: 

-املسعودي: أبو احلسن عي بن احلسني بن عي ت )346هـ/ 1055م(
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ــر)ط2،  ــعد داغ ــف اس ــر. حتقيق:يوس ــادن اجلوه ــب ومع ــروج الذه 22/م
ــران 1385ه ـــ/1965م(. ــم- اي دار اهلجرة:ق

القشــري  احلجــاج  بــن  مســلم  احلســني  أبــو  -مســلم: 
. ) 8م 7 4 / 2هـ 6 1 ( ي ر بو لنيســا ا

23/ اجلامع الصحيح )ط1، دار الفكر، بروت لبنان، د. ت(.

-النويري: شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب. ت)733هـ/1332م(.

24/ هنايــة اإلرب يف فنــون األدب. تــح: مفيــد قميحــة و حســن نــور 
الديــن)ط1، دار الكتــب العلميــة: بــروت- لبنــان 1424هـــ/2004م(.

ــري.  ــوب احلم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد املل ــد عب ــو حمم ــام: أب ــن هش -اب
ت)218هــــ/833م(.

25/ الســرة النبويــة. حتقيــق: حممــد حميــي الديــن)ط1، مكتبــة حممــد عــي 
صبيــح: مــر- القاهــرة 1383هـــ/1963م(.

-اليعقــويب: أحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح. كــن 
حيــًا عام)292هـ/904م(.

26/ تاريخ اليعقويب)دار صادر: بروت- لبنان د. ت(.

ثانيًا- املصادر الثانوية:

- أحد الكاتب.

27/ تطــور الفكــر الســيايس الشــيعي مــن الشــورى إىل واليــة الفقيــه)ط1، 
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دار اجلديــد: بــروت- لبنــان1998م(.

-األميني: عبد احلسني أحد.

28/ الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب)ط1، مؤسســة األعلمــي: بروت- 
لبنان1994م(.

-بسام اجلمل.

29/ اإلسام السني)ط1، دار الطليعة: بروت- لبنان2006م(.

-بلقزيز: عبد اإلله.

30/ تكويــن املجــال الســيايس اإلســامي- النبــوة والسياســة)ط1، مركــز 
ــة: بــروت- لبنــان2005م(. دراســات الوحــدة العربي

-اجلابري: حممد عابد.

ــة لنظــم املعرفــة يف الثقافــة  ــة نقدي ــة العقــل العــريب- دراســة حتليلي 31/ بني
ــان2009م(. ــروت- لبن ــة: ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة)ط9، مرك العربي

ــة:  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــريب)ط10، مرك ــل الع ــن العق 32/ تكوي
بــروت- لبنــان2009م(.

-جيفري.

مهيــب  ترمجــة:  املبكــر.  وتطــوره  اإلســامي  التشــيع  أصــول   /33
لبنــان2008م(. بــروت-  األدبيــة:  الكنــوز  دار  عيزوقــي)ط1، 

-رضوان السيد.
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34/ اجلاعــة واملجتمــع والدولــة- ســلطة األيديولوجيــا يف املجال الســيايس 
العــريب اإلســامي)ط2، دار الكتــاب العريب: بــروت- لبنــان2007م(.

-الرشيف: عبد املجيد.

35/ اإلســام بــني الرســالة والتاريــخ. )ط2، دار الطليعــة: بــروت- 
لبنــان2008م(.

-طرابييش: جورج.

36/ اشكاليات العقل العريب)ط1، دار الساقي: بروت- لبنان1998م(.

بــروت-  الســاقي:  دار  اإلســام)ط1،  يف  املســتقيل  العقــل   /37
2000م(. لبنــان

ــتأنفة)ط1، دار  ــأة املس ــث- النش ــام احلدي ــرآن إىل إس ــام الق ــن إس 38/ م
ــان2010م(. ــروت- لبن ــاقي: ب الس

-هشام جعيط.

39/ الفتنــة- جدليــة الديــن والسياســة يف اإلســام املبكــر. )ط4، دار 
الطليعــة: بــروت- لبنــان2000م(.

-وجيه قانصو.

ــن األوىل.  ــل التكوي ــة يف مراح ــخ- دراس ــص والتاري ــني الن ــيعة ب 40/ الش
ــان2016م(. ــروت- لبن ــارايب: ب )ط1، دار الف

-الوريمي: ناجية بوعجيلة.
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الفكــر  يف  واملهمــش  الســائد  ثنائيــة  والختــاف-  االئتــاف  يف   /41
دمشــق2004م(. ســوريا-  املــدى:  دار  القديــم)ط1،  اإلســامي 

-ياسني: عبد اجلواد.

النــص  بــني  الســلفي  الفقهــي  العقــل  اإلســام-  يف  الســلطة   /42
لبنــان2000م(. بــروت-  العــريب:  الثقــايف  املركــز  والتاريــخ)ط2، 

هوامش البحث

إســام  إىل  القــرآن  إســام  مــن  طرابيــيش:  جــورج  ينظــر:   )1(-1
.6 9 -1 1 / يــث حلد ا

2-)2( ينظــر: هشــام جعيــط: الفتنــة- جدليــة الديــن والسياســة يف اإلســام 
املبكــر، 26-38؛رضــوان الســيد: اجلاعــة واملجتمــع والدولــة، 29؛عبــد اإللــه 

بلقزيــز: تكويــن املجــال الســيايس، 41-39.

3-)3( ابن هشام: السرة النبوية، 503-501/2.

4-)4( رضوان السيد: اجلاعة واملجتمع، 30-29.

5-)5( بلقزيز: تكوين املجال السيايس، 41-39.

6-)6( ترجــم مؤخــرًا مــن قبــل حــود حــود، وصــدر عــن دار التكويــن يف 
دمشــق عــام 2014م.

7-)7( ابن هشام: السرة النبوية، 289/2؛الطري: تاريخ، 84/2.

ــن ســعد:الطبقات  ــة، 656/4-657؛اب ــن هشــام: الســرة النبوي 8- )8( اب
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الكــرى، 266/2-267؛البخاري:صحيح194/4؛الطري:تاريــخ، 442/2.

9- )9( الطري:تاريــخ، 455/2-456؛النويــري: هنايــة اإلرب، 29/19-
.30

اإلرب،  هنايــة  457/2-458؛النويــري:  الطري:تاريــخ،   )10(  -10
.35 -34 /19

11- )11( ابــن ســعد:الطبقات، 224/2؛أحــد بــن حنبــل، 325/1؛ 
.76/5 9/7؛مســلم:صحيح،  صحيــح،  البخــاري: 

12- )12( عرضــت ناجيــة الوريمــي بوعجيلــة العيــد مــن هــذه املخالفات، 
ينظر: االئتــاف واالختــاف، 180-154.

ــن  ــا م ــني بقيت ــاء لليلت ــوم األربع ــداع ي ــى والص ــب باحلم 13-)13( أصي
صفــر، وتــويف لليلتــني أو اثنتــي عــرش ليلــة مــن ربيــع األول(. الواقدي:املغازي، 
3 /117-1120؛الطري:تاريــخ، 430/2، 442. والراجح)13-14يــوم(. 

العيني:عمدةالقــاري، 99/16؛60/18.

14- )14( الطري:تاريخ، 436-432/2.

15- )15( الطري:تاريخ، 435/2.

اجلوزي:املنتظــم،  400/2؛ابــن  تاريــخ،  الطــري:  ينظــر.   )16(  -16
.18 -17 /4

17- )17( ابن هشام: السرة النبوية، 660-656/4.
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18- )18( ابــن هشــام: الســرة النبويــة، 656/4-660؛ابــن قتيبة:اإلمامــة 
والسياســة، 15/1؛ البــاذري: أنســاب األرشاف، 582/1.

19-)19( ينظر ابن هشام: السرة النبوية، 660-656/4.

20-)20( ابن هشام: السرة النبوية، 659/4.

21-)21( رشح هنج الباغة، 25/2.

22-)22( مجل من أنساب األرشاف، 262-261/2.

443/2؛457- 123/2؛الطري:تاريــخ،  اليعقويب:تاريــخ،   )23(  -23
459؛ابــن األثر:الكامــل، 325/2.

24- )24( اليعقويب:تاريــخ، 123/2؛ابــن أيب احلديــد:رشح هنــج الباغــة، 
.20/6

25-)25( مونتغمري وات:حممد يف املدينة، 120، 123.

26-)26( ينظر. جعيط: الفتنة، 36..

27-)27( الطري: تاريخ، 459-458/2.

28-)28( الســقيفة وفــدك، 48-49؛ابــن أيب احلديــد:رشح هنــج الباغــة، 
.219/1

29-)29( زهر هواري: املعارضة والسلطة يف اإلسام، 92-91.

30- )30( تنظــر ترمجــة ايب بكــر عــن ابــن ســعد: الطبقــات الكبــر، 
.213 -169 /3
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31- )31( جيفري:أصول التشيع، 44-38.

32- )32( ينظر: بسام اجلمل: اإلسام السني، 137-130.

33- )33( ينظــر: املــاوردي: األحــكام الســلطانية، 3-11؛أبــو يعــى الفراء: 
ــلطانية، 27-19. األحكام الس

34-)34( ابن خلدون: تاريخ، 1046/3.

35- )35( عبــد اجلــواد ياسني:الســلطة يف اإلســام، 54. وعــن األشــعري 
ونظريتــه ينظــر: أبــو زهــرة: تاريــخ املذاهــب، 163-151.

36-)36( عبداجلواد ياسني: السلطة يف اإلسام، 28.

37- )37( األشعري:مقاالت اإلساميني، 3-2/1.

38- )38( األشعري:اإلبانة، 71.

39- )39( األشعري:اإلبانة، 72-71.

40- )40( األشعري:اإلبانة، 73-72.

أيب  30/1؛ابــن  والسياســة،  اإلمامــة  قتيبــة:  ابــن  )41(ينظــر   -41
شــيبة:املصنف، 527/8؛ابــن عبــد ربــه األندلي:العقــد الفريــد، 13/5.

ــد،  ــد الفري ــة: العق ــد رب ــن عب ــخ، 430/3؛اب ــري: تاري 42- )42( الط
21/5؛الطــراين: املعجــم الكبــر، 62/1؛ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، 

.422-418/30

الكــرى،  152/5؛البيهقي:الســنن  صحيــح،  مســلم:   )43(-43
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.144/6 البــاري،  فتــح  حجــر:  298/6؛ابــن 

44-)44( البخــاري: صحيــح، 83/5؛مســلم:صحيح، 154/5؛الطــري: 
تاريــخ، 208/3.

45-)45( جيفري: اصول التشيع، 67-62.

46- )46( البــاذري: أنســاب األرشاف، 250/1، 589؛ابــن كثر:البدايــة 
والنهايــة، 40/7.

47- )47( لتفصيــات أوىف ينظــر بحثنا)االجتــاع الســيايس واإلســام 
ــالة  ــام الرس ــتأنفة إلس ــأة املس ــة- النش ــوة واإلمام ــن كتاب)النب املتغاير(ضم

.121-102 ج2(، 

48- )48( ابــن أيب شــيبة:املصنف، 473/7؛أحــد بــن حنبــل: مســند، 
.212/5 الكــرى،  382/5؛البيهقي:الســنن 

106/6؛مســلم:صحيح،  حنبل:مســند،  بــن  أحــد   )49(  -49
.153/8 الكــرى،  110/7؛البيهقي:الســنن 

50- )50( بسام اجلمل: اإلسام السني، 137-136.

51- )51( ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، 343/3؛أحــد بن حنبل: مســند، 
43/1؛البخــاري: صحيح، 126/8؛مســلم:صحيح، 4/6؛ الباذري:أنســاب 

األرشاف، 543/1؛الطري:تاريخ، 292/3.

52-)52( بلقزيــز: حمــارضة بعنوان)إشــكالية الديني والســيايس- قراءات يف 
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كتابــات عبــد اإللــه بلقزيــز(، أقامتهــا مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 
 https://www. youtube. بتاريــخ)2018/11/9م(.  واألبحــاث 

0uWIQJLiRKo=com/watch?v

 https://ar. ويكيبيديــا  احلكــم.  وأصــول  اإلســام   )53(-53
/wikipedia. org/wiki

54-)54( ينظــر: هشــام جعيــط: الفتنــة، 26-38؛رضــوان الســيد: اجلاعــة 
واملجتمــع، 29؛بلقزيــز: تكويــن املجــال الســيايس، 41-39.

55- )55( اإلسام والسياسة، 35؛تكوين املجال السيايس، 44-41.

56- )56( اإلســام والسياســة، 35-36؛تكويــن املجــال الســيايس، 44-
.47

57- )57( ينظــر. عبــد اإللــه بلقزيــز: تكويــن املجــال الســيايس اإلســامي، 
.53-52

58- )58( بلقزيز: تكوين املجال السيايس اإلسامي، 51.

59- )59( ابن شبة: تاريخ املدينة، 548/2؛الطري:تاريخ، 477/2.

60-)60( آل عمران/103.

61-)61( آل عمران/144.

62-)62( ابن أيب احلديد: رشح هنج الباغة، 307/2.

63-)63( وجيه قانصو: الشيعة بني النص والتاريخ، 78.
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64-)64( آل عمران/144.

65- )65( وجيه قانصو: الشيعة بني النص والتاريخ، 81- 82.

66-)66( وجيه قانصو: الشيعة بني النص والتاريخ، 83-82.

67-)67( أحد بن حنبل: مسند، 152/3؛مسلم/ صحيح، 95/7.

68-)68( وجيه قانصو: الشيعة، 86-83.

69-)69( وجيه قانصو: الشيعة، 89-86.

70-)70( ابن هشام:السرة النبوية، 190-189/1.

71-)71( ابن هشام: السرة النبوية، 349/2.

72-)72( وجيه قانصو: الشيعة، 112-111.

73-)73( وجيه قانصو: الشيعة، 118-113.

74-)74( ينظــر حتليــل عبــد املجيــد الــرشيف هلــذه احلقيقــة يف كتابه)اإلســام 
بني الرســالة والتاريــخ(، 105-102.

75-)75( الشيعة بني النص والتاريخ، 144.

76-)76( الطري: تاريخ، 449/2؛ابن األثر: الكامل، 326/2.

77-)77( اليعقــويب: تاريــخ، 126/2؛ابــن أيب احلديــد: رشح هنــج الباغة، 
.17/6

تاريــخ،  870/4؛اليعقــويب:  النبيــة،  الســرة  هشــام:  ابــن   )78(-78
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.327/2 تاريــخ،  60/2؛الطــري: 

اإلرب،  هنايــة  455/2-456؛النويــري:  الطري:تاريــخ،   )79(  -79
.30 -29 /19

اإلرب،  هنايــة  457/2-458؛النويــري:  الطري:تاريــخ،   )80(  -80
.35 -34 /19

81- )81( ينظر ابن خلدون: تاريخ، 188/2.

82- )82( الطري:تاريخ، 365/2.

83-)83( الطري: تاريخ، 459-458/2.

ابــن  وينظــر   .584-583/1 األرشاف،  الباذري:أنســاب   )84(-84
.26/8 صحيــح،  657/4-658؛البخــاري:  النبويــة،  هشام:الســرة 

85-)85( قانصو: الشيعة، 120.

86-)86( قانصو: الشيعة، 122-120

87- )87( ابــن طيفــور: باغــات النســاء، 20؛ابــن أيب احلديــد:رشح هنــج 
الباغــة، 233/16.

88- )88( هنج الباغة، 409.

89- )89( أحد بن حنبل: مسند، 347/5.

ــر، 1،  ــر األميني:الغدي ــر ينظ ــث الغدي ــف يف حدي ــول التألي 90- )90( ح
.198-191
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91- )91( اجلابري: تكوين العقل العريب، 175-174.

92- )92( اجلابري: بنية العقل العريب، 13.

93- )93( اجلابري: بنية العقل العريب، 318.

94- )94( اجلابري: تكوين العقل العريب، 194.

95- )95( اجلابري: تكوين العقل العريب، 199-194.

96- )96( اجلابري: تكوين العقل العريب، 194.

97- )97( اجلابري: تكوين العقل العريب، 179-176.

98- )98( اجلابــري: تكويــن العقــل العــريب، 208. وينظــر اهتامــه للحــاج 
209-208 باهلرمسية، 

99- )99( اجلابري: تكوين العقل العريب، 200-199.

100- )100( اجلابري: تكوين العقل العريب، 200.

101- )101( اجلابري: تكوين العقل العريب، 200.

102- )102( اجلابري: تكوين العقل العريب، 200.

103-)103( اجلابري: تكوين العقل العريب، 206-202.

104-)104( اجلابري: تكوين العقل العريب، 225-224.

105-)105( اجلابري: تكوين العقل العريب، 226.

106-)106( اجلابري: تكوين العقل العريب، 227-226.
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107-)107( اجلابري: تكوين العقل العريب، 228.

108-)108( اجلابري: تكوين العقل العريب، 228.

ــه:  ــر كتاب ــريب326-327. وينظ ــل الع ــة العق ــري: بني 109-)109( اجلاب
ــريب، 228. ــل الع ــن العق تكوي

110-)110( اجلابري: بنية العقل العريب، 318-317.

111-)111( اجلابري: بنية العقل العريب، 318.

ــد  ــد اعتم ــريب، 318- 325. وق ــل الع ــة العق ــري: بني 112-)112( اجلاب
ــاض  ــه وق ــان املغريب)ت363هـ(فقي ــاض النع ــى الق ــايس ع ــبه أس ــكل ش بش
ــرة  ــاعيلية مغاي ــة اس ــاد مرجعي ــدًا العت ــه كان متقص ــي. أي أن ــاط الفاطم الب
وخمالفــة للتشــيع االثنــا عــرشي مــن بــاب ذر الرمــاد يف العيــون، خلدمــة غرضــه 

ــات. ــض الطروح ــن بع ــي م االيديولوج

113-)113( مروج الذهب وعادن اجلوهر، 43-42/1..

114-)114( اجلابري: بنية العقل العريب، 329-328.

115-)115( الكليني: الكايف، 389/1.

116-)116( اجلابري: بنية العقل العريب، 330-328.

117-)117( اجلابري: بنية العقل العريب، 343-342.

ــل  ــريب- العق ــل الع ــد العق ــد نق ــه نق ــه لكتاب ــر مقدمت 118-)118( تنظ
املســتقيل يف اإلســام، 9.
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119-)119( طرابييش: العقل املستقيل، 140..

120-)120( طرابييش: العقل املستقيل، 148-141.

121-)121( طرابييش: العقل املستقيل، 151-150.

122-)122( سفر التكوين، 27-26/1.

123-)123( طرابييش: العقل املستقيل، 151.

124-)124( أحــد بــن حنبــل: مســند، 351/2؛البخــاري: صحيــح، 
.149/8 صحيــح،  125/7؛مســلم: 

125-)125( ابن قتيبة: تأويل خمتلف احلديث، 206-204.

126-)126( طرابييش: العقل املستقيل، 151- 161.

127-)127( طرابييش: العقل املستقيل، 151- 161.

128-)128( اجلابري: تكوين العقل العريب، 201..

129-)129( ينظر النص يف الصفحات، 53-51.

130-)130( ينظر اجلابري: تكوين العقل العريب، 179-176.

131-)131( طرابييش: العقل املستقيل، 166- 170.

132-)132( ينظــر تفصيــات هــذه النظريــة عنــد اجلابــري: تكويــن العقل 
ــا بعدها. ــريب، 62وم الع

طرابيــيش:  عنــد  النظريــة  هــذه  نقــد  تفصيــات  ينظــر   )133(-133
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اشــكاليات العقــل العــريب، 9 ومــا بعدهــا.

134-)134( عبد اجلواد: السلطة، 55-56؛ 89.

135-)135( رشح هنج الباغة، 49-48/11.

136-)136( عبد اجلواد: السلطة، 55-56؛ 89.

137-)137( عبد اجلواد: السلطة، 59.

138-)138( عبد اجلواد: السلطة، 91-90.

139-)139( عبد اجلواد: السلطة، 94-92.

140-)140( الكليني، 287-286/1.

141-)141( بلقزيز: تكوين املجال السيايس اإلسامي، 51.

142-)142( املخيال الشيعي، 359-356.

143-)143( ويكيبيديا أحد الكاتب.

 https://ar. wikipedia. org wiki

144-)144( أحد الكاتب: تطور الفكر السيايس الشيعي، 19..

145-)145( أحد الكاتب: تطور الفكر السيايس الشيعي، 19.

146-)146( املرتىض: الشايف باإلمامة، 153-150/2.
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سوسيولوجيا الغدير قراءة مفاهيمية يف ماهية سلطة الغدير وعالقتها 
بسلطة الفقيه الشيعي

د. مرمي ر�سا

املقدمة:

تعــّد سوســيولوجيا الغديــر موضوًعــا حديًثــا غريًبــا لعاملــنْي ينبغــي 
ل: هــو اقتصــار دراســات قضيــة الغديــر عــى الناحيــة  ماحظتهــا، العامــل األَوَّ
ــا العامــل الثــاين فهــو ســقوط موضــوع حادثــة  التارخييــة والدينيــة واألدبيــة. أمَّ
ــلطة  ــة الس ــى بدراس ــي تعن ــيايس، الت ــاع الس ــم االجت ــب عل ــن كت ــر م الغدي
ــات  ــة باملجتمع ــع اخلاص ــداث والوقائ ــق باألح ــا يتعل ــع في ــا باملجتم وعاقته
الغربيــة. والعامــل الثــاين ليــس غريًبــا بحــّد ذاتــه؛ ألنَّ علــم االجتــاع الســيايس 
الــذي ُيــدّرس يف املجتمعــات اإلســامية بشــكل عــام، والعربيــة بشــكل خاص، 

ــة.  ــا هــو خــاص باملجتمعــات الغربي إنَّ

لــذا، تكمــن أمهيــة البحــث وجدتــه يف نقطتــني: األُوىل دراســة قضيــة الغديــر 
ــس  ــي، ولي ــاره االجتاع ــدث بإط ــة احل ــاع لدراس ــم االجت ــور عل ــن حم ضم
ــة  ــة دراس ــي. والثاني ــي، أو األديب الفن ــي الرشع ــردي، أو الدين ــي ال التارخي

ــيايس.  ــاع الس ــم االجت ــوع عل ــلطة، موض ــا بالس ــال ربطه ــن خ ــة م القضي

اأهداف البحث:
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* التعــّرف عــى قضيــة الغديــر يف إطــار عواملهــا املجتمعيــة ضمــن 
الســيايس. االجتــاع  علــم  اختصــاص 

* دراسة قضية الغدير كظاهرة سياسية اجتاعية.

* تصنيــف قضيــة الغديــر كظاهــرة تأسيســية لســلطة دينيــة وسياســية 
واجتاعيــة.

ــام  ــة النتظ ــّية الرضورّي ــلطة السياس ــر بالّس ــة الغدي ــة حادث ــف عاق * كش
ــا. ــات وتقدمه املجتمع

* تبيان عاقة سلطة الغدير بسلطة الفقيه الشيعي يف عر الغيبة. 

اإ�سكالية البحث الرئي�سة

ــك  ــاع الســيايس؛ وذل ــم االجت ــر يف إطــار عل ــة الغدي ــدرس البحــث قضي ي
ــهم  ــات، يس ــني اجلاع ــي ب ــل ديناميك ــداث تفاع ــا يف إح ــن دوره ــق م للتحق
ــه  ــع وتقدم ــام املجتم ــة لقي ــة الرضوري ــية واالجتاعي ــم السياس ــأة النظ يف نش
ــا  وتطــوره، وعليــه، ال يــدف البحــث إىل التتبــع التارخيــي حلادثــة الغديــر، وإنَّ
دراســة حادثــة الغديــر كواقعــة سياســية غر منفصلــة عــن الظــروف االقتصادية 
ــوم  ــث مفه ــدرس البح ــك ي ــو بذل ــا، وه ــي أنتجته ــة الت ــة والثقافي واالجتاعي
ــة  ــى اإلمامــة، وذلــك يف ســياق مقارب ــر بمعن ــة الغدي ــة احلــارض يف خطب الوالي
ــف  ــب تعري ــه - بحس ــا يمّثل ــيايس ب ــاع الس ــم االجت ــلطة يف عل ــكالية الس إش
ــرح  ــات1، ويط ــادة املجتمع ــلطة وقي ــم للس ــن عل ــه( - م ــس دوفرجي )موري

)1) دوفرجيه، موريس، علم اجتاع السياسة، ترمجة سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسات 
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ــة: ــة التالي ــكالية الرئيس اإلش

كيــف يؤثــر مفهــوم واليــة الغديــر يف تطــور الفكــر الســيايس الشــيعي ضمــن 
إطــار علــم االجتاع الســيايس؟

الفر�سية الرئي�سة: 

يؤّســس مفهــوم الواليــة احلــارض يف خطبــة الغديــر لســلطة سياســية اجتاعية 
هــي قــوام شــكل احلكــم اإلســامي يف عــر النبــيِّ واألئمــة، فضــًا عــن عر 

الغيبــة مــع الفقيه الشــيعي.

املنهج:

املنهج التارخيي، والوصفي، والتحليي 

التقنيات:

حتليل املضمون

أقسام البحث: 

ينقسم البحث إىل ثاثة أقسام تتناول املوضوعات التالية: 

َأّواًل: املفاهيم واملصطلحات العلمية املقاربة ملفهوم السلطة

ثانيًّا: ماهية سلطة الغدير والعوامل املحيطة هبا

ثالًثا: االتاهات الفكرية والنظرية املفّرة لسلطة الغدير

والنرش والتوزيع، بروت، ط1، 1991م، ص 21.
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اخلال�سة: 

تعرض أهم اخلاصات التي توصل إليها البحث، وبعض التوصيات. 

مقدمة البحث:

تعــّد قضيــة الغديــر عــى قــدر كبــر مــن األمهيــة عنــد الشــيعة اإلماميــة الذين 
ــه  ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــة ع ــى إمام ــة ع ــة القوي ــد األدل ــا كأح ــكون هب يتمس
، وحديث  ــام بنــصٍّ مــن رســول الل صــىَّ الل عليــه وآله عــن الل عــزَّ وجــلَّ السَّ
الغديــر معــروف ومتواتــر يف كتــب الفريقــني، لكــنَّ سوســيولوجيا الغديــر يعــدُّ 
موضوًعــا حديًثــا غريًبــا لعاملــنْي مهــا: نــوع اختصــاص دراســة حادثــة الغديــر، 

وتاهــل احلادثــة يف الكتــب العلميــة املتخصصــة بالسوســيولوجيا.

ل اقتصــار الدراســات واألبحــاث عــى تنــاول  ُياحــظ يف العامــل األُوَّ
ــة،  ــه الردي ــدث بتفاصيل ــع احل ــة يف تتب ــة التارخيي ــن الناحي ــر م ــة الغدي قضي
ومــن الناحيــة الدينيــة يف ثبــت تواتــر احلديــث وصحــة أســانيده وإثبــات أحقيــة 
إمامــة عــيِّ بــن أيب طالــب، فضــًا عــن الناحيــة األدبيــة التــي تتغنّــى بفضائــل 
ــا العامــل الثــاين، فالافــت هــو ســقوط  صاحــب القضيــة ســام الل عليــه، َأمَّ
موضــوع حادثــة الغديــر مــن كتب علــم االجتــاع عاّمــة، وكتــب علــم االجتاع 

ــلطة وعاقتهــا باملجتمــع.  ــى بدراســة الّس ــي ُتعن الســيايس، خاصــة الت

والعامــل الثــاين ليــس غريًبــا بحــدِّ ذاتــه ألنَّ علــم االجتــاع الســيايس الــذي 
ــا  ُيــدّرس يف املجتمعــات اإلســامية بشــكل عــام، والعربيــة بشــكل خــاص، إنَّ
هــو خــاص باملجتمعــات الغربيــة، لذلــك يعنــى بدراســة األحــداث والوقائــع 
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اخلاصــة هبــا مــن قبيــل نشــأة الــدول، وعــر األنــوار، وقيــام الثــورة الفرنســية، 
والثــورة الصناعيــة، واملؤسســات القانونيــة وغرهــا...

جــاء النــص اإلهلــي يــوم الغديــر يؤكــد عــى الواليــة، لكــْن بمعناها األوســع 
ــام، إنَّ  ــه السَّ واألشــمل مــن واليــة شــخص اإلمــام عــيِّ بــن أيب طالــب علي
واليــة يــوم الغديــر هــي الواليــة التــي يتحقــق هبــا اهلــدف النهائــي مــن الديــن 
والرســالة اخلامتــة، أي انتظــام املجتمعــات اإلنســانية وكاهلــا وتطورهــا، وهــو 
مــا ال يكــون دون واٍل يتابــع احلكــم والقيــادة للمجتمــع، وحتيــط بحادثــة الغدير 
ــاس،  ــوع األس ــلطة، املوض ــوم الس ــاء مفه ــهم يف بن ــة تس ــل جمتمعي ــّدة عوام ع
ــع  ــادة املجتم ــلطة قي ــلطة لس ــذه الس ــس ه ــيايس، وتؤس ــاع الس ــم االجت يف عل

اإلســامي مــع الفقيــه الشــيعي يف عــر الغيبــة. 

اأوًل: املفاهيم وامل�سطلحات العلمية املقاربة ملفهوم ال�سلطة

ــاع  ــم االجت ــم، ودور عل ــد املفاهي ــة يف حتدي ــرضورة املنهجي ــن ال ــا م انطاًق
الســيايس الغــريب يف نشــوء وبلــورة مفهوم الســلطة، املفهــوم الرئيــس يف البحث، 
ــث  ــا كان البح ــة، وملَّ ــره العلمي ــوم ومعاي ــد املفه ــة لتحدي ــة الفعلي ــرز احلاج ت
املاثــل بــني أيدينــا يرتبــط بدراســة الســلطة يف حــدث إســامي، كان ال ُبــدَّ مــن 

التوقــف عنــد مفهــوم الســلطة يف عاقتهــا باحلاكميــة والواليــة.

1. التاأطري النظري الغربي ملفهوم ال�سلطة 

ــلطة  ــى الس ــراع ع ــد يف ال ــاين يتجّس ــزاع اإلنس ــخ، والن ــر التاري ــذ فج من
عــى اختــاف صــوره. ويعــّد موضــوع الســلطة املوضــوع األبــرز لعلــم 
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االجتــاع الســيايس وفــق قــول األغلبيــة1، وذلــك يف ســياق حلــاظ وجــود البعــد 
ــية.  ــرة السياس ــي يف الظاه املجتمع

ــن  ــد م ــع العدي ــيايس م ــاع الس ــم االجت ــات األُوىل لعل ــدأت اإلرهاص ب
املفكريــن منهــم )نيكــوال مكيافيــي( )1469- 1527(، واملفكــر الفرنــي 
ــة  ــلطة رضورة ملّح ــرى الس ــكيو( )1689- 1755(. األَّول ي ــارل مونتس )ش
ــي  ــذي يق ــوازع ال ــب دور ال ــا تلع ــاين ألهنَّ ــاع اإلنس ــة يف االجت ــة دائم وحاج
اإلنســان مــن رشِّ أعالــه بســبب طبيعتــه الســيئة، بينــا يعتقــد الثــاين بخضــوع 

ــا.  ــات وظروفه ــك املجتمع ــن تل ــق ع ــة تنبث ــني خاص ــات لقوان املجتمع

تبلــور العلــم حديًثــا يف القــرن التاســع عــرش عــى يــد عــدد مــن الباحثــني2 
االجتاعيــة  وحتوالهتــا  األوروبيــة،  الصناعيــة  الثــورة  لتداعيــات  نتيجــة 
واالقتصاديــة والسياســية والفكريــة والعلميــة بعــد ترســخ الدولــة الدســتورية 
واســتنفاذ دورهــا يف العــامل الصناعــي الغــريب، ويتداخــل فيــه مفهــوم الســلطة 
مــع مفاهيــم ُأخــرى مثــل التأثــر، القــدرة، القــوة، اإلكــراه، النفــوذ؛ إذ يلجأ كلُّ 
َمــن يتمتــع بالقــدر الــكايف مــن القــوة واملكانــة إىل امتــاك الســلطة، واإلقــدام 
عــى انتزاعهــا ممـّـن يمســك هبــا باعتــاد عــّدة وســائل3، وكان )ابــن خلــدون(، 

)1) أشتي، شوكت، علم االجتاع السيايس، مقدمات توضيحية، دار أبعاد، بروت، 2010م، 
ط1، ص 122. 

)2) يعّد أمههم سان سيمون، وأوغست كونت، وهربرت سبنر، إميل دوركايم، ماكس فير، 
من  إىل غرهم  إضافة  وانجلز،  ماركس  كارل  ميتشلز، كروزييه،  ملز، موسكا،  باريتو، 

علاء ورواد املدرسة الوظيفية والبنيوية يف النصف الثاين من القرن العرشين.
عويدات،  منشورات  الياس،  حنا  الياس  ترمجة  السياسية،  السلطة  وليام،  جان  البيار،   (3(



 سوسيولوجيا الغدير قراءة مفاسيمية عي ماسية سلطة الغدير وعالقةءا  سلطة الفقيه الشيوي

253

ــع  ــرن الراب ــّر- يف الق ــؤالء وف ــبق ه ــد س ــريب، ق ــامي الع ــوف اإلس الفيلس
عــرش - ظاهــرة الســلطة عــى ضــوء التقلبــات التارخييــة التــي متــرُّ هبــا اجلاعــة 

ــة، لكــْن ضمــن مســمى علــم العمــران، وليــس علــم االجتــاع. البرشي

يرتكــز ابــن خلــدون يف دراســته للســلطة إىل مفهــوم العصبيــة التــي تشــّكل 
ــا،  ــوم حديًث ــط املفه ــا يرتب ــلطة، بين ــة الس ــار ديناميكي ــة وراء مس ــوة الكامن الق
ــق  ــة بنس ــة املرتبط ــة والرشعي ــوة النظامي ــاع، بالق ــم االجت ــوس عل ــق قام وف
ــه )املقدمــة(2 إىل أنَّ االجتــاع  ــة1. يشــر ابــن خلــدون يف كتاب ــة االجتاعي املكان
ــن  ــم ع ــاس بعضه ــع الن ــود وازع يدف ــتلزم وج ــامل يس ــران الع ــرشي وعم الب
بعــض ملِــا يف طباعهــم احليوانيــة مــن الظلــم والعــدوان، ويتــدرج هــذا الــوازع 
مــن الســلطة املعنوّيــة التــي تكــون لشــيوخ البــدو وكبارهــم إىل الســلطة املاديــة 
التــي تتجّســم يف الدولــة وأجهزهتــا؛ فيكــون لذلــك الــوازع الغلبــة والســلطان 

واليــد القاهــرة التــي يقتــدر هبــا عــى قهــر اآلخريــن3.

ويعــّد ماكــس فيــر، املنّظــر األبــرز ملفهوم الســلطة يف علــم االجتاع الســيايس 
الغــريب، إىل مفهــوم الّســلطة كرابــط بــني جمموعــة مــن املؤسســات املرتابطــة بــا 
ُيصطَلــح عليــه بالعنــف املــرشوع، بحيــث تصبــح الّســلطة جمموعــة املؤسســات 

بروت، 1983م، ط3، ص 116.
)1) أشتي، شوكت، علم االجتاع السيايس، مقدمات توضيحية، مرجع سابق، ص 184. 

)2) موسوعة ابن خلدون هي )كتاب العر وديوان املبتدأ واخلر يف أيام العرب والعجم والربر 
ومن عاصهم من ذوي السلطان األكر(، وقد عرف اجلزء األول منها بـ )املقدمة(. 

)3) اجلابري، حمّمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معامل نظرية خلدونية يف التاريخ 
اإلسامي، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، 1994م، ط6، ص163،164. 
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واألجهــزة التــي مُتّكــن أصحاهبــا مــن إخضــاع املواطنــني نتيجــة احتــكار هــذا 
العنــف املــرشوع1، كــا حيــّدد ثاثــة أنــواع للســلطة الرشعيــة: التقليديــة الناشــئة 
عــن الديــن أو العــادات والتقاليــد، والعقانيــة القانونيــة املنبثقــة مــن القوانــني، 

والكاريزميــة الرياديــة التــي تتعّلــق بالشــخصّية الفــذة.

ــا يتجّســد يف  ــا سياســيًّا صًف ــد فيــر، موضوًع ــح الّســلطة، عن ــه، تصب وعلي
كيــان الدولــة، أو يف كلِّ اآلليــات التــي تتحكــم يف العاقــات االجتاعيــة بشــكل 
ــكاهلا  ــّددت أش ــلطة وإْن تع ــاص. فالّس ــكل خ ــوى بش ــات الق ــام، وعاق ع
وتنّوعــت إالَّ أنَّ النــوع الّســيايس منهــا يبقــى مثــار اجلــدل يف الدراســات 
ــه أكثــر إثــارة للبغضــاء، والتنــازع، والــراع،  خلطورتــه وحساســية طرحــه، ألنَّ
وعلــم االجتــاع الســيايس يــدرس الســلطة السياســية بعاقتهــا باملجتمــع، أي 
ــه  ف بأنَّ ــة الطبقــة احلاكمــة بالطبقــة املحكومــة، واحلكــم والنظــام، وُيعــرَّ عاق
ــة  ــى فئ ــر ع ــلطة تقت ــادة، وأنَّ الس ــة والقي ــة والوالي ــلطة واحلكوم ــم الس عل
خاصــة مــن النفــوذ أو القــدرة، تكــون مطابقــة لنظــام معايــر اجلاعــة وِقَيمهــا، 

ــة2. ــٍذ رشعي ممَّــا جيعلهــا حينئ

ــخ،  ــر التاري ــوره ع ــلطة وتط ــوم الّس ــام ملفه ــياق الع ــر يف الس ــذا، يظه هك
ــلطة إىل  ــّول الّس ــها، وإالَّ تتح ــة لنفس ــه اجلاع ــذي ارتضت ــق ال ــه باحل وارتباط

 Weber, Max, LE SAVANT ET LE POLITIQUE ,PLON.-(1(
 .24 :P ,1986 ,Paris

اجلامعية  املؤسسة  حداد،  سليم  ترمجة  السياسة،  اجتاع  علم  موريس،  دوفرجيه،   -(2(
للدراسات والنرش والتوزيع، بروت، 1991م، ط1، ص 22. 
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ــه  ــزام ب ــوره يف االلت ــور ص ــر تط ــر، ويش ــكل أو بآخ ــتبداد بش ــيطرة أو اس س
والتقيــد بُأصولــه إىل تــازم املفهــوم مــع الرشعيــة أو القــدرة املعــرَتف برشعيتها، 
عــى اختــاف نــوع الرشعيــة، ويوحــي املفهــوم العــام للســلطة بوجــود أشــكال 
عديــدة للّســلطة، تظهــر معاملهــا مــن خصوصيــة كلِّ حضــارة ينبثــق منهــا، إالَّ 
ــرز  ــر األب ــواع الســلطات وتشــّكل التعب أنَّ الســلطة الّسياســية تتقــّدم ســائر أن
ــّس  ــوه صاع يم ــن وج ــه م ــا تكتنف ــة مل ــع، إضاف ــلطات يف املجتم ــي الّس لباق

ــعوب.  ــات والش ــر املجتمع بمص

2. مفهوم ال�سلطة يف املنظور الإ�سالمي:

ترتبــط الســلطة اإلســامية لغوًيــا واصطاًحــا باحلاكميــة والواليــة، احلاكمية 
مــن جــذر َحكــم؛ يقــول الراغــب األصفهــاين: )أصلــه منــع منًعــا إلصــاح،... 
ــه كــذا أو ليــس بكــذا ســواء ألزمــت ذلــك غــرك  واحلُكــم بالــيشء أن تقــي بأنَّ
ــْدِل{  ــوا بِاْلَع ُكُم ــاِس َأْن حَتْ ــنْيَ النَّ ــْم َب ــاىل: }َوإَِذا َحَكْمُت ــال تع ــه، ق أو مل تلزم
النســاء: 58... ويقــال حاكــم وحــكام ملــن حيكــم بــني النــاس، قــال الل تعــاىل: 
ــو  ــك فه ــص بذل ــم املتخص ــرة: 188، واحلَك اِم{ البق ــكَّ ــا إىَِل احْلُ ــوا هِبَ }َوُتْدُل

أبلــغ، قــال الل تعــاىل: }َأَفَغــْرَ اللَِّ َأْبَتِغــي َحَكــًا{ األنعــام: 114...)1.

ــوايل  ــوالء والت ــاين: )ال ــول األصفه ــك يق ــذر وىل، ويف ذل ــن ج ــة م والوالي
ــتعار  ــا، ويس ــس منه ــا لي ــا م ــس بينه ــواًل لي ــًدا حص ــيئان فصاع ــل ش أن حيص

القرآن، مؤسسة األعلمي، بروت، 2009م،  املفردات يف غريب  الراغب،  )1) األصفهاين، 
ط1، ص171- 172.
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ذلــك للقــرب مــن حيــث املــكان ومــن حيــث النســبة ومــن حيــث الديــن ومــن 
حيــث الصداقــة والنــرة واالعتقــاد، والِواليــة النــرة، والَواليــة تــويل األمر، 
اللــة، وحقيقتــه تــويل األمــر، والــويل  اللــة والدَّ وقيــل الِواليــة والَواليــة نحــو الدِّ
واملــوىل يســتعمان يف ذلــك كلُّ واحــد منهــا يقــال يف معنــى الفاعــل أي املــوايل، 

ويف معنــى املــواىل...(1.

والّســلطة مــن جــذر ســلط، و)الّســاطة التمكــن مــن القهــر، يقــال ســّلطته 
ــاىل:  ــال تع ــاء:90، وق ــلََّطُهْم{ النس ــاَء اللُ َلَس ــْو َش ــاىل: }َوَل ــال تع ــلط، ق فتس
}َوَلِكــنَّ اللََّ ُيَســلُِّط ُرُســَلُه َعــَى َمــْن َيَشــاُء{ احلــرش:60، ومنه ســّمي الســلطان، 
ــِه  ــا لَِولِيِّ ــْد َجَعْلنَ ــا َفَق ــَل َمْظُلوًم ــْن ُقتِ ــو }َوَم ــاطة نح ــال يف الّس ــلطان يق والس
ي  ــمِّ ــر وس ــو األكث ــاطة وه ــذي الس ــال ل ــد يق ــْلَطاًنا{ اإلرساء: 33... وق ُس
ــر  ــنَّ أكث ــوب، لك ــى القل ــوم ع ــن اهلج ــق م ــا يلح ــك مل ــلطاًنا؛ ذل ــة س احلج
اِدُلــوَن  ِذيــَن جُيَ تســلطه عــى أهــل العلــم واحلكمــة مــن املؤمنــني، قــال تعاىل:}الَّ

ــر: 35...)2.  ــْلَطاٍن{ غاف ــْرِ ُس ــاِت اللَِّ بَِغ يِف َآَي

ــدف  ــاء هب ــم والقض ــامي باحلك ــن اإلس ــلطة يف الدي ــط الّس ــذا، ترتب هك
اإلصــاح وإقامــة العــدل، وترتبــط بالواليــة بمعنــى تــويل األُمــور، واالهتــام 
بالشــؤون وتريفهــا، وتقــوم عــى القــدرة عــى القهــر والغلبــة، ولــو باحلــبِّ 
والعلــم واحلكمــة، وباملقارنــة مــع الّســلطة يف الفكــر الّســيايس الغــريب، تشــرتك 
ــود  ــامي بوج ــيايس اإلس ــر الّس ــريب والفك ــيايس الغ ــر الّس ــلطة يف الفك الس

)1) املرجع نفسه، ص 712-710. 
)2) املرجع نفسه، ص 317. 
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القــدرة واملكانــة والغلبــة يف مفرداهتــا، إالَّ أنَّ الّســلطة يف الفكــر الّســيايس 
اإلســامي جوهرهــا الواليــة بمعنــى اإلمامــة أو اخلافــة عــى اختــاف املــراد 

ــة. ــيعة اإلمامي ــنة والّش ــني أهــل الّس هبــا مــا ب

يغلــب عــى تعريفــات اخلافــة واإلمامــة عنــد علــاء أهــل الّســنة، قديمهــم 
ــة اإلســامية،  ــذي لرئاســة الدول ــع التنظيمــي والتنفي وحديثهــم، إعطــاء الطاب
وحفــظ وحتقيــق مصالــح النــاس عــى هــدى مبــادئ الرشيعــة1. يــرى املــاوردي 
أنَّ لفــظ )اإلمامــة( موضــوع )خلافــة النبّوة يف حراســة الديــن وسياســة الدنيا(2، 
ويــّرح ابــن تيميــة بــدور اخلافــة واإلمامــة يف تســير شــؤون النــاس الدينيــة 
والدنيويــة، وذلــك قولــه: )واليــة أمــر النــاس مــن أعظــم واجبــات الديــن، بــل 
إلمتــام للديــن والدنيــا إالَّ هبــا، فــإنَّ بنــي آدم ال تتــم مصلحتهــم إالَّ باالجتــاع 

حلاجــة بعضهــم إىل بعــض،... وال ُبــدَّ هلــم عنــد االجتــاع مــن رأس(3. 

ــكل  ــزاوج بش ــنة ُت ــل الس ــد أه ــة عن ــات اخلاف ــن أنَّ تعريف ــم م ــى الرغ وع
ــخ  ــر التاري ــعوا ع ــم س ــة، إالَّ أنَّ علاءه ــن والدول ــام الدي ــني مه ــا ب ــح م واض
ــي،  ــا الدين ــن دوره ــال م ــا ين ــى ب ــا العظم ــقاط أمهيته ــة وإس ــني اخلاف لتوه

)1) العوا، حممد سليم، يف النظام السيايس للدولة اإلسامية، دار الرشوق، القاهرة، 2006م، 
ط2، ص 126 - 127. 

بروت،  اإلسامية،  اخلرية  القائم  مجعية  الشيعة،  عند  واحلاكمية  الوالية  خليل،  رزق،   (2(
اإلعام  مكتب  السلطانية،  األحكام  املاوردي،  عن  نقًا   ،73 ص  ط1،  1999م، 

اإلسامي، إيران، ال ط، د. ت، ص 5.
العمران، دار عامل  الراعي والرعية، حتقيق: عي  السياسة الرشعية يف إصاح  تيمية،  ابن   (3(

الفوائد، مطبوعات جممع الفقه اإلسامي، جدة، ص 232.
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فيقــول الغــزايل: )اعلــم أنَّ النظــر يف اإلمامــة أيًضــا ليــس مــن املهــات، 
ــه ليــس مــن العقائــد[ فهــي مــن  وليــس أيًضــا مــن فــن املعقــوالت ]بمعنــى أنَّ
ــم أنَّ الــكام يف اإلمامــة  ــه: )واعل ــات...(1. ويتفــق معــه اآلمــدي بقول الفقهي
ــع  ــث ال يس ــات بحي ــور األبدي ــن األُم ــات، وال م ــول الديان ــن ُأص ــس م لي
ــي إىل  ــب اجلوين ــك، يذه ــا(2. وكذل ــل هب ــا واجله ــرتاض عنه ــف االع املكل
مثــل هــذا الــرأي عندمــا يقــرر أنَّ )معظــم مســائل اإلمامــة عريــة عــن مســلك 

ــني(3.  ــدارك اليق ــن م ــة ع ــع، خلّي القط

إًذا، اخلافــة يف نظــر أهــل الّســنة، حكــم ســيايس قــد خيطــئ صاحبــه وقــد 
ــه )ليــس لــه مــن الّســلطة الدينيــة الترشيعيــة مــا يفــوق  يصيــب، فضــًا عــن أنَّ
ســلطة أي مســلم جمتهــد يف أحــكام الديــن، وهــو مــا جيعــل منهــا ]اخلافــة[ أمًرا 
ــة  ــلطة الثقافي ــني الّس ــل ب ــي ال تفص ــيعة الت ــد الش ــة عن ــاف اإلمام ــا بخ دنيويًّ
ــن  ــارة ع ــي )عب ــّوة، وه ــة كالنب ــرة إهلي ــة إم ــية...(4. فاإلمام ــلطة الّسياس والّس

)1) الغزايل، أبو حامد، االقتصاد يف االعتقاد، دار البصائر، القاهرة، 2001م، ط9، ص 504.
للشؤون اإلسامية،  املجلس األعى  الكام،  املرام يف علم  الدين، غاية  )2) اآلمدي، سيف 

القاهرة، 1971م، ص263.
التياث الظلم، كلية الرشيعة،  الغياثي، غياث األمم يف  )3) اجلويني، عبد امللك بن عبد الل، 

جامعة قطر، 1401هـ، ط2، ص75.
)4) الرشيف املرتىض، عي بن احلسني، الشايف يف اإلمامة، ترمجة: السيد عبد الزهراء احلسيني 
ص44.  ج1،  ط.،  ال  1986م،  طهران،  والنرش،  للطباعة  الصادق  مؤسسة  اخلطيب، 
وانظر أيضًا أحد حسني يعقوب، الوجيز يف اإلمامة والوالية، الغدير للطباعة والنرش، 

بروت، 1997م، ال ط.، ص40. 
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العلــم بــأنَّ الل تعــاىل أمــر رســوله أْن يســتخلف مــن بعــده َمــن يكــون حافًظــا 
ــة  ــة ُأصولي ــي قضي ــب(1، وه ــن كلِّ ذن ــا م ــه، معصوًم ــًذا ألحكام ــه، ومنف لدين
ــول  ــن ُأص ــن، م ــة، املتأخري ــاء اإلمامي ــهور الفقه ــد مش ــا، وعن ــاَون هب ال ُيته
املذهــب2، ويؤكــد الســيد اخلوئــي عــى أنَّ اإلمامــة بمعنــى اخلافــة السياســية 

ــن(3. ــات الدي ــات املذهــب ال مــن رضوري )مــن رضوري

وعليــه، فــإنَّ اإلمامــة عنــد الشــيعة ال يمكــن أْن حتكــم بــا أمــر الل، وحتقــق 
العــدل، وتصلــح املجتمعــات وتوصلهــا إىل ســعادة الداريــن إالَّ باقــرتان رشعية 
ــه رئيــس الّســلطة  الّســلطة الدينيــة والّسياســية يف الشــخص املنّصــب، حيــث إنَّ
ــل  ــكرية، وحيت ــة والعس ــة واإلداري ــة والقضائي ــية واالقتصادي ــة والّسياس الديني
مفهــوم الّســلطة موقــع اإلشــكالية األساســية يف الفكــر الّســيايس الشــيعي منــذ 
القــرن الرابــع اهلجــري، وبالتحديــد منــذ غيبــة اإلمــام )املهــدي بــن احلســن(، 
اإلمــام الثــاين عــرش لــدى الشــيعة االثنــي عرشيــة، لقــد ســعى الفقهــاء الشــيعة 
ــا  ــلطة وصاحبه ــع الّس ــبة لتموق ــة املناس ــة الفقهي ــد الصيغ ــخ لتحدي ــر التاري ع
وحدودهــا يف ظــل غيبــة اإلمــام املعصــوم، صاحــب الواليــة املطلقــة، فــإىل أيِّ 
مــدى يرتبــط حديــث الغديــر بمفهــوم الّســلطة؟ وهــل يمكــن دراســة حادثــة 

)1) الكركي، عي بن احلسني، رسائل املحقق الكركي املجموعة األوىل، مكتبة آية الل العظمى 
املرعيش النجفي، قم، 1409ه، ط1، ج 1، ص 61.

)2) اخلميني، روح الل، كتاب الطهارة، مطبعة مهر، قم، د. ت، ال ط، ج3، ص 325، 326.
)3) الغروي، عيل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى، تقريرات أبحاث السيد اخلوئي، دار اهلادي 

للمطبوعات، قم املقدسة، 1410هـ، ط3، ص 86. 
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الغديــر مــن خــال علــم االجتــاع الّســيايس الــذي يــدرس الظاهــرة الّسياســية 
مــن منظــار بعدهــا املجتمعــي؟ 

ثانًيا: ماهية �سلطة الغدير والعوامل املحيطة بها

تشــر حادثــة الغديــر يف ســياقها التارخيــي إىل قــدر كبــر مــن األمهيــة إذا مــا 
ــّدة  ــة ع ــذه احلادث ــع يف ه ــل، وتتم ــة والتحلي ــا بالدراس ــع ظروفه ــت مجي تناول
ــل  ــي، والعام ــل االجتاع ــرايف، والعام ــي واجلغ ــل البيئ ــا: العام ــل، أمهه عوام
الســيايس، والعامــل الدينــي، والعامــل اإلعامــي، ويســهم كلٌّ منهــا يف إرســاء 

ــة طــي التاريــخ لســجله.  ــة هــذا احلــدث وعــدم إمكاني أمهي

1. العامل البيئي واجلغرايف: 

العامــل البيئــي واجلغــرايف لــه أثــر يف الظواهــر االجتاعيــة والســلوك 
االجتاعــي داخــل املجتمــع، وهــذا مــا جــاء بــه ابــن خلــدون يف القــرن الرابــع 
ــع  ــاف طبائ ــا يف اخت ــة وأثره ــة اجلغرافي ــت البيئ ــي درس ــه الت ــرش يف مقدمت ع
ــة، وأنَّ  ــية واخللقي ــة والنفس ــة واالجتاعي ــمية والعقلي ــرش اجلس ــات الب وصف
ــن  ــت م ــة ليس ــك احلادث ــرارة يف تل ــاخ وح ــس ومن ــن طق ــة م ــل البيئي العوام
العوامــل التــي يمكــن نســياهنا مــن ِقبــل مــن عاشــها، فاحلــدث وقــع يف ذروة 
حــرِّ ظهــرة الصحــراء القاحلــة املعروفــة هبجرهــا ورماهلــا امللتهبــة، فضــًا عــّا 
يعنيــه التوقــف بتلــك الظــروف مــن تعــب، باإلضافــة إىل تعــب مناســك احلــج. 

ــا، وتعــّد  ــا، يبعــد غديــر خــم عــن ميقــات اجلحفــة 2.5 كــم تقريًب جغرافيًّ
ــم  ــن حّجه ــم م ــن إىل باده ــاج العائدي ــرق احلج ــرتق ط ــة مف ــة اجلحف منطق
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ــوع،  ــني بالرج ــلَّم، املتقدم ــه وس ــه وآل ــىَّ الل علي ــول ص ــر الرس ــب، فأم الواج
ــم. ــى وصوهل ــن حت ــار املتأخري ــر بانتظ ــا أم ك

ــنة  ــرة، يف الس ــن اهلج ــارشة م ــنة الع ــر يف الس ــة الغدي ــت حادث ــا، وقع زمانيًّ
األخــرة مــن عمــره الرشيــف صــىَّ الل عليــه وآلــه وســلَّم، أثنــاء رجوعــه مــن 
حجتــه األُوىل واألخــرة، إذ تــويف بعــد حــوايل أقــل مــن ثاثــة أشــهر؛ ولذلــك 

عرفــت بحجــة الــوداع.

2. العامل الجتماعي: 

ــل  ــاين التفاع ــا مع ــور فيه ــة، تتبل ــة حمض ــبة اجتاعي ــه مناس ــدِّ ذات ــّج بح احل
ــدث ال  ــا، واحل ــا وعروقه ــرش بألواهن ــوف الب ــف صن ــني خمتل ــه ب ــى درجات بأع
ينفصــل عــن احلــجِّ يف داللتــه هــذه مــن كونــه حمافًظــا عــى أكــر تمــٍع بــرشيٍّ 

ــي. وتفاع

3. العامل ال�سرعي: 

ــه، أي  ــى رشعيت ــز ع ــل احلائ ــو العام ــا ه ــي هن ــل الرشع ــود بالعام إنَّ املقص
ــث  ــامي، فاحلدي ــيِّ اإلس ــقِّ الدين ــة يف الش ــى القانوني ــاظ معن ــوين بلح ــه قان أنَّ
ــه،  ــنده ومتن ــة س ــره وصّح ــن توات ــر- م ــحَّ التعب ــه - إذا ص ــتمد رشعيت يس
ــر الــذي  ــا أنَّ حديــث الغدي ــة ذلــك خــارج حمــّل البحــث، والشــاهد هن وكيفي
يعــّر عــن احلادثــة حديــٌث متواتــٌر وصحيــُح الســند واملتــن، باتفــاق الفريقــني، 
ذكــره كبــار العلــاء، قديمهــم وحديثهــم، يف مراجــع التاريــخ واألدب والتفســر 
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واحلديــث والــكام واللغــة1، وقــد مجــع العامــة احلّجــة األمينــي )1390 هـــ( 
يف مؤلفــه )الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب( موســوعة يذكــر فيهــا مجيــع مــا 

ــَم يف الغديــر عــى مــدى قــرون.  ُنظِ

4. العامل الديني:

أدىل النبــيُّ صــىَّ الل عليــه وآلــه، بحديــث الغديــر بأمــر مــن الل تعــاىل، وذلك 
ــَك َوإِن  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ بعــد نــزول آيــة التبليــغ: }َيــا َأيُّ
ــى  ــا أهن ــاِس...{2، وبعدم ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواللُ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ملَّ
الرســول خطبتــه نزلــت اآليــة الرشيفــة: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت 

ْســَاَم ِدينـًـا{3.  َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

وتشــّكل اآليتــان مًعــا اإلطــار العــام للحــدث، وفيــه عــّدة دالالت تفصيليــة 

)1) كثٌر هم من كتبوا يف حادثة الغدير، يفوق عددهم املائة، نذكر بعًضا منهم للداللة عى مقدار 
إحاطتهم احلديث بالعناية واألمهية، عى سبيل املثال، من املؤرخني: الباذري )279هـ( 
يف أنساب األرشاف، واخلطيب البغدادي )463 هـ( يف تارخيه، والشهرستاين )548 هـ( 
يف  هـ(   626( احلموي  وياقوت  تارخيه،  يف  هـ(   571( عساكر  وابن  والنحل،  امللل  يف 
معجم األدباء، وابن خلدون )808 هـ( يف مقدمة تارخيه، ومن املفرين: الطري )310 
السعود )982 هـ( يف تفسره،  هـ( يف تفسره، والقرطبي )671 هـ( يف تفسره، وأبو 
احلاج  األعام:  الّكتاب  ومن  الكبر،  التفسر  تفسره  يف  هـ(   606( الرازي  والفخر 
الغدير(،  يتعلق بحديث  فيا  القدير  له كتاب )فيض  ي )1359 هـ(  القمِّ الشيخ عباس 
)إهداء احلقر يف  له كتاب  التريزي )1372 هـ(  السيد مرتىض اخلروشاهي  واحلجة 

معنى حديث الغدير(، وكتاب )املراجعات( للسيد رشف الدين )1377 هـ(.
)2) املائدة: 67.

)3) املائدة: 3.
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ــه ُيفيــد بشــكل عــام أنَّ  تتــوّزع مــا بــني العامــل الســيايس، واإلعامــي، بيــد أنَّ
ــا  َ احلــدث بحــدِّ ذاتــه أمــر إهلــي بالتبليــغ، وهــو أمــر واضــح وصيــح: }َيــا َأيُّ
ــَك{،  بِّ ــَك ِمــن رَّ ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــْغ...{. واملضمــون إهلــي }...َبلِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
فاملبلَّــغ مــن الل تعــاىل، دينــي غيبــي، غــر وضعــي أو خاضــع للقوانــني البرشية.

5. العامل ال�سيا�سي:

ُيعــَرف نــصُّ رســول الل بحديــث الغديــر جلهــة املوقــع، كــا يعــَرف بحديــث 
ــىَّ الل  ــد ص ــيِّ حممَّ ــب النب ــى تنصي ــة ع ــة الديني ــه الرشعي ــة داللت ــة جله الوالي
ــا1، عــى اختــاف الفريقــني  ــام وليًّ عليــه وآلــه لعــي بــن أيب طالــب عليــه السَّ
باملقصــود مــن الواليــة، يقــرتن حديــث الغديــر مــع آيــة الواليــة2 باملعنــى الــذي 
ــام، هــو ويّل املؤمنــني واملتــّرف بشــؤوهنم  يفيــد أّن أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
بعــد رســول الل صــّى الل عليــه وآلــه وســّلم، وهــذا املعنــى تبنـّـاه الشــيعة، بينــا 

)1) حديث الغدير، أو حديث الوالية، هو: قول رسول الل صى الل عليه وآله وسّلم، يف حّجة 
الوداع يف منطقة غدير خّم، حينا قام يف الناس خطيًبا إىل أْن قال: »يا أّيا الناس! إّن الل 
موالي، وأنا موىل املؤمنني، وأنا أوىل هبم من أنفسهم، فَمن كنت مواله، فهذا مواله - 
يعني علّيًا - الّلهّم واِل َمن وااله وعاِد َمن عاداه... «، وقد روى هذا احلديث عدد كبر 
من املؤرخني وأئمة احلديث: مسند أحد بن حنبل، ومسند عّي بن أيب طالب، ومسند عبد 
الل بن العّباس، وسنن ابن ماجة، وسنن الرتمذي، واملستدرك عى الصحيحني للحاكم 

النيسابوري.
النباء، 18:  الذهبي يف سر أعام  برواية  ام  السَّ املؤمنني عيٍّ عليه  أمر  نزلت يف حّق   (2(
268، ويف شواهد التنزيل، 1: 212، والسيوطي يف الدّر املنثور، 2: 293، وابن كثر 
يف تفسره، 2: 73، والقرطبي يف تفسره، 6: 221، والزخمرشي يف الكّشاف، 1: 624، 

والرازي يف التفسر الكبر، 3: 431، والطري يف تفسره، 6: 388. 
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اخّتــذ أهــل الســنة معنــى النــرة والصحبــة واملحبــة. 

ــى  ــر معن ــث الغدي ــة يف حدي ــن الوالي ــود م ــى أنَّ املقص ــيعة ع ــع الش أمج
ــة2،  ــى اإلمام ــة معن ــة الوالي ــورة يف آي ــة املذك ــد الوالي ــا تفي ــا ك ــة1، متاًم اإلمام
بحيــث يكــون اإلمــام األحــق بتدبــر وتريــف ُأمــور الرعيــة، وطاعتــه عليهــم 

ــة.  واجب

ويدعــم هــذا املعنــى املــراد مــن الواليــة بعــض النقــاط املهمــة يف آيــة التبليــغ، 
 : هي و

ــه مــن أحــداث  ــا اكتنفت ــة اخلامتــة، ب ــغ الرســالة املحّمدي أواًل: اشــرتاط تبلي
ــم،  ــر خ ــود يف غدي ــر املقص ــغ األم ــى تبلي ــنة، ع ــدى 23 س ــى م ــب ع ومصاع
ْغــَت ِرَســاَلَتُه{، ممـّـا ُيظهــر أمهيــة األمــر املبّلــغ وخطــورة  }...َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ
ــد مــن الوحــي عــى التبليــغ لدرجــة تنتفــي مــع  عــدم تبليغــه، لقــد كان التأكي

املقالية  القرائن  ام، من خال  السَّ العلاء باحلديث عى خافة ووالية عيٍّ عليه  )1) استدل 
عليه  عيٍّ  والية  ذكر  وسّلم،  وآله  عليه  الل  صّى  الل  رسول  فإّن  املقالية:  أّما  واحلالية، 
ام بعد والية الل وواليته، ثّم جاء بقرينة واضحة عى أّن مراده من الوالية ليس هو  السَّ
الصديق واملحّب والناص وما شاكل، وذلك بقوله: »وأنا أوىل هبم من أّنفسهم«، فهي 
ثبت  فا  النفس؛  عى  الوالية  هو:  تعاىل  الل  ووالية  الرسول  والية  معنى  أّن  تفيد  قرينة 
كنت  »َمن  لقوله:  وذلك  ام،  السَّ عليه  لعيٍّ  يثبت  وسّلم،  وآله  عليه  الل  صّى  للرسول 

مواله فهذا مواله«. وأّما احلالية: فإّن الوصية عند قرب املنية ال تكون إالَّ بأهم األُمور. 
ِذيَن  ِذيَن آَمنُوا الَّ َا َولِيُُّكُم اللُ َوَرُسوُلُه َوالَّ )2) أمجع الشيعة عى أنَّ الوالية يف قوله تعاىل: }إِنَّ
بمعنى  وليست  اإلمامة،  بمعنى  هي  َراِكُعوَن{  َوُهم  َكاَة  الزَّ َوُيؤُتوَن  َاَة  الصَّ ُيِقيُموَن 
النرة أو املحبة بدليل حرها بأداة احلر )إنَّا( بعد الل ورسوله بالذين آمنوا املتصفني 

َكاَة َوُهم َراِكُعوَن{. َاَة َوُيؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ بكوهنم: }الَّ
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عدمــه الرســالة املحمديــة. 

ــغ  ــا بتبلي ــام دينً ــاء اإلس ــة وارتض ــام النعم ــن ومت ــال الدي ــان ك ــا: ارهت ثانًي
ــْم  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــام: }اْلَي ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــة ع والي
ْســَاَم ِدينـًـا{. وهــذا دليــل واضــح  َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــاديٍّ أو  ــيٍّ أو قي ــراٍغ ترشيع ــلء أيِّ ف ــودة يف م ــة املقص ــة دور الوالي ــى أمهي ع

ــه.  ــه وآل ــىَّ الل علي ــول ص ــد الرس ــيايسٍّ بع س

ــل  ــك بدلي ــد، وذل ــاس يف آن واح ــر وحس ــه خط ــراد تبليغ ــر امل ــا: األم ثالًث
تأييــد الل لنبيــه بالعصمــة مــن القتــل أو التكذيــب1 حــني يتــم التبليــغ، وذلــك 
قولــه تعــاىل: }... َواللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس{. ويفيــد معنــى العصمــة ســواء 
ــغ، وليســت  بقصــد القتــل أو التكذيــب وجــود منازعــني ورافضــني لألمــر املبلَّ
النــرة واملحّبــة والصحبــة مــن األُمــور التــي تســتدعي وجــود هاجــس القتــل 
ــدان  ــر يف مي ــز األك ــلطة احلّي ــل الس ــل حتّت ، يف املقاب ــيِّ ــدى النب ــب ل أو التكذي

ــخ.  ــذ فجــر التاري ــة من ــزاع والــراع يف كلِّ املجتمعــات البرشي الن

6. العامل الإعالمي: 

ــه،  ــل إلي ــالة واملرَس ــون الرس ــل ومضم ــي باملرِس ــل اإلعام ــّوم العام يتق

)1) إنَّ الروايات الواردة يف تفسر هذه اآلية، وكذلك أقوال املفرين من اإلمامية وغرهم 
تشر إىل أنَّ العصمة التي وعد الل نبّيه صىَّ الل عليه وآله، يف هذه اآلية تدور بني أمرين: 
الصدوق،  أمايل  الصدوق،  انظر:  التكذيب،  من  العصمة  أو  القتل،  من  العصمة  ا  إمَّ
ص435، واملجلي، بحار األنوار، ج37، ص 250، وقطب الدين الراوندي، اجلرائح، 

ج3 ص1045.
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ويقــوم بالــدور التثقيفــي التبليغــي، إنَّ املرِســل هــو الرســول اخلاَتــم، آخــر أنبياء 
الل ورســله، وهــو املعــروف بالصــادق األمــني يف قومــه قبــل بعثتــه، الــذي جــاء 
ــِن اهْلَــَوى{1، واملرَســُل  ــُق َع ــا َينْطِ بالقــرآن الكريــم مــن عنــد الل تعــاىل: }َوَم
رحــة للعاملــني بحســب توصيــف القــرآن الكريــم للهــدف والغايــة مــن بعثتــه، 
ــا َأْرَســْلنَاَك  ــا غايــة ال خيالطهــا يشء آخــر، وذلــك لقولــه تعــاىل: }َوَم علــًا أهنَّ
ــا تفيــد يف مقــام  ( أداة تفيــد احلــر، فإهنَّ ــا كانــت )إالَّ ــًة لِْلَعامَلِــنَي{2، وملَّ إاِلَّ َرْحَ
ــة، أي أنَّ  ــوم رح ــك الي ــول يف ذل ــن الرس ــدر ع ــا ص ــر أنَّ كلَّ م ــة الغدي حادث
مضمــون الرســالة الصــادرة عــن رســول الل ليســت إالَّ رحــة، كــا أنَّ املضمــون 
، والل ال يصــدر عنــه إالَّ احلكمــة يف القــول والفعــل: }... الواجــب تبليغــه إهلــيٌّ

ــَك{. ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ َبلِّ

ــاف  ــى اخت ــاج ع ــه كلَّ احلج ــع يف منطقت ــدث جيم ــه، فاحل ــل إلي ــا املرَس أمَّ
ــروف، وينقــل  ــغ الظ مشــارهبم وأوطاهنــم، فــكلٌّ صــار رســواًل إىل قومــه، يبّل
ــلَّم،  ــه وس ــه وآل ــىَّ الل علي ــيِّ ص ــول النب ــك ق ــا، وذل ــأدّق تفاصيله ــالة ب الرس
ــة  ــل اآلي ــة ذي ــد ضميم ــب«، وتفي ــاهد الغائ ــغ الش ــه: »أال فليبلِّ ــر خطبت يف آخ
ــه ال  الســابقة: }لِْلَعامَلِــنَي{ إىل مفهــوم املرَســل إليــه أنَّ رحــة الل عــر فعــل نبّي
ــا تتجــاوز القيــود الزمكانيــة، وترتجــم  تطــال قومــه احلــارض آنــذاك فقــط، وإنَّ

ــور.  ــوام والعص ــر األق ــني، إىل آخ ــة للعامل ــه رح كون

ــق  ــاز وف ــيايسٌّ بامتي ــيٌّ س ــدث اجتاع ــر ح ــة الغدي ــإنَّ حادث ــة، ف باملحصل

)1) سورة النجم، اآلية: 3.
)2) سورة األنبياء، اآلية: 107. 
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مدلوالتــه يف الفكــر الســيايس الشــيعي، حيــث عــنّي رســول الل يف خطبتــه وليًّــا 
ــة عــى املســتوى الدينــي والســيايس، لقــد أراد الرســول بأمــر مــن الل  يقــود األُمَّ
تعــاىل أْن حيــّدد طبيعــة العاقــة بــني الــويّل والنــاس، فهــي عاقــة والئيــة قياديــة 
ــع  ــة املجتم ــم عاق ــني، وأْن ينّظ ــني املأموم ــام باملحكوم ــم اإلم ــط احلاك ترب

ــية.  ــة والسياس ــة الديني ــادة واحلاكمي ــوم القي ــامي بمفه اإلس

الــذي  الصــدر  باقــر  حمّمــد  الســيد  رأي  االســتنتاج  هــذا  ويدعــم 
الرســايل  اإلعــداد  عمليــة  يف  رئيــس  كشــاهد  الغديــر  حديــث  حيــّدد 
ــادي  ــل القي ــة يف العم ــة اإلمام ــى مرجعي ــتدالل ع ــاص لاس ــادي اخل والقي
ــّا  ــًا ع ــيايس1، فض ــي والس ــد الدين ــى الصعي ــوة ع ــم الدع ــي، وتزّع  االجتاع
يــراه آيــة الل الســيد السيســتاين يف أمهيــة التبليــغ يــوم الغديــر مــن تعيــني املســار 

ــة اإلســامية دينيًّــا وسياســيًّا2.  القيــادي لأُلمَّ

ثالًثا: الجتاهات الفكرية والنظرية املف�سرة ل�سلطة الغدير

ــره  ــو ح ــلطة ه ــة والّس ــدأ الوالي ــل يف مب ــامي أنَّ األص ــدأ اإلس ــّر املب يق
يف الل تعــاىل وحــده، خالــق الكــون واإلنســان، ومالكهــا احلقيقــي، وُتكتَســب 
ــر  ــن ح ــود م ــاىل، واملقص ــه تع ــع من ــود املجتم ــي تق ــلطة الت ــيادة والّس الّس
ــه  ــدي بإذن ــا التص ــه، أمَّ ــة ل ــي باألصال ــة ه ــأنَّ احلاكمي ــاىل ب ــالل تع ــة ب احلاكمي

للمطبوعات، بروت، 1979م،  التعارف  دار  الوالية،  باقر، بحث حول  الصدر، حمّمد   (1(
ط2، ص 83-63.

http:// التايل:  املوقع  عى  انظر  السيستاين،  للسيد  التابع  العقائدية  األبحاث  مركز   -(2(
2385/www.aqaed.com/faq
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ــرز  ــن أب ــلطة م ــّد الس ــة، وتع ــة بالتبعي ــي حاكمي ــه، فه ــع وقيادت ــرة املجتم إلم
عنــاص اجلانــب الســيايس يف الفكــر اإلســامي، فالتشــابك الوثيــق بــني اجلانب 
ــف  ــيعي، ومل خيتل ــرتاث الش ــود يف ال ــد، وموج ــر جدي ــي غ ــيايس والدين الس
ــلمني األول،  ــتور املس ــرآن، دس ــا يف الق ــا، بوجوده ــلمون، مجيًع ــون املس الباحث
لكــنَّ موضــوع شــْكل )الســلطة( بعــد النبــيِّ حمّمــد صــىَّ الل عليــه وآلــه، قــد 

ــامية. ــة اإلس ــاف يف األُم ــدل واخل ــار اجل ــّكل مث ش

1. نظرية ال�سلطة الإ�سالمية ما بني اخلالفة والإمامة:

إنَّ اخلافــة بعــد النبــيِّ صــىَّ الل عليــه وآلــه أصــل متفــٌق عليــه بــني املســلمني 
كافــة، لكــنَّ اخلــاف وقــع يف ماهيــة أســاس مســألة اخلافــة، أي ماهيــة نظــام 
ــّص  ــل ن ــورى1؛ ه ــص أو الش ــه: الن ــه وآل ــى الل علي ــيِّ ص ــد النب ــم بع احلك
ــة نفســها لتختــار  الرســول عــى واحــد معــنّي مــن بعــده، أو تــرك األمــر إىل األُمَّ
ــنّة  ــر الس ــة( بتعب ــن )اخلاف ــراد م ــار امل ــؤونه؟ وص ــه وش ــوم بوظائف ــا يق خلًف
و)اإلمامــة( بتعبــر الشــيعة موضــع االختــاف بــني الفريقــني، إذ يؤمــن الشــيعة 
باخلافــة مــن خــال تعيــني النبــيِّ نظــام اإلمامــة بالنــّص بأمــر مــن الل تعــاىل، 

بينــا اخّتــذ عمــوم أهــل الســنة واجلاعــة مــن الشــورى أســاس اخلافــة. 

وقــد أســهم املعنــى املقصــود مــن اخلافــة يف تســويغ وراثّيــة احلكــم 
ــة يف  اإلســامي يف العــر األُمــوي والعبــايس، )خارًجــا بذلــك عــى إمجــاع األُمَّ

قم،  الرسالة،  مركز  والنص،  الشورى  بني  الرسول  خافة  اإلسامية،  املعارف  مجعية   (1(
1417ه ، ط1، ص 5،6.
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مفهــوم اخلافــة أو اإلمامــة(1، بيــد أنَّ املؤرخــني يمّيــزون بــني اخلافــة كفكــرة 
ونظــام، وليــس لديــم أدنــى شــّك يف ذلــك، أي بعبــارة أخــرى، )اخلافــة هــي 
غــر الدولــة الرشعيــة(2، فاخلافــة ذاهتــا صعبــة التحقيــق عــى حــدِّ قــول ابــن 
ــة، وقــد )... ذهبــت معــاين  ــة ظاهري ــة وخاف ــة حقيقي ــاك خاف خلــدون؛ فهن
اخلافــة ومل يبــَق إالَّ اســمها وصــار األمــر ملــًكا بحًتــا(3، وذلــك بتواتــر األدبــاء 

ــة هــو الــذي قلــب اخلافــة إىل ملــك4. واملؤرخــني واحلكــاء أّن معاوي

وعــى الرغــم مــن أنَّ احلــّكام رفضــوا معنــى اخلافــة الدينّيــة، فقــد حرصــوا 
ــن  ــك بالدي ــار التمّس ــم، وإظه ــة خلافته ــة الديني ــاء الصبغ ــى إبق ــهم ع أنفس
ــاء والعلــاء مــن  وتعاليمــه لكســب ودِّ العامــة، وقــد عمــدوا إىل تســخر األدب
أهــل الريــاء والتزّلــف5، وبعــض علــاء الديــن لرفعهــم فــوق القانون، وتســويغ 
أخطائهــم حتــت شــعار )إمــام جائــر خــر مــن فتنــة تعــم(؛ وذلــك ألنَّ )اإلمــام 
ــوز  ــل ال جي ــاء، ب ــول العل ــحِّ ق ــى أص ــقه ع ــرد فس ــزل بمج ــق ال ُيع إذا فس
اخلــروج عليــه، ملــا يف ذلــك مــن إثــارة الفتنــة، ووقــع اهلــرج، وســفك الدمــاء 

العريب اإلسامي، مطبوعات جامعة حلب،  الفكر  تاريخ  إىل  املدخل  الصديق، حسني،   (1(
حلب، 1992م، ال ط، ص44-41. 

)2) العروي، عبد الل، مفهوم الدولة، املركز الثقايف العريب، بروت، 2011م، ط9، ص 128، 
نقًا عن مقدمة ابن خلدون، ص 159.

)3) العروي، عبد الل، مفهوم الدولة، مرجع سابق، ص369.
)4) املرجع نفسه، ص 134.

)5) أمني، أحد، ضحى اإلسام، دار الكتاب العريب، بروت، د. ت، ط 10، ج2، ص 135.
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ــوال...(1.  ــب األم ــرام، وهن احل

2. �سلطة الغدير يف الفكر الإ�سالمي 

ــرون  ــن ينك ــترشقون الذي ــلمون واملس ــرب واملس ــرون الع ــم املفك ــٌر ه ُكث
ــم  ــام، ومنه ــة يف اإلس ــة واحلكوم ــوم للدول ــود أيِّ مفه ــة وج ــورة قاطع بص
املفكــر اإلســامي عــي عبــد الــرازق يف كتابــه )اإلســام ونظــام احلكــم(، بيــد 
أنَّ الكثــر يــرون يف )كتــاب املدينــة( أو )صحيفــة املدينــة( دســتوًرا جيمــع النظــم 
االجتاعيــة - السياســية التــي حكمــت نشــأة الدولــة اإلســامية األُوىل يف 
)يثــرب(. وُتعــّد هــذه الصحيفــة موضــع قبــول املؤرخــني واملحدثــني باجلملــة، 
ــاع  ــون )يف االجت ــه املعن ــن يف كتاب ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ حمم ــب الش بحس
الســيايس اإلســامي(، وبحســب املســترشق مونتغمــري وات يف كتابــه )حممــد 

ــة(. يف املدين

ــة  ــارب طاغي ــيٍّ حي ــاء كلُّ نب ــف ج ــر كي ــخ والتفاس ــب التاري ــح كت وتوض
ــه عــن ســلطته، وإقامــة  عــره، ويرفــض ظلمــه واســتبداده، ويســعى إلزاحت
ــلطة  ــة الس ــن حمارب ــدف م ــا اهل ــا، وإالَّ م ــة صوره ــى بدائي ــة ع ــة بديل حكوم
ــتضعفني  ــرة املس ــّق ون ــاق احل ــة إلحق ــام حكوم ــّد قي ــة؟ ويع ــة القائم الظامل
وإقامــة العدالــة االجتاعيــة مــن أجــّل الواجبــات، والســعي إليهــا مــن أســمى 

ــادات2.  العب

)1) ابن كثر، إساعيل، البداية والنهاية، دار إحياء الرتاث العريب، بروت، 1993م، ال ط.، 
جملد 4، ج8، ص 226.

)2)- اخلميني، روح الل، الوصية اإلهلية السياسية لإلمام اخلميني. انظر عى املوقع التايل:
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ــل  ــة، كان يمّث ــة املدين ــه دول ــه وآل ــىَّ الل علي ــول ص ــس الرس ــا أس وعندم
ــغ للوحــي، واملفــّر  ــة والسياســية يف وقــت واحــد، فــكان املبلِّ الســلطة الديني
ــني  ــك القوان ــق تل ــى تطبي ــص ع ــكام، واحلري ــني واألح ــرّشع للقوان ــه، وامل ل
واألحــكام يف عمليــة بنــاء املجتمــع اإلســامي، بنــاًء عــى ســلطته الدينيــة، كــا 
كان صاحــب ســلطة سياســية وقياديــة متّثلــت يف إدارة شــؤون املجتمــع برمتــه، 
وإبــرام معاهــدات الصلــح، وحايــة املســلمني ضــدَّ األخطــار اخلارجيــة املتمثلــة 
ــزوات  ــن الغ ــد م ــام بالعدي ــني، والقي ــة باملنافق ــة املتمثل ــني، والداخلي باملرشك

ــارك. واملع

ــد يف صحيفة املدينــة اإلطــار العــام للحكــم واإلدارة يف  لقــد رســم النبــيُّ حممَّ
الدولــة اجلديــدة مــن خــال املفاهيــم األساســية لانتظــام الســيايس االجتاعــي 
ــة،  ــاة، األُمَّ ــرة، املؤاخ ــل اهلج ــن قبي ــام، م ــدر األول لإلس ــامي يف الص اإلس
القيــادة والرئاســة، املرجعيــة، األمــن، املواطنــة، أرض الدولــة وحدودهــا 
والســيادة، الفكــرة األيديولوجيــة، وغرهــا مــن املفاهيــم1، ويؤســس الدكتــور 
)غضنفــر ركــن آبــادي( يف ُأطروحتــه للقــول بالتــازم بــني الديــن والدولــة يف 
ــور  ــر األَّول والعص ــا، يف الع ــلمون مجيًع ــف كان املس ــرشح كي ــام، وي اإلس
ــه يملــك رؤيــة  التــي تلــت، مقتنعــني بــأنَّ اخلصيصــة الرئيســية لإلســام هــي أنَّ

arabic/showitem.asp/http://www.imam-khomeini.com/web1
2018/7/23374=pid&20=f&19=h&2004=x?cid

)1) احلميدي، خالد بن صالح، نشوء الفكر السيايس اإلسامي من خال )صحيفة( املدينة، 
دار الفكر اللبناين، بروت، 1994م، ط1، ص10، 15، 74- 110، 143-141.
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لدولــة ونظــام1. 

ومــا جــرى يــوم الغديــر مــن تعيــني الرســول صــىَّ الل عليــه وآلــه لعــيِّ بــن 
ــا عــى املؤمنــني ليــس إالَّ مــن بــاب تطبيــق حكــم  ــام وليًّ أيب طالــب عليــه السَّ
الل، فذلــك أمــره تعــاىل: }َبلِّــْغ{، ومــن بــاب حايــة املجتمــع اإلســامي الــذي 
عمــل عــى بنائــه طــوال ســني حياتــه الرشيفــة مــن خطــر اندثــار الديــن الــذي 
ــدَّ أْن يطــال املجتمــع إذا مــا تِركــت الرعيــة دون راٍع، وذلــك قولــه تعــاىل:  ال ُب
ْغــَت ِرَســاَلَتُه{. إنَّ مهــام التبليــغ الــذي يتوقــف عليــه تبليــغ رســالة الل  }َفــَا َبلَّ
ــه مهــام عــى قــدر كبــر مــن األمهيــة، وفيــه مســؤولية  تعــاىل اخلامتــة ال ُبــدَّ وأنَّ
عظيمــة، وعليــه تفيــد آيــة التبليــغ يف مــورد األمــر اإلهلــي بالواليــة يــوم الغديــر 

عــى عظــم قــدر الواليــة وأمهيتهــا التــي تفــوق معنــى احلــّب. 

إنَّ الواليــة باملعنــى الــذي يقبلــه الشــيعة هــي الســلطة املنصــوص عليهــا مــن 
الل تعــاىل عــى لســان نبّيــه اخلاتــم لإلمــام عــيِّ بــن أيب طالــب واألئمــة مــن ولده 
ــب  ــي بحس ــب اإلهل ــوم التنصي ــر ي ــوم الغدي ــي، إنَّ ي ــص اإلهل ــده بالن ــن بع م
مفهــوم الشــيعة، هــو اليــوم الفصــل ملعنــى اإلمامــة واملــراد مــن ســلطتها. لقــد 
ســبقت حادثــة الغديــر حادثــة الســقيفة، األُوىل حتــّدد أمهّيــة دور القيــادة، وتعــنّي 
شــخص القيــادة، وشــكل احلكــم اإلســامي، لكــنَّ الثانيــة هــي رفــٌض للتعيــني 
الســابق عنــد االســتحقاق بمــوت رســول الل وحتميــة وجــود اخللــف، أي أنَّ 

يــوم الســقيفة هــو يــوم نقــض يــوم الغديــر. 

)1) ركن آبادي، غضنفر، اإلسام والنظام السيايس يف اجلمهورية اإلسامية اإليرانية، تقديم 
رضوان السيد، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسامي، بروت، 2013م، ط2، ص 16.
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والافــت أنَّ مــا حــدث يــوم الســقيفة مــن رفــٍض خللــف رســول الل املعــنّي 
ــض  ــرتن برف ــه اق ــة، لكنَّ ــود اخلليف ــر رضورة وج ــر مل ينك ــوم الغدي ــخصه ي بش
التعيــني واجلعــل اإلهلــي لشــخص اخلليفــة، وهــو مــا اســتوجب ثبــات الســلطة 
ــرَّ  ــا م ــد م ــذي يؤك ــر ال ــة، األم ــلطة الديني ــقيفة دون الس ــف الس ــية خلل السياس
ســابًقا مــن أنَّ االختــاف بــني الفريقــني يف تفســر الواليــة هــو اختــاف حــول 
، كــا يؤكــد أنَّ اخلــاف  ها الســيايسِّ ــة، أي الواليــة بشــقِّ الّســلطة الّسياســية لأُلمَّ
العقائــدي بــني أهــل الّســنة وأهــل الشــيعة يف قضيــة مقــام اإلمامــة، أي يف كوهنــا 
ــا ســلطة دنيويــة خاضعــة  مقامــًا دينّيــًا خاضعــًا للجعــل والتعيــني اإلهلــي أم َأهنَّ
ــيٌّ خيــدم رفــض  ــا هــو إالَّ مــرٌر رشعــيٌّ ومســّوٌغ دين ــة، م للعوامــل االجتاعي

الواليــة السياســّية يــوم الغديــر.

إنَّ يــوم الغديــر هــو يــوم إعــان مرشوعيــة الّســلطة لإلمــام؛ فاهلــمُّ األســايس 
لــكلِّ ســلطة هــو اكتســاب مرشوعيتهــا1، وذلــك باســتخدامها مــن قبــل َمــن لــه 
حــقُّ اســتخدامها، وتســتمد الّســلطة رشعيتهــا، مــع تــاوز الفــرق بــني الرشعيــة 
واملرشوعيــة2، مــن االعــرتاف هبــا مــن ِقبــل أغلبيــة أعضــاء اجلاعة، عــى األقل، 

)1) سبيا، حمّمد، األيديولوجيا نحو نظرة تكاملية، املركز الثقايف العريب، بروت، 1992م، 
ط1، ص57. 

وهي  بالقانون،  االلتزام  وتعني   )legality( الرشعية  واملرشوعة:  الرشعية  بني  الفرق   (2(
ا املرشوعة  أمَّ التي يمكن للمواطن فيها الطعن يف قرار هيئة سيادية.  القاعدة األساسية 
عنها  يقال  فالّسلطة  والقبول؛  والسلطة  احلق  بمفاهيم  تتعلق  ا  فإهنَّ  )legitimacy(
 Roger Scruton, A انظر:  استخدامها.  حق  له  من  استخدمها  إذا  مرشوعة 
 ,Dictionary of Political Thought, Macmillan Press, London
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ــة التــي  أو وجــود إمجــاٍع ضمنــيٍّ حوهلــا، أو َتطابــق الّســلطة لصــورة املرشوعي
حيددهــا نظــام القيــم واملعايــر اخلــاص باجلاعــة التــي متــاَرس فيهــا1.

ــام،  ــكل ع ــامي بش ــر اإلس ــية يف الفك ياس ــلطة السَّ ــع السَّ ــر م ــق األم وينطب
ــلطة،  ــاء الّس ــان بق ــة ض ــة الديني ــدُّ الرّشعي ــاص، وُتَع ــكل خ ــيعي بش والش
ــة،  ــروف التارخيي ــف الظ ــا يف خمتل ــى وجوده ــاظ ع ــى احلف ــا ع ــز قدرهت وتعزي
وتأمــني نــوٍع مــن احلايــة الداخليــة واألمــن املعنــوي... لقــد فرضــت الرشعيــة 
ــر  ــيعية يف الفك ــلطة الش ــى الّس ــاء معن ــاًرا يف بن ــخ معي ــر التاري ــا ع ــة ذاهت الديني
الّســيايس الشــيعي يف ظــل تطــور نظريــة اإلمامــة يف ظــلِّ غيبــة اإلمــام املعصــوم. 

وشــهدت الّســلطة يف نظريــة اإلمامــة عــّدة طروحــات فكريــة، منهــا 
التأســيس للّســلطة الشــعبية ومفهــوم الشــورى عنــد الشــيخ النائينــي2، وواليــة 
ــدي  ــرح التجدي ــو الط ــا، وه ــا بينه ــج م ــورى والدم ــدة الش ــى قاع ــه ع الفقي

.262 :P ,1982
)1)- دوفرجيه، موريس، علم اجتاع السياسة، مرجع سابق، ص133.

الرحيم  عبد  الشيخ  بن  حسني  حممد  املرزا  هو  )1857م-1936م(  النائيني  الشيخ   -(2(
أبوه  كان  نواحي أصفهان،  نائني،  بلدة  ولد يف  النجفي.  النائيني  بشيخ اإلسام  امللقب 
هو  ا  أمَّ قبله.  من  آباؤه  لقب سلطاين، وكذلك  أصفهان، وهو  اإلسام يف  بشيخ  ُيلّقب 
فكان شيخ اإلسام يف الرتبة العلمية الدينية، ال بفرمان سلطاين، هاجر إىل العراق مركز 
التدريس الديني، واصل فيها حضور درس املرجع املرزا حمّمد حسن الشرازي، وبقي 
يف النجف حتى وفاته. انظر األمني، حمسن، أعيان الشيعة، حتقيق وختريج: حسن األمني، 

دار التعارف للمطبوعات، بروت، 1371هـ، ج 6، ص54،55.
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ــة  ــق ُأطروحــة والي ــة إىل تطبي ــيد حممــد باقــر الصــدر1، إضاف مــه الّس الــذي قدَّ
ــة عــى نفســها الــذي  الفقيــه املطلقــة مــع اإلمــام اخلمينــي2، وطــرح واليــة األُمَّ

ــن3.  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ حممَّ ــه الش ــبق إلي س

إنَّ التحــّدي األبــرز الــذي يواجــه علــاء العــامل اإلســامي يكمــن يف عاقــة 
الديــن بالديمقراطيــة، أي التوفيــق مــا بــني القانــون اإلهلــي والقانــون الوضعــي، 
ــض  ــكالية برف ــذه اإلش ــن ه ــامي ع ــوري اإلس ــام اجلمه ــاب النظ ــد أج وق

)1) الّسيد حمّمد باقر الصدر )1935م-1980م( من )معركة( يف جنوب لبنان، ولد يف العراق، 
أيام  العراقية  مفكر ُأصويل إسامي معاص، ذو تديد متعدد األبعاد. أعدمته احلكومة 
حكم )صدام حسني( مع شقيقته )بنت اهلدى(. للمزيد حول طرحه التجديدي، انظر: 
فياض، عي، نظريات السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعاص، مركز احلضارة لتنمية 

الفكر اإلسامي، بروت، 2010م، ط2، ص 337،338، 381، 413، 421.
)2) اخلميني، روح الل، احلكومة اإلسامية، منشورات املكتبة اإلسامية الكرى، طهران، د. 

ت، ال ط، ص 52.
)3) هو الشيخ حممد مهدي ابن الشيخ عبد الكريم شمس الدين )1936م-2001م(. لبناين 
اجلنسية، ولد يف النجف األرشف )العراق(، وتتلمذ عى يد املرجع الّسيد حمسن احلكيم. 
اإلسامي  املجلس  لرئيس  َأّول  نائب  منصب  وشغل  1969م،  العام  يف  لبنان  إىل  عاد 
الشيعي األعى، ومن ثم رئيًسا للمجلس ذاته، ويعدُّ من أبرز مفكري العامل اإلسامي 
يف النصف الثاين من القرن العرشين، متّيز بآراء اجتهادية يف غر حقل من حقول الفقه 
ة  والفكر واملعرفة، وله حوايل األربعني مؤلًفا، للمزيد حول طرح الشيخ حول والية األُمَّ
عى نفسها، انظر: شمس الدين، حمّمد مهدي، نظام احلكم واإلدارة يف اإلسام، املؤسسة 
الدولية للدراسات والنرش، بروت، 1995م، ط4، ص 210. وانظر: إبراهيم، فؤاد، 
الفقيه والدولة، الفكر الّسيايس الشيعي، دار الكنوز األدبية، بروت، 1998م، ط1، ص 

.700
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ــر  ــن معاي ــة م ــة املنبثق ــي الديمقراطي ــريب1، وتبن ــا الغ ــة بمفهومه الديمقراطي
ــكل  ــار الش ــرار اختي ــب ق ــعب صاح ــث يكــون الش ــامي2، حي ــع اإلس املجتم
النهائــي للحكــم3، وذلــك ضمــن مفهــوم نظريــة )احلاكميــة الدينيــة الشــعبية( 
ــا  ــون بموجبه ــة، وتك ــة الديني ــعب واحلكوم ــة الش ــني حاكمي ــع ب ــي تم الت
الديمقراطيــة عنــًرا يف جمموعــة النظــام اإلســامي4. كــا أطلــق بعــض 
ــة أو  ــة امللتزم ــم )الديمقراطي ــة اس ــة الديني ــى احلكوم ــاميني ع ــن اإلس املفكري
ــني: األَّول  ــني اثن ــرة( باختاف ــة احل ــن )الديمقراطي ــي ختتلــف ع ــة( الت العقائدي
ــة  ــاين حاكمي ــات، والث ــض املواصف ــامي بع ــم اإلس ــاك احلاك ــوب امت وج

ــعب5.  ــب الش ــرشع إىل جان ال

ويطــرح بعــض املثقفــني واملفكريــن، منــذ بدايــات التســعينيات مــن القــرن 
ــة اإلســامية عــن املجــال  املــاض، إشــكالية فصــل املوضوعــات األيديولوجي
الســيايس، وفصــل املجــال الســيايس عــن الدينــي يف عمليــة نــزع الرشعيــة عــن 
الســلطة الدينيــة، وصــواًل إىل علمنــة الفكــر الدينــي، وجــاءت دراســات هــذا 

)1) ركن آبادي، غضنفر، مرجع سابق، ص 297،298.
ط.،  ال  بروت،  األمر،  دار  املعاص،  اإلسامي  التجديد  إشكاليات  حسني،  رحال،   (2(

2011م، ص 230.
الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  اإلسامية،  الديمقراطية  ]وآخرون[،  قاض،  كاظم  زادة،   (3(

اإلسامي، بروت، 2010م، ط1، 60.
بروت،  احلكمية،  املعارف  دار  الدينية،  الشعبية  السيادة  ]وآخرون[،  الواعظي،أحد،   (4(

2013م، ط1، ص 54.
)5) زادة، كاظم قاض، ]وآخرون[، مرجع سابق ص 78، 79. 
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الطــرح حتــت عنــوان ظاهــرة املثقفــني مــا بعــد اإلســاميني1، وقــد نشــأت هــذه 
الظاهــرة يف معــرض تريــر موقــف دعــاة اإلصــاح عــى الصعيــد االجتاعــي 
ــم  ــي ودع ــيايس الدين ــتبداد الس ــة االس ــراين، ومعارض ــع اإلي ــل املجتم داخ
املفهومــني الغربيــني: الديمقراطيــة واملواطنــة. وقــد شــّكلت مــادة دســمة لــكلِّ 
مؤيــدي عــزل الديــن عــن الّسياســة، ورفــض تدّخلــه يف ُأمــور احليــاة اليوميــة، 
إالَّ أنَّ طروحاهتــم مفككــة، وضعيفــة، وجدليــة، بــل ومتناقضــة داخــل الطــرح 

الواحــد.

لقــد وقــع هــؤالء يف طريــق الوصــول إىل هدفهــم يف إشــكاليات عــدة، فمــن 
ــداد دور  ــى امت ــه، ألغ ــرشي ل ــم الب ــص والفه ــل الن ــن تأوي ــم الدي ــض باس رف
ــة،  ــر الغيب ــرآن يف ع ــع الق ــب م ــا إىل جن ــع جنًب ــرش يف الترشي ــني الب املعصوم

)1) شارك هؤالء املثقفون املتدّينون، عى اختاف مناهجهم نشأهتم الثقافية واهتاماهتم النظرية، 
يف تقديم ُأنموذج جديد من علمنة الفكر الديني؛ من ساته نزع الرشعية عن الثيوقراطية 
اإلسامية بشكٍل تدرجيي، والرتكيز عى التباين بني املجال الديني والسيايس. مّثل هذه 
 ،)Shabestari(شابستاري رسوش)Soroush(، وجمتهد  الكريم  عبد  الظاهرة 
 .)Eshkevari اشكيفاري(  يوسفي  وحسن   ،Kadivar(( كاديفار  وحمسن 
 Mahmoud Sadri, Sacral Defense of Secularism :- انظر: 
 The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and
 Kadivar , International Journal of Politics, Culture and
 Farzin Vahdat,- . 2001  Winter  ,2  .No  ,15  .Society, Vol
 Post-revolutionary Discourses of Mohammad Mojtahed
 Shbestari and Mohsen Kadivar : Reconciling the Terms
 of Mediates subjectivity, Critical Middle Eastern Studies,

 .2000 Fall ,17 °n
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ــة  وذلــك مــن خــال العلــاء الفقهــاء الذيــن حفظــوا علــوم املدرســة اجلعفري
ــيُّ  ــر، فالنب ــح واملتوات ــني الصحي ــث الثقل ــارض حدي ــه ع ــخ، وعلي ــر التاري ع
خيــر »إينِّ تــارك فيكــم الثقلــني كتــاب الل وعــرتيت أهــل بيتــي، مــا إْن متســكتا 
هبــا لــن تضلــوا بعــدي أبــًدا«، فــأّي معنــى للتمســك يف عــر الغيبــة إذا انتفــى 
دور العلــاء، وأّي معنــى لعــدم الضــال؟ فاملعصومــون هــم مــن فــّر واليــة 
نــصِّ الغديــر، فضــًا عــن خــطِّ امتدادهــم املتمثــل بالعلــاء يف عــر الغيبــة. 

ــة،  ــى التعددي ــيايس ع ــهد الّس ــاح املش ــة انفت ــم إىل رشعن ــعى منه ــن س وَم
عــارض بــكلِّ وضــوح ســلطة الغديــر التــي تؤســس لســلطة الشــخص الواحد، 
كــا أنَّ تبنّــي البعــض يف معــرض حتليلــه لشــكل احلكــم لاعتقــاد بــأنَّ ممارســة 
ــو  ــه ل ــث إنَّ ــة، بحي ــه النبوي ــه صفت ــي علي ــية ال تضف ــلطة الّسياس ــول للّس الرس
ــام  ــة وق ــد أنجــز رســالته النبوّي ــورة، ســيكون أيًضــا ق ــة املن ــب إىل املدين مل يذه
بمســؤوليته بشــكل كامــل1، إنَّ هــذا التبنــي بحــدِّ ذاتــه يلغــي قدســية النصــوص 
القرآنيــة، والشــاهد هنــا آيــة التبليــغ التــي نزلــت قبــل حادثــة الغديــر مبــارشة، 
ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ بقولــه تعــاىل عــى لســان رســوله: }َبلِّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه{، وآيــة اإلكــال واإلمتــام التــي نزلــت مبــارشة بعــد احلادثة،  َفــَا َبلَّ
ــي  ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــول الل: }اْلَي ــان رس بلس
ــا{، واآليــة واضحــة وصحيــة بــأنَّ الواليــة يــوم  ْســَاَم ِدينً َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

 Yousofi Eshkevari H., Kherad dar ziâfat-e dîn [La raison (1(
 ،1379 ,au banquet de la religion], Téhéran : Ghassidéh

.38-10 .pp ,2000
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الغديــر هــي آخــر األركان التــي هبــا يكتمــل قــوام الديــن اإلســامي، وتتشــّكل 
اهلويــة الدينيــة اإلســامية.

ــن ينتقــد النســخة الرســمية للديــن، وينفــي وجــود شــكل حمــّدد  ــاك َم وهن
معــني مــن احلكــم يف اإلســام1، وهــذا النفــي ينبثــق مــن بــرت مفهــوم الواليــة 
ــة يف  ــة املتمثل ــوم اإلمام ــية بمفه ــة الّسياس ــث إنَّ الوالي ــر، بحي ــوم الغدي يف ي
واليــة عــيِّ بــن أيب طالــب هــي اجلــواب عــى إشــكالية عاقــة املجــال الدينــي 
ــة  ــق والي ــر َأطل ــوم الغدي ــصَّ ي ــا. إنَّ ن ــة وبعده ــل الغيب ــك قب ــيايس، وذل بالّس
عــيِّ بــن أيب طالــب بقــول الرســول لــه، صــىَّ الل عليــه وآلــه، »أنــت مــوىل كلِّ 

ــة«.  مؤمــن ومؤمن

ــه  ــويّل أبنائ ــد إالَّ بت ــي ال تتجس ــه الت ــان واليت ــد رسي ــاق يفي ــذا اإلط ه
املعصومــني مــن بعــده، وفــق الكثــر مــن النصــوص الرحيــة عنــد الفريقــني 
ــا يف عــر الغيبــة، فاإلطــاق بواليــة عــيِّ  بنــصِّ رســول الل عــى أســائهم، أمَّ
ــة  ــوص القرآني ــه النص ــع، وتدعم ــة ال ينقط ــية والديني ــب الّسياس ــن أيب طال ب
ــي  ــة هنــج وخــط املعصومــني االثن ــي تؤكــد عــى والي ــرة الت ــات الكث والرواي

ــاء. ــاء الفقه ــة العل ــل بوالي ــرش املتمث ع

ياســة والديــن ال انفــكاك بينهــا بــدًءا مــن عهــد النبــيِّ وأدواره اإلدارية  إنَّ السِّ
ــام  والقياديــة والعســكرية، وهــو اخلــط الــذي ســار عليــه اإلمــام عــيٌّ عليه السَّ

 Mojtahed Shabestari,  Naghdi bar ghéraaté rasmi az din  (1(
 (une critique de la version officielle de la religion), éd.
.Tarhé no, P150
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ــيايس  عندمــا تــوىّل احلكــم بعــد اخلليفــة الثالــث، وأنَّ أوضــح صــور التــازم السِّ
، جّســدته واقعــة الطف1  الدينــي يف عهــد األئمــة املعصومــني مــن آل بيــت النبــيِّ
ــر  ــيايس، ويف ع ــاح السِّ ــي باإلص ــاح الدين ــب اإلص ــا طل ــرتن فيه ــي اق الت
ــية  ياس ــة السِّ ــى اجلنب ــاظ ع ــيعي يف احلف ــاد الش ــاب االجته ــهم ب ــة، مل يس الغيب

ــيايس الشــيعي، أيًضــا.  ــا أغنــى الفكــر السِّ للديــن اإلســامي، فقــط، وإنَّ

ــا بعــد يــوم، وكان أوضحهــا  ــة هــذا الفكــر تتبلــور يوًم إنَّ مظاهــر ديناميكي
ــراق)2014م(  ــتاين يف الع ــيد السيس ــة الل الس ــيدة آلي ــة الرش ــوى املرجعي فت
بوجــوب الدفــاع واجلهــاد كفاية ضــدَّ اجلاعــات التكفريــة اإلرهابيــة، )داعش( 
التــي أرادت إنشــاء دولــة اخلافــة يف العــراق والشــام، ودامهت أراض املســلمني 
ــن  ــيعية الرشيفــة يف كلٍّ ِم ــد الّش ــك حرمهــم وحــرم املراق ــددت هبت ــاك، وه هن
ــي  ــي حظ ــداء التارخي ــوى أو الن ــذه الفت ــام، ه ــاء والش ــف األرشف وكرب النج
ــراق  ــار للع ــم انتص ــّجل أعظ ، وس ــيٍّ ــيايسٍّ ودين ــٍم وس ــعبيٍّ عظي ــل ش بتفاع
بأكملــه عــى املســتوى الســيايس والعســكري، خاصــة وأنَّ قضــاء العــراق عــى 

داعــش، يعنــي القضــاء عليــه يف ســوريا وعــدم عودتــه إليهــا، أيًضــا. 

ــا  ــة أو م ــر الغيب ــواء يف ع ــامي س ــع اإلس ــع املجتم ــه واق ــر ب ــا يزخ إنَّ م
ــد يف  ــا زال يوج ــة، م ــن الّسياس ــن ع ــكاك الدي ــدم انف ــاهد يف ع ــن مش ــا م قبله
الزمــن الراهــن مــن املفكريــن والباحثــني مــن يرفــض ذلــك، ويســتمر بانتقــاد 

)1) واقعة الطف أو واقعة كرباء هي معركة حدثت يف 10 حمرم سنة 61 هـ، 680م، بني 
ام، وثلة من أهل بيته وأصحابه اخلّلص، وبني عرشات  اإلمام احلسني بن عيٍّ عليها السَّ

األلوف من جيش يزيد بن معاوية، وذلك يف منطقة كرباء يف أرض العراق. 
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التــازم الســيايس والدينــي مــن بــاب أْن ال وجــه حــقٍّ يف تســييس اإلســام1. 

ــة للراعــي  وليــس هنــاك دليــل أقــوى مــن الدليــل البديــي عــى حاجــة األُمَّ
ــذي  ــت ال ــذا الوق ــيا يف ه ــة، ال س ــة الديني ــية والوالي ــة الّسياس ــوم الوالي بمفه
ــة  ــج أئم ــل هن ــن حيم ــكلِّ َم ــام ب ــداء اإلس ــانية وأع ــداء اإلنس ــه أع ــك ب يفت
الواليــة يف رفــض الظلــم والطغيــان، واخلــروج عــى خمططاهتــم التدمريــة عــى 
ا  ــا فقــط، عســكريًّ كلِّ املســتويات، وليــس اخلطــر املحــدق عــى الديــن خارجيًّ
ــا، فاخلطــر الفكــري أكثــر رضاوة؛ لــذا كانــت تزخــر معظــم مراحــل  أو اقتصاديًّ

حيــاة األئمــة االثنــي عــرش بمواجهــة التيــارات الفكريــة الدخيلــة.

اخلال�سة

ــوم  ــورة مفه ــة يف بل ــة األولي ــرته العلمي ــريب مس ــيايس الغ ــر الس ــدأ الفك ب
ــرب  ــًا أنَّ الع ــرش، عل ــس ع ــرن اخلام ــن الق ــاين م ــف الث ــلطة يف املنتص الس
كانــوا قــد ســبقوا الغــرب بقــرن مــن الزمــن يف دراســة الّســلطة، مــع اختــاف 
ــوم  ــط مفه ــدون، ويرتب ــن خل ــامي اب ــوف اإلس ــع الفيلس ــك م ــّمى، وذل املس
الّســلطة بالــردع الــرضوري جلمــوح اإلنســان وضبطــه، كــا خضــع خلصائــص 
املجتمــع املنبثــق منــه، وشــهد املفهــوم عــّدة تطــورات يف املضمــون واآلليــات، 
إىل أْن صــارت الّســلطة املوضــوع األبــرز يف علــم االجتــاع الّســيايس يف دراســة 
ــادة  ــوم القي ــت بمفه ــة، وارتبط ــه املجتمعي ــن ظروف ــيايس ضم ــدث الّس احل

)1) فرهاد خرو، وحمسن متقي، املثقفون ضدَّ سلطة رجال الدين يف إيران، 2016/7/23، 
-344/http://alaalam.org/ar/translations-ar/item :عى املوقع التايل

574230716
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ــني. ــم باملحكوم ــة احلاك ــدرس عاق ــي ت ــية الت الّسياس

يف املقابــل، يســتدّل تارخييًّــا عــى وجــود مفهــوم الّســلطة يف العــامل اإلســامي 
ــا  ــا وحدوده ــلطة ومعامله ــام السَّ ــيُّ اإلس ــّدد نب ــا ح ل عندم ــرن األَوَّ ــذ الق من
ــة يف  ــط الوالي ــية، وترتب ــة السياس ــة والوالي ــة الديني ــة للوالي ــة اجلامع بالوالي
اإلســام بمفهــوم القيــادة التــي ال تُعنــى بالتنظيــم والضبــط فقــط، وإنَّــا تتجاوز 
ــتقراره  ــه اس ــن ل ــا يؤم ــام ب ــو األم ــة نح ــة دائم ــع يف حرك ــود املجتم ــك لتق ذل
ــيس  ــا يف التأس ــاهًدا رئيًس ــر ش ــة الغدي ــّد حادث ــادي، وتع ــوي وامل ــه املعن وأمان
لســلطة جمتمعيــة تنّظــم وتقــود املجتمــع املؤمــن، فضــًا عــن َأهّنــا ســلطة معّينــة 
ــة عــى كلِّ مؤمــن  ــا فيهــا مــن إطــاق للوالي غــر حمــدودة بزمــان أو مــكان مل

ــد أو رشط.  ــة دون قي ومؤمن

تظافــرت يــوم إعــان الّســلطة عــّدة عوامــل أســهمت بمجموعهــا يف 
التأســيس ملفهــوم الّســلطة يف الفكــر الّســيايس الّشــيعي، وأهــم هــذه العوامــل 
ــيايس،  ــل الّس ــي، والعام ــل االجتاع ــرايف، والعام ــي واجلغ ــل البيئ ــي العام ه
والعامــل الدينــي، والعامــل اإلعامــي، تؤمــن هــذه العوامــل جمتمعــة جانــب 
ــلطة  ــا لس ــس عمليًّ ــي تؤس ــر الت ــة الغدي ــط بحادث ــي حتي ــرى الت ــة الك األمهي

ــامية. إس

كثــرة هــي األحاديــث التــي يرويــا الشــيعة حــول إمامــة عــيِّ بــن أيب طالب 
ــه حديــث  ــر هــي موقــف عمــي اجتمــع في ــة الغدي ــام، لكــنَّ حادث ــه السَّ علي
ل  ، واآليــة القرآنيــة، وظــروف إعــداد الزمــان واملــكان، ممَّــا جيعــل منهــا َأوَّ النبــيِّ

حادثــة. 
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ــر، وال  ــة الغدي ــت حادث ــي اكتنف ــة الت ــة واألدبي ــة التارخيي ــتطع األمهي مل تس
ــة حــول  عواملهــا املوضوعيــة والرشعيــة بدالالهتــا، احلصــول عــى إمجــاع األُمَّ
ــي  ــة الت ــى الوالي ــول معن ــني ح ــاف الفريق ــؤول دون اخت ــغ، واحل ــر املبلَّ األم
ــاف  ــن االخت ــدف م ــون اهل ــدَّ أن يك ــه، وال ُب ــن ربِّ ــإذٍن م ــول ب ــا الرس أعطاه
أمــًرا عــى ذات درجــة األمهيــة مــن ســبب االختــاف، إن مل يكــن أعظــم أمهيــة 
ــا  ــاع الســقيفة، أي أهنَّ ــا اجت ــي أقّره ــلطة الت ــس إالَّ الّس ــذا اهلــدف لي ــه، وه من
ــخ  ــفها التاري ــآرب كش ــح وم ــا ملصال ــف حوهل ــي اختِل ــية الت ــادة الّسياس القي

ــن بعدهــم.  ــة وَم ــي ُأمّي ــا مــع حكــم بن الحًق

إنَّ واليــة يــوم الغديــر يف الفكــر الّســيايس الشــيعي هــي اإلمامــة والزعامــة 
ــن أن  ــي ال يمك ــلطة الت ــا الّس ــة، أي إهن ــية والديني ــلطتيها الّسياس ــرة بس واإلم

ــا.  ــى األرض بدوهن ــة ع ــة اإلهلي ــع اخلاف ــّكل جمتم يتش

إنَّ حاجــة الفريــق الثــاين لتســويٍغ رشعــيٍّ ملارســة ســلطتهم مع عــدم اتباعهم 
، ونــّص الغديــر منهــا، يف التعيــني اإلهلــي مل تكــن أســوأ مفاعيلــه  نصــوص النبــيِّ
القــول بالشــورى يف التعيــني مقابــل النــص اإلهلــي، بــل انحــراف معنــى الوالية 
عــن مســارها اإلهلــي إىل امُللــك الوراثــي الــذي مل ُيبــِق مــن اهلويــة اإلســامية إالَّ 
اســمها، وعــى الرغــم مــن أنَّ اخلافــة عنــد الفريــق الثــاين اختــذ تارخييًّــا منحــى 
ــاءة الديــن  ــة إالَّ أنَّ كلَّ خافــة كانــت حتتمــي بعب ــادة الّسياســية دون الديني القي

لتســّوغ أفعاهلــا وتــّرر أعاهلــا. 

ــرق يف  ــرتق ط ــا، مف ــع حدثه ــا، كموق ــر، متاًم ــلطة الغدي ــّكل س ــه، تش وعلي
ــة  ــلطة األئم ــة لس ــواة املركزي ــّكل الن ــا تش ــا، لكنَّه ــول ولّيه ــة ح ــاف األُمَّ اخت
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ــرش.  ــي ع ــني االثن املعصوم

ــذ عهــد النبــيِّ خــر  إنَّ التــازم امليــداين بــني املجــال الدينــي والســيايس من
ــا  ــي أبلغه ــلطة الت ــة، وإنَّ الس ــّوة واإلمام ــة للنب ــة العملي ــى الوظيف ــل ع دلي
الرســول يــوم الغديــر هــي اإلمامــة التــي حتــّدد شــكل احلكــم اإلســامي الــذي 
ــور  ــة واألُم ــور األُخروي ــني األُم ــا ب ــة، أي م ــن والّسياس ــني الدي ــا ب ــج م يدم

ــة.  احلياتي

ــر يــري  ــر مــن ذلــك، فــإنَّ معنــى اإلمامــة املســتفاد مــن نــصِّ الغدي وأكث
 . ، واســتدالل عقــيٍّ إىل عــر الغيبــة ملــا يف النــصِّ مــن إطــاٍق لفظــيٍّ ومعنــويٍّ

إنَّ الرســول هــو النبــيُّ اخلاتــم الــذي يتــواّله كلُّ مؤمــن ومؤمنــة حتــى قيــام 
ــغ  ــىض التبلي ــام بمقت ــيِّ كان لإلم ــا كان للنب ــة، وم ــر الغيب ــروًرا بع ــاعة م الس
ــة  ــول بعبثي ــه الق ــة يازم ــر الغيب ــويّل يف ع ــاء الت ــول بانتف ــر، فالق ــوم الغدي ي
التبليــغ مــع اإلطــاق فيــه، األمــر الــذي يتناقــض مــع الدســتور القــرآين: }َوَمــا 
َينْطِــُق َعــِن اهْلـَـَوى{، وإنَّ مهــام الواليــة يف عــر الغيبــة، بالدليــل العقــي، مــن 
ــي  ــة ه ــة رشعي ــة إىل أدل ــاء، إضاف ــاء الفقه ــة، العل ــج اإلمام ــة هن ــب َحَل نصي

خــارج موضــوع البحــث.

ــا أنَّ ســلطة الغديــر تعــّر عــن ســلطة تأسيســية لســلطة احلكــم  الشــاهد هن
يف اإلســام، وإذا كان النبــيُّ صــىَّ الل عليــة وآلــه، قــد أرســى معــامل احلكومــة 
ــه حــّدد قــوام احلكــم اإلســامي  اإلســامية يف املدينــة أثنــاء حياتــه الرشيفــة، فإنَّ
ــة إالَّ وقــد تــّم التبليــغ بــأركان اإلســام كافــة، فكانــت  يف غيبتــه، ومل يــرتك األُمَّ
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الواليــة كــال الديــن ومتــام نعمــة الل عــى خلقــه، وأّدى هــذا الوعــي الّســيايس 
الدينــي بمفهــوم الواليــة يف الفكــر الّســيايس الشــيعي إىل تطــّور مفهوم الّســلطة.

نشــأت عــّدة نظريــات سياســية دينيــة خــال القرنــني األخريــن، ُوِضعــت 
ــامية  ــة اإلس ــه، يف اجلمهوري ــة الفقي ــام والي ــع نظ ــق م ــع التطبي ــا موض إحداه
اإليرانيــة يف النصــف األخــر مــن القــرن العرشيــن، الــذي دمــج مــا بــني احلكــم 
الدينــي واحلكــم الشــعبي، ويف أواخــر القــرن ذاتــه، بــدأت بعــض الطروحــات 
الفكرّيــة تســعى للنيــل مــن الدمــج الّســيايس الدينــي، يف حماولــة ملواكبــة الفكــر 
ــتبداد  ــة ونقــد االس الغــريب يف مفاهيمــه الّسياســية، الســيا مفهــوم الديمقراطي
ــدة  ــكاليات عدي ــوع يف إش ــؤدِّي إىل الوق ــات ت ــذه الطروح ــد أنَّ ه ــي، بي الدين

ليــس التعــارض مــع حديــث الغديــر الصحيــح واملتواتــر أوحدهــا. 

ــكالية  ــت اإلش ــا زال ــة م ــن بالديمقراطي ــة الدي ــن أّن عاق ــم م ــى الرغ وع
األبــرز يف العــامل اإلســامي، الســيا عنــد أهــل الســنّة، يف ظــل بــاب االجتهــاد 
املغلــق، ســّجلت احلــوزة النجفيــة حديًثــا مــن خــال فتــوى املرجعيــة الرشــيدة 
ــن  ــة الدي ــي لعاق ــار العم ــّور يف املس ــدث تط ــة أح ــات التكفري ــدَّ اجلاع ض
بالّسياســة، وأكثرهــا داللــة عــى مرونــة الفكــر االجتهــادي الّســيايس يف الفكــر 

ــيعي.  ــه الش ــلطة الفقي ــّور س ــيعي، وتط ــيايس الش الّس

إنَّ الّســلطة التــي تقــوم عليهــا حادثــة الغديــر، وترســم عاقــة احلاكــم برعيته 
وفــق املفهــوم الشــيعي ال جيعــل منهــا جمــرد مــادة للدراســة يف علــم االجتــاع 
ــة  ــر الغيب ــيعي يف ع ــه الش ــلطة الفقي ــوم س ــة بمفه ــادة غني ــا م ــيايس، وإنَّ الّس
ــاب  ــى ب ــة، ويبق ــاث العلمي ــال األبح ــًرا يف جم ــًزا كب ــغل حّي ــا زال يش ــذي م ال
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ــداث  ــام باألح ــامية لاهت ــات اإلس ــي الدراس ــام باحث ــا أم ــة مفتوًح الدراس
ــا  ــة عناصه ــا، ودراس ــا عريًّ ــا، ملحاكاهت ــر منه ــة، والغدي ــامية التارخيي اإلس
بمزيــد مــن الّدقــة والتمحيــص الســتخراج دالالت اســتمراريتها متاًمــا كــا هــو 

حــال الديــن الــذي تنتســب إليــه.
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د. حممد علي قا�سم حممد علي

املقدمة

ت العقــول يف كنــه معرفتــه، وانحــرت االبصــار دون  احلمــد لل الــذي حتــرَّ
ــت عــن بيــان نعوتــه تعابــر اللغــات، وضلــت  التطلــع اىل غيــب ملكوتــه، وكلَّ
هنالــك تصاريــف الصفــات، فســبحان الل عــاَّ يصفــون إال عبــاد الل املخلصني، 
ــاس  ــى الن ــهداء ع ــم ش ه ــا، فصرَّ ــاء كله ــم االس ــتخلفهم وعلمه ــن اس الذي
امجعــني، ال ســيا املبعــوث رحــة للعاملــني شــفيع الــورى وخاتــم االنبيــاء الــذي 
قــرب ودنــا فــكان قــاب قوســني أو أدنــى حممــد املصطفــى وعــى آلــه الطيبــني 
ــه  ــبيل إلي ــم الس ــل مودهت ــس وجع ــم الرج ــب الل عنه ــن اذه ــن الذي الطاهري

تعــاىل أمــا بعد..قــال الل تعــاىل يف حمكــم كتابــه الكريــم:

- واذ قــال ربــك للملئكــة اين جاعــل يف االرض خليفــة قالــوا اتعــل فيهــا 
مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ونحــن نســبح بحمــدك ونقــدس لــك قــال اين 

اعلــم مــا ال تعلمــون -

ان الواليــة وجــدت بوجــود اإلنســان عــى ظهــر األرض، ألنــه - يف احلقيقــة 
ــه احلصــول  ــه، حيــث ال يمكن ــه، ويقــي رغبات ــاج إىل مــن يلبــي حاجات - حمت
عــى حاجاتــه مــن الغــذاء والكســاء واألمــن إال باالجتــاع والتعــاون مــع بنــي 
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جنســه.

ــة  ــة فطري ــا حاج ــًا، ألهن ــًا حمك ــان التصاق ــة باإلنس ــة - إذًا - لصيق فالوالي
ــر  ــاف الكب ــاة االخت ــع احلي ــرى يف واق ــا، إذ ن ــة عليه ــس البرشي ــر الل النف فط
بــني النــاس يف طبائعهــم وســجاياهم وأخاقهــم، فبينــا جيــد الناظــر فئــة مــن 
ــام عــى غرهــا - لتوجيــه ســلوكها، وضبــط ترفاهتــا -  النــاس متيــل إىل القي
جيــد باملقابــل فئــة أخــرى ختضــع للتبعيــة والرضــا بالســر حتــت إمــرة غرهــا، 
وبينــا هــو يــرف نظــره إىل أنــاس ينـــزعون إىل حــب الســيطرة والتغلــب عــى 
ــع  ــم، وم ــادة غره ــة وقي ــوا بسياس ــوا واطمأن ــد رض ــن ق ــرى آخري ــم، ي غره
هــذا فقــد تتمــع هــذه الصفــات، وهــذه الفــروق البرشيــة يف شــخص واحــد 

أيضــًا.

لــذا كانــت الواليــة بمعناهــا العــام قديمــة قــدم اإلنســان، فــاألرسة والقبيلــة 
ــال،  ــك اخل ــم تل ــن فيه ــن تتباي ــابقة - مم ــاف الس ــن األصن ــع م ــة تم واألم
وختتلــف فيهــم تلــك الصفــات - أعــدادًا ال حتــى، ممــا يتحتــم معــه وجــوب 
إقامــة الــويل، الــذي يقــوم بــدور املحافظــة عــى شــؤون مــن حيتــاج إىل رعايــة 
وتربيــة وتوجيــه، ســواء أكان هــذا الــويل عامــًا أم خاصــًا، إذ أنــه مــن املســلَّات 
الرضوريــة أن كل تمــع بــرشي حيتــاج إىل مســؤول يديــر دفــة القيــادة فيــه، بــل 
إن الناظــر إىل حيــاة أمــم املخلوقــات عامــة، جيــد أن هلــا َمــْن يقودهــا ويتقدمهــا، 
ــدة يف  ــة واح ــه ملك ــل ل ــا وأرساب النح ــد يقوده ــا قائ ــرة فيه ــور املهاج فالطي
خليتــه تدبــر شــؤونه، وتوجــه نشــاطه، بحيــث يعــرف كل فــرد مســؤوليته ومــا 

لــه ومــا عليــه.
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يقــول ابــن خلــدون - وقــد يوجــد يف بعــض احليوانــات الُعْجــم عى مــا ذكره 
احلكــاء كــا يف النحــل واجلــراد ملــا اســتقرئ فيها مــن احلُْكــم واالنقيــاد واالتباع 
لرئيــس مــن أشــخاصها متميــز عنهــم يف َخْلقــه وجثانــه، إال أن ذلــك موجــود 

لغــر اإلنســان بمقتــىض الفطــرة واهلدايــة ال بمقتــىض الفكــرة والسياســة - 

فــأذا كان هــذا يف احليــوان األعجــم، فكيــف هبــذا املخلــوق املكــرم، الــذي 
أعطــاه الل أنــواع اهلدايــة، ونــور العقــل، وآالت املعرفــة والعلــم، وفضلــه عــى 

كثــر ممــن خلــق تفضيــًا ؟

وبالنظــر - بعــني البصــرة - إىل واقــع النمــو البــرشي يتأكــد مفهــوم الوالية، 
ورضورة وجودهــا لتوقــف حتقيــق جلــب املصالــح ودرء املفاســد عليها.

ــذي  ــر - ال ــف اخلب ــه اللطي ــذي رشع ــل، ال ــن الكام ــو الدي ــام ه واإلس
بــنيَّ فيــه مجيــع مــا حيتاجــه البــرش، حتــى آداب قضــاء احلاجــة - بــنيَّ لنــا أمــر 
ــرْتك أمــر  ــة، وأحكامهــا، وقواعدهــا ومــا يتعلــق هبــا، فــا يتصــور أن َي الوالي
الواليــة - وهــي باألمهيــة الكــرى بالنســبة للفــرد واجلاعــة عــى الســواء - دون 

ــان أو إيضــاح. بي

املبحث األول: السلطة

املطلب الأول: ال�سلطة لغة 

اســم للتســلط والقهــر، جــاء يف مــادة )تســلط(: )الســاطة: القهر( والســليط 
هــو الطويــل اللســان، ولــه مظهــران فأمــا أن يكــون صخبــاً  وضجيجــاً ، وإمــرأة 
ســليطة هــي أي صاخبــة، واملظهــر اآلخــر بمعنــى فصاحــة حــادة )ســليط: اي 
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فصيــح حديــد اللســان(، كــا لــو ان الفصاحــة احلــادة تضمــر يف بنيتهــا قهــرا ً 
خلــف جــدار احلــروف، فســليط اللســان يمتلــك قــدرة تســلطية بتوســط ســلطة 
الفصاحــة، ومنــه مســمي الــوايل ســلطانا ملــا يتمتــع بــه مــن شــدة وحدة وســطوة 
ــى  ــلنا موس ــد أرس ــاىل - لق ــال تع ــان، ق ــة والره ــو احلج ــلطان ه ــوة والس وق

بآياتنــا وســلطان ٍ مبــني - 

ــادي  ــال الفــروز آب ــه حجــة الل يف ارضــه، ق وســمي الســلطان ســلطانا الن
يف البصائــر، إنــا ســمي احلجــة ســلطانا ً إمــا للحــق مــن اهلجــوم عــى القلــب 

لكــن أكثــر تســلطه عــى أهــل القلــم واحلكمــة 

ــره  ــر ويؤنــث، فمــن ذكَّ وقــال الفــراء: الســلطان عنــد العــرب: احلجــة ُيذكَّ
ــك روي  ــة، ولذل ــى احلج ــه اىل معن ــب ب ــه ذه ــن أنث ــل، وم ــه اىل الرج ــب ب ذه
ــرآن  ــا كان يف الق ــد: - م ــة وجماه ــول عكرم ــو ق ــاس )رض( وه ــن عب ــن اب ع
ــا  ــة هب ــه ذو حج ــلطانا ً الن ــة س ــمي اخلليف ــه س ــة - وب ــو حج ــلطان فه ــن س م
تقتنــع الرعيــة وهلــا ختضــع، وجــاءت الســلطة بمعنــى القــوة والقــدرة، قــال ابــن 

ــث  ــر ويؤن ــدرة امللــك ُيذكَّ ــُلطان - ق ــلطان والُس منظــور: - الُس

املطلب الثاين: ال�سلطة ا�سطالحا ً

اختلفــت آراء املفكريــن والباحثــني والفاســفة يف وضــع مفهــوم ومعنى حمدد 
للســلطة كل حســب رؤيتــه وعقيدتــه، فأهــل السياســة يــرون أن الســلطة هــي - 
ــة القــادرة عــى فــرض  ــأة االجتاعي ــه بالنفــوذ أو اهلي املرجــع االعــى املســلم ل
ــادة  ــرى بالقي ــات االخ ــرتف اهليئ ــث تع ــرى، بحي ــى اإلرادات االخ ــا ع إرادهت
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والفصــل وبقدرهتــا وبحقهــا يف املحاكمــة وانــزال العقوبــات وبــكل مــا يضفــي 
ــل  ــا، ومتث ــزام بقراراهت ــا وااللت ــرتام العتباراهت ــب االح ــة، ويوج ــا الرشعي عليه
ــك  ــد ذل ــيايس ويتجس ــان الس ــلطة يف الكي ــا س ــي ال تعلوه ــلطة الت ــة الس الدول
مــن خــال امتــاك الدولــة لســمة السياســة - وايضــا ان الســلطة هــي- الفئــة 
ــاء  ــرى عل ــع - وي ــيايس للمجتم ــان الس ــى رأس الكي ــع ع ــي تق ــة الت احلاكم
ــاع ان الســلطة هــي - االســتخدام الرشعــي للقــوة - وُتعــّرف الســلطة  االجت
يف الفلســفة عــى أهّنــا - كّل شــخص يمتلــك بيــده ســلطته ضمــن إطــار معــني 
- أمــا مفكــري االســام يــرون ان الســلطة هــي - هــي القــدرة عــى التحريــك 
والتعــرف باألمــر والنهــي والزجــر واإلرغــام نحــو حتقيــق االهــداف التــي يريد 

مالــك الســلطة حتقيقهــا - 

املطلب الثالث: ال�سلطة يف القراآن الكرمي 

ــا  ــاف مصادره ــف باخت ــر وال ختتل ــا ال تتغ ــلطة وطبيعته ــة الس ان ماهي
ســواء اكانــت إهليــة أم وضعيــة رشعيــة او غــر رشعيــة، فهــي واحــدة يف مجيــع 

ــني:  ــن هدف ــو م ــة ال ختل ــخ البرشي ــلطة يف تاري ــاالت فالس احل

ــك  ــه وذل ــلط ومصاحل ــة التس ــا خلدم ــيلة ومطلب ــلطة وس ــون الس 1- ان تك
بتحقيــق حضــور املتســلط يف املجتمــع متمثــا بــا لــه مــن قــدرة عــى ممارســة 
ســلطته حتــى يصــل اىل اختــزال موضــوع الســلطة يف ذاتــه فهــو احلاكــم 
ــوع  ــذا الن ــا ه ــم علين ــرآن الكري ــص الق ــد ق ــيد، وق ــر والس ــلطان واالم والس

ــا:  ــة منه ــات كريم ــويت يف آي ــوين الطاغ ــوذج الفرع ــو النم وه
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قولــه تعــاىل - فــا آمــن ملوســى إال ذريــة مــن قومــه عــى خــوف مــن فرعــون 
ــه  ــه ملــن املرفــني - قول وملئهــم ان يفتنهــم وان فرعــون لعــال ٍ يف االرض وإن
تعــاىل - قــال فرعــون مــا أراكــم إال مــا أرى ومــا اهديكــم إال ســبيل الرشــاد - 

ــت  ــع وليس ــة املجتم ــا رعاي ــة غايته ــيلة ووظيف ــلطة وس ــون الس 2- أن تك
مطلبــا بــا يمتلكــه الســلطان مــن قــدرة عــى األمــر والنهــي بــا حيقــق غايتهــا 
ــى الل  ــرم )ص ــول األك ــرة الرس ــوع بس ــذا الن ــم ه ــرآن الكري ــص الق ــد خ وق
عليــه وآلــه(، حيــث قــال تبــارك وتعــاىل - لقــد جاءكــم رســول مــن انفســكم 

ــم -  ــني رؤوف رحي ــم باملؤمن ــص عليك ــم حري ــا عنت ــه م ــز علي عزي

ومل يــرد لفــظ )الســلطة( يف القــرآن الكريــم، ولكــن وردت بعــض مشــتقات 
الفعــل )تســلط(،ومن ذلــك الفعــل املــاض )ســلط(، قــال تعــاىل: - ولــو شــاء 
الل لســلطهم عليكــم فلقاتلوكــم - واملضــارع )يســلط(، قــال تعــاىل - ولكــن الل 
يســلط رســله عــى مــن يشــاء والل عــى كل يشء قديــر - واالســم )ســلطان(، 
قــال تعــاىل - أو لتأتينــي بســلطان مبــني - وبالرجــوع اىل كتــب التفســر والنظائر 
ــة القاطعــة: قــال تعــاىل - ولقــد  ــاك معنيــني للســلطة احلجــة القوي تبــني ان هن
ــا  ــم عليه ــرآن الكري ــق الق ــد يطل ــني - وق ــلطان مب ــا وس ــى بآياتن ــلنا موس أرس
)برهــان(، قــال تعــاىل - ألعذبنــه عذابــا ً شــديدا ً أو ليأتينــي بســلطان مبــني - 

3- بمعنــى امللــك والقــدرة الغالبــة، أي الســيطرة، قــال تعــاىل - مــا كان يل 
ــى  عليكــم مــن ســلطان -، أي مــن ملــك فأقهركــم عــى الــرشك، وهــذا املعن

ــة ــوة املادي ــث الق ــن حي ــوي م ــى اللغ ــق للمعن مواف
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املطلب الرابع: ال�سلطة يف ال�سنة النبوية املطهرة 

مل يــرد لفــظ )الســلطة( يف الســنة النبويــة املطهــرة، وإنــا ورد لفظ )الســلطان( 
وجــاء بمعنــى االمــام واحلجــة والبيــت، ومــن ذلك: 

1- قــال رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( - مــن خــرج عن الســلطان شــرا 
ً مــات ميتــة جاهليــة - وقــد عنــى رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( بالســلطان 

ــلطان العادل.  ــو الس ه

2- عن ابن عباس )رض( قال: قال رسول الل )صى الل عليه وآله(: 

- صاحب الدين له سلطان عى صاحبه حتى يقضيه - 

أي حجة

3- عــن ابــن مســعود األنصــاري )رض( قــال، قــال رســول الل )صــى الل 
عليــه وآلــه( - ال يؤمــن الرجــل الرجــل يف ســلطانه - 

قال البغوي )سلطانه هنا معناه بيته( 

4- قال )صى الل عليه وآله( )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته( 

5- قــال االمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه )اللهــم انــك تعلــم انــه مل يكــن 
ــكام،  ــول احل ــن فض ــاس يشء م ــلطان وال إلت ــة يف س ــا منافس ــذي كان من ال
ولكــن لنــرد املعــامل مــن دينــك ونظهــر األصــاح يف بــادك فيأمــن املظلومــون 

مــن عبــادك وتقــام املعطلــة مــن حــدودك( 

املبحث الثاين: الولية
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املطلب الأول: الولية لغة 

الواليــة مــن مــادة ويل وتعنــي: الــوالء والتــوايل أن حيصــل شــيئان فصاعــدًا 
ــث  ــن حي ــرب م ــك للق ــتعار ذل ــا، ويس ــس منه ــا لي ــا م ــس بينه ــوال لي حص
املــكان ومــن حيــث النســبة،ومن حيــث الديــن، ومــن حيــث الصداقــة والنرة 
ــام  ــر ال ــه بك ــه يلي ــال ولي ــر، يق ــوىّل األم ــة ت ــرة والوالي ــاد والن واالعتق
فيهــا، وأوليتــه الــيشء فوليــه وكذلــك َويِل َ الــوايل البلــد، َوَويِل َ الرجــل البيــع 
واليــة ً فيهــا، ووالَّه االمــر عمــل كــذا، وواله بيــع الــيشء، وتــوىلَّ العمــل اي 
ــة  ــه والوالي ــم وليُّ ــد ٍ فه ــر أح ــن ّويِل َ أم ــر: كل م ــاح املن ــال يف املصب ــد وق تقلَّ
بالفتــح املصــدر، والواليــة بالكــر األســم، مثــل اإلمــارة والنقابــة، ألنــه اســم 
ملــا توليتــه وقمــت بــه، والواليــة التــي بمنزلــة اإلمــارة مكســورة ُليفصــل بــني 

املعنيــني 

املطلب الثاين: الولية ا�سطالحا 

لقــد اختلفــت عبــارات العلــاء مــن حيــث اللفــظ ال املعنــى يف حتديــد مفهوم 
الواليــة، ســواء كانــت الواليــة عامــة أو خاصة.

وهــي - القــرب اخلــاّص، ويعنــي: التقــّرب إىل الل ســبحانه يف مقــام املحّبــة 
والطاعــة فــويّل الل املحــّب لل، والوالــه فيــه، واملطيــع لــه، واملتابــع لــه فيــا حيّبــه 
ويرضــاه، ويبغضــه ويســخطه - وقــال املــاوردي: إن اإلمامــة موضوعــة خلافــة 
ــة  النبــوة يف حراســة الديــن وسياســة الدنيــا وقــال ابــن خلــدون: هــي حــل الكافَّ
عــى مقتــىض النظــر الرشعــي يف مصاحلهم األخرويــة والدنيويــة الراجعــة إليها.. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

300

ث
الجزء الثال

فهــى يف احلقيقــة خافــة عــن صاحــب الــرشع يف حراســة الديــن وسياســة الدنيا 
بــه وقــال القلقشــندي: وهــى الواليــة العامــة عــى كافــة األمــة والقيــام بأمورهــا 
والنهــوض بأعبائهــا وقــال عضــد الديــن اإلجيــي: وهــى خافــة الرســول( صى 
الل عليــه وآلــه( يف إقامــة الديــن وحفــظ حــوزة امللــة، بحيــث جيــب اتباعــه عــى 
كافــة األمــة وقــال املنــاوي: والواليــة يف الــرشع هــي تنفيــذ القــول عــى الغــر، 
شــاء الغــر أم أبــى والــويل هــو خــاف العــدو ويــأيت ملعــان كثــرة مثــل املحــب 
ــك  ــن وىِل أو مَل ــي -كل م ــة ه ــول أن الوالي ــن الق ــر ويمك ــق والنص والصدي

أمــور العامــة، ســواء كانــت واليــة عامــة أو خاصــة -.

ــه،  ــه علي وهــي ايضــا - تــّرف موجــود يف موجــود آخــر، لتســّلطه وقدرت
وذكــر بعــض العلــاء بأهنــا مــن املصطلحــات املســتحدثة يف كلــات املتأّخريــن، 
ــف  ــذه التعاري ــر يف ه ــال النظ ــن خ ــاء - وم ــات القدم ــودة يف كل ــر موج وغ

يتبــني لنــا عــدة أمــور:

1- أن مفهــوم اخلافــة يمتــزج بمفهــوم اإلمامــة والواليــة، ولــذا فــإن العلاء 
حينــا يتحدثــون عــن اإلمامــة فإنــا يقصــدون هبــا اخلافــة، وعندمــا يتحدثــون 

عــن اخلافــة فإهنــم يعنــون هبــا اإلمامــة.

ــا  ــا إم ــل عليه ــوايل حتصَّ ــبة ألن ال ــم نس ــذا االس ــميت هب ــة س 2- أن الوالي
ــة  ــن عام ــد أوم ــلِّ والعق ــل احل ــن أه ــة م ــر أو بتولي ــوايل األك ــن ال ــة م بتولي
ــل عليهــا عــن طريــق الغَلبــة، وهــذه هــي طــرق تــويلِّ الواليــة.  النــاس، أو حتصَّ

ــا. ــاس ويرعاه ــور الن ــي أم ــوايل ي وألن ال
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3- أنــه جيــب عــى مــن وىِل أمــرًا مــن أمــور املســلمني أن يعمــل عــى حايــة 
الديــن والدفــاع عنــه، وأن يرعــى مصالــح النــاس الدنيويــة، ويســعى إىل 

ــل. ــا إىل األفض تطويره

ــة،  ــر معصي ــه يف غ ــزام قول ــر والت ــة ويل األم ــاس طاع ــى الن ــب ع ــه جي أن
ألن لــه القــول النافــذ والســيطرة التامــة يف حراســة الديــن وسياســة الدنيــا بــه. 
ــر  ــجام ظاه ــط وانس ــاك تراب ــي هن ــوي واالصطاح ــى اللغ ــني املعن ــبة ب املناس
ــؤون  ــى ش ــم ع ــويل القائ ــاح، إذ أن ال ــة واالصط ــة يف اللغ ــى الوالي ــني معن ب
املــوىل عليــه يكــون يف العــادة قريبــًا منــه غــر بعيــد عنــه، حمققــًا ملعــاين التدبــر 
والقــدرة والرعايــة، وجلــب املصالــح ودرء املفاســد، يف األعــال التــي يارســها 

ــه.  والترفــات التــي يقــوم عليهــا ألجــل حــق َمْوليِّ

حيــث انــه يشــمل معــاين التدبــر والرعايــة واالرشــاد والتوجيــه، فهــو لفــظ 
ــال  ــلطة يف جم ــظ الس ــن لف ــا ً ع ــتعاله عوض ــى اس ــلمون ع ــاء املس دأب الفقه
الوظيفــة العامــة، وذلــك لنفورهــم ممــا ينطــوي عليــه لفــظ )الســلطة( مــن إحيــاء 
ــبه  ــه، فاألش ــكل معاني ــلط ب ــى التس ــامي يأب ــام االس ــك الن النظ ــلط ذل بالتس
بــروح االســام هــو اصطــاح الواليــة، ملــا فيهــا مــن معــاين الرعايــة واالهتــام 

والتوجيــه.

املطلب الثالث: الولية يف القراآن الكرمي 

ــات  ــرة يف آي ــم )238( م ــرآن الكري ــتقاته يف الق ــظ )ويل( ومش ــر لف ــد ُذك لق
ــث. ــذا البح ــا يف ه ــا وبياهن ــال لذكره ــرة ال جم كث
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ــاد يف  ــن االعتق ــة ً م ــا بداي ــع جماالهت ــن يف مجي ــاة املؤم ــزج بحي ــة متت أن الوالي
قلبــه حتــى األعــال عــى جوارحــه، وليــس يف حيــاة املســلم جمــال مــن جمــاالت 
ــا  ــا، كأهن ــه آثاره ــا إال وفي ــة وغره ــع والسياس ــاق واملجتم ــل األخ ــاة مث احلي

ــان واإلســام. اســم مــرتادف لإلي

ــه  ــي قول ــث ه ــوع البح ــص موض ــي خت ــة والت ــة والرئيس ــة املركزي ان اآلي
ــاىل: تع

ــَاَة َوُيْؤُتــوَن  ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن آَمنُــوا الَّ ــَا َولِيُُّكــْم اللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ - إِنَّ
ِذيــَن آَمنُــوا َفــإِنَّ ِحــْزَب اللَِّ  َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن َوَمــْن َيَتــَولَّ اللََّ َوَرُســوَلُه َوالَّ الــزَّ

ُهــْم اْلَغالُِبــوَن - 

ــم،  ــر منه ــة أويل األم ــلمني طاع ــى املس ــب ع ــاىل أوج ــبحانه وتع ان الل س
والواليــة تكــون أوالً لل ومــن ثــم للرســول ومــن ثــم للذيــن آمنــوا، املتصفــني 

ــي  ــة وه ــة املبارك ــا اآلي ــات ذكرهت بصف

ــن  ــى م ــم وع ــار عليه ــة اآلث ــه واضح ــم وج ــى أت ــاة ع ــون الص 1- ُيقيم
ــم  حوهل

ــدق  ــا التص ــن صوره ــوع وم ــن اخلش ــة م ــم يف حال ــزكاه وه ــون ال 2- يؤت
ــوع. ــال الرك ــو يف ح ــام( وه ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــل أم ــن قب ــم م باخلات

املطلب الرابع: الولية يف ال�سنة املطهرة 

هنــاك أحاديــث وروايــات كثــرة يف هــذا املوضــوع وقــد ذكرنــا يف موضــوع 
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ــر، أو  ــود آخ ــود يف موج ــّرف موج ــى ت ــة بمعن ــا ان الوالي ــة اصطاح الوالي
التــرف بالغــر شــاء أو أبــى، ومــن اهــم هــذه األحاديــث هــي: أحاديــث عــن 

أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

1- قــال رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( يــوم غديــر خــم: - ألســت أوىل 
ــا رســول الل، قــال:  ــا بــى ي باملؤمنــني مــن أنفســهم وأزواجــي أمهاهتــم ؟ فقلن

فمــن كنــت مــواله فعــّي مــواله اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه - 

2- قــال رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( )اذا خــرج ثاثــة يف ســفر 
فليؤمــروا أحدهــم( 

ــون  ــر يكون ــة نف ــل لثاث ــه( )ال حي ــه وآل ــى الل علي ــول الل )ص ــال رس 3- ق
ــم(  ــم أحده ــروا عليه ــاة إال أم ــأرض ف ب

املبحث الثالث: الولية يف الديان ال�سماوية

املطلب الأول: ال�سلطة والولية يف التوراة

ــظ  ــا لف ــًا أم ــوراة يف )11( موضع ــتقاته يف الت ــلطة( ومش ــظ )س ــد ورد لف لق
ــذي يــم موضــوع البحــث  ــة ومشــتقاته فقــد ورد يف )11( موضعــًا وال الوالي

ــا: ــني مه كان يف موضع

ــاة،  ــت معاف ــا كون ــامل إن ــد الع ــاء، فموالي ــع للبق ــق اجلمي ــا خل ــه إن 1- ألن
ــى االرض -  ــم ع ــة للجحي ــك وال والي ــم مهل ــا ُس ــس فيه ولي

ــل يف  ــادش اجللي ــوا اىل ق ــد بلغ ــوس ق اد ديمرتي ــوَّ ــان أن ُق ــمع يوناث 2- وس
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ــة -  ــن الوالي ــوه ع ــدون أن يعزل ــف يري ــش كثي جي

املطلب الثاين: ال�سلطة والولية يف الجنيل

ــة( يف )14(  ــظ )الوالي ــد ورد لف ــل، وق ــلطة( يف االنجي ــظ )الس ــرد لف مل ي
ــي:  ــع وه ــث كان يف )6( مواض ــوع البح ــم موض ــذي ي ــا وال موضع

1- واذ كان جالســا عــى كــريس الواليــة ارســلت إليــه امرأتــه قائلــة: إيــاك 
وذلــك البــار، ألين تأملــت اليــوم كثــرا يف حلــم مــن أجلــه - 

2- فلــا ســمع بياطــس هــذا القــول أخــرج يســوع، وجلــس عــى كــريس 
الواليــة يف موضــع يقــال لــه )البــاط( وبالعرانيــة )جبَّاثــا( - 

3- وملــا كان غاليــون يتــوىل أخائيــة، قــام اليهــود بنفــس واحــدة عــى بولــس، 
وأتــوا بــه اىل كــريس الواليــة - 

4- بعــد مــا صف عندهــم أكثــر مــن عــرشة أيــام انحــدر اىل قيريــة، ويف 
الغــد جلــس عــى كــريس الواليــة وأمــر أن ُيؤتــى ببولــس - 

ــا واقــف لــدى كــريس واليــة قيــر حيــث ينبغــي أن  5- فقــال بولــس )أن
احاكــم، أنــا مل أظلــم اليهــود بــيشء، كــا تعلــم أنــت أيضــا جيــدا - 

ــريس  ــى ك ــد ع ــال يف الغ ــن دون إمه ــت م ــا جلس ــوا اىل هن ــا اجنمع 6- فل
ــل -  ــى بالرج ــرت أن ُيؤت ــة وأم الوالي

ــل عــن مفهومهــا  ــوراة واالنجي ــة يف الت ومل خيتلــف مفهــوم الســلطة والوالي
ــه  ــة والتوجي ــث الرعاي ــن حي ــه م ــو نفس ــراد ه ــى امل ــم فاملعن ــرآن الكري يف الق
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ــا. ــع وغره ــاء املجتم ــوض بأعب والنه

- إنــه كــا حلفــت لــك بالــرب إلــه إرسائيــل قائــا: إن ســليان ابنــك يملــك 
بعــدي، وهــو جيلــس عــى كرســيي عوضــا عنــي، كذلــك افعــل هــذا اليــوم - 

- وجلس سليان عى كريس داود أبيه، وتثبَّت ملكه جدا - 

املبحث الرابع: اأهمية واأهداف الولية

املطلب الأول: اأهمية الولية 

ــة  ــة كــرى يف اإلســام، وتظهــر هــذه األمهي ــة أواإلمامــة هلــا أمهي إن الوالي
مــن خــال مايــي:

ــة أنــواع الســلوك  1- أن اإلســام نظــام شــامل ومتكامــل، جــاء ليحكــم كافَّ
ــراد  ــة باألف ــة الدول ــم عاق ــم بتنظي ــد اهت ــي، وق ــردي واجلاع ــاين، الف اإلنس
وبالــدول، وعاقــة احلاكــم الســيايس واملســؤول اإلداري بالرعيــة، هلــذا 

ــا. ــزج بينه ــل يم ــة، ب ــن والدول ــني الدي ــل ب ــام ال يفص فاإلس

2- أن الواليــة هــي رئاســة شــاملة ألمــور الديــن والدنيــا، نيابــة عــن رســول 
الل )صــى الل عليــه وآلــه( يف حراســة الديــن وسياســة الدنيــا بــه.

3- أن النصــوص تظافــرت عــى وجــوب أن يكــون للمســلمني إمــام يرعــى 
ــاين: إن  ــال اجلرج ــاس، ق ــم رشع الل يف الن ــم، ويقي ــر أموره ــم ويدب حقوقه

ــن  ــاس وأعظــم مقاصــد الدي ــح الن ــم مصال نصــب اإلمــام مــن أت

4- أن الواليــة واإلمامــة فيهــا كرامــة النــاس مجيعــًا، وعــزة اإلنســان وحريتــه 
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مهــا كان معتقــده أو رأيــه، تنمــي فيهــم اإلحســاس بقدســية إنســانيتهم، وتأخــذ 
بأيدهــم نحــو العــزة والكرامة.

ــة  ــراه، ضامن ــام وأوىل ع ــالة اإلس ــرة رس ــي ثم ــة ه ــة واإلمام 5- أن الوالي
ــور  ــك واجل ــنعيش الضن ــنا وس ــا عش ــلِّ غره ــا يف ظ ــة، وألنن ــدل والكرام الع
م أعداؤنــا يف مقدراتنــا، وســنظل ضعفــاء تتعطَّل  ــم وســيتحكَّ واملذلــة، وقــد حتكَّ

طاقاتنــا وتتبــدد ثرواتنــا ويصيبنــا الشــقاق وســوء األخــاق.

6- أن الواليــة واإلمامــة واخلافــة، هــي نــداء الل اخلالــد آلدم )عليــه 
ــة -  ــل يف االرض خليف ــال - إين جاع ــا ق ــده، عندم ــن بع ــام)وذريته م الس

7- أن الواليــة واإلمامــة ســبب يف مل شــمل األمــة ووحدهتــا، وبدوهنــا تعيش 
األمــة ممزقــة األهــواء واألجــواء، تفصــل بينهــا حــدود جغرافيــة ونعــرات قومية 

وتصبــح كاأليتــام عــى مأدبــة اللئــام، بــل كالغنــم الشــاردة يف الليلــة الشــاتية.

املطلب الثاين: اأهداف الولية 

ــن  ــني، وردع كل م ــث العابث ــن عب ــده م ــن وقواع ــول الدي ــة أص 1- حاي
يريــد أن حيــدث خلــًا يف املجتمــع املســلم، وذلــك بإجــراء العقوبــات الازمــة 

ــام. ــدود يف اإلس ــوق واحل ــا احلق ــا تقرره ــب م حس

2- الدفــاع عــن الكينونــة السياســية للدولــة اإلســامية مــن اخلــارج، وتوفر 
ســبل األمــن مــن الداخل.

3- إقامة العدل واملساواة بني الناس مجاعات وأفرادا.
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ــوة  ــبل الق ــر س ــع، بتوف ــة املجتم ــة حلاي ــتلزمات الرضوري ــر املس 4- توف
ــة  واملنع

ــة  ــة املوعظ ــا باحلكم ــوة إليه ــق الدع ــن طري ــام ع ــالة اإلس ــرش رس 5- ن
ــنة. احلس

6- إقامــة احلــدود وتنفيــذ األحــكام الرشعيــة اإلســامية، ســواء فيــا يتعلــق 
ق خا أل با

العامة أو حفظ احلقوق اخلاصة

ــة،  ــة لل تعــاىل، إذ أنــه ال يمكــن إقامــة العبوديــة احلقَّ 7- حتقيــق العبوديــة احلقَّ
ــار  ــى اإلط ــي ه ــامية، الت ــة اإلس ــدة إال يف الدول ــات العقي ــام بمقتضي والقي
احلضــاري احليــايت الســليم الــذي يســتطيع اإلنســان أن يواصــل داخلــه حركتــه 

التكامليــة نحــو الل ســبحانه وتعــاىل بتطبيــق أحكامــه.

املطلب الثالث: حكم الولية 

ــه مــن العلــاء عــى وجــوب تنصيــب إمــام يــي  ــد بقول لقــد أمجــع مــن يعت
ــد نقــل هــذا اإلمجــاع طائفــة مــن العلــاء، منهــم: أمــور املســلمني، وق

املــاوردي الــذي قــال -: اإلمامــة موضوعــة خلافــة النبــوة يف حراســة الديــن 
وسياســة الدنيــا، وعقدهــا ملــن يقــوم هبــا يف األمــة واجــب باإلمجــاع - 

وابــن حــزم الــذي قــال: - اتفــق مجيــع أهــل الســنة ومجيــع املرجئــة ومجيــع 
ــا  ــب عليه ــة واج ــة، وأن األم ــوب اإلمام ــى وج ــوارج ع ــع اخل ــيعة ومجي الش
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االنقيــاد إلمــام عــادل يقيــم فيهــم أحــكام الل - وابــن خلــدون الــذي قــال: - 
نصــب اإلمــام واجب، قــد عرف وجوبــه يف الــرشع بإمجــاع الصحابــة والتابعني، 
ومل يــرتك النــاس فــوىض يف عــر مــن العصــور، واســتقر ذلــك إمجاعــًا داالً عى 
وجــوب نصــب اإلمــام - والبيجــوري الــذي قــال: وقــد أمجعــت الصحابــة عى 
تنصيــب اإلمــام، بعــد مفارقتــه الدنيــا )صــى الل عليــه وآلــه( قــال رســول الل 
)صــى الل عليــه وآلــه(: - إين قــد دعيــت ويوشــك أن أجيــب، وقــد حــان منــي 
خفــوق مــن بــني أظهركــم وإين خملــف فيكــم مــا أن متســكتم بــه لــن تضلــوا: 
كتــاب الل وعــرتيت أهــل بيتــي، فإهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــيَّ احلــوض. ثــم 

نــادى بأعــى صوتــه: ألســت أوىل بكــم منكــم بأنفســكم؟

قالوا: اللهم بى

فقــال: فمــن كنــت مــواله فهــذا عــّي مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد من 
عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه - ولقــد أشــار إىل هــذا اإلتفــاق 
ــة،  ــوب اإلمام ــى وج ــا ع ــلمون مجيع ــق املس ــال: - اتف ــدي فق ــود اخلال د. حمم
ــدود  ــم احل ــرض، ليقي ــلمني ف ــئون املس ــة ش ــوىلَّ رعاي ــة يت ــب خليف وإن نص
ويرفــع رايــة اجلهــاد، وحيمــل الدعــوة اإلســامية إىل العــامل، وأن يقــوم بتطبيــق 
األحــكام، ويصــدر القوانــني والدســتور، ومل خيالــف يف ذلــك أحــد يعتــد برأيــه 
- إذًا مــن خــال مــا ســبق يتبــني لنــا أن الواليــة أو اخلافــة واجبــة، ألهنــا مــن 
أســمى مقاصــد الرشيعــة، فهــي حتقــق للنــاس يف واقــع حياهتــم الرضوريــات 
واحلاجيــات، وهلــذا جيــب عــى األمــة أن تتعــرف عــى أســباب إجيــاد اخلافــة 

وأن تعمــل جــادة مــن أجــل حتقيقهــا.
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اخلامتة

ان الســلطة والواليــة قديمــة ِقــدم اإلنســان عــى االرض، وقــد حثــت عليهــا 
ــاة املجتمعــات وأقامــة  ــم حي ــغ يف تنظي ــر بال ــا هلــا مــن أث ــان الســاوية، مل االدي
العــدل وحتقيــق الســام وان هنــاك ترابــط وانســجام ظاهــر بــني معنــى الواليــة 
يف اللغــة واالصطــاح، إذ أن الــويل القائــم عــى شــؤون املــوىل عليــه يكــون يف 
ــة،  ــدرة والرعاي ــر والق ــاين التدب ــًا ملع ــه، حمقق ــد عن ــر بعي ــه غ ــًا من ــادة قريب الع
وجلــب املصالــح ودرء املفاســد، يف األعــال التــي يارســها والترفــات التــي 

ــه.  يقــوم عليهــا ألجــل حــق َمْوليِّ

ــو  ــه، فه ــاد والتوجي ــة واالرش ــر والرعاي ــاين التدب ــمل مع ــه يش ــث ان حي
ــلطة يف  ــظ الس ــن لف ــا ً ع ــتعاله عوض ــى اس ــلمون ع ــاء املس ــظ دأب الفقه لف
ــلطة(  ــظ )الس ــه لف ــوي علي ــا ينط ــم مم ــك لنفوره ــة، وذل ــة العام ــال الوظيف جم
مــن إحيــاء بالتســلط ذلــك الن النظــام االســامي يأبــى التســلط بــكل معانيــه، 
فاألشــبه بــروح االســام هــو اصطــاح الواليــة، ملــا فيهــا مــن معــاين الرعايــة 
ــة  ــاالت بداي ــع املج ــان يف مجي ــاة اإلنس ــزج بحي ــي متت ــه، فه ــام والتوجي واالهت
مــن االعتقــاد يف قلبــه حتــى االعــال عــى جوارحــه، وليــس يف حيــاة اإلنســان 
جمــال مــن جمــاالت احليــاة مثــل األخــاق واملجتمــع والسياســة وغرهــا إال وفيه 
آثارهــا، فهــي اســم مــرتادف لإلســام واإليــان، فقــد وردت األحاديــث عــن 

أهــل البيــت )عليهــم الســام( يف هــذا املجــال وهــي كثــرة، أمههــا:

َعْن ُزَراَرَة، َعْن اإلمام حممد بن عي الباقر )عليه السام( أنُه َقاَل: 
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، َو  ــجِّ َكاِة، َو احْلَ ــزَّ ــاِة، َو ال ــَى الصَّ ــَياَء: َع ــِة َأْش ــَى َخَْس ــاُم َع ــَي األْس - ُبنِ
الَيــِة - َقــاَل ُزَراَرُة َفُقْلــُت: َو َأيُّ يَشْ ٍء ِمــْن َذلـِـَك َأْفَضــُل ؟ َفَقــاَل:  ــْوِم، َواْلَوَ الصَّ

ــنَّ -  ــُل َعَلْيِه لِي ــَو الدَّ ــَوايِل ُه ، َو اْل ــنَّ ــا ِمْفَتاُحُه َ ــُة َأْفَضــُل، ألهَنَّ - اْلَوالَي

قــال رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه(: - يــا عــي أنــت ويل النــاس، فمــن 
أطاعــك فقــد أطاعنــي، ومــن عصــاك فقــد عصــاين - 

قــال رســول الل )صــى الل عليــه وآلــه( )اذا خــرج ثاثــة يف ســفر فليؤمــروا 
أحدهــم( 

واحلمد لل رب العالني 

امل�سادر واملنابع

القران الكريم

األحــكام الســلطانية، ابــو يعــى الفــراء، حتقيــق: حممــد حامــد الفقــي، مكتبــة 
االعــام االســامي، ط2، طهــران 

األحكام السلطانية، املاوردي، دار الكتب العلمية، بروت - لبنان 

ــرتاث،  ــق ال ــام( لتحقي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــد، مؤسس ــاد، املفي االرش
 1993 ط2، 

اصاح الوجوه والنظائر، الدامغي، دار العلم للمايني، ط4، 1983

اصول الكايف، الكليني، املكتبة االسامية، طهران 

األمايل، املفيد، ط2، 1993
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االمامــة وقيــادة املجتمــع، احلائــري، النــارش: مكتــب الســيد كاظــم احلائري، 
 1995

ــق  ــادي، حتقي ــروز آب ــز، الف ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي بصائ
حممــد عــي النجــار، بــروت 

ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــوس للزبي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
بــروت - لبنــان، ط 1، 2017 

ــة،  ــب العلمي ــوري، دار الكت ــد، البيج ــرة التوحي ــى جوه ــد ع ــة املري حتف
ــان ــروت - لبن ب

تفسر اجلامع ألحكام الفرآن، القرطبي، مؤسسة الرسالة، لبنان 

التفسر الكبر، الرازي، دار احياء الرتاث العريب، بروت - لبنان، ط 3 

التوقيــف عــى أمهــات التعاريــف، املنــاوي، دار الفكــر املعــاص، بــروت - 
لبنــان، ط 1، 2002 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري، دار احيــاء الــرتاث العــريب، 
بــروت - لبنــان 

ــة  ــدة، دار النهض ــي عب ــامي، صبح ــع االس ــية يف املجتم ــلطة السياس الس
ــع، ط 1  ــرش والتوزي ــة للن العربي

ســنن ابــن ماجــه، القزوينــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط 1، 
 1998
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سنن أيب داود، السجستاين، دار احلديث بالقاهرة، 1999 

الصباح املنر، الفيومي، املكتبة العلمية، بروت - لبنان، 2010

ــروت، ط4،  ــني، ب ــم للماي ــري، دار العل ــة، اجلواه ــاج اللغ ــاح ت الصح
 1987

صحيح مسلم برشح النووي، دار احياء الرتاث العريب، بروت - لبنان

فتح الباري برشح صحيح البخاري، مكتبة الصفا، مر، ط 1، 2003 

ــة،  ــري، دار املعرف ــزم الظاه ــن ح ــل، اب ــواء والنح ــل وااله ــل يف املل الفص
بــروت - لبنــان، ط 2، 1975 

لسان العرب، ابن منظور، دار الكتب العلمية، ط 1، 2003 

مآثر األناقة يف معامل اخلافة، احد بن عبد الل القلقشندي الشافعي 

جممع البان 

خمتــار الصحــاح، الــرازي، املكتبــة العريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت - 
صيــدا، ط5، 1999

مســند أحــد، احــد بــن حنبــل، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 
 1993

معامل اخلافة يف الفكر السيايس االسامي، د. حممد اخلالدي 

معرفة يف علم االجتاع السيايس، احد زايد
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املفــردات يف غريــب القــرآن، الراغــب االصفهــاين، املكتبــة الرضويــة، ايران، 
ص 557

ــدون،  ــن خل ــد اب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرح ــدون - عب ــن خل ــة اب مقدم
ــل، 1991 ــان، دار اجلي ــروت - لبن ب

املواقف يف علم الكام، االجيي، مطبعة العلوم، وحواشيها للجرجاين 

املوســوعة السياســية، عبــد الوهــاب الكيــايل، املوســوعة العربيــة للدراســات 
والنــرش، بــروت - لبنــان 

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ حمم ــام، الش ــم واإلدارة يف اإلس ــام احلك نظ
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�سنا ح�سن عبد الكرمي اأمني احللي

ُملخ�ص البحث

ــة يف  ــر يف معتقــدات الشــيعة مــن أهــم احلــوادث التارخيي ــة الغدي ُتعــد حادث
عــر الرســالة املحمديــة، إذ آلــت اخلافــة إىل أمــر املؤمنــني عــي عليــه الســام 
بعــد أن نصبــه الل تعــاىل وليــًا وخليفــة للمســلمني حــني أمــر رســوله صــى الل 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ عليــه وســلم يف القــرآن الكريــم بقولــه تعاىل:﴿َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾ )1(، وامتثــل الرســول صــى الل عليــه وســلم  ــِدي اْلَق اللََّ اَل َيْ
ــواله  ــت م ــن كن ــم )... م ــر ُخ ــة يف غدي ــة طويل ــال: يف خطب ــي وق ــر اإلهل لألم
ــزل الل  فهــذا عــي مــواله اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه( وبعدهــا أن
تعــاىل: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم 

ــا﴾ )2). ْســَاَم ِدينً اإْلِ

ــون  ــد تك ــوم ق ــب املفه ــف حس ــث الرشي ــات واحلدي ــات الكري ــذه اآلي فه
واضحــة للعيــان، لكــن حتتــاج إلثبــات وقرائــن لــكل معانــد وخمالــف ألحقيــة 
عــي بــن أيب طلــب عليــه الســام باخلافــة والواليــة، ويف هــذا البحــث 
ــة  ــى احلكوم ــر ع ــث الغدي ــتدالل بحدي ــن اس ــارة ع ــو عب ــذي ه ــع ال املتواض
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ــع  ــًا م ــًا وعقائدي ــث لغوي ــاظ احلدي ــة أللف ــة حتليلي ــال دراس ــن خ ــة م اإلهلي
ــى  ــتدالل ع ــة، لاس ــة، والتارخيي ــة، واحلديثي ــل القرآني ــواهد والدالئ ــر الش ذك
ــث  ــون احلدي ــام، وك ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــى خاف ــص ع ــارة بالن اإلش
الرشيــف حجــة دامغــة وأن حادثــة الغديــر جــاءت بأمــر الل عــز وجــل بتبليــغ 
الرســول صــى الل عليــه وآلــه ذلــك األمــر الربــاين بتنصيــب عــي بــن ايب طالــب 

ــلمني. ــة للمس خليف

ــلم يف  ــه وس ــى الل علي ــول ص ــد أن الرس ــة جي ــرة النبوي ــع للس وأن املتتب
ــا يف  ــه، ك ــه لدين ــام وواليت ــه الس ــي علي ــة ع ــار بخاف ــبة أش ــن مناس ــر م أكث
حديــث الــدار املعــروف لــدى املحدثــني، وتصــدق أمــر املؤمنــني عليــه الســام 
ِذيــَن  ــَا َولِيُُّكــُم اللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ يف صاتــه بخامتــه حــني قــال عنــه تعــاىل: ﴿إِنَّ
ــة  ــوَن﴾ )3( فاآلي ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــَاَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي ــوا الَّ آَمنُ
ــوات الل  ــة لل ســبحانه وتعــاىل والرســول وعــي صل الكريمــة حــرت الوالي
عليهــا، وغرهــا مــن اآليــات الكريــات واألحاديــث الرشيفــة التــي تــدل عــى 
أن حادثــة الغديــر مل تكــن وليــدة اللحظــة بــل هنــاك إشــارات كثــرة وجــذور 
تارخييــة يف مناســبات عــدة عــى أن الواليــة لعــي بــن أيب طالــب عليــه الســام.

املقدمة...

ــه،  ــم بربوبيت ــواب الِعل ــا أب ــَح لن ــِه، وَفَت ــن نفس ــا م ــا عّرفن ــى م ــُد لل ع احلَم
ــر آالءه  ــُه َوَنذُك ــُكَر نِعم ــبيل لِنش ــا الَس ــام وَهدان ــا باإلس ــّن علين ــذي َم وال
وبعــث إلينــا علينــا بالرســوِل الكريــم واصطفــى أهــل بيتــه الطيبــني الطاهريــن 
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ــني. ــم أمجع ــوات الل عليه صل

َوبعد...

ــه  ــى الل علي ــم ص ــول الكري ــن الرس ــادر ع ــف الص ــث الرشي ــل احلدي يمث
ُســوُل َفُخــُذوُه  وســلم حجــة عــى املســلمني بدليــل قولــه تعــاىل: ﴿َمــا آَتاُكــُم الرَّ
َوَمــا هَنَاُكــْم َعنْــُه َفانَتُهــوا﴾)4(، وقــال تعــاىل: ﴿َوَمــا َينطِــُق َعــِن اهْلـَـَوٰى إِْن ُهــَو 
ــو إال  ــا ه ــلم م ــه وس ــى الل علي ــول ص ــكام الرس ــٰى﴾ )5(، ف ــٌي ُيوَح إاِلَّ َوْح
مــن الوحــي وبأمــر مــن الل عــز وجــل الــذي يقــدر مصالــح العبــاد وخصوصــًا 
مصلحــة املســلمني حــني جعــل هلــم ويل مــن أوليائــه يتدبــر أمورهــم وشــؤوهنم 
بعــد رحيــل الرســول صــى الل عليــه وســلم لذلــك نصــب عليــًا خليفــة وأمــرًا 
يتــوىل أمورهــم الدينيــة والسياســية وذلــك يف نــص حديــث غديــر ُخــم، فجــاء 
ــر  ــع ذك ــر م ــث الغدي ــاظ حدي ــل ألف ــى حتلي ــوء ع ــلط الض ــث ليس ــذا البح ه
ــه  ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــة ع ــة لوالي ــة والتارخيي ــة واحلديثي ــواهد القرآني الش
الســام وتنصيبــه خليفــة للمســلمني بأمــر إهلــي وبيــان معــامل احلكومــة اإلهليــة 
ــث  ــة البح ــت طبيع ــذا اقتض ــام، وهل ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــة بع املتمثل

ــاين مطالــب وخامتــة وكاآليت: تقســيمه إىل مقدمــة وث

املطلب األول: التعريف باحلكم واحلكومة اإلهلية.

املطلب الثاين: نبذة تارخيية عن حادثة الغدير.

املطلب الثالث: نص حديث من كنت مواله.

املطلب الرابع: حتليل احلديث الرشيف لغويًا.
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املطلب اخلامس: حتليل احلديث الرشيف عقائديًا.

ــام يف  ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــى حكوم ــص ع ــادس: الن ــب الس املطل
ــة. ــة الكريم ــات القرآني اآلي

ــام يف  ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــى حكوم ــص ع ــابع: الن ــب الس املطل
ــلم. ــه وس ــى الل علي ــول ص ــث الرس أحادي

املطلب الثامن: معامل احلكومة اإلهلية وتطبيقها من خال نص الغدير.

املطلب الأول: التعريف باحلكم واحلكومة الإلهية.

ــى  ــة ع ــر األدل ــه وذك ــر وحتليل ــة الغدي ــص حادث ــل ن ــرشوع يف نق ــل ال قب
احلكومــة اإلهليــة البــد مــن التعريــف باحلكــم واحلكومــة يف اللغــة واالصطاح:

ــو أن  ــيشء وه ــم بال ــن احلك ــًا أو م ــَع منع ــه من ــم وأصُل ــن احلك ــة م احلكوم
ــم )7). ــذ احلك ــو منف ــم ه ــذا )6(، واحلاك ــذا وك ــه ك ــي بأن تق

واحلكومــة اصطاحــًا: »الســلطة أو اجلهــاز احلاكــم للبــاد والدولــة، 
والســلطة العليــا التــي تتــوىل تنفيــذ األحــكام« )8).

و«احلكم املنسوب لل هو احلق الذي ال حيوم حوله الباطل« )9).

وحكــم الل ســبحانه يتمثــل باألنبيــاء واألئمــة عليهــم الســام، فاإلمــام هــو 
املتعــني مــن عنــد الل للقيــام بشــأن األمــة وواليــة أمورهــم يف الدنيــا واألخــرة 
ــلم  ــه وس ــى الل علي ــوله ص ــبحانه ورس ــن الل س ــا م ــوص عليه ــة منص فإلمام
وهــم اثنــا عــرش إمامــًا، واإلمــام هــو »األنســان الــذي لــه رئاســة عامــة يف أمــور 
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ــف  ــة: » لط ــام »)10(، واإلمام ــه الس ــي علي ــن النب ــة ع ــا نياب ــن والدني الدي
ــًا للغــرض، واملفاســد معلومــة االنتفــاء،  ــه عــى الل تعــاىل حتصي فيجــب نصب
ــي  ــة الت ــي اإلمام ــذه ه ــاء » )11(، فه ــوم للعق ــه معل ــف في ــار اللط وانحص
يعتقــد فيهــا الشــيعة مــا هــي إال حكومــة جيعلهــا الل ســبحانه يف اإلمــام املعصوم 
لتنفيــذ حكــم الل العــادل وبيــان أحــكام الرشيعــة يف األرض ليعــم الديــن احلــق 

واألمــن واألمــان وال يســلب صاحــب حــق حقــه.

املطلب الثاين: نبذة تاريخية عن حادثة الغدير.

ــث  ــة حي ــيعة اإلمامي ــد الش ــة عن ــة وتارخيي ــة عقائدي ــر مكان ــة الغدي أن حلادث
ــام  ــلم اإلم ــه وس ــى الل علي ــول ص ــه الرس ــب في ــذي َنص ــوم ال ــذا الي ــل ه يمث
عــي عليــه الســام خليفــًا ووليــًا للمســلمني، فبعــد أن حــّج الرســول صــى الل 
عليــه وســلم حجــة الــوداع خــرج منرفــًا إىل املدينــة فنــزل موضــع بالقــرب 
ــهرة، يف  ــر الش ــة الغدي ــب خطب ــم وخط ــر ُخ ــا غدي ــال عنه ــة يق ــن اجلحف م
املصــادف يــوم ثــاين عــرشة مــن شــهر ذي احلجــة ســنة 10 ه)12(. وأمــا ســبب 
خطبــة الرســول صــى الل عليــه وســلم يف منطقــة غديــر ُخــم بالــذات، كــا نقــل 
الشــيخ املفيــد )ت:413هـــ(: »وكان ســبب نزولــه يف هــذا املــكان نــزول القرآن 
ــد  ــه الســام خليفــة يف األمــة مــن بعــده، وق ــني علي ــه بنصــب أمــر املؤمن علي
ــت  ــور وق ــره حلض ــه فأخ ــت ل ــر وق ــن غ ــك م ــه يف ذل ــي إلي ــدم الوح كان تق
ــر  ــاوز غدي ــه أن ت ــبحانه أن ــم الل س ــه، وعل ــم علي ــاف منه ــه االخت ــن في يأم
ــأراد  ــم، ف ــم وبوادي ــم وأماكنه ــاس إىل باده ــن الن ــر م ــه كث ــل عن ــم انفص خ
الل تعــاىل أن جيمعهــم لســاع النــص عــى أمــر املؤمنــني عليــه الســام تأكيــدًا 
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للحجــة عليهــم فيــه« )13(، فكانــت أرض غديــر ُخــم مــكان اخلطبــة بأمــر مــن 
ــه الســام وخليفــة هلــم. ــًا أمــرًا للمؤمنــني علي ــه بتنصيــب علي الل وحكمت

املطلب الثالث: ن�ص حديث من كنت موله.

ــلمني  ــلم باملس ــه وس ــى الل علي ــول الل ص ــى رس ــوداع ص ــة ال ــد حج بع
وخطــب خطبــة طويلــة حتــى قــال: )... ألســتم تشــهدون، أين أوىل بــُكلِّ مؤمــٍن 
مــن نفســه؟ قالــوا: بــى، قــال: فمــن ُكنـْـُت َمــوالُه فــإن عليــًا مــوالُه، اللهــم واِل 

مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه()14).

ــون  ــن مضم ــاظ لك ــاف يف األلف ــع اخت ــرق م ــدة ط ــث بع ــد ورد احلدي وق
النــص متفــق عليــه يف كتــب احلديــث والســرة كــا تنقلــه كتــب الشــيعة )15(، 
والســنة )16(، كــا نقــل العامــة األمينــي يف موســوعة الغديــر مــا يزيــد عــن 
مائــة طريــق للــرواة مــع طبقاهتــم )17(، وعــى قــول العامــة الطباطبائــي )ت: 
981-: )إن احلديــث فيــه تواتــر فقــد نقــل بــا يزيــد عــن مائــة قــول »)18(، فــا 

هــذا إال دليــًا عــى صحــة احلديــث وواقعــة الغديــر.

املطلب الرابع: حتليل احلديث ال�سريف لغويًا.

ــة  ــلمني، وملعرف ــى املس ــة ع ــه حج ــه وآل ــى الل علي ــول ص ــول الرس ــد ق ُيع
ــر  ــال ألوام ــر واالمتث ــرة والِع ــذ الع ــص وأخ ــم الن ــث ولفه ــون احلدي مضم
ــى  ــث، فمعن ــص احلدي ــى ن ــم معن ــا فه ــلم علين ــه وس ــى الل علي ــول ص الرس
ــكام  ــه ال ــلم يوج ــه وس ــى الل علي ــول ص ــهدون( فالرس ــتم تش قوله:)ألس
للمســلمني آنــذاك بأهنــم يشــهدون، والشــهادة هــي: قبــول الــيشء واالجتــاع 
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فيــه )19(، بــأن الرســول صــى الل عليــه وســلم أوىل باملســلمني مــن أنفســهم 
فقــول الرســول صــى الل عليــه وســلم مــن اآليــة الكريمــة مــن قولــه تعــاىل: ﴿

ــى الل  ــول الل ص ــى رس ــد ألق ــِهْم﴾ )20(، وق ــْن َأنُفِس ــنَي ِم ــيُّ َأْوىَلٰ بِامْلُْؤِمنِ النَّبِ
ــة  ــة الكريم ــذا واستشــهاده باآلي ــه ه ــى املســلمني بقول ــة ع ــلم احلج ــه وس علي
تذكــرًا هلــم بأنــه قــول الل تعــاىل هلــم بأنــه أوىل هبــم بأنفســهم، حينهــا ذاع هلــم 
مــا يريــد قولــه مــن توجيــه األمــر اإلهلــي: )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله( أي 
ــو ويل  ــواالة، وه ــدر م ــي مص ــة وه ــن الوالي ــويل م ــويل( فال ــه )ال ــت ل ــن كن م
ــب منهــم )22(،  ــة والقري ــر الرعي ــلطان وويل أم ــويل هــو الس النعــم)21(، وال
ــا  ــم ك ــو مواله ــي ه ــأن ع ــه ب ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــار رس ــا أش حينه

ــم. ــلم مواله ــه وس ــى الل علي ــول ص الرس

ودعــا الرســول صــى الل عليــه وســلم لــه بقوله:)اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد 
ــة  ــيد األم ــه س ــي أن ــة وه ــوت الوالي ــادة بثب ــص إف ــذا الن ــي ه ــاداه( فف ــن ع م
ــم  ــا واملنع ــم فيه ــرف منه ــا وأوىل بالت ــم ومتوليه ــك أموره ــم ومال ومقتداه
ــه  ــة واإلرشــاد، والدعــاء ألمــر املؤمنــني علي ــم واهلداي عليهــم بالعلــم والتعلي
الســام بــأن مــن حيــب الرســول صــى الل عليــه وســلم وتــواله فليتــوَل عليــًا 
عليــه الســام وأن الل حيبــه كــا أحبــه، ومــن يعاديــه يعــادي الل ورســوله صــى 
ــه  ــي علي ــة ع ــر والي ــن ينك ــح مل ــا واض ــاء هن ــلم )23(، والدع ــه وس الل علي
ــى  ــول ص ــاء الرس ــون لدع ــو ملع ــداوة فه ــاء والع ــه البغض ــن ل ــام ويعل الس
ــِد  ــن َبْع ــوَل ِم ُس ــاِقِق الرَّ ــن ُيَش ــال تعــاىل: ﴿َوَم ــه، وكــا ق ــه وســلم علي الل علي
ــَم  ٰ َوُنْصِلــِه َجَهنَّ ــِه َمــا َتــَوىلَّ ــْع َغــْرَ َســبِيِل امْلُْؤِمنِــنَي ُنَولِّ َ َلــُه اهْلُــَدٰى َوَيتَّبِ َمــا َتَبــنيَّ
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ــه وســلم وأوامــره ال  ــاَءْت َمِصــًرا﴾ )24(، فقــول الرســول صــى الل علي َوَس
ــة  ــد والضغين ــة باحلق ــة املقرون ــة الرحي ــى املخالف ــاقق بمعن ــن يش ــف وم ختال
ــادي  ــو مع ــًا فه ــام ولي ــه الس ــًا علي ــذ علي ــن مل يتخ ــم )25(، وم ــزاؤه جهن فج

ــف. وخمال

وللحديــث الرشيــف بقيــة فبعــد قــول الرســول صــى الل عليــه وســلم بنــص 
الوالية:)قــال عمــر: بــخ بــخ يــا بــن أيب طالــب، أصبحــت مــوالي ومــوىل كل 
مســلم، فأنــزل الل عــز وجــل: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم 
ــه  ــر ومباركت ــول عم ــا﴾)26)))27(، فق ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي نِْعَمتِ
ــه الســام باخلافــة  ــة عــي علي ــه الســام مــا هــو إال اعــرتاف بأحقي لعــي علي
والواليــة واحلكــم، ورسعــان مــا أنقلــب األمــر بعــد رحيــل الرســول صــى الل 
ــْم﴾  ــَس يِف ُقُلوهِبِ ــا َلْي ــنَتِِهم مَّ ــوَن بَِأْلِس ــاىل: ﴿َيُقوُل ــال تع ــا ق ــلم، وك ــه وس علي

.(28(

ويف احلديــث الرشيــف إشــارة واضحــة عــى أن عليــًا عليــه الســام أصبــح 
إمامــًا ووليــًا، فعــن أيب اســحاق، قــال: قلــت لعــي بــن احلســني عليــه الســام: 
)مــا معنــى قــول النبــي صــى الل عليــه وســلم: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله؟ 
قــال: أخرهــم أنــه اإلمــام بعــده( )29(، فاحلديــث يؤكــد أن املقصــود مــن قول 
ــويل  ــام وال ــو اإلم ــام ه ــه الس ــًا علي ــلم أن علي ــه وس ــى الل علي ــول الل ص رس

بعــده.

املطلب اخلام�ص: حتليل احلديث ال�سريف عقائديًا.
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مــن موجبــات عدالــة الل وجــوب تنصيــب اإلمــام أو اخلليفــة، ومعنــى اإلمام 
ــم »)30(، »  ــوم، أي يتقدمه ــؤم الق ــان ي ــدام، وف ــة الق ــق، بمنزل ــًة: » الطري لغ
وهــو مأخــوذ مــن التقــدم، فهــو املتقــدم فيــا يقتــي وجــوب االقتــداء بغــره، 
ــه وقــدم يف  ــدى ب ــه » )31(، » وهــو كل مــن اقت ــا تقــدم في ــه في وفــرض طاعت

األمــور » )32).

واصطاحــًا: » اإلمــام هــو اإلنســان الــذي لــه رئاســة عامــة يف أمــور الديــن 
ــب  ــف فيج ــة: » لط ــام » )33(، واإلمام ــه الس ــي علي ــن النب ــة ع ــا نياب والدني
نصبــه عــى الل تعــاىل حتصيــًا للغــرض، واملفاســد معلومــة االنتفــاء، وانحصــار 
اللطــف فيــه معلــوم للعقــاء » )34(، وكل هــذا يشــر إليــه حديــث الرســول 
ــام  ــه الس ــًا علي ــب علي ــني نص ــر ح ــة الغدي ــلم يف حادث ــه وس ــى الل علي ص
أمــرًا وخليفــة للمســلمني، ويف أحاديــث كثــرة عــن الرســول صــى الل عليــه 
وســلم وأهــل البيــت عليهــم الســام تشــر إىل وجــوب تنصيــب اإلمــام حلفــظ 
ــت  ــال: قل ــام ق ــه الس ــد الل علي ــن أيب عب ــايل، ع ــزة الث ــن أيب ح األرض، فع
ــاعة  ــام س ــر إم ــت األرض بغ ــو بقي ــال: )ل ــام؟ ق ــر إم ــى األرض بغ ــه: أتبق ل
ــو مل يكــن يف األرض إمــام لغاصــت األرض وخســفت  لســاخت( )35(، أي ل
)36(، فمــن رحــة الل بالبــرش تنصيــب اإلمــام عــى األرض ليديــر ويدبــر أمــور 

ــة والسياســية. ــة والدنيوي املســلمني الديني

ويمكــن القــول أن نــص الرســول صــى الل عليــه وســلم بقولــه: )مــن كنــت 
ــه  ــه فعــي علي ــه وســلم ولي مــواله فعــي مــواله( فمــن الرســول صــى الل علي
الســام وليــه فمــن احلديــث يثبــت بــأن اإلمــام معصــوم كــا الرســول صــى الل 
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عليــه وســلم معصــوم فهنــاك تــازم بــني العصمــة والواليــة كــا هــو التــازم 
ــت  ــل بي ــي وأه ــة ع ــم بعصم ــران الكري ــار الق ــة، وأش ــوة والعصم ــني النب ب
ــَا ُيِريــُد اللَُّ لُِيْذِهــَب َعنُْكــُم  الرســول صــى الل عليــه وســلم يف قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ
َرُكــْم َتْطِهــًرا﴾ )37(، وقــد نزلــت اآليــة الكريمــة  ْجــَس َأْهــَل اْلَبْيــِت َوُيَطهِّ الرِّ

ــلمة)39). ــت أم س ــاء)38( يف بي ــة الكس يف حادث

ــاق  ــكايف: » التف ــول ال ــاء يف رشح أص ــا ج ــا ك ــق عليه ــر متف ــة التطه وآي
ــني  ــن واحلس ــة واحلس ــي وفاطم ــت يف ع ــا نزل ــى أهن ــّذ، ع ــن ش ــة إال م األم
ــة  ــرق العام ــن ط ــك م ــى ذل ــة ع ــات الدال ــام والرواي ــاة والس ــم الص عليه
طّهرهــم  أن  بعــد  الل  فضلهــم   ،)40(« متواتــرة  بــل  متظافــرة  واخلاصــة 
ــه  ــر كقول ــر والك ــن الفخ ــال م ــارة األع ــي: ّطه ــارة ه ــن الطّه ــود م واملقص
ــْر﴾ )41(، وقيــل الطّهــارة مــن الذنــوب وعــى األكثــر  ــَك َفَطهِّ تعــاىل: ﴿َوثَِياَب
ــاء  ــَرٌة﴾ )42(، أي نس ــاىل: ﴿َأْزَواٌج ُمَطهَّ ــه تع ــات، كقول ــن النجاس ــارة م الطّه
ــاٌس  ــع وســوء اخللــق، وقوله:﴿ُأَن ــرة مــن احليــض واحلــدث ودنــس الطب مطّه
ــم  ــني طّهره ــبحانه ح ــم الل س ــون )44(، ففضله ــُروَن﴾)43(، أي يتنزه َيَتَطهَّ
تطهــرًا مــن كل مــا ذكــر يف معنــى التطّهــر، والتطهــر هــو مــا نعتقــد فيــه مــن 

ــام. ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه عصم

وإّن ختصيــص تلــك اآليــة الكريمــة بأهــل البيــت عليهم الســام جاء بســبب 
ــون  ــًا أن يك ــتحق علي ــه اس ــل، وألجل ــز وج ــد الل ع ــم عن ــم ومنزلته مكانته
كنفــس رســول الل صــى الل عليــه وآلــه كــا قــال عنــه عــز مــن قائــل يف حادثــة 
ــَك فِيــِه ِمــْن َبْعــِد َمــا َجــاَءَك ِمــَن اْلِعْلــِم َفُقــْل َتَعاَلــْوا َنــْدُع  املباهلــة: ﴿َمــْن َحاجَّ
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ــْل  ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس ــاَءَنا َونَِس ــْم َونَِس ــا َوَأْبنَاَءُك َأْبنَاَءَن
َلْعنَــَت اللَِّ َعــَى اْلَكاِذبِــنَي﴾)45(، وآيــة املباهلــة)46*( كــا نقــل الشــرازي يف 
تفســره عــى أهنــا متفــق عليهــا يف كتــب احلديــث والتفســر إذ باهــل الرســول 
الل صــى الل عليــه وآلــه بأهــل بيتــه عليهــم الســام دون غرهــم )47(، َوقــال 
الزخمــرشي )ت: 538ه( عــن مســألة املباهلــة بأهــل البيــت عليهــم الســام: » 
وخــص األبنــاء والنســاء ألهنــم أعــز األهــل وألصقهــم بالقلــوب، وربــا فداهم 
الرجــل بنفســه وحــارب دوهنــم حتــى يقتــل، ومــن ثمــة كانــوا يســوقون مــع 
ــم  ــذادة عنه ــمون ال ــرب ويس ــن اهل ــم م ــروب لتمنعه ــن يف احل ــهم الظعائ أنفس
بأرواحهــم حــاة احلقائــق، وقدّمهــم يف الذكــر عــى األنفــس لُينبــه عــى لطــف 
مكاهنــم وُقــرب منزلتهــم وليــؤذن بأهنــم مقدّمــون عــى األنفــس ُمفــّدون هبــا، 
وفيــه دليــل ال يشء أقــوى منــه عــى فضــل أصحــاب الكســاء عليهــم الســام 

.(48( «

ــوات الل  ــي صل ــس ع ــول بنف ــس الرس ــاىل نف ــبحانه وتع ــرن الل س ــد ق وق
ــام إذ ال  ــه الس ــي علي ــة ع ــول مكان ــق ح ــرآين دقي ــر الق ــلم فالتعب ــا وس عليه
يدانيــه أحــد يف الفضــل )49(، فهــذا االقــرتان جــاء بعــد طهــارة وعصمــة وإال 
مــا قرنــت النفســان ومــا حتــدى الرســول صــى الل عليــه وســلم بتلــك النفــس 
إال ألهنــا كنفســه الطاهــرة املعصومــة، والنفــس مــن ذات الــيشء أو عينــه )50(، 
ــن  ــني م ــت أوىل باملؤمن ــلم: )ألس ــه وس ــى الل علي ــول الل ص ــال رس ــا ق وك
أنفســهم( وكــا أرشت ســابقًا بأنــه أوىل هبــم باحلكــم وتدبــر أمورهــم فهــا هــو 

ــه وســلم. ينصــب مــن نفســه كنفــس الرســول صــى الل علي



 الدليل على الح ومة اإلللية عي قا الغدير... )يراسة تحليلية(

325

املطلب ال�ساد�ص: الن�ص على حكومة اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف الآيات القراآنية 
الكرمية.

ــل وشــارفت الرســالة  ــه وســلم عــى الرحي أوشــك الرســول صــى الل علي
ــم  ــول الكري ــاىل الرس ــبحانه وتع ــر الل س ــا أم ــاء، حينه ــى االنته ــامية ع اإلس
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ صــى الل عليــه وســلم بتبليــغ اإلمــة يف قولــه: ﴿َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ إَِلْيــَك ِمــن رَّ
ــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾ )51(، وجــاء يف ســبب نــزول اآليــة الكريمــة  ــِدي اْلَق اللََّ اَل َيْ
عــن اإلمامــني الباقــر والصــادق عليهــا الســام إن الل تعاىل:)ملا أوحــى إىل النبي 
صــى الل عليــه وســلم أن يســتخلف عليــًا كان خيــاف أن يشــق ذلــك عــى مجاعــة 
ــا أمــر  ــام ب ــه عــى القي ــة تشــجيعًا ل ــزل الل تعــاىل هــذه اآلي ــه، فأن مــن أصحاب
بأدائــه()52(، فهــذه اآليــة حســب نقــل النيســابوري )ت: 468هـــ(، واحلاكــم 
احلســكاين )ت: 527هـــ(: »نزلــت يف عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام حينهــا 
أخــذ الرســول صــى الل عليــه وســلم بيــد عــي وقــال: مــن كنــت مــواله فعــي 
ــة  ــف واآلي ــر الرشي ــث الغدي ــني حدي ــق ب ــاط وثي ــاك ارتب ــواله » )53(، وهن م
الكريمــة أذ ورد احلديــث بعــد أن أنــزل الل ســبحانه وتعــاىل هــذه اآليــة الكريمة.

وتفســر اآليــة الكريمــة نقــًا عــن كتــب التفســر، فاآليــة فيهــا نــداء تعظيــم 
وترشيــف وفيــه إجيــاب للرســول الكريــم صــى الل عليــه وســلم، بــأن يبلــغ أي 
أوصــل إليهــم مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وأن مل تفعــل فــا بلــغ رســالته وهــي 
واليــة عــي يــوم غديــر ُخــم )54(، وإن الل ســيمنع أن ينالــوا الرســول صــى الل 
عليــه وســلم بســوء أو فعــل أو رش أو قهــر )55(، واآليــة الكريمــة تشــر إىل أن 
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ــة  مــن يعانــد تبليــغ الرســول صــى الل عليــه وســلم فهــو مــن الكافريــن فاآلي
حتمــل التهديــد باملعاقبــة ملــن ينكــرون هــذه الرســالة اخلاصــة )56).

أي أمــر عظيــم ذاك الــذي يقــول الل ســبحانه لرســول صــى الل عليــه وســلم: 
ْغــَت ِرَســاَلَتُه﴾ فختــام الرســالة املحمديــة هــو أمــر بالباغ،  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ﴿َوإِن ملَّ
ــًا بــن  وهــا رســول الل صــى الل عليــه وآلــه يمتثــل لــذاك األمــر وينصــب علي
ــزل  ــًا للمســلمني وبعــد ذلــك البــاغ أن ــه الســام خليفــة وولي أيب طالــب علي
ــي  ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــاىل: ﴿اْلَي ــبحانه وتع الل س
ْســَاَم ِدينًــا﴾ )57(، اآليــة الكريــم بــدأت بلفظــة يــوم فــأي  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
يــوم ذاك املقصــود التــي تــم فيــه الديــن، واآليــة حتدثــت عــن أمــور جليــة وهــي 
ــه  كــال الديــن، وامتــام النعمــة، وقبــول الل الديــن للســلمني، وممــا الريــب في

فــأن ذلــك اليــوم ال يمكــن أن يكــون يومــًا عاديــًا)58).

وحديــث الغديــر يرتبــط بأكثــر مــن آيــة قرآنيــة بعــني معنــى الواليــة وكــا 
ــوا  ِذيــَن آَمنُ ــَا َولِيُُّكــُم اللَُّ َوَرُســوُلُه َوالَّ أشــار الل ســبحانه وتعــاىل يف قولــه: ﴿إِنَّ
ــوَن﴾ )59(، وورد يف  ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــَاَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ِذي الَّ
ســبب نــزول اآليــة هــو تصــدق اإلمــام عــي عليــه الســام بخامتــه وهــو راكــع 

ــادر )61). ــده املص ــا تؤك ــذا م ــاة )60(، وه يف الص

ــة  ــت الوالي ــم الل جعل ــا وليك ــكام إن ــل ال ــة فأص ــة الكريم ــى اآلي ومعن
ــة ملــن تصــدق  ــة، ولرســوله عــى ســبيل التبــع، والوالي لل عــى طريــق األصال
باخلاتــم وجــاءت اجلملــة بلفــظ اجلاعــة وإن كان فيهــا رجــًا واحــدًا لرغــب 
النــاس يف مثــل فعلــه فينالــوا مثــل ثوابــه )62(، والواليــة هنــا هي بمعنــى والية 
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األمــر واإلرشاف وحــق التــرف والزعامــة املاديــة واملعنويــة إذ جــاءت مقرتنــة 
ــاث  ــات الث ــت الوالي ــه واقرتن ــه وآل ــى الل علي ــوله ص ــة الل ورس ــع والي م

ــدة )63). ــة واح بجمل

ــوا اللََّ  ــوا َأطِيُع ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ ــاىل: ﴿َي ــال تع ــر ق ــرآين أخ ــاهد ق ويف ش
ــم  ــام الكاظ ــث لإلم ــْم﴾ )64(، ويف حدي ــِر ِمنُْك ــوَل َوُأويِل اأْلَْم ُس ــوا الرَّ َوَأطِيُع
ــي  ــد ع ــن ول ــة م ــم األئم ــال: )ه ــة إذ ق ــة الكريم ــرًا اآلي ــام مف ــه الس علي

ــاعة( )65). ــوم الس ــام إىل أن تق ــا الس ــة عليه وفاطم

وإّن اآليــة الكريمــة تأمــر بالطاعــة وهــي: » ضــّد املعصيــة، والطــوع والطاعة: 
ــة  ــان واملعصي ــاد، والعصي ــوع إذا انق ــه يط ــاع ل ــال: ط ــاد، يق ــان واالنقي اإلذع
ــا إذا خالفــه  ــًة وعصيان ــًا ومعصي ــه عصي خــاف الطاعــة، يقــال: عصــاه يعصي
واملــراد أن طاعــة الل تعــاىل وطاعــة الرســول صــى الل عليــه وســلم وطاعــة أوىل 
األمــر مــن جنــود العقــل إذ العقــل هبــا يصعــد منــازل األبــرار ويســتعد ملرافقــة 
ــويل  ــن ال ــى أويل م ــة » )66(، ومعن ــك اآلي ــاىل يف تل ــال الل تع ــا ق ــار ك األخي
وهــو مــن تــوىل األمــر، والــويل واملــوىل يســتعمان ففــي الفاعــل يقــال املــوايل، 
ويف املفعــول املــواىل )67(، والــويل هــو القــرب، والواليــة النــرة، ومنــه واليــة 
ــة والســلطان » )68(، واألمــر هــو »  ــة والتولي ــى الدول األمــر أو األمــارة بمعن
الشــأن ومجعــه أمــور ومصــدر أمرتــه إذا كلفتــه أن يفعــل شــيئًا وهــو لفــظ عــام 
ــل  ــة أه ــا والي ــود منه ــر املقص ــأويل األم ــا »)69(، ف ــوال كله ــال و األق لألفع
ــم  ــب طاعته ــأن الل أوج ــة ب ــم اإلمامي ــد هب ــا يعتق ــام، وم ــم الس ــت عليه البي
بعــد الرســول صــى الل عليــه وآلــه حتــى قيــام الســاعة، وأن الل ســبحانه نصــب 
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ــى  ــب ع ــًا، فوج ــام مجيع ــم الس ــام عليه ــد إم ــًا بع ــرش إمام ــي ع ــة االثن األئم
املســلمني يف اآليــة الكريمــة طاعــة أويل األمــر يف كل قــول وفعــل.

الر�سول  اأحاديث  ال�سالم يف  املوؤمنني عليه  اأمري  الن�ص على حكومة  ال�سابع:  املطلب 
�سلى اهلل عليه و�سلم.

إن حلكومــة أمــر املؤمنــني عليــه الســام جــذور تارخييــة منــذ بدايــة البعثــة 
النبويــة فقــد أشــار الرســول صــى الل عليــه وســلم يف أكثــر مــن مناســبة بواليــة 
عــي عليــه الســام فهــي ليســت وليــدة اللحظــة يف غديــر ُخــم ومــن األحاديــث 

الرشيفــة وعــى ســبيل اإلجيــاز:

أمــر الل ســبحانه وتعــاىل الرســول صــى الل عليــه وآلــه بإنــذار األقربــني مــن 
عشــرته وقــال عــز مــن قائل:﴿َوَأْنــِذْر َعِشــَرَتَك اأْلَْقَربـِـنَي﴾)70(، وقــد وجــه 
ــد  ــي عب ــع بن ــه إذ: » مج ــه واقارب ــوة ألهل ــلم دع ــه وس ــى الل علي ــول ص الرس
ــل  ــة ورج ــأكل اجلذع ــم ي ــل منه ــًا، الرج ــني رج ــذ أربع ــم يومئ ــب، وه املطل
ــال:  ــم أنذرهــم فق ــدروا، ث ــى ص ــوا حت ــوا ورشب ــن، فأكل شــاة وقعــب مــن لب
ــلموا  ــل، فأس ــز وج ــن الل ع ــم م ــر إليك ــا النذي ــب، إين أن ــد املطل ــي عب ــا بن ي
وأطيعــون هتتــدوا، ثــم قــال: مــن يؤاخينــي ويــؤازرين فيكــون وليــي ووصيــي 
ــًا، كل ذلــك  بعــدي، وخليفتــي يف أهــل بيتــي؟ فســكت القــوم، وأعادهــا ثاث
ــا،  ــة: أن ــرة الثالث ــال يف امل ــا، وق ــام: أن ــه الس ــي علي ــول ع ــوم ويق ــكت الق يس
فقــام القــوم وهــم يقولــون أليب طالــب: أطــع ابنــك فقــد أمــر عليــك«)71).

ــب  ــن كت ــد م ــل يف العدي ــد ُنق ــدار وق ــث ال ــمى بحدي ــث يس ــذا احلدي وَه
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احلديــث والتفســر والســرة)72(، وأّن ختصيــص أمــر املؤمنــني عليــه الســام 
يف حديــث الــدار كونــه الــوص والوزيــر الــذي هــو أول القــوم إســامًا فعليــه 
اســتحق تلــك املكانــة وألنــه خليفــة لرســول الل صــى الل عليــه وآلــه خصوصــًا 
ــح  ــث واض ــوم واحلدي ــن الق ــاقاه م ــا ش ــامية وم ــوة اإلس ــات الدع يف بداي

ــره ونــاصه عليهــم. ــأن عــي بــن أيب طالــب هــو وزي ــة ب الدالل

وأيضــًا حديــث املنزلــة الــذي يبــن مقــام ومنزلــة عــي بــن أيب طالــب عليــه 
الســام بالنســبة لرســول الل صــى الل عليــه وآلــه إذ قــال لعــي عليــه الســام: 
ــي  ــه ال نب ــر أن ــى غ ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرىض أن تك ــا ت )أم

ــدي( )73). بع

َفعــن الشــيخ الصــدوق )ت:381ه( قــال: » فهــذا القــول يــدل عــى أن منزلــة 
عــي منــه يف مجيــع أحوالــه بمنزلــة هــارون مــن موســى يف مجيــع أحوالــه »)74(، 
فــكان موســى عليــه الســام إذا غــاب أخلــف هــارون يف قومــه فــكان وزيــره 
وخليفتــه )75(، وبذلــك يكــون عليــًا عليــه الســام خليفــة لرســول الل صــى 

الل عليــه وســلم ووزيــره يف املســلمني.

ــل  ــررة قات ــر ال ــذا أم ــام: )ه ــه الس ــي علي ــه يف ع ــوات الل علي ــال صل وق
ــث  ــذا احلدي ــه( )76(، وه ــن خذل ــذول م ــره، خم ــن ن ــوٌر م ــرة، منص الفج
منقــول يف املســتدرك عــى الصحيحــني وهــو واضــح الداللــة بــأن عــي بــن أيب 
ــه أمــر واألمــر هــو املنصــوب ألمــر وأول مــن ُلقــب هبــذا  طالــب مــرح ب
اللقــب هــو عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام)77(، فمنزلــة الــويل جــاءت بعــد 

ــر والنــاص واملــؤازر. ثبــوت العصمــة لذلــك الــويل واألمــر والوزي
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وعــن رســول الل صــى الل عليــه وســلم قــال يف عــي بــن أيب طالــب حــني 
ــب الل  ــل حي ــدًا لرج ــة غ ــني الراي ــر: )ألعط ــح خي ــن فت ــلمون ع ــز املس عج
ــح الل عــى  ــى يفت ــرار ال يرجــع حت ــه الل ورســوله كــرار غــر ف ورســوله وحيب
يديــه( )78(، هــذا احلديــث يثبــت أن اخلافــة أصبحــت ملــن حيبــه الل ســبحانه 
ورســوله صــى الل عليــه وســلم، فكــا فتــح الل عــى يديــه خيــر بالــود واحلــب 
الــذي يف قلــب عــي عليــه الســام لل ســبحانه ورســوله صــى الل عليــه وســلم 
فهــو يســتحق اخلافــة والواليــة لصدقــه وشــجاعته يف ذلــك احلــب الــذي جيعله 
قــادرًا عــى حتمــل عبــئ املســلمني والدفــاع عــن معتقداهتــم وحقوقهــم فمــن 
قلبــه عامــر باإليــان يؤمتــن عــى الدعــوة اإلســامية، فهــذا احلديــث الرشيــف 
يثبــت منقبــة مــن مناقــب عــي عليــه الســام مــع تلــك العاقــة اإليانيــة التــي 

ملؤهــا احلــب والــود.

لقــد اكتمــل الديــن ُوســلم عــي عليــه الســام إدارة وخافــة األمة إذ أوشــك 
الرســول صــى الل عليــه وســلم عــى الرحيــل تــاركًا ورائــه موروثــًا مــن القــرآن 
والعــرتة خملفــًا يف أمتــِه الثقلــني قائــًا: )إين تــارٌك فيكــم الثقلــني أحدمهــا أكــر 

مــن اآلخــر: كتــاب الل وعــرتيت أهــل بيتــي( )79).

املطلب الثامن: معامل احلكومة اإلهلية وتطبيقها من خال نص الغدير.

ــة  ــة القرآني ــر األدل ــف وذك ــث الرشي ــى احلدي ــث معن ــني البح ــد أن ب بع
ــان  ــن بي ــد م ــام فاب ــه الس ــي علي ــة ع ــة ووالي ــة وخاف ــى إمام ــة ع واحلديثي
ــن  ــام املعصــوم م ــه اإلم ــا حيمل ــا وم ــر الل ســبحانه هب ــي أم ــة الت ــامل احلكوم مع
معطيــات جعلتــه قريــب مــن الل حتــى خيتــاره ليكــون خلفــًا لرســول الل صــى 
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الل عليــه وســلم وكــا مــّر ســابقًا مــن عصمــة وطهــارة وكونــه كنفــس الرســول 
صــى الل عليــه وســلم وكذلــك أمــور قياديــة وإداريــة ومــرض مــن عنــد الل، 
ونامــي العلــم، وكامــل احللــم، أي كامــل العقــل ال يســتخفه يشء مــن املــكاره 
ــور  ــن األم ــا م ــة )80(، وغره ــاء اإلمام ــل أعب ــب يتحم ــتفزه الغض وال يس

ــوم. ــر يف املعص ــي تتوف ــرة الت الكث

ــدة  ــام املتجس ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــم أم ــى حك ــوء ع ــلطنا الض ــو س فل
ــكًا يف  ــويل متمس ــن ال ــل م ــي تع ــة الت ــي اإلمام ــل وه ــز وج ــة الل ع بحكوم
حكمــه وأحكامــه بالقــرآن والســنة، فعــي بــن أيب طالــب عليــه الســام أقــىض 
النــاس حلكمــه بســنة رســوله صــى الل عليــه وســلم فعــن احلســن ابــن ظريــف 
قــال ســمعت أبــا عبــد الل جعفــر بــن حممــد عليهــا الســام يقــول: )مــا رأيــُت 
ــم  ــاء يف عل ــنة()81(، وج ــًا يف الس ــه أص ــدت ل ــاء إال وج ــىض قض ــًا ق علي
ــاب »  ــن اخلط ــر ب ــاين عم ــة الث ــم اخلليف ــه يف حك ــام أن ــه الس ــي علي وذكاء ع
أتــى بامــرأة جمنونــة حبــى، قــد زنــت فــأراد أن يرمجهــا فقــال لــه عــي: يــا أمــر 
املؤمنــني أو مــا ســمعت مــا قــال رســول الل صــى الل عليــه وســلم؟ قــال ومــا 
ــن  ــة، ع ــن ثاث ــم ع ــع القل ــلم، رف ــه وس ــى الل علي ــول الل ص ــال رس ــال: ق ق
املجنــون حتــى يــرأ، وعــن الغــام حتــى يــدرك، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
ــر  ــال عم ــة ق ــس احلادث ــن نف ــر ع ــث أخ ــا« )82(، ويف حدي ــى عنه ــال فخ ق
بعدهــا: » عجــزت النســاء أن تلــدن مثــل عــي بــن أيب طالــب، لــوال عــي هللــك 
عمــر )83(، فعــي عليــه الســام ال حيكــم إال باحلــق وهــذا مــن قــول رســول الل 
صــى الل عليــه وســلم فيــه: )عــي مــع احلــق واحلــق مــع عــي يــدور حيثــا دار(، 
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وقــال: )عــي أقضاكــم( )84(، ويف احلقيقــة األقــوال كثــرة يف حــق عــي عليــه 
الســام ال يســتوعبها بحــث وال كتــاب وال حتــى موســوعة، لكــن هــذه بعــض 
ــار الل  ــه الســام وســبب اختي األقــوال واجلوانــب التــي تبــني فضــل عــي علي

ســبحانه وتعــاىل لــه ليخلــف رســول الل صــى الل عليــه وســلم يف املســلمني.

ــدل  ــى الع ــة ع ــون قائم ــوم إال أن تك ــام معص ــة أي إم ــن حلكوم وال يمك
واملســاواة كــا يتجســد ذلــك مــن خــال رســالة أمــر املؤمنــني عليــه الســام 
التــي كانــت ومــا زالــت تــدرس اإلنســانية بــكل معانيهــا، وهــي رســالته ملالــك 
األشــرت حــني واله مــر قائــًا: )وأشــعر قلبــك الرحــة للرعيــة واملحبــة هلــم 
واللطــف هبــم، وال تكونــن عليهــم ســبعًا ضاريــًا تغتنــم أكلهــم، فأهنــم صنفــان 
أمــا أخ لــك يف الديــن وأمــا نظــر لــك يف اخللــق يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض 
هلــم العلــل، ويؤتــى عــى أيديــم يف العمــد واخلطــًأ()85(، فمــن هــذه اجلواهــر 
والــدرر التــي ينطــق هبــا صــوت العدالــة اإلنســانية تتضــح اخاقيــات وتواضــع 
ــب أن  ــا جي ــال مل ــر مث ــد خ ــام تس ــه الس ــي علي ــة ع ــادل فحكوم ــم الع احلاك
ــم أو  ــن احلاك ــن دي ــعب م ــواء أن كان الش ــة س ــن عدال ــم م ــه احلاك ــون علي يك
مــن غــر دينــه، وعاقــة عــي بــن أيب طالــب بالشــعب يف قمــة التواضــع والزهد 
مــع الرعيــة، فعــي رضب خــر مثــال وأعطــى الــدروس والعــر كيــف جيــب أن 
يكــون صاحــب الرعيــة مــع رعايــاه وعــى مــّر العصــور فكامــه لــكل زمــان 
ــد  ــدرس كأح ــًا ت ــالة عاملي ــت رس ــالة أصبح ــذا الرس ــأن ه ــه ف ــكان، وعلي وم

األجهــزة احلقوقيــة والقانونيــة ومصــادر الترشيــع القانــوين الــدويل )86).

ولــو قارنــا احلكومــة اإلهليــة مــع احلكومــة امللوكيــة أو االمراطوريــة 
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ــه يفعــل  ــاء ل ــاد الل أرق ــد صاحــب العــرش، وعب ــًا بي ــي تعــل مــال الل فيئ الت
ــم  ــة تفكره ــرف طبيع ــاء يع ــوك والرؤس ــرة املل ــع لس ــاء، واملتتب ــا يش ــم م هب
وميوهلــم)87(، ومثــال ذلــك حكــم معاويــة بــن أيب ســفيان إذ أرســل لســفيان 
بــن عــوف الغامــدي رســالة حــني بعثــه يف جيــش لغــزو األنبــار فأوصــاه قائــًا: 
»... فاقتــل مــن لقيتــه ممــن ليــس هــو عــى مثــل رأيــك، وأخــرب كل مــا مررت 
بــه مــن القــرى، وأحــرب األمــوال، فــأن حــرب األمــوال شــبيه بالقتــل، وهــو 
أوجــع عــى القلــب » )88(، فحكومــة معاويــة تقــوم عــى ســفك وقتــل وغــدر 
وســلب وهــذا خــر مثــال للمقارنــة بــني حكومــة قائمــة عــى أمــر وتوجيــه الل 
عــز وجــل والتــي تتضــح مــن رســالة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ملالــك 
األشــرت وبــني رســالة معاويــة فشــتان بــني حكومــة الل عــز وجــل املتمثلــة بعــي 
بــن أيب طالــب عليــه الســام الــذي يأمــر فيهــا مالــك األشــرت يف رعايــة حقــوق 
ــة  ــة اإلهلي ــن الرؤي ــع م ــاين ناب ــر إنس ــن فك ــة م ــة نابع ــة والعدال ــة والرح الرعي
ــنة يف  ــرآن والس ــهدًا بالق ــاة مستش ــان واحلي ــون واإلنس ــاد الك ــمولية ألبع الش
ــة التــي تأمــر بالقتــل والنهــب والســلب ملجــرد  حكمــه، وبــني حكومــة معاوي
اختــاف الــرأي نابعــة مــن حــب الســلطان واملــال والنفــوذ واجلــاه والتســلط 
عــى رقــاب البــرش، وصــدق عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام حــني قــال عــن 
معاويــة: )... ليــس معاويــة بأدهــى منــي ولكنــه يغــدر ويفجــر...( )89(، فقــد 
خلــص األمــر عليــه الســام كل مــا يتمتــع بــه معاويــة مــن دهــاء وغــدر وقتــل 
وفجــور واشــاعة القتــل واخلــوف والــرق واخلــراب يف عمــوم البــاد وحماولته 

يف القضــاء عــى هويــة اإلســام، ديــن الســام والعدالــة.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

334

ث
الجزء الثال

اخلامتة.

ــرآن  ــام يف الق ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــول أن فضائ ــام أق ويف اخلت
والســنة أكثــر مــن أن تعــد أو حتــى وكذلــك األدلــة عــى خافتــه، وخصوصــًا 
ــده  ــه وزه ــن فضائل ــل م ــل القلي ــتوعب إال قلي ــر ال يس ــث مصغ ــذا بح يف هك
ــل  ــا توص ــم م ــاز أن أه ــبيل اإلجي ــى س ــول ع ــن الق ــاره، ويمك ــه وإيث وتواضع

إليــه البحــث: 

- ان حديــث الغديــر مــن األحاديــث املتظافــرة واملتواتــرة معنــًا ولــه شــواهد 
وجــذور تارخييــة.

- لقــد نــص الرســول صــى الل عليــه وســلم يف أكثــر مــن مناســبة وحادثــة 
منــذ بــدأ الدعــوة اإلســامية عــى خافــة عــي عليــه الســام، وال يمكــن إنــكار 
ــة  ــة وحديثي ــه شــواهد قرآني ــر ل ــد فحديــث الغدي ذلــك إال مــن خمالــف ومعان
كثــرة تؤكــد أن تلــك احلادثــة املقصــود منهــا هــي خافــة عــي بــن أيب طالــب 

عليــه الســام.

ــلمني  ــر املس ــة إلدارة أم ــؤولية عظيم ــي مس ــة ه ــويل واخلليف ــة ال - إن منزل
وتــويل أمورهــم وشــؤوهنم الدينيــة والسياســية وأن تلــك املنزلــة جــاءت بعــد 
ثبــوت العصمــة لذلــك الــويل واألمــر والوزيــر والنــاص واملــؤازر، ومل يتســلم 
عليــًا اخلافــة لكونــه قريبــًا مــن الرســول صــى الل عليــه وســلم أو ألنــه زوج 
ابنتــه إنــا جــاء األمــر اإلهلــي مــن الل عــز وجــل لقربــه مــن الل لورعــه ومكانتــه 
وزهــده وهــو ممــن حيبــه الل ورســوله وحيــب الل ورســوله فاحلــب ذاك أصبــح 
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قريبــًا لل عــز وجــل.

ــة  ــا حكوم ــان بين ــو اإلنس ــر وه ــى جوه ــة ع ــة قائم ــة اإلهلي - إن احلكوم
ــال والســلطة واســتعباد البــرش. اإلنســان قائمــة عــى اجلــاه والنفــوذ ومجــع امل

- مــن رســالة أمــر املؤمنــني عليــه الســام ملالــك األشــرت تتضح مــدى عدالة 
وإنســانية ورحــة احلاكــم املنصــب مــن قبــل الل تعــاىل، ومــن رســالة معاويــة بــن 
ــه  ــه مصلحت ــذي هتم ــر ال ــم اجلائ ــان احلاك ــدى طغي ــا م ــح لن ــفيان يتض أيب س

اخلاصــة دون العامــة.

قائمة امل�سادر واملراجع 

-القرآن الكريم.

1- اإلرشــاد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري 
ــق  ــام لتحقي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس )ت:413ه-1022م(، حتقي
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3- األمــايل، أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني ابــن موســى بــن بابويــه 
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الرتكــي، ط/1، دار هجــر للطباعــة والنــرش )1422ه-2001م(..

15- جوامــع اجلامــع، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس )ت:548ه-
النــرش  مؤسســة  ط/1،  اإلســامي،  النــرش  مؤسســة  حتقيــق:  1153م(، 

اإلســامي، قــم - إيــران )1418ه-1997م(.

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن أح ــد الرح ــو عب ــني )ع(، أب ــر املؤمن ــص أم 16- خصائ
النســائي الشــافعي )ت:303ه-932م(، حتقيــق: أحــد مريــن البلــويش، ط/1، 

ــت )1406ه-1985م(. ــا، الكوي ــة املع مكتب

ــد الرحــن بــن أيب بكــر، جــال  17- الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور، عب
ــان  ــن الســيوطي )ت:911ه-1505م(، )د. ط(، دار الفكــر، بــروت- لبن الدي
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)د. ت(.

ــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي  18- ســنن الرتمــذي، أب
ــد اللطيــف، ط/2، دار الفكــر  )ت:279ه-892م(، حتقيــق: عبــد الوهــاب عب

)1403ه-1983م(.

ــي  ــن ع ــعيب ب ــن ش ــن ب ــد الرح ــو عب ــائي، أب ــرى للنس ــنن الك 19- الس
اخلراســاين النســائي )ت:303ه-915م(، حتقيــق: حســن عبــد املنعــم الشــلبي، 

ــان )1421ه-2001م(. ــالة، بروت-لبن ــة الرس ط/1، مؤسس

20- السرة احللبية، احللبي، )ت: 1044ه(، )د/ط(، )1400ه(.

ــدراين )ت:1081ه- ــح املازن ــد صال ــويل حمم ــكايف، م ــول ال 21- رشح أص
ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــعراين، ط/1، دار إحي ــن الش ــو احلس ــق: أب 1670م(، حتقي

بروت-لبنــان )1421ه-2000م(.

22- شــواهد التنزيــل، عبيــد الل بــن أحــد احلســكاين )ت: 500ه(، ط/1، 
)1411ه-1990م(.

23- صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســاعيل أبــو عبــد الل البخــاري اجلعفي 
)ت:256ه-870م(، حتقيــق: حممــد زهــر بــن نــاص، ط/1، دار طــوق النجــاة 

)1422ه-2001م(.

24- صحيــح مســلم، مســلم بــن احلجاج أبو احلســن القشــري النيســابوري 
ــاء  ــي، )د. ط(، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم )ت:261ه-874م(، حتقي

الــرتاث، بــروت -لبنــان )د. ت(.
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ــن  ــني ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــا، أب ــار الرض ــون أخب 25- عي
بابويــه القمــي )ت:381ه-991م(، حتقيــق: حســني األعلمــي، ط/2، مؤسســة 

ــان )1434ه-2013). ــي، بروت-لبن العلم

ط/4،  األمينــي)ت:1392ه(  أحــد  احلســني  عبــد  الغديــر،   -26
. ) 1م 9 7 7 - 0ه 1 3 9 7 (

27- الفــروق اللغويــة، أبــو هــال العســكري )ت: 395ه-1004م(، 
ط/1، مؤسســة النــرش اإلســامي، قــم - إيــران)1412ه- 1991م(.

28- فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال 
بــن أســد الشــيباين )ت: 214هـــ(، حتقيــق: وص الل حممــد عبــاس، ط/1، نــرش 

مؤسســة الرســالة، لبنان - بروت)1403هـــ - 1983م(.

ــادي  ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي ــط، جم ــوس املحي 29- القام
ــان  ــع، بروت-لبن ــم للجمي ــرازي )ت817ه-1414م(، )د. ط(، دار العل الش

ت(. )د. 

30- الــكايف، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي 
الكتــب  دار  ط/5،  الغفــاري،  أكــر  عــي  حتقيــق:  )ت:328ه-939م(، 

)1323ه-1944م(. إيــران  طهــران-  اإلســامية، 

31- الكامــل يف التاريــخ، عــز الديــن أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد 
بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين املعــروف بابــن األثــر 
ــان  ــرش، بروت-لبن ــة والن ــادر للطباع )ت:630ه-1232م(، )د. ط(، دار ص
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)1386ه-1966م(.

32- كتــاب العــني، أبــو عبــد الرحــن اخلليــل بــن أحــد الفراهيــدي 
ــم الســامرائي، ط/2،  ــق: مهــدي املخزومــي، إبراهي )ت:170ه-786م(، حتقي

مؤسســة دار اهلجــرة، إيــران )1409ه-1988م(.

33- كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم، حممــد بــن عــي ابــن القــاض 
حممــد بــن حممــد صابــر الفاروقــي )ت:1158ه(، حقيــق: عــي دحــروج، مكتبــة 

لبنــان نــارشون، ط/1، بــروت -لبنــان )1996م(، 697/1.

34- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل، أبــو القاســم جــار 
الل حممــود بــن عمــر الزخمــرشي )ت:538-1143م(، ط/1، مطبعــة مصطفــى 

البــايب، حلــب - ســوريا )1385ه-1966م(.

35- كــال الديــن ومتــام النعمــة، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني 
ــامي،  ــرش اإلس ــة الن ــي )ت:381ه-991م(، )د. ط(، مؤسس ــه القم ــن بابوي ب

قم-إيــران )1405ه-1984م(.

36- جممــع البحريــن، فخــر الديــن الطرحيــي النجفــي )ت:1085ه-
ــامية،  ــة اإلس ــرش الثقاف ــة ن ــيني، ط/2، مكتب ــد احلس ــق: أح 1674م(، حتقي

)1408ه-1987م(. إيــران 

37- جممــع البيــان، أبــو الفضــل بــن احلســن الطــريس )ت:548ه-
1153م(، حتقيــق: جلنــة مــن العلــاء، ط/1، مؤسســة األعلمــي، بروت-لبنــان 

)1415ه-1995م(.
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38- املســتدرك عــى الصحيحــني، أبــو عبــد الل احلاكــم حممــد بــن عبــد الل 
ــابوري  ــاين النيس ــي الطه ــم الضب ــن احلك ــم ب ــن نعي ــه ب ــن حدوي ــد ب ــن حمم ب
ــادر  ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــع )ت:405ه-1014م(، حتقي ــن البي ــروف باب املع

ــان )1411ه-1990م(. ــة، بروت-لبن ــب العلمي ــا، ط/1، دار الكت عط

ــارود  ــن اجل ــن داود ب ــليان ب ــو داود س ــي، أب ــند أيب داود الطيال 39- مس
ــن  ــد املحس ــن عب ــد ب ــق: حمم ــري )ت:204ه-819م(، حتقي ــي الب الطيال

الرتكــي، ط/1، دار هجــر، مــر )1419ه-1999م( 

40- مســند أحــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن 
ــاكر،  ــد ش ــد حمم ــق: أح ــيباين )ت:241ه-855م(، حتقي ــد الش ــن أس ــال ب ه

ط/1، دار احلديــث، القاهرة-مــر )1416ه-1995م( 

41- املصطلحات، إعداد مركز املعجم الفقهي، )د/ط( )د/ت(.

ــن  ــان اب ــن عث ــم ب ــيبة إبراهي ــن ايب ش ــد ب ــن حمم ــد الل ب ــف، عب 42- املصن
ــق: ســعيد  ــن أيب شــيبة الكــويف العبــي )ت:235ه-848م(، حتقي أيب بســكر ب

ــر )1409ه-1989م(. ــام، ط/1، دار الفك اللح

ــه  ــار، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابوي 43- معــاين األخب
القمــي )ت:381ه-991م(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، )د. ط(، انتشــارات 

ــران )1403ه-1983م(. ــامي، قم-إي إس

44- املعجــم الكبــر، أبــو القاســم ســليان بــن أحــد الطــراين )ت:360ه-
ــة،  ــن تيمي ــة اب ــلفي، ط/2، مكتب ــد الس ــد املجي ــدي عب ــق: ح 970م(، حتقي
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)1415ه-1994م(. القاهرة-مــر 

45- معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو احلســني أحــد بــن فــارس زكريــا 
)ت:395ه-1004م(، حتقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، ط/1، طبــع ونرش 

مكتــب اإلعــام اإلســامي، قم-إيــران )1404ه-1983م(.

46- املفــردات يف غريــب القــرآن، أبــو القاســم احلســني بــن حممــد املعــروف 
بالراغــب األصفهــاين )ت:502ه-1108م(، حتقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، 

ط/1، مؤسســة األعلمــي، بروت-لبنــان )1430ه-2009م(.

47- املناقــب، املوفــق اخلوارزمــي )ت:568ه( حتقيــق: مالــك املحمــودي - 
موسســة ســيد الشــهداء ع، ط/2، )1414م(.

48- ميزان احلكمة حممد الري شهري، ط/1، )1416ق(.

ــي )ت:1412ه- ــني الطباطبائ ــد حس ــرآن، حمم ــر الق ــزان يف تفس 49- املي
ــران)د. ت(. ــة، قم-إي ــم املقدس ــوزة ق ــورات ح 1991م(، )د. ط(، منش

50- النكــت االعتقاديــة، الشــيخ املفيــد )ت:413ه/1022م(، حتقيــق: 
رضــا املختــاري، ط/2، دار املفيــد، بــروت - لبنــان )1414ه-1993م(.

هنــج الباغــة، خطــب أمــر املؤمنــني الرشــيف الــرض، حتقيــق ورشح:حممــد 
)1412ه(. ط/1،  عبده، 

الهوام�ص

1-سورة املائدة، اآلية 67.
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2- سورة املائدة اآلية 3.

3- سورة املائدة، اآلية 25.

4- سورة املائدة، اآلية 41.

5- سورة النجم، اآلية 4-3.

ــد  ــن حمم ــني ب ــم احلس ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات يف غري ــر: املف 6- ينظ
املعــروف بالراغــب األصفهــاين )ت:502ه-1108م(، حتقيــق: إبراهيم شــمس 
ــان )1430ه-2009م(، 172. الديــن، ط/1، مؤسســة األعلمــي، بروت-لبن

7- ينظــر: القامــوس املحيــط، جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــروز آبادي 
ــان  ــع، بروت-لبن ــم للجمي ــرازي )ت817ه-1414م(، )د. ط(، دار العل الش

)د. ت(، 98/4.

8- املصطلحات، إعداد مركز املعجم الفقهي، )د/ط( )د/ت(، 982.

ــاض  ــن الق ــي اب ــن ع ــد ب ــوم، حمم ــون والعل ــات الفن ــاف اصطاح 9- كش
حممــد بــن حممــد صابــر الفاروقــي )ت:1158ه(، حتقيــق: عــي دحــروج، مكتبــة 

لبنــان نــارشون، ط/1، بــروت -لبنــان )1996م(، 697/1.

10- النكــت االعتقاديــة، الشــيخ املفيــد )ت:413ه/1022م(، حتقيــق: 
رضــا املختــاري، ط/2، دار املفيــد، بــروت - لبنــان )1414ه-1993م(، 39.

11- تريــد العقائــد، نصــر الديــن الطــويس )ت:672ه-1273م(، حتقيــق: 
ــويس- ــاة الس ــة قن ــة اجلامعي ــد حســن ســليان، )د. ط(، دار املعرف ــاس حمم عب
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مر )1417ه-1996(، 135.

12- ينظــر: تاريــخ اليعقــويب، أحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب 
بــن واضــح اليعقــويب )ت:284ه-897م(، )د. ط(، دار صــادر، بــروت - 
ــي، )ت: 1044ه(، )د/ط(،  ــة، احللب ــرة احللبي ــان )د. ت(، 112/2، والس لبن

.336/3 )1400ه(، 

13- اإلرشــاد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري 
ــق  ــام لتحقي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــق: مؤسس )ت:413ه-1022م(، حتقي
.175/1 )1414ه-1993م(،  بروت-لبنــان  املفيــد،  دار  ط/2،  الــرتاث، 

14- فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال 
بــن أســد الشــيباين )ت: 214هـــ(، حتقيــق: وص الل حممــد عبــاس، ط/1، نــرش 
مؤسســة الرســالة، لبنــان - بــروت )1403هـــ - 1983م(، 597/2، حديث: 

.1017

15- ينظــر: الــكايف، أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي 
الكتــب  دار  ط/5،  الغفــاري،  أكــر  عــي  حتقيــق:  )ت:328ه-939م(، 
ــث: 329،  ــران )1323ه-1944م(، 295/1، حدي ــران- إي ــامية، طه اإلس
ــه  ــن بابوي ــى ب ــن موس ــني اب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــايل، أيب جعف األم
ــة  ــامية، ط/1، مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــق: قس ــي )ت:381(، حتقي القم
ــويس،  ــايل للط ــاد، 176، األم ــران )1417هـــ(، 50، اإلرش ــم - إي ــة، ق البعث
ــق: قســم  ــن احلســن الطــويس )ت:460ه-1067م(، حتقي ــو جعفــر حممــد ب أب
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الدراســات اإلســامية -مؤسســة البعثــة، ط/1، دار الثقافــة، قم-إيــران 
.254 )1414ه-1993م(، 

والســنن   ،)989 584/2)حديــث:  الصحابــة،  فضائــل  ينظــر:   -16
الكــرى للنســائي، أبــو عبــد الرحــن بــن شــعيب بــن عــي اخلراســاين النســائي 
ــة  ــلبي، ط/1، مؤسس ــم الش ــد املنع ــن عب ــق: حس )ت:303ه-915م(، حتقي
الرســالة، بروت-لبنــان )1421ه-2001م(، 309/7)حديــث: 8089(، و 
املعجــم الكبــر، أبــو القاســم ســليان بــن أحــد الطــراين )ت:360ه-970م(، 
حتقيــق: حــدي عبــد املجيــد الســلفي، ط/2، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهرة-مــر 
)1415ه-1994م(، 170/5)حديــث: 4983(، املســتدرك عــى الصحيحــني، 
ــم  ــن نعي ــه ب ــن حدوي ــد ب ــن حمم ــد الل ب ــن عب ــد ب ــم حمم ــد الل احلاك ــو عب أب
ــع )ت:405ه- ــن البي ــروف باب ــابوري املع ــاين النيس ــي الطه ــم الضب ــن احلك ب

ــة،  ــب العلمي ــا، ط/1، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف 1014م(، حتقي
.118/3 )1411ه-1990م(،  بروت-لبنــان 

17- ينظــر: الغديــر، عبــد احلســني أحــد األمينــي)ت:1392ه( ط/4، 
.14/1 01397ه-1977م(، 

ــي )ت:1412ه- ــني الطباطبائ ــد حس ــرآن، حمم ــر الق ــزان يف تفس 18- املي
1991م(، )د. ط(، منشــورات حــوزة قــم املقدســة، قم-إيــران)د. ت(، 59/6.

19- ينظــر: جممــع البحريــن، فخــر الديــن الطرحيــي النجفــي )ت:1085ه-
ــامية،  ــة اإلس ــرش الثقاف ــة ن ــيني، ط/2، مكتب ــد احلس ــق: أح 1674م(، حتقي
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ــهد(. ــران )1408ه-1987م(، 550/2)ش إي

20- سورة األحزاب، آية 5.

21- ينظــر كتــاب العــني، أبــو عبــد الرحــن اخلليــل بــن أحــد الفراهيــدي 
ــم الســامرائي، ط/2،  ــق: مهــدي املخزومــي، إبراهي )ت:170ه-786م(، حتقي

ــران )1409ه-1988م(، 365/8)ويل(. ــرة، إي ــة دار اهلج مؤسس

22- ينظر: جممع البحرين، 555/4)ويل(.

املازنــدراين  صالــح  حممــد  مــويل  الــكايف،  أصــول  رشح  ينظــر:   -23
)ت:1081ه-1670م(، حتقيــق: أبــو احلســن الشــعراين، ط/1، دار إحيــاء 

.278/11 )1421ه-2000م(،  بروت-لبنــان  العــريب،  الــرتاث 

24- سورة النساء، اآلية 115.

25- ينظــر، األمثــل يف تفســر كتــاب الل املنــزل، نــاص مــكارم الشــرازي، 
ط/2، نــرش مدرســة أمــر املؤمنــني، النجــف األرشف - العــراق )د. ت(، 

.456/3

26- سورة املائدة، آية3.

27- األمايل، الصدوق، 50.

28- سورة الفتح، اآلية 11.

29- األمايل، الصدوق، 185.

30- كتاب العني، 428/8 )َأَم(.
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31- الفــروق اللغويــة،، أبــو هــال العســكري )ت: 395ه-1004م(، 
ــران)1412ه- 1991م(، 222. ــم - إي ــامي، ق ــرش اإلس ــة الن ط/1، مؤسس

32- معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو احلســني أحــد بــن فــارس زكريــا 
)ت:395ه-1004م(، حتقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون، ط/1، طبــع ونرش 

مكتــب اإلعــام اإلســامي، قم-إيــران )1404ه-1983م(، 28/1.

33- النكت االعتقادية، 39.

34- تريد العقائد، 135.

35- كــال الديــن ومتــام النعمــة، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني 
ــامي،  ــرش اإلس ــة الن ــي )ت:381ه-991م(، )د. ط(، مؤسس ــه القم ــن بابوي ب

قم-إيــران )1405ه-1984م(، 229.

36- ينظر: جممع البحرين، 447/2)سوخ(.

37- سورة األحزاب، آية 33.

ــاب  ــر: كت ــًا، ينظ ــوت ثوب ــن كس ــوة م ــاس والكس ــو اللب ــاء: ه 38- الكس
ــا(. ــني، 392/5)كس الع

39- ينظــر: املصنــف، عبــد الل بــن حممــد بــن ايب شــيبة إبراهيــم بــن عثــان 
ــق:  ــي )ت:235ه-848م(، حتقي ــويف العب ــيبة الك ــن أيب ش ــكر ب ــن أيب بس اب
الفكــر )1409ه-1989م(، 501/7، ومســند  دار  اللحــام، ط/1،  ســعيد 
أحــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الل أحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
الشــيباين )ت:241ه-855م(، حتقيــق: أحــد حممــد شــاكر، ط/1، دار احلديــث، 
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وصحيــح   ،3062 حديــث:   ،332/3 )1416ه-1995م(،  القاهرة-مــر 
مســلم، 1883/4، حديــث: 2424، وســنن الرتمــذي، أبــو عيســى حممــد بــن 
عيســى بــن ســورة الرتمــذي )ت:279ه-892م(، حتقيــق: عبــد الوهــاب عبــد 
اللطيــف، ط/2، دار الفكــر )1403ه-1983م(، 30/5، حديــث: 3258، 

ــر، 66/22. ــم الكب واملعج

40- رشح أصول الكايف، 166/5.

41- سورة املدثر، من اآلية 4.

42- سورة البقرة، من اآلية 25.

43- سورة األعراف، من اآلية 82.

44- ينظر: جممع البحرين، 66/3.

45- سورة آل عمران، اآلية 61.

ــن  ــاده م ــه وأبع ــه الل أي لعن ــة، وهبل ــل أي لعن ــن هب ــي: ِم ــة تعن 46- املباهل
رحتــه وهــو مــن االبتهــال وأســتعمل لــكل دعــاء، ينظــر: املفــردات يف غريــب 

القــرآن، 92 )هبــل(.

47- ينظر: األمثل يف تفسر كتاب الل املنزل، 528/2.

48- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل، أبــو القاســم جــار 
الل حممــود بــن عمــر الزخمــرشي )ت:538-1143م(، ط/1، مطبعــة مصطفــى 

البــايب، حلــب - ســوريا )1385ه-1966م(، 434/1.
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ــويس )ت:460ه- ــن الط ــن حس ــد ب ــر حمم ــو جعف ــان، أب ــر: التبي 49- ينظ
1067م(، حتقيــق: أحــد حبيــب قصــر العامــي، ط/1، نــرش مكتــب اإلعــام 
ــن  ــل ب ــو الفض ــان، أب ــع البي ــامي )1409ه-1988م(، 485/2، وجمم اإلس
ــاء، ط/1،  ــن العل ــة م ــق: جلن ــريس )ت:548ه-1153م(، حتقي ــن الط احلس

مؤسســة األعلمــي، بروت-لبنــان )1415ه-1995م(، 311/2.

50- ينظر: جممع البحرين، 348/4 )نفس(.

51- سورة املائدة، اآلية 67.

52- التبيان، 588/3.

ــدي  ــد الواح ــن أح ــي ب ــن ع ــو احلس ــات،، أب ــزول اآلي ــباب ن 53- أس
النيســابوري )ت:468ه-1075م(، ط/1، دار البــاز للنــرش، مكــة املكرمــة 
ــن أحــد  ــد الل ب ــل، عبي -الســعودية )1388ه-1968م(، 135، شــواهد التنزي

239/1 )1411ه-1990م(،  ط/1،  500ه(،  )ت:  احلســكاين 

54- ينظر: جممع البيان، 382/3.

55- ينظر: التبيان، 588/3.

56- األمثل يف تفسر كتاب الل املنزل، 84/4.

57- سورة املائدة اآلية 3.

58- ينظر: األمثل يف تفسر كتاب الل املنزل، 596/3.

59- سورة املائدة، اآلية 55.
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60- ينظر: أسباب نزول اآليات، 133، شواهد التنزيل، 238.

61- ينظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليان، أبــو احلســن مقاتــل بــن ســليان بــن 
بشــر األزدي البلخــي )ت:150ه-767م(، حتقيــق: عبــد الل حممــود شــحاته، 
 ،486/1 )1423ه-2002م(،  بروت-لبنــان  الــرتاث،  إحيــاء  دار  ط/1، 
وجامــع البيــان، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي أبــو 
جعفــر الطــري )ت:310ه-922م(، حتقيــق: عبــد الل بــن عبــد املحســن 
الرتكــي، ط/1، دار هجــر للطباعــة والنــرش )1422ه-2001م(، 530/8، 

ــل، 624/1،  ــون األقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع والكش

62- ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، 624/1.

63- ينظر: األمثل يف تفسر كتاب الل املنزل، 47/4.

64- سورة النساء، اآلية 59.

ــن  ــني ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــا، أب ــار الرض ــون أخب 65- عي
بابويــه القمــي )ت:381ه-991م(، حتقيــق: حســني األعلمــي، ط/2، مؤسســة 
العلمــي، بروت-لبنــان )1434ه-2013(، 139/2، بــاب 35 مــا كتــب 
ــع الديــن، حديــث:  ــه الســام للمأمــون يف حمــض اإلســام ورشائ الرضــا علي

.14

66- رشح أصول الكايف، 247/1، كتاب العقل واجلهل.

67- ينظر: املفردات يف غريب القرآن، 710 )ويل(.

68- جممع البحرين، 555/4 )ويل(.
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69- املفردات يف غريب القرآن، 41 )أمر(.

70- سورة الشعراء، اآلية 214.

71- جوامــع اجلامــع، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس )ت:548ه-
النــرش  مؤسســة  ط/1،  اإلســامي،  النــرش  مؤسســة  حتقيــق:  1153م(، 

اإلســامي، قــم - إيــران )1418ه-1997م(، 693/2.

72- ينظــر: مســند أحد بــن حنبــل، 545/1، حديــث: 883، جامــع البيان، 
661/17، واالرشــاد، 49/1 والكامــل يف التاريــخ، عــز الديــن أبو احلســن عي 
ــد الواحــد الشــيباين  ــد الكريــم بــن عب بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عب
املعــروف بابــن األثــر )ت:630ه-1232م(، )د. ط(، دار صــادر للطباعــة 
والنــرش، بروت-لبنــان )1386ه-1966م(، 63/2، وتفســر ابــن كثــر، أبــو 
الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري )ت:774ه-1372م(، 
ــروت- ــة، ب ــب العلمي ــن، ط/1، دار الكت ــمس الدي ــد حســني ش ــق: حمم حتقي

لبنــان )1419ه-1998م(، 151/6، والــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور، عبــد 
الرحــن بــن أيب بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت:911ه-1505م(، )د. ط(، 

دار الفكــر، بــروت- لبنــان )د. ت(، 328/6.

ــارود  ــن اجل ــن داود ب ــليان ب ــو داود س ــي، أب ــند أيب داود الطيال 73- مس
ــن  ــد املحس ــن عب ــد ب ــق: حمم ــري )ت:204ه-819م(، حتقي ــي الب الطيال
الرتكــي، ط/1، دار هجــر، مــر )1419ه-1999م(، 170/1، حديــث: 
206، وينظــر: فضائــل الصحابــة، 566/2 حديث: 954، وصحيــح البخاري، 
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ــي )ت:256ه-870م(،  ــاري اجلعف ــد الل البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب حمم
حتقيــق: حممــد زهــر بــن نــاص، ط/1، دار طــوق النجــاة )1422ه-2001م(، 
ــن  ــو احلس ــاج أب ــن احلج ــلم ب ــلم، مس ــح مس ــث: 4416، وصحي 3/6، حدي
القشــري النيســابوري )ت:261ه-874م(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، 
ــث:  ــان )د. ت(، 1870/4، حدي ــروت -لبن ــرتاث، ب ــاء ال )د. ط(، دار إحي
2404، والســنن الكــرى للنســائي، 307/7، حديــث: 8082، والــكايف، 
ــاب مــن أحــب أهــل البيــت عليهــم الســام، حديــث:  107/8، الروضــة، ب

ــويس، 171. ــايل للط 80، واألم

ــه  ــار، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابوي 74- معــاين األخب
القمــي )ت:381ه-991م(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، )د. ط(، انتشــارات 

ــران )1403ه-1983م( 75. ــامي، قم-إي إس

75- ينظر: معاين األخبار 75.

76- املستدرك عى الصحيحني، 3/ 140، حديث )4644).

77- ينظر: جممع البحرين، 102/1 )أمر(.

78- الكايف، 351/8.

ــعيب  ــن ش ــد ب ــن أح ــد الرح ــو عب ــني )ع(، أب ــر املؤمن ــص أم 79- خصائ
النســائي الشــافعي )ت:303ه-932م(، حتقيــق: أحــد مريــن البلــويش، ط/1، 
ــرى،  ــنن الك ــر: الس ــت )1406ه-1985م(، 96، وينظ ــا، الكوي ــة املع مكتب

ــث: 13238. 48/7، حدي
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80- ينظر: رشح الكايف، 231/5.

81- األمــايل للمفيــد، أبــو عبــد الل حممــد بــن حممــد بــن النعــان العكــري 
ــد )ت:413ه-1022م(، حتقيــق: حســني األســتاد ويل،  البغــدادي الشــيخ املفي
ــي،  ــوزة العلم ــني يف احل ــة املدرس ــورات مجاع ــاري، ط/2، منش ــر غف ــي أك ع

ــران )1414ه-1993م(، 288. ــم- إي ق

82- املناقــب، املوفــق اخلوارزمــي )ت:568ه( حتقيــق: مالــك املحمــودي - 
موسســة ســيد الشــهداء ع، ط/2، )1414م(، 80.

83- املصدر نفسه، 81.

84- بحــار األنــوار، 10 حممــد باقــر املجلــي )ت:1111ه-1602م(، 
.451/ )1403ه-1983م(،  بروت-لبنــان  الوفــاء،  مؤسســة  ط/2، 

85- هنــج الباغــة، خطــب أمــر املؤمنــني الرشــيف الــرض، حتقيــق 
.84/3 )1412ه(،  ط/1،  عبــده،  ورشح:حممــد 

ــند، ط/1،  ــد الس ــة، حمم ــاحة الدولي ــاصة يف الس ــوث مع ــر: بح 86- ينظ
ــران، )1428م(، 365. ــتارة، قم-إي ــة س مطبع

87- ينظــر: ميــزان احلكمــة حممــد الــري شــهري، ط/1، )1416ق(، 
.3686 /4

88- رشح هنج الباغة، 86/2.

89- هنج الباغة، 180/2.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

354

ث
الجزء الثال

احملتويات

2- حمور الدرا�سات احلديثية.............................................. 5

7................................................... حديث.الغدير.حقائق.نا�سعة.ودالئل.�ساطعة

ال�سیخ.عبد.اهلل.الیو�سف

90........................................ الغدير.يف.خطاب.االإمام.احل�سن.املجتبى.علیه.ال�سالم

ال�سید.يو�سف.�سفیق.البیومي/.الر�سوي

قراءٌة.يف.اأََحاديِث.الَغِدير.من.الن�ِص.اإىل.املَ�سُمون............................................122

ربیع.جواد.حري�ص.كاظم.ال�سراي

161 ............................................ 3- حمور الدرا�سات الفقهية

163....... حادثة.الغدير.وتاأ�سی�ص.ال�سلطة.بعد.مرحلة.النبوة.يف.الدرا�سات.النقدية.املعا�سرة

اأ..م..د..�سهید.كرمي.حممد.الكعبي

�سو�سیولوجیا.الغدير.قراءة.مفاهیمیة.يف.ماهیة.�سلطة.الغدير.وعالقتها.ب�سلطة.الفقیه.ال�سیعي...247

د..مرمي.ر�سا

ال�سلطة.والوالية.يف.الديانات.ال�سماوية......................................................292

د..حممد.علي.قا�سم.حممد.علي

314......................... الدلیل.على.احلكومة.االإلهیة.يف.ن�ص.الغدير....)درا�سة.حتلیلیة(

�سنا.ح�سن.عبد.الكرمي.اأمني.احللي


