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الّلغة الشعرية يف غديريات الشعر العربي

م. م. زهراء �سامل جبار

املقدمة

ــاهلل  ــوذ ب ــه، ونع ــوُب إلي ــتغفُره ونت ــتعينُه ونس ــُده ونس ــَد هلل نحم -))إنَّ احلم
مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا، َمــن َيــده اهلل فــا مضــل لــه، وَمــن 
ُيضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أْن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد 
أنَّ حممــًدا عبــده ورســوله، صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وأصحابــه، وَمــن َتبَِعهــم 

بإحســاٍن إىل يــوم الديــن.

أّما بعد:

فقــد آثــر اإلســام يف الفكــر، وارســى دعائم احليــاة اجلديــدة بقيمته الســامية، 
ــذي  ــد ال ــع اجلدي ــوالدة الواق ــعر، ف ــة الش ــك يف حرك ــر ذل ــع، فأّث ــه الرفي ومثل
خيتلــف عــن واقــع جمتمــع عــر مــا قبــل اإلســام ادت اىل احــداث تأثــر كبــر 
يف الشــعر والشــعراء؛اذ جعلــت الشــعراء املســلمني يســتظلون بالفكر اإلســامي 
وهــو ينســجون نصوصهــم االبداعيــة فيواشــجون بــني الفــن والفكــر يف ضــوء 

معطيــات الواقــع اجلديــد. -((

ــر  ــر( تعت ــة الغدي ــام ب )قضي ــخ اإلس ــت يف تاري ــي عرف ــة الت ــأن القضي ف
مــن أهــم القضايــا اإلســامية، واشــدها خطــورة وحساســية وذلــك ألهنــا متثــل 
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ــان  ــام لإلنس ــاه الع ــد االجت ــه حتدي ــى اساس ــم ع ــذي يت ــاس ال ــور واألس املح
املســلم، ويرتســم خــط مســره إىل مصــره، مــن الناحيــة العقائديــة، أو الفكريــة، 
ــذوا  ــي فأخ ــعوري والعاطف ــاط الش ــال االرتب ــع، أو يف جم ــاق الترشي أو يف نط

ــة. ــذه الواقع ــعر يف ه ــجون الش ينس

ــكان  ــات األوىل ف ــذ البداي -))اذ واكــب الشــعر العــريب حركــة اإلســام من
املــرآة التــي انعكســت فيهــا أفــكار الرشيعــة املحمديــة وأهدافهــا ومــا لبــث أن 
ــدم الــراع بــني اإلســام  ــرًا عندمــا احت ــر تأث أصبــح املنــر اإلســامي األكث
ــة  ــني مك ــلح ب ــراع املس ــار ال ــد انفج ــاالً بع ــاحًا فع ــح س ــة وأصب والوثني

ــورة. -(( ــة املن واملدين

وبــدأ النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( تأكيداتــه عــى الشــعر والشــعراء 
وشــجع حســان بــن ثابــت عــى التصــدي للشــعر الوثنــي فنــال حســان لقــب 

شــاعر الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(.

فالشــعر يف احلقيقــة جيســد املامــح العامــة لضمــر األمــة، كــام أنــه البارومــر 
الــذي يشــر اىل اجلــو الثقــايف واالجتامعــي والظــروف العامــة التــي يعيشــها بلــد 

مــا او جمتمــع مــا عــى مســار التاريــخ. -((

التمهيد)ال�سعر والق�سية(

-))بــني الشــعر العــريب وقضايــا املجتمــع مازمــة مشــهودة عى مــر العصور، 
ــكاهتم  ــم ومش ــم، ومواقفه ــاس وقضاياه ــاة الن ــن حي ــا ع ــن منفص ــم يك فل
ــه  ــا جمتمع ــج قضاي ــاعر ان يعال ــى الش ــرض ع ــة تف ــذه املازم ــة، وه االجتامعي
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موضوعيــا وفنيــا، بحيــث تتوفــر تلــك املعاجلــة الشــعرية، عــى جعــل الــكام 
ــات  ــا باألقناع ــة، او كفكفته ــال اجلمهوري ــتثارة االفع ــه اس ــراد من ــا ي ــدة مل ع
والتخاييــل املســتعملة فيــه)1(، وذلــك الن الشــعر ))اذ يعكــس صــورة املجتمع، 
حيــاول ان يغــر مــن هــذا املجتمــع، ويؤثــر فيــه ســلبا او اجيابــا؛ الن الفــن ليــس 
شــيئيا منفعــا فقــط، وانــام هــو فاعــل أيضــًا، انــه يتأثــر ويؤثــر)2(. وبذلــك ال 
تقــر مهمــة الشــعر عــى حتقيــق التأثــر االنفعــايل الــذي حيقــق اللــذة واالمتــاع 
ــي  ــلوك املتلق ــر يف س ــة بالتأث ــق املنفع ــك اىل حتقي ــدى ذل ــام تتع ــب، وان فحس
وأفعالــه)3(، وهــذا ال يتأتــى للشــاعر اال اذا كان شــعره يعالــج شــيئًا مــن حيــاة 
اجلامعــة، واال ضعــف اســتجابة املتلقــني)4(، ولكــن احلديــث عــن العاقــة بــني 
ــم بشــكل ملحــوظ، فقــد ســيطر  ــه النقــد القدي ــِن ب ــاة يشء مل يعت الشــعر واحلي
املعياريــن التقليدّيــن اجلــاميل واألخاقــي- متازمــني او متبادلــني - عــى ميــدان 
الفــن منــذ عصــوره األوىل، فــاألول يبحــث يف املتعــة الفنيــة التــي نحصــل عليها 
ــي مــن وجهــة  ــاين يف مغــزى العمــل الفن ــام يبحــث الث ــي، بين مــن العمــل الفن
ــم  ــة اىل القي ــم اجلملي ــاد القدامــى القي ــد، واذا جتــاوز النق نظــر العــرف والتقالي
ــبون  ــم حياس ــاميل، فه ــم اجل ــيدا ملوقفه ــاين جتس ــن املع ــم م ــة، كان موقفه املعنوي
الشــاعر عــى صحــة املعنــى يف نفســه، أو خطئــه، أو عــى مــا فيــه مــن ابتــكار، 
او مــا فيــه مــن اقتفــاء ملعنــى ســابق، او تأثــر بــه، مــن دون حماولــة ربــط التجربــة 

)1( منهاج البلغاء ورساج االدباء:41. 
)2( مقدمة يف النقد االديب:16. 

)3( ينظر:نظرية الشعر عند الفاسفة املسلمني من الكندي حتى ابن رشد:125. 
)4( ينظر:مفهوم الشعر:274. 
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ــى  ــون املعن ــم يوزن ــع ث ــاة واملجتم ــة للحي ــعرية الواقعي ــة الش ــعرية بالتجرب الش
ــراط  ــد انف ــي عن ــك ال يعن ــد أن ذل ــد)1(، بي ــرف والتقالي ــدود الع ــرًا يف ح أخ
الشــعر والشــاعر مــن مســرة احليــاة وقضايــا املجتمــع فيهــا، فالشــعر عنــد كل 
أمــة ))صــورة منتزعــة مــن واقعهــا، وأحداثهــا، تســتلهمه جتارهبــا، ورصاعهــا 
ــا لكينونتهــا  ــرا عــن مأســاهتا ومتثي مــع ذلــك الواقــع، وتلــك األحــداث تعب
يف عــامل يعــج باحلركــة ويتغبــط بجوهــر احليــاة(()2(، -((والشــاعر ابــن بيئتــه، 
ــة وقضاياهــا ووقائعهــا طريقهــا اىل منجــزه  ــد ان جتــد احــداث هــذه البيئ وال ب
الشــعري. ونظــرة الشــاعر اىل احليــاة تفــرض االندمــاج فيهــا، وتفهــم أبعادهــا 
ــا  ــاة، وقضاي ــن احلي ــاعر م ــذه الش ــذي يتخ ــف ال ــون املوق ــّم يك ــن ث أوالً، وم
املجتمــع ليــس اال نتيجــة لتجربتــه اخلاصــة ومعاناتــه ومعرفتــه وثقافتــه، 
ــا،  ــن هب ــي يؤم ــدات الت ــكار واملعتق ــه واالف ــر علي ــذي يس ــج ال ــة املنه وطبيع
وفلســفتها للحيــاة واملجتمــع.)3(، ومتتبــع مســرة الشــعر العــريب جيــده شــديد 
ــاعر  ــزام الش ــل ان الت ــا، ب ــاس منه ــف الن ــع، ومواق ــا املجتم ــاط بقضاي االرتب
بقضيــة معينــة وموقــف حمــدد والتحــّدث عــن معلقــة زهــر بــن ايب ســلمى عــن 
ــان  ــاء قبلتــي عبــس وذبي ــة كــرى ألبن ــة احلــرب والســام بوصفهــا قضي قضي
يف عــر مــا قبــل اإلســام، وقــد التــزم زهــر التعبــر عنهــا، فكانــت معلقتــه 
مصداقــا جليــا للــدور اإلنســاين واالجتامعــي الــذي يؤديــه الشــاعر يف التعبــر 

)1( ينظر:البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل:241، والشعر يف اطار العر الثوري:9. 
)2( الشعر والفكر املعارص:5. 

)3( ينظر:الشعر يف اطار العر الثوري:11. 
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ــا املجتمــع.)1( عــن قضاي

ــض  ــعر ينه ــا ان الش ــام وجدن ــدر اإلس ــر ص ــا اىل ع ــا وصلن -))واذا م
ــعر  ــب الش ــد واك ــا، فق ــاع عنه ــامية، والدف ــالة اإلس ــل الرس ــؤولية مح بمس
العــريب اإلســام منــذ بــزوغ فجــره، فــكان لســانا معــرًا عــن أفــكاره الشــعرية، 
ــا  ــرا اعامي ــام ومن ــاض اإلس ــن حي ــذود ع ــاالً لل ــاحا فّع ــا، وس وأهدافه
ــة،  ــاحا يف املعرك ــعر س ــول الش ــر الرس ــد أعت ــه، فق ــه وأيام ــجل حوادث يس
وحــث شــعراء املســلمني عــى مهامجــة خصومــه بالقصيــدة الشــعرية، وعاقــب 
ــام  ــه، في ــاءوا الي ــه، وأس ــوا علي ــن تقّول ــوم الذي ــعراء اخلص ــا ش ــا صارم عقاب
نظمــوه مــن شــعر يف اهلجــاء)2(، ممــا يؤكــد ان الشــعر العــريب مل يكــن بمعــزل 
عــن قضايــا املجتمــع اإلســامي، ومــا جيــري فيــه مــن وقائــع وأحــداث، ومــا 

ــف. ــن مواق ــتلزمه م تس

ــن  ــرة م ــة كب ــزام طائف ــق الت ــن طري ــياق، ع ــذا الس ــر يف ه ــأيت الغدي وت
ــم  ــن أه ــد م ــلمني، وتع ــخ املس ــهورة يف تاري ــة مش ــي واقع ــا، وه ــعراء هب الش
القضايــا اإلســامية، وأشــدها خطــورة وحساســية، « وذلــك ألهنــا متثــل املحور 
ــلم،  ــان املس ــام لإلنس ــاه الع ــد االجت ــه حتدي ــى أساس ــم ع ــذي يت ــاس ال واالس
ــة العقائديــة والفكريــة، او يف  ويرتســم خــط مســره اىل مصــره، ان مــن الناحي

ــي.)3( ــعوري والعاطف ــاط الش ــال االرتب ــع او يف جم ــاق الترشي نط

)1( ينظر: رشح ديوان زهر بن ايب سلمى:32-4.. 
)2( مقاالت يف تأريخ النقد االديب:38. 

)3( الغدير واملعارضون:7. 
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ان املتتبــع للقضيــة الغديريــة جيدهــا قضيــة تارخييــة تــأيت مــن ارتبــاط احلادثــة 
ــة  ــألة االمان ــل يف مس ــية، وتتمث ــة واحلساس ــة يف االمهي ــألة غاي ــث بمس واحلدي
والواليــة والقيــادة واخلافــة ومثلــام كان )غديــر خــم( املفــرق الــذي تشــبعت 
فيــه طــرق املســلمني؛ كانــت واقعــة )بيعــة الغديــر( املفــرق الــذي تشــعبت فيــه 
فرقهــم جتــاه هــذه القضيــة املهمــة. وقــد هنــض الشــعر العــريب بمهمــة محــل هذه 
القضيــة والتزامهــا، والتعبــر عنهــا، فنبعــت النصــوص الشــعرية مــن معطيــات 
ــا  ــن وم ــف ظ ــن مواق ــهده م ــا ش ــر وم ــة الغدي ــه بيع ــدت في ــذي عق ــع ال الواق
ــه  ــت علي ــذي قام ــل ال ــا األص ــد ان عرضن ــف. وبع ــداث ومواق ــن اح ــه م تبع
)الغديريــات( فــا بــّدد مــن ان نبــني املقصــود هبــا، وال ّبــد مــن حتديدهــا، الن 
ــاه، وقيمتــه،  وضــع املصطلــح حيتــاج اىل ايضــاح حمــدد ملجــال اســتعامله، ومعن
واال فســوف يتيــه املتلقــي عنــد التطبيــق، ويفقــد االصطــاح جــدواه، الن املعنى 
االصطاحــي ال يكــون عــى املعنــى اللغــوي؛ اذ يتصــف باخلصوصيــة، لذلــك 
جيــب ان يقــوم حتــدد املصطلــح عــى مقدمــات صحيحــة بحيــث ال يفقــد ذلــك 

املصطلــح قيمتــه وأثــره يف البحــث العلمــي.)1(-((

ــة(  ــة )غديري ــر لفظ ــي )ت 1390هـــ( ذك ــيخ األمين ــول: ان الش ــدءا نق ب
ــنة  ــاب والس ــات يف الكت ــوعته )الغديري ــزاء موس ــن اج ــددة م ــع متع يف مواض
ــى  ــة ع ــاظ الدال ــر األلف ــه ذك ــعري ورد في ــص ش ــا كل ن ــدا هب واألدب( قاص
ــم  ــح، ومل يق ــذا املصطل ــس هل ــه اهلل مل يؤس ــيخ رمح ــد ان الش ــر، بي ــة الغدي واقع

ومناهج  الشعر:10،  نقد  يف  املصطلحالنقدي  ومبناها:316،  معناها  العربية  ينظر:اللغة   )1(
البحث يف اللغة:8، 22. 
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ــوعته  ــده يف موس ــن وك ــس م ــك لي ــه، الن ذل ــود من ــان املقص ــده، وبي بتحدي
التــي يســعى فيهــا اىل ايــراد االدلــة إلثبــات ان واقعــة الغديــر تــدل عــى واليــة 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( وخافتــه للرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وامامتــه 
األمــة، وقيادتــه هلــا، ومــن ثــّم عــرض تلــك االدلــة يف موســوعته بعــد رصدهــا 

ــريب. ــرة واالدب الع ــة املطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــا م وتنقيبه

املبحث الأول )الألفاظ واأثرها يف �سعر الغديريات(

ــر  ــة، وهلــا األث ــه األولي -))األلفــاظ هــي املصــدر األســايس للشــعر، ومادت
ــق بعــد  ــه؛ ليخل ــي الشــاعر لغت ــغ يف صناعــة الشــعر)1(، فمــن خاهلــا يبن البال
ذلــك عاملــه الفنــي املثال)النــص او القصيــدة(، رشيطــة االنتظــام الــذي ينقلهــا 
ــة؛  ــة الثابت ــا املعجمي ــا داللته ــاوز فيه ــب تتج ــامل رح ــة اىل ع ــادة أولّي ــن م م
ــرات  ــن خط ــكار م ــول االف ــة حت ــيلة ناهض ــة، ووس ــك أداة فاعل ــون بذل فتك
ــدرك حــدوده، وتعــرف معاملــه مــن خــال داللتهــا عــى  يف الذهــن اىل عــامل ت
معانيهــا؛ الن ارتباطهــا باملعــاين كارتبــاط الــروح باجلســم، تضعــف لضعفهــا، 
ــاظ ال  ــعرية؛اذ ان » األلف ــة الش ــن التجرب ــك ع ــر بذل ــا)2(، فتع ــوى لقوهت وتق
ــردة،  ــم مف ــي كل ــث ه ــن حي ــردة، وال م ــاظ جم ــي ألف ــث ه ــن حي ــل م تتفاض
وأن األلفــاظ تثبــت هلــا الفضيلــة مــن حيــث هــي ألفــاظ جمــردة، وال مــن حيــث 
هــي كلــم مفــردة، وان األلفــاظ تثبــت هلــا الفضيلــة وخافهــا يف ماءمــة معنــى 
اللفظــة ملعنــى التــي تليهــا او مــا أشــبه ذلــك ممــا ال تعلــق لــه بريــح اللفــظ، 

)1( ظ: البيان والتبني:76/1، كتاب الصناعتني:58-57. 
)2( ظ: عيار الشعر:121، العمدة:124/1، التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة القرآن:69. 
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ومــا يشــهد لذلــك أنــك تــرى الكلمــة تروقــك وتؤنســك يف موضــع، ثــم تراهــا 
بعينهــا تثقــل عليــك يف موضــع آخــر.)1(

والــذي حيــدد داللــة اللفظــة وأمهيتها-عــى وفق هــذا التصــور- هــو عاقتها 
بالســياق العــام، وبذلــك نقــرب مــن توحيــد اللفــظ واملعنــى يف حيــز الداللــة، 
فيكــون التأليــف الشــعري نتيجــة لائتــاف احلاصــل بــني اللفــظ واملعنــى، وبــه 
يكــون التاميــز بــني وآخــر، بيــد ان هــذا ليــس حكــام عامــا ينطبــق عــى األلفــاظ 
مجيعــا، وقــد أرّش ذلــك نّقــاد العربيــة، وكانــت قضيــة اللفــظ واملعنــى مــن قضايا 
النقــد العــريب القديــم الكــرى، وكّلــام كان اللفــظ بعيــدا عــن الغرابــة واالبتــذال 
ســام بالعمــل األديب اىل االبــداع)2(، وجيــب ان تكــون األلفــاظ ســمحة، ســهلة 
ــن  ــو م ــع اخلل ــة م ــق الفصاح ــا رون ــا عليه ــن مواضعه ــروف، م ــارج، احل خم
البشــاعة)3(، وعــى الشــاعر ان يتوخــى انتقــاء األلفــاظ املعــرة عــن املعــاين التــي 
ــح يف غرهــا)4(، وذاك  يقصدهــا، فللمعــاين ألفــاظ تشــاكلها حتســن فيهــا وتقب
ــاه إليــه واعتــامده يف اغــراض الشــعر، فألفــاظ املديــح جيــب ان  مــا جيــب االنتب
تكــون جزلــة مذهوبــا هبــا مذهــب الفخامــة يف املواضيــع التــي يصلــح هبــا ذلك، 
وألفــاظ النســيب جيــب أن تكــون مســتعذبة، وألفــاظ الرثــاء شــاجية، وهكــذا 

)1( دالئل االعجاز:44. 
)2( ظ: رس الفصاحة:54-82، االيضاح:84-72/1. 

)3( ظ::نقد الشعر:26. 
)4( ظ:عيار الشعر:8. 
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فلــكل غــرض اشــراطاته يف ألفاظــة ومعانيــه)1(، -((وان تباينــت ميــول النقــاد 
يف تقديــم األلفــاظ عــى املعــاين او العكس؛فاألمــر خمتلــف عنــد الشــعراء، فهــم 
حياولــون االجــادة يف اختيــار األلفــاظ لتــؤدي وظيفتهــا يف ابــراز املعــاين ســواء 
اراقــت للنقــاد ام مل تــرق هلــم)2(. لذلــك نجــد ان عنايــة الشــعراء باأللفــاظ ال 
تقــل قــدرا عــن عنايتهــم بابتــكار اجلديــد مــن املعــاين واالفــكار)3(، فهــي ختتزن 
ــة زاخــرة باملحمــوالت  ــة تتفتــح عــى فســح احيائي -))طاقــات وجدانيــة خيالي
ــة  ــداع انســاق تعبري ــاعر يف اي ــدرة الش ــدة عــى ق ــة والشــعورية معتم االنفعالي
متضافــرة تســعى اىل خدمــة البنــاء الفنــي للنــص الشــعري)4(، وذلك مــن خال 
جتــاوزه املعــاين املحــددة املتعارفــة للفظــة اىل معــاٍن أخــرى مســتثمرًا امكانيتهــا 
ــياقي)5(،  ــر س ــي، وآخ ــى أص ــة معن ــياق؛ اذ ان للكلم ــا يف الس ــة ودوره املعنوي
والشــاعر يســعى اىل تثويــر اللغــة يف الشــعر، الن الشــعر هو »فــن اللغــة«)6(، وملا 
كانــت هلــذه اللغــة »يف كل عــر داللــة عــى حياتــه العقليــة واالجتامعيــة«)7(، 
و ال يمكــن تصورهــا خــارج املجتمــع وثقافتــه، ومــا يمــر بــه مــن تطــور ومــا 

)1( ينظر:منهاج البلغاء ورساج االدباء:353-352. 
)2( ينظر االجتاهات الفلسفية يف النقد االديب:137. 

)3( ينظر: احلكمة يف الشعر العبايس حتى هناية القرن الرابع اهلجري:356. 
)4( ينظر: قصيدة املديح يف الشعر العراقي احلديث-مرحلة االحياء:88. 

)5( ينظر: الشعر والتجربة:22-21. 
)6( نظرية البنائية يف النقد األديب:347. 

)7( اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري:583. 
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حيــدث فيــه مــن تغــرات يف نظمــه االجتامعيــة والفكريــة والسياســية)1(،؛فأّنه ال 
بــدَّ مــن وجــود ألفــاظ تشــّكل معجــام لغويــا عنــد الشــعراء الذيــن جيمعهــم هــّم 
واحــد أو قضيــة واحــدة، ممــا حيملنــا عــى القــول اهنــم يشــركون بلغــة واحــدة 
تقريبــا يمكــن متييزهــا مــن غرهــا مــن النصــوص الشــعرية التــي مل تأخــذ مــن 
ــة  ــى مــن نصــوص شــعراء تلــك القضي ــل حت ــة موضوعــا هلــا، ب تلــك القضي
التــي انجزوهــا يف غــرض آخــر، والغديريــات جيمــع شــعراءها قضيــة واحــدة 
دينيــة فكرية-اختلــف املســلمون يف تأويلهــا- مــن هنــا كانــت ألفــاظ العقيــدة 
يف الغديريــات الســمة املميــزة مــن غرهــا مــن األلفــاظ -مثلــام ســنرى- وهــي 
ــا  ــعريا دفاع ــا ش ــم معه ــم، وتعامله ــعراء بقضيته ــزام الش ــدى الت ــن م ــم ع تن

عنهــا، ومتســكا هبــا، ونــرشًا هلــا بــني الثقلــني عــى مــّر العصــور.

ــريب  ــعر الع ــردات الش ــف يف مف ــوي الرشي ــث النب ــرآن واحلدي ــر الق ــد أث لق
ــرا)2(، اذ أّن الشــاعر أخــذ يقتبــس مــن القــرآن  ــرا كب ــه واغراضــه تأث وتراكيب
واحلديــث مــا يشــعر أنــه يؤيــد الغايــة التــي يذهــب اليهــا، والغــرض الــذي جاء 
نصــه فيــه؛ ممــا يكســب نّصــه الشــعري مزّيــة عى غــره مــن النصــوص، ويتضح 
هــذا يف النصــوص الشــعرية التــي تتخــذ مــن قضايــا العقيــدة الدينيــة والفكريــة 
موضوعــا هلــا، وتتصــدى إلثباهتــا، ومــن تلــك النصوص:الغديريــات؛اذ 
حــرت ألفــاظ العقيــدة فيهــا بشــكل الفــت للنظــر، حتــى أصبحــت ظاهــرة 
ال خيلــو منهــا النــص الغديــري، وقــد وظفهــا الشــعراء لغايــة عقائديــة فكريــة 

)1( ينظر:الشعراء الكتاب يف العراق:213. 
)2( ينظر: أثر القرآن يف األدب العريب يف القرن األول اهلجري:17. 
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ــه  ــي )علي ــام ع ــا يف اإلم ــر، وأهن ــة الغدي ــود بيع ــات وج ــل يف اثب ــامية تتمث س
الســام(، وهــي تــدل عــى صّحــة خافتــه النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
وواليتــه، وهــذا احلضــور الواســع لتلــك األلفاظ؛انــام هــو ســبب كوهنــا متثــل 
القاعــدة او القانــون الــذي يتكــئ عليــه املحــور الــداليل للنــص الــذي يعــر عــن 
تلــك الغايــة املشــار اليهــا، لذلــك ظهــرت هــذه األلفــاظ بشــكل بــني االنتــامء 
الفكــري والعقائــدي للشــعراء، وبــني موقفهــم مــن قضيــة بيعــة الغديــر، وأكثــر 
ــا الواليــة -بتريفاهتــا املتعــددة--(( يقــول حّســان بــن  تلــك األلفــاظ دوران

ــل( ثابت:)الطوي
ــول مــنــاديــًايـــنـــادهيـــم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــّيــهــم ــرس ــال بــخــم وأســمــع ب

ــيــكــم؟ ــال فــمــن مـــوالكـــم وول ــ الــتــعــاديــًاوق ــاك  هــن ــدو  ــب ي فــقــالــوا ومل 

ــا ــن ــي ــك مــــوالنــــا وانـــــــت ول ــ ــ عاصيًااهل ــيــوم  ال لــك  منا  جتـــدّن  ــن  ول

ــي ــن ــان ــا عـــــّي ف ــ ــم ي ــ ــه ق ــ وهــاديــًافـــقـــال ل امــامــًا  بعدي  مــن  رضيتك 

ــه ــّي ــواله فـــهـــذا ول ــ ــت مـ ــن ــن ك ــم ــار صـــدق مــوالــيــًاف ــص ــه أن فــكــونــوا ل

ــه ــي ول وايل  الــلــهــم  دعــــا  ــاك  ــنـ معاديا)1( هـ عليًا  عــادى  للذي  وكــن 

ــعر  ــف الش ــى توظي ــه ع ــرص يف مقطوعت ــاعر ح ــظ ان الش ــا نلح -))وهن
ــة  ــث- وبخاّص ــك احلدي ــاظ ذل ــتقصاء ألف ــام باس ــر، فق ــث الغدي ــرش حدي يف ن
التــي تــدل منهــا عــى الواليــة- بــام يثــري لغــة النــص الشــعري، ويعــر عــن 
ع تلــك األلفــاظ عــى أبيــات نصــه؛ لتســتوعب حديــث  مــراد الشــاعر، ثــمَّ وزَّ
ــد  ــعر. وق ــة الش ــة بلغ ــن احلادث ــر ع ــه وآله(وتع ــى اهلل علي ــرم )ص ــي األك النب

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
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ــأله  ــام س ــت حين ــن ثاب ــان ب ــك حلس ــه وآله(ذل ــى اهلل علي ــي )ص ــاز النب أج
ــا معــرش  ــه يف ذلــك، »فقــام حســان، فقــام حســان فقــال: ي ــأذن ل حســان أن ي
ــول اهلل يف  ــن رس ــهادة م ــويل بش ــر[ ق ــة الغدي ــا ]أي بيع ــش اتبعه ــيخة قري مش
ــة  ــراز والي ــا كان هــم الشــاعر اب ــات، ومل ــمَّ أنشــد األبي ــة«)1(، ث ــة ماضي الوالي
اإلمــام عــي )عليــه الســام( بعــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآله(؛أخــذ يركــز 
ــا-  ــك، ويكررهــا فاأللفــاظ )موالكــم، - موالن ــة عــى ذل عــى األلفــاظ الدال
الوالية-مــواله- وليــه- مواليــا- وال وليه(تتحــدث عــن الواليــة، وقــد اســتمد 
ــه اىل  ــع مضامين ــام بتوزي ــذي ق ــر ال ــث الغدي ــن حدي ــه م ــك كل ــاعر ذل الش
مفاصــل نصــه الشــعري، وللشــاعر الســلطة يف التــرف باأللفــاظ، وتوظيفهــا 
بحســب مقدرتــه لتســتوعب أفــكاره وعواطفــه)2(، ولــه احلــق يف تلويــن تلــك 

ــر)3(. -((  ــر والتأث ــى التعب ــدرة ع ــبها الق ــي يكس ــاظ لك األلف

يقول السّيد احلمري: )البسيط(
ــوم أتــى يـ ــانــفــي فـــداء رســـول اهلل  ــالن جـــريـــل يـــأمـــر بــالــتــبــلــيــغ إع

فانتصب بــلــغــت  فـــا  تــبــلــغ  مل  ــاإن  ــ ــن دان ــ الـــنـــبـــي ممــتــثــال أمــــــرا مل

ــم قبال ــوالك ــن م موالناوقـــال لــلــنــاس: م أنــت  فقالوا:  الغدير؟  ــوم  ي

ــرت به ــ ــم بـــعـــدي أمـ ــك ــي ــذا ول ــ ــا)4(ه ــوان وأع حزبا  لــه  فكونوا  حتا 

)1(--املصدر نفسه:36/1. 
)2( ينظر: االسس اجلاملية يف النقد األديب:340. 

)3( ينظر: فصول يف الشعر:130. 
)4( ديوان السيد احلمري: 199-198. 
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ــا  ــي، بلَّغه ــب اهل ــي تنصي ــة ه ــني أن الوالي ــاعر يب ــظ أنَّ الش ــا نلح -))وهن
الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( بأمــر مــن اهلل تعــاىل مشــرا اىل قولــه عزوجــل 
ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــاَم  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ يف آيــة التبليغ:)َيــا َأيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللََّ ال َيْــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن()1( َبلَّ

ــاظ  ــاءت األلف ــك ج ــر، لذل ــة الغدي ــل بيع ــام بتفاصي ــاول االمل ــاعر حي والش
ــة،  ــود البيع ــات وج ــاعر أثب ــم الش ــا كان ه ــل، ومل ــك التفاصي ــن تل ــرة ع مع
وكوهنــا يف واليــة اإلمــام عــي )عليه الســام( نجــد أنَّ ألفاظــه ســهلة وواضحة، 
ال غرابــة فيهــا وال وحشــية، ذلــك الن الشــاعر يريــد نــرش هــذه القضيــة، فــا 
ــر،  ــة الغدي ــة بيع ــزم بقضي ــو يلت ــامت، وه ــذه الس ــه هب ــون ألفاظ ــن ان تك ــد م ب
وفكرهتــا لذلــك فهــو يعــر عــن ايامنــه هبــذه القضيــة، ال طمعــا يف عطــاء، و ال 
ــة اإلمــام يف الواليــة  خوفــا مــن ســاطني الدنيــا، أنــام القضيــة دفــاع عــن أحقيَّ
ــوف  ــا التعبر-واخل ــاز لن ــروي -اذا ج ــع أخ ــاعر، فالطم ــا الش ــن هب ــي آم الت
ــة  ــون الفرص ــات ال يرك ــعراء الغديري ــر ش ــد أكث ــك جت ــروي، لذل ــك أخ كذل
ــوا  ــام(، أو يبث ــه الس ــي )علي ــام ع ــم لإلم ــن موالهت ــروا ع ــن دون-((أن يع م
ــم  ــوا عليه ــم، وحيتج ــى خصومه ــخطهم ع ــه، وس ــى آل بيت ــه وع ــم علي حزهن
بأحقّيــة اإلمــام يف اخلافــة او الواليــة، يقــول عبــد املحســن الصوري:)الوافــر(

ــت الــضــمــر ــا حتـ ــر مـ الـــصـــدوروالئـــــك خـ ــن يف  ــك مت ــا  مـ ــس  ــفـ وأنـ

ــه نـــارا ــن ــس م ــس ــروهـــا أنـــا بـــت أح ــع ــس ــا نــــــار ال ــرهـ ــحـ أمــــــت بـ

ــوم ــن غــــــدر قـ ــبـ ــن تـ ــسـ )الــغــديــر( أبــــــا حـ ــد  ــه ع ــن  مـ اهلل  لــعــهــد 

)1( سورة املائدة:76. 
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ــم خــطــيــبــا ــ ــام الـــنـــبـــي هب ــ ــد قـ ــ ــروقـ ــ ــى األمـ ــ ــن عـ ــ ــن ــ ــؤم ــ فــــــدل امل

ــرأشــــــار إلـــيـــه فـــيـــه بـــكـــل مــعــنــى ــشـ ــة املـ ــ ــف ــ ــال ــ ــوه عـــــى خم ــ ــنـ ــ بـ

بقلب ــم  ــه ــي ف حــــارض  مـــن  ــم  ــك احلـــضـــورف ذاك  ــى  ــ عـ خيـــالـــفـــه 

ــم حــقــودا ــر( هل ــدي ــغ )1(.طـــوى يـــوم )ال )الــغــديــر(  ــوم  ي بنرشها  أنـــال 

-))نلحــظ ان الشــاعر ابتــدأ قصيدتــه بالقضيــة املحوريــة )الواليــة(، لذلــك 
ــد  ــد اهلل-عه ــاظ )والؤك-عه ــة، فاأللف ــذه القضي ــة ه ــه خلدم ــاءت ألفاظ ج
الغدير-االمر-املشــر -يــوم الغديــر( كلــه تــدل اللتــزام الشــاعر هبــذه القضيــة 
التــي هتــم حيــاة الفــرد واجلامعــة؛ لكوهنــا قضيــة جوهريــة يف الفكــر اإلســامي 
ــد  ــاس، وق ــاة الن ــس حي ــة مت ــي قضي ــا- فه ــلمون يف تأويله ــف املس -وان اختل
ــة ذات اتصــال وثيــق  ــة فكري ــة ديني التزمهــا شــعراء الغديريــات بوصفهــا قضي
ــر يف  ــة ناظ ــة واخلاف ــاظ الوالي ــى ألف ــز ع ــذا الركي ــة، وه ــاة االجتامعي باحلي
ــك  ــن تل ــة، وم ــة أم ــة قضي ــألة؛النَّ القضي ــذه املس ــه اىل ه ــن جوانب ــب م جان

ــل( ــري: )الطوي ــيد احلم ــول الس ــة(-((، يق ــاظ )الوصيَّ األلف
حممد ــاة  ــ وصـ أحـــفـــظ  مل  ــا  ــ أن ــداإذا  ــؤك امل ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ ــده  ــه ع وال 

باهلدى الضاللة  يــرشي  كمن  )2( فــإين  هتــودا.  أو  اهلــدي  بعد  من  تنرص 

-))والشــاعر هنــا اســتعمل لفظــة )الوصيــة( وعّرفهــا بكوهنــا وصيــة النبــي 
ــه وســلم( )وصــاة حممــد(، وحتــّدث عــن نفســه، وجعــل  ــه وال )صــى اهلل علي

)1( ديوان الصوري:187-186/1. 
)2( ديوان احلمري: 73-74، ينظر: ديوان ايب متام:354، ديوان مهيار الدليمي: 514/2، 

موسوعة الغدير:411/2. 
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ــامية  ــم اإلس ــم واملفاهي ــوخ القي ــن رس ــر ع ــا( ليع ــة )اذا أن ــة مرشوط القضي
ــة(،  ــو )األم ــكل، وه ــه ال ــزءا اراد ب ــه ج ــن نفس ــل م ــا، وجع ــن هب ــي يؤم الت
لذلــك نجــده يتحــدث عــن الضالــة التــي يمثلهــا عــدم االلتــزام بوصيــة النبــي 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، وشــأن مــن يفعــل ذلــك عنــد الشــاعر هــو شــأن 
د، واهلــدى اّنــام يتمّثــل بااللتــزام  ، او هتــوَّ مــن يرتــد عــن مّلــة اإلســام، فتنــرَّ
بتلــك الوصيــة التــي تعنــي االلتــزام بالديــن اإلســامي وســلوك طريــق احلــق.

لقــد أشــار شــعراء الغديريــات اىل ان هــذه الوصيــة واجبــة، بمعنــى ان األمــة 
ملزمــة باتباعهــا وتنفيذهــا، لذلــك نجدهــم يعــرون عنهــا بألفــاظ تــدل عــى 

هــذا املعنــى. -((

-))وحمصــول الــكام كانــت ألفــاظ العقيــدة هــي األلفــاظ األكثــر حضــورا 
ــص  ــا الن ــو منه ــرة ال خيل ــت ظاه ــث أصبح ــات، بحي ــا يف الغديري ــن غره م
الغديــري، وقــد وظّفهــا الشــعراء إلثبــات وجــود بيعــة الغديــر، وأهّنــا يف اإلمــام 
عــي )عليــه الســام( واهّنــا تــدل عــى خافتــه الرســول )صــى اهلل عليــه والــه 
ــي  ــدة الت ــل القاع ــاظ متث ــذه األلف ــده؛ الن ه ــن بع ــة م ــه لام ــلم(، وواليت وس
ــذه  ــة، وه ــك البيع ــن تل ــر ع ــذي يع ــص ال ــداليل للن ــور ال ــا املح ــئ عليه يتك
األلفــاظ اقتبســها الشــعراء مــن القــرآن الكريــم -((واحلديــث النبــوي الرشيــف 
بالشــكل الــذي يفصــح عــن قــّوة املعتقــد لــدى الشــعراء، وســعيهم اىل أن حتقــق 
تلــك األلفــاظ األثــر املطلــوب يف املتلقــي، وذلــك ببيــان ان بيعــة الغديــر قضيــة 
مصريــة ذات اتصــال وثيــق بحيــاة الفــرد واألمــة، وهــذا األمــر يكشــف عــن 
الــدور االجتامعــي للشــعر، وقــد انــامرت ألفــاظ الغديريــات ولغتهــا -بصــورة 
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ــة الغديريــات. عامة-بالســهولة والوضــوح، وهــو مــا حتتاجــه قضي

املبحث الثاين)الرتاكيب واأثرها يف �سعر الغديريات(

-))ال شــكَّ يف أنَّ الشــاعر ليــس بمخــرع لغــة، بيــد أنــه خمــرع ســياق مادتــه 
ــذي  ــياق ال ــال الس ــن خ ــا اال م ــر أمهيته ــي ال تظه ــاظ؛ الت ــي األلف ــة ه األولي
يــأيت فيــه معنــى اللفظــة مائــام ملعنــى التــي تليهــا)1(، فللســياق أمهيتــه يف تقريــر 
ــون  ــا تك ــا عندم ــى هل ــامت ال معن ــده؛ الن الكل ــردة وحتدي ــة املف ــى اللفظ معن
خــارج الســياق)2(، وال بــدَّ هلــا مــن االنتظــام مــع بعضهــا يف تركيــب يميزهــا، 
وبذلــك تكتســب ســمتها األســلوبية)3(، فيتحقــق مــا يســعى إليــه الشــاعر مــن 

هــذا الركيــب اللغــوي، وهــو داللــة ختــدم النــص)4(.

والشــعر هــو »لغــة داخــل لغــة«)5(، وهــذا يتطلــب مــن الشــاعر ان ال تكــون 
لغتــه جمــّرد وضــع ألفــاظ بــإزاء معان-مثلــام نراهــا يف املعجــم - وانــام يتعــدى 
ذلــك اىل عمليــة الركيــب بحســب مقتضيــات املعــاين التــي يريــد التعبــر عنهــا.

)6(

ولعمليــة اختيــار األلفــاظ األقــدر عــى اإلحاطــة باملعنــى، واألكثــر انطباقــا 

)1( ظ: دالئل االعجاز:46. 
)2( ظ:الدرس الداليل يف خصائص ابن جني:38، دور الكلمة يف اللغة:51. 

)3( ظ: من باغة القرآن:54. 
)4( ظ: الرسائل الفنية يف العر العبايس حتى هناية القرن الرابع اهلجري:101. 

)5( بنية اللغة الشعرية:129. 
)6( ظ:الباغة واالسلوبية:38. 
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ــات  ــا عاق ــث تنتظمه ــاظ بحي ــك األلف ــه تل ــب في ــذي ترت ــق ال ــه، والنس علي
تــرز العمــق الــداليل هلــا داخــل الســياق؛ االثــر البالــغ يف قيمــة العمــل األديب، 
ويف نقــل التجربــة الشــعرية، عــى رشط أن ينصهــر ذلــك مــع أحاســيس 
الشــاعر، ومشــاعره، وانفعاالتــه النفســية مــن جهــة، ومــع جتربتــه التــي يريــد 
ــاعر  ــات ان الش ــد يف الغديري ــك نج ــة أخرى؛لذل ــن جه ــه م ــا اىل متلقي نقله
ــدرك  ــو ي ــك، فه ــه ذل ــق ل ــه حيق ــعر ان ــا يش ــق م ــى وف ــه ع ف يف تراكيب ــرَّ يت
أّنــه بــإزاء تبليــغ قضيــة مهمــة يف العقيــدة اإلســامية، وعليــه معاجلتهــا شــعريا 
ــا اىل  ــا، وايصاهل ــا، ونرشه ــى صحته ــة ع ــا، والرهن ــاع عنه ــن الدف ــن م ليتمك
املتلقــي الــذي يطمــح الشــاعر اىل تقريرهــا يف نفســه؛لذلك نجــده يتكــئ عــى 
أســاليب، وتراكيــب يشــعر اهنــا حتقــق لــه ذلــك، وقــد تنوعــت تلــك األســاليب 
يف الغديريــات؛انَّ التحكــم يف إيثــار أســلوب عــى آخــر انــام تتحكــم بــه درجــة 

ــويل)1(. -(( ــداع الق ــاعة اإلب ــعوري س ــال الش ــاس، واالنفع اإلحس

وقــد شــّكلت تلــك األســاليب ظواهــر بــارزة يف الغديريــات؛ ممــا اســتدعى 
دراســتها، وهــي عــى النحــو اآليت:

1-ال�ستفهام:

-))يثــر أســلوب االســتفهام يف نفــس املتلقــي مشــاعر، وانفعــاالت متعددة، 
ــوب  ــن أب ــاب م ــو »ب ــة، فه ــان متنوع ــن مع ــه ع ــر ب ــعراء التعب ــح للش ويتي

)1( ظ: لغة شعر ديوان اهلذليني:83. 
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املعــاين«)1(، ويتكــّون عليــه يف حماولــة منهــم لتهيئــة املنــاخ النفــي الــروري 
ــم  ــا يف جتارهب ــكار يقصدوهن ــان وأف ــن مع ــوه م ــا يتل ــع م ــي م ــل املتلق لتفاع
ــك  ــعري؛ اذ »يمتل ــاب الش ــام يف اخلط ــؤدي دورا مه ــو ي ــك فه ــعرية، لذل الش

ــورة«)2(. ــم الص ــي يف صمي ــال املتلق ــة يف ادخ ــدرة طيب ق

ــورا  ــّكلت حض ــتفهام؛اهلمزة اذ ش ــن ادوات االس ــده م ــف عن ــا نق وأول م
ــر  ــا أكث ــؤال هب ــدو أن الس ــات، ويب ــتفهام يف الغديري ــع االس ــعا يف مواض واس
ــات يف  ــق، وهــو األمــر الــذي حيتاجــه شــعراء الغديري ــر احلقائ ــة يف تقري منطقي
ــا، وهــم  ــدون هب ــي يعتق ــة الت ــة القضي ــرض حججهــم، وأدلتهــم عــى صح ع
يتصــدون لنــرش حقيقــة ثابتــة الوجــود يف التاريــخ اإلســامي-((. يقــول الســّيد 

ــز( ــري: )الرج احلم
وجــــل)3(ألــســت مــوالكــم؟فــهــذا مــوىل لكم ــّز  ــ ع ــذا  ــ ب شــاهــد  واهلل 

-))فاالســتفهام هنــا أدى دورا مهــام يف تثبيــت قضيــة مهمــة فحواهــا الفــات 
نظــر املتلقــي اىل ان النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( قــّرر يف نفــوس أصحابه 
ــم مــن بعــد  أنــه موالهــم املرســل أوالً- وهــو أمــر الشــك فيــه عندهــم- ثــمَّ دهلَّ
ــه الســام(،  ــه مــن بعــده مــن بينهــم وهــو اإلمــام عــي )علي ذلــك عــى وصيَّ
ــى  ــتفهام اىل معن ــا االس ــرج فيه ــي خ ــال االداة الت ــن خ ــك م ــاء كّل ذل وج

التقريــر.

)1( اسلوبا النفي واالستفهام يف العربية:50. 
)2( الصورة الفنية معيارا نقديا:398. 

)3( ديوان احلمري:165، ينظر: موسوعة الغدير:503-500/4. 
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ــن  ــال م ــي يف ح ــل املتلق ــتفهام جيع ــل يف اّن االس ــا، تتمث ــة هن ــة نكت وثّم
ــأيت بعــد هــذا الســؤال، وهــو ممــا يقصــده الشــاعر يف  ــا ي الرتقــب واملتابعــة مل
ــرض  ــص ليع ــع الن ــه م ــادة تفاعل ــي، وزي ــل إرشاك املتلق ــن أج الغديريات؛م
ــا  ــدى لنرشه ــي يتص ــة الت ــل القضي ــن تفاصي ــاء م ــا ش ــك- م ــد ذل ــه -بع علي

ــا. ــاع عنه والدف

وثــاين أدوات االســتفهام شــيوعا يف الغديريــات االداة )هــل(؛اذ توســل هبــا 
ــة متعــددة، فالســيد  الشــعراء لاســتفهام يف تراكيبهــم، ومّحلوهــا دالالت جمازي
احلمــري ينطــق بلســان احلــال عــن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( مشــرا 

اىل حديــث الغديــر، فقال:)املتقــارب(
نعـــــــم ــوا:  قــال بلغت؟  ــا  أن حضورافهل  أو  غيبا  ــدوا  ــه اش ــال:  ــق ف

غـــــائبـــــــا حارضكـــــــم  البصيــــرا)1(يبلغ  السميع  ريب  وأشهد 

ــري  ــيد احلم ــه الس ــر ينقل ــة الغدي ــر بيع ــن ح ــه إىل م ــا موج ــؤال هن فالس
شــعرا، وهــو ســؤال العــارف ياجلــواب، لكنــه يريــد امتــام احلجــة واإلقــرار هبــا، 

فــكان اجلــواب ب)بنعــم(.

ومــن أدوات االســتفهام: )مــن(، وتــأيت للســؤال عــن العقــاء؛ اذ يــراد هبــا 
تعيــني العاقــل املســؤول عنــه، يقــول حّســان بــن ثابــت متحدثــا بلســان احلــال 
عــن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(يوم الغديــر، ومــن شــهد بيعــة الغدير: 

)الطويــل(
ــال فــمــن مـــوالكـــم ونــبــيــكــم ــقـ التعاميافـ ــاك  ــن ه ــد  ــب ي ومل  ــوا  ــال ــق ف

)1( املصدر نفسه:101، ينظر:املصدر نفسه:104/4. 
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ــيــنــا ــب عاصيا)1(اهلــــــك مــــوالنــــا وانـــــــت ن الــواليــة  يف  منا  تلق  ومل 

ــي،  ــل يف النف ــة تتمث ــة جمازي ــا اىل دالل ــن( هن ــتفهام ب )م ــرج االس ــد خ وق
ــد  ــوم اال حمم ــي للق ــوىل اال اهلل، وال نب ــى: ان ال م ــؤال واملعن ــو الس ــر ه فالظاه
ــى  ــوم ع ــواب الق ــه ج ــح عن ــا أفص ــو م ــلم(، وه ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص

ــلم(. -(( ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــؤال النب س

-))وكانــت هــذه االداة جمــاال رحبــا عــّر فيــه الشــعراء عــن بيعــة الغديــر، 
ــامر هبــا  ــه مــن مناقــب ان ــه الســام( ومــا يتصــف ب ــة اإلمــام عــي )علي ووالي

عــى غــره.

ــي  ــف( الت ــات االداة )كي ــي وردت يف الغديري ــتفهام الت ــن أدوات االس وم
ربــام تكــون أجــدى مــن غرهــا يف تصويــر الســؤال عــن احلــال، وبخاصــة اذا 

ــز( ــري: )الرج ــيد احلم ــول الس ــازي، يق ــى جم ــت اىل معن ــا خرج م
انــــا ــه  ــ ــت ــ ــع ــ ــاي ــ ب رجــــــــــاال  ــاان  هل بـــــــدا  ــا  ــ ــي ــ ف اهلل  ــت  ــ ــع ــ ــاي ــ ب

تــشــهــد رجــــال عــنــدمــا ــا)2(وكــيــف مل  ــ ــاهل ــ رج ــه  ــت خــطــب يف  ــد  ــهـ أشـ

ــًا  ــام علي ــلمني اإلم ــة املس ــر ومبايع ــة الغدي ــدث عــن بيع ــا يتح ــاعر هن فالش
)عليــه الســام(، وقــد اســتعمل االســتفهام يف مقــام التعجــب، فالســؤال عــن 
احلــال او الســبب يف عــدم شــاهدة منكــري اخلافــة هبــا وقــد ســمعوا ذلــك عــى 
لســان النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وقــد اشــهدهم يف خطبتــه عــى تلــك 
ــة، وهــذه الشــهادة،  ــة واخلافــة، الن ذلــك يســتلزم اجلهــل هبــذه اخلطب الوالي

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
)2( ديوان احلمري:156، ينظر:ديوان أيب متام:358/1. 
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ــى اهلل  ــي )ص ــة النب ــل خلطب ــل او التجاه ــذا اجله ــب هل ــاعر يتعج ــك فالش لذل
ــارة  ــا إلث ــد متنفس ــلوب وج ــذا األس ــو هب ــه، وه ــلم( ووصيت ــه وس ــه وال علي
املتلقــي وحتريكــه وارشاكــه يف التفكــر بأمــر هــؤالء القــوم الذيــن ســاروا عــى 

هــذا النهــج يف جتاهــل وصيــة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(.

ــب  ــن مصع ــفيان ب ــّر س ــد ع ــا(، وق ــا )م ــتفهام أيض ــن أدوات االس وم
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــري والي ــاب منك ــكاره النق ــن إن ــدي ع العب
ــا  ــا علي ــال خماطب ــاك، فق ــج اهل ــم ملنه ــا، واتباعه ــل هب ــاة املتمث ــج النج ــى هن ع

ــيط( ــام(: )البس ــه الس )علي
عــدلــوا األىل  ان  حــســن  أبـــا  منقلباســمــع  رش  عن  انقلبوا  حكمك  عن 

ــج الــنــجــاة وقــد ــا بــاهلــم نــكــبــوا هن العطب)1(م وضحته واقتفوا هنجا من 

فاالســتفهام هنــا محــل داللــة جمازيــة هــي اإلنــكار، أي إنــكار مــا فعلــه هؤالء 
القــوم بالصــد واالنقــاب عــى النهــج املســتقيم الــذي يمثلــه اإلمــام عــي )عليه 
الســام(، ومّلــا كان هــذا الفعــل قــد وقــع منهــم؛ لــذا فقــد محــل اإلنــكار هنــا 
ــب  ــث للمخاط ــه ح ــا في ــكاري هن ــتفهام اإلن ــلوب االس ــخ، وأس ــى التوبي معن
ــى  ــار ع ــذي س ــة ال ــي، وبخاص ــو املتلق ــود ه ــب املقص ــر واملخاط ــى التفك ع
هنــج منكــري الواليــة، فهــو دعــوة للمتلقــي للتفكــر هبــذا األمــر، وهــذا جانب 
توصيــي انــرت عليــه الغديريــات، وقــد وردت مواضــع لاســتفهام ب )مــا( 

كثــرة ال جمــال الســتقصائها يف هــذا البحــث.

ومــن األدوات األخــرى )متــى( التــي يطلــب هبــا تعيــني الزمــان، وقــد خترج 

)1( موسوعة الغدير:411/2. 
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اىل دالالت جمازيــة كــام يف قــول الرشيــف املرتــى )ت:436هـــ( وهــو خياطــب 
مــن يفاخــره بالقربــى مــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(-((: )الطويــل(

ــاس فـــاخـــرونـــا ضــاللــة ــ ــل ألنـ ــق ــار أجــانــبف ــخ وهـــم غـــربـــاء مـــن ف

استوت ومــتــى  أمثالنا  كنتم  مـــراتـــب)1(متى  ــر  ــخ ف ــا وبــكــم يف  ــن ب

-))فاالســتفهام هنــا خــرج لداللــة النفــي؛ اذ أنَّ الشــاعر ينفــي يف اســتفهامه 
أن يكــون املفاخــرون ممـّـن حيــّق هلــم التفاخــر، فهــم بعيــدون عنــه، وال يصلــون 
ــون  ــا يذهب ــأ م ــم اىل خط ــم، وينبهه ــب منه ــراه يتعج ــك ن ــه، ولذل اىل مرتبت
ــل  ــن حيم ــي مم ــل املتلق ــوم، وجع ــؤالء الق ــرم ه ــي اىل ج ــر املتلق ــًا نظ أليه؛الفت
ــذه االداة  ــال ه ــن خ ــه م ــه ورفض ــن انفعاالت ــرَّ ع ــد ع ــعرية، وق ــالته الش رس
ــداد بالنفــس  ــة لتكــون وســيلة لاعت )متى(التــي خرجــت عــن داللتهــا الزمني
والفخــر باألرومــة، واالرتفــاع هبــام اىل مفاخــرة أولئــك القــوم الذيــن مل يصلــوا 

ــرة. -(( ــة املفاخ اىل مرتب

ومــن تلــك األدوات أيضــا )أيــن( وقــد خرجــت اىل داللــة جمازيــة، كــام يف 
قــول ايب احلســن املنصــور بــاهلل )ت614هـــ(: )املتقــارب(

الــغــديــر يـــــوم  ان  عــمــنــا  ــنـــي  ــلـــمبـ ــعـ ــارس املـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ يـــشـــهـــد لـ

ــول ــ ــرس ــ ال ويص  ــي  ــ عـ ــا  ــ ــونـ ــ ــوا االعـــظـــمأبـ ــلـ ــالـ ــه بـ ــّصـ ــن خـ ــ ومـ

ــا هـــاشـــم ــنـ ــن كـــــــان جيـــمـــعـ ــ ــئ ــ ــأيـــن الـــســـنـــام مـــن املـــســـنـــم)2(ل فـ

فقــد خــرج االســتفهام هنــا اىل داللــة االســتبعاد؛ اذ اخــرج الشــاعر -وهــو 

)1( ديوان الرشيف املرتى:181/1. 
)2( موسوعة الغدير:5 /623. 
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يعــارض ابــن املعتــز ويفاخــره- العباســيني مــن دائــرة االنتــامء اىل النبــي )صــى 
ــًا  ــاد أيض ــذي أف ــتفهام ال ــذا االس ــم هب ــد أبعده ــمَّ فق ــن ث ــه(، وم ــه وآل اهلل علي

علــو منزلــة الشــاعر الــذي ينتهــي نســبه اىل اإلمــام عــي )عليــه الســام(.

م؛نخلــص اىل ان أســلوب االســتفهام -بصيغــه املتعــددة- كان  -))وممــا تقدَّ
ــد  ــات، وق ــاليب يف الغديري ــن األس ــره م ــن غ ــورا م ــر حض ــلوب األكث األس
اســتعملت أدواتــه يف غــر معانيهــا األصليــة، وذلــك ينــم عــن حــرص الشــعراء 
ــره  ــتدعي تأث ــا يس ــاد م ــم إلجي ــة منه ــه يف حماول ــي، وارشاك ــارة املتلق ــى إث ع
بقضيــة الغديــر، واقناعــه هبــا، مــن خــال هــذا األســلوب الــذي يوفــر للشــاعر 
مســاحة واســعة لطــرح أفــكاره، واثبــات مــا يذهــب إليــه يف أحقيَّــة اإلمــام عــي 
ــي  ــه الت ــراد حججــه وأدلت ــق اي ــة، عــن طري ــة والوالي ــه الســام( باخلاف )علي

ــر لــه هــذا األســلوب فرصــة عرضهــا للمتلقــي. وفَّ

2-الرشط

ــك  ــر؛ لذل ــف والتوت ــب والتله ــارة والرق ــم االث ــرشط قي ــة ال ــز يف بني تكتن
حيــرص متلقــي الشــعر عــى متابعــة الشــاعر- اذ يــأيت هبــذه البنيــة- للوصــول 
اىل النتيجــة أو الصــورة التــي يريــد رســمها، او ادراك املعنــى الــذي يريــد التعبــر 
ــي  ــل املتلق ــدع يف جع ــاعر املب ــه الش ــو إلي ــا يصب ــق م ــا، فيتحق ــن خاهل ــه م عن
منجذبــا إليــه ومتابعــا؛اذ ال حيصــل التــوازن النفــي املطلــوب عنــد املتلقــي اال 
تــا الــرشط)1(. بعــد جميــئ جــواب الرشط-الــذي يتأخــر عــادة- فتتــوازن بــه كفَّ

)1( الشعر يف كتاب وقعة صفني، دراسة فنية:102، ينظر: لغة شعر ديوان اهلذليني:85. 
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وقــد حر هــذا االســلوب يف الغديريــات بأنــامط متعــددة، وبأنــامط متنوعة، 
وبــأدوات رشط تعــددت بتعــدد وظائفهــا داخــل النــص الشــعري، وقــد ألــف 
ل حضــورا  شــعراء الغديريــات هــذا االســلوب يف نصوصهــم الشــعرية، فســجَّ
واســعا فيهــا، وهــذا األمــر راجــع اىل أصــل القضيــة التــي عاجلتهــا الغديريــات 
ــعراء  ــاب للش ــح الب ــه( فت ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص ــي األك ــن النب ــادر ع الص
ــر عــن  ــه- يف اســتلهامه، ونســجه شــعرا للتعب -باشــتامله عــى الــرشط وجواب
املعــاين والصــور واملواقــف التــي انبثقــت عــن بيعــة الغديــر، لذلــك كانــت أداة 

الــرشط )مــن( االكثــر اســتعامال يف الغديريــات. -((

يقــول حّســان بــن ثابــت مشــرا اىل حديــث الغديــر، ومتحدثــا بلســان احلــال 
عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )الطويــل(

ــه ــي ــذا ول ــهـ ــاله فـ ــ مواليا)1(فـــمـــن كـــنـــت مـ صــدق  اتــبــاع  لــه  فكونوا 

فالشــاعر رســم يف هــذا النــص -بواســطة االداة مــن- تعانــق عبــارة الــرشط 
ــتغناء  ــني ال اس ــن عبارت ــف م ــرشط »تتأل ــة ال ــواب؛ اذ ان مجل ــارة اجل ــع عب م
ــارة  ــمى العب ــا، وتس ــارة األوىل رشط ــمى العب ــرى، تس ــن االخ ــا ع الحدامه
الثانيــة جوابــا، او جــزاء«)2(، وقــد اســتعمل الفعــل )كنــت( التــام بلفــظ املــايض 
ــة  ــّزل منزل ــا كان »الــرشط من ــي الــرشط واجلــزاء، ومّل وادخــل الفــاء عــى مجلت
الســبب أعنــي ان وجــود اجلــزاء معّلــق عــى وجــود الرشط فــاذا وجــود الرشط، 
فــاذا وجــد الــرشط وجــد اجلــزاء، واذا انعــدم الــرشط انعــدم اجلــزاء، وليــس يف 

)1( موسوعة الغدير:65/2. 
)2( يف النحو العريب نقد وتوجيه:307. 
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عبــارة الــرشط عــى حتققهــا او عــدم حتققهــا، وكل مــا يــدل عليــه هــو انــه جيــوز 
ان يقــع وجيــوز ان ال يقــع، فــكا االمريــن ال رجحــان الحدمهــا عــى االخــر... 
ــواب«)1(،  ــارة اجل ــى عب ــاء ع ــول الف ــا دخ ــر لن ــذي يف ــو ال ــى ه ــذا املعن وه
فعبــارة اجلــواب هنــا )فهــذا وليــه( تــدل عــى حتقــق النســبة وثبوهتــا، ودوامهــا 
ــى  ــاء ع ــتعني بالف ــد اس ــرشط، وق ــق ال ــى حتق ــواب ع ــة اجل ــق مجل ــرشط حتق ب
ربــط العبــارة االســمية )فهــذا وليــه( مــن اجــل التوســط جلعــل اجلملــة جوابــا 
مرتبطــا بالــرشط، وقــد اســتقى الشــاعر الــرشط وجوابــه مــن حديــث الغديــر؛ 
اذ جعلــت واليــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( جــزاء لواليــة الرســول )صــى 

اهلل عليــه وآلــه( بنــص هــذا احلديــث.

-))وســّجل الــرشط حضــورا فاعــا يف الغديريــات مــن خــال االداة )ان(، 
واألصــل فيهــا ان تكــون »للمعــاين املحتملــة الوقــوع، واملشــكوك يف وقوعهــا 

.)2(«

وقــد يقــوم الشــاعر باحلديــث عــن علــو منزلــة االمــام، ورفعــة شــأنه، قــال 
ــه  ــي )علي ــام ع ــجاعة اإلم ــا ش ــويف واصف ــدي الك ــب العب ــن مصع ــفيان ب س

ــيط( ــاه: )البس ــا اي ــام(، خماطب الس

ــر  ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــجاعة اإلم ــف ش ــتطاع أن يص ــاعر اس فالش
ــه  ــت ألوصاف ــع البي ــا مل يتس ــاألداة )ان(، وعندم ــعري ب ــت الش ــر البي تصدي
ــن  ــب م ــامل جان ــه إك ــنى ل ــرى ليتس ره ب )ان( أخ ــدَّ ــر، وص ــا آخ ــف بيت عط

)1( املصدر نفسه: يف النحو العريب نقد وتوجيه:310. 
)2( معاين النحو:448/4. 
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ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــجاعة اإلم ــب ش جوان

ــل  ــات: )اذا(، واألص ــرا يف الغديري ــي وردت كث ــرشط الت ــن أدوات ال وم
ــا  ــوع«)1(، وم ــر الوق ــه، وللكث ــوع بحصول ــون للمقط ــذه االداة »ان تك ــن ه م
يريــده املتكلــم يف التعبــر هبــذه االداة ان يعّلــق شــيئا عــى يشء)2(، يقــول الســّيد 

ــل( ــري: )الرم احلم
حممد ــاة  ــ وصـ احـــفـــظ  مل  ــا  ــ أن ــدااذا  ــؤك امل ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ ــده  ــه ع وال 

باهلدى الضاللة  يــرشي  كمن  ــّودا)3(فــاين  هتـ او  ــدى  اهل بعد  مــن  تنرص 

ــة  ــاعر االداة )اذا( يف بني ــتعمل الش ــك اس ــه، لذل ــوع بحصول ــوت مقط فامل
ــعري. ــه الش ــرشط يف نص ال

ــتعمل  ــي تس ــة الت ــو( لرشطي ــات االداة )ل ــورا يف الغديري ــي )اذا( حض وت
»فيــام ال يتوقــع حدوثــه، وفيــام يمتنــع حتققــه، او فيــام هــو حمــال، او مــن قبيــل 

ــيط( ــر-((: )البس ــة الغدي ــوين يف بيع ــد الع ــو حمم ــول أب ــال«)4(، يق املح
خيطبهم اهلل  رســـول  قــاســم  ــع الــنــاس حمفلألــيــس  ــر ومجـ ــغــدي ــوم ال يـ

ــذاك وليه ــن كــنــت مـــاله فـ ــال م فعلوا)5(وقـ وما  فواخاه  موىل  بعد  من 

ــة  ــري والي ــليم منك ــاع تس ــزاء المتن ــول اجل ــاع حص ــني ان امتن ــاعر يب فالش

)1( االيضاح:53. 
)2( ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه:307. 

)3( ديوان السيد احلمري:74-73. 
)4( ديوان طائع بن رزيك:147. 

)5( موسوعة الغدير:176/4. 
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اإلمــام عــي )عليــه الســام( لتلــك الواليــة، واالعــراف هبــا مــع قيــام االدلــة 
عليهــا، فوجــد يف االداة )لــو( خــر حامــل لذلــك املعنــى.

ومــن أدوات الــرشط التــي وردت يف الغديريــات االداة )مّلــا( التــي تظهــر أنَّ 
صــورة اجلــزاء هــي اســتجابة ال مفــّر منهــا للصــورة التــي رســمها فعــل الــرشط 

او املثــر، قــال احلمــري واصفــا وقوفــه بالطلــل: )الريــع(
ــه ــم رس يف  الـــعـــيـــس  ــن  ــفـ وقـ ــا  ــ ــعمّلـ ــدمـ ــن مـــــن عــــرفــــانــــه تـ ــ ــع ــ ل

ــو بــه ــ ــد كـــنـــت أهلـ ــ ــا ق ــ ــرت م ــ ــ ــب شـــج مـــوجـــع)1(ذك ــل ــق ــت وال ــب ف

-))فالصــورة األوىل هــي فعــل الــرشط أو املثــر، هــو وقــوف العيــس برســم 
الــدار املوحشــة، ممــا أدى اىل الصــورة الثانيــة وهــي صــورة اجلــواب أو اجلــزاء أو 
ــر ماضيــه وهلــوه،  االســتجابة التــي أطلــق فيهــا الشــاعر العنــان خليالــه يف تذّك
ــا(  ــر االداة)مّل ــرشط ع ــل ال ــورة فع ــت ص ــة، وكان ــورة باكي ــذه الص ــت ه فكان
داعيــة لفعــل اجلــواب )ذكــرت( الــذي أّدى بــدوره اىل نتيجــة او صــورة أخــرى 
هــي مبيــت الشــاعر شــجي القلــب موجعــه، فبســبب هــذا التذّكــر كان ذلــك 
املبيــت الشــجي املوجــع، وكل تلــك املشــاعر اســتطاع الشــاعر رســمها بخيالــه 
الشــعر عــن طريــق اســتعامله هــذه االداة يف صورتــه التــي يرمــز هبــا اىل مــا جرى 
يف بيعــة الغديــر ومــا تاهــا مــن نكــث البيعــة، وقطــع ألرحــام النبي)صــى اهلل 

عليــه وآلــه(.

وآخــر هــذه االدوات اســتعامال يف الغديريــات )متــى(، التــي هــي كنايــة عــن 
الزمــان وتــدل عــى التأهــب واالســتعداد، واســتعادة صــورة احلقائــق، بحيــث 

)1( ديوان السيد احلمري:129. 
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ــن  ــري ع ــّيد احلم ــول الس ــزاء، يق ــواب او اجل ــع اجل ــرشط؛ رج ــع ال ــام رج كل
اســتعداده للدفــاع عــن اإلمــام عــي )عليــه الســام(: )الطويــل(

يعيبه ــن  مـ ــى  عـ عـــنـــدي  ــه  لـ ــي  وبالفمعـ باليدين  نــرص  ــاس  ــن ال مــن 

ــى مــــا يـــــرد مـــعـــاديـــه عــيــبــه ــتـ مفحم)1(مـ غر  دونــه  من  نــارصا  جيد 

فــاألداة )متــى( تشــعر-فيام يبدو-باســتمرار الرابــط بــني الــرشط وجوابــه، 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــن قضي ــاع ع ــاعر يف الدف ــتثمره الش ــر اس ــذا األم وه
ــا  ــام علي ــادي اإلم ــن يع ــكل م ــدع ل ــو ال ي ــة، وه ــه باخلاف ــام( وأحقيت الس
ــتوجب  ــرة تس ــأّن للن ــعر ب ــه يش ــل أن ــا، ب ــال مفتوح ــام( املج ــه الس )علي
ــد  ــرد بالي ــه برعــة ســواء أكان ذلــك ال ــرد علي عــدم فســح ذلــك املجــال وال
ــك  ــه تل ــر ل ــا يوف ــى( م ــذه االداة )مت ــد يف ه ــد وج ــو ق ــك فه ــعر، لذل أم بالش
ــة يف جــواب الــرشط أو اجلــزاء، وهــذا جانــب رفــده اجلانــب  الرعــة املطلوب
ــي  ــام ع ــة اإلم ــن أحقي ــاع ع ــد رضورة الدف ــذي يؤك ــدي ال ــري العقائ الفك
)عليــه الســام( يف اخلافــة، وعــرض االدلــة الدامغــة، والراهــني الســاطعة يف 

املحاججــات واملناظــرات. -((

ــى  ــات ع ــددة يف الغديري ــه املتع ــرشط بأدوات ــور ال ــدم حض ــا تق ــح مم ويتض
ــتعامل كل  ــة اس ــعراء خلصوصي ــن الش ــر م ــي كث ــن وع ــم ع ــذي ين ــكل ال الش
واحــدة منهــا يف التعبــر عــن احليثيــات التــي اكتنفــت بيعــة الغديــر، والنتائــج 
ــق  ــام حيق ــا، ب ــي قصدوه ــور الت ــاين والص ــا، واملع ــى نكثه ــت ع ــي ترتب الت

ــي. ــة يف املتلق ــتجابة املطلوب االس

)1( املصدر نفسه:410/2. 
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-))واكبــت مجلــة النــداء نســيج االبيــات يف الغديريــات، وشــّكلت مســاحة 
ــا  ــاء اىل م ــد االصغ ــي بقص ــب او املتلق ــاه املخاط ــد انتب ــا يزي ــا، مم ــعة فيه واس
ــة  ــة معين جيــيء بعدهــا مــن كام؛ لغــرض االســتامع اىل أمــر مــا، واذاعــة قضي
يريــد الشــاعر نرشهــا، او االفصــاح عــن مشــاعر وانفعــاالت وجــدت الشــعر 
طريقــا هلا؛ليــؤدي الشــاعر الوظيفــة اإلباغيــة -عــن طريــق اللغــة-يف منجــزه 
الشــعري، وقــد اســتثمر شــعراء الغديريــات النــداء يف نصوصهــم، ومــن هــذه 
ــني  ــام احلس ــي اإلم ــك؛ اذ يرث ــن رزي ــع ب ــول طائ ــهرها )يا(يق االدوات وأش

ــه: )البســيط( ــه الســام( يف حمــور مــن حمــاور غديريات )علي
ويا احلــســن  قتل  عــى  قلبي  ــرَّ  ح حزين)1(يــا  ويا  تعدادي  طول  ويا  هلفي 

ــه مــن مــد -وســيلة تتســع  ــامز ب ــام تن فقــد وجــد الشــاعر يف هــذه االداة -ب
ــام(،  ــه الس ــني )علي ــام احلس ــل اإلم ــى قت ــكاء ع ــه يف الب ــه، وحزن ــل أنين حلم

ــعري. ــه الش ــا يف بيت ــك كرره لذل

يتضــح ممـّـا تقــدم حضــور النــداء يف لغــة الغديريــات بــام تقــوم بــه أدواتــه من 
وظائــف، ومــا تؤديــه مــن بنيــة النــداء مــن رســالة او مضمــون يريــد الشــاعر 
ــوص  ــيوعا يف نص ــر ش ــن االكث ــا( م ــداء ب )ي ــي، وكان الن ــا اىل املتلق توصيله
الغديريــات، وهــو أمــر مألــوف يف الشــعر العــريب لكثــرة دوران هــذه االداة يف 

النصــوص.

)1( موسوعة الغدير:53/4، ظ:ديوان السيد احلمري:165، 188. 
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4-األمر

االمــر عنــد اللغويــني نقيــض النهــي، وهــو طلــب إليقــاع الفعــل، والنهــي 
ــه  ــى وج ــل ع ــب الفع ــني طل ــد الباغي ــو عن ــه)1(، وه ــرك ايقاع ــب ل طل

االســتعاء وااللــزام.)2(.

وقــد حــر هــذا االســلوب يف املنجــز الشــعري الغديــري؛ ممــا يدلــل عــى 
ــن  ــم ع ــة تن ــدالالت متنوع ــدة ب ــحن القصي ــى ش ــا ع ــة وقدرهت ــة اللغ عظم
استشــعار جتــارب الشــعراء، وتعــر عــن مشــاعرهم وانفعاالهتــم ومقاصدهــم 
ــب  ــني بحس ــه، وتل ــتد نغمت ــعري تش ــاب ش ــي بخط ــوب املتلق ــه ص ــي تتج الت

ــام. ــتدعيه املق ــا يس ــاب وم ــك اخلط ــة ذل ــة وطبيع ــي التجرب دواع

يقــول ســفيان بــن مصعــب العبــدي خماطبــا اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف 
قبــول قصيدتــه: )البســيط(

آنسة العبدي  خاطر  مــن  طابت ولو جاوزتك اليوم مل تطب)3( فاستجل 

فالشــاعر هنــا أجــرى األمــر عــى لســانه بالفعــل )اســتجل(، وملا كان الشــاعر 
أدنــى مرتبــة مــن اإلمــام عــي )عليــه الســام( خــرج األمــر اىل معنــى االلتــامس 

او الرجــاء او االســتعطاف، وذلــك مــا يدركــه الشــاعر.

5-النهي

)1( املصدر نفسه:53/4. 
)2( ينظر:الطراز:281/3. 

)3( موسوعة الغدير:2 /314. 
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النهــي نقيــض االمــر، وهــو طلــب الكــف عــن الفعــل، واالمتنــاع عنــه عــى 
وجــه االســتعاء وااللــزام، ولــه صيغــة واحــدة هــي الفعــل املضــارع املســبوق 
ب )ال( الناهيــة اجلازمــة، وقــد يســتعمل يف طلــب الكــف أو االمتنــاع او 

ــرك)1(. -(( ال

ــدور  ــاّم ي ــر ع ــلوب يف التعب ــذا االس ــات ه ــعراء الغديري ــتثمر ش ــد اس وق
ــا اىل  ــدون ايصاهل ــد؛ يري ــان، ودالالت، ومقاص ــكار ومع ــن أف ــم م يف أذهاهن
املتلقــي، وهــذا التوصيــل او التبليــغ يعتمــد عــى قــوة االنفعــال التــي تكتنــف 
الشــاعر ســاعة االبــداع القــويل بحيــث تــؤدي يف النهايــة اىل احــداث االســتجابة 
املطلوبــة عنــد املتلقــي، وذلــك باســتثامر االمكانيــات اللغويــة املكتنــزة يف هــذا 
االســلوب، غــر متناســني ان ذلــك خيتلــف مــن متلــق اىل آخــر، وأول مــا نلحظه 
يف هــذا املجــال ان بعــض الشــعراء قامــوا بإيــراد النهــي عــى لســان النبــي )صى 
اهلل عليــه والــه وســلم( يف غديرياهتــم، ادراكا منهــم ألمهيــة ذلــك، اذ انــه )صــى 
اهلل عليــه والــه وســلم( ال ينطــق عــن اهلــوى، قــال الصاحــب بــن عّبــاد خماطبــا 

أعــداء أهــل البيــت )عليهــم الســام(: )الطويــل(
جــداكــم يبتغون  ــا  م حــّقــهــم  ــوا  تشاغبوا)2(دعـ ال  فيئهم  عن  هلم  وخّلوا 

-))فالشــاعر خياطــب القــوم الذيــن أعمــى الضــال عيوهنــم، فســاروا عــى 
ــم  ــد ان زجره ــام(، وبع ــم الس ــت )عليه ــل البي ــم أه ــافهم يف ظل ــج أس هن
بفعــي األمــر )دعــوا، خّلــوا( عــاد وكــّرر ذلــك الزجــر بالنهــي، وهــو يف هــذا 

)1( ظ: االيضاح:85. 
)2( ديوان الصاحب بن عباد:188. 
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ــراده،  ــر يف م ــى التفك ــي ع ــل املتلق ــب حلم ــال الغاض ــن االنفع ــر ع ــام يع ان
ــه. ــل مع والتفاع

ممـّـا تقــّدم يتبــني لنــا حضــور النهــي يف نصــوص الشــعراء عــى شــكل حاولوا 
ــوا  ــات، اذ قام ــة الغديري ــن قضي ــر ع ــلوب يف التعب ــذا االس ــتثامر ه ــه اس في
ــراده  ــر، واي ــلم(يوم الغدي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــث النب ــتلهام حدي باس
ــره،  ــات نظ ــي، والف ــاه املتلق ــذب انتب ــل ج ــن أج ــه م ــال عن ــان احل ــعرا بلس ش
ــة النــص الشــعري. ــة منهــم الجيــاد احلافــز عنــده يف التفاعــل مــع دالل وحماول

اخلامتة

بعــد هــذه اجلولــة املمتعــة يف غديريــات الشــعر العــريب، ومــا ُخضنــاه يف جلاج 
ــوزه،  ــرًا بكن ــا زال زاخ ــذي م ــُه، وال ــد آللُئ ــذي ال تنف ــر ال ــر الزاخ ــذا البح ه

يمكــن القــول إننــا قــد توصلنــا اىل جمموعــة نتائــج مُميــزة:

ــّدم  ــه ق ــع نتائج ــث يف أوس ــول ان البح ــن الق ــم يمك ــا نعل ــدود م 1-بح
مصطلحــا جديــدا اىل الســاحة االدبية؛هــو مصطلــح )الغديريــات(، وقــام 
ــبة  ــو مناس ــوم، وه ــود املفه ــت بوج ــة متّثل ــات صحيح ــى مقدم ــك ع ــاء ذل ببن

ــها. ــوص نفس ــي النص ــق، وه ــود املصادي ــعرية، ووج ــوص الش النص

ــر  ــى م ــريب ع ــعر الع ــز الش ــح يف املنج ــا الواض ــر أثره ــة الغدي 2-كان لواقع
العصــور، فقــد ســّجلت حضــورا واســعا يف ذلــك املنجــز؛ الــذي حــرص فيــه 
ــه مــن حمــاور، ومشــاعر  ــن تفاصيلهــا، ومــا اشــتملت علي الشــعراء عــى تدوي
ــهدها؛  ــن ش ــة مل ــف املختلف ــان املواق ــخصياهتا، وبي ــف ش ــا، ووص ــة هل مصاحب
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مــن اقــرار هبــا، او انــكار هلــا، او نكــث للبيعــة التــي أخذهــا الرســول )صــى اهلل 
عليــه وآله(مــن املســلمني فيهــا، ومــا اســتتبع ذلــك مــن نتائــج وأحــداث كــرى 

يف حيــاة األمــة اإلســامية كان مــن ابرزهــا واقعــة الطــف االليمــة.

ــامية،  ــه السام(الس ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــن منزل ــات ع ــت الغديري 3-حتدث
وشــخصيته، وعبادتــه، وجهــاده، ومواقفــه، ومــا أنــامز بــه مــن مناقــب وكرامات 
فّضلتــه عــى غــره بعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وكان مــن الطبيعــي 
ان يشــفع ذلــك باحلديــث عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، واهــل بيتــه 

)عليهــم الســام(. -((

4-كشــفت الدراســة عــن قــدرة الشــعر عــى محــل الفكــر والعقيــدة والقيــام 
بواجــب التبليــغ مــن دون ان يفقــد فنيتــه، فقــد وجدنــا ان الغديريــات زاخــرة 

بقضايــا الفــن التــي توزعــت عــى مباحــث البحــث.

5-))-حــرص الشــعراء عــى ان تكــون قصائدهــم تعبــرا صادقــا عــام يعتلج 
يف نفوســهم مــن مشــاعر وأحاســيس وانفعــاالت، وبــام يشــعرون أنــه يعــود عى 

غــرض القصيــدة بالفائــدة، لذلــك تنوعــت طــرق اثــارة تلك املشــاعر.

ــوزع  ــد ت ــة، وق ــة عقائدي ــرض اىل قضي ــعري يف الغ ــرض الش ــتند الغ 6-اس
ــا  ــك بتعبره ــرض، وذل ــك الغ ــكيل ذل ــجت لتش ــاور تواش ــات وحم ــى لوح ع
ــر،  ــة الغدي ــو بيع ــدث وه ــن احل ــا م ــة، ومواقفه ــك القضي ــخصيات تل ــن ش ع
وبتعبرهــا عــن احلــدث نفســه، فضــا عــام يكتنــف القضيــة مــن حمــور 
احتجاجــي، ومشــاعر تبعثهــا داخــل نفــوس الشــعراء، وهــذه املحــاور: حمــور 
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ــور  ــة، وحم ــور البيع ــام، وحم ــداء االم ــور اع ــام(، وحم ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
ــرة يف والدة  ــروف املؤث ــا للظ ــك تبع ــعراء يف ذل ــاوت الش ــد تف ــاج، وق االحتج

ــني. ــة املتلق ــدة، وطبيع القصي

ــا يف  ــن غره ــورا م ــر حض ــاظ االكث ــي األلف ــدة ه ــاظ العقي ــت ألف 7-كان
ــد  ــري، وق ــص الغدي ــا الن ــو منه ــرة ال خيل ــت ظاه ــث أصبح ــات، بحي الغديري
ــه  ــي )علي ــام ع ــا يف اإلم ــر، واهن ــة الغدي ــود بيع ــات وج ــعراء إلثب ــا الش وظفه
ــده،  ــة مــن بع ــه لام ــام(، وواليت ــه الس ــي )علي ــا يف اإلمــام ع ــام(، واهن الس
ــداليل  ــور ال ــا املح ــئ عليه ــي يتك ــدة الت ــل القاع ــاظ متث ــذه األلف ــك الن ه ذل
للنــص الــذي يعــر عــن تلــك البيعــة، وهــذه األلفــاظ اقتبســها الشــعراء مــن 
القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الرشيــف بالشــكل الــذي يفصــح عــن قــوة 
املعتقــد لــدى الشــعراء، وســعيهم اىل ان حتقــق تلــك األلفــاظ االثــر املطلــوب يف 
املتلقــي، وذلــك ببيــان ان بيعــة الغديــر قضيــة مصريــة ذات اتصــال وثيــق بحياة 
ــد  ــعر، وق ــي للش ــدور االجتامع ــن ال ــف ع ــر يكش ــذا األم ــة، وه ــرد واألم الف
ــوح،  ــهولة والوض ــة -بالس ــورة عام ــا- بص ــات ولغته ــاظ الغديري ــامزت ألف أن

ــات. ــة الغديري وهــو مــا حتتاجــه قضي

ــي،  ــر، والنه ــداء، واالم ــرشط، والن ــتفهام، وال ــاليب االس ــّجلت اس 8-س
حضــورا متميــزا يف الغديريــات مــن خــال ادواهتــا املتعــددة التــي اســتخدمت-

ــة  ــان جمازي ــت اىل مع ــة، فخرج ــا األصلي ــر معانيه ــب- يف غ ــم االغل يف االع
ــة كل  ــني خصوصي ــات، مدرك ــة الغديري ــن قضي ــر ع ــعراء للتعب ــا الش قصده
اســلوب، وكل اداة، وموظفــني اياهــا بــام تنــامز بــه مــن خصوصيــة، ومــا تشــر 
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ــد  ــة عن ــه مــن دالالت عــى نحــو خيــدم النــص، وحيقــق االســتجابة املطلوب إلي
ــي. -(( املتلق

امل�سادر واملراجع
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ــة،  ــة العام ــأة املري ــب، اهلي ــد املطل ــد عب ــلوبية، د. حمم ــة واالس 4- الباغ
ــر، 1984م. م

5- البنيــات الدالــة يف شــعرأمل دنــق، عبــد الســام املســاوي، ط1، 
1994م. دمشــق،  العــرب،  الكتــاب  احتــاد  منشــورات 

ــويل، ط1، دار  ــد ال ــة حمم ــني، ترمج ــان كوه ــعرية، ج ــة الش ــة اللغ 6- بني
توبقــال، الــدار البيضــاء، املغــرب، 1986م.

7- البيــان والتبيــني: عمــرو بــن بحــر بــن حمبــوب الكنــاين بالــوالء، الليثــي، 
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ــرش: 1423 هـ  الن

8- التطــور الــداليل بــني لغــة الشــعر ولغــة القــرآن، عــودة خليــل أبــو عودة، 
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ــد  ــن عب ــر ب ــد القاه ــر عب ــو بك ــاين: أب ــم املع ــاز يف عل ــل اإلعج 11- دالئ
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شــاكر أبــو فهــر النــارش: مطبعــة املــدين بالقاهــرة - دار املــدين بجــدة الطبعــة: 

الثالثــة 1413هـــ - 1992م.

12- دور الكلمــة يف اللغــة، ســتيفن اوملــان، دار الغريــب للطباعــة والنــرش 
ــع، 1997م. والتوزي

13- ديــوان ايب متــام، حبيــب بــن اوس الطائــي، تقديــم ورشح: حمــي الديــن 
صبحــي، ط1، دار صــادر، بــروت، 1997م.

14- ديــوان الســيد احلمــري، اســمعيل بــن حممــد، رشحــه وضبطــه 
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1420هـــ-1999م.
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15- ديــوان الرشيــف املرتــى، عــي بــن احلســني، حققــه ورتــب قوافيــه، 
رشــيد الصفــار، ترجــم:د. مصطفــى جــواد، ط1، دار الباغــة للطباعــة والنــرش 

والتوزيع، بــروت، 1418هـــ -1998م.

16- ديــوان الصاحــب بــن عبــاد رشحــه: إبراهيــم شــمس الديــن النــارش: 
مؤسســة األعلمــى للمطبوعــات - بــروت الطبعــة: األوىل - 1422هـــ - 

2001م.

ــي  ــد، حتقيق:مك ــن امح ــد ب ــن حمم ــن ب ــد املحس ــوري، عب ــوان الص 17- دي
ــداد، 1980م. ــرش، بغ ــيد للن ــم، ط1، دار الرش ــيد جاس الس

ــه  ــه، رشح ــن مرزوي ــار ب ــن مهي ــو احلس ــي، اب ــار الدليم ــوان مهي 18- دي
ــان، 1420هـــ  ــروت -لبن ــي، ب ــة االعلم ــيم، ط1، مؤسس ــد نس ــه، امح وضبط

-1999م.

ــنان  ــن س ــعيد ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــة: أب 19- رس الفصاح
اخلفاجــي احللبــي، النــارش: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الطبعــة األوىل 

1402هـــ_1982م.

ــة دار  ــن طبع ــورة ع ــخة مص ــلمى، نس ــن ايب س ــر ب ــوان زه 20- رشح دي
ــب، 1363هـــ - 1944م. الكت

ــامعيل، ط1، دار  ــن اس ــز الدي ــوري، د. ع ــر الث ــار الع ــعر يف اط 21- الش
ــرب، 1989م. ــاء، املغ ــدار البيض ــال، ال توبق

22- الشــعر يف كتــاب وقعــة صفــني دراســة فنيــة: عبــد االلــه عبــد الوهــاب 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

44

ن
الجزء الثام

منشــور: 2005م.

23- الشــعر والتجربــة، ارشــبالد مكليــش، ترمجــة ســلمى خــر اجليــويش، 
دار اليقضــة العربيــة، بــروت، 1963م.

ــة  ــامعيل، دار احلري ــزوان اس ــاد غ ــارص، د. عن ــر واملع ــعر والفك 24- الش
للطباعــة، بغــداد، 1974م. -((

ــورات  ــاق، منش ــح الع ــني صبي ــراق، حس ــاب يف الع ــعراء الكت 25 ))الش
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الغدير يف األدب الّنسوي: قدميًا وحديثًا 

م. م. هند كامل خ�سري

امللخ�ص

ــة للنصــوص )بشــتى  ــرة األدبّي ينــدرج ضمــن االفــراض املنهجــي أنَّ الدائ
أنواعهــا املنظومــة واملنثــورة وأنامطهــا اخلطابيــة( ترســم حــدود الوجــود 
والتفاعــل يف حيزهــا النوعــي الواســع فــاألدب - عاّمة- ُيشــّكل أرضيــة حقيقية 
ومــرآة تعكــس واقــع احليــاة الثقافيــة الســائدة آنــذاك، فهــو يكشــف عــن صــورة 
صادقــة لعــادات العــرب وتقاليدهــم ومثلهــم ومعتقداهتــم، وال ســّيام اجلانــب 
الشــعري، فهــو يمّثــل قطــب الرحــى يف احليــاة العربيــة، ومــن ثــمَّ فهــو ســجٌل 
ــة وماضيهــا، ومــن هنــا مّثــل اجلانــب األديب- يف الغديــر- وال ســّيام  حلــارض األُمَّ
الركــن الشــعري منــه شــاهدًا مســتمرًا عــى مــدى التاريــخ اإلســامي مــن لــدن 
ــإذن  ــن ثابــت ب ــاألدب الغديــري الشــاعر حســان ب ــدأ ب ــر، الــذي ب ــوم الغدي ي
مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وليومنــا هــذا، فالشــعر يمّثــل شــاهدًا مــن 
الشــهود عــى اســتمرارية )حديــث الغديــر( وتناَقلــه اخللــف يــدًا عــن يــد مــن 

التغنّــي باألبيــات الشــعرية التــي شــهدها يــوم الغديــر.

وينتهــي بنــا االفــراض إىل أنَّ املــرأة جــزٌء مــن ذلــك التفاعــل، إذ مارســت 
نشــاطها األديب منــذ أْن كان للعــرب وجــود أديب، فقــد نظمــت يف الرثــاء 
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والغــزل واحلكمــة واملديــح واهلجــاء يف كلِّ الفنــون الشــعرّية فضــًا عــن 
اجلانــب النثــري وأجناســه، وهنــا يتوّجــه البحــث املوســوم بـ)الغديــر يف األدب 
ــاف  ــتوياته واكتش ــتكناه مس ــر؛ الس ــة الغدي ــرأة يف حادث ــوّي( إىل أدب امل النُّس
صــوره عــى الرغــم مــن ضيــاع الكثــر مــن أدهبــا ألســباب ال يســع املجــال هنــا 
لذكرهــا، وفضــًا عــن ذلــك عندمــا نريــد اســتطاع موســوعة الشــيخ األمينــي 
ــد  ــا نج ــرشة ف ــا الع ــة جملداهت ــى جّل ــنّة واألدب( ع ــاب والس ــر يف الكت )الغدي
ذكــرًا لشــعر املــرأة يف الغديــر، عــى الرغــم مــن أنَّ الشــيخ ذكــر مــا يقــارب مئــة 
شــاعر أنشــد يف الغديــر عــى امتــداد عــرشة قــرون وليــس هــذا فحســب، بــل 
صاحبــا موســوعة شــعراء الغديــر يف جملداهتــا الســبع قــد ذكــرا )385( شــاعرًا 
ــاث  ــوى ث ــرا س ــًا ومل يذك ــرش قرن ــة ع ــدى مخس ــى م ــات ع ــد يف الغديري أنش
شــاعرات انتمــت األُوىل منهــنَّ للقــرن الســادس حتــت اســم )شــاعرة جمهولــة(، 
ــوىل  ــات للم ــاء املوالي ــأدب النس ــرش، ف ــس ع ــرن اخلام ــان للق ــت األُخري وانتم
أمــر املؤمنــني يف اخلافــة نجــده متناثــرًا يف طيــات املصــادر القديمــة وبطوهنــا 

. ــنَّ ــًا ألدهب ــت خصيص ــي وضع ــب الت ويف الكت

ــام  ــة لإلم ــت البيع م ــر وقدَّ ــرت الغدي ــي ح ــل فه ــزر القلي ــذا الن ــع ه وم
ــام، وكان هلــا أثــر فّعــال يف إبــراز احلــدث الغديــري ونرتــه،  عــيٍّ عليــه السَّ
ــٍل  ــردِّ فع ــب ب ــن يف أدب اخلط ــواعر وغره ــاء الش ــن النس ــر م ــل الكث إذ تفاع
أكثــر واقعيــة عندمــا أجبــَن بالــوالء واملبايعــة والنــرة للمــوىل أمــر املؤمنــني 
وســط األجــواء املخنقــة التــي عاشــتها الشــيعة والتشــّيع مــن الضغــط األمنــي 
واإلرهــاب، فقــد وقفــت بشــعرها وخطبهــا بوجــه الذيــن غصبــوا حــقَّ اخلافــة 
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ــن  ــن العري ــات م ــؤالء األديب ــن ه ــني، وم ــا الرشعي ــن أصحاهب ــلبوها م وس
اإلســامي واألُمــوي: )عكرشــة بنــت األطــرش وجــروة بنــت غالــب وُأّم الراء 
بنــت صفــوان وُأّم اخلــر بنــت احلريــش أروى بنــت عبــد املطلــب والزرقــاء بنت 
عــدي اهلمدانيــة(، وطــرح األُنمــوذج النّســوي نتاجــه األديب يف الــوالء لإلمــام 
والبيعــة لــه، وقــد نقــل هــذا األُنمــوذج حديــث الغديــر بــروح األدب ال بــروح 
املــؤرخ وبــروح املــرأة ال بــروح الرجــل وقــدم مفهــوم الواليــة واخلافــة بــام هو 
مفهــوم حيمــل معنــى رشعيــًا وسياســيًا وتارخييــًا ال بمفهــوم أتبــاع أهــل البيــت 
الــذي حيمــل مفهومــًا طقوســيًا ال خيــرج عــن االلتــزام بالعقيــدة، بــل بــام هــو 

أشــمل وأوســع.

ــام  ــاة والّس ــني والّص ــد هلل ربِّ العامل ــداد واحلم ــق والس ــأل اهلل التوفي ونس
ــا حمّمــد وعــى آلــه الطيبــني الطاهريــن. عــى نبّين

ــر  ــوي، النث ــعر النس ــة، الش ــة، اخلاف ــر، الوالي ــة )الغدي ــامت املفتاحي الكل
ــوي(. النس

املقّدمة

تكمــن أمهيــة اختيــار املوضــوع )الغديــر يف األدب النســوّي: قديــاًم وحديثــًا( 
يف مجــع مــا تفــّرق مــن أدب املــرأة العربيــة املســلمة )الشــعر والنثــر(ـ والســّيام 
ــام، وأخــّص بذلــك احلقبــة  يف أدبيــات الغديــر والبيعــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
الزمنيــة القديمــة مــن العريــن اجلاهــي واإلســامي ومــا تاهــا مــن األزمنــة، 
ــوار  ــور واحل ــوم واملنث ــول املنظ ــعة يف ق ــوالت واس ــرأة ص ــت للم ــث كان حي
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ــول  ــداء آلل الرس ــروا الع ــن أظه ــن الذي ــّيام م ــل - وال س ــع الرج ــاب م واخلط
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه- لكنّهــا مدفونــة يف بطــون كتــب األدب العــريب، إذ ال نــكاد 

نعثــر عليهــا إالَّ عــن طريــق البحــث املضنــي.

ــة -  ــب النثري ــض اخلط ــعرّية وبع ــات ش ــوى مقطوع ــة س ــد الباحث ومل جت
ــر مــن أدهبــن، ولعــّل  ــاع الكث ــة؛ بســبب ضي ــًا - للمــرأة األديب ــة أحيان الكامل
ذلــك ُيعــزى إىل تغّلــب الثقافــة الذكورّيــة يف املجتمــع، إذ كانــت أقــام التدويــن 
قــد نشــطت يف العــر العّبــايس وحجبــت كلَّ مــا صــدر عــن املــرأة مــن أدب 
ــًا  ــرأة معنوي ــع وأد امل ــة جمتم ــا بعقلي ــاش أصحاهب ــه، وع ــعري من ــة الش وخاّص
ــاة العامــة... ومــن ثــمَّ مل يكــن هلــا يف تصورهــم أْن تتحــدث  وعزهلــا عــن احلي

ــه. ــت نفس ــم يف الوق ــم واخلص ــوا احلك ــا)1( فكان ــن عواطفه ع

ــت  ــا كان ــرأة، وملَّ ــر األديب للم ــل األث ــرواة يف تغاف ــل ال ــًا فع ــى أيض وال ننس
الروايــة كائنــًا ثقافيــًا يتحــرك أو يســر حســب األيديولوجيــات الثقافية الســائدة 
آنــذاك التــي ُتصنــف وُتقــاس وفــق اهلويــة اجلنســية )اجلنــدر(، وهــذا يعنــي أنَّ 
شــعر املــرأة كان حتــت تــّرف الــرواة فيــام يــروون وفيــام حيجبــون، فقــد أرّصوا 

عــى وضــع املــرأة وآثارهــا يف منطقــة الّظــل)2(.

ويــأيت الســبب الثالــث وهــو الــدور القبــي واملنظومــة القبليــة التــي حــّدت 
مــن قــول املــرأة للشــعر والتغنّــي بــه؛ وهلــذا مل نجــد للمــرأة يف العــر اجلاهــي 
واإلســامي واألُمــوي ديوانــًا شــعريًا ســوى ديــوان اخلنســاء واخلورنــق وليــى 
األخيليــة، ومــا وصلنــا مــن أدب املــرأة مقطوعــات متناثــرة هنــا وهنــاك، وكان 
هــذا نتيجــة األســباب التــي ُذكــرت ســابقًا، ولكــنَّ القــول يســتدرك هنــا بــأنَّ 
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ــة( بتلــك املقطوعــات قــد وصــل صوهتــا وجّســت مــن  ــة )األديب املــرأة العربي
ــزل  ــح والغ ــاء واملدي ــق الرث ــن طري ــا ع ــة وذاهت ــوم والقبيل ــال الق ــه ح خال

ــمَّ الــوالء والبيعــة لدينهــا وملذهبهــا. واحلامســة والفخــر ومــن ث

ــا اصطــاح تســمية )األدب النُّســوّي( فهــو مصطلــح قديــم حديــث نــال  أمَّ
ــارب  ــا يق ــذ م ــوّية من ــة النُّس ــوا بالكتاب ــن اهتم ــن الذي ــني، وم ــامم الدارس اهت
اخلمســني عامــًا)3( فقديــاًم كان يقــال: شــعر املــرأة وقــول املــرأة وقصيــدة املــرأة 
وارتبــط الشــعر بالرجــل؛ ألّنــه يّتصــف بالقــوة والفحولــة فــكلُّ مــا يصــدر عــن 
ــا  ــة خليمــة الفحــول وهن املــرأة مــن القــول األديب ُيعــدُّ خــارج املؤّسســة األدبي
ــة  ــة نقدّي ــوي بوصاي ــاب األُنث ــى اخلط ــة ع ــه األبدّي ــرد هتمت ــن ب ــار ب ــق بش علَّ
صارمــة فرأيــه )مل تقــل امــرأة شــعرًا إالَّ وظهــر فيــه الضعــف()4(، مــن هــذا 

املنطلــق صــارت املــرأة تابعــة يف موروثهــا األديب للرجــل وملحقــة بــه. 

ــميات  ــض تس ــول بع ــة ح ــوال النقدّي ــن األق ــتقرأناه م ــا اس ــال م ــن خ وم
كـــ)األدب النُّســوي واألدب النســائي أو األدب املؤنــث()*( يتضــح أهّنــا 
ــات  ــز بصف ــايل يتمّي ــد أدب رج ــا يوج ــة، ف ــّراس الثقاف ــا ح ــميات أطلقه تس

ــى. ــزات األُنث ــات وممّي ــل مواصف ــائي حيم ــد أدب نس ــة، وال يوج فحولي

ــاة  ــر احلي ــّى يف مظاه ــذي جت ــره( ال ــرأة... وغ ــي )أدب امل ــطار اجلن فاالنش
األدبّيــة كان إنتاجــًا لغوّيًا إذ تشــّكلت - االنشــطار- إرهاصاتــه األُوىل من جانب 

اللغــة ثــمَّ ظهــر يف خمتلــف اجلوانــب الفكرّيــة والدينّيــة والعقلّيــة للعــرب)5(.

ــن  ــا كلُّ م ــوض فيه ــعورية خي ــرة ش ــأدب- مغام ــة - ل ــة اإلبداعّي فالعملي
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ــر. ــة التأث ــف وباغ ــسَّ املره ــك احل يمتل

مــن هنــا أعطــت املــرأة العربيــة وجهــًا مــن وجــوه االنتــامء الثقــايف 
لعمليــة اإلبــداع، واملشــهد العــريب القديــم شــهد حضــورًا جيــدًا لشــعر املــرأة 
واســتطاعت حتقيــق وجودهــا األديب وكينونتهــا األدبيــة باقتــدار، فقــد قــال أحــد 
املهتمــني باحلقــل األديب: )ليــس أحــد مــن العــرب إالَّ وهــو يقــدر عــى قــول 
الشــعر، طبــٌع ُرّكــب فيهــم، قــلَّ قولــه أو كثــر، فــإْن صــدق هــذا عــى رجاهلــم 
صــدق عــى نســائهم، إذ الطبــع واحــد واللغــة متفقــة والغريــزة ال ختتلــف()6(. 

وعــى مســتوى الشــعرية أقــّر الشــاعر أبــو نــواس معرفــًا بشــاعرية كــمٍّ كبــٍر 
ــعر  ــت الش ــا قل ــًا: )م ــامية قائ ــة واإلس ــور اجلاهلي ــن العص ــواعر م ــن الش م

حتــى رويــت لســتني امــرأة منهــن اخلنســاء وليــى األخيليــة()7(.

التمهيـد

ثقافـة الغدير يف الفكر النُّسوّي

ــال  ــل ح ــة يمث ــب عاّم ــاعر أو األدي ــور أنَّ الش ــول املأث ــا الق ــرّدد يف أذهانن ي
ــّى  ــوّي جت ــه، واألدب النُّس ــن بيئت ــو اب ــمَّ فه ــن ث ــوم وم ــان الق ــة ولس القبيل
عندهــا -أي املــرأة- هــذا الــدور والتكليــف وال شــّك يف أنَّ النســاء األديبــات 
ــة  ــة والثقافّي ــار لقيمتهــا االجتامعي ــة ومعي ــة العربي صــورٌة واضحــُة املعــامل للبيئ
والسياســّية، وبغــض النظــر عــن اقــران اجلانــب العاطفــي باملــرأة يف الســياقات 
االجتامعيــة واألدبيــة، فقــد شــّكلت بأدهبــا اإلســامي مفهومــًا حموريــًا يف فهــم 
الــذات األُنثويــة، إْذ إّن أدهبــا توّجــه نحــو إنتــاج معــنّي خيتــزل رســالة للمســتقبِل 
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ــه  ــي بأكمل ــط اخلارج ــلطة واملحي ــع والسُّ ــم املجتم ــع إىل فه ــو تطّل ــا ه ــدر م بق
ــدات  ــمَّ مول ــن ث ــة، وم ــوالء والبيع ــل ال ــعي إىل متث ــق الس ــن طري ــان ع والزم

ــان اآلخــر. الــراع مــع الكي

فــاألدب الشــيعي عاّمــة يصــدُح بالعاطفــة الصادقــة، واألدب النُّســوّي 
جّســد تلــك العاطفــة، وقــد انفــردت للمــرأة مســاحات مــن احلــوارات 
اخلطابّيــة والشــعرّية يف الثقافــة اإلســامية وال ســّيام يف الــوالء الشــيعي، وحتديدًا 
ــام وجتديــد البيعــة لــه مــن خــال مواقفهــا  يف خافــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــه، إْذ  ــام اهلل علي ــام س ــرة اإلم ــها يف ن ــا ومحاس ــا وجهاده ــا ودفاعه وكلامهت
ــمَّ املناشــدة واالحتجــاج  ــدءًا مــن البيعــة ومــن ث ــرًا فعــاالً ب ــا للمــرأة أث وجدن

ــور. ــوم واملنث ــا يف املنظ ــن أدهب ــع م ــّدة مواض ــر يف ع ــث الغدي بحدي

ــن  ــم، وم ــي يف احلك ــا الواقع ــة أثره ــة والوصاي ــدة اخلاف ــد كان لعقي فلق
ــة  ــعر خاّص ــة والش ــة األدبي ــراث األديب، فاملنظوم ــر يف ال ــك األث ــر ذل ــمَّ ظه ث
ــند املعتمــد يف جمــال التوثيــق حلــادٍث مــا، بوصــف الشــعر  تعــدُّ الطريــق أو السَّ
كان يمّثــل قطــب الرحــى يف احليــاة العربيــة، مــن هنــا عــدَّ الشــيخ األمينــي يف 
موســوعته )الغديــر يف الكتــاب والســنّة واألدب( األدب مــن املجــاالت الثرّيــة 
املعتمــدة يف توثيــق بيعــة الغديــر إىل جانــب املصــدر اإلهلــي )القــرآن الكريــم( 
ومــن ثــم الســنّة النبوّيــة، وعليــه عــّده العامــة األمينــي جمــاالً رحبــًا لإلعــام 
ــة  ــة وإعامّي ــالة تبليغّي ــه رس ــوعة، بوصف ــه إىل موس ــة وأضاف ــمَّ الدعاي ــن ث وم
ــة  ــل الغاي ــعريَّ ُيمّث ــب الش ــام أنَّ اجلان ــث، ك ــاب واحلدي ــد الكت ــن بع ــة م ثالث
اإلعامّيــة واإلعــام ُيمّثــل الســلطة الرابعــة، وهــذا إْن دلَّ عــى يشء إّنــام يــدلُّ 
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عــى أمهيــة اجلانــب األديب الــذي )يقتنــص شــوارد التاريــخ ألنَّ مــا يتحــّراه مــن 
تنســيق لفظــه وفخامــة معنــاه ومــا جيــب أن يكــون يف شــعره ونثــره من حمســنات 
األُســلوب ومقربــات املغــزى بإشــارة أو اســتعارة منــوط باإلطــاع عــى أحوال 
األمــم والوقــوف عــى مــا قصــدوه مــن دقائــق ورقائــق()8(، فلأديــب مهّمــة 
مثلــام يعطــي اجلانــب الدينــي ومــن ثــمَّ املــؤرخ والســيايس مــن مهــام وأدوار، 
ــامل  ــة الع ــا: )بغي ــواٍح منه ــل بن ــي- حاف ــة األمين ــد العاّم ــعر - عن ــل إّن الش ب
ــة املــؤرخ، وقــل: مرمــى املجتمــع  ومقصــد احلكيــم ومــأرب األخاقــي وأمني
ــدي يف  ــل النّق ــة الّتحلي ــي )طريق ــد األمين ــا اعتم ــن هن ــع()9(، م ــرشي أمج الب
ــث أو  ــى احلدي ــه ع ــان داللت ــاح وتبي ــر إليض ــول يف الغدي ــعر املق ــة الش دراس
ــر  ــا يذك ــات م ــد وإلثب ــن بعي ــو م ــهام ول ــام أو ُيابس ــط هب ــا يرتب ــة، أو م احلادث

ــه...()10(. ــوع أو ُيابس ــط باملوض ــا يرتب ــعر ممّ الش

ــة  ــرة لغوي ــو ظاه ــث ه ــن حي ــّكل - م ــكاد ُيش ــاج( ي ــق أنَّ )االحتج واحل
نجدهــا يف كلِّ قــول ويف كلِّ خطــاب - املفهــوم األكثــر اســتغراقًا يف النظــر األديب 
ــًا، وأنتــج  ــاًم وحديث ــًا يف املشــهد األديب قدي ــًا مركزي الشــيعي، فقــد شــّكل مبحث
ــوذج  ــا ألُنم ــت يف مناحيه ــراء َأّسس ــة الث ــات بالغ ــدده أدبي ــيعي بص األدب الش

ــام. ــه السَّ فكــريٍّ يف االنتصــار لإلمــام عــيٍّ علي

ــام وبســط نظريته  إْذ إّن عــامد األدب الشــيعّي هــو االحتجــاج لعــيٍّ عليه السَّ
ــه - ثــمَّ ذريتــه مــن بعــده - َأوىل النــاس بخافــة الرســول  يف اخلافــة وتبيــان أنَّ
ــات  ــة األديب ــوارث يف منظوم ــوم يت ــذا املفه ــذ ه ــه، وأخ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
الشــيعّية مــن حيــث احلفــاظ والدفــاع عنــه، لنــرى بعــد ذلــك أنَّ األدب ســاير 
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هــذه الفكــرة وصّورهــا)11(.

وهكــذا درج األدبــاء عــى إظهــار هــذه العقيــدة يف أدهبــم حتــى تعــّدت عاّمة 
ــال  ــيون)12( واحل ــم والعباس ــون منه ــهم -، األموي ــاء أنفس ــاس إىل اخللف النّ
ــة  ــرأة كامن ــة أدب امل ــدو خصوصّي ــوّي، وتب ــادر ودرج يف األدب النُّس ــًا تب أيض
ــد  ــاه عن ــاه لاختافــات بــني شــعرها وشــعر الرجــل، وهــذا مــا ألفين يف االنتب
الكثــر مــن النســاء اخلطيبــات عنــد وفودهــن عــى احلــكام يف عــر اإلســام، 
ومــن ثــمَّ األُمويــني والعباســيني، والنســاء الشــاعرات نظــر )ُأّم ذريــح العبدّيــة 
ــام ومناهضــة معاويــة  وُأّم الــراء( اللتــني اشــتهرتا بمنــارصة اإلمــام عليــه السَّ
ــن  ــّجل اب ــدد س ــذا الص ــر)13(، ويف ه ــذا األخ ــرة ه ــفيان يف ح ــن أيب س ب
عبــد رّبــه األندلــي يف كتابــه )العقــد الفريــد( فصــًا ذكــر فيــه أدب الوافــدات 

عــى معاويــة مــن نســاء الشــيعة)14(.

اشــركت املــرأة الشــاعرة واخلطيبــة يف منــاٍح متعــددة يف تلبّيــة النــداء والوالء 
ــام، فكان هلا صــوت مســموع ورأي يف اخلافــة وعقيدة  وبيعــة اإلمــام عليــه السَّ
تنافــح عنهــا فــرددت يف اجلــو الشــيعي أصــوات نســائّية منهــا )عكرشــة بنــت 
األطــرش والزرقــاء بنــت عــدي وُأمِّ اخلــر بنــت احلريــش وســودة بنــت عــامرة 

وُأم ســنان بنــت خيثمــة ودارميــة احلجونيــة)15(.

واملــرأة عاّمــة ســجلت حضــورًا بشــخصها وبفنهــا األديب يف واقعــة الغديــر، 
ــًا  ل اختــذت املــرأة عاقــة التفاعــل واملبايعــة بوصفهــا عرف فعــى املســتوى األُوَّ
ــه  ــة دعــوة رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــدة يف تلبّي ــامء والعقي ــه االنت ــًا اطــرد في دينّي
ــة اإلســامية،  ــام خليفــة لُأمَّ وآلــه يف غديــر خــم لتنصيــب اإلمــام عليــه السَّ
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ــات  ــرت املدون ــث ذك ــذاك، حي ــل آن ــال الرج ــا كح ــرأة حضوره ــكان للم ف
التارخيّيــة يف احلديــث عــن الغديــر أنَّ هنــاك بيعــًة للنســاء وعــى املســتوى الثــاين، 
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــة لع ــاء بالبيع ــه النس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيُّ حمّم ــر النب إْذ أم
بإمــرة املؤمنــني وهتنئتــه، حيــث أمــر الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه )بإحضــار 
إنــاء كبــر فيــه مــاء وأْن ُيــرب عليــه بســتار، بحيــث إنَّ النســاء كــنَّ يضعــن 
ــده يف  ــع ي ــام يض ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــتار وأم ــف الس ــاء خل ــن يف اإلن أيدي
ــه  ــاء... فبايعت ــة النس ــت بيع ــورة مت ــذه الص ــر، وهب ــب اآلخ ــن اجلان ــاء م اإلن
ــام وُأمُّ هــاين ُأخــت أمــر املؤمنــني وفاطمــة بنــت  فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ

محــزة وأســامء بنــت عميــس، كــام بايعــه ســائر النســاء احلــارضات()16(.

ل: الغدير يف املدارات الشعرّية النُّسوّية املبحث األُوَّ

يمكــن عــدُّ مقولــة )احلــّس الســيايس( مــن أكثــر الــدوال يف املعجــم النُّســوّي 
ــوّي؛ وال  ــعر النس ــاب الش ــداوالً يف خط ــه وت ــر وروايت ــث الغدي ــًا بحدي اقران
ــات  ــروب ونزاع ــن ح ــه م ــة ل ــة املؤّسس ــر االجتامعي ــم الظواه ــد تفاق ــّيام بع س
دينيــة ومذهبيــة، ثــمَّ مــع تفــي سياســة احلــكام املغتصبــني للحــقِّ الرشعــي آلل 
ــوع العــامل  الرســول صلــوات اهلل عليهــم بمظهرهــم املظلــم واملتســّلط عــى رب

اإلســامي.

ــة  ــل يف وقع ــويٍّ قي ــعر نس ــى ش ــر ع ــا مل نعث ن ــا أنَّ ــر هن ــر بالذك ــن اجلدي وم
الغديــر يــوم حدوثهــا كــام هــو احلــال يف شــعر حســان بــن ثابــت الــذي ُعــّدت 
ــن  ــّورًا ع ــى تص ــاء أعط ــعار النس ــن أش ــاه م ــام وجدن ــًة، ف ــًة تارخيي ــه وثيق أبيات
واقعــة الغديــر، فقــد ورد يف مقطوعــات متناثــرة يف متفرقــات األشــعار الشــيعية 
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ويف متضمنــات الشــعر الســيايسِّ للمــرأة مصبوغــًا بصبغــة الرثــاء، فضــًا عــن 
ــدث  ــت ح ــوٍر تل ــم لعص ــاء أعدائه ــويِّ وهج ــت العل ــح آل البي ــوذج مدي ُأنم
الغديــر بقــرون الحقــة، كــام أنَّ جــلَّ املصــادر التــي تبنّــت مجــع شــعراء الغديــر 
واألشــعار التــي قيــل فيهــا نظر)موســوعة الغديــر لأمينــي وموســوعة شــعراء 
الغديــر وأيضــًا كتــاب )جمالــس الشــعراء يف الغديــر( للعاّمــة األمينــي أيضــًا(، 
ــى  ــا ع ــر هل ــي عث ــدة الت ــر الوحي ــاعرة الغدي ــًا إىل ش ــي عرض ــار األمين ــد أش فق
ــّدة  ــى ع ــا ع ــد وقفن ــرح: )وق ــة( إذ ي ــات جمهول ــوان )أبي ــت عن ــات حت أبي
قصائــد غديريــة لغــر واحــد مــن شــعراء القــرن الرابــع غــر أّنــا مل نعــرف شــيئًا 

ــا عنهــا صفحــًا()17(. عــن أحواهلــم وتاريــخ حياهتــم، فربن

ــوعة  ــا موس ــا صاحب ــم أدرجه ــة االس ــاعرة جمهول ــصٌّ لش ــا ن ــا يطالعن وهن
ــس)18(:  ــرن اخلام ــعراء الق ــتدرك ش ــن مس ــر ضم ــعراء الغدي ش

بضبعه  ــيُّ  ــب ــن ال ــال  شـ إذ  ــمٍّ  خـ كثرةويف  ذات  ــه  ل ــاب  ــح أص بــحــرة 

ــه ــيُّ ــواله فـــهـــذا ول ــ ــن كـــنـــُت مـ ــم ــان وشــهــرةف ــي ــن ب ــذا م فــهــل بــعــد هـ

ــل  ــى تفاصي ــًا ع ــزًا خاّص ــا تركي ــاعرة يف غديريته ــل الش ــعر يف متثي إذ نستش
ــيُّ  ــال النب ــه )إذ ش ــدث بأكمل ــة احل ــى رمزي ــني وع ــكاين املحلي ــاء الزم الفض
ــر  ــب أم ــة وتنصي ــوب البيع ــن لوج ــاس احلارضي ــاب والن ــه( واألصح بضبع
ــأنَّ األمــر  ــاع ب ــام خليفــة عــى نحــو يفلــح يف نقــل االنطب ــه السَّ املؤمنــني علي
يف -هــذه املــّرة عنــد الغديــر- عــني البيــان والوضــوح، إذ يعكــس أمــر الّســامء 
وليــس بمقــدور أحــد تغافلــه أو نكرانــه )فهــل بعــد هــذا مــن بيــان وشــهرة(.

ــة  ــل هبــا الشــعر الشــيعي عاّم وبالتأكيــد لــن ختتفــي نــرة احلجــاج التــي متّث
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ــاج يف كا  ــوع احلج ــيايس، وإّن موض ــسِّ السِّ ــوّية باحل ــة النس ــا الرؤي ومتثلته
ــراع  ــة بال ــة الصل ــكاليات وثيق ــات وإش ــى موضوع ــًا ع ــح ثقافي ــني ينفت البيت
الــذي افتعلتــه اخلفائــر القرشــية بعــد وفــاة الرســول األعظــم، فالــراع القائــم 
يف البيتــني هــو رصاع دينــيٌّ ســيايسٌّ بالدرجــة األُوىل واختزلــت النــرة احلجاجّية 

ــاٍط باملديــح والفخــر. بوســاطة ســّلم حجاجــيٍّ من

ــن  ــر ع ــرأة يف الغدي ــعر امل ــامذج ش ــّح ن ــن ش ــم م ــى الرغ ــه ع ــة أنَّ واحلقيق
طريــق الروايــات التــي ســتطالعنا - باســتثناء النــزر القليــل جــدًا - لكنـّـه يمكــن 
ــام والبيعــة لــه، فاملــرأة  أْن يقــّدم نســقًا ذا داللــة والئيــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
تضطلــع يف األبيــات الشــعرية املرويــة بــدور تكميــي للتوثيــق التارخيــي يف قبــال 

شــعر الرجــل.

وتتــوّزع دوائــر الشــعر النُّســوّي الغديــري بــني ثاثــة أنــامط رمزيــة تشــّكل 
ــا  ــًا يف التقاطه ــلوبيًا بليغ ــاًء ُأس ــة وبن ــة متجانس ــدة نصّي ــا وح ــم مقطوعاهت برغ
لســر ديناميــة احلــدث الغديــري وهــي )شــعر الّسياســة واحلــروب واحلامســة(، 
واّتضحــت معــامل املســحة الّسياســية يف شــعر املــرأة بشــكل أكثــر وضوحــًا عنــد 
دخوهلــا مياديــن األغــراض الشــعرية نظــر ُأنمــوذج املديــح والتجربــة اهلجائّيــة 
ــك  ــارك يف تل ــا أْن تش ــن رضورات حياهت ــدت م ــاعرة وج ــرأة الش وكأنَّ )امل
املواقــف التــي غلبــت عليهــا املســحة الّسياســية فخاضــت املعــارك بشــعرها إىل 
جانــب مــا هنضــت بــه شــاعرات املغــازي مــن أدوار لســانية بــارزة عــى طريقــة 
)عمــرة بنــت دريــد بــن الصمــة(، وكــام كان مــن شــعر صفيــة بنــت عبــد املطلب 

وشــعر نعــم بنــت ســعيد وأمامــة املزيريــة...()19(.
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ــن  ــة()*( م ــنان املذحجّي ــات )ُأّم س ــه أبي ــا مّثلت ــعرّية م ــاهد الش ــن املش وم
ــيٍّ  ــام ع ــة لإلم ــأنَّ البيع ــاد ب ــذا االعتق ــد أنَّ ه ــه، بي ــة ل ــر والبيع ــوالء لأم ال
ــام ال تنطبــق عــى ذات بيعــة الغديــر وحدهــا بمكاهنــا وزماهنــا، بــل  عليــه السَّ
عــى جممــل حيــاة اإلمــام وبعــد استشــهاده وإىل يــوم النــاس هــذا، يــأيت احلــس 
ــية  ــرات األساس ــد املث ــّي وأح ــال عاطف ــّي وجم ــامء مذهب ــو انت ــام ه ــي ب الوالئ
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــة لإلم ــت البيع ــا كان ــن هن ــيعّية، وم ــة الش ــة اجلمعّي للمنظوم
ــع  ــات الوقائ ــا أبي ــل متّثله ــر، ب ــعار الغدي ــدود أش ــد ح ــف عن ــام مل تتوق السَّ
ــام والتــي شــّكلت  واحلــروب والغــزوات التــي شــهدها اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــول  ــد ق ــف عن ــه نق ــام وعلي ــه السَّ ــه علي ــة ل ــامء واملبايع ــبِّ واالنت ــرًا للح أث

ــة()20(:  ــنان املذحجّي ــاعرة )ُأّم س الش
تــزْل  فلم  احلــســِن  ــا  أب هلكَت  ــًا مــهــديــاأّمـــا  ــ ــادي ــ بـــاحلـــقِّ ُتـــعـــرف ه

دعْت  ما  ــَك  ربِّ صالُة  عليك  ــافاذهب  ــمــرّي ــوِن محـــامـــة ق ــغـــصـ فــــوق الـ

كا  ــفــًا  خــل ــٍد  ــم حم ــَد  ــع ب ــَت  ــن ك وفــيــاإذ  ــَت  ــن ــك ف ــا  ــن ب ــَك  ــيـ إلـ أوىص 

بــعــده  يـــؤّمـــل  إنسيــــا فـــالـــيـــوَم ال خــلــٌف  بــعــده  نـــأمـــُل  ــاَت  ــه ــي ه

إذ إّن قوهلــا: )إذ كنــَت بعــَد حممــٍد خلفــًا كــام *** أوىص إليــَك بنــا فكنــَت 
ــي  ــن وع ــدوره ع ــوال ص ــوالء، ل ــة وال ــبيًا إىل املبايع ــل س ــا كان لُيمّث ــا( م وفي
ــذاٍت تســعى إىل كشــف مــا اعُتمــل يف فكرهــا ووجداهنــا عــن ُأمــور  فطــرّي ل
دينهــا مــن أنَّ النبــيَّ حمّمــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــد أوىص بخافــة اإلمــام عــيٍّ 
ــول  ــذا الق ــيجلب ه ــع س ــده وبالطب ــن بع ــامّية م ــة اإلس ــام لُأمَّ ــه السَّ علي
ــة  ــأن أحقّي ــان بش ــان والره ــاع والبي ــارات اإلقن ــي كلَّ مه ــل إىل املتلق املرَس
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ــم. ــم األعظ ــد قائده ــلمني بع ــاليًا للمس ــدًا رس ــام قائ ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع اإلم

وعــى الطريــق نفســه تســر الشــاعرة الشــيعية )ســودة بنــت عــامرة اهلمدانية(
ــام يف واقعــة  )*( التــي وقفــت هــي األُخــرى بجانــب اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

صفــني وحتــّرض أخاهــا عــى نــرة اإلمــام قائلــة)21(:
ــارة  ــن ع ــا ب ــَك ي ــي ــْر كــفــعــِل أب ــمِّ ــوَم الــّطــعــاِن ومــلــتــقــى األقــــراِنش ــ ي

ــًا واحلــســَن ورْهــَطــُه  ــرُص عــلــيَّ ــ ــٍد وابـــنـــهـــا هبــــواِنوان ــنـ ــْد هلـ ــ ــص ــ وأق

ــمــٍد  حُم الــنَّــبــيِّ  أخـــو  اإلَمــــــاَم  ــاِنإّن  ــ ــارُة اإليـ ــ ــن ــ ــدى وم ــ ــُم اهلـ ــلـ َعـ

ــِه  ــوائِ ل أمـــام  ورْس  اجلـــيـــوَش  ــْد  ــُق ــارٍم وِســـنـــاِنف ــ ــَض صـ ــَي ــأب ُقـــُدمـــًا ب

ْر وانــُر عليًَّا وأقصــْد هلنــٍد...( ال يعفي الشــاعرة  إّن ألفاظــًا هلــذِه نحــو )شــمِّ
مــن رضورة التمييــز بــني )الّســمة الّسياســّية( التــي باتــت مكّونــًا رئيســًا يف أيِّ 
نــصٍّ أديبٍّ نســويٍّ وبــني )الــوالء واملبايعــة( بــام هــي خطــاب مركــزّي يتأّســس 
ــّب...(،  ــاع، احل ــة، الدف ــر، البيع ــر )الن ــا نظ ــي بذاهت ــات ه ــى موضوع ع
وغرهــا مــن املوضوعــات التــي يتقاطــع هبــا يف بنيتهــا الشــعرّية املبنــى احلكائــي 
ــة  ــع التجرب ــتعانة بواق ــخ واالس ــعي إىل التأري ــي بالس ــياق اخلارج ــذايت بالس ال
ــيِّ  ــو النَّب ــاَم أخ ــا: )إّن اإلَم ــد قوهل ــا، إذ نج ــنّة وحديثه ــل الس ــن قبي ــة م الديني
حُممــٍد *** َعلــُم اهلــدى ومنــارُة اإليــامِن( يتســاّوق متامــًا مــع حديــث الرســول 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف روايــة بســند عــن أيب املفّضــل... )عــن جابــر بــن عبد اهلل 
األنصــاري... قــال: فقمــت أنــا وأبــو أيــوب ومعنــا أنــس بــن مالــك فقلنــا: يــا 
رســول اهلل مــن الشــمس؟ قــال: »أنــا...«، فقــال: »إّن اهلل تعــاىل خلقنــا وجعلنــا 
بمنزلــة نجــوم الســامء كّلــام غــاب نجــم طلــع نجــم، فأنــا الشــمس فــإذا ذهــب 
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ــري  ــي ووزي ــي ووصي ــال: »أخ ــر؟ ق ــن القم ــا: فم ــر«، قلن ــكوا بالقم يب فتمس
وقــايض دينــي وأبــو ولــدي وخليفتــي يف أهــي عــيُّ بــن أيب طالــب...«)22(، 
ــر  ــط التأث ــع ونم ــل بالواق ــوريٌّ متص ــاء ص ــاعرة إحي ــّص الش ــياق ن ــي س فف
ــه يف فضــل اإلمــام  ــه وآل ــث الرســول صــىَّ اهلل علي ــام زالــت أحادي ــي، ف الدين
ــني؛  ــة صف ــز كان يف واقع ــول املنج ــة، فالق ــة يف الذهني ــام عالق ــه السَّ ــيٍّ علي ع
لــذا كانــت املفــردات املنتقــاة وازعــًا عــى أحقيــة اخلافــة والوصايــة الرســالية 

ــام ال غــره خليفــة مــن بعــد الرســول. لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

ــام يف اخلطــاب النُّســوّي  ــه السَّ ــة لإلمــام عــيٍّ علي ومراســيم إعــان التولي
ــاهد،  ــن املش ــن م ــني وغره ــل وصف ــة اجلم ــة يف واقع ــه النوعي ــز حلظت أنج
والســّيام مــع تواتــر تــويل معاويــة بــن أيب ســفيان للحكــم عنــوة، وقــد تضمنــت 
تلــك احلقبــة تبلــور فــنٍّ مــن فنــون األدب النُّســوّي أال وهــو )أدب الوفــادات 
األدب  يف  اجلديــد  النُّســوّي  األدب  ســامت  مــن  ُيعــّد  إذ  النَّســوّية()23(، 
ــرشت  ــد انت ــرة ق ــذه الظاه ــت ه ــة كان ــم معاوي ــذاك، ويف حك ــامي آن اإلس
ــل  ــة بــن أيب ســفيان، ومتّث وتبلــورت، فوفــدت الكثــر مــن النســاء عــى معاوي
هــذا الفــن كا اجلنســني مــن الشــعر والنثــر، ومــن الوافــدات النســاء باخلطــاب 

ــة)24(:  ــي القائل ــة()*( وه اَرة اهلاليَّ ــكَّ ــعري )َب الش
مالِكًا  للخالفِة  ــٍد  ــنْ ِه ــُن  ابـ َبعيُدأُتـــرى  أراد-  وإْن   - ذاك  َهــيــهــات 

ــالِء َضــاللــًة  ــ ــْتــك نــْفــُســك يف اخَل ــُدَمــنَّ ــْي ــع وَس للشقا  َعـــْمـــرو  أغـــــواْك 

ــُحــوَســٍة  ــٍر َمــنْ ــائِ ــَد ط ــَك ــأْن ــْع ب ــارج ــوُدف ــُعـ ــْت َعــلــّيــًا أْســـُعـــٌد وُسـ ــ الَقـ

ــازع  ــت تن ــذا البي ــة هب ــكًا( اخلاف ــِة مالِ ــٍد للخاف ــن ُ ِهنْ ــرى اب ــا: )أُت قوهل
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ــام،  حــول معــاين الــوالء والبيعــة بــني ذواتــني، احلــقُّ )اإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
ــر  ــادة نظ ــام القي ــة لزم ــويل معاوي ــد ت ــياق ُبع ــر لس ــد(، فتكث ــن هن والباطل)اب
)َهيهــات ذاك وإْن أراد- َبعيــُد فارجــْع بأْنَكــَد طاِئــٍر َمنُْحوَســٍة(، واجلديــر هنــا أنَّ 
الكثافــة اخلطابيــة للخافــة متّثــل عنــرًا يف حلظــة الكشــف الفطــرّي للمتلقــي 
التــي ترجــم بواقعيــة املــآل الدينــي الــذي انتهــت إليــه الرســالة املحّمديــة مــن 
ــم؛  ــة األعظ ــول األُمَّ ــد رس ــن بع ــة م ــو خليف ــام ه ــه السَّ ــًا علي ــام علّي أنَّ اإلم
لــذا تكتســب الصــورة الشــعرّية هنــا اجتاهــني مبارشيــن األَّول تارخيي-ثقــايف- 
يكّثــف عامــات التجــّي املفــارق يف اخلافــة يف إطارهــا الزمنــي ويعيــد إنتــاج 
ــوب  ــأزم اخلط ــا بت ــة يف ارتباطه ــّية واملعنوّي ــا احلس ــة وماهيته ــا الديني مرجعياهت
ــة  ــّلم معاوي ــورة -تس ــل ص ــترشايفٍّ يص ــد اس ــو ذات ُبع ــاين ه ــية، والث السياس
ــة  ــواء صف ــن احت ــزون ع ــم عاج ــلطة - وه ــكان الس ــوا مل ــن تنصل ــره ممّ وغ
اخلافــة وامتاكهــا فحكمهــم جمــرد حمطــة عبــور، فاملــكان والزمــان والرشعيــة 

ــام. ــه السَّ ألصحــاب احلــقِّ وهــو أمــر املؤمنــني عــّي بــن أيب طالــب علي

وأيضًا هي القائلة: 
أرى  وال  أمــوَت  أْن  أْطمُع  كنُت  ــَة خــاطـِـبــاقد  ــّيـ ــْن ُأمـ ــ ــوَق امَلـــنـــابِـــِر ِم ــ ف

ــوالء،  ــري بال ــي فط ــن وع ــا ع ــّدر جتربته ــني تص ــكا اخلطاب ــاعرة ب الش
واألُنمــوذج الثــاين يشــخص )األمل والــوالء( معــًا ويمتلــك مقّومــات اخلطــاب 
الواعــي الناضــج -للتجربــة الدينيــة - ومــا يســتتبعها مــن اشــتغاٍل عــى اخلطاب 

ــط:  ــخصيات واملحي والش
أرى  وال  أمــوَت  أْن  أْطمُع  كنُت  ــَة خــاطـِـبــاقد  ــّيـ ــْن ُأمـ ــ ــوَق امَلـــنـــابِـــِر ِم ــ ف
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بيــد أنَّ اشــتغال الوجــع يف قوهلــا اســتمد لــه أملــًا هــو نتــاج لعمليــات ينجزهــا 
ــادرة...(  ــّلط ومص ــم وتس ــاد وظل ــة( من)اضطه ــة قاطب ــو أمّي ــدو )بن ــر ع آخ
بــرف النظــر عــن مضمــون األمل للصــورة ومــدى اختزانــه ملوجبــات الوجــع 
واســتثارته لعواطــف احلــبِّ والــوالء وإشــاعة احلــق الــذي رســمته الســامء آلل 

البيــت العلــوّي بوصفهــم قــادة رســاليني لُأّمــة اإلســامية.

كــام نســتوحي صــورة بيعــة الغديــر ونســتجليها بطريــق مبــارش مــن خــال 
ــام يف  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــر اإلم ــأنية غدي ــة يف ش ــت خاّص ــات وضع غديري
أدبيــات الشــعر النُّســوّي احلديــث بــام هــي جمــاز كبــر لصــور الــوالء والبيعــة، 
ــا  ــيايّس يف متّثله ــرّي والس ــّي والفك ــيِّ والدين ــق الفن ــرت كلَّ األل ــد اخت وق
ــام، ومــن أولئك الشــاعرات  للحظــات احلــبِّ واملبايعــة للمــوىل عــيٍّ عليــه السَّ
احلديثــات امللّقبــة بـ)ســعاد رشع اإلســام()*(، وقــد أدرجهــا صاحبا موســوعة 
شــعراء الغديــر يف مســتدرك شــعراء الغديــر يف القــرن اخلامــس عــرش إذ تقــول 

ــا)25(:  يف غديريته
املــنــشــدا  يــطــعــن  أن  الـــقـــوايف  ــت  مزنداأبـ يــكــون  متى  القريض  ــرف  ع

ــة  ــاج ــّي الـــــــراع واعــــرتتــــه جل ــ ــن يــعــود مــفــّرداعـ ــل جـــف املـــــداد ف

ــه  ــأن ــم وش ــي ــظ ــع ــة الـــيـــوم ال ــاب ــه ــدامل ــّم ــب حم ــي ــب ــا احل ــ ــه دع ــ ــه اإللـ ــي ف

ــع املــســلــمــن بـــأمـــره  ــ ــغ مج ــي ــل ــب فــيــهــم سيدات اخــتــار  ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ

ــاًل  ــائـ قـ ــبـــى  لـ اهلل  أمـــــر  ــاع  ــ ــأط ــ ــة عــاقــداف ــلـــواليـ ــًا لـ ــّيـ ــلـ أدعـــــو عـ

وقـــد  إالَّ  ــم  ــل ــس م ــرد  ــ فـ ــَق  ــبـ يـ ــودامل  ــ أس أو  ــًا  ــض ــي أب ــًا  ــّي ــل ع نــــادى 

ــي شــامــخ  ــم ــاش ــب رشيــــف ه ــس ســؤددان عــالهــم  نسبًا  الـــورى  فــاق 
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ــة طــيــلــســانــًا أمـــردا  ــطــول ــب ــبــس ال رسمــدال لياًل  ــرشك  ال شمس  فــأحــال 

نــزالــه  درع  اإلقـــــــدام  مهنداوجتــلــبــب  ــفــقــار  ال ذا  ــت  ــاغ ص يــمــنــاه 

ــن حمــّمــد  ــ ــارصت دي ــ ــا ســـيـــدي نـ شاهدايـ طــودًا  الدين  رصح  فأقمت 

ــر  ــورة الغدي ــا ص ــجت فيه ــًا نس ــرش بيت ــة ع ــن ثامني ــا م ــت غديريته وتكّون
ــذات  ــني ال ــة ب ــة املفرض ــق احلواري ــذي حيّق ــي ال ــف التارخي ــة التولي بطريق
املتكّلمــة ومســتقبِلها، مــن خــال تركيــب وضعــني ســياقيني متنائيــني يف آن، إذ 
ــمَّ رصــف التاريــخ اإلســامي بطريقــة التأصيــل التــي جتعــل منطــق التــوايل  ت
ــي  ــع املتلق ــة لوض ــة والواصف ــاظ الدال ــني األلف ــق ب ــمة التوثي ــى س ــوي ع ينط
أمــام واقعــة الغديــر وحاهلــا عــر تكّوهنــا والتحضــر ليومهــا مــن األمــر اإلهلــي 

ــا: ــو قوهل ــي نح ــر اإلهل ــايل لأم ــغ الرس والتبلي
ــه  ــأن ــم وش ــي ــظ ــع ــة الـــيـــوم ال ــاب ــه ــب حمــمــدامل ــي ــب ــا احل ــ ــه دع ــ ــه اإللـ ــي ف

ــع املــســلــمــن بـــأمـــره  ــ ــغ مج ــي ــل ــب فــيــهــم سيدات اخــتــار  ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ

ــاًل  ــائـ قـ ــبـــى  لـ اهلل  أمـــــر  ــاع  ــ ــأط ــ ــة عــاقــداف ــلـــواليـ ــًا لـ ــّيـ ــلـ أدعـــــو عـ

وقـــد  إالَّ  ــم  ــل ــس م ــرد  ــ فـ ــَق  ــبـ يـ ــودامل  ــ أس أو  أبــيــضــًا  ــا  ــّي ــل ع نــــادى 

ــد  ــك عن ــد ذل ــي بع ــرة؛ لتلتق ــن والذاك ــا يف الزم ــق تكّوهن ــن طري ــا ع وحاهل
ــدة يف  ــخيص الراص ــايف والش ــي والثق ــي الدين ــم كلَّ التداع ــور تلم ــة حم نقط
تشــكيل هويــة الغديــر لصاحبهــا بوصفــه منتخبــًا جديــرًا يليــق هبــذا التكليــف 
والــدور املنــاط بــه، ويف غضــون ذلــك ُتؤثــث الشــاعرة نّصهــا بالصــور املثبتــة 
)كــام ُذكــرت آنفــًا( للحظــات التارخييــة، وتنظــر إليهــا مــن ُأفــق املــدى الزمنــي 
البعيــد حيــث اإلحســاس الشــعري يطــلُّ عــى حتــوالت يف رحلــة العبــور مــن 
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الوضــع اآلين إىل مســتوطن الوعــي )واقعــة الغديــر(، ثــم تــؤّول أطوارهــا بــام 
ــن  ــر وم ــوم الغدي ــن ي ــة لراه ــليمة واملرهن ــات الس ــد املقّدم ــا بع ــي عليه يضف
ــام وأحّقيتــه خليفــة لُأّمــة اإلســامية )لبــس  ثــمَّ أهليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
البطولــة طيلســانًا أمــردا وجتلبــب اإلقــدام درع نزالــه يــا ســيدي نــارصت ديــن 

حمّمــد...( وغرهــا مــن الصــور التــي توالــت يف نّصهــا الغديــري.

ــي( ــة الكعب ــاعرة )هنل ــات الش ــعرية يف أدبي ــر الش ــورة الغدي ــّى ص ــام تتج ك
)*( شــاعرة مــن شــعراء الغديــر يف القــرن اخلامــس عــرش وشــّيدت نصوصهــا 
-الشــعرية عاّمــة - جتربــة مثاليــة لتجــاذب القــّوة واحلضــور الدينــي، إذ 
)ُتوصــف مــن الشــاعرات التــي هلــا هوايــة يف كتابــة الشــعر احلســيني...()26(، 

ــًا)27(: ــرش بيت ــبعة ع ــجت يف س ــا ُنس ــدى غديرياهت ــول يف إح إذ تق
ــرعــــــيــــــدان مــــــا تـــــركـــــا هبــجــة  ــدي ــغ ال ــد  ــي ــع ل رسوري  وكـــــلُّ 

ــًا بــه  ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ ــا نــــــــــوايل عـ ــ ــي ــ ــك ــ ــرل ــص امل ــئـــس  بـ يــــــــواِل  مل  ومـــــن 

ــيُّ اهلـــــدى  ــ ــبـ ــ ــه نـ ــ ــيـ ــ يــشــرأشـــــــــار إلـ ذا  ملــــن  يـــعـــرفـــوا  ــي  ــكـ لـ

ــى ومـــن؟  ــوسـ ــارون عــــون ملـ ــ ــه ــ لــــنــــا كـــــعـــــيِّ لــــطــــه وزيــــــــر؟ف

عــال  وّد  ــن  ــ ب لـــعـــمـــرو  ذا  ــن  ــ ــّف صــغــرومـ ــ ــك ــ ــًا ب ــتـ ــيـ فـــــــــأرداه مـ

افـــتـــدى  ســــــواك  لـــطـــه  ذا  ــن  ــ ــلــك فــــوق الــريــرومـ ــت ــق فــهــمــوا ل

ــات  ــ ــذاريـ ــ ــّم والـ ــ ــه عـ ــ ــن ل ــ ــا م ــ حــريــرآيـ ثــــوب  ــِد  ــ ــل ــ اخُل ــة  جـــنّـ ويف 

له  ــًا  طـــوعـ ــس  ــم ــش ال ردت  ــن  ــ ــروم ــدي ــق ــر ال ــأمـ فــــــأّدى الـــصـــالة بـ

ــى  ــرت ــن امل ــروان عـ ــهـ ــنـ ــا يــســتــجــرســـلـــوا الـ ــ ــاهب ــ ــر ب ــيـ ــوا خـ ــ ــل ــ س

الــركــوع  ــد  ــن ع ــّدق  تـــصـ ذا  ــن  ــ ــه لـــلـــفـــقـــروم ــ ــامتـ ــ ــخـ ــ وجـــــــــــاء بـ
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إىل أن تقول:
ــا  ــن ــا قــــــام ديــــــن ل ــ ــوالك مـ ــ ــلـ ــ ــرفـ ــظ ــه ن ــ ــب ــ ــس ملـــثـــلـــك ش ــ ــيـ ــ ولـ

ــا املـــصـــطـــفـــى أمحـــد  ــنـ ــّمـــى لـ ــر بـــــدر مــنــرفـــسـ ــهـ ــطـ ــدرة الـ ــ ــيـ ــ وحـ

ــر  ــ ــر اإللـــــــــــه عـــــــــيٌّ أمـ ــ ــ ــأم ــ ــ الــغــديــرب يف  ــه  ــ ل خـــــمٌّ  وتـــشـــهـــد 

ــة لبيعــة اإلمــام عــيٍّ عليــه  تنتــرش يف هــذا املقطــع الشــعري الصــور التمثيلّي
ــّية  ــة والقدس ــة املبّجل ــور البطول ــا ص ــب عليه ــارك وتغل ــه املب ــام وتارخي السَّ
ــواردة يف شــأن  ــة وآياهتــا ال ــٍر ألســامء الســور القرآني املنشــودة مــن خــال توات
ــام ثبــت بمجملهــا حلظــات تارخييــة مل يســتطع الزمــن  اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
أن يصادرهــا، ودور هــذه املصاحبــة الصوريــة فيــام نســجته الشــاعرة مــن 
ــمَّ لرفدهــا  ــاين والرهــاين، ومــن ث ــة هــو التكثيــف البي ــات الــوالء الغديري أبي
-الغديــر- بمعــني مرجعــيٍّ يفاقــم مــن إعطــاء البيعــة والنــرة لإلمــام.، كــام 
ــة التــي اســتحرهتا الشــاعرة مــن خــال الرمــوز الوقائعيــة  أنَّ القــّوة التارخيي
للحــروب التــي خاضهــا اإلمــام متنــح الدهشــة املخصومــة للطــرف املتعصــب 

ــة. ــسِّ واحلقيق ــًا للم ــًا قاب ــًا مرئي ــان كيان ــل للعي ــني يمث ح

فضــًا عــن ذلــك ال يتوقــف فضــاء عــن منــح الشــعور باالنتــامء بــام حــواه 
ــهد  ــر *** وتش ــيٌّ أم ــه ع ــر اإلل ــعريِّ )بأم ــّص الش ــن الن ــر م ــت األخ البي
خــمٌّ لــه يف الغديــر( مــن احلــوار الضمنــي إىل احلــوار الريــح املبــارش ينبــض 
ــني  ــق ب ــي وختف ــكاين احلدث ــق امل ــره األُف ــي يؤط ــري اإلهل ــل األم ــة الفع بدينامي

ــة. ــوالء والبيع ــبِّ وال ــاس احل ــه أنف جوانح

وهلــا قصيــدة غديريــة ُأخــرى ُأنشــدت بمناســبة الغدير يف حســينية الشــرازي 
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ــا)28(:  تقول فيه
بيعته  يـــوم  ــمٍّ  ــخ ب ــر  ــدي ــغ ال ــو  ــزه اخلضلي مــيــالده  يف  البيت  ــا  زه كــا 

ــه  ــع ــاي ــل ب ــ ــري ــ ويبتهلخـــــمٌّ تـــبـــايـــعـــه ج داٍع  املــصــطــفــى  وبـــايـــع 

ــواله حــيــدرة  ــه مـ ــن كــنــت مـــوىل ل تكتملم ــار  األقـ باسمه  الـــذي  ــذا  ه

ــا  ــذ خطاهب ــره، إذ يأخ ــبق ذك ــام س ــر ب ــاعرة التذك ــد الش ــّص تعي ــذا الن يف ه
ــل قدســيته باألمــر  خطــوة توضيحيــة ُأخــرى فهــو يأخــذ اجّتاهــًا قدســيًا وتتمّث
ــم  ــول: )خ ــه تق ــامء ل ــة الس ــمَّ بيع ــن ث ــكان وم ــار امل ــن اختي ــدءًا م ــي ب التكوين
تبايعــه جريــل بايعــه(، ولعــلَّ مــا اســتحرته الشــاعرة هنــا يف صــورة الغديــر 
ــات  ــن متث ــه م ــي علي ــا ه ــر م ــى غ ــة ع ــة بحت ــات ديني ــياق مرجعي كان يف س

ــة. ــات التارخيي ــياق املرجعي ــرب إىل س ــو أق ــذي ه ل ال ــا األَوَّ ــر يف نّصه الغدي

ونستشــف ممـّـا ســبق َأنَّ كلَّ الفضــاءات الدينّيــة والثقافّيــة والسياســّية قّدمــت 
ــن  ــة، فم ــة والئّي ــر عقدّي ــة يف ُأط ــذات املبدع ــياقات ال ــع س ــيٍّ م ــق واقع بمنط
ُأطــر اللغــة التارخيّيــة إىل اللغــة الثقافيــة )الدينيــة( وكأنَّــام رسدت هــذه ســياقات 
يف الوعــي الفــردي يف تقاطبهــا؛ لتســّجل درامــا واقعــة الغديــر يف هــذه املســرة 
ــالية آلل  ــادة الرس ــّدي للقي ــارض واملتص ــي املع ــا التارخي ــي صنعه ــة الت اجلدلي
ــة الــوالء بفطرهتــا  ــامء برؤي ــه؛ ولتذكــي روح االنت ــه وآل الرســول صــىَّ اهلل علي

ــة يف ذاهتــا. ــة التارخيّي ــة الدينّي وبتوهــج الذاكــرة واملرجعّي

املبحث الثاين: الغدير يف املدارات النرثية الن�سوّية

غنــيٌّ عــن البيــان وكــام أملحنــا إليــه يف اجلانــب الشــعري للمــرأة، أّن احتجــاج 
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ــه لــه هــي اخليــط الناســج  ــام وأحقيت ــه السَّ الشــيعة بخافــة اإلمــام عــيٍّ علي
ــامل  ــا األع ــت هب ــي حفل ــف الت ــيس واملواق ــي، فاألحاس ــصِّ األديب اإلبداع للن
هــات دواويــن الشــعراء تبقــى متعّلقــة يف عمقهــا هبــذه اجلدليــة  األدبيــة مــن ُأمَّ
ــدال،  ــك اجل ــن ذل ــذر ع ــة مل تعت ــرأة األديب ــا امل ــن هن ــه، م ــقِّ ومغتصبي ــني احل ب
وبقــي ذلــك االحتجــاج هــو األفــكار األساســية التــي هنضــت عليهــا أدبيــات 
النســاء وال ســياّم يف الركــن النثــري، وعليــه ومنــذ ذلــك الزمــن نشــأت اخلطــب 
ــه،  ــب األديب إغفال ــن للجان ــاء دور ال يمك ــوارات وكان للنس ــرات واحل واملناظ
وعليــه ظهــر يف هــذا الصــدد مــا ُيســمى بــأدب الوافــدات، ذلــك الفــن ظهــرت 
بــوادره يف العــر اإلســامي واألُمــوي ومتّيــز بظهــوره عنــد األديبــات النســاء، 
بــل مّثــل ظاهــرة مــّرزة مــن مظاهــر النثــر النُّســوّي)29(، وقــد نــام هــذا الفــن 
ــذا  ــة؛ ل ــة األُمَّ ــام خاف ــكام لزم ــن احل ــره م ــة وغ ــّلم معاوي ــد تس ــرى عن وان
ــام حــني وفــدن عــى  قيــل: كانــت جــّل الوافــدات مــن أنصــار عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــة الدينّي ــة يف اخلطاب ــب داخل ــذه اخلط ــل )ه ــت مث ــد وصف ــة)30(، وق معاوي
ــا تعتمــد عــى ُأصــوٍل دينيــة وتتفــرع عــن مســائل مذهبيــة  والسياســّية معــًا ألهنَّ
وتفرعــت منهــا اخلافــات حــول املســائل السياســية()31(، وقــال القلقشــندي 
ــات كاُم  ــذه احلكاي ــاهد يف ه ــن: )والش ــدات وخطبه ــوار الواف ــف ح يف وص
هــؤالء النســوة مــع مــا فيهــا مــن املراجعــات واملخطابــات واملقــاوالت 

ــهاد...()32(. ــة لاستش ــاورات الصاحل واملح

وقــد قيــل إنَّ للحركــة الشــيعية فضــًا يف إظهــار بعض الشــخصيات النُّســوّية 
ــام وألهــل بيتــه، وقــد امتــازت هــؤالء النســاء  املواليــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
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ــدرة  ــى ق ــدت ع ــة اعتم ــدرة خطابي ــدة بمق ــبيل العقي ــن يف س ــات ببائه األدبي
البيــان يف جــّل جوانبهــا)33(، ونظــر ذلــك مــا تبنتــه )أروى بنــت احلــارث بنت 
عبــد الطلــب( عندمــا وفــدت عــى معاويــة وكانــت مــن أغلــظ الوافــدات عليــه 

خطابــًا)34(.

لنرتقــي بطبيعــة متّثلنــا ألُنمــوذج األدب النُّســوّي بإطــاره النثــري -اخلطابــة- 
ــام واحتجــت بــه عــى القــوم يف  مــا قالتــه الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا السَّ
ــيام يف  ــوّي، والس ــه األدب النُّس ــا قّدم ــوى م ــن أق ــدُّ يف ضم ــي ُتع ــا الت خطبته
جمــال اخلطابــة وحتديــدًا يف بيــان واقعــة الغديــر، فكانــت اخلطبــة هــي الشــاهد 
ــدر  ــن الق ــن الزم ــر م ــي مل تع ــا ه ــه، لطامل ــة يف اآلن نفس ــهود واحلجّي واملش
ــتثنائية يف  ــة اس ــن حلظ ــا م ــا مّيزه ــة؛ مل ــا التوصيلي ــد جوهريته ــا يؤك ــد ممّ البعي
مــت  اخلطــاب، فهــي عــارصت الرســول واإلمــام علّيــًا، وحــرت الغديــر وقدَّ
البيعــة لإلمــام، وعليــه شــّكلت اخلطبــة مرجعــًا أثــرًا للروايــة واخلــر والســند 
فضــًا عــن االســتبطان األديب يف العــر اإلســامي، فتقــول الســيدة الزهــراء 
ــع  ــق وق ــف طري ــر: وألط ــث الغدي ــة بحدي ــا حمتّج ــام يف خطبته ــا السَّ عليه
ــن  ــد ب ــر حمّم ــو بك ــه أب ــا ب ــا حدثن ــر- م ــث الغدي ــي حدي ــث -يعن ــذا احلدي هل
ــات  ــوم بن ــب وُأمُّ كلث ــة وزين ــا فاطم ــديس... حدثتن ــبِّ املق ــن املح ــد اهلل ب عب
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــت رس ــة بن ــن فاطم ــوم ع ــن ُأمِّ كلث ــر... ع ــن جعف ــى ب موس
ــوم  ــه ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــول رس ــوم ق ــيتم ي ــت: »أنس ــه قال ــه وآل علي
غديــر خــم: مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله وقولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: أنــت 
منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«، وقــد أخرجــه أبــو موســى املدينــي يف كتابــه 
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املسلســل باألســامء، قــال: فهــو روايــة مخــس بنــات أٍخ، كلُّ واحــدة منهــن عــن 
ــا)35(. عّمته

ــاءلة  ــا أنَّ مس ــقّية منه ــدالالت النس ــن ال ــة م ــتفهام جمموع ــة االس ــّدم ثيم تق
الســيدة الزهــراء للنمــوذج املضــاد واملتصــّدي ألمــر اخلافــة »أنســيتم يــوم قــول 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خم: مــن كنت مــواله فعيٌّ مــواله«، 
ــة  ــكالية أيديولوجي ــّرس إش ــاء ليك ــام ج ــًا، وإّن ــًا أوعبثي ــؤاالً اعتباطي ــن س مل يك
ــا  ــدت خطاهب ــمَّ جّس ــن ث ــة، وم ــة والوالي ــة اخلاف ــي إزاء قضي ــف الدين للموق
ــامي  ــخ اإلس ــهود يف التاري ــم املش ــوم العظي ــا الي ــيني أحدمه ــني قدس بُأنموذج
)واقعــة غديــر خــم(، ومتّثــل آخــر بحديــث النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 
وقولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أنــت منِّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«، زد عــى 
ذلــك فــإنَّ تقنيــة االســتفهام تشــر إىل مــدى قبــح هــذا الســلوك املخالــف مــن 
، فخطاهبــا جّســد يف حــواره مــع  قبــل خفائــر قريــش لأمــر اإلهلــي وأمــر النبــيِّ
ــلطوي صــورة الرفــض لرمزيــة فعلــه، وممارســتها التــي متارســها  النمــوذج السُّ
ــامء  ــمته الس ــذي رس ــم ال ه ــن حقِّ ــم م ــتبعادهم وأقصائه ــيِّ الس ــقِّ آل النب بح

إليهــم.

ــة  ــني الفكرّي ــيفيض إىل إدراك املضام ــل س ــذا القبي ــن ه ــًا م ــد أنَّ وعي ونعتق
والعقدّيــة، فضــًا عــن متّثــل صيــغ جتــي تلــك املضامــني يف اخلطــاب الغديــري 
ــامل  ــن األع ــر م ــر يف كث ــي ظه ــك التج ــاميل وذل ــر اجل ــد للتأث ــي املوّل الوالئ
ــة الرائــدة، ومــن نحــو ذلــك مــا أبدتــه األديبــة )دارميــة احلجونيــة()*(  األدبّي
ــا  ــدة هب ــمَّ املناش ــن ث ــر، وم ــة الغدي ــق حلادث ــة يف التوثي ــد معاوي ــا عن يف خطبته
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ــام خليفــة عــى املســلمني مــن بعــد  واالحتجــاج لواليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
الرســول األعظــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ومــا جــاء يف حوارهــا يف ضمــن خطبــة 
عنــد معاويــة نــورد خمتــرًا منهــا )... قــال: هــل تعلمــني مل دعوتــِك؟ قالــت: يا 
ســبحان اهلل وإينِّ ال أعلــم الغيــب، قــال: ألســألِك مل أحببــِت عليــًا وأبغضتنــي 
ــإينِّ  ــت ف ــا إذا أبي ــت: أم ــال: ال، قال ــي؟ ق ــت: أو تعفن ــي؟ قال ــه وعاديتن وواليت
ــال  ــى قت ــَك ع ــوّية، وأبغض ــمه بالس ــة وقس ــه يف الرعي ــى عدل ــًا ع ــت علي ُأحبب
ــًا عــى مــا  ــَك مــا ليــس لــك، وواليــت علي ــَك، وطلب مــن هــو َأوىل باألمــر من
عقــد لــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن الواليــة يــوم خــمٍّ بمشــهٍد منــك 
ــاء  ــفكك الدم ــى س ــك ع ــن، وعاديت ــل الدي ــه أله ــاكني وإعظام ــه للمس وحّب

ــا...()36(. ــقك العص وش

ــام  وبخــاف مــا كان عليــه األمــر يف خطبة الّســيدة فاطمــة الزهراء عليها السَّ
مــن التقريريــة املبــارشة التــي وّظفهــا ُأســلوب االســتفهام، فمهــام اخلطــاب كان 
عــى حممــل احلجاجّيــة والــدور التبليغــي، وهــذا مــا وظفتــه العبــارة »أنســيتم؟ 
ــام شــاهدًا عــى الواقعــة واحلديــث،  ــيدة الزهــراء عليهــا السَّ «، بوصــف السَّ
ــر عــى  ــا مــن بيــت الرســالة، فكانــت املناشــدة بحديــث الغدي فضــًا عــن أهّن
وجــه املطالبــة باحلــقِّ املرســوم هلــم أمــرًا إهليــًا، أّمــا اخلطيبــة )دارمّيــة احلجونّيــة( 
ــا الشــيعي املــوايل وبــام  فتصــوغ واقعــة الغديــر وحديثهــا بــام هــي مرتكــز لأن
ــام  ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــه اإلم ــة اهلل ووصي ــني خليف ــة ب ــز للمفاضل ــي مرتك ه
وبــني معاويــة بــام هــو خليفــة عــى ُأســس غــر رشعيــة، ويف مســتوى التحليــل 
هــذا جيــدر التنبيــه عــى أنَّ ســمة احلواريــة وانفعاليتهــا بــام تشــرطه يف الّســياق 
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ــخرية مــن اآلخــر  مــن التوتــر والدراميــة ال ختلــو مــن مفارقــة زاخــرة برغبــة السُّ
ــة بالنقــد: )وطلبــك  )معاويــة(، وعــى هــذا النحــو تراصــف املقاطــع الوصفّي

مــا ليــس لــك، وســفكك الدمــاء وشــقك العصــا...(.

ــة  ــرة خلاف ــرة العط ــة( يف الّس ــة احلجونّي ــة )دارمّي ــل حواري ــا تدخ ــن هن م
ــام يف بــاب اإلبــداع األديب بثقــل ذاكرهتــا وثــراء مــا حتتويــه مــن  عــيٍّ عليــه السَّ
جتربــة، وعنــف مــا تقدمــه مــن الــرؤى والنقــد الــذي يــؤرخ لوعــي فئــة احلاكــم 

الــذي يمــدُّ يــده لغــر مــا رّشع إليــه.

ولــو انتقلنــا إىل خطيبــة ُأخــرى ســنجد أيضــًا التقابــل بــني اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــام وبــني معاويــة - بوصفــه حاكــاًم- هــو مرتكــز اخلطابة النّســوّية والســيام  السَّ
ــني  ــاف ب ــألة االخت ــس يف مس ــا لي ــل هن ــوّية، والتقاب ــادة النُّس ــات الوف يف أدبي
الفريقــني فحســب، بــل نجــده اختافــًا يف ســّلم القيــم واملبــادئ واألُطــر التــي 
ينهــض عليهــا، ومــن النصــوص التــي جتّلــت فيهــا الواليــة بــام هــي مضمــون 
ــام  فكــري انصهــر قوامهــا كليــًا يف وقعــة الغديــر وبيعــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
هــو نــصُّ اخلطيبــة )أروى بنــت احلــارث بــن عبــد املطلــب()*(، إذ تقــول: )... 
حبــة وتســميت بغر اســمك  لقــد كفــرَت يــَد النعمــة وأســأت البــن عّمــك الصُّ
ــابقة  ــك وال س ــن آبائ ــك وال م ــاء كان من ــر ب ــن غ ــك م ــر حق ــذت غ وأخ
ــه، فأتعــس  ــه وآل ــد صــىَّ اهلل علي ــه حمّم ــام جــاء ب ــم ب يف اإلســام، ولقــد كفرت
منكــم اجلــدود وأرضع منكــم اخلــدود ورّد احلــّق إىل أهلــه ولــو كــره املرشكــون، 
وكانــت كلمتنــا هــي العليــا ونبينــا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هــو املنصــور، فوليتــم 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــم م ــون بقرابتك ــد - حتتج ــن بع ــا م علين
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ــل يف  ــي إرسائي ــة بن ــم بمنزل ــا فيك ــر- فكنّ ــذا األم ــم وَأوىل هب ــه منك ــرب إلي أق
آل فرعــون، وكان عــيُّ بــن أيب طالــب مــن بعــُد بمنزلــة هــارون مــن موســى، 

فغايتنــا اجلنــة وغايتكــم النــار()37(.

نقــرأ يف النــّص تارخيــًا مــن املرجعيــات التارخيّيــة يف شــأن - اإلمــام عــيٍّ عليه 
ــة، تارخيــًا ليــس باملــدى  ــة بعــد رســول األُمَّ ــام- ملــن يتــوىل زمــام اخلاف السَّ
البعيــد عــى وفــاة الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ختللــه الكثــر مــن النزاعــات 
ــي  ــذ الســقيفة وبن ــة اإلســامّية من ــي أغنــت األُمَّ والراعــات واخلافــات الت
ــد -  ــن بع ــا م ــم علين ــول: )فوليت ــا فتق ــت تغنيه ــا زال ــاس وم ــي العب ــة وبن ُأمّي
حتتجــون بقرابتكــم مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أقــرب إليه منكــم وَأوىل 
ــه أديبــات ُأخــر  ــة تّزكــي مــا أشــارت إلي هبــذا األمــر(، وتلــك اجلملــة املجازي
يف فقــرات خطبهــن مــن انطبــاق النّســق الوالئــي عــى خطبهــن عــى ثنائيــات 
ــا  أكثــر شــموالً تنطلــق مــن الفــرد إىل اجلامعــة كمســتوى أول مــن التفاعــل، أمَّ
املســتوى الثــاين: )فكنــا فيكــم بمنزلــة بنــي إرسائيــل يف آل فرعــون، وكان عــيُّ 
ــيّصُّ  ــل الن ــى(، كان التفاع ــن موس ــارون م ــة ه ــُد بمنزل ــن بع ــب م ــن أيب طال ب
ــان أقــوال رســول اهلل صــىَّ  ــًا يف بــاب بي مــع رصيــد النصــوص املتواتــرة نوعي
اهلل عليــه وآلــه يف يــوم الغديــر وذكــر مناقبــه وفضلــه، ومــن ثــمَّ إعــان واليتــه 
ــة اإلســامّية خليفــة مــن بعــده، تفاعــًا عــى اعتبــار مــا حيدثــه الــوالء  عــى األُمَّ
يف بنيــة التمثيــل اخلطــايب مــن التجــّي يف ماهيــة بيعــة اخلطيبــة وإعاهنــا، بحيــث 

تتــرشب داللــة التســاوق والتجانــس النّصيــني.

وإذا وجدنــا هــذه الــدالالت خمتزلــة يف النــّص األديب النُّســوّي فــا غرابــة يف 
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ــام أيضــًا  ــخ فحســب، وإنَّ ــن والتاري ــة بالدي ــة مثّقفــة عارف ذلــك، ال ألنَّ اخلطيب
ألّن اخلطــب النســوّية نفســها التــي كان يبــدع احلجــاج يف ســياقها كانــت هــي 
األُخــرى مثقلــة بــدالالت تلــك العائــق، كــام نلحــظ أنَّ احلــوار بــني اخلطيبــات 
ــام وبــني معاويــة كان مــن قبيــل املحــاورة،  املنــارصات لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بوصفهــا مراجعــة يف الــكام، والغــرض منهــا الوصــول إىل احلــقِّ الــذي 
ــدات  ــاء الواف ــب النس ــإّن خلط ــك ف ــن ذل ــًا ع ــرف)38(، فض ــده كلُّ ط يعتق
أســبابًا جوهريــة هلــا عاقــة بمبــادئ سياســية كانــت تؤمــن هبــا كلٌّ منهــن، فلــم 
تكــن اخلطيبــة تريــد جاهــًا أو مــاالً وال منصبــًا، بــل كانــت تدافــع عــن موقــف 

ــنّي)39(. مع

ــدٌّ  ــو ح ــث ه ــن حي ــاج م ــار احلج ــح أنَّ معي ــّدم يتض ــا تق ــى م ــاوة ع وع
نقــديٌّ وآليــة حتليليــة يغــدو منهجــًا راجحــًا يف إظهــار الــدوال النســقّية يف األدب 
ــة التــي جتّلــت بــأدب اخلطيبــات  ، فــإنَّ اخلطبــة االســتداللّية احلجاجّي النُّســويِّ
ــل  ــدة العم ــاين لوح ــا اجلرج ــي وصفه ــارص الت ــل العن ــت حتم ــدات كان الواف

األديب)40(.

ومــن اجلديــر بالذكــر أيضــًا ذكــره أنَّ نســاء مهــدان ومذحــج مــن املواليــات 
ــام واملعتقــدات بإمامتــه، وقــد حــرن يف صّفــني وكــّن  لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
يرجّتــزَن بشــجاعة فائقــة، ومــن هــؤالء النســّوة )زرقــاء بنــت عــدي بــن قيــس 
اهلمدانيــة(، مــن مجلــة خطبهــا احلوارّيــة مــع معاويــة: حــني قــال هلــا: )أولســِت 
ــجعني  ــِت تش ــر وكن ــعر األمح ــل ذات الش ــى اجلم ــت ع ــي كان ــرأة الت ــك امل تل
؟ قالــت: نعــم. فقــال معاويــة: فأنــِت رشيكــٌة مــع عــيٍّ يف  قومــِك للقيــام عــَيَّ
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ســفك هــذه الدمــاء. فقالــت زرقــاء بشــجاعة: لقــد برشتنــي خــرًا...()41(.

إذ خيتــر هــذا املقتطــف ُأطروحــة اخلطيبــة عــن جدلّيــة العاقــة بــني أهــل 
ــام وبــني مبغضهــم )مغتصــب حــقِّ اخلاقــة( عــى النحــو  البيــت عليهــم السَّ
ــاق  ــدة ألنس ــح جدي ــن مام ــف ع ــرف إىل الكش ــاب ين ــل اخلط ــذي جيع ال
اخلطــاب النُّســوّي ال تتصــل بالــرورة باملثــرات الدينيــة والعرقيــة فحســب، 
ــن  ــًا ع ــؤ، فض ــار، التكاف ــة، االنصه ــة، األُلف ــة -اهلوي ــامت خمتلف ــرز س ــل تف ب
ــة  ــة واهلوّي ــني القومّي ــات ذات املضام ــة يف اخلطاب ــة- أو موازي ــوالء والبيع ال

ــي. ــوت الوالئ ــع الص ــة م املتجانس

اخلامتة

ــعرّية  ــوّية الش ــوص النّس ــات النص ــى عين ــوف ع ــد الوق ــّدم عن ــا تق ــر ممّ ظه
ــا اآليت: ــا وحديثه ــة بقديمه ــا والنثري منه

- إنَّ املوّجــه اخلطــايب للنصــوص النُّســوّية هــو التمثيــل الواقعيُّ حلادثــة مهّمة 
ــام التــي جتّلــت مــا  يف تاريــخ املســلمني أال وهــي بيعــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
بــني التقريرّيــة املبــارشة والطريــق الضمنــي التلميحــي عــى املســتويني الشــعرّي 
والنثــرّي، يتخللهــا اإلطــار الســيايس مــع الثيمــة احلجاجّيــة االســتداللّية التــي 

اكتنفتهــا معظــم النصــوص األدبّيــة.

ــام  - كــام أبــدت املــرأة موقفهــا الوالئــي مــن البيعــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عــى أدوار متعــددة، منهــا عــى ســبيل اخلــر واحلديــث ومــن ثــمَّ املناشــدة هبــا، 
ــو  ــذي ه ــاء ال ــرض الرث ــّيام غ ــعرّية والس ــراض الش ــه األغ ــا تضمنت ــا م ومنه
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اآلخــر أيضــًا تضّمــن الّســمة السياســّية واملضمــون احلجاجــي الــذي مــا خــا 
ــيعّي خاّصــة. ــة والّش ــه األدب النُّســوّي عاّم من

- انــرى صــوت األدب النُّســوّي الغديــري عــى مــدى صرورتــه التارخيّيــة 
ومــدى دوره التارخيــي يف جمــال -البيعــة والــوالء ومــن التوثيــق للحادثــة- مــن 
ــعري  ــاب الش ــا اخلط ــي تضمنه ــة الت ــوص اخلاّص ــام النص ــني: األُوىل منه جهت
ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــني اإلم ــت ب ــي حدث ــة الت ــات احلربي ــة الواقع ــذي كان حصيل ال
ــني  ــذي دار ب ــوار ال ــل احل ــن قبي ــر كان م ــا اآلخ ــه، وبعضه ــام ومعارضي السَّ
ــه  ــا تضمنت ــو م ــام ه ــاين منه ــة، والث ــي ُأمي ــاء بن ــى خلف ــدات ع ــاء الواف النس
النصــوص النثرّيــة والســّيام اخلطــب الحتــواء البيعــة لإلمــام تناغــاًم مــع فلســفة 

ــرّي. ــّي والفك ــيج الدين ــن النس ــزء م ــه ج ــر؛ ألنَّ ــث الغدي ــاج بحدي االحتج

ــا  ــة؛ بوصفه ــات الدينّي ــى املرجعي ــًة ع ــا األديب متكئ ــت خطاهب ــد صاغ - فق
ــة؛  ــمَّ التارخيي ــن ث ــث... وم ــول واحلدي ــة والق ــذ الرواي ــيًا يف أخ ــدرًا أساس مص
لتحاكــي يف أدهبــا عاملــًا وجوديــًا متناميــًا ومتنــّوع الظــال، يعكــس يف دالالتــه 
ــام يف املنظومــة اإلســامية التــي رســمها  حقيقــة خافــة اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــة  ــًا بمهم ــخصًا مكّلف ــه ش ــلمني؛ بوصف ــويُّ للمس ــط النب ــي واخل ــدر اإلهل املص
النائــب أو اخلليفــة، وقــد متّثــل فيــه املســتوى العقــدي درجــة مل يبلغهــا أحــد بعد 

رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

قائمة امل�سادر واملراجع 

1. القرآن الكريم 
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2. أدب الشــيعة إىل هنايــة القــرن الثــاين اهلجــري، د. عبــد احلســني طــه محيدة، 
مطبعة الســعادة، مــر، ط2 1968.

ــة  ــدي، مكتب ــدر معب ــد ب ــام، د. حمم ــة واإلس ــاء يف اجلاهلّي 3. أدُب النّس
القاهــرة، 1983. النموذجيــة،  املطبعــة  اآلداب، 

ــة  ــة، مؤسس ــر كحال ــام، عم ــرب واإلس ــي الع ــاء يف عامل ــام النس 4. أع
ــان، )ب. ط( )ب. ت(. ــروت- لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــالة للطباع الرس

5. أعــام النســاء املؤمنــات، حممــد احلســون وأم عــي مشــكور، النــارش: دار 
األرسة للطباعــة والنــرش، إيــران - طهــران ط2 1221هـــ ق.

6. األمــايل، أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطــويس )ت:460 هـــ(، حتقيــق: 
ــرش،  ــة والن ــة للطباع ــة، دار الثقاف ــة البعث ــامّية، مؤّسس ــات اإلس ــم الدراس قس

ــران- قــم، ط1، 1414. إي

ــم، 2013،  ــران - ق ــريت، إي ــة بص ــور، مكتب ــن طيف ــاء، اب ــات النس 7. باغ
ط(. )ب. 

ــر  ــد باق ــار، حمّم ــة األطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن 8. بح
ــروت-  ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــريب للطباع ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي املجل

لبنــان، ط3، 1983.

9. تاريــخ آداب العــرب، مصطفــى صــادق الرافعــي، دار الكتــاب العــريب، 
ــروت، 1974. ب

ــدويل  ــد ال ــر النق ــارص، مؤمت ــريب املع ــدي الع ــاب النق ــوالت اخلط 10. حت
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احلــادي عرش )25ــــ 7/27، 2006(، قســم اللغــة العربية كليــة اآلداب جامعة 
ــامن ط1 2008. ــث األردن- ع ــب احلدي ــامل الكت ــوك، ع الرم

11. مجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربيــة الزاهــرة، أمحــد زكــي 
ــي وأوالده،  ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــارش: رشك ــوت، الن صف

مــر - القاهــرة، 2015.

12. مجهــرة النثــر النُّســوّي يف العــر اإلســامي واألُمــوي، د. ليــى حمّمــد 
ناظــم احليــايل، مكتبــة للبنــان -نــارشون- بــروت- لبنــان، ط1، 2003.

13. الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور، زينــب فــواز، مؤّسســة هنداوي 
للتعليــم والثقافــة، مر- القاهــرة، 2012، )ب. ط(.

14. الــدّر املنثــور مــن املأثــور وغــر املأثــور، عــي العامــي اجلبعــي، حتقيــق: 
ــامية،  ــة اإلس ــوم والثقاف ــي للعل ــز العامل ــارش: املرك ــي، الن ــور اإلبراهيم منص

ــران، ط1، 2012. ــران - طه إي

ــام يف  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أه ــاع ع ــة يف الدف ــل اليمني 15. دور القبائ
ــارش:  ــامد الن ــاة الع ــة: نج ــم، ترمج ــر القائ ــر منتظ ــري، أصغ ــرن األَّول اهلج الق
ــام، أيــران - قــم،  املعاونّيــة الثقافيــة، املجمــع العاملــي ألهــل البيــت عليهــم السَّ

.2012 ط1، 

16. ديــوان أشــعار التشــيُّع إىل القــرن الثالــث، التاســع، مجعــه وحّققــه وقــّدم 
ــاْش دار الغــرب اإلســامي، بــروت، ط1، 1997. لــه: الطَّّيــب العشَّ

17. شــعر النســاء يف صــدر اإلســام والعــر األُمــوي، د. ســعد بــو فاقــة، 
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دار املناهــل، بــروت- لبنــان، ط1، 2007.

18. الشــعر النِّســائي يف أدبنــا القديــم، د. مــي يوســف خليــف، دار غريــب 
للطباعــة، القاهــرة، 1991، )ب. ط(.

ــي  ــن ع ــد ب ــاس أمح ــو العب ــاء، أب ــة اإلنش ــى يف صناع ــح األعش 19. صب
القلقشــندي )ت: 821هـــ(، دار الكتــب املريــة، القاهــرة 1913.

ــاب  ــي، دار الكت ــة األمين ــنّة واألدب، العام ــاب والس ــر يف الكت 20. الغدي
ــان، ط4، 1977. ــروت - لبن ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــريب للطباع الع

ــة  ــارش: املكتب ــري، الن ــني الشبس ــد احلس ــيعة، عب ــعراء الش ــاهر ش 21. مش
ــم، ط1، 1421. ــران - ق ــة، إي ــة املختص األدبي

22. املناشــدة واالحتجــاج بحديــث الغديــر، العامــة األمينــي، مركــز 
الغديــر للدراســات اإلســامية، 2014.

ــاد  ــم جه ــادة كري ــد الس ــم عب ــول كاظ ــر، رس ــعراء الغدي ــوعة ش 23. موس
ــة، ط1، 2010. ــة املقّدس ــة العلوي ــارش: العتب ــارف، الن ــة التع ــاين، مطبع احلس

ــرب، د.  ــرأة يف الغ ــاب امل ــة خلط ــة املعرفي ــراءة يف اخللفي ــوّية - ق 24. النُّس
ــة،  ــة اليمني ــرش، اجلمهوري ــات والن ــوت للدراس ــريش، دار حرم ــاض الق ري

.2007 ط1، 

25. نظــرات يف شــعر صــدر اإلســام، د. ســامي مكــّي العــايّن، املوســوعة 
ــة، بغــداد، 1992. الصغــرة، دار الشــؤون الثقافي
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26. هكــذا قرأهتــم، عبــد اهلــادي الفضــي، دار املرتــى، بــروت - لبنــان، 
ط1، 2003.

الدوريات 

مــأزق املــرأة الشــاعرة قــراءة يف الواقــع الثقــايف، د. نجمــة عبــد اهلل إدريــس، 
ــت،  ــون واآلداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــر، املجل ــامل الفك ــة ع جمل

ــدد: 2، 2005. ــد:34، الع املجل

الهوام�ص 

1- ُينظــر: شــعر املــرأة العربيــة املعــارصة، نقــًا عــن كتــاب شــعر املــرأة يف 
عــر اإلســام، ســعد بــو فاقــة: 36.

ــر:  ــامل الفك ــة ع ــس، جمل ــة إدري ــاعرة، د. نجم ــرأة الش ــأزق امل ــر: م 2- ُينظ
.188

ــة يف  ــة، مقارب ــة والنقدي 3- ُينظــر: مصطلــح )النُّســوي يف الدراســات األدبّي
ــاب  ــن كت ــايل: 1026، ضم ــس فوغ ــدالالت، د. بادي ــول وال ــمية، األُص التس
ــادي  ــدويل احل ــد ال ــر النق ــارص، )مؤمت ــريب املع ــدي الع ــاب النق ــوالت اخلط حت

عــرش، 2006/7/27-25(.

4- أعام النِّساء يف عاملي العرب واإلسام عمر كحاله: 36/1.

ــدف إىل  ــي ي ــري أو عم ــد نظ ــي كلُّ جه ــام )ه ــكل ع ــوية: بش )*( النس
مراجعــة واســتجواب أو نقــد أو تعديــل النظــام الســائد يف البنيــات االجتامعيــة، 
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الــذي جيعــل الرجــل هــو املركــز هــو اإلنســان واملــرأة جنســًا ثانيــًا أو )آخــر( يف 
ــرأة يف  ــاب امل ــة خلط ــة املعرفّي ــراءة يف اخللفّي ــوّية - ق ــر: النُّس ــى(، ُينظ ــة أدن منزل

ــريش: 63. ــاض الق ــرب، د. ري الغ

ــة يف  ــة، مقارب ــة والنقدّي 5- ُينظــر: مصطلــح )النســوّي يف الدراســات األدبّي
ــدالالت(، 1027. ــول وال ــمية، األُص التس

6- تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي: 64/3.

7- املصدر نفسه: 73/3.

8- الغدير يف الكتاب والسنّة واألدب، العامة األميني: 1، 25.

9- املصدر نفسه: 2، 10.

10- هكذا قرأهتم، عبد اهلادي الفضي: 2، 73.

11- ُينظــر: أدب الشــيعة إىل هنايــة القــرن الثــاين اهلجــري، د. عبــد احلســني 
طــه محيــدة: 124.

12- ُينظر: املصدر نفسه: 103.

ــب  ــع، الطَّّي ــث، التاس ــرن الثال ــّيع إىل الق ــعار التش ــوان أش ــر: دي 13- ُينظ
ــاْش: 22. العشَّ

14- ُينظر: أدب الشيعة إىل هناية القرن الثاين اهلجري: 140.

15- ُينظر: املصدر نفسه: 139 و140.

16- بحار األنوار العامة املجلي: 21، 288.
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17- الغدير يف الكتاب والسنّة واألدب: 1، 176.

ــاد  ــم جه ــادة كري ــد الس ــم عب ــول كاظ ــر رس ــعراء الغدي ــوعة ش 18- موس
ــوب: 236/2. ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال ــاين: 123/1 مناق احلس

19- الشعر النسائي يف أدبنا القديم، د. مي يوسف خليف: 66.

ــة،  ــة املذحجّي ــن فرش ــة ب ــت خيثم ــنان بن ــة: ُأمُّ س ــنان املذحجّي )*( ُأمُّ س
شــاعرة عربيــة معروفــة بفصاحــة اللســان والشــجاعة واجلــرأة، مــن املواليــات 
ــًا  ــدت أبيات ــني وأنش ــة صف ــه واقع ــرت مع ــام، وح ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع لإلم
ــال األعــداء والصــر يف املعركــة. ُينظــر:  ض هبــا الرجــال عــى قت محاســّية حتــرِّ

ــكور: 169. ــي مش ــون وأم ع ــد احلس ــات، حمم ــاء املؤمن ــام النس أع

20- باغــات النســاء، ابــن طيفــور: 63، ومشــاهر شــعراء الشــيعة، عبــد 
ــري: 1، 206. ــني الشبس احلس

)*()ســودة بنــت عــامرة بــن األشــر اهلمدانيــة(: شــاعرة مــن شــواعر العرب 
ــدت  ــام، جاه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــيعة اإلم ــن ش ــي م ــان وه ــة وبي ذات فصاح
ــفيان.  ــن أيب س ــة ب ــر معاوي ــلطان اجلائ ــام الس ــقِّ أم ــة احل ــت كلم ــاهنا وقال بلس
ُينظــر: أعــام النســاء املؤمنــات: 522 و523. وقــد ذكــر ابــن طيفــور يف روايــة 
يرويــا عــن حمّمــد بــن عبيــد اهلل اخلزامــي قــال: اســتأذنت َســْودة بنــت عــامرة 
عــى معاويــة فــأذن هلــا، فلــاّم دخلــت عليــه قــال: ِهيــه بنــت األســك، ألســت 

القائلــة يــوم صفــني: 
ــارة  ــن ع ــا ب ــك ي ــي ــر كــفــعــِل أب ــان ومــلــتــقــى األقــــرانشــمِّ ــع ــط يــــوَم ال
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ــه  ــَط ــرص عــلــيــًا واحلـــســـَن وره ــ هبــــــوانوان ــهــا  ــن واب هلــنــد  واقــصــد 

ــام،  ــرب واإلس ــي الع ــاء يف عامل ــام النس ــاء: 30و31 وأع ــات النس باغ
ــة: 270/2. ــر كحال عم

21- باغــات النســاء: 30و31 وأعــام النســاء يف عاملــي العرب واإلســام: 
.270/2

22- األمــايل الطــويس: 517 )رقــم الروايــة: 1131(، ويف مــورد آخــر »عيٌّ 
خليفــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، إّن أخــي ووصّيــي ووزيــري وخليفتــي 
يف أهــي عــيُّ بــن أيب طالــب، يقــيض دينــي، وينجــز موعــدي، يــا بنــي هاشــم 
ال تبغضــوا علّيــًا وال ختالفــوا أمــره فتضّلــوا...«، األمــايل: 602 )رقــم الروايــة: 

.)1244

ــايّن:  ــّي الع ــامي مك ــام، د. س ــدر اإلس ــعر ص ــرات يف ش ــر: نظ 23- ُينظ
.136

ــى  ــة املعن ــة وباغ ــا بالفصاح ــف خطاهب ــدة ُيوص ــرأة الواف ــب امل ــن جان وم
ــكارة  ــر، ومــن الوافــدات النســاء )ب ــّوة التأث ــلوب املتــني فضــًا عــن ق واألُس
اهلاليــة ُأمُّ ســنان اخلثيمــة وليــى األخيليــة امــرأة أيب األســود الــدؤيل وُأمُّ الــّراء 

ــن األطــرش(. بنــت صفــوان عكرشــة بنــت رواحــة ب

ــة: مــن نســاء العــرب املوصوفــات بالشــجاعة واإلقــدام  اَرة اهلاليَّ ــكَّ )*( َب
والفصاحــة والشــعر والنثــر، كــام طرقــت أبــواب اخلطابــة مــن أديبــات العــر 
ــام وكانــت بمعيتــه يف وقعــة صفــني  األُمــوي، نــارصت اإلمــام علّيــًا عليــه السَّ
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فخطبــت هبــا خطبــًا محاســية حّضــت هبــا القــوم عــى نــرة اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــام. ُينظــر: الــدر املنثــور يف طبقــات ربــات اخلــدور زينــب فــواز: 173. السَّ

ــي: 2،  ــي اجلبع ــي العام ــور، ع ــر املأث ــور وغ ــن املأث ــور م ــدّر املنث 24- ال
537و538.

25- )*( ســعاد عبــد األمــر هــادي رشع اإلســام: اشــتهرت بلقب )ســعاد 
ــد  ــة املول ــب نجفي ــة النس ــة عراقي ــاعرة عربي ــام()1357...(، ش رشع اإلس
والنشــأة، قطنــت ُأرسهتــا حمافظــة البــرة أوالً ثــمَّ نزحــت إىل النّجــف األرشف 
ــس  ــل التدري ــت يف احلق ــة، عمل ــات املقّدس ــى العتب ــني ع ــوم الوهابي ــام هج أّي
ــف األرشف  ــة بالنج ــوزة الديني ــة يف احل ــت بالدراس ــنوات، التحق ــوي لس الثان
ــوم العربيــة واللغوّيــة والنحوّيــة والرفّيــة والقرآنّيــة،  وختّصصــت يف العل
ومــن آثارهــا: ديــوان شــعر خمطــوط اليتيــم يف املثــل العــريب ُطبــع ســنة 2000، 
املجــازات النبوّيــة للرشيــف الــريض قامــت بإعراهبــا وحتليلهــا حتليــًا باغّيــًا، 
وأيضــًا تلخيــص البيــان يف جمــازات القــرآن للرشيــف الــريض خمطــوط قامــت 
بإعرابــه وحتليلــه، ُينظــر: موســوعة شــعراء الغديــر: 6، 183و184، موســوعة 

ــر: 6، 184و 185. ــعراء الغدي ش

26- )*( هنلــة جــواد كاظــم عبــاس الكعبــي )1390 -...( مــن الشــواعر 
العراقّيــات، ولــدت يف النجــف األرشف 1970، معلمــة جامعــة، توصــف مــن 
الشــاعرات التــي هلــا هوايــة يف كتابــة الشــعر الوطنــي وكّل األحــداث التــي مــّر 
ــًا  ــل دمع ــوان )أس ــرات بعن ــدة الف ــرشت يف جري ــدة ن ــراق، وَأّول قصي ــا الع هب
ــعراء  ــوعة ش ــر: موس ــوط. ُينظ ــعر خمط ــوان ش ــا: دي ــن آثاره ــطني(، وم لفلس
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ــر: 6، 517. الغدي

27- املصدر نفسه: 6، 517 و518.

28- املصدر نفسه: 6، 518 و519.

29- ُينظــر: مجهــرة النثــر النُّســوي يف العــر اإلســامي واألُمــوي، د. ليــى 
حممــد ناظــم احليــايل: 34.

30- ُينظر املصدر نفسه: 32.

31- أدُب النّساء يف اجلاهلية واإلسام، د. حممد بدر معبدي: 120.

32- صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء القلقشندي: 254/1.

33- ُينظر: أدُب النّساء يف اجلاهلية واإلسام: 120.

34- ُينظر: مجهرة النثر النُّسوي يف العر اإلسامي واألُموي: 85.

واملناشــدة  197و198   ،1 واألدب:  والّســنة  الكتــاب  يف  الغديــر   -35
الغديــر العامــة األمينــي: 72. واالحتجــاج بحديــث 

ــة  ــن لوح ــمها ضم ــة درج اس ــي كنان ــن بن ــرأة م ــة: ام ــة احلجونّي )*( دارمّي
أدب الوافــدات وال ســّيام الوافــدات عــى معاويــة بــن أيب ســفيان مــن أديبــات 
ــور  ــن املأث ــور م ــّدر املنث ــاء: 72 وال ــات النس ــر: باغ ــوي. ُينظ ــر األُم يف الع
ــة الزاهــرة،  وغــر املأثــور: 538/2 ومجهــرة خطــب العــرب يف عصــور العربي

ــوت: 367/2. ــي صف ــد زك أمح

ــاء:  ــات النس ــر: 90و91 وباغ ــث الغدي ــاج بحدي ــدة واالحتج 36- املناش
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70و71.

ــت  ــي أروى بن ــة ه ــب: يف رواي ــد املطل ــن عب ــارث ب ــت احل )*( أروى بن
احلــارث بــن عبــد املطلــب، مــن أديبــات العــر اإلســامي األَّول وفــدت عــى 
ــام،  معاويــة بــن أيب ســفيان مــع مــن وفــد مــن أنصــار اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
واشــتهرت بخطبهــا وحوارهــا وشــعرها مــع هنــد بنــت عتبــة يف شــعر النقائض. 

ــر النســوي يف العريــن اإلســامي واألُمــوي: 85. ُينظــر: مجهــرة النث

واإلســام:  اجلاهليــة  يف  النّســاء  أدُب  النســاء:27و28  باغــات   -37
146و147 وأعــام النســاء يف عاملــي العــرب واإلســام: 1، 28 والــّدر املنثــور 

ــور: 544/2. ــر املأث ــور وغ ــن املأث م

38- أدُب النّساء يف اجلاهلية واإلسام: 125.

39- مجهرة النثر النُّسوي يف العرين اإلسامي واألُموي:21.

40- املصدر نفسه:21.

ــام يف  ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أه ــاع ع ــة يف الدف ــل اليمني 41- دور القبائ
ــامد: 434. ــاة الع ــة: نج ــم، ترمج ــر القائ ــر منتظ ــري، أصغ ــرن األَّول اهلج الق
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آية إكمال الدين مقاربة داللّية يف حدود الّنّص وآفاق الّتفسري

م. م. عدنان حممد �سندي البنداوّي

توطئة..

ــوّي  ــدرس اللغ ــأة ال ــع نش ــّم دواف ــم أه ــرآن الكري ــان َأنَّ الق ــن البي ــيٌّ ع غن
عنــد العــرب، وُأســلوب نظمــه مــن أهــم األنــامط التــي درســها علــامء العربّيــة 
ــى  ــاظ ع ــهمت يف احلف ــًة َأس ــوًدا جليل ــا جه ــوا فيه ــة، وبذل ــا املختلف بعلومه
ــكل  ــا َأدَّى- بش ــو م ــا، وه ــد صيانته ــا وقواع ــات ضبطه ــة وآلي ــة العربّي اللغ
مــن األشــكال- إىل احلفــاظ عــى معــاين القــرآن الكريــم ومــا ترمــي إليــه، ذلــك 
بــأّن قســاًم مــن اآليــات القرآنيــة الرشيفــة تبقــى مبهمــًة وملبِســًة إذا مل ُتفــر عــن 
طريــق علــوم اللغــة، فضــًا عــن األُمــور الفقهّيــة والعبادّيــة وغــر ذلــك، ومــن 
املعلــوم أّن أهــّم مزّيــة متّيــز القــرآن الكريــم أّنــه معجــز، واللغــة أقــوى دعامــة 
تؤكــد إعجــازه، ولذلــك فــإّن تنــاوَل اآليــات القرآنّيــة والتعامــَل معهــا ال ُبــدَّ أْن 
يكــون دقيقــًا وعــى مســتوى عــاٍل مــن احلــذر والتثّبــت؛ ألّنــه تعامٌل مــع أقدس 
ــك  ــى ذل ــال ع ــل ومث ــر دلي ــا، وخ ــة وأرقاه ــر الّلغ ــى مظاه ــوص وأع النّص
ــا  ــورة بعمومه ــذه الس ــة، فه ــدة املبارك ــورة املائ ــن س ــة م ــة الثالث ــر يف اآلي النظ
ــا  ــا م ــات، ومنه ــب الترشيع ــّص جان ــا خي ــا م ــددة، منه ــائل متع ــت مس تناول
خيــّص جانــب العقيــدة، ومنهــا مــا خيــّص قصــص الســابقني مــن أهــل الكتــاب، 
ــا عــى الوجــه اخلــاص فقــد اشــتملت اآليــة الثالثــة مــن هــذه  وغــر ذلــك، َأمَّ
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الســورة عــى معــاٍن متعــددة، منهــا ذكــر املحرمــات مــن األطعمــة، واخلبائــث 
وأحكامهــا، ومنهــا ذكــر يــوم عظيــم لــدى املســلمني يمثــل انعطافــًة جليلــة يف 
تاريــخ اإلســام، وهــو اليــوم الــذي عــاش فيــه الكفــار اليــأس الكامــل، وهــو 
ــّم فيــه النعمــة، وريض  اليــوم الــذي أكمــل اهلل، تعــاىل اســمه، فيــه الديــن، وأت

ــا خالــًدا جلميــع البرشيــة. عــزَّ وجــلَّ اإلســاَم دينً

ومــن هــذا املنطلــق ال ُبــدَّ أن يكــون التعامــل مــع هــذه اآليــة بحــذٍر وتأمــل 
وتثّبــت حتــى ال يقــع الباحــث فريســة لأهــواء الشــخصّية والنظــرة الســطحّية 
ــذا  ــق ه ــران، ولتحقي ــه واخل ــاع والتي ــط والضي ــَث إىل التخّب ــود البح ــي تق الت
ــا  ــني أحدمه ــني اثن ــق مطلب ــى وف ــة ع ــذه اآلي ــث يف ه ــيكون البح ــرض س الغ
ــدرج  ــد أن ن ــوم( بع ــة الي ــة كلم ــر )دالل ــة(، واآلخ ــة لآلي ــدة املوضوعّي )الوح

ــة الكريمــة. نــصَّ اآلي

ُأهِــلَّ  وَمَــا  الْخِنِْزيــِر  وََلحْــمُ  وَالــدَّمُ  الْمَيَْتــُة  عََليُْكــمُ  اآليــة: ﴿حُرِّمَــتْ  نــصُّ 
ــا  ــبُعُ إِلَّ مَ ــا َأَكَل السَّ ــُة وَمَ ــُة وَالنَّطِيحَ ــوَذةُ وَالْمَُترَدِّيَ ــُة وَالْمَوُْق ــهِ وَالْمُنَْخنَِق ــهِ بِ ــِر اللَّ لَِغيْ
ــوْمَ  ــقٌ الْيَ ْزَلِم َذلُِكــمْ فِسْ ــاْلَ ــمُوا بِ ــِب وََأنْ تَسَْتْقسِ ــى النُّصُ ــحَ عََل ــا ُذبِ ــمْ وَمَ يُْت َذكَّ
ــوْمَ َأْكمَْلــتُ  ــوِْن الْيَ ــوْهُمْ وَاخْشَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مِــنْ دِينُِكــمْ َفــاَ تَْخشَ
ــا َفمَــِن  َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اْلِسْــاَمَ دِينً
﴾ املائــدة، اآليــة:  ــهَ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ ثـْـٍم َفــِإنَّ اللَّ اْضُطــرَّ فِــي مَْخمَصَــةٍ َغيْــرَ مَُتجَانِــفٍ ِلِ

.3

املطلب األَّول: الوحدة املوضوعّية لآلية املباركة:
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يشــتمل نــّص اآليــة الكريمــة عــى مضامــني عــّدة منهــا ذكــر املحرمــات مــن 
األطعمــة واخلبائــث وأحكامهــا، ويــوم يــأس الكفــار مــن ديــن اإلســام، يــوم 
إكــامل الديــن وإمتــام النعمــة ورضــا الــرّب اإلســام دينــًا، وأحــكام االضطــرار 
ــامء  ــاول العل ــني تن ــّوع يف املضام ــّدد والتن ــك التع ــا لذل ــرورات، وتبًع وال
واملفــرون مســألة كــون هــذه اآليــة واحــدًة أو أكثــر مــن آيــة، وبعبــارة ُأخــرى 
هــل إّن آيــة إكــامل الديــن آيــة مســتقلة رصحيــة أو هــي جــزء مــن آيــة؟ والناظــر 
املتفّحــص واملتتّبــع ملــا رواه املحدّثــون واملفــّرون يلحــظ أهّنــم يذكــرون )آيــة 
ــر  إكــامل الديــن( وخيّصوهنــا باحلديــث والنــزول يف حّجــة الــوداع ويــوم الغدي
ــاك  ــكاد يكــون هن ــة، يف حــني ي ــة مســتقلة وليســت جــزءًا مــن آي ــا آي عــى أهّن
إمجــاع عــى أهّنــا هــي ومــا ذكــر مــن الّتحريــم قبلهــا آيــة واحــدة بــا خــاف 
كــام يــّرح بذلــك الشــيخ الطــويّس)1(، وكأّن قولــه تعــاىل: ﴿الْيَــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ 
َلُكــمْ  َأْكمَْلــتُ  الْيَــوْمَ  وَاخْشَــوِْن  تَْخشَــوْهُمْ  َفــاَ  دِينُِكــمْ  مِــنْ  َكَفــرُوا 
دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾، قــد ُأقحــم 
ــم اللحــوم واخلبائــث وأحكامهــا بحيــث  ــة حتري ــا يف هــذا املوضــع يف آي إقحاًم
إهّنــا لــو رفعــت ملــا نقــص مــن معنــى اآليــة يشء ويبقــى الســياق متسلســًا مــن 
احلديــث عــن املحرمــات وأحكامهــا إىل احلديــث عــن االضطــرار والــرورات 
وال خلــل يف معنــى اآليــة وســياقها)2(، واعتقــاًدا بالقــول بثبــوت النــّص القــرآيّن 

)1( ينظر: التبيان يف تفسر القرآن، شيخ الطائفة الطويّس، حتقيق: أمحد حبيب قصر العامي، 
دار إحياء الراث العريب، 428/3. 

)2( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، الّسيد العامة حمّمد حسني الطباطبائّي، مؤسسة األعلمّي، 
بروت، ط1، 1997م، 171/5، ومواهب الرمحن يف تفسر القرآن، السيد عبد األعى 
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وقدســّيته وحفظــه وعــدم حتريفــه ال ُبــدَّ مــن البحــث عــن األرسار املكنونــة يف 
جمــيء التعبــر القــرآيّن عــى هــذه الصــورة واســتجاء املقاصــد مــن وراء ذلــك 
األُســلوب البديــع، فنجــد هنــاك اجتاًهــا مــن العلــامء واملفريــن يذهــب إىل أّن 
هــذا النــّص ورد يف ســياق اآليــة الطبيعــّي، إذ يــرى الزخمــرشّي أّن معنــى قولــه 
ــوْهُمْ وَاخْشَــوِْن﴾  ــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مِــنْ دِينُِكــمْ َفــاَ تَْخشَ تعــاىل: ﴿الْيَ
ــدّل عــى االســتمرار يف الســياق والّربــط مــع مــا قبلــه، فبعــد أن ذكــر تعــاىل  ي
ذكــُره، املحرمــاِت مــن اللحــوم وأقســامها وأحكامهــا أراد أن ُيطمئــن املســلمني 
ــوا  ــم )يئس ــول إهّن ــنْ دِينُِكــمْ﴾، فيق ــرُوا مِ ــسَ الَّذِيــنَ َكَف ــوْمَ يَئِ ــه: ﴿الْيَ بقول
ــم( ــت عليك ــا حرم ــث بعدم ــذه اخلبائ ــني هل ــوا حمّلل ــوه وأن ترجع ــن أن يبطل م

)1(، ويتابــع هــذا الــرأي أيًضــا فخــر الديــن الــرازّي يف تفســره الكبــر، فيشــر 

إىل أّن معنــى ذلــك أهّنــم )يئســوا مــن أن حتّللــوا هــذه اخلبائــث بعــد أْن جعلهــا 
اهلل حمّرمــة()2(، وهــو مــا يــراه اآللــويّس أيًضــا، إذ يقــول يف تفســر هــذه اآليــة 
)واملــراد انقطــع رجاؤهــم مــن إبطــال دينكــم ورجوعكــم عنــه بتحليــل هــذه 
ــن  ــن املفري ــاه م ــاك اجت ــر هن ــر يظه ــب اآلخ ــا()3(، ويف اجلان ــث وغره اخلبائ

املوسوّي السبزوارّي، دار التفسر، قم، إيران، ط5، 2010: 341/10. 
)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، للعامة جار اهلل 
الزخمرشّي )ت 538هـ(، حتقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ 

عي حمّمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط1، 1998م، 196/2. 
)2( تفسر الفخر الرازّي )املشهور بالتفسر الكبر أو مفاتيح الغيب(، دار الفكر، لبنان، ط1، 

 .140/11 ،1981
اآللويّس  حممود  الدين  شهاب  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  يف  املعاين  روح   )3(
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ــل  ــر املتأّم ــٍب للناظ ــى عجي ــى معنً ــتمل ع ــياقها تش ــة يف س ــب إىل أّن اآلي يذه
فصــدر اآليــة، أعنــي قولــه تعــاىل: ﴿حُرِّمَــتْ عََليُْكــمُ الْمَيَْتــُة وَالــدَّمُ وََلحْــمُ 
ــهِ بِــهِ وَالْمُنَْخنَِقــُة وَالْمَوُْقــوَذةُ وَالْمَُترَدِّيَــُة وَالنَّطِيحَــُة وَمَــا  الْخِنِْزيــِر وَمَــا ُأهِــلَّ لَِغيْــِر اللَّ
ْزَلِم  يُْتــمْ وَمَــا ُذبِــحَ عََلــى النُّصُــِب وََأنْ تَسَْتْقسِــمُوا بِــاْلَ َأَكَل السَّــبُعُ إِلَّ مَــا َذكَّ
ــي  ــرَّ فِ ــِن اْضُط ــٍل: ﴿َفمَ ــن قائ ــزَّ م ــه ع ــي قول ــا، أعن ﴾ وذيله ــقٌ َذلُِكــمْ فِسْ
ــا غــر  ــهَ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ﴾ يكّونــان معنًــى تامًّ ثـْـٍم َفــِإنَّ اللَّ مَْخمَصَــةٍ َغيْــرَ مَُتجَانِــفٍ ِلِ
ــوْمَ  ــه تعــاىل: ﴿الْيَ ــه عــى يشء مــن قول ــراد من ــادة امل ــاه وإف متوقــف يف متــام معن
ــكل  ــذا الش ــي هب ــة، وه ــتمرار اآلي يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مِــنْ دِينُِكــمْ﴾ باس

متاثــل آيــات متقدمــات عليهــا يف النــزول)1(، واآليــات هــي:

- قولــه تعــاىل يف اآليــة )145( مــن ســورة األنعــام املباركــة: ﴿ُقــْل َل َأِجــدُ فِــي 
ــا مَسْــُفوحًا  ــهُ إِلَّ َأنْ يَُكــونَ مَيَْتــًة َأوْ دَمً ــٍم يَْطعَمُ ــا عََلــى َطاعِ ــا ُأوحِــيَ إَِلــيَّ مُحَرَّمً مَ
ــهِ بـِـهِ َفمَــِن اْضُطــرَّ َغيْــرَ بَــاٍغ وََل عَــادٍ  َأوْ َلحْــمَ خِنِْزيــٍر َفِإنَّــهُ ِرجْــسٌ َأوْ فِسْــًقا ُأهِــلَّ لَِغيْــِر اللَّ

َفــِإنَّ رَبَّــكَ َغُفــورٌ رَحِيــمٌ﴾.

ــا  ــة: ﴿إِنَّمَ ــة )115( مــن ســورة النحــل املبارك ــارك اســمه يف اآلي ــه تب - قول
ــرَّ  ــِن اْضُط ــهِ َفمَ ــهِ بِ ــِر اللَّ ــلَّ لَِغيْ ــا ُأهِ ــِر وَمَ ــمَ الْخِنِْزي ــدَّمَ وََلحْ ــَة وَال ــرَّمَ عََليُْكــمُ الْمَيَْت حَ

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ــهَ َغُف ــِإنَّ اللَّ ــادٍ َف ــاٍغ وََل عَ ــرَ بَ َغيْ

- قولــه عــزَّ مــن قائــل يف اآليــة )172( مــن ســورة البقــرة املباركــة: ﴿إِنَّمَــا 
ــرَّ  ــِن اْضُط ــهِ َفمَ ــِر اللَّ ــهِ لَِغيْ ــلَّ بِ ــا ُأهِ ــِر وَمَ ــمَ الْخِنِْزي ــدَّمَ وََلحْ ــَة وَال ــرَّمَ عََليُْكــمُ الْمَيَْت حَ

البغدادّي، ت 1270هـ، دار إحياء الراث العريّب، لبنان، 60/6. 
)1( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، 170/5. 
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ــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ــهَ َغُف ــهِ إِنَّ اللَّ ــمَ عََليْ ــاَ إِثْ ــادٍ َف ــاٍغ وََل عَ ــرَ بَ َغيْ

ومعنــى ذلــك أنَّ قولــه تعــاىل: ﴿الْيَــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا مِــنْ دِينُِكــمْ﴾ 
ــن  ــة م ــذه اآلي ــط ه ــا يف وس ــا موضوًع ــا اعراضيًّ ــّكل كاًم ــده يش ــا بع وم
ــك إْن  ــرق يف ذل ــا، وال ف ــا وبياهن ــة يف داللته ــظ اآلي ــه لف ــف علي ــر أْن يتوق غ
ــّي حممــًدا-  ــة فتخّللــت بينهــا حــني نزوهلــا أو أّن النب كان نزوهلــا يف وســط اآلي
صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلَّم- هــو الــذي أمــر كّتــاب الوحــي بوضعهــا يف هــذا 
ــه  ــب إلي ــا يذه ــذا م ــزواًل)1(، وه ــام ن ــني واختافه ــال اآليت ــع انفص ــع م املوض
عــدد مــن املفريــن كالشــيخ الطــريس والســيد عبــد األعــى الســبزواري)2(، 
والســيد عبــد األعــى الســبزوارّي يف مواهــب الرمحــن)3(، والســيد عبــد احلســني 
رشف الديــن)4(، ومــا يؤيــد ذلــك أّن أكثــر الروايــات الــواردة يف ســبب 
ــاىل: ﴿ ــه تع ــر قوَل ــت بالذك ــام خّص ــا- إّن ــن كّله ــة - إْن مل تك ــذه اآلي ــزول ه ن
ــتْ  ــة ﴿حُرِّمَ ــل اآلي ــّرض ألص ــر أن تتع ــن غ ــرُوا﴾ م ــسَ الَّذِيــنَ َكَف ــوْمَ يَئِ الْيَ
ــل  ــرأي القائ ــًا لل ــّي دلي ــيد الطباطبائ ــا يّتخــذه السَّ عََليُْكــمُ الْمَيَْتــُة﴾، وهــو م
ــًا  ــتقاًّ منفص ــزواًل مس ــوْمَ يَئِــسَ الَّذِيــنَ َكَفــرُوا﴾ ن ــاىل: ﴿الْيَ ــه تع ــزول قول بن

)1( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، 170/5. 
)2( تفسر جوامع اجلامع للشيخ الطريّس، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسامّي، مجاعة املدرسني، 

قم، ط2، 1423هـ، 475/1. 
)3( ينظر: مواهب الرمحن يف تفسر القرآن، 341/10. 

)4( ينظر: فلسفة امليثاق والوالية، السيد عبد احلسني رشف الدين، ت 1377هـ، حتقيق: عي 
الراث، بروت، ط1، 2011،  البيت عليهم السام إلحياء  باقر، مؤسسة أهل  جال 
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ــّي  ــف النب ــتند إىل تألي ــة مس ــط اآلي ــا يف وس ــل، وأّن وقوعه ــدر والذي ــن الص ع
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ســانًدا ذلــك بــام روي يف الــدّر املنثــور)1(، عــن عبــد بــن 
- صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم- وهــو  محيــد عــن الشــعبّي قــال: نــزل عــى النبــيِّ
ــه -  ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ﴾ وكان إذا أعجبت ــاىل: ﴿الْيَ ــه تع ــة قوُل بعرف
ــورة، قــال: وكان  ــام- آيــاٌت جعلهــّن صــدر السُّ ــاة والسَّ عليــه وعــى آلــه الصَّ
جريــل يعلمــه كيــف ينســك)2(، ولعــّل مــن نافلــة القــول احلديــث عــن قضيــة 
ــوم أّن  ــن املعل ــات، فم ــور واآلي ــب الس ــه، وترتي ــم وتدوين ــرآن الكري ــع الق مج
ــة بحســب  ــة - وكذلــك الســور الرشيفــة- مل جتمــع كّلهــا مرّتب ــات القرآني اآلي
النــزول الزمنــّي، فهنــاك كثــر مــن الســور التــي نزلــت يف املدينــة وفيهــا آيــات 

ــا)3(. ــس وارد أيًض ــة والعك مكّي

ــر  ــذا التعب ــون وراء ه ــرِّ املكن ــتجاًء لل ــيس واس ــذا التأس ــى ه ــاًء ع وبن
ــتُ َلُكــمْ  ــوْمَ َأْكمَْل ــاىل: ﴿الْيَ ــه تع ــبب يف ورود قول ــول: إّن الس ــن الق فيمك
دِينَُكــمْ﴾ ههنــا يف آيــة تشــتمل عــى موضــوع ال صلــة لــه هبــا وهــو موضــوع 
ــام  ــامل، رب ــن األع ــث م ــوم واخلبائ ــن اللح ــرام م ــال واحل ــكام احل ــان أح بي
ــب  ــف والتاع ــد التحري ــه ي ــل إلي ــن أْن تص ل م ــوع األَوَّ ــة املوض ــاء لصيان ج

)1( ينظر: الدّر املنثور يف التفسر باملأثور، جال الدين السيوطّي، ت 911هـ، حتقيق: الدكتور 
عبد اهلل بن عبد املحسن الركي، مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط1، 2003، 182/5. 

)2( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، 171-170/5. 
)3( ينظر: موجز علوم القرآن، الدكتور داود العطار، مؤسسة األعلمّي للمطبوعات، بروت، 

لبنان، ط3، 1995م، 178-177. 
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ــنُ  ــا نَحْ ــه: ﴿إِنَّ ــة بقول ــّزة واجلال ــه رّب الع ــد ب ــا وع ــذا ممّ ــر)1(، وه والتغي
ــا َلــهُ َلحَافُِظــونَ﴾ )ســورة احلجــر، اآليــة: 9(، وال نعــدم هلــذا  ْكــرَ وَإِنَّ نَزَّلْنَــا الذِّ
الــرأي مــا يســنده يف ُأســلوب القــرآن الكريــم، فقــد ورد يف غــر موضــع مــن 
ــور  ــن األُم ــل م ــر جلي ــان أم ــأنه تبي ــّل ش ــا أراد اهلل ج ــإذا م ــم، ف ــرآن الكري الق
التــي تشــتمل عــى أمهيــة خاصــة، أدرجــه ضمــن ســياق آيــات كريمــة حِلكــم 
ــنة  ــودة واملستحس ــة املعه ــت الباغي ــن النك ــلوب م ــذا األُس ــددة، ويف ه متع
ــلوب يف  ــذا األُس ــة ورود ه ــن أمثل ــة، وم ــة والفصاح ــامء الباغ ــة عل ــد أئم عن
ــاءَ النَِّبــيِّ  ــا نِسَ ــزاب: ﴿يَ ــورة األح ــاىل يف س ــه تع ــا ورد يف قول ــم م ــرآن الكري الق
ــذِي  َلسْــُتنَّ َكَأحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إِِن اتََّقيُْتــنَّ َفــاَ تَْخَضعْــنَ بِالَْقــوِْل َفيَْطمَــعَ الَّ
ــرُّجَ  ــنَ تَبَ ــي بُيُوتُِكــنَّ وََل تَبَرَّجْ ــرْنَ فِ ــا * وََق ــوًْل مَعْرُوًف ــنَ َق ــرَضٌ وَُقْل ــهِ مَ ــي َقْلِب فِ
ــهَ وَرَسُــوَلهُ إِنَّمَــا يُِريــدُ  وَلــى وََأقِمْــنَ الصَّــاَةَ وََآتِــنَ الــزََّكاةَ وََأطِعْــنَ اللَّ الْجَاهِلِيَّــةِ اْلُ
ــا  ــَل الْبَيْــتِ وَيَُطهِّرَُكــمْ تَْطِهــرًا * وَاْذُكــرْنَ مَ ــهُ لِيُْذهِــبَ عَنُْكــمُ الرِّجْــسَ َأهْ اللَّ
ــهَ َكانَ َلطِيًفــا خَِبــرًا﴾  ــهِ وَالْحِْكمَــةِ إِنَّ اللَّ يُْتَلــى فِــي بُيُوتُِكــنَّ مِــنْ َآيَــاتِ اللَّ
]األحــزاب 23-34[ فهــذه اآليــات الرشيفــة نزلــت يف بيــان شــأن نســاء النبــيِّ 
ــهُ  ــدُ اللَّ ــا يُِري ــاىل: ﴿إِنَّمَ ــه تع ــّن إالَّ أّن قول ــلَّم ومنزلته ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
تَْطِهــرًا﴾ مجلــة معرضــة  الْبَيْــتِ وَيَُطهِّرَُكــمْ  َأهْــَل  الرِّجْــسَ  لِيُْذهِــبَ عَنُْكــمُ 
خمتلفــة اخلطــاب ذات داللــة واضحــة االســتقال عــن ســياق اآليــات بنــاًء عــى 
مــا تشــتمل عليــه مــن ضامئــر املخاطبــني، وداللتهــا ال تتوقــف عــى بقيــة اآليــة 

)1( ينظر: األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنَزل، الشيخ نارص مكارم الشرازّي، مدرسة اإلمام عيِّ 
ام، قم، إيران، ط1، 1426هـ، 423/3- 424.  بن أيب طالب عليه السَّ
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الرشيفــة، إذ تبــنّي قضيــة مهمــة خمتلفــة متاًمــا عــامَّ هــي يف ســياقه وهــي مســألة 
ــيِّ وإذهــاب الرجــس عنهــم وتطهرهــم)1(. ــت النب عصمــة أهــل بي

ــة مــدار البحــث متاثــل  ــرأي، أّن اآلي يتضــح مــن ذلــك، عــى وفــق هــذا ال
شــبيهاهتا مــن آيــات التحريــم واالضطــرار وأقحمــت فيهــا آيــة اليــأس وإكــامل 
ــا، وال فــرق يف ذلــك أْن يكــون  ــن وإمتــام النعمــة ورضــا اهلل اإلســام دينً الدي
ذلــك مــن امُلنــِزل احلكيــم أو مــن النبــيِّ الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم أو 
مــن كّتــاب الوحــي بأمــر مــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم فإّنــه ال يــّر 
ــدر  ــس إىل ص ــا إذا قي ــكام اعراضيًّ ــون ال ــب يف ك ــرأي واملطل ــذا ال ــل ه بأص

اآليــة وذيلهــا)2(.

املطلب الثاين: داللة كلمة )اليوم(:

ــة ببيــان  ــة واملشــارب الفكرّي اعتنــى املفــرون مــن خمتلــف املذاهــب الفقهّي
ــا،  ــع بحثن ــة، موض ــة الكريم ــه اآلي ــارت إلي ــذي أش ــوم( ال ــة )الي ــة كلم دالل
وبذلــوا جهودهــم يف معرفــة املــراد منهــا وذهبــوا مذاهــب متنوعــة يف تفســرها، 
ويمكــن إمجــال تلــك اآلراء بطريقــني، أحدمهــا ذهــب إىل تفســر الكلمــة 
ــام اكتفــى بالنظــر  جمــردة مــن النظــر إىل أســباب النــزول ووقتــه ومناســبته، وإنَّ
إىل مضمــون الكلمــة ومعناهــا، والطريــق اآلخــر هــو مــا تعامــل مــع الكلمــة يف 
ســياق النــّص القــرآيّن متمثــًا بالعــودة إىل أســباب النــزول والتاريــخ واحلديــث 

)1( ينظر: مواهب الرمحن يف تفسر القرآن، 341/10. 
القرآن،  تفسر  يف  الرمحن  ومواهب   ،171-170/5 القرآن:  تفسر  يف  امليزان  ينظر:   )2(
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ــة. ــة عــن هــذه اآلي والروايــات املروّي

ل: ذهــب عــدد مــن املفريــن إىل أّن املــراد مــن )اليــوم( يف هــذه  الطريــق األَوَّ
ــم مــا  اآليــة الرشيفــة ليــس ذلــك اليــوم الــذي نزلــت فيــه بعينــه حتــى يقــال إهنَّ
ــة أو الرهــة مــن الزمــن  ــه املرحل ــراد من ــام امل ــوم أو يومــني، وإّن ــه بي يئســوا قبل
احلــارض ومــا يّتصــل بــه مــن األزمنــة املاضيــة واآلتيــة كقولــك كنــت باألمــس 

ا وقــد رصت اليــوم شــيًخا)1(. شــابًّ

وتأسيًســا عــى هــذا الفهــم ال يقصــد بـــ )اليــوم( هاهنــا يومــًا معينــًا أو حادثة 
تارخيّيــة خاصــة هلــا داللتهــا وأثرهــا الكبــر، بــل يشــر إىل بدايــة مرحلــة حتكــي 
ــيطرة عــى هــذه الدعــوة  عــن عظمــة اإلســام ويــأس األعــداء الكفــار مــن السَّ
اإلهلّيــة والرســالة الســاموّية، َبيــَد أّنــه ال توجــد قرينــة يف النــّص تشــر إىل ترجيح 

اســتعامل املعنــى املجــازّي ورصف االســتعامل عــن املعنــى احلقيقــّي للكلمــة.

الطريــق الثــاين: يف هــذا اجلانــب نجــد عــدًدا مــن العلــامء واملفريــن تناولــوا 
داللــة كلمــة )اليــوم( يف هــذه اآليــة املباركــة باعتبــار داللتهــا ومعناهــا احلقيقــّي 
ــك  ــياقها، وذل ــن س ــراد م ــة امل ــة ومعرف ــة اآلي ــى دالل ــوف ع ــال الوق ــن خ م
ــع  ــة الوقائ ــا ومعرف ــباب نزوهل ــة وأس ــبة اآلي ــى مناس ــرف ع ــتدعي التع يس
ــروف  ــك الظ ــتجامع كلِّ تل ــزول، واس ــت الن ــان وق ــة إّب ــوادث التارخيّي واحل
ــة، ألّن  ــن الكلم ــود م ــى املقص ــة واملعن ــروج باملحصل ــّص للخ ــة بالن املحيط
التعامــل مــع النــّص القــرآيّن يتطلــب التأّمــل يف مضامينــه مقرونــًة إليهــا القرائــن 

ــاط: ــتعرضها يف نق ــوال نس ــك أق ــا، ويف ذل ــط هب ــي حتي ــرى الت األُخ

)1( ينظر: الكشاف، 195/2، وجوامع اجلامع، 473/1، وتفسر الرازّي، 139/11. 
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- قيــل إّن املــراد مــن اليــوم هــو )يــوم عرفة( عــر اجلمعــة يف حّجة الــوداع، 
إذ يــروى أّنــه )قــال أســباط عــن الّســدي: نزلــت هــذه اآليــة يــوم عرفــة، فلــم 
ينــزل بعدهــا حــال وال حــرام، ورجــع رســول اهلل- صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- 
ــن  ــر ع ــن جري ــن اب ــور ع ــدر املنث ــيوطّي يف ال ــر الس ــامت()1(، وذك ــلَّم- ف وس
قتــادة أّنــه قــال: إّن هــذه اآليــة )نزلــت عــى رســول اهلل- صــّى اهلل عليــه )وآلــه( 
وســلَّم- يــوم عرفــة، يــوم مجعــة حــني نفــى اهلل املرشكــني عــن املســجد احلــرام، 
وأخلــص للمســلمني حّجهــم()2(، وهــذا الــرأي ال يصمــد أمــام النّظــر الدقيــق 
والتحليــل، وال حيمــل يف مضمونــه إقناًعــا، إذ مــا املوجــب ألْن يكــون يــوم عرفة 
هــذا خمتلًفــا عــن غــره مــن أيــام عرفــة األُخــر يف الســنوات الســابقة؟ ولــو كان 
يوًمــا كغــره ومل حتــدث فيــه حادثــة خاصــة هلــا أمهّيتهــا العظيمــة، فكيــف حيمــل 

هــذا اليــوم التعظيــم والتبجيــل الــذي خّصتــه بــه هــذه اآليــة؟

- مــن اآلراء التــي تداوهلــا املفــّرون يف بيــان داللــة )اليــوم( هــو يــوم )فتــح 
ــة ومناســكهم  ــن وهــدم أركان اجلاهلّي مكــة( ودخــول املســلمني آمنــني ظاهري
وال حيــّج معهــم مــرشك وال يطــوف بالبيــت عريــان)3(، وهــذا الــرأي بعيــد أيًضا 
عــن القبــول؛ إذ ال تســنده األخبــار والوقائــع فعــى الرغــم مــن أمهيــة يــوم فتــح 
مكــة وهــو يــوم نــر عظيــم لإلســام وال اعــراض عــى ذلــك، لكــنَّ افتقــار 

)1( تفسر القرآن العظيم، ابن كثر الدمشقّي، ت 774هـ، حتقيق: سامي بن حممد السامي، 
دار طيبة، الرياض، ط2، 1999م، 26/3، وينظر: الكشاف، 196/2. 

)2( الدّر املنثور، 181/5. 
)3( ينظر: الكشاف، 196/2، وروح املعاين، 61-60/6. 
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الــرأي إىل القرينــة والشــواهد التارخيّيــة هــو مــا جيعلــه معّرًضــا للتفنيــد، إذ نجــد 
أّن قولــه تعــاىل: ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ﴾ ال يعــنّي عــى هــذا الفهــم، 
ــه مل يبــَق يشء إالَّ وتــّم بيانــه يف حــني أّن كثــرًا مــن أحــكام اإلســام  فاملــراد أّن

وتعاليمــه نزلــت بعــد فتــح مكــة، وهــذا مــا ال يّتســق وســياق اآليــة)1(.

- ومــن اآلراء التــي قيلــت يف هــذا املــورد أّن املــراد بـــ )اليــوم( هــو اليــوم 
الــذي بلغــت بــه )ســورة بــراءة(، وهــو يــوم تكليــف اإلمــام أمــر املؤمنــني عــّي 
ــعة  ــنة التاس ــى( الس ــراءة يف )من ــورة ب ــغ س ــام بتبلي ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ب
ــى  ــام ع ــه السَّ ــل علي ــزل جري ــه ن ــروى أّن ــامء، إذ ي ــن الس ــر م ــرة بأم للهج
ــد صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلَّم قائــًا: »ال يبّلغهــا إالَّ أنــت أو  النبــيِّ الكريــم حممَّ
رجــل منــك«، وعــى الرغــم مــن أمهيــة هــذا اليــوم وهــو مــن األيــام اجلليلــة يف 
اإلســام، لكــنَّ الديــن مل يكمــل بــه وقــد نزلــت بعــده فرائــض وأحــكام ومنهــا 
مــا ورد يف هــذه الســورة نفســها التــي اتفــق املفــرون واملؤرخــون عــى نزوهلــا 
يف آخــر عهــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، وفيهــا يشء كثــر مــن أحــكام 

احلــال واحلــرام واحلــدود والفرائــض)2(.

ــة التــي قيلــت يف داللــة )اليــوم( هــو أهّنــا تــدلُّ عــى )يوم  - ومــن اآلراء املهمَّ
ــد صــّى اهلل عليــه وآله  الغديــر( وهــو اليــوم الــذي أعلــن فيــه النبــيُّ الكريــم حممَّ
ــام وتنصيبــه خليفــة للمســلمني  وســّلم واليــة عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

)1( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، 172/5، واإلمامة، الشيخ مرتى املطّهرّي، ترمجة جواد 
عّي كّسار، دار احلوراء للطباعة، 141. 

)2( ينظر: الدّر املنثور، 181/5، وامليزان يف تفسر القرآن، 172/5- 173. 
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ــام نزلــت يف يــوم )غديــر  مــن بعــده، إذ يــروي عــدد مــن املفريــن أّن اآليــة إنَّ
خــم( يــوم الثامــن عــرش مــن شــهر ذي احلّجــة يف الســنة العــارشة مــن اهلجــرة 
يف رجــوع النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم مــن حّجــة الــوداع، عندمــا أمــره 
اهلل عــزَّ وجــلَّ أْن ُيوقــف املســلمني ويبلغهــم واليــة عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه 
ــام وتنصيبــه خليفــة للمســلمني مــن بعــده، فقــد روي يف تفاســر املســلمني  السَّ
ــام )أّنــه إّنــام نزلــت بعــد أن نصــب  عــن اإلمامــني الباقــر والصــادق عليهــام السَّ
ــام علــاًم لأنــام يــوم غديــر  النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم عليًّــا عليــه السَّ
ــة الــوداع، وهــو آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل تعــاىل ثــمَّ  خــم عنــد منرفــه مــن حجَّ
ــذا  ــزان )وه ــّي يف املي ــة الطباطبائ ــر العام ــة()1(، ويذك ــا فريض ــزل بعده مل ين
ــوم  ــو الي ــم، وه ــر خ ــوم غدي ــت ي ــة نزل ــات أّن اآلي ــن الرواي ــا ورد م ــد م يؤي
الثامــن عــرش مــن ذي احلّجــة ســنة عــرش مــن اهلجــرة يف أمــر واليــة عــيٍّ عليــه 

ــام()2(. السَّ

ــرهم)3(،  ــيعة يف تفاس ــّري الش ــاع مف ــي بإمج ــا حظ ــرأي ممّ ــذا ال ــّل ه ولع
ــم  ــيِّ اخلات ــب النب ــوم تنصي ــا في ــة ومضموهن ــوى اآلي ــع حمت ــب م ــه يتناس إذ إّن
ــام أمــَر املؤمنــني بصــورة علنّيــة  صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلَّم لعــيٍّ عليــه السَّ
وبتكليــف إهلــّي خليفــًة لــه هــو- بحــّق- ما أشــعر الكّفــار يف هــذا اليــوم باليأس 

)1( تفسر جوامع اجلامع، 474/1، وينظر: التبيان يف تفسر القرآن، 436-435/3. 
)2( امليزان يف تفسر القرآن، 173-172/5. 

)3( ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، املحّقق العّامة الشيخ عبد املحسن األمينّي، دار 
الكتب اإلسامّية، 1329هـ، 230/1. 
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الشــديد والكامــل، وقــد كانــوا ُيمنّــون أنفســهم ويومهوهنــا بــأّن ديــن اإلســام 
ــد صــّى اهلل عليــه وآلــه وســلَّم وســينتهي بوفاتــه  إّنــام يقــوم بوجــود النبــيِّ حممَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم، وأّن األوضــاع ســتعود حتــاًم إىل مــا كانــت عليــه يف 
ســابق عهدهــا أّيــاَم اجلاهلّيــة، لكنّهــم حينــام شــاهدوا أّن النبــيَّ صــّى اهلل عليــه 
وآلــه وســّلم أوىص باخلافــة مــن بعــده إىل رجــٍل كان فريــًدا بــني املســلمني يف 
ــام  ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــّي ب ــو ع ــه، وه ــجاعته ومكانت ــواه وش ــه وتق علم
ورأوا النبــيَّ صــّى اهلل عليــه وآلــه وســّلم يأخــذ لــه البيعــة، أحــاط هبــم اليــأس 
وغلــب عليهــم، وفقــدوا األمل مــن إيقــاع الــرّش باإلســام ومســتقبله، وأدركوا 

أّن هــذا الديــن بــاٍق حمفــوظ)1(.

ــة  ــّري العام ــق مف ــن طري ــواردة م ــات ال ــرة الرواي ــع كث ــب م ــن الغري وم
ــر يف  ــم )الغدي ــه القّي ــّي يف كتاب ــة األمين ــيخ العام ــق الش ــى املحّق ــد أح فق
ــة مــن طــرق العامــة تنــّص عــى  الكتــاب والســنة واألدب( ســت عــرشة رواي
نــزول آيــة إكــامل الديــن يــوم الغديــر يف أمــر املؤمنــني عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه 
ــات أْن نجــد عــدًدا مــن  ــب مــع كلِّ تلــك الرواي ــام)2(، أقــول مــن الغري السَّ
مفــّري العامــة مــن ينكــر هــذه األخبــار أو يتجاهــل هــذه الروايــات، فمثــًا 
ــه  ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــة يف والي ــذه اآلي ــزول ه ــر ن ــرازّي ينك ــر ال ــد الفخ نج
ــام، ويذكــر أّن القائلــني هبــذا الــرأي هــم فقــط مــن يســميهم )الرافضــة(،  السَّ

)1( ينظر: األمثل، 419/3. 
)2( ينظر: الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، دار الكتب اإلسامّية، 1329هـ، 230/1-
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وأّن ادعــاء هــذا النــّص كــذب)1(، وكذلــك مــا نجــده عنــد اآللــويّس يف تفســر 
روح املعــاين، إذ يصــف هــذه الروايــات بأهّنــا موضوعــة وغــر صحيحــة وهــي 
ــات الشــيعة فيقــول: )وأخــرج الشــيعة عــن أيب ســعيد اخلــدرّي أّن  مــن مفري
- صــىَّ اهلل تعــاىل عليــه )وآلــه( وســّلم-  هــذه اآليــة نزلــت بعــد أن قــال النبــيُّ
لعــّي- كــّرم اهلل تعــاىل وجهــه- يف غديــر خــم: َمــن كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله، 
فلــامَّ نزلــت قــال )عليــه الصــاة والســام(: »اهلل أكــر عــى إكــامل الديــن وإمتــام 
النعمــة ورضــاء الــرّب برســالتي وواليــة عــّي )كــّرم اهلل تعــاىل وجهــه( بعــدي«، 
ــه ورد مــا يدحــض زعمهــام  وال خيفــى أّن هــذا مــن مفرياهتــم()2(، يف حــني أّن
ــيوطّي  ــا أورده الس ــك م ــن ذل ــة، وم ــرق العام ــن ط ــات م ــن الرواي ــر م يف كث
ــه  ــّى اهلل علي ــول اهلل- ص ــب رس ــا نص ــه مل ــول )إّن ــدرّي يق ــعيد اخل ــن أيب س ع
ــة  ــه بالوالي ــادى ل ــم فن ــر خ ــوم غدي ــام( ي ــه السَّ ــا )علي ــلَّم- عليًّ ــه( وس )وآل
هبــط جريــل عليــه هبــذه اآليــة ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ﴾()3(، ويف 
ــب  ــه واخلطي ــن مردوي ــرج اب ــول: )أخ ــرى يق ــة ُأخ ــل رواي ــه ينق ــياق نفس الس
ــم  ــر خ ــوم غدي ــا كان ي ــال: مل ــرة ق ــن أيب هري ــف ع ــند ضعي ــاكر بس ــن عس واب
- صــىَّ اهلل عليــه )وآلــه(  وهــو يــوم ثــامين عــرشة مــن ذي احلّجــة، قــال النبــيُّ
وســلَّم-: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، فأنــزل اهلل ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكمْ 

)1( ينظر: تفسر الرازّي، 142-141/11. 
)2( روح املعاين، 61/6. 

)3( الدّر املنثور، 186/5. 
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دِينَُكــمْ﴾()1(.

ــة اإلســاميَّة ولغــرض العنايــة بــه  وألمهّيــة هــذا اليــوم يف حيــاة األُمَّ
والتأكيــد عليــه جــاء الســياق بتقديــم الظــرف )اليــوم( يف قولــه تعــاىل: ﴿الْيَــوْمَ 
َلُكــمْ  دِينُِكــمْ﴾، وقولــه: ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ  مِــنْ  الَّذِيــنَ َكَفــرُوا  يَئِــسَ 
ــم  ــه وتعظي ــم أمــره وتبجيل ــوم وتفخي ــة هــذا الي ــة عــى أمهّي دِينَُكــمْ﴾ للدالل
شــأنه ملــا حيمــل مــن معنــى انتقــال الديــن مــن مرحلــة القيــام بالقّيــم الشــخيّص 
ــة الظهــور واحلــدوث إىل صفــة  ــم النوعــّي، ومــن صف ــام بالقّي ــة القي إىل مرحل

ــدوام)2(. ــاء وال البق

وال يقــاس تقديــم الظــرف يف هــذا الســياق عــى تقديمــه يف مواطــن ُأخــرى 
يِّبَــاتُ﴾  مــن القــرآن الكريــم كــام يف قولــه تعــاىل: ﴿الْيَــوْمَ ُأحِــلَّ َلُكــمُ الطَّ
ــوْمَ  ــث ﴿الْيَ ــع البح ــة موض ــا ورد يف اآلي ــاف م ــى بخ ــدة/5(، إذ إّن املعن )املائ
ــياق  ــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ﴾؛ ألنَّ س ــوْمَ َأْكمَْل ــرُوا﴾ أو ﴿الْيَ ــنَ َكَف ــسَ الَّذِي يَئِ
اآليتــني خمتلــف فقولــه ﴿اليــوم يئــس﴾ يف ســياق االعــراض وقولــه ﴿اليــوم 
أحــّل﴾ يف ســياق االســتئناف، واحلكــامن خمتلفــان فحكــم األُوىل تكوينّي مشــتمل 
عــى البــرشى مــن وجــٍه، والتحذيــر مــن وجــٍه آخــر، وحكــم الثانيــة ترشيعــّي 

ــان)3(. ــئ عــن االمتن منب

ــة مــن  ــة الثالث ــه املقــام بشــأن اآلي ــام يســمح ب ــّم احلديــث ب وهبــذا القــدر يت

)1( املصدر نفسه، 187/5. 
)2( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن، 180/5. 

)3( املصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
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ســورة املائــدة املباركــة وبيــان الوحــدة املوضوعّيــة لآليــة ومعنــى كلمــة )اليــوم( 
الــواردة فيهــا مرتــني، ولكــنَّ األرسار التــي تكتنفهــا ال تنقــيض والعجائــب التــي 

فيهــا ال تنتهــي واحلمــد هلل ربِّ العاملــني.

اخلامتة:

بعــد هــذه الســياحة املباركــة يف أجــواء القــرآن الكريــم ورحــاب اآليــة الثالثة 
ــه حمصــول  ــدة املباركــة يطيــب يل أْن ُأســّجل أهــّم مــا خــرج ب مــن ســورة املائ

البحــث مــن نتائــج:

- غنــيٌّ عــن البيــان أّن القــرآن الكريــم أهــم دوافــع نشــأة اللغــة وُأســلوب 
نظمــه وبيانــه مــن أهــم األنــامط التــي تناوهلــا علــامء العربّيــة بالــدرس عــى مــرِّ 
ــا  ــًا دقيًق ــته تعام ــرآيّن ودراس ــصِّ الق ــع الن ــل م ــن التعام ــدَّ م ــور، وال ُب العص

حــذًرا وعــى مســتوى عــاٍل مــن التأّمــل والتفّكــر.

- بــدا واضًحــا خــال البحــث أّن القــرآن الكريــم إذا أراد بيــان أمــر جليــل 
ــة  ــت ذات صل ــات ليس ــياق آي ــن س ــه ضم ــة أدرج ــة خاص ــى أمهي ــوي ع ينط
مبــارشة بــه لصيانتــه مــن أن تصــل إليــه يــد التحريــف والتغيــر، وهــو رّس مــن 
أرسار حفــظ القــرآن التــي وعــد هبــا الرمحــن، وال فــرق يف ذلــك بــني أن يكــون 
ذلــك مــن املنــزل احلكيــم أو مــن النبــيِّ الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم.

- إّن التعــرض لدراســة النــّص القرآيّن تســتدعي النظــر إىل مضامينــه بضميمة 
ــا  ــباب نزوهل ــة وأس ــبة اآلي ــل مناس ــّص، مث ــط بالن ــي حتي ــرى الت ــن األُخ القرائ
ومعرفــة الوقائــع التارخيّيــة واســتجامع كّل الظــروف املحيطــة بالنــّص للخــروج 
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باملحصلــة واملعنــى املــراد.

ثبت امل�سادر:

القرآن الكريم.

ــار، دار  ــي كس ــواد ع ــة: ج ــرّي، ترمج ــى املطّه ــيخ مرت ــة، للش - اإلمام
احلــوراء للطباعــة.

ــرازّي،  ــكارم الش ــارص م ــيخ ن ــَزل، الش ــاب اهلل املن ــر كت ــل يف تفس - األمث
ــام، قــم، إيــران، ط1، 1426هـ. مدرســة اإلمــام عــّي بــن أيب طالــب عليــه السَّ

- التبيــان يف تفســر القــرآن، شــيخ الطائفــة الطــويّس، حتقيــق: أمحــد حبيــب 
قصــر العامــّي، دار إحيــاء الــراث العــريّب.

ــرش  ــة الن ــق: مؤسس ــريّس، حتقي ــيخ الط ــع، للش ــع اجلام ــر جوام - تفس
ــم، ط2، 1423هـــ. ــني، ق ــة املدرس ــامّي، مجاع اإلس

- تفســر الفخــر الــرازّي املشــهور بالتفســر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب، دار 
ــان، ط1، 1981م. الفكــر، لبن

- تفســر القــرآن العظيــم، ابــن كثــر الدمشــقّي، ت 774هـــ، حتقيق: ســامي 
بــن حمّمــد الســامي، دار طيبــة، الريــاض، ط2، 1999م.

- الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور، جــال الديــن الســيوطّي، ت 911هـــ، 
حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الركــي، مركــز هجــر للبحــوث، القاهرة، 

ط1، 2003م.
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ــن  ــهاب الدي ــاين، ش ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاين يف تفس - روح املع
حممــود اآللــويّس البغــدادّي، ت 1270هـــ، دار إحيــاء الــراث العــريّب، لبنــان.

- الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب، املحقــق العامــة الشــيخ عبد احلســني 
األمينــّي، دار الكتب اإلســامّية، 1329هـ.

- فلســفة امليثــاق والواليــة، للســيد عبد احلســني رشف الديــن، ت 1377هـ، 
ــاء  ــام إلحي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــر، مؤسس ــال باق ــي ج ــق: ع حتقي

ــروت، ط1، 2011م. ــراث، ب ال

ــوه  ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع - الكش
التأويــل، للعامــة جــار اهلل أيب القاســم حممــود بــن عمــر الزخمــرشّي، ت 
538هـــ، حتقيــق وتعليــق ودراســة: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجود، والشــيخ 

ــاض، ط1، 1998م. ــكان، الري ــة العبي ــوض، مكتب ــد مع ــي حمم ع

- مواهــب الرمحــن يف تفســر القــرآن، الّســيد عبــد األعــى املوســوّي 
2010م. ط5،  إيــران،  قــم،  التفســر،  دار  الســبزوارّي، 

العطــار، مؤسســة األعلمــّي  داود  الدكتــور  القــرآن،  - موجــز علــوم 
1995م. ط3،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات، 

ــّي،  ــني الطباطبائ ــد حس ــة حمّم ــيد العام ــرآن: السَّ ــر الق ــزان يف تفس - املي
مؤسســة األعلمــّي، بــروت، ط1، 1997م.
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املهند�ص عبد الكرمي عبد الر�سول غامن الدباغ

املقّدمة

بسمه تعاىل

ــيِّ  ــة النب ــذ بعث ــدت من ــة، امت ــامي بأحــداث خمتلف ــا اإلس ــل تارخين حف
ــوم النــاس هــذا، وقــد تفاوتــت أمهيتهــا بتفــاوت  ــه، وإىل ي ــه وآل صــىَّ اهلل علي
الشــخصيات املشــاركة فيهــا، ومــدى تأثرهــا عــى الديــن والعقيــدة واملبــادئ.

ومــن أهــم األحــداث التــي جتّســدت فيهــا هــذه العوامــل، احلــادث الــذي 
وقــع يف اليــوم الثامــن عــرش مــن شــهر ذي احلّجــة احلــرام، يف الســنة العــارشة 
للهجــرة النبوّيــة، بعــد إمتــام النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حّجــه يف مّكــة، وتوجهه 
إىل املدينــة، حيــث نــزل - بأمــر اهلل - يف بقعــة تســّمى )غديــر خــم(، وأمــر مجيــع 
ــْغ مَــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ  املســلمني بالتجّمــع فيهــا، ونزلــت اآليــة: }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ{، فخطــب النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه  مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ

وآلــه، خطبتــه الشــهرة، ونّصــب عليًّــا خليفــة للمســلمني بعــده.

ــنّة-  ــاب والس ــد الكت ــة - بع ــذه احلادث ــت ه ــي وّثق ــاالت الت ــن املج وم
ــوعته  ــي، يف موس ــني األمين ــد احلس ــيخ عب ــة الش ــر العّام ــد ذك ــعر، وق الش
ــرن األَّول  ــن الق ــم، م ــعرهم وترمجته ــر وش ــعراء الغدي ــر(، ش ــدة )الغدي اخلال



 عيد الغدير يي الشعر الغاامي )1240 - 1440دي(

107

ــرش. ــاين ع ــرن الث ــى الق حت

ــوا بقصائدهــم  ــون، إذ أحي ــر( الشــعراء الكاظمي ــد الغدي ــن نظــم يف )عي وممّ
هــذه املناســبة العظيمــة، وشــاركوا يف املهرجانــات اخلاصــة هبــا، أو ضّمنوهــا يف 

دواوينهــم الشــعرّية، أو نرشوهــا عــى صفحــات الصحــف واملجــات.

ســيغطي هــذا البحث مــّدة قــرن مــن الزمــان )1340 - 1440ه(، وســيضم 
حمورين: 

األَّول: مــا قــال الشــعراء الكاظميــون يف الغديــر، واملنشــور يف وســائل النــرش 
ــعر  ــهاد بالش ــيكون االستش ــا، وس ــا يف مواضعه ــارة إليه ــع اإلش ــة، م املختلف

خمتــًرا جــًدا، كونــه منشــوًرا.

الثــاين: مــا قالــوه يف هذه املناســبة مــن شــعر، ومل ينرش، وســيكون االستشــهاد 
بالشــعر بصورة أوســع.

ــاعر،  ــكّل ش ــًدا ب ــز ج ــف موج ــعرية، تعري ــواهد الش ــراد الش ــبق إي وسيس
ــخ  ــى تواري ــعراء، وع ــات الش ــخ وفي ــق تواري ــى وف ــب ع ــيكون الرتي وس

ــاء. ــن األحي ــوا م ــم إْن كان والداهت

وموضــوع البحــث هــذا، ينــدرج حتــت املحــور الســابع، مــن حمــاور املؤمتــر 
ــات يف األدب العــريب(. )الغديــر والغديرّي

املحور الأّول: ال�سعر املن�سور

ال ُبــدَّ يف البدايــة أْن ُأشــر إىل أّن هنــاك عــّدة معايــر اعتمــدت، يف كيفية نســبة 
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ــعراء  ــبة الش ــا، يف نس ــث هن ــا الباح ــي اعتمده ــا الت ــدن، أّم ــخاص إىل امل األش
املذكوريــن يف هــذا البحــث إىل الكاظمّيــة، فســتكون هــي نفســها التــي أثبتهــا يف 

مقدمــة كتابــه موســوعة الشــعراء الكاظميــني )ج1 ص12(.

1- السّيد حممد بن السّيد خضر آل شديد احلسيني )1312-1366ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ونشــأ هبــا ودرس العلــوم العربيــة عــى أســاتذة مرزيــن 
فيهــا، امتهــن اخلطابــة حتــى اشــتهر يف خمتلــف املــدن العراقيــة، نظــم الشــعر يف 

املناســبات االجتامعيــة والدينيــة)1(.
ــا ســائــي عـــن خــصــال الـــويص  ــي الــغــرْرف مــنــهــا  ــدي  ــي ــص ــذ يف ق ــخ ف

ــر  ــوه بـــيـــوم الــغــدي ــبـ ـ ــصَّ ــْرفـــمـــن نـ ــ ــ أم فـــيـــهـــا  اهلل  وطــــاعــــتــــه 

ــوه وقـــــالـــــوا بــخ  ــ ــع ــ ــاي ــ ــتــظــْرومــــــن ب ــن فـــأنـــت اإلمـــــــام الــــــذي ي

2- الشيخ جعفر بن الشيخ حممد النقدي )1303-1370ه(:

ــاء  ــوىّل القض ــة، ت ــكن الكاظمّي ــف، وس ــامرة، ودرس يف النج ــد يف الع ول
ــات  ــه مؤّلف ــري، ل ــي اجلعف ــز الرشع ــة التميي ــّدة، وعضوي ــدن ع ــي يف م الرشع

ــني)2(. ــخ الكاظم ــا: تاري ــوع، منه ــا مطب بعضه
ــًرا  ــ ــه جـــريـــل جـــــاء خم ــ ــُع املــبــرُصيــــــوٌم ب ــِه وهـــو الــســمــي ــ عـــن رّبـ

ــا املــخــتــار بــّلــغ يف الــفــتــى الـــ  ــا أهّيـ ــل تــســرُتي ــب ــت ق ــن ــد ك ــا قـ كـــــّرار مـ

كــّفــه  ــرتـــى يف  املـ ــّف  ــ وافـــرقـــى وكـ ــّرُ ــ ــدا يـــنـــادي والـــرّيـــة ح ــ وغ

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 253/6. 
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 129/3. وله أخريات غرها ص 120 

و124 و125. 
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3- الشــيخ حممــد رضــا ابــن الشــيخ حممــد عــي اخلالــيص )شــالچي موســى( 
)1302-1370ه(:

ــًا  ــة، كان مغرم ــة األدبي ــه العلمي ــر ُأرست ــأ يف حج ــة، ونش ــد يف الكاظمي ول
ــه  ــدة، ل ــة جي ــه مكتب ــت ل ــعر واألدب، وكان ــني بالش ــن املهتم ــة، وم باملطالع

ــعر)1(. ــوان ش ــة ودي ــات أدبّي ــات وجمموع مؤّلف
يـــــزل  مل  الــــــغــــــديــــــر  عــــــــيــــــــُدُهيــــــــــوم  املـــــــــعـــــــــاد  إىل 

واجــــــــب  عـــــــــــام  كـــــــــــلِّ  عـــــــى الـــــــــــــورى جتـــــــديـــــــُدُهيف 

قــــــــد ظــــــهــــــرت شــــــــهــــــــوُدُهقــــــــــل لـــــــــلـــــــــذي جيـــــحـــــده 

4- الشيخ عبد املحسن ابن الشيخ عباس اخلاليص )1313-1370ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ونشــأ يف حجــر ُأرستــه، درس عــى أبيــه وعــى عــدد مــن 
أعــام بلدتــه، وتتلمــذ عليــه بعــض األفاضــل، وشــارك يف ثــورة العرشيــن، لــه 

بعــض املؤلفــات واآلثــار الفقهيــة، وجممــوع شــعري)2(.
ــن ُمــــنـــــــــزِل الــــذكــــِرونــــــــــــــادى صــــــــادًعــــــــا فـــيـــا  ــ أتــــــى مـ

مــــــــواله  كـــــنـــــت  مــــــــن  فـــــــــمـــــــــواله بـــــــــال ُنــــــكــــــِرأال 

لـــــــــــذي وّلــــــيــــــتــــــه أمــــــــريعــــــــيٌّ وارثــــــــــــي وهــــــــو اْلـــــــ 

5- الشيخ رايض ابن الشيخ عبد احلسني آل ياسني )1314-1371ه(:

ــاء  ــى فض ــم واألدب، ودرس ع ــت العل ــأ يف بي ــة، ونش ــد يف الكاظمي ول

شعراء  موسوعة   .355/6 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )1(
الغدير: 27/5.

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 15/5.
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الكاظمّيــة، لــه جمموعــة مــن اإلجــازات مــن أعــام عــره باالجتهــاد والرواية، 
لــه مؤّلفــات عــّدة أشــهرها )صلــح احلســن)1(.

ديــن  تـــاريـــخ  الـــغـــديـــر  يــــوم  سجلُّإنَّ  ــلــخــالف  ول ديـــنًـــا-  ــّز  عـ  -

ــه كـــّل وبــعــض  ــي ــلُّســمــع الـــوحـــي ف ــٌض وأنــــكــــر كـ ــ ــع ــ فــــوعــــاه ب

فللحْقـ   - مــعــســكــران  فــيــه  ــان  ــُلكـ ــ أه ولـــلـــضـــاللـــة  رفـــــــاق-  قِّ 

6- احلاج عبد احلسني ابن احلاج يوسف األزري )1297-1374ه(:

ــى  ــذًا ع ــة، متتلم ــة والديني ــوم العربي ــا العل ــة، ودرس فيه ــد يف الكاظمي ول
أعامهــا، تعاطــى نظــم الشــعر، ومل يتفــرغ لــه بــل تعاطــى التجــارة، واشــتغل 

ــوع)2(. ــوان مطب ــه دي ــة، ل ــة يف الصحاف ــال جول ــة، وج يف السياس
ــخــمٍّ  ــوقـــف الـــغـــديـــر ب الـــنـــداُءإيـــــٍه يـــا مـ ذاك  ضـــاع  كــيــف  ــا  عــجــًب

ــًدا  ـــاُه عــي ــوٍم تـــرجَّ ــ ــرى ي ــ ــاُءكـــان ذك ــرج ال فــخــاب  مستضعٍف  كـــلُّ 

فــيــه  اهلل  ــة  ــ ــع ــ رشي ــادت  ــ ــ نـ الــــــوالُءيـــــوم  لـــلـــعـــادلـــن  إاّل  لـــيـــس 

7- الشيخ كاظم ابن الشيخ سلامن آل نوح )1302-1379ه(:

ــر  ــى املن ــة، رق ــة والديني ــوم العربي ــا العل ــة، ودرس فيه ــد يف الكاظمي ول
احلســيني وهــو فتــى، حّتــى أصبــح مــن مشــاهر خطبــاء عــره، لــه مؤّلفــات 

ــان)3(. ــان مطبوع ــة، وديوان ــة وخمطوط مطبوع

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 38/3. 
)2( ديوان احلاج عبد احلسني األزري: 319. 

أهل  يف  الديوان  يف  القصيدة   .374/5 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  ترمجته  تنظر   )3(
البيت: 35. وله أخريات.
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ــومـــك املــشــهــوُد  ــُدأغـــديـــر خــــمٍّ يـ ــديـ ــم عــــــّدٌة وعـ ــه ــن شــهــدتــه م

صحاحهم  وإّن  روت  احلديث  مـــوجـــوُدكتُب  وأّنـــــه  احلـــديـــَث  روت 

عندهم  صحيح  ــواله  مـ كــنــت  ــن  ــواله أخـــــي وعـــمـــيـــُدم ـــ ــ ــيٌّ م ــ ــع ــ ف

8- املحامي عبد الغني بن كاظم الچلبي )1328-1382ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف املــدارس احلديثــة، وختــّرج يف كّليــة احلقــوق، 
عمــل يف جمــايل التعليــم واملحامــاة، مل يتــم بجمــع شــعره، وكان ينظم باللســانني 

الفصيــح والــدارج، وجّلــه يف أهــل البيــت)1(.
املــال  عـــى  عـــيُّ  يـــا  فـــرض  ــه بـــلـــغ اهلـــــــادي بـــخـــم غـــديـــِروالؤك  ــ ب

فذا  ــه  ل مــوىل  كنت  مــن  أال  ــادي  ــن ــِري ــ ــه مـــــــوىًل وخــــــر أمـ ــ عــــــّي لـ

بموضع  مني  وهــو  أزري  شــد  ــه  ووزيــريب أخــي  موسى  من  كهارون 

9- السّيد هبة الدين الشهرستاين )1301-1386ه(:

ــاد  ــة اجله ــارك يف حرك ــف، ش ــاء والنج ــامراء، ودرس يف كرب ــد يف س ول
ــز  ــس التميي ــارف، ورأس جمل ــد وزارة املع ــن، تقّل ــورة العرشي ــنة 1914م وث س

ــرة)2(. ــات كث ــه مؤّلف ــة، ول ــن العام ــة اجلوادي ــس مكتب ــري، أس اجلعف
بْل  يــثــرب  االســتــخــالف يف  ــّص  ــلونـ ــ وص ــر  ــ ــوات ــ ــت ــ ب غــــديــــر  ويف 

ــويل  ــ والـ الــــعــــدّو  مـــقـــالـــة  ــواله فــمــواله عــي(روى  ــ ــن كــنــت م )مـ

10- الشاعر مجيل أمحد الكاظمي )1315-1390ه(:

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 424/4. وله أخرى ص 431.
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 272/5. وله أخرى ص 285.
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ــف إىل  ــة، واختل ــة واإليرانّي ــدارس الركي ــة، ودرس يف امل ــد يف الكاظمي ول
ــة، عمــل موظًفــا يف وزارة املاليــة، وزاول الصحافــة، لــه  بعــض علــامء الكاظمّي

ــوع)1(. ــاص( مطب ــق واإلخ ــات احل ــوان )آي دي
بــه  عـــيـــد  احلـــــق يف  ــو صـــــوت  ــ ــاه ــب وج فـــيـــا  ــق  ــ احلـ ــوت  ــ صـ رّن 

بــه  الــــنــــاس  ــع  ــمـ سـ ــوم  ــ ــ ي ــبـــاذاك  رتـ ــًا  ــ ــي ــ ــل ــ ع زادت  قــــولــــة 

ــنـــت مــــــواله فـــذا  ــن كـ ــ ــي م ــ ــن ــ ــى إنَّ ــب ــت ــج ــم امل ــ ــع ــ ــو مـــــــواله ون ــ هـ

11- األستاذ عبد األمر بن عبد احلسني الشاّمع )1325-1391ه(:

ولــد يف بغــداد، وعــاش مــّدة يف النجــف، وســكن الكاظمّيــة، عمــل مدّرًســا 
ملــادة اللغــة العربّيــة، كان متولعــًا بالشــيخ حمّمــد جــواد الباغــي، وال ينفــكُّ يف 

كلِّ مناســبة عــن مدحــه، لــه ديــوان شــعر غــر مطبــوع)2(.
الـــــروِر  ونـــيـــل  املـــنـــى  ــل  ــي ن ــِد الــغــديــِرإنَّ  ــيـ ــيـــوم عـ واألمـــــــاين بـ

ــهــاين  ــت ال ــه  ــي ف ــطــيــب  ت ــوٌم  ــ يـ احلـــبـــوِرذاَك  ويـــــوم  اهلـــنـــا  ــوم  ــ ي ذاَك 

بــالــتــعــظــيــم  أجــــــلُّ  يــــــوٌم  ــِرذاَك  ــب ــك ــت وال ــل  ــي ــهــل ــت ال يــــوم  ذاَك 

12- السيد عباس ابن السيد حمّمد شّر )1321-1391ه(:

ولــد يف البــرة، ودرس يف النجــف، وقــام بواجباتــه الدينيــة يف البــرة، ثــّم 
ســكن الكاظمّيــة، تــوىّل منصــب القضــاء الرشعــي يف مــدن عــّدة، لــه دواويــن 

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 344/1.موسوعة شعراء الغدير: 
.138/3

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 116/4.
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مطبوعــة، وشــعر كثــر منشــور يف املجــات)1(.
ــوِر  ــص ــع ال وراء  مـــن  ــت  ــل ــّث مت لــيــلــة أنـــجـــبـــت هنـــــار الـــغـــديـــِرقـــد 

ــة قـــــــــّدرت ألمــــــر خــطــر  ــلـ ــيـ ــت لـــيـــلـــة الـــتـــقـــديـــِرلـ ــ ــ ــي أخ ــهـ فـ

13- السيد هاشم ابن السيد عبد احلسني احليدري )1325-1391ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ونشــأ يف بيــت ديــن وعلــم وأدب وجهــاد، تــدّرج 
ــل  ــى العم ــدة، تعاط ــام البل ــاء األرسة، وأع ــدي فض ــى أي ــل ع يف التحصي

ــمه)2(. ــرف باس ــجد يع ــة يف مس ــام اجلامع ــو إم ــاري، وه التج
ــُرغــــديــــُر خـــــٍم عـــيـــُدنـــا األكـــــُر  ــح ــن ــه قـــــرابـــــُن اهلـــــــوى ت ــيـ فـ

ــِه  ــِقـ ــلـ خـ عـــــى  اهللِ  ــدُرخـــلـــيـــفـــُة  ــى حــي ــف ــط ــص ــد الـــنـــبـــيِّ امل بــع

ــدي  ــتـ ــقـ ــرُشعــــــــيٌّ املــــــــــوىل بــــــه نـ ــ ــح ــ ــه ن ــ ــ وبـــــــــــاملـــــــــــواالِة لـ

14- السّيد حمّمد هادي ابن السّيد عّي الصدر )1326-1397ه(:

ــوىّل  ــف، ت ــا ويف النج ــن، ودرس فيه ــم ودي ــت عل ــة، يف بي ــد يف الكاظمّي ول
ــم  ــوع باس ــعريٌّ مطب ــوان ش ــه دي ــّدة، ل ــة ع ــدن عراقّي ــاء يف م ــب القض منص

ــعرّية()3(. ــوانح ش ــر وس )خواط
ُمعلنًا  ــمٍّ  ــ ُخ غــديــِر  ــوَم  ــ ي ــاَم  ــ ق ــرى خِلـــــِر إمــــاِمإذ  ــ ــُك ــ ــِة ال ــع ــي ــب ــال ب

ــذا املــرتــى  ــه ــُت مــــوالُه ف ــن ــن ك ــنـــصِّ واإللــــــــزاِمَمـ ــالـ ــُه بـ ــ ــوىًل لـ ــ ــ م

أعــيــاُدنــا  ــِه  ــ ب قــْيــســْت  إذا  َد بـــاملـــقـــاِم الــســامــي عـــيـــٌد  رَشًفـــــا تـــفـــرَّ

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 388/3.
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 116/8. 

)3( تنظر ترمجته والقصيدة يف خواطر وسوانح شعرّية: 102. 
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15- الشيخ محيد ابن الشيخ سعيد اجلزائري )1363-1400ه(:

ولــد يف مدينــة الرميثــة، وأكمــل دراســته األولّيــة هنــاك، ثــم انتقــل إىل بغــداد 
ــوان  ــه دي ــة، ل ــن العام ــة اجلوادي ــإدارة مكتب ــام ب ــة، ق ــته اجلامعي ــامل دراس إلك

ــد باإلعــدام)1(. )رضــاب األحبــاب( مطبــوع، حكمــه النظــام البائ
ــِر  ــدي ــغ ال ــد  ــي ع ــا  يـ ُبــــوِرْكــــَت  ــاَلـــَك ِمـــْن َنــظــِرَأال  ــاِد َمـ ــيـ ــفــِي األْعـ ف

ــا  ــوِروِذْكــــــــــُرَك خـــالـــٌد بــــَن الـــرايـ ــص ــُع ــرِّ ال ــ ــعُّ َســـنـــًى عـــى َم ــِشـ َيـ

َوَقــــــــْدًرا  إْجـــــــالاًل  اهلل  ــاَك  ــ ــب ــ وِرَح ــرُّ ــ ــَد ال ــا عــي ــَدى األزمـــــاِن ي ــ َم

16- السّيد عي نقي ابن السّيد أمحد احليدري )1325-1401ه(:

ــاد، ودرس يف  ــم وأدب وجه ــن وعل ــت دي ــأ يف بي ــة، ونش ــد يف الكاظمي ول
الكاظمّيــة والنجــف، وتتلمــذ عليــه مجاعــة مــن األعــام، مــن مؤلفاتــه: ُأصــول 

ــة)2(. ــة منتــدى النــرش يف الكاظمي االســتنباط، رأس مجعي
ــبــشــِر  ــه ال ــن طـ ــ ــام دي ــ ــد ق ــك قـ ــي ــِرف ــدي ــغ ــك يـــــوُم ال ــي ولـــقـــد تــــمَّ ف

بـــعـــيٍّ  ديــــــنــــــُه  اهلل  ــمــوا بـــاألمـــِرأكـــــمـــــل  ــد ســلَّ ــه قـ ــي ــن عــل مـ

ـــ  ال وداع  ــد  ــع ب ــيُّ  ــب ــن ال آب  ــوم  ــ اهلــجــِري ــت  ــاَم عــنــد وقـ ــ ق إذ  بــيــت 

17- الشاعر كاظم جواد الزهري )1366-1402ه(:

ولــد يف الكاظميــة، وأهنــى دراســته األولّيــة فيهــا، ثــمَّ ختــّرج يف كلّيــة ُأصــول 
ــه  ــر يف داره، حكم ــرى الغدي ــا ذك ــام فيه ــة، ب ــل الديني ــم املحاف ــن، كان يقي الدي

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف ديوانه رضاب األحباب: 45. وله قصيدتان غر هذه، ص 50 
وص 72. 

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 272/5. 
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النظــام البائــد باإلعــدام)1(.
الــورى  من  ــوف  األل ضــّم  موكب  اإلرواِءيف  مــنــبــع  خــــّم(  )غـــديـــر  بــــ 

ــا قــــال هــــذا حــيــدر  ــي ــيقـــد قــــال ف ــوائ ل ورّب  بـــعـــدي  مـــوالكـــُم 

حــيــدر  أمحــــد  ــد  ــع ب ــة  ــف ــي ــل اخل واآلالِءإّن  ــن  ــ ــدي ــ ال ــال  ــ ــت ــ اك ــه  ــ وبـ

ــدري )1356- ــب احلي ــد املّطل ــّيد عب ــن الس ــن اب ــور الدي ــّيد ن 18- الس
1403ه(: 

ولــد يف بغــداد، ونشــأ عــى أبيــه، دخــل املدرســة االبتدائيــة، وبعــد خترجــه 
ــف األرشف،  ــه، ويف النج ــام ُأرست ــى أع ــة ع ــته الديني ــل دراس ــا، واص منه

ــدام)2(. ــد باإلع ــام البائ ــه النظ حكم
طه  عـــرص  يف  شـــك  ال  ــِرمـــلـــؤوهـــا  ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــي ــ ــغ ب ــ ــّل ــ حـــيـــنـــا ب

فـــرٌض  ذاك  إذ  الــــويص  والء  ــن الـــعـــي الــكــبــِريف  ــ ــد أتــــــاه ع ــ ق

ــوا املـــرتـــى فــفــرض والئـــه  ــع ــاي ووزيـــــريب ووارثـــــــي  وصـــيـــي  ذا 

19- الدكتور السّيد داود ابن السيد سلامن العطار )1349-1403ه(:

ولــد يف الكاظميــة، وتــدّرج يف حتصيلــه العلمــي، حّتــى حصــل عــى شــهادة 
ــّدة،  ــّرات ع ــل م ــامّية، واعتق ــا اإلس ــط يف القضاي ــون، ناش ــوراه يف القان الدكت

ــة)3(. أســهم يف مشــاريع خمتلفــة، ودّرس يف حمافــل جامعّي

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 352/5. 
شعراء  وموسوعة   .100/8 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )2(

الغدير: 521/7. 
)3( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 410/2. 
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ــاِح املــنــِر  ــبـ ــصـ ــَل إرشاقــــــة الـ ــثـ ــِرمـ ــدي ــغ ــلُّ عـــيـــُد ال ــطـ ــاٍم ُيـ ــ ــّل عـ ــ ك

ــُر  ــده ــُد اإليــــان ســّجــلــه ال ــي ــوِرهــو ع ــ ــن نـ ــ ــرف مـ ــ ــأحـ ــ ــدًا بـ ــ ــي ــ ــش ــ ن

ــُن لــلــنــاِس  ــل ــع ــيُّ ُي ــب ــن ــن الــلــطــيــف اخلـــبـــِريـــوم قـــام ال ــ قــــــــرارًا م

20- الشيخ عي نقي ابن الشيخ حممد تقي اخلاليص )1313-1408ه(:

ولــد يف الكاظميــة، يف بيــت علــم وديــن وأدب وجهــاد، وتتلمــذ عــى أعــام 
ــاض  ــا: الري ــة، منه ــات مطبوع ــه مؤّلف ــن، ل ــورة العرشي ــهم يف ث ــه، أس ُأرست

ــعر()1(. ــرة )ش ــرة الطاه ــول والع ــل الرس ــرة يف فضائ الزاه
نرصا  قــد  اإلســـالم  بــك  الغدير  ــال يف حــيــدر الــعــلــيــاء والــظــفــرايــوم  ونـ

ــد رفعت  ــالم ق ــ ــه رايـــة اإلس ب واســتــرتايـــوم  اإلحلـــاد  واخــتــفــى  خفاقة 

ــرار حــيــدرة  ــ ــك ــ ظهرا يــــوم بـــه تــــوج ال قــد  ــق  احل حيث  ــد  أمح بــالــعــزِّ 

21- املحامي حسني احلاج غانم الدّباغ )1340-1409ه(:

ولــد يف الكاظميــة، وكان يعمــل يف النهــار ويــدرس يف الليــل، حتــى ختــّرج يف 
كلّيــة احلقــوق، مل يطبــع ديوانــه، ولكــن لــه شــعر منشــور يف املجــّات واجلرائــد، 

وألقــى قصائــده يف أهــل البيــت يف مناســباهتا)2(.
صحاحها  خــلــدتــه  خـــّم  ــث  ــدي العقالُءوح يكتفي  الــشــواهــد  ــذي  وبـ

ــا  ــًب ــاط ــاءيـــــوٌم بـــه وقــــف الـــنـــبـــيُّ خم ــغ ــهــا إص ــوع وكــلُّ ــمـ ــك اجلـ ــل ت

ــن ولــّيــكــم  ــنـ ــؤمـ ــة قــــــدوة ومـــضـــاُء هـــــذا أمـــــر املـ ــامـ ــإمـ ــو لـ ــ ه

شعراء  وموسوعة   ،284/5 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )1(
الغدير: 109/7. 

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 281/2. 
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22- السيد حسن ابن السيد عدنان الغريفي )1324-1410ه(:

ولــد يف املحمــرة، ونشــأ هبــا، وقــرأ عــى أبيــه وغــره، ودرس يف النجــف، ثــّم 
تنّقــل بــني املحمــرة والبــرة، وأخــرًا ســكن الكاظمّيــة، يــروي باإلجــازة عــن 

أعــام عــره، لــه مؤّلفــات وديــوان شــعر غــر مطبــوع)1(.
ــد  وأع ــوى  اهلـ لـــذي  النسيب  ــه املـــجـــُدفـــدع  ــ ــإّن ــ ــر ف ــديـ ــغـ ــرى الـ ذكــــ

الـــ  إىل  اجلــلــيــل  وىّص  بـــه  تـــعـــدويــــوم  وال  ــغ  ــ ــّل ــ ب ــم  ــ قـ ــار  ــ ــت ــ خم

ــد نـــــــزلـــت مجــوعــهــم  ــ األســـــُدنــــــادى وقـ ــا  ــ هب تــثــبــت  مل  جـــــــرداء 

23- السّيد جواد ابن السّيد أمني الورد )1337-1416ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف مدارســها، وختــّرج يف دار املعلمــني االبتدائّيــة، 
ــب  ــض الكت ــف بع ــارك يف تألي ــس، ش ــارس التدري ــوق، وم ــة احلق ــّم كلي ث

ــع)2(. ــعر مل يطب ــوان ش ــه دي ــدارس، ول ــة للم املنهجّي
ــة وســـــالُم  ــيـ ــُد الـــغـــديـــر حتـ ــ ــي ــ ــالُمع ــ ــ ــه اإلس ــالـ فـــبـــك اســـتـــتـــم كـ

ــا  ــ وإّن الـــزمـــان  دام  ــا  مـ ــدوم  ــتـ دواُمسـ الـــــــدوام  هــــذا  يف  ــقِّ  ــح ــل ل

ــذاك رصحيــة  ــ ب ــت  أتـ ــاب  ــت ــك ال واإلهبـــــــاُمآي  الـــشـــك  يـــعـــرتهيـــا  ال 

24- الشيخ حسن ابن الشيخ مرتى األسدي )1330-1418ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ونشــأ يف بيــت علــم وديــن وأدب، وتتلمــذ عــى أعــام 
ــا إاّل  ــع منه ــعرية، مل يطب ــا ش ــرة أغلبه ــارًا كث ــرك آث ــه، ت ــاتذة بلدت ــه وأس ُأرست

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 54/2. 
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 401/1. وله قصيدة أخرى غر 

هذه ص 389. 
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ــف)1(. ــهداء الط ــو يف ش ــراء(، وه ــع احلم ــوان )املدام دي
ــــــاِم  ــد يـــومـــك أعـــظـــم األيَّ ــي ــا ع ــه دعـــائـــم اإلســـــالِميـ ــي ــل قـــامـــت ع

ــعــهــود وبــعــده  ــك ال ــيُّ ب ــب ــن ــاِمعــهــد ال ــ ــ ــه وذم ــ ل ــٍد  ــهـ ــن عـ ــ م ــرع  ــ ــ ُي مل 

ــده  ــع ــة ب ــامـ ــاإلمـ ــوة بـ ــبـ ــنـ وخـــتـــامـــه بــأخــيــه مــســك خــتــاِمخـــتـــم الـ

25- السيد طاهر ابن السيد سعيد املوسوي )1341-1420ه(:

ــة  ــذ اخلطاب ــف، أخ ــا ويف النج ــا، ودرس فيه ــأ هب ــة، ونش ــد يف الكاظمي ول
ــبات  ــعره يف املناس ــارك بش ــا، ش ــا مرموًق ــح خطيًب ــى أصب ــه، حّت ــه لنفس بنفس

ــوان)2(. ــه دي ــع ل ــة، ومل يطب الديني
ــة إْن  ــام ــراهــن اإلم ــاًل عــن ب ــا ســائ ــا قــلــنــا ومــســتــنــداي ــاًل ملـ ــيـ تــــروم دلـ

حادثة  شــاع  قــد  ــذي  ال الغديَر  شهداســل  مــا  اهلل  ــول  رسـ فيه  حــلَّ  مــذ 

بينهم  الـــكـــّراُر  ــَع  ــ رف ــذ  م ــال  قـ ــا  والعضدام الــوّضــاء  إبطه  رأوا  حّتى 

26- السيد حممد ابن السيد سلامن العّطار )1344-1424ه(:

ولــد يف الكاظميــة، وختــّرج يف كلّيــة احلقــوق، وعمــل موظًفــا ومدّرًســا، لــه 
مؤلفــات مطبوعــة قانونيــة وأدبيــة واجتامعيــة، منهــا: جمموعــة شــعرية بعنــوان 

)ســبل النجــاة مــن اليــوم الثقيــل( يف النبــيِّ وآلــه)3(.
ــام أعـــيـــدي  ــ ــأن ــ ــِر ل ــعـ ــشـ ــة الـ ــ ــ ــِر عــيــِدربَّ ــ ــات األجمـــــاد يف خ ــريـ ذكـ

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 157/2. 
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 73/5. 

أخرى  قصيدة  وله   .422/6 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )3(
غرها، ص 440. وله أربع قصائد أخرى هبذه املناسبة يف جمموعته )سبل النجاة(. 
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الكو  عــى  الــغــديــِر  صفحَة  ــثــري  ــهـــوِدان املـــشـ بـــيـــومـــِه  ــي  ــ ــنِّ ــ وغ ِن 

عــظــيــم  ــوم  ــ يـ ــر  ــديـ ــغـ الـ ــوم  ــ يـ ــِدإنَّ  ــي ــل ــخ ــت ــال هــــو فـــيـــنـــا أحـــــــّق ب

27- الدكتــور الســيد عبــد الصاحــب ابــن الســيد حســني املوســوي اهلنــدي 
)1354-1424ه(:

ولــد يف النجــف، ودرس فيهــا، وســكن الكاظمّيــة، تــدّرج يف حتصيلــه حّتــى 
ــه  ــم، ل ــل التعلي ــل يف حق ــر، عم ــن األزه ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــل ع حص

ــعرّية)1(. ــن ش ــا دواوي ــوع، ومنه ــا مطب ــات بعضه مؤّلف
ــن اهلـــــــداة عـــزيـــزة  ــامـ ــيـ ــا يــتــوقــُدأأبــــــا املـ ــِر ونـــورهـ ــدي ــغ ــرى ال ــ ذك

ــى  ــق ــن ارت ــد حـ ــم ــن حم ــ ــمَّ دي ــ ــا ت ــُدمـ ــم ــغ الـــنـــبـــأ الـــعـــظـــيـــَم حم ــلِّ ــب ــي ل

لقولة  وتــلــك  ــواله«  ــ م كــنــت  ــَحــُد»مـــن  ــقٍّ خــالــٍد ال جُيْ ــح ــت ب ــدع ص

ــني )1350- ــا آل ياس ــد رض ــيخ حمّم ــن الش ــن اب ــد حس ــيخ حمّم 28- الش
1427ه(:

ــكن  ــا، وس ــع( وعلامئه ــه )املرج ــى أبي ــا ع ــف، ودرس فيه ــد يف النج ول
ــا  ــرك تراًث ــة، ت ــة واالجتامعّي ــة والثقافي ــاة العلمي ــرًا يف احلي ــر كث ــة، وأّث الكاظمّي

ــوع)2(. ــه مطب ــا، معظم ــا وحتقيًق ــاًم تأليًف ــا ضخ علمًي
ــيٍّ  ــَب مـــن غـــديـــِر ع ــل ــق وبـــــادْروانـــقـــع ال ــه  ــيـ إلـ وارًدا  واســـتـــبـــق 

خطيب  ــّي  ــب ــن وال ــل  ــف احل مـــن اهلل صـــادْرواشـــهـــد  ــًرا  ــ أمـ يــنــهــي  ــه  ــي ف

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 386/4. 
شعراء  وموسوعة   ،166/6 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )2(

الغدير: 211/7. 
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متنًا  ــدر  ــي ح جـــالل  مـــن  ــا  ــارًحـ ــْرشـ وقـــف الـــدهـــر دونــــه وهـــو حــائ

29- الدكتــور الســيد عبــد األمــر بــن الســّيد حمّمــد أمــني الــورد )1352-
1427ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس فيهــا، ثــّم تــدّرج يف دراســته حّتــى حصــل عــى 
ــد  ــا، أصــدر العدي ــة، وعمــل أســتاًذا جامعيًّ ــوراه يف اللغــة العربّي شــهادة الدكت

مــن الكتــب والدراســات، ولــه ديــوان شــعر غــر مطبــوع)1(.
ــوُر  ــ ــا زه ــقــي يـ ــاعــب ــد ف ــي ــع ــه ال ــ ـ ــُرإنَّ ــدي ــغ تـــــّوج املـــرتـــى وهـــــذا ال

ــايل  ــع ــة أرشقـــــت بـــــروض امل ــج العبُرهب ــا  ــذاه ش ــن  م الـــدهـــَر  َفـــَعـــمَّ 

للعيـ  بــالــبــشــاشــِة  األرُض  ــوُرمــاجــت  ــ احل ــان  ــنـ اجلـ ــلء  ــ م ــت  ــنّـ وغـ ِد 

30- املحامي السّيد عي جليل الوردي )1337-1430ه(:

ــّرج يف  ــى خت ــًا، ودرس حّت ــة طف ــاد إىل الكاظمّي ــوة(، وع ــت ك ــد يف )بش ول
كلّيــة احلقــوق، عمــل يف مهنــة آبائــه الصياغــة، ثــّم موظًفــا، طبــع ديوانــه )طائع 

الفجــر(، وطبــع ديوانــه )أنفــاس الــورد( بعــد وفاتــه)2(.
أرفـــــع جمـــًدا  املـــؤمـــنـــن  ــاديلــيــس يف  ــ ــّي اهلـ ــبـ ــنـ ــّي بـــعـــد الـ ــ ــن عـ ــ م

األر  يف  الــفــضــيــلــة  ــر  ــوه ج ــدر  ــي الـــرشـــاِدح ورّس  ــدى  ــ اهل ــور  ــ ون ض 

عيد  ــلــحــّق  ل الـــغـــديـــر  يف  ــاهلل أســــعــــد األعـــــيـــــاِديـــومـــه  ــ ــ هـــــو تـ

31- الســّيد فخــر الديــن ابــن الســّيد عــي نقــي احليــدري )1354-

أخرى  قصيدة  وله   .203/4 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )1(
غرها ص 195. وأبيات ُأخر. 

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 212/5. 
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1439ه(:

ولــد يف الكاظميــة، يف بيــت علــم وديــن وأدب، وترعــرع يف ظلِّ أبيــه، ودرس 
ــن  ــول الدي ــة ُأص ــّرج يف كلّي ــداد، خت ــة وبغ ــامء الكاظمّي ــن عل ــة م ــد ثل ــى ي ع

ــة)1(. ــة واألدبّي ــبات الديني ــارك يف املناس ــداد، ش ببغ
ــْفـــر  ــر ذلـــــك ِسـ ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــي ــ مجيالوب ــا  ــًعـ وقـ الـــعـــصـــور  ــه  ــدت ــل خ

ــر  ــأم ــصَّ اإللـــــــُه فـــيـــه ب ــ ــالحـــيـــث نـ ــزيـ ــــ ــنـ ــتـ ــزل الـ ــ ــ ــأن ــ ــ ــّي ف ــ ــعـ ــ لـ

ــر  ــدهـ الـ أبـــــد  والؤه  ــالفــــوالئــــي  ــوي ــا ط ــ ــزًي ــ ــد جـــفـــاه خ ــ ــن ق ــ مل

32- السّيد طالب ابن السّيد هاشم احليدري )1346ه(:

ولــد يف الكاظميــة، مــن ُأرسة علــم وأدب وجهــاد واجتهــاد، وتتلمــذ 
ــات  ــريب يف األربعين ــعر الع ــن ُرّواد الش ــف، م ــا، ودرس يف النج ــى أعامه ع

ــرشة)2(. ــن ع ــر م ــة أكث ــه املطبوع ــت دواوين ــينات، بلغ واخلمس
ــُد يــــوِم الــغــديــِر أســـعـــُد عــيــٍد  ــي ــقِّ صــــــــارٌم ويـــــــراُعع ــحـ ــلـ هــــو لـ

عـــيٍّ  ــبُّ  ــ حـ ــِه  ــيـ فـ لـــيـــس  رشاُعزورٌق  ــاٍح  ــ ــ ري ــن  مـ يــنــجــيــه  ــس  ــي ل

ــَر وُنــحــيـــ  ــدي ــغ ــاُعمـــا حــيــيــنــا نــحــيــا ال ــص ــن ن ــًى  ــقـ تـ يف  ــِر  ــ ــأم ــ ول يــــِه 

33- السّيد حسني ابن السّيد حمّمد هادي الصدر )1364ه(:

شعراء  وموسوعة   .324/5 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )1(
الغدير: 124/7. 

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 360/3. وله غرها ص 341 
عن  أخرى  قصائد  فيه  )احليدريات(،  باسم  املؤمنني  أمر  يف  خاص  ديوان  وله  و359. 

الغدير. وله غرها غر منشورة، ستأيت. 
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ولــد يف الكاظميــة، مــن أرسة علــم وديــن وأدب، ونشــأ عــى والــده، واصــل 
ــه  ــا، ل ــى علامئه ــف ع ــوق، ودرس يف النج ــة احلق ــّرج يف كلّي ــى خت ــته حت دراس

مؤّلفــات كثــرة مطبوعــة)1(.
ــي بــــاء الــغــديــِر  ــت ــن ــت طــي ــن ــج ــريع أمـ الــــــويّص  أّن  ــاري  ــ ــع ــ وش

عـــّي  والء  ــن  ــ مـ ــريوالـــيـــنـــابـــيـــع  ــم وض جــوانــحــي  رست  ــد  قـ

ــي ُأّمـــــي هــــواه طــهــوًرا  ــن ــت ــع ــدّي الــطــهــوِرأرض ــنـ مـــرًحـــا بـــاهلـــوى الـ

34- الدكتور حمّمد حسني ابن الشيخ حمّمد حسن آل ياسني )1367ه(:

ولــد يف الكاظميــة، مــن ُأرسة علــم وديــن وأدب، ونشــأ عــى والــده، واصــل 
ــتاذ  ــو ُأس ــوراه، وه ــى الدكت ــل ع ــة اآلداب وحص ــّرج يف كلّي ــى خت ــته حت دراس

جامعــي، لــه مؤّلفــات ودواويــن شــعر مطبوعــة)2(.
عــيــد  أكـــــر  ــر  ــديـ ــغـ الـ عـــيـــد  ــُدإنَّ  خمــّل ــود  ــوجـ الـ يف  زال  مـــا  ــهــو  ف

بـــعـــّي  ديـــــنـــــه  اهلل  كــــّلــــا مــــــّر ذكــــــــره يـــتـــجـــّدُدأكـــــمـــــل 

35- صبحي عيسى الشالچي )1367ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف مدارســها، زاول الصياغــة )مهنــة جــّده 
وأخوالــه(، اســتهواه الشــعر، فــكان ينظــم عــى الســليقة، طبعــت لــه جمموعــة 

ــات()3(. ــذرات الباقي ــوان )الش ــعرية بعن ش
ــر عـــى الـــريـــة مـــرشٌق  ــدي ــغ بــدايـــوم ال إذ  ــِة  ــدجــن ال بــعــد  ــا  م كالفجر 

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 126/6. 
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 216/7. 

)3( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 277/3. 
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الــــوالء عبره  ــِر  ــ ــاح مــن زه فـ ــدىقــد  ــرت ــّزه ثـــوب الــكــرامــة ُي ــعـ وبـ

مطلٌب  الصحيفة  يف  والؤك  من  ُمنشدايا  والئــك  يف  عهدي  جـــّددُت 

36- الشاعر مهدي جناح الكاظمي )1369ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف مدارســها، بــدأ كتابــة الشــعر يف ســن اخلامســة 
عــرشة، ولــه قصائــد يف الشــعر احلــر مل ينرشهــا، ولــه جمموعــة أبيــات يف الشــعر 

الشــعبي، ولــه شــعر كثــر )مل يطبــع()1(.
قاتي  بطعنة  جمـــروًحـــا  وتـــأمـــِلأصــبــحــت  ــوى  ــ ــي يف ج ــي ل ــت  ــيـ وأبـ

العدى  جحد  كا  عهدي  جتحدي  ــمٍّ يف عيال  ــ خ بـــيـــوم  الــنــبــيِّ  ــد  ــه ع

37- الشيخ عبد الستار جليل الكاظمي )1372ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف مدارســها، حّتــى حــاز عــى شــهادة املاجســتر 
يف األدب العــريب. خــدم املنــر احلســيني عــر اخلطابــة والشــعر العقائــدي، ولــه 

شــعر كثــر مل يطبــع)2(.
الــــــــرســــــــوليــــــــــا مــــــــنــــــــار األصـــــــــــــول  ويّص  يـــــــــا 

ـــر  ــــديـــ ـــــغــ الـ لــــــــســــــــان  أنــــــــــــــت نـــــــعـــــــم األمـــــــــــريف 

38- األستاذ رياض عبد الغني حممد احلسن )1376ه(:

ــدأت  ــة اآلداب، ب ــّرج يف كلّي ــها، وخت ــة، ودرس يف مدارس ــد يف الكاظمي ول
ميولــه األدبيــة يف شــبابه، ووجهــه خالــه الشــاعر حممــد ســعيد الكاظمــي، طبــع 

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 427/7. وله ُأخرى يف موسوعة 
شعراء الغدير: 471/7. 

)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة شعراء الغدير: 463/6. وله أخرى ص 460 و461. 
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لــه ديــوان )ديــم الشــباب(، ولــه شــعر مل يطبــع)1(.
ــوا اســتــنــطــقــوا فـــلـــواِت الــغــديـــ  ــف ــىق ــرب ال حلـــديـــث  واســـتـــمـــعـــوا  ِر 

ــااًل  ــ ــا رج ــاهـ ــد شـــهـــدْت يف ربـ ــق ــم ُغــّيــبــاف ــ ــه ــ ــأرواح ــ حــــضــــوًرا ب

موكباوقــــد نــكــثــوا بــعــدمــا بــخــبــخــوا  بــاهلــوى  الــــورى  ــاقـــوا  وسـ

39- األستاذ عادل جليل الكاظمي )1379ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ودرس يف مدارســها، وختــّرج يف كلّيــة العلــوم، هاجــر إىل 
الســويد وحــاز عــى شــهادة املاجســتر يف الفيزيــاء النوويــة، لــه أبحــاث علميــة، 

ولــه شــعر كثــر، طبــع منــه القليــل)2(.
الــغــديــِر  ــوِم  ــ ي ــِة يف  ــواليـ الـ ــرُض  ــ ملبترِشِف ُبـــرشى  فيا  الــفــروِض  خــَر 

خالفتِه  يف  عليًّا  النبيُّ  ــصَّ  خ ــى  ــرَصِأت َب ــذي  لِ نـــوًرا  غــدا  الغدير  نــصُّ 

أبــو حسٍن  فــاملــوىل  مـــوالُه  ـِـِرمــن كنت  ــؤمت م غــر  ــٌر  ــ أم عليكم  ــدي  ــع ب

40- الشاعر مصطفى حييى القريش )1398ه(:

ــته  ــل دراس ــة، واص ــة ديني ــة أدبي ــن ُأرسة علمي ــو م ــة، وه ــد يف الكاظمي ول
ــّم اقتــر نظمــه  ــة الشــعر الشــعبي، ث ــدأ بكتاب ــة اآلداب، ب ــى ختــّرج يف كلّي حّت

ــوان)3(. ــه دي ــع ل ــح، مل يطب ــعر الفصي ــى الش ع

)1( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 93/3. 
)2( تنظر ترمجته والقصيدة يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 14/4. وله قصيدة ُأخرى غرها 

ص 15. 
ُأخرى  قصيدة  وله   .382/7 الكاظميني:  الشعراء  موسوعة  يف  والقصيدة  ترمجته  تنظر   )3(

غرها ص 378. 
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ــوالً  ــ ق املـــخـــتـــاُر  ــال  ــ ت ــمٍّ  ــ خـ ــاويف  ــامـ وأســـمـــعـــُه الــصــحــابــَة واألنـ

ــا  ــ ــنً ــ دي اهلل  أتـــــــــمَّ  ــد  ــ ــ ق وأوجــــَبــــكــــْم لـــطـــاعـــتـــِه لـــزامـــاهبـــــــذا 

ــوىًل  ــِن م ــٌر ُمـــقـــامـــافــمــْن قـــْد كــنــُت قــبــَل احلـ ــ ــ ــــى خ ــرت ــ ــامل ــ ــُه ف ــ ــ ل

املحور الثاين: ال�سعر غري املن�سور

ــر، ويف  ــد الغدي ــي يف عي ــعر الكاظم ــن الش ــرش م ــا ن ــور األّول م ــّر يف املح م
ــم،  ــّر ذكره ــعراء م ــه لش ــور، بعض ــر املنش ــعر غ ــن الش ــيأيت م ــور س ــذا املح ه

ــن. ــعراء آخري ــي لش والباق

1. السّيد مهدي ابن السّيد عبد اللطيف الوردي )1341-1422ه(:

ــذ  ــده، فأخ ــا، الزم وال ــى فضائه ــا ودرس ع ــأ هب ــة، ونش ــد يف الكاظمي ول
عنــه اخلطابــة حتــى أصبــح مــن اخلطبــاء املشــهورين، وفضــًا عــن ذلــك فهــو 

ــع)1(. ــه كتــب ودواويــن مل تطب عــامل باألنســاب وشــاعر، ول

لــه قصيــدة يف أمــر املؤمنــني والغديــر تبلــغ )86( بيًتــا، تارخيهــا 24 مجــادى 
اآلخــرة ســنة 1412ه، مطلعهــا:

ــوُد  ــ ــود وج ــ ــوج ــ ــا ال ــّي مـ ــ ــوال ع ــ ــوُدل ــ ع ــأرٍض  ــ ــ بـ ــت  ــب ــن ي ومل  ــاّل  ــ كـ

مديرها  وهـــو  األكـــــواِن  ــُة  ــّل ع ــو  ــوُده ــق ــف ــب م ــائـ ــا غـ ــه ــن مـــا عــنــه م

ومنها:
بفضله  ــدن  ــه ش لـــه  ــدوُدواملـــعـــجـــزات  ــ ــهــا حـــاســـب وعـ ــي ــاه ف ــ ــد ت قـ

ــي كثرة  ــاء وه ــص ــّل الــــورى حمــســوُدجــّلــت عــن اإلح ولــــذاك مــن كـ

)1( تنظر ترمجته يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 5/8. والقصيدة من ديوانه املخطوط. 
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فـــإّنـــا  ــاله  ــ عـ ــى  ــ ع ــدوه  ــ ــس ــ حي ــذاك حـــســـوُدإن  ــ ــ ــه فـــلـــه ب ــ ــ ــن دون ــ م

ــا له  ــن مـ ــاس ــح ــرد امل ــ ــى ف ــرت ــامل ــه املـــعـــبـــوُدف ــل ــض ــف ــّص ب ــ ــ ــاٍن ون ــ ــ ث

ــن أمــــالك الــســا  ــرمحـ ــه الـ ســعــوُدبــاهــى بـ ــاد  ــب ــع ال رّب  مــن  واملـــــدُح 

ومنها:
ــا  ــودن ــدوم الـــوجـــود وج ــع ــواله م ــ ــّن لـــلـــوجـــود وجـــــوُدل ــ ــب ــ ــه ت ــبـ فـ

للمرتى  أتـــت  مــفــخــرة  ــاًل وســـعـــوُدوهـــنـــاك  ــ ع مـــكـــارمـــه  ــي يف  هـ

ــٍد  ــّم حم الــنــبــّي  إىل  ــه  ــ اإللـ ــى  ــ ــودواأوحـ ــع ي بـــالـــرفـــاِق  لــلــمــديــنــة  أْن 

ــوداع مــعــرف  ــلـ ــهــم عــلــيــهــا الـــقـــوُدمـــن حــّجــة هـــي لـ ــهــا وحتــمــل عــن

ــاصــًدا  ــنــة ق لـــكـــنّـــا مـــــن رّبــــــــه مــــرصــــوُدومـــذ انــثــنــى نــحــو املــدي

ــه  ــ رّب ــمٍّ  ــ خلـ ــوا  ــ ــل ــ وص إذا  ــى  ــّتـ مــوعــوُدحـ ــا  هــن هـــا  هـــو  وذا  نــــادى 

ــذه  ه ــاه حــــّط رحـــالـــكـــم يف  ــن ــع مــــــوروُدم ــا  ــ هب ــاء  ــ مـ ال  اجلــــــــرداء 

ــى  ــرجت ي كــــــالٌء  ــا  ــه ــي ف وال  ــاّل  ــ ــا هبـــا املــقــصــوُدكـ ــًق ــي ــق فـــاألمـــر حت

ــاد خــلــيــفــًة  ــلــعــب ــا ل ــيًّ ــل ــب ع ــص ــان ــســوُدف ــاِم ي ــ ــ ــاُم عـــى األن ــ ــ ــهــو اإلم ف

نصبه  يــعــلــن  األحـــــداج  ــى  رقـ ــوُدفــيــه  ــه ــمٍّ والــــرجــــاُل ش ــ ــر خ ــدي ــغ ب

ــهــا  ــيُّ ــعــه وعــل ــضــب ــورى مــعــقــوُدرفــــع الـــنـــبـــيُّ ب ــلـ ــِة لـ ــ ــوالي ــ ــاُج ال ــ تـ

ــان  ــد ب ــا قـ ــه ــي ــط جحوُدوهـــنـــا بـــيـــاض إب هــنــاك  ــا  وم الغفِر  للجمع 

ــريت  ــذا خ ــ ــاه ه ــن ــع ــا م ــال مـ ــ ــد ق ــوُدقـ ــم ــٌر حم ــاهـ ــي طـ ــت ــي ــِل ب ــ ــن أهـ مـ

ــوُدهــــذا عــــّي مـــن أكــــن مـــــواله ذا  ــ ــوك ــ ــٌم م ــ ــك ــ ــٌر حم ــ ــ ــواله أمـ ــ ــ مـ

ــوا بـــوالئـــه  ــكـ ــّسـ ــن متـ ــ ــذي ــ ــاز ال ــ صــعــوُدفـ ــان  اجلــن روض  إىل  فــلــهــم 

إهلـــه  جــــــوار  صــــــدٍق  مـــقـــعـــٍد  ــوُديف  ــل ــِم خ ــي ــع ــن ــم بـــجـــنّـــات ال ــ وهل

يكن  يـــوالـــيـــه  ملـــن  اإللـــــه  ــّبـــه مــســعــوُدودعـــــا  مــــــواله وهـــــو بـــحـ
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ــاداه ويف  ــ ــ ــاداه ع ــ ــ ــذي ع ــ ــن الـ ــ ــوُدوم ــوقـ ــنـــارهـــا مـ نــــار اجلــحــيــم بـ

ــدى  اهل بمنهاج  يــعــّرفــكــم  ــن  م ــو  ــوُده ــه ج ــه  ــن م اهلل  لـــديـــن  ــثـــرت  كـ

بسبيله  ــوا  ــك اســل الــنــاس  ــا  ــ أهّي ــوُديــا  ــق ــِم ي ــي ــع ــن ــاِت ال ــ ــنّ ــ ــم جل ــك ــي ف

بينكم  ــا  م خليفتي  الــــويّص  ــودوافــهــو  ــ ــم حــكــًا إلــيــه ع ــك ــف ل ــه ك

ــٍة  ــاع ــط ــأ الـــغـــفـــر ب ــ ــه املـ ــابـ ــأجـ ــوُدفـ ــ ــر س ــائـ ــضـ ــنَّ الـ ــ ــك ــ ــواًل ول ــ ــ ق

يــرتــضــوا  ــم مل  ــه ــّل ــوه وك ــع ــاي ب ــوُدقـــد  ــك ــن قــــول الـــنـــبـــيِّ وكـــّلـــهـــم م

ويلهم  ــا  ي هبــم  نقص  مــن  ــوُدحــســدوه  ــس ــح امل ــو  هـ والـــعـــايل  ذاك  يف 

ــووا  ــط ــك وان ــه ل ــوا ل ــال ــخ ق ــم كـــــلٌّ عــلــيــه حـــقـــوُدوبـــخ ب ــه ــاق ــف ــن ب

له  ــا  عــلــنً بــيــعــهــم  يف  ــوُدواســـرتســـلـــوا  ــه ــوم الـــغـــديـــر ع ــ ــم ي ــدا هلـ ــ وبـ

ــد ذا  ــع ــد خـــالـــفـــوه ب ــا بـــاهلـــم قـ ــوُدمـ ــق ــالِل م ــض ــل والـــكـــّل مــنــهــم ل

سدى  ذهبت  قــد  املختار  ــده املــعــهــوُدومتاعب  ــهـ ومــــى نــســًيــا عـ

ــُب أمحـــد يف قــومــه  ــاع ــت ــت م ــاع ــروُدض ــطـ ــه مـ ــّقـ ــى عـــن حـ ــ ــرت ــ وامل

ــٍر  ــاب ــن إمـــــام ص ــي مـ ــف ــه ن ــديـ ــو بـــدهـــره مــنــكــوُدأفـ ــ ــاش وه ــ قـــد ع

شقّيها  بــســيــف  ــاًل  ــت ق قــى  ــى  ــّت ــوُدح ــ ــتــقــى واجل ــاح لـــه ال ــن ســـحـــًرا ف

كعبة  ــي  هـ الـــتـــي  ــه  ــت ــرتب ب ــوى  ــ وروُدوثـ ــه  ــيـ إلـ جيــمــعــهــم  الــــوّفــــاد 

قــبــلــه  وآدم  نـــــوح  ــاوُر هـــوُدوضـــجـــيـــعـــه  ــ ــج ــ ــح وامل ــال وهـــنـــاك ص

نــــّزاهلــــا  ــة  ــ ــّي ــ ــدس ــ ق بـــقـــعـــٍة  ملحوُديف  ــا  هب ومـــن  الــعــذاب  ــوا  ــن أم

تــارخيــهــا  بـــجـــنّـــاهتـــا  ــٍة  ــ ــّت ــ س ــود خــلــوُد(دع  ــل ــا اخل ــزاء هب ــ )يـــوم اجل

2. األستاذ حمّمد سعيد عبد احلسني الكاظمي )1364-1438ه(:

ولــد يف الكاظميــة، ونشــأ هبــا وختــّرج يف مدارســها، وعمــل موظًفــا، بــدأت 
اهتامماتــه األدبّيــة يف ســّن مبكــرة، لــه مؤّلفــات مطبوعــة، وقصائــد منشــورة، مل 
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جتمــع بديــوان، ولــه مشــاركات يف املناســبات)1(.

لــدّي مــن شــعره يف عيــد الغديــر قصيدتــان، تبلــغ األُوىل )61( بيًتــا، تارخيهــا 
16 ذي احلّجــة ســنة 1396ه. مطلعهــا:

الشباِب  وعــهــَد  الصبا  شــمــوَخ  يبدْع  ــا  ــ م ــَك  ــ ــثَّـ ــ أُبـ أْن  آَن  فـــلـــقـــْد 

ومنها: 
ــوًرا  ــبـ ــراِبقــــْل ملـــن مــــّر بــالــغــديــر عـ ــغـ ــِر الـ ــق ــن أحـــديـــُث ُيـــتـــى ك

ــا  ــوًه وج ــلــحــديــِث  ل أنَّ  تـــرى  ــٍة وارتـــيـــاِبأم  ــه ــب ــف ش ــ ــا أل ــوهَلـ حـ

ــقٍّ  ح ــَن  ــ ــوازي ــ م ــى  ــه ــن ال ــس  ــي ل ــاِبأَو  ــبـ ــِة األلـ ــالمـ ــن سـ ــدى مـ ــ ــ واهل

يبسًا  طــريــَقــك  تسلْك  بــصــًرا  اخلــطــاِبكــن  الــعــى وفــصــل  ــل  أه نحو 

ــاِبخــّفــِف الــــوطء فــاملــواقــُف تــرتى  ــقـ ــلــك الـــقـــروِن واألحـ عـــَر ت

ــمٍّ  ــات ُخـ ــ ــ ــَن دوح ــ ــاَك ب ــقـ ــألـ للخطاِبوسـ منصًتا  الطرف  شاخَص 

ــٍر  ــُج ألمـ ــي ــج ــد اســـتـــوقـــَف احل ــ ــه لـــإيـــاِبوق ــ ــال ــ وهـــــو حيـــــدو رح

ــاِبويــــــُد املــصــطــفــى بـــضـــبـــِع عـــيٍّ  ــ ــت ــ األق ــى  ــ ع ــه  ــ ب راٍق  ــو  ــ وهـ

الــنــاس مــن كــنــُت موال  ــادي يف  ــن ارتـــيـــاِبوي دون  مــــــوالُه  فـــهـــذا  ه 

ــن ُتــصــغــي  الصحاِبوســـتـــعـــروك هـــــّزٌة حـ لبخبخاِت  قــريــٍب  مــن 

بالكـ  الــكــفَّ  نــقــرع  ــوف  س ــاِبعندها  ــعــت ــال ب خــالَفــنــا  وُنــنــهــي  فِّ 

أّما الثانية فتبلغ )42( بيًتا، مطلعها:
ــُر  ُث ــدُّ ــِك ال ــزهــُر أم أطــالل ــارك ال هتوي عى األرِض إجالاًل هلا العُصـُرأقـ

ــا  ــه ــاري ورّشف ــبـ ــامل شـــاءهـــا الـ ــع ــُرم ــ أث لـــــُه  إالَّ  أثـــــــًرا  تـــــرى  ــال  ــ ف

)1( تنظر ترمجته يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 377/6. 
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ومنها:
ــفــس طـــه ويـــا هـــــارون ُأّمــتــه  ــلــهــوِل ُيـــّدَخـــُريـــا ن ــا أخــــاُه وَمــــْن ل ويـ

ــت غــركــُم  ــي إن وال ــذارَي  ــتـ اعـ ــم  ــدوِح يــعــتــذُرب ــ ــوم الـ ــْم بــعــد يـ ــ وأهّيـ

ــادي رســالــَتــُه  ــ ــ ــه بـــّلـــغ اهل ــوٌم بـ ــ خطُريـ كيدهم  من  الجتاحها  ــوالُه  ل

ــُه  ــل الـــبـــاري رشيــعــَت ــم ــوٌم بــه أك ــ مــؤمتـِــــُري ــان  ــ األركـ إىل  ــا  ــأًس ي والذ 

طلعُتُه  ــاَب  ــت األق اهلـــدى  نــبــّي  ــى  قمُررق رشِعـــِه  حامي  وطلعُة  شمٌس 

خطبَتُه  األســــاِع  يف  ــرُغ  ــف ُي واألرُض ُيقذُف من رمضائها الشـرُروراح 

حسٍن  ــو  أب مـــوالُه  مـــوالُه  كنُت  فائتمروامــن  ــِر  ــ األم ويّل  هـــذا  قـــوم  ــا  ي

شقاُقهْم  تسكن  مل  الــيــوم  إىل  واحلضـُرلكْن  البدو  بالغدير  ــت  ورّصح

حسبكُم  الــكــراِر  الضيغِم  ــرَة  ج يفتخُريا  ــّرار  ــك ال جـــاور  ــن  وم فــخــًرا 

ــا  ــًب ــا ُرت ــر جـــار وىف حــتــى س ــا خ رضُري ــِه  ــربِ ق مــن  ــرى  ُيـ ــاٍر  جـ ورّب 

جبابرها  فــاهــتــزت  العلم  والــســـــرُرشــهــرتــُم  التيجان  ــزْت  ــ وزل ــا  رعــًب

ساسَتها  والشجو  القذى  أذاق  عثرواصوًتا  ــد  وق إالَّ  ــدوا  واعــت عــدوا  فــا 

ومنها:
ــا ســيــد األوصـــيـــاء احلـــّق مــعــذرًة  أعــتــذُري كــيــَف  أدري  لست  وحـــرة 

حاملتي  ــواُق  ــ واألش أقبلُت  والبصـُرإليك  السمُع  مني  جناحاه  قلًبا 

ــًة  ــع ــام ــّب ج ــ ــ ــاين احل ــعـ ــة ملـ ــ ــا آيـ ــ الصوُري مثلِها  عــن  ُتــبــْن  مل  ــورًة  وصـ

ــاُب ُلـــذُت بكْم  ــوّث يَب اإلعـــيـــاُء واخلـــوُريــا أهيــا األســـُد ال ــوء  ــن ي ضــيــًفــا 

متسٌع  ــغــور  ال إنَّ  لــشــكــواَي  قصـُرفكن  بــه  إالَّ  ــري  ــس م أرى  ــا  ومـ

ــُت دلـــوَي يف بــحــٍر عــى حــذٍر  ــي ــذُرأدل احلـ ــفــِع  ــن ي مل  إذا  ــري  جمـ فــمــن 

عجاًل  السـرى  ــرُت  آثـ بــك  القمُرلكنَّني  جاُرُه  َمْن  السـرى  خياف  وهل 
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3. السّيد طالب ابن السّيد هاشم احليدري )1346ه()1(: 

ــذه  ــه ه ــورة، فل ــر منش ــد غ ــدري، قصائ ــيد احلي ــارة إىل أّن للس ــّرت اإلش م
ــا: ــنة 2013م، منه ــوز س ــا 29 مت ــا، تارخيه ــغ )92( بيًت ــي تبل ــدة الت القصي

سّيِدهم  املهداِة(  )الرمحة  عِن  ــه الــتــعــالــيــُلغابوا  ــت ــان ــَل خ ــْن تــعــلَّ ــ ومـ

ــهــم  ــواٍء تــؤّرُق ــ ــد اســتــجــابــوا ألهـ مشغوُلق ــراُه-  ــ ُأخ ال   - بدنياه  كــلٌّ 

سبقْت  بــيــعــٌة  ال  ــأْن  ــ ك ــُلتــالقــفــوهــا  ــي ــل وحت حتـــريـــٌم  ثــــمَّ  ــْن  يـــكـ ومل 

ــٌة  ــكــلِّ قــســوهِتــا األحـــــداُث جــاري ــُلب ــي ــداٍن وهــاب ــيـ ــُل يف كـــلِّ مـ ــي ــاب ق

بأمجعهم  تـــنـــاَســـوُه  ــِر  ــدي ــغ ال مشلوِليـــوم  الــقــوِم  فكُر  كالضائِر  هل 

ــدرٍة  ــي ــن قــالــوهــا حل ــٍخ( ح ــ ــٍخ ب ــ أكــالــيــُل)ب معانيها  مــن  ــدِرِه  ــ صـ يف 

رضَبتها  ــداُر  األقـ ــرُب  ت ومنقوُلمعكوسة  مــعــقــوٌل  املــشــيــئــاِت  يف  مــا 

ــُرهــا  ــدّم ــاٌر ُي ــص ــاألرِض إع ــ مفضوُلحيــيــُق ب ــاَد  سـ ــا  إّمـ األفــاضــِل  عــى 

يرُتُكها  للوهِم  عصياهُنا  ــاُس  ــن ــاٌم متــاثــيــُلوال ــ ـ ــكَّ ــ ولـــلـــتـــمـــّزِق حـ

عبثْت  إذا   - فيها  بمن  أرٍض  ــوُلمصُر  ــهـ وجمـ داٍم  محـــاقـــاهُتـــا-  هبـــا 

ــا 18 ذي  ــا، تارخيه ــغ )21( بيًت ــُد اهلل(، تبل ــوان )عي ــدة بعن ــذه القصي ــه ه ول
ــي: ــنة 1438ه، وه ــة س احلّج

سلِّْم عىل أزكى جناِب 
وعىل املنائِر والقباِب

واخلْع فذا وادي طوًى 
والثْم تراَب أيب تراِب 

ْد مبايعة اإلماِم »عيّل الداعي املجاِب جدِّ

)1( مّر التعريف به، والقصائد من ديوانه املخطوط. 
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عيُد الغديِر اليوَم عيُد اهللِ عهٌد يف الرقاِب
فيه اسأِل اهللَ املزيَد من العنايِة والثواِب

والعْن من انقلبوا عىل األعقاِب يف رشِّ انقالِب
ساروا مع الشيطاِن وانحازوا عن الدرِب الصواِب

خابوا وفاز الثابتوَن مَع اإلماِم املستطاِب
هو خرُي رمٍز للسموِّ وللهدايِة خرُي باِب

للسالكني سبيَلُه 
صكُّ النجاِة مَن العذاِب 

وملبغضيِه وشنائيِه جهنٌم يوَم احلساِب
موىل األناِم أبو احلسنِي هو املقيُل لكلِّ كاِب
وأنا ابنُُه ُطلُت السامَء بفضِل هذا االنتساِب

ويظلُّ شعري فيه - يف شيبتي- ربيًعا للشباِب
ا شدوُت فام هنالك من غراِب أنا بلبٌل إمَّ

أّياُم حيدرة ارتفعَن إىل ذرى عليائها يب
غًدا سأنرُش حبَُّه 

ووالَءُه فهام كتايب
اخلوُف من يوِم احلساِب 

ما داَر يوًما يف حسايب
أنا واثٌق أْن ال متسَّ الناُر شيعيًّا ترايب

وأيب قسيُم الناِر واجلنَّاِت هل خيبو شهايب؟
ُظ يف ِقراِب السيُف سيٌف حنَي ُيشهُر ال الـُمحفَّ

4. الشاعر كريم صاحب البحراين )1368ه(: 
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والثانويــة يف  واملتوســطة  االبتدائيــة  أكمــل دراســته  النجــف،  ولــد يف 
الكاظميــة، ثــّم ختــّرج يف كلّيــة ُأصــول الديــن، وعمــل يف التعليــم، فضــًا عــن 

ــبات)1(. ــن املناس ــدد م ــارك يف ع ــرى، ش ــاطات ُأخ نش

له قصيدة بعنوان )عند ضفاف الغدير(، قال:
إن كنَت أحكمَت البناَء وجدَت يف بيِت القصيْد 

وتسامَق املعنى لديك ورقَّ لئالُء النشيْد 
وتفتَّحت كلُّ الورود وكنَت أقرَب للوريْد 

فلتعلْن الفرَح العيصَّ فهذِه األّياُم عيْد

* * * * *
امحْل هداياك اللطاف ووافيي عند الغديْر 

وانفْض غباَر احلزِن عنَك وهاِت معزفك األثرْي 
وارشْب وعّب )من املدامِة بالصغرِي وبالكبرْي( 

من غري تأثيٍم فإنَّك وارٌد حوَض البشرْي

* * * * *
لـاّم أفاض الناُس واختُتمت مراسيُم احلجيْج 

وقَف الرسوُل عىل الرؤوِس وقد هدا وقُع الضجيْج 
ا بكفٍّ للويصِّ تالمحت مثَل النسيْج  كفًّ

وبٍخ بٍخ قيلت ووقد اجلمِر يغري بالوهيْج
من كنُت موالُه فهذا حيدٌر نعَم الويْل

قد قاهَلا اهلادي البشري بحقِّ موالنا عيْل

)1( تنظر ترمجته يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 416/5. 
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ِة صاحب األمِر اجليْل زوِج البتوِل أيب األئمَّ
ٍد بدأت وختتم حينام املهدي ييْل بمحمَّ

5. األستاذ رياض عبد الغني حممد احلسن )1376ه()1(:

لــه قصيــدة غــر منشــورة، بعنــوان )عهــد الغديــر(، تارخيهــا 18 ذي احلّجــة 
ســنة 1435ه، قــال فيهــا:

ــا جـــّد اجلـــديـــدان زاهـــُق  ك م ــدوُّ ــ شــارُقع ذرَّ  مــا  ــاِق  ــ اآلف يف  ــرَك  ــ وذك

املدى  خيــرُق  يزل  مل  مــاٍض  ــِه واملـــشـــارُقوصوُتك  ــ ــُه تـــشـــدو ب ــارُبـ ــغـ مـ

املدى  ينشُد  ال  الوصُف  فيك  ــن الــكــنــِه خـــارُقيسافر  فــبــعــُد مــعــانــيــِه ع

يطيُقُه  ال  مــا  ــرُف  احلـ فيك  املناطُقتكّلف  فيَك  التعبر  عــن  ــْت  وضــلَّ

هلا  فــا  ــِل  ــي اخلــل أوزاَن  ــَت  ــب ــع وشائُقوأت شغٌل  القديّس  وصفك  سوى 

ــَك صــغــرًة  ــوارُقوتــنــكــفــُئ الــعــلــيــاُء عــن غـ فــهــي  األفـــهـــاُم  وتنحسـُر 

ــد كـــلُّ جمــاهــٍد  ــج ــق نــحــو امل ــســاب يسابُقي ــا  شــوًق املــجــُد  إلــيــك  ــَت  وأنـ

ــا  ــاهَل ــك املـــكـــرمـــاُت رح ــي ــّد إل ــش باثُقت منَك  مــاءهــا  أن  علمْت  ــد  وق

ثوابًتا  ســواهــا  الباغي  ــَج  أزعـ ــا  احلقائُقوم ــداِل  اجلـ عند  ــْت  ازدمحـ إذا 

ــُه  ــيُّ ــأنــت صــفــيُّ املــصــطــفــى ووص سابُقف الــشــدائــِد  درء  يف  ــُه  عــنْ وَمـــْن 

* * * * *
موطٌئ  ــّق  احل ذرى  يف  مــا  حسٍن  ــا  ــاســُقأب ــعــد الــنــبــوِة ب ــِرَك مـــن ب ــغـ لـ

ــُه  إمــاَم الــصـــــراح  للحق  ــت  زل ــا  ــُقوم ــقُّ الح ــ ــل احلـــقِّ واحل ــي ــأنــت دل ف

رفعًة  الــغــديــري  العهد  زادك  ــا  ــُقوم ــامـ ــيُّ وسـ ــ ــا عـ ــ ــيٌّ ي ــ ــت عـ ــأنـ فـ

)1( مّر التعريف به، واإلشارة إىل شعره املنشور، وهذه القصيدة من ديوانه املخطوط. 
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ــٌة  ــج ح اهلل  مــنــهــج  يف  ــه  ــنَـّ ــكـ ــارُقولـ ــِف ف ــزي ــق وال ــح احل ــن رصي وب

ــــــة أمحـــٍد  ــٌع ومـــــارُقوفـــتـــنـــُتـــُه الـــكـــرى ألُمَّ ــي ــط ــه عـــبـــٌد م ُيــــــاُز بـ

ــِرِه  غـ دون  لــه  ــًا  مــقــضــّي ــُك  يـ ــإن  ــُقفـ ــاط ن اهلل  ــن  عـ ــوٌر  ــ ــأم ــ م ــُد  ــأمحـ فـ

ــه وأذعـــنـــوا  ــي ــــم ثـــابـــوا إل ــوارُقولـــو أهنَّ ب األمـــاِن  صــوب  هلم  لالحْت 

وعَدُه  بالصدِق  الصدِق  رّب  صــادُقوأنجز  النصـِر  مــن  فجٌر  هلــم  ــان  وب

ورّضهــا  السنن  بــأس  طــاهلــم  طــارُقومــا  بالشـّر  ــاَل  األجــي طــرَق  وال 

بــصــرٍة  بــعــد  ــواُن  ــ اقــتــتــَل اإلخـ الــبــوائــُقوال  بــاملــؤمــنــَن  عــصــَفــْت  وال 

* * * * *
ــارٌب  ــش ــْم م ــتـ ــا وأنـ ــ ــا إّن ــن ــنــي عــّم رسادُقب ــاِت  ــت ــاب ــث ال يف  ــا  ــن وجيــمــُع

ــا  وم مــعــتــصــًا  اهلل  بــحــبــل  ــا  ــرنـ ــوارُقُأمـ ــف ال علينا  تطغى  ــأن  ب ــا  ــرن ُأم

ــًدا  واح الــديــِن  خندِق  يف  نكْن  ــُقإلينا  ــالحـ ــي بـــه أعــــداءنــــا ونـ ــالقـ نـ

ُيرجتى  العقيدة  حــرب  يف  نصـَر  ــادُقفال  اخلــن املسلمن  يف  ــرْت  ــُث ك إذا 

إالَّ طــالئــٌع  ــوم  ــي ال فــيــه  ــحــُن  ن ــُقومـــا  ــ ــزال ــ ــا وم ــنـ ــاُحـ ــتـ ــٍة جتـ ــ ــي ــ ــداه ــ ل

واحــًدا  البأس  ساعة  يف  نكن  مل  نــتــعــانــُقفــإن  إذن  ــا  ــاّلهـ جـ أي  ــي  ــف ف

6. الشاعر عامر عزيز األنباري )1382ه(:

ولــد يف الكاظمّيــة، وأكمــل دراســته األولّيــة فيهــا، ثــمَّ ختــّرج يف كلّيــة صــدر 
العــراق األهليــة، لــه نشــاطات شــعرية كثــرة يف حمافــل ومهرجانــات متنوعــة، 

لــه ديــوان شــعر خمطــوط ينتظــر طريقــه للطبــع)1(.

قال بعنوان )فاض الغدير(:

)1( تنظر ترمجته يف موسوعة الشعراء الكاظميني: 24/4. 
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ــا  ــ ــان ــ ــا وإي ــ ــدًقـ ــ ــا صـ ــ ــق هبـ ــ ــط ــ ــاأن ــ ــوالن ــ ــيُّ م ــ ــ ــّي عـ ــ ــب ــ ــن ــ ــد ال ــ ــع ــ ب

ــا  ــدنـ ــّمـ ــى حمـ ــ ــاهـــبـــط األمــــــــن عـ ــوانـ بـــالـــبـــرِش مـــكـــتـــحـــاًل ونـــشـ

ــُه  ــت ــع ــي ــِن ب ــ ــ ــرمّح ــ ــ ــذي مــــن ال ــ ــ ــْد عــلــيــهــا األنـــــْس واجلـــانـــاه ــهـ أشـ

نـــازلـــًة  الـــعـــرِش  ربِّ  ــد  ــن ع ــْن  ــ ــا قــــــطُّ هبــتــانــام ــهـ ــيـ ــا كــــــان فـ ــ مـ

بـــِه  ُأمــــــــرَت  ــا  ــ م تـــبـــّلـــغ  ملْ  تـــــْرجـــــْع فــــا بـــلـــغـــت إنـــســـانـــاإْن 

ــه  ــ ــت ــ ا والي ــاأعـــــلـــــْن هلـــــــْم طــــــــرًّ ــ اآلنـ ــِه  ــ ــم ــ ــاس ــ ب نـــــــاِد  واآلن 

ــا  ــادرهـ ــبـ ــــْن يـ ــاواربــــــــأ هبــــا عــــمَّ ــان ــا ش ــ ــّوا هب ــ ــن ــ ــــٍد ظ ــْن ُحــــسَّ ــ مـ

ــا  ــ ــُده ــ ــا بــــاحلــــقِّ أمح ــ ــه ــ ــّداح ــ ُبـــرهـــانـــا؟ص ســـــواه  نـــريـــُد  ذا  مـــن 

* * * * *
ــدرِه  ــّيـ ــار غـــْدرانـــافــــاَض الـــغـــديـــُر بــحــبِّ حـ ــِر فـــصـ ــديـ ــغـ يـــــوَم الـ

الــســبــطــن مـــن رشٍف  ــا  ــ أب ــاأكـــــرْم  ــ ضـــاهـــى نـــجـــوم الـــكـــوِن أوزانـ

ــَت مـــا ســجــدْت  ــ ــوال أْنـ ــل ــاأكــــرم ف ــ ــان ــ إذع الــــــعــــــْرُب  تـــلـــك  هللِ 

انطفأت  ــا  م الـــفـــرِس  نـــاُر  أديـــانـــالـــوالك  احلــــــقِّ  ديــــــُن  َهــــــدَّ  أو 

ــنــك مـــا ارتـــقـــى عــلــٌم  ــّم أْوطــــانــــالــــوال يــمــي ــ ــع ــ لــلــمــســلــمــَن ف

ــا رجــعــْت  ــوالك عـــُن الــشــمــِس م آنــــالـ ــا  ــهـ ــبـ ــيـ ــغـ مـ أوان  مّلــــــــا 

ــرًة  ــ ــاغ ــ ص اهللِ  بـــــــإذن  عــصــيــانــارّدْت  ــك  ــن ع تـــنـــأى  ــف  ــي ك إْذ 

طلعْت  مــا  الــشــمــُس  تطْعك  ملْ  يــغــشــانــالــو  ــور  ــ ــن ــ اّل ــا  ــه ــن م ظــــّل  أو 

اخلامتة

يتبــني لنــا مــن خــال هــذا البحــث، أّن شــعراء الكاظمّيــة، خــال املئــة ســنة 
ــداًدا  ــوا امت ــر( بشــعرهم العقائــدي، فكان ــد الغدي ــوا مناســبة )عي ــة، أحي املاضي
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للشــعراء اآلخريــن، الذيــن نظمــوا يف هــذه املناســبة.
وقــد ضــمَّ هــذا البحــث )44( شــاعًرا مــن األحيــاء واألمــوات، والتعريــف 
ــا،  ــارة إىل مصادره ــر(، واإلش ــعرهم يف )الغدي ــن ش ــات م ــراد أبي ــع إي ــم، م هب
وهــذا العــدد مــن الشــعراء، مــا وصلــت إليــه يــد الباحــث، ولعــّل هنــاك املزيــد 
ــه  ــًرا مــن الشــعر قــد ضــاع أو تلــف أو ُأتلــف أو ضــّن ب ــا أّن كث منهــم، ويقينً

بعــض مــن وصــل إليهــم.
ويمكن تطوير هذا البحث وتوسيعه، ليصبح مستدرًكا عى ما ورد يف موسوعة 
شعراء الغدير، أو أحد املستدركات عى الكتاب اخلالد )الغدير(، للعّامة الشيخ 

عبد احلسني األميني، ألّنه غّطى القرون التي سبقت هذا البحث.
امل�سادر

احليدريات، السّيد طالب احليدري، بغداد، 2008م.
خواطر وسوانح شعرّية، السّيد حمّمد هادي الصدر، 1431ه - 2010م.

ديــوان احلــاج عبــد احلســني األزري، حتقيــق: مكــي الســّيد جاســم وشــاكر 
هــادي شــكر، د ت.

الديوان يف أهل البيت، الشيخ كاظم آل نوح، بغداد، 1375ه - 1955م.
ــداد، 1431ه -  ــري، بغ ــد اجلزائ ــيخ محي ــوان الش ــاب، دي ــاب األحب رض

2009م.
موســوعة شــعراء الغديــر، رســول ناظــم عبــد الســادة وكريــم جهــاد 

2010م.  - 1431ه  النجــف،  احلســاين، 
موسوعة الشعراء الكاظميني، عبد الكريم الدّباغ، بروت، 1435ه - 2014م.
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واقعة الغدير عهد الوالية من األنبياء إىل األوصياء دراسة تطبيقية يف 
النصوص املقدسة لطائفة السامرة

اأ. م. د. نهاد ح�سن حجي ال�سمري

ملخ�ص البحث:

إنَّ التوافــق والتشــابه بــني الوصيــني يوشــع بــن نــون واالمــام عي ابــن طالب 
عليهــام الســام يف امــور كثــرة، اجتمعــت كلهــا يف بلورة فكــرة بحثي هــذا يف ان 
أقــدم دراســة نصيــة مقارنــة لنصــوص مــن التــوراة الســامرية وترمجاهتــا العربيــة 
وســفر يوشــع الســامري. التــي تتحــدث عــن مســرة عهــد الواليــة مــن االنبيــاء 
اىل األوليــاء والتــي ختتلــف عــن نظرهتــا اليهوديــة يف الكثــر مــن املصطلحــات 
واملفاهيــم. اجلــدة يف البحــث انــه ال توجــد دراســة ســابقة تناولــت التشــابه بــني 
ــة  ــة لطائف ــوص املقدس ــن النص ــها م ــم اقتباس ــًا ت ــدت نصوص ــني اعتم الوصي
ــه  ــى رب ــي اهلل موس ــا نب ــب فيه ــي خاط ــك الت ــا تل ــة، ومنه ــامرة االرسائيلي الس

وطلــب منــه عهــد الواليــة اىل رجــل فيــه نبــوة:

»فخاطــب موســى اهلل قــوالً: يــول اهلل الــه األرواح لــكل البــرش رجــل عــى 
اجلامعــة، خيــرج بــني أيديــم ويدخــل بــني أيديــم، فقــال اهلل ملوســى: قــدم لــك 
يوشــع بــن نــون الرجــل الــذي نبــوة فيــه.... ولتنصبــه بحــرة العــازر اإلمــام، 

)التــوراة الســامرية، ســفر العــدد، 27: 15- 23(.
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هــذه النصــوص اختلفــت عــن مــا جــاء يف التــوراة اليهوديــة الن فيهــا اشــارة 
واضحــة لعهــد نبــي اهلل موســى )ع( الواليــة اىل يوشــع بــن نــون الن فيــه نبــوة 
ــتعراض  ــاء. ان اس ــرب اىل االنبي ــو اق ــن ه ــة اىل م ــداد الوالي ــى امت أي بمعن
ــر االغــر  ــوم الغدي ــة عــن ي هكــذا نصــوص ودراســتها يوضــح املعــاين احلقيقي
ــة وان  ــب املقدس ــرة يف الكت ــني متوات ــاء والصاحل ــاء واألولي ــرة االنبي وان مس
ــان الســاموية ونصوصهــا املقدســة الن منبعهــا اهلل الواحــد مــن  اختلفــت االدي

ــا. ــاف جغرافيته ــذه االرض باخت ــى ه ــله ع ــه ورس ــال انبيائ خ

ــامرية  ــوراة الس ــن الت ــوص م ــة لنص ــة نقدي ــرض دراس ــث: ع ــة البح غاي
وترمجاهتــا العربيــة وســفر يوشــع الســامري اذ وردت فيهــا مفــردات )الواليــة- 
ــذه  ــام( ه ــل الس ــه افض ــي علي ــى، النب ــة، اوح ــوة، خاف ــام، نب ــول، االم ي
ــوراة  ــاف الت ــر، بخ ــر االغ ــد الغدي ــاء يف عي ــا ج ــة مل ــة مطابق ــردات رصحي املف
اليهوديــة وترمجاهتــا التــي اختلفــت نوعــًا مــا اذ جــاءت فيهــا مفــردات )يــوكل، 

ــن، روح(. الكاه

امهيــة البحــث: توضيــح مــدى مطابقــة املفاهيــم القدســية يف الديانــة 
ــوراة  ــامرية يف الت ــة والس ــا اليهودي ــت طوائفه ــدة وان اختلف ــة الواح االرسائيلي
اال اهنــا تطابقــت يف مســالة عهــد الواليــة اإلهليــة بــني األمــام عــي عليــه الســام 
وفتــى نبــي اهلل موســى يوشــع بــن نــون )ع(. عــى الرغــم مــن ان الســامريني ال 
يعرفــون اال بأســفار موســى اخلمســة وهــي: )التكويــن واخلــروج والاويــني 
والعــدد والتثنيــة(، وال يعتقــدون اال بنبــوة نبــي اهلل موســى )ع( إالّ أهنــم اعرفوا 
بتنصيــب يوشــع بــن نــون وليــا ملوســى )ع(، ألنــه مذكــور يف التــوراة الســامرية 
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ــوب يف  ــامري املكت ــع الس ــفر يوش ــاب س ــة كت ــاه يف خمطوط ــا وجدن ــذا م وه
القــرون الوســطى مــن قبــل احــد رجــال الديــن الســامرة والتــي تــم حتقيقهــا 

ــل احــد املســترشقني اذ جــاء يف مقدمتهــا: مــن قب

»هــذا كتــاب ســر أخبــار بنــى، إرسائيــل مــن وقــت أن قلــد ســيدنا، مــويس 
ابــن عمــران النبــي عليــه الســام، يوشــع ابن نــون خافــة، عــى قومــه املنقولني 

مجيــع، ذلــك مــن اللغــة العرانيــة، إىل اللغــة العربيــة1.

ــوراة، ســفر  ــون، اإلمــام عــي، الت ــن ن ــة، يوشــع ب ــة: الوالي ــامت مفتاحي كل
ــامري. ــع الس يوش

املقدمة:

ــيناء، اذ  ــرا س ــل يف صح ــي إرسائي ــه بن ــى )ع( يف تي ــي اهلل موس ــاة نب ــد وف بع
ــن  ــع ب ــاه إىل يوش ــكل وصاي ــى ب ــأوىص موس ــارون )ع( ف ــوه ه ــه أخ ــويف قبل ت
ــب  ــى الكثي ــه ع ــزه ودفن ــون بتجهي ــن ن ــع ب ــام يوش ــك ق ــد ذل ــون )ع( وبع ن

ــة2. ــر إىل األرض املقدس ــو، ونظ ــل نب ــد إىل جب ــد صع ــر، وكان ق األمح

وعــرف اهلل ســبحانه وتعــاىل كليمــه موســى بــن عمــران )ع( بقولــه: 

 Juynboll Theodor Willem Johann Chronicon Samaritanum )1(
 arabice conscriptur cui titulus est Liber Josuae; by Joshua

 .1 P 1848 (Biblical figure); University of Toronto
الشيخ، بروت 2013، ص  االنبياء سرهتم وصاياهم مواعظهم  نزيه، قصص  القمي،   )2(

 .310
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ــك  ــًا«1. هنال ــوالً نبّي ــًا وكان رس ــه كان خملص ــى إن ــاب موس ــر يف الكت »واذك
امــور اجتمعــت يف شــخصية الوصيــني يوشــع بــن نــون. وعــي بــن ايب طالــب 
عليهــام الســام، حتــى يف حالــة املــوت واالستشــهاد. ويف مــدة بقــاء يوشــع بــن 
نــون بعــد موســى هــي ثاثــني ســنة كــام هــي احلــال بالنســبة ملــدة بقــاء اإلمــام 
عــي بعــد النبــي حممــد. كذلــك زمــان حــدوث االعتــداء عــى يوشــع بــن نــون 
هــي الليلــة املقابلــة ليــوم التاســع عــرش مــن شــهر رمضــان يف التقويــم العــري 
ــه  ــي علي ــام ع ــم اإلم ــن ملج ــني اب ــا اللع ــي رضب هب ــها الت ــة نفس ــذه الليل وه

ــن2. ــدى وعرشي ــة اح ــو يف ليل ــني ه ــهاد الوصي ــخ استش ــام وتاري الس

ففــي يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة، يــوم الغديــر، نصــب فيــه رســول 
ــوم  ــذا الي ــام. ويف ه ــًا لأن ــب، إمام ــن ايب طال ــي اب ــه ع ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ص
نصــب موســى وصيــه يوشــع بــن نــون خليفــة لــه عــى قومــه. وجــاء يف مصباح 

املتهجــد يف خطبــة الغديــر ان أمــر املؤمنــني )ع(: قــال 

ــوم النصــوص عــى أهــل اخلصــوص،  ــم الشــأن هــذا ي ــوم عظي »إن هــذا ي
هــذا يــوم شــيث، هــذا يــوم إدريــس، هــذا يــوم يوشــع، هــذا يــوم شــمعون3.

روايــات مســندة يف اصــل التشــابه بــني يوشــع بــن نــون واالمــام عــي بــن ايب 

)1( القران الكريم: سورة مريم / 51. 
)2( العامي، السيد جعفر مرتى، اإلمام عي والنبي يوشع عليهام السام التاريخ يعيد نفسه، 

املركز اإلسامي للدراسات، بروت لبنان، 2007، ص 80. 
)3( مناقب آل ايب طالب البن شهرآشوب حتقيق: تصحيح ورشح ومقابلة: جلنة من أساتذة 

النجف األرشف، 1956 مج2 ص 243. 
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ــام. ــب عليهام الس طال

انطاقــًا مــن القــول املبــارك ان فتــى النبــي موســى، هــو يوشــع بــن نــون، 
ــات  ــاءت رواي ــام(1. ج ــام الس ــي )عليه ــام ع ــو اإلم ــد ه ــي حمم ــى النب وفت

ــال: ــاريس اذ ق ــلامن الف ــة س ــا رواي ــياق منه ــذا الس ــرة هب كث

1. «ســألت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: مــن وصيــك مــن أمتــك؟ فإنــه 
مل يبعــث نبــي إال وكان لــه ويص مــن أمتــه؟ إىل أن تقــول الروايــة: فقــال صى اهلل 
عليــه وآلــه: »يــا ســلامن ســألتني عــن وصيــي مــن أمتــي؟ فهــل تــدري مــن كان 
ويص موســى مــن أمتــه؟ فقلــت: كان وصيــه يوشــع بــن نــون فتــاه. فقــال صــى 
ــم«.  ــوله أعل ــت: اهلل ورس ــه؟ قل ــدري مل كان أوىص إلي ــل ت ــه: فه ــه وآل اهلل علي
قــال اوىص إليــه ألنــه كان اعلــم امتــه بعــده، ووصيــي هــو اعلــم امتــي بعــدي 
عــي بــن ايب طالــب« )ع(2. ان تنصيــب يوشــع بــن نــون وصيــًا لنبــي اهلل موســى 
)ع( ونطــق بفضلــه كان يف نفــس تاريــخ يــوم الغديــر يف الثامــن عــرش مــن شــهر 
ذي احلجــة وهــو نفــس اليــوم الــذي نصــب فيــه الرســول حممــد عليــا وليــا له3.

ــه  2. »عندمــا خــرج موســى نبــي اهلل )ع( وعاهــد قومــه عــى الوفــاء لوصي
ــه  ــه وآل ــد قــول الرســول صــى اهلل علي ــه، وعن ــام وفــت امت ــون ف ــن ن يوشــع ب
ــي  ــني اظهركــم وقــد عهــدت اىل امت اين مفارقكــم عــن قريــب وخــارج مــن ب

)1( مناقب آل ايب طالب، مصدر سابق، ج3 ص45. 
)2( رسائل الرشيف املرتى، تقديم: السيد أمحد احلسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي، دار 

القرآن الكريم قم، 1405هـ، ج4 ص 93. 
)3( العامي، مصدر سابق، ص 18. 
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ــة  ــم يف خمالف ــن االم ــا م ــن قبله ــنن م ــة س ــا الراكب ــب واهن ــن ايب طال ــي ب يف ع
ــخ«... 1. ــه ال ــي وعصيان وصي

ــا ذات  ــال: كن ــي، ق ــة الباه ــن أيب أمام ــناده ع ــعد، بإس ــن س ــث ب 3. »اللي
يــوم جلوســًا عنــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه إىل أن قــام، فجــاء عــي بــن 
ــاًم فلــام  ــه، قائ ــه وآل ــه الســام، فوافــق رســول اهلل صــى اهلل علي أيب طالــب علي
ــدري مل جلســت؟ قــال: اللهــم ال. قــال:  ــا عــي أت ــه: ي ــال ل ــم ق رآه جلــس، ث
)ألخــرك( أين ختمــت النبيــني، وإنــك يــا عــي ختمــت الوصيــني، إن حقــًا عــى 
ــوم القيامــة إال وقــف  ــًا ي ــن عمــران موقف اهلل عــز وجــل أن ال يقــف موســى ب
معــه وصيــه يوشــع بــن النــون، وإين واقــف وتقــف معــي، ومســؤول وتســأل 

معــي، فأعــد للجــواب«2.

عــن اإلمــام عــي عليــه اإلســام انــه قــال عــن الليلــة التــي رضبــه فيهــا ابــن 
ملجــم لعنــه اهلل » امــا واهلل اهنــا الليلــة التــي رضب فيهــا يوشــع بــن نــون ليلــة 

ســبع عــرشة وقبــض ليلــة احــدى وعرشيــن3.

بحســب معطيــات البحــث البــد لنــا مــن التعريــف بطائفــة الســامرة وهــل 
اختلفــت عــن اليهوديــة يف مســألة عهــد الواليــة اىل نبــي اهلل يوشــع بــن نــون؟

ــرون  ــامرة ال يق ــة الس ــان »طائف ــاء ب ــص االنبي ــه قص ــر يف كتاب ــن كث اورد اب

)1( معاين االخبار للشيخ الصدوق، ت: عي أكر الغفاري، 1379 هـ، ص372. 
)2( العامي، مصدر سابق، ص 20. 

االندلس  دار  نرش  346هـ(  )ت  املسعودي  تصنيف،  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج   )3(
بروت سنة 1965، ج2 ص 414. 
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ــور  ــه مذك ــون، ألن ــن ن ــع ب ــى )ع( إال يوش ــي اهلل موس ــد نب ــل بع ــوة مرس بنب
ــر  ــر غ ــذا األم ــامرية ه ــادر الس ــب املص ــن بحس ــامرية«1، ولك ــوراة الس يف الت
دقيــق فقــد اعتقــد فقهــاء الســامرة بنبــوة النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه 2. ال 
يعتقــدون بــام جــاء بعــده مــن اســفار العهــد القديــم. بنــاء عــى ذلــك فانــه مــن 
اخلطــأ ان يعــد الســامرة يــودا وذلــك الهنــم مــن بقايــا شــعب مملكــة إرسائيــل 
الشــاملية، عــى الرغــم مــن الظــروف القاســية التــي مــّرت عليهــم مــن ضغــط 
اليهــود اال اهنــم3، مل يفقــدوا هويتهــم كجــزء مــن شــعب اهلل املختــار، باإلضافــة 
اىل ذلــك متتلــك طائفــة الســامرة تارخيــًا عريقــًا حمفوظــًا، بالعربيــة والســامرية يف 
مدينــة نابلــس. هنالــك فــروق بــني مملكتــي الســامرة ويــوذا يف احلقيقــة، كانــت 
ــا  ــا وديني ــامريون عرقي ــد، فالس ــعب الواح ــني الش ــال ب ــس االنفص ــم أس أه
يتبعــون بنــي إرسائيــل، وليــس كــام ادعــى اليهــود اهنــم شــعب غريــب جــاءوا 

مــن بــاد فــارس او مــن بابــل يف كوثــا4.

املعتقد ال�سامري:

)1( قصص االنبياء البن كثر، حتقيق عبد احلي الفرموي القاهرة ط5 1997، ص534. 
)2( عن ذكر النبي حممد صى اهلل عليه وآله يف الوثائق السامرية انظر:

 Vilmar E. Abū al-Fatḥ ibn Abī al-Ḥasan al-Sāmirī Abulfathi
 .172 P 1865 Annales Samaritani Gothae

)3( اسطورة توراتية كيف ابتدع الكتبة القدماء التاريخ التورايت، تأليف جاري جرينرج ترمجة 
دينا امام، دار العني االسكندرية مر، 2013، ص 256. 

 .374-373 :10 .The New Encyclopedia Britannica V )4(
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ــا  ــد فيه ــرة التوحي ــة، وفك ــة مطلق ــل توحيدي ــي ارسائي ــة بن ــامرية ديان الس
مماثلــة ملــا يف اإلســام، فــاهلل واحــد، ال رشيــك لــه، وال مثيــل، كــام أنــه مل يلــد 
ــر  ــوم اآلخ ــث يف الي ــون بالبع ــدرة. ويؤمن ــدي، كي الق ــدي رسم ــد، أب ومل يول
ــة  ــفاره اخلمس ــي، وبأس ــده نب ــس بع ــًا لي ــى نبي ــدون بموس ــاب. ويعتق للحس
فقــط، وحيجــون إىل جبــل جرزيــم الــذي كلــم اهلل عليــه موســى، وأنــزل عليــه 
الوصايــا العــرش، بخــاف جبــل عيبــال الــذي يعــده اليهــود قبلــة هلــم. ويؤمــن 
ــل  ــن جب ــى م ــن ع ــن: م ــر، لك ــوف يظه ــص س ــذ املخل ــأن املنق ــامريون ب الس
جرزيــم، وانــه ســيولد مــن آل يوســف، بينــام اليهــود يقولــون ســيظهر عــى جبل 
صهيــون يف القــدس، وإنــه مــن آل داود1. حافــظ الســامريون حتــى اليــوم عــى 
اللغــة العريــة القديمــة التــي تتألــف مــن 22 حرفــا وتقــرأ، ويكتبوهنــا باخلــط 
ــدم  ــن أق ــم م ــد لغته ــاين وتع ــط الكنع ــن اخل ــدًا م ــب ج ــم القري ــري القدي الع
لغــات العــامل، وأقــرب اللغــات هلــا هــي اللغــة الكنعانيــة واآلراميــة والعربيــة. 

ــة؛ فهــي أقــرب إىل اللغــة اآلشــورية2. بخــاف اللغــة اليهودي

ال�سامريون وامل�سلمون:

ــرب إىل  ــة األق ــي الديان ــم ه ــأن ديانته ــامرة ب ــة الس ــاء طائف ــب ابن بحس

)1( الصاحب، إياد هاشم حممود، السامريون األصل والتاريخ والعقيدة والرشيعة وأثر البيئة 
اإلسامية فيهم، ط1، عامن االردن 2000، ص74-73. 

 Nutt John W. Sketch of Samaritan History Dogma and  )2(
 p 1874  Literature London-Oxford: The Bodleian Library

 .9
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اإلســام، لوجــود الكثــر مــن االســباب منهــا ملــا يعتقــدون بوحدانيــة اهلل الفــرد 
الصمــد، ولقواعدهــا يف الطهــارة، وطريقــة الصــاة فيهــا بالركــوع والســجود 
والوضــوء الــذي يســبقها، وكل ذلــك قريــب جــدا مــن الفــروض اإلســامية1، 
ــن  ــم: »وم ــرآن الكري ــاىل يف الق ــه تع ــودون بقول ــم املقص ــامريون أهن ــد الس ويع

ــون - األعــراف / 158«. ــه يعدل قــوم موســى أمــة يــدون باحلــق وب

ــاد  ــامية يف ب ــات اإلس ــد الفتوح ــه بع ــامرية أن ــادر الس ــض املص ــر بع تش
الشــام ذهــب وفــد مــن أهــل الذمــة مــن اليهــود والنصــارى وكان مــن بينهــم 
احــد كهنــة طائفــة الســامرة، واســمه رصمــاىص إىل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه 
وآلــه، مــن أجــل احلصــول عــى كتــاب أمــان للســامريني، فوافــق النبــي، وطلب 
مــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام بــأن يكتــب هلــم عهــدًا، نــزوال 

لرغبــة الســامرة جــاء فيــه:

»أنــا حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب أمــرت أن ُيكتــب للســامرة أمانــًا 
وذمامــًا عــى أنفســهم وعــى ديارهــم وأمواهلــم وبيــوت عبادهتــم وأوقافهــم يف 
ــنة. إن  ــرة احلس ــل فلســطني بالس ــم ويف ذمــم أه ــري فيه ــم، وأن ي كل باده
ــح اإلســامي - دخلــوا ضمــن ســكان نابلــس بعهــدة  الســامريني - بعــد الفت
املســلمني، واســتخدموا يف هــذه املــدة اللغــة العربيــة لغــة ختاطــب بينهــم وباقــي 
ــال إن  ــة، يق ــع الفرنج ــروب م ــر احل ــطني، ويف ع ــن لفلس ــكان اآلخري الس
الســامريني ســاعدوا املســلمني، وخاصــة يف حتريــر نابلــس. اذ اشــارة أبــو الفتــح 
الســامري وهــو ابــرز مؤرخــي طائفــة الســامرة صاحــب »كتــاب التاريــخ ممــا 

)1( احلايك، منذر، التوراة السامرية دراسة مقارنة، دمشق، 2016، ص 15. 
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تقــدم االبــاء ريض عنهــم«. بعــد حديثــه عــن العــرب وظهــور النبــي حممــد صى 
اهلل عليــه وآلــه: مــا أســاء إىل أحــد مــن أصحــاب الرشائــع. وســمعت مــن لفــظ 
احلكيــم، وهــو نقــل عــن كاتبــه، »حممــد صــى عليــه وســلم مؤمــن بــاهلل، حمســن 

لــكل عــراين«1

�سفر يو�سع ال�سامري:

ــو  ــامري ه ــع الس ــفر يوش ــاب س ــة كت ــامريني التارخيي ــار الس ــم اث ــن اه م
ــا )1362  ــخة تارخيه ــدم نس ــامرية واق ــرف الس ــوب باألح ــريب مكت ــاب ع كت
ــه  ــق علي ــه وعل ــترشق )Junyboll(. وترمج ــفر املس ــذا الس ــرش ه ــد ن م(. وق
ســنة )1846 م( والنســخة موجــودة يف مكتبــة ليــدن هولنــدا وفيهــا اخبــار ايــام 
موســى االخــرة وقصــة بلعــام واحلــرب مــع مديــان واخبــار ســنبلط وزر بابــل 

ــل رواهــا ســفر يوشــع الســامري2. ــي ارسائي وباقــي احــداث بن

ــاءت  ــة3 ج ــن الوصاي ــت ع ــامري تكلم ــع الس ــفر يوش ــن س ــوص م نص
ــي )ع(: ــام ع ــة لإلم ــد الوالي ــع عه ــة م مطابق

الن�ص الأول: خرب تقليد يو�سع ابن نون خالفة النبي عليه ال�سالم

 .172 Vilmar E. Op cit P )1(
)2( مرمورة، إلياس، السامريون، دار األيتام السورية القدس، 1934، ص31. 

)3( مجيع النصوص تم اقتباسها من كتاب يوشع املكتوب يف القرون الوسطى مع وجود بعض 
االخطاء االمائية يف الرمجة العربية يف النص األصي، حول املوضوع انظر: 

 .9-8 .2 Juynboll Theodor Willem Johann Op. cit. P
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»عنــد متــام مائــة وتســعة عــرش ســنة يف أول يــوم مــن الشــهر احلــادي عــرش 
مــن عمــر ســيدنا موســى النبــي عليــه الســام )اوحــى( اهلل إليــه يف بقــاع مــاب 
أن يســند يــده إىل رأس يوشــع أبــن نــون الروحــاين يعنــي بذلــك أن يقــيض إليــه 
مــن رس االرسار ويكشــف لــه )احللــم( مــن حلمــه وعلــم العلــوم مــا يســتطيع 
محلــه مــا يقــوي بــه قلبــه ويكمــل بــه روحــه ويرفــع بــه نفســه ويــون عليــه امــر 
ــة  ــه األم ــوش ب ــاكر وتتش ــه العس ــزم ب ــذي ي ــم ال ــه باالس ــني( ويعرف )املخلوق
التــي ال يســعها بلــد وال يــأيت عليهــا عــدد ورســم لــه أن يوقفــه بــني يــدي العزر 
اإلمــام عليــه الســام وجيمــع له أهــل العلــم واملعرفــة والنباهــة والرياســة ويعقد 
لــه العقــد وجيــدد لــه العهــد ويقلــده امللــك وجيعــل لــه احلكــم عــى ســاير بنــي 
ارسائيــل ثــم جعــل النبــي العــزر اإلمــام عليــه الســام األمــر عليــه بالنظــر يف 
الكــامل والزهــر وأن ال يدخــل يف أمــر وال خيــرج عــن حــال اال بعــد مــا يطالعــه 
وعنــد فراغــه مــن )تقليــده( رضبــت الكهنــة باألبــواق )ونــادت املناديــن لعلمة( 
وانتــرشت األعــام والبنــود مللكــه رأى ســيدنا النبــي موســى عليــه الســام أن 
خيــرج يف اول املاحــم يف ايامــه ليكــون عــى جتربــة مــن بيــان ممــا عرفــه ونظــره 

فامــر الوقــت أن ينتخــب مــن بنــي إرسائيــل«.

الن�ص الثاين: خرب ما ف�سر �سيدنا مو�سى النبي عم قبل وفاته

»ملــا عــرف اهلل ســيدنا موســى )النبي( بالوقــت الــذي ال يتأخر أمــره أن يصعد 
إىل جبــل يعــرف نأبــه واخــذ )يــويص( يوشــع بــن نــون وأوالد أخيــه ومجاعــة 
)األوليــاء( بجميــع مــا حيتــاج فأقامــوا معــه مــدة ومجيــع وجــوه العســكر واهــل 
ــم  ــي اوصاه ــة الت ــل الطريق ــي إرسائي ــلكوا( ببن ــم )يس ــم أهن ــة وعاهده احلكم
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هبــا وال يعدلــوا عنهــا يمنــا وال يــرا وامــر الكهنــة بــرب االبــواق واخــراج 
ــى  ــيدنا موس ــر س ــن أراد أن ينط ــل م ــي إرسائي ــة بن ــادون( يف مجاع ــن ين )املنادي
ــه  ــر ب ــا ين ــه وم ــمع بركت ــى يس ــر، حت ــام( فليح ــل الس ــه أفض ــي علي )النب
و يشــاهده ويودعــه قبــل أن يســر اىل املوضــع الــذي اختــاره اهلل لــه ثــم دخــل 
اىل قبــة الزمــان وقــرب عــى مذبــح النــاس القرابــني فرفــع ســر الســر البيــت 
املقــدس وطــرح عــى مذبــح الذهــب البخــور وعبــد ربــه وودع اهليــكل بــام فيــه 
مــن اجلــروت وامللكــوت وخــرج وقــد اجتمــع لــه ســاير بنــي إرسائيــل عــى 
طبقاهتــم فجلــس عــى رتبــة كانــت لــه يرتفــع عــى القــوم عليهــا وارشاق نــور 
وجهــه مثــل شــعاع الشــمس واخــذ يقــص عــى مجاعــة بنــي ارسائيــل اخلطبــة 
التــي مجــع فيهــا غايــة مــا يقــدر العبــد عليــه مــن مقــال التســبيح اللـــه تقدســت 
ــل  ــود اىل اجلب ــد الصع ــار يري ــا...... س ــام الرض ــة اي ــا معرف ــني فيه ــامؤه وب أس
الــذي )وصــآه اهلل( يصعــد إليــه معــه يوشــع بــن نــون والعــزر اإلمــام ومجاعــة 

األوليــة مودعــني لــه باكــني عــى قــرب فراقــه متشــبثني بــه«.

الن�ص الثالث: خرب ما قاله يو�سع تلميذه عند غيبة موله و�سيده

»ملــا غــاب الســيد موســى )النبــي عم(عنــه وعــن مجيــع بنــي إرسائيــل وفــرق 
بينهــم وبينــه األمــر الــذي ال يدفــع لــه عنــه وفاهتــم النظــر إليه وايســوا منــه مجلة 
كافيــة بــكاه يوشــع بــن نــون ونــادى بأعــى صوتــه وقــال يــا )ســيد األولــني( 
ــت مــن  ــره وان ــه وشــوهد ق ــن وكل احــد مــن اوالد آدم شــوهد موت واآلخري
شــاهد قــرك اي نبــي مــن األنبيــاء يصــل اىل فخــرك او يتطــاول اىل ذكــرك ايــن 
ــه  ــّي تشــهد الكفــار ل ــه ســواك اي نب ــأذن رب ــا ب ــا امــوات وامــات احي مــن حي
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بنبوتــه غــرك أي نبيــا يف الدهــور الســالفة واالتيــة اســمع مجاعتــه صــوت الباري 
مــن افــق الســاموات اال انــت ايــن مــن يقــف. فيصعــد كامــه، إىل العلــو فيدفــع 
ــا صــام أن يصــوم مائــة وعرشيــن يومــا  الســخط وينــزل الرحــم غــرك اي نبي
ــم اهلل بغــر واســطة  ــه كلي ــا يفتخــر بان ــه اال انــت اي نبي ــدي رب ــني ي بلياليهــا ب
ــل اىل  ــحاب واتص ــرق الس ــام وخ ــق الظ ــار وش ــئ الن ــن وط ــن م ــت اي اال ان
ــاري  ــادة الب ــم عب ــه تعلي ــي في ــاب ينســب إىل نب حجــاب القــدرة ســواك أي كت
ــات  ــف املبدع ــا كاش ــه ي ــل بعصات ــل الني ــا قات ــك ي ــر كتاب ــه غ ــل إلي والتوصي
يــا مظهــر املعجــزات يــا مبــني اآليــات يــا منــر الظلــامت يــا مــن شــق البحــر 
بعصاتــه يــا مهــزم العســاكر بيــده يــا دافــع الســخط بمســلته يــا منــزل الرمحــة 
ــوت  ــدود الناس ــن ح ــرج م ــن خ ــا م ــه ي ــادة رب ــذاءه عب ــن غ ــا م ــفاعته ي بش
والقــدرة الناســوتية1 اىل القــدرة الاهوتيــة يــا مــن عــرف مــا مــى وعلــم مــا 
يــأيت يــا ملــك أعدائــه بدعائــه يــا ســيدي ومــوالي كيــف اكــون ويكــون قومــك 
ــاول  ــه وتط ــت مع ــذي كان ــة ال ــن مجاع ــه وم ــكا من ــد الب ــدك تزاي ــدك فعن بع
ــت  ــع ان ــون ارج ــن ن ــع ب ــودى اىل يوش ــرع ن ــل والت ــل والتذل ــزن والعوي احل

ومــن معــك مــن العســكر وال ختالــف امــر اهلل عــز اســمه«.

التعليق على ن�سو�ص �سفر يو�سع ال�سامري:

ــط يف  ــودي فق ــع اليه ــفر يوش ــة لس ــة العربي ــة يف الرمج ــذه املقدم ــد ه مل نج

معجم  قاموس  يف  انظر  باإلنسان:  يتعلق  يشء  أي  او  البرشية  الطبيعة  تعني  النَّاُسوُت:   )1(
اللغة العربية املعارصة املعجم الوسيط، اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار عمر، القاهرة، 

 .2008
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ــح  ــوص يتض ــال النص ــن خ ــامري، وم ــع الس ــفر يوش ــة لس ــة العربي الرمج
متامــا املقاربــة بــني طائفــة الســامرة والفقــه الشــيعي. مــن خــال قــراءة النــص 
ــرب اىل  ــامري اق ــص الس ــا ان الن ــني لن ــع تب ــفر يوش ــري لس ــامري والع الس
ــامي  ــر اإلس ــد ان التأث ــك نعتق ــوداع لذل ــة ال ــى اىل خطب ــر وحت ــة الغدي واقع
ــع  ــفر يوش ــم س ــذي ترج ــم ال ــى املرج ــه ع ــى بظال ــطى ألق ــرون الوس يف الق
مــن اللغــة الســامرية اىل العربيــة واقتباســه الكثــر مــن املصطلحــات مــن الفقــه 
ــام  ــم الس ــار عليه ــت االطه ــل البي ــب أه ــوص مذه ــا خص ــامي منه اإلس
ومنهــا )الرســول، خافــة النبــي عليــه الســام، اوحــى اهلل اليــه، يقــيض، اإلمــام 
عليــه الســام، يــويص األوليــاء، اختــاره، مــواله وســيده، ســيدي ومــوالي(. 
وان افرضنــا ان الكاتــب مل يقتبــس هــذه املصطلحــات وهــي مــن اصــل النــص 
الســامري القديــم قبــل فــرة القــرون الوســطى اذن هــذا دليــل اكيد عى التشــابه 
الــوارد يف النصــوص املقدســة لطائفــة الســامرة الدالــة عــى تنصيــب يوشــع بــن 
نــون وليــا لنبــي اهلل موســى واالمــام عــي عليــه الســام وليــا لرســول الرمحــة.

نتــف متفرقــة مــن خطبــة يوشــع بــن نــون )ع( اىل قومــه اخلطبــة منقولــة مــن 
ــامري  ــح الس ــه أيب الفت ــم ملصنف ــاء ريض اهلل عنه ــد ألب ــا تق ــخ مم ــاب التاري كت
ــوراة  ــن الت ــة م ــواهد وامثل ــة وش ــة العربي ــوب باللغ ــي )1355م( املكت الدنف

ــامرية1. الس

»فضائــل يوشــع بــن نــون خليفــة رســول اهلل عــم ومــا مــن اهلل مــن العطايــا 
والتوفيــق والنــر عــى االعــداء والظفــر بامللــوك وقتلهــم.... «

 .34-8 Vilmar E. Op. cit. P )1(
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»قــال يوشــع: اوصيكــم بذكــر اهلل ان ال يعطــل مــن افواهكــم فتنجحــوا يف 
مجيــع افعالكــم فأجابــوا القــوم ليوشــع وقالــوا لــه نحــن بــني ايديــك ســامعني 
ألمــرك وكــام كنــا طائعــني ملوســى عــم كذلــك نكــون طائعــني لــك وكل مــن 

ــل....... « ــرك يقت ــف ام خال

ــا  ــا مســلمة اىل اهلل واليــك. فقــال هلــم يوشــع ان »قــال القــوم ليوشــع امورن
قــد ولفــت كتابــا ونظمتــه جــواب هــذا الكتــاب وانــا اقــراه بســامعكم فــان كان 
ــاب  ــع الكت ــرج يوش ــه واخ ــه تركت ــا ترك ــه وان كان صواب ــاذه انفذت ــًا انف صواب

ــرأه«...... وق

»بســم اهلل العظيــم الرمحــن الرحيــم قاتــل الكافرين ومهلــك املتجريــن ومبيد 
املارقــني ومفــرق املجتمعــني وجامــع املتفرقــني الــه االهلــة ورب االربــاب جبــار 
احلــروف الــه ابراهيــم واســحاق ويعقــوب. امــا انــا فســام اهلل تعــاىل عــى وامــا 
انتــم يــا أهــل الفســق البهتــان والكفــر واخلــذالن املفســدين املارقــني اآلثمــني 
ــاملكم  ــم وال س ــام اهلل عليك ــا س ــام ف ــن االصن ــان العابدي ــاجدين لأوث الس
واتلــف حالكــم وشــتت شــملكم وال رحــم كبركــم وال رثــى لصغركــم اتلفتم 
حالكــم اهلكتــم أرواحكــم رملتــم نســاءكم يتمتــم صغاركــم.... ثورتم االســد 

الرابــض انبهتــم اللبــوة النائمــة..... «

»ســخط الــه الســموات واالرض عليكــم الويــل لكــم وألوالدكــم عزمتــم 
ال بقــى اهلل لكــم عــزم ان جتــوا اىل مجلتكــم اربعــة وثاثــون ملــكا............... 
ــق  ــرة ورب الصواع ــار اجلباب ــي جب ــه....... ان مع ــة اهلل وقدس ــي مائك ان مع
ــل  ــار ب ــذ جب ــار وال تلمي ــي جب ــر انن ــا افتخ ــا م ــق وان ــاح اخلواف ــخر الري ومس
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افتخــر اننــي تلميــذ كليــم اهلل ولــد خليــل اهلل الناســويت الروحــاين عليــه وعــى 
ــف  ــبطني والنص ــع الس ــع يوش ــوا مج ــا توجه ــام.......... وعندم ــه الس ابائ
قــدام العــزر اإلمــام وشــكروا افعاهلــم وقالــوا هلــم قــد وفيتــم بعهــد اهلل وعهــد 
ــم  ــنتم ومجلت ــد احس ــة ولق ــم حج ــا عليك ــى لن ــا بق ــم وم ــى ع ــوله موس رس

ــم...... « وصرت

التعليق على الن�سو�ص:

ــتخدمها  ــي اس ــات الت ــة املصطلح ــوح دالل ــة وض ــذه اخلطب ــن ه ــظ م ناح
ــوروث  ــن م ــذا م ــه ه ــوص كتاب ــتوحى نص ــد اس ــخ وق ــاب التاري ــف كت مؤل
اســاف طائفــة الســامرة املوســوية والتــي اختلفــت عــام جــاء بــه اليهــود مــن 
خــال اإلشــارة اىل ان عبــادة اهلل ســتكون عــى جبــل اجلرزيــم يف نابلــس وليــس 
ــر  ــق األم ــام يتعل ــود في ــتوطنه اليه ــذي اس ــدس ال ــال يف الق ــل عيب ــى جب ع
بموضــوع بحثتــا هــذا تبــني لنــا مــن خــال تلــك اخلطبــة املقاربــة مــع خطبــة 
اإلمــام عــي عليــه الســام اىل مجهــور املســلمني وفيهــم مــن اوىف بعهــده اىل اهلل 
ورســوله ووليــه وفيهــم مــن نقــض العهــد وهــذه املطابقة هــي مســرة متواترة يف 
خطــاب اوليــاء االنبيــاء اىل اقوامهــم عــى اختــاف االديــان الســاموية بعقائدهــا 

ــا. ــكان حدوثه ــان وم ــة وزم املختلف

الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الت�سابه بني عيد الغدير ون�ص الكتاب املقد�ص:

ــوص  ــر يف النص ــد الغدي ــن عي ــث ع ــت البح ــابقة تناول ــة س ــد دراس مل نج
املقدســة لطائفــة الســامرة. فقــد وجدنــا دراســات اخــرى اشــارة اىل النصــوص 
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ــات. ــت عنوان ــود حت ــة لليه املقدس

1- اإلمــام عــي والنبــي يوشــع عليهــام الســام التاريــخ يعيــد نفســه، التــي 
قــدم هلــا الســيد جعفــر مرتــى العامــي، املركــز اإلســامي للدراســات، بروت 
لبنــان، 2007، وهــو الكتــاب الــذي تنــاول قصــة الشــبه بــني يوشــع بــن نــون 

واالمــام عــي بــن ايب طالــب.

النصــوص التــي تتعلــق بيــوم التنصيــب االهلــي دراســة مقارنــة بــني التــوراة 
الســامرية واليهوديــة: )ســفر العــدد، 27: 15- 23(.

الرتجمة العربية للتوراة اليهودية الرتجمة العربية للتوراة السامرية سفر العدد 27

»فََكلََّم ُموىَس الرَّبِّ قَائاِلً:-»فخاطب موىس الله قوالً-: اصحاح 15

يول1 »الله اله االرواح لكل البرش رجل عىل اصحاح 16

الجامعة-، 

»لِيُوَكِِّل الرَّبُّ إِلُه أَْرَواِح َجِميعِ الْبَرَشِ 

رَُجالً َعىَل الَْجاَمَعِة-، 

»يخرج بني أيديهم ويدخل بني أيديهم، يخرجهم اصحاح 17

ويدخلهم يك ال تكون جامعة الله كالغنم التي 

ليس لها راع-. 

»يَْخُرُج أََماَمُهْم َويَْدُخُل أََماَمُهْم 

َويُْخرُِجُهْم َويُْدِخلُُهْم، لَِكيْالَ تَُكوَن 

َجاَمَعُة الرَّبِّ كَالَْغَنِم الَِّتي الَ َراِعَي 

لََها«. 

»فقال الله ملوىس: قدم لك يوشع بن نون الرجل اصحاح 18

الذي نبوة2 فيه وأسند يدك عليه«، 

»فََقاَل الرَّبُّ لُِموىَس: ُخْذ يَُشوَع بَْن 

نُوَن، رَُجالً ِفيِه ُروٌح، َوَضْع يََدَك َعلَيِْه-، 

»ولتنصبه بحرضة العازر اإلمام وبحرضة كل اصحاح 19

الجامعة وتوصه مبشاهدتهم«. 

اَم  اَم أَلَِعازَاَر الَْكاِهِن َوقُدَّ »َوأَْوِقْفُه قُدَّ

كُلِّ الَْجاَمَعِة، َوأَْوِصِه أََماَم أَْعيُِنِهْم«. 

»وتجعل من بهائك عليه حتى يطيعوا كل جامعة اصحاح 20

بني ارسائيل-. 

»َواْجَعْل ِمْن َهيْبَِتَك َعلَيِْه لِيَْسَمَع لَُه 

كُلُّ َجاَمَعِة بَِني إِرْسَائِيَل-، 

»وبحرضة ألعازر اإلمام يقف فيسأله عن حكم اصحاح 21 

األنوار بحرضة الله، عن أمره يخرج وعن أمره 

يدخل هو وكل بني إرسائيل معه وكل الجامعة-.

»فَيَِقَف أََماَم أَلَِعازَاَر الَْكاِهِن فَيَْسأَُل لَُه 

. َحَسَب قَْولِِه  ِبَقَضاِء األُوِريِم أََماَم الرَّبِّ

يَْخرُُجوَن، َوَحَسَب قَْولِِه يَْدُخلُوَن، ُهَو 

وَكُلُّ بَِني إِرْسَائِيَل َمَعُه، كُلُّ الَْجاَمَعِة«.
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»فصنع موىس كام وصاه الله وقدم يوشع ونصبه اصحاح 22

بحرضة ألعازر اإلمام وبحرضة كل الجامعة-. 

. أََخَذ  »فََفَعَل ُموىَس كَاَم أََمرَُه الرَّبُّ

اَم أَلَِعازَاَر الَْكاِهِن  يَُشوَع َوأَْوقََفُه قُدَّ

اَم كُلِّ الَْجاَمَعِة-.  َوقُدَّ

»وأسند يده عليه ووصاه كام أمر الله موىس. اصحاح 23

وقال له عيناك الناظرتان ما صنع الله بامللكني 

هذين، كذلك يصنع الله بكل املاملك التي أنت 

عابر إىل هناك، ال تخفهم إن الله إلهكم هو 

املحارب عنكم-. 

»َوَوَضَع يََديِْه َعلَيِْه َوأَْوَصاُه كَاَم تََكلََّم 

الرَّبُّ َعْن يَِد ُموىَس«.

حتليــل النصــوص بحســب الرمجــات العربيــة للتــوراة الســامرية يف القــرون 
الوســطى:

1. استخدام مفردة »خطاب« يف النص السامري اما اليهودي »يكلم« 

2. ناحــظ يف النــص الســامري اســتخدام مفردة »يــول اهلل« وهي مــن الوالية 
يف حــني يف النــص اليهــودي اســتخدام مفــردة »ليــوكل الــرب«. اذ تطابــق النص 
الســامري مــع القــول الكريــم »مــن كنــُت مــواله فهــذا عــي مــواله، اللهــم وال 

مــن وااله وعــاد من عــاداه«.

ــد  ــالة عه ــة يف مس ــامرية واليهودي ــوراة الس ــق يف الت ــص متطاب ــذا الن 3. ه
ــون. ــن ن ــع ب ــي يوش ــة اىل النب الوالي

ــه  ــه يف خافت ــًا ل ــون ولي ــن ن ــع ب ــدم يوش ــى ق ــي اهلل موس ــظ ان نب 4. ناح
عــى حكــم بنــي ارسائيــل. ألنــه »الرجــل الــذي نبــوة«، امــا يف النــص اليهــودي 
ناحــظ ان اســتخدام مفــردة خــذ يوشــع، ألنــه »رجــا فِيــه روح«. يتبــني مــن 
النــص الســامري انــه اشــارة اىل ان يوشــع بــن نــون هــو امتــداد لســر االنبيــاء 
مــن ارسائيــل لــذا البــد مــن عهــد الواليــة لــه بخــاف النــص اليهــودي الــذي 
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حــاول مرجــم النــص اىل العربيــة جعلــه مبهــام اي فيــه روح اهلل.

5. يف النــص الســامري ناحــظ اســتخدام مفــردة »لتنصبــه« وكذلــك مفــردة 
ــردة  ــه« و مف ــردة »واوقف ــتخدم مف ــودي ايل اس ــص اليه ــاف الن ــام« بخ »االم

»كاهــن« بــدل مــن امــام.

6. يف النــص الســامري اســتخدام املرجــم مفــردة »هبائــك« وكذلــك مفــردة 
ــة اذ  ــوراة اليهودي ــة للت ــة العربي ــا يف الرمج ــوع م ــف ن ــر اختل ــوا« األم »يطيع

ــمع«. ــردة »ليس ــك« ومف ــردة »هيبت ــظ مف ناح

7. اســتخدم يف النــص الســامري عبــارة »حكــم األنــوار« ويف النــص 
اليهــودي اســتخدم عبــارة بقضــاء األُوِريــم«1.

8. النصان السامري واليهودي متطابقان.

وقــال لــه عينــاك الناظرتــان مــا صنــع اهلل بامللكــني هذيــن، كذلــك يصنــع اهلل 
بــكل املاملــك التــي أنــت عابــر إىل هنــاك، ال ختفهــم إن اهلل إهلكــم هــو املحــارب 

بُّ َعــْن َيــِد ُموَســى. ــَم الــرَّ عنكــم. َوَوَضــَع َيَدْيــِه َعَلْيــِه َوَأْوَصــاُه َكــاَم َتَكلَّ

9. النصــان الســامري واليهــودي متطابقــان يف مســالة عهــد الواليــة اىل نبــي 
اهلل يوشــع بــن نــون خليفــًة لنبــي اهلل موســى عليــه الســام.

ــال  ــن خ ــرب م ــص االق ــا ان الن ــني لن ــوص تب ــة النص ــال مقارن ــن خ م

)1( »أوريم ومتيم: كلمتان عرانيتان معنامها » أنوار وكامالت » ويوجد هذا االسامن معا عادة، 
ويرجح أهنام كانا شيئني صغرين أو ربام حجرين، وكانا حيفظان يف صدرة رئيس الكهنة«. 

حول املوضوع انظر: قاموس الكتاب املقدس، جممع الكنائس الرشقية، ص 136. 
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التفســر اىل عيــد الغديــر هــو النــص الســامري. اذا اســتخدم مصطلحــات قريبة 
جــدا مــن واقعــة الغديــر وال نعــرف هــل هــو بســبب تأثــر الثقافــة اإلســامية 
ــطى  ــرون الوس ــامرية يف الق ــوراة الس ــم الت ــع مرج ــا دف ــامرة مم ــة الس يف طائف
اىل االقتبــاس مــن الوقائــع التارخييــة املهمــة يف التاريــخ اإلســامي ولربــام مــن 
الفقــه الشــيعي، ام هــو مــن اصــل النــص املقــدس للتــوراة الســامرية. وان واقعة 
التنصيــب االهلــي وعهــد الواليــة مــن االنبيــاء اىل األوليــاء هــي مســرة متواتــرة 

يف الكتــب الســاموية مــن اهلل اىل انبيائــه ورســوله واهــل بيتــه عليهــم الســام.

نصــوص مــن الكتــاب املقــدس التــي اكــدت يوشــع بــن نــون وليــا لنبــي اهلل 
: سى مو

ــَن َعَلْيِهــْم، إِْذ َكاُنــوا  نَّ ــا َرَأى اجْلُُمــوَع حَتَ ســفر العــدد )27: 17( يقابلــه: »َومَلَّ
ــي 36-9(1«. ــا. )مت ــَي هَلَ ــٍم الَ َراِع ــنَي َكَغنَ ــنَي َوُمنَْطِرِح ُمنَْزِعِج

ســفر العــدد )27: 18( يقابلــه: »ويوشــع بــن نــون كامــل روحانيــة احلكمــة، 
إذ اســند يــده عليــه فســمعوا منــه بنــو ارسائيــل واطاعــوا كــام وىص اهلل موســى. 

)تثنيــة 34: 9(«.

ــه  ــال ل ــع وق ــى بيوش ــتدعى موس ــه: »واس ــدد )27: 19( يقابل ــفر الع س
بمشــاهدة كل ارسائيــل: تشــدد وتشــجع انــك تدخــل الشــعب هــذا اىل االرض 
ــة 31: 7(«2. ــي اقســم اهلل إلبائهــم لإلعطــاء هلــم وانــت تنحلهــا هلــم )تثني الت

)1( التفسر التطبيقي للكتاب املقدس، اخذ النص الكتايب من الكتاب املقدس كتاب احلياة 
الذي ترجم عن اللغات األصلية بلغة عربية معارصة، القاهرة 2002. 

)2( احلايك، مصدر سابق، ص 343-349. 
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ســفر العــدد )27: 20( يقابلــه: »َحَســَب ُكلِّ َمــا َســِمْعنَا ملُِوَســى َنْســَمُع َلــَك. 
بُّ إهِلـُـَك َيُكــوُن َمَعــَك َكــاَم َكاَن َمــَع ُموَســى. ُكلُّ إِْنَســاٍن َيْعــَى َقْوَلــَك  ــاَم الــرَّ إِنَّ
ْع.  ــجَّ ًدا َوَتَش ــدِّ ــْن ُمَتَش ــاَم ُك ــُل. إِنَّ ــِه ُيْقَت ــُرُه بِ ــا َتْأُم ــَك يِف ُكلِّ َم ــَمُع َكَاَم َوالَ َيْس

ــوع 1: 17-16(«1. )يش

ــى  ــل ع ــل وجتع ــور والكم ــع االن ــه: »ولتصن ــدد )27: 21( يقاب ــفر الع س
ــوار والكمــل وليكــن عــى قلــب هــارون........ )خــروج  صــدر احلكــم االن

.2»)30:28

الصفــات املشــركة بــني اإلمــام عــي ويوشــع بــن نــون عليهــام الســام: هــي 
خصــال وصفــات اصطفاهــم اهلل وانبيائــه اىل مــن يكــون وليــا هلــم يف االرض ال 

يمكــن ان أعرضهــا كلهــا وقــد اخذنــا النــزر البســيط منهــا.
االمام عي )ع(النبي يوشع )ع(

ــى  ــي اهلل موس ــاء نب ــد اقرب اح
)ع( ابــن أختــه ووصيــه وخليفتــه 

ــه.  ــد كتاب ــده وأح وويل عه

احــد اقربــاء رســول اهلل حممــد صــى 
اهلل عليــه وآلــه ابــن عمــه وخليفتــه 

ــه.  ــد كتاب ــده وأح وويل عه
يف  ناهبــا  عســكريا  كان 
االســراتيجي التخطيــط 

قائد عسكريًا حمنكًا 

كان امينــا يف طلــب ارشــاد اهلل 
ازاء التحديــات التــي واجههــا. 

ــه  ــة هلل تعــاىل واالخــاص ل العبودي
عــز وجــل

)1( التفسر التطبيقي للكتاب املقدس، مصدر سابق. 
)2( حول املوضوع انظر سفر اخلروج يف الرمجة العربية للتوراة السامرية اليب احلسن الصوري، 

تقديم عبد املعني صدقة لسامري، نابلس 1978م. 
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يوشــع بــن نــون االعلــم يف 
قومــه بعــد نبــي موســى )ع(. 

ــة  ــم يف ام ــو االعل ــي ه ــام ع االم
النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه. 

ــجيع  ــب والتش ــداد الطي ــاج االع ــون نت ــا تك ــرا م ــة كث ــادة الناجح ان القي
الصــادق ان االشــخاص الذيــن نتخذهــم قــدوة لنــا البــد ان يكــون هلــم تأثــر 
واضــح علينــا ان الشــخص املكــرس هلل هــو افضــل قــدوة لنــا مهنــة يوشــع كان 
ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــام كان اإلم ــد ك ــارب وقائ ــى وحم ــاص ملوس ــاعد خ مس

بالنســبة لرســول الرمحــة1.

ويف نصوص اخرى جاءت مطابقة لصفات الوصيني:
1التوراة السامرية 

2

3

4

»ويخاطب الله موىس شفاها كام يخاطب الرجل صاحبه ويعود اىل املعسكر وخادمه 

يوشع بن نون فتى ال يربح من الخباء )الخروج 33: 11(«.

»واستدعى موىس بيوشع وقال له مبشاهدة كل ارسائيل تشدد وتشجع انك تدخل 

الشعب هذه االرض....... وانت تنحلها لهم )تثنية 31: 7(-.

-وجاء موىس وخاطب كل خطوب الشرية بسامع القوم هو ويوشع بن نون - وملا 

انتهى موىس من الخطوب هذه عىل كل ارسائيل )تثنية 32: 45-44(-.

-ويوشع بن نون كامل روحانية الحكمة اذ اسند يده عليه فسمعوا منه ارسائيل 

واطاعوا كام وىص الله موىس )التثنية 34: 9(-. 

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فاََم بَلَّْغَت رَِسالَتَُه َواللَُّه القران الكريم  يَا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أُنزَِل إِلَيَْك ِمن رَّ

يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اللََّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم الَْكاِفِريَن )67( املائدة 

رس نجاح اولياء االنبياء يف االديان الساموية.

ــي  ــب ه ــام هلل بحس ــام الس ــي عليه ــام ع ــون واالم ــن ن ــع ب ــة يوش ان اطاع
احــد املقومــات االساســية يف نجاحهــام يف قيــادة املخلصــني مــن اذ ان بحســب 
تفســرات الكتــاب املقــدس بعــد ان اثبــت يوشــع انــه رجل االيــامن والشــجاعة 

)1( التفسر التطبيقي للكتاب املقدس، مصدر سابق، ص 425. 
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ــل  ــي إرسائي ــتياء بن ــع اس ــفر يوش ــجل س ــى ويس ــة ملوس ــع خليف ــر يوش اخت
بقيــادة يوشــع عــل ارض كنعــان. وقــد كان يوشــع قائــد عســكري فريــدا كــام 
كان لــه تأثــر روحــي قــوي لكــن نجاحــه كان ارتكــز ت عــل خضوعــه هلل وعند 
كام اهلل معــه وجــد عنــده الســمع والطاعــة، اذ ان تلــك الصفــات هــي نفســها 
التــي كانــت اســاس يف عهــد الواليــة اىل اإلمــام عــي ابــن ايب طالــب )ع( هــذه 
االمــور بعينهــا جعلــت أهــل الذمــة يف اثنــاء الفتوحــات اإلســامية ان تطلــب 
ــه الســام حاكــاًم للذمــام وبحســبهم  مــن الرســول ان يكــون اإلمــام عــي علي
ــان  ــلني باألدي ــاء واملرس ــو وارث االنبي ــه فه ــه هلل وعلم ــام واطاعت ــدل اإلم لع
ــا  ــع وقف ــتدع يوش ــاة اس ــك للوف ــت أيام ــد قرب ــى ق ــال اهلل ملوس ــاموية. وق الس
ــاء املحــر  ــه فمــى موســى ويوشــع ووقفــا يف خب ــاء املحــر ال وصي يف خب

ــاء بعمــود غــامم. وجتــى اهلل يف اخلب

تفسر قصة عهد الوالية اىل يوشع بن نون خافا لنبي اهلل موسى )ع(:

ــب  ــام. بحس ــه الس ــف علي ــن يوس ــم ب ــبط إفراي ــن س ــون م ــن ن ــع ب يوش
املصــادر اليهوديــة ال يمكــن عــده مــن األنبيــاء اال ان الســفر الــذى حيمــل اســمه 
ــفار  ــد أس ــاء بع ــان، ج ــل اىل أرض كنع ــى إرسائي ــل بن ــف ادخ ــرته، وكي وس
ــل  ــي ارسائي ــف بن ــه كل طوائ ــن ب ــارشة، وتؤم ــة مب ــة التوراتي ــى اخلمس موس

ــون«. ــراءون، الرباني ــامريون، الق »الس

مل يشــأ موســى أن يتخــى عــن عملــه دون أن يتأكــد مــن وجــود قائــد جديــد 
حيــل حملــه. فطلــب مــن اهلل أوالً أن يعينــه عــى اكتشــاف البديــل. وعندمــا وقــع 
ــى  ــه ع ــؤوليات لتدريب ــدة مس ــى ع ــه موس ــال إلي ــوع، أح ــى يش ــار ع االختي
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ــلطة  ــه الس ــت ل ــوع أصبح ــعب أن يش ــى الش ــر موس ــام أخ ــد، ك ــه اجلدي عمل
ــوع كان  ــة يف يش ــذه الثق ــل ه ــداء مث ــة. وإب ــادة األم ــام بقي ــى القي ــدرة ع والق
خــرًا ليشــوع وللشــعب أيضــًا. وكل مــن يشــغل مركــز القيــادة عليــه أن يــدرب 
آخريــن حلمــل مســؤولياته إذا طــرا فجــأة، أو بمــيض الزمــن، مــا جيعلــه يتخــى 
عــن مركــزه. وإذا روعــي هــذا املبــدأ، فينــدر أن حيــدث فــراغ يف القيــادة. فقبــل 
أن حتــدث أزمــة يف القيــادة، اهنــج هنــج موســى: َصــلَّ واخــر و درب، وأوكل 

العمــل اآلخريــن.

ــدا  ــني قائ ــن اهلل ان يع ــى م ــب موس ــدد )27: 16-17( طل ــفر ع ــر س تفس
ــعب.  ــي بالش ــارك( يعتن ــعب يف املع ــادة الش ــى قي ــادرًا ع ــجاعًا )ق ــون ش يك
واســتجاب الــرب بتعيــني يشــوع. ويــود الكثــرون أن يكونــوا قــادة. والبعــض 
لديــم الكفــاءة الكاملــة للقيــادة يف املعــارك وبلــوغ أهدافهــم، والبعــض اآلخــر 
شــديد العنايــة باألفــراد الذيــن حتــت مســئوليتهم. ولكــن القائــد الصالــح هــو 

الــذي جيمــع بــني العنايــة باهلــدف والعنايــة باألفــراد1.

التشابه يف استخدام مكان عهد الوالية بني الرسول ونبي اهلل موسى:

جتــى الــرب اىل نبــي اهلل موســى يف التــوراة الســامرية يف )اخلبــاء( بعيــد عــن 
ــب  ــة )האהל( وبحس ــة املخصص ــميت اخليم ــل، وس ــى إرسائي ــن بن ــه م قوم
ــب اهلل  ــامع( وخياط ــة االجت ــى بـ)خيم ــدس تدع ــاب املق ــة للكت ــات العربي ترمج
موســى شــفاها كــام خياطــب الرجل صاحبــه ويعــود اىل املعســكر وخادمه يوشــع 

)1( التفسر التطبيقي للكتاب املقدس. 
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بــن نــون فتــى ال يــرح مــن اخلبــاء )اخلــروج 33: 11(«1. عنــد عقــد املقاربــة 
بــني واقعــة الغديــر وهــذا النــص ناحــظ ان الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه كان 
قــد خاطــب قومــه بنــاء عــى مــا اوحــى ربــه شــفاها واالمــر نفســه عنــد وجــود 
ــن  ــول. م ــرك الرس ــرح ان ي ــر ومل ي ــة الغدي ــه يف واقع ــب من ــي قري ــام ع اإلم
جانــب اخــر ناحــظ املقاربــة يف انتقــال حــق ارث النســاء مــن نســل األوليــاء 
اىل رجــال مــن داخــل اســباطهن اي مــن النســل املقــدس الواحــد وهــذا األمــر 
هــو كحــق ارث الســيدة فاطمــة الزهــراء )ع( يف حــق االرث مــن ابيهــا انتقــل اىل 
اإلمــام عــي عليــه الســام الن ابــن عــم الرســول مــن العــرة الطاهــرة نفســها. 
وناحــظ مطابقــة قريبــة يف النــص التــورايت الســامري »ولبنــي إرسائيــل ختاطــب 
قــوال: رجــل يمــوت وابــن2 ليــس لــه فلتعطــوا نحلتــه البنتــه. فــإن ليــس لــه 
بنــت فلتعطــوا نحلتــه إلخوتــه. فــإن ليــس لــه إخــوة فلتعطــوا نحلتــه إلخــوة 
ــن  ــه م ــب إلي ــيبه( القري ــه )لنس ــوا نحلت ــه فلتعط ــوة ألبي ــس إخ ــإن لي ــه. ف أبي
قبيلتــه فرثــه، فكانــت لبنــي إرسائيــل ســنة حكــم كــام وىص اهلل موســى( العــدد 

.»)11-10-9-8  :27

يف نصــوص التــوراة الســامرية وحتــى اليهوديــة نجــد ان عهــد خافــة النبــي 
موســى اىل يوشــع )ع( جــاء بنــاء عــى املعطيــات املذكــورة اعــاه، هــذا احلــال 

)1( حلايك، مصدر سابق، ص 172. 
)ويل(  مفردة  وردت  الوسطى  القرون  يف  السامرية  للتوراة  العربية  املخطوطات  احد  يف   )2(
حول املوضوع انظر: لرمجة العربية لتوراة السامريني أليب سعيد السامري، حققها وقدم 
هلا حسيب شحاذه، املجلد األول: سفر التكوين وسفر اخلروج، القدس، 1989. ص 
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ــص  ــوت الن ــة دال بثب ــًا باخلاف ــًا واضح ــر نص ــث الغدي ــده يف حدي ــه نج نفس
)مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(.

حولــة التشــكيك بواليــة اإلمــام عــي عليــه الســام اخلافــة بعــد الرســول 
ــه قــد اشــار »الســيد املرتــى بـــ )النــص اخلفــي( هــو مــا  ــه وآل صــى اهلل علي
ــه  ــه، ويقابل ــم داللت ــه املبه ــوه بان ــل( و عرف ــني بـ)املجم ــد األصولي ــرف عن يع
»املبــنّي« وقــد ذكــروا لأمجــال واخلفــاء اســبابا كثــرة منهــا أن يكــون مشــرك 
ــد  ــة األوىل، وللعب ــا موضوع ــوىل( فأهن ــة )م ــه كلفظ ــة علي ــدون قرين ــظ ب اللف
اململــوك، وابــن العــم، واحلليــف1. وهــذا األمــر نجــده مطابــق متامــا ملــا جــاء 
يف الرمجــة العربيــة للتــوراة الســامرية مفــردة )يــول( يوشــع خليفــا ملوســى وفيــه 
نبــوة اي مــن نســل النبــوة وهــو فتــى موســى. لذلــك هنــا البــد مــن االســتدالل 
ــن  ــه أو م ــدس نفس ــص املق ــل الن ــن داخ ــودة م ــن املوج ــال القرائ ــن خ م
تفســرات خارجــه يقدمهــا علــامء االديــان. فيــام يتعلــق بالفقــه الشــيعي جــاءت 
الكثــر مــن الروايــات ومنهــا روايــة الرشيــف املرتــى اذ قــال: »الوجــه املعتمــد 
ــه  ــه وآل ــر عــى النــص هــو: أن النبــي صــى اهلل علي يف االســتدالل بخــر الغدي
اســتخرج مــن امتــه بذلــك املقــام االقــرار بفــرض طاعتــه ووجــوب التــرف 
بــني أمــره وهنيــه بقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه. »الســت أوىل بكــم من أنفســكم؟« 
وهــذا القــول وان كان مســتفهام عنــه. اال ان الغايــة منــه هــو التقريــر وهــو جــار 

)1( البدري، السيد سامي، كتاب شبهات وردود الرد عى شبهات امحد الكاتب حول امامة 
أهل البيت ووجود املهدي املنتظر ط4، ص، ص279. 
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جمــري قولــه تعــاىل )الســت بربكــم(1، فلــام أجابــوه باالعــراف واالقــرار رفــع 
ــي  ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــدم )فم ــى تق ــًا ع ــال عاطف ــني وق ــر املؤمن ــد أم بي
ــرد اذا  ــوراة الســامرية. مــن هــذا ال ــة يف نــص الت مــواله(2. نجــد مطابقــة قريب
قــال موســى لقومــه: قــدم لــك يوشــع بــن نــون الرجــل الــذي نبــوة فيــه وأســند 

يــدك عليــه........ «. أي مــن نســل واليــة انبيــاء بنــي ارسائيــل3.

ــول(  ــوىل ي ــرد م ــوايل )مف ــى امل ــن يف أن معن ــني املفري ــاف ب ــد خ وال يوج
ــه. ــراث واوىل بحيازت ــق بامل ــن كان اح م

عنــد مراجعــة اســفار الكتــاب املقــدس التــي أشــارت اىل عهــد واليــة النبــي 
موســى عليــه الســام اىل فتــاه يوشــع بــن نــون هــي اوضــح واقــوى نــص يــكاد 
ان يكــون موجــودًا يف النــص املقــدس ألهنــا اشــارة بــكل وضــوح اىل ان قيــادة 
شــعب اهلل املختــار جيــب ان تكــون اىل مــن اختــاره اهلل ونبــي اهلل موســى عليــه 
ــد  ــه عه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــا اعل ــده عندم ــه نج ــر نفس ــام األم الس
ــد مــن طــرح جمموعــة  ــا الب ــه الســام. لذلــك هن ــة اىل اإلمــام عــي علي الوالي
ــى  ــي اهلل موس ــا لنب ــع ولي ــب يوش ــوم تنصي ــني ي ــة ب ــد املقارن ــد عق ــئلة عن اس
واالمــام عــي وليــا لنبــي اهلل حممــد. واالجابــة عنهــا مــن خــال مناقشــة مصادر 

البحــث.

1- هــل التاريــخ مطابــق بالنســبة للواقعتــني؟ بحســب الروايــات مطابــق يف 

)1( القران الكريم: سورة االعراف 172. 
)2( البدري، مصدر سابق، ص 280. 

)3( حول املوضوع انظر: احلايك، مصدر سابق. 
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ــام يف  ــهر األي ــن أش ــة م ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــر يف الثام ــوم الغدي ــخ ي ان تاري
حيــاة رســول اإلســام صــى اهلل عليــه وآلــه ولقــد وّثقتــه كل الكتــب التارخييــة.

2- هل روحانية املواقع جغرافية بني الواقعتني متطابقة؟ نعم.

3- هل بلغ جرائيل موسى كام بلغ لرسول صى اهلل عليه وآله ؟ نعم.

ــاس  ــول اهلل يف الن ــا رس ــام فعله ــه ك ــى يف قوم ــي اهلل موس ــادى نب ــل ن 4- ه
ــم  ــة؟ نع ــاة جامع الص

ــر  ــار إىل أم ــول وأش ــا الرس ــام فعله ــه ك ــه اىل امت ــى نفس ــى موس ــل نع 5- ه
ــة مــن بعــده؟ نعــم. ــة مــن هــو احــق بعهــد الوالي خاف

7- هــل اوحــى اهلل اىل موســى بواليــة يوشــع كــام عهدهــا النبــي اىل اإلمــام 
عــي عليــه الســام »إّن جرئيــل هبــط عــّي مــرارًا ثاثــًا يأمــرين عــن ريّب جــّل 
ــن أيب  ــي ب ــود، أّن ع ــض وأس ــم كل أبي ــهد، فُاعل ــذا املش ــوم يف ه ــه أن أق جال
طالــب أخــي ووصّيــي وخليفتــي عــى ُاّمتــي، واإلمــام مــن بعــدي، وقــد ضمن 

يل تبــارك وتعــاىل العصمــة مــن النــاس وهــو اهلل الــكايف الكريــم«.

8- ذكــر ابــن كثــر »أن حبــس الشــمس كان يف فتــح بيــت املقــدس ال أرحيــا 
كــام قلنــا. وفيــه أن هــذا كان مــن خصائــص يوشــع عليــه الســام، فيــدل عــى 
ضعــف احلديــث الــذي روينــاه: أن الشــمس رجعــت حتــى صــى عــي بــن أيب 
طالــب صــاة العــر، بعدمــا فاتتــه بســبب نــوم النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عى 
ركبتــه، فســأل رســول اهلل أن يردهــا اهلل عليــه حتــى يصــي العــر فرجعــت1. 

)1( ابن كثر، مصدر سابق، ص540. 
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مهــام كان القصــد مــن الروايــة املذكــورة اال ان الشــمس ردت ليوشــع بــن نــون 
واالمــام عــي عليهــام الســام.

ال�ستنتاجات:

ــن  ــع ب ــي يوش ــا ان النب ــني لن ــادره، تب ــث ومص ــة البح ــرض مناقش ــد ع بع
نــون ويص يف التــوراة اليهوديــة والســامرية، عــى الرغــم مــن وجــود اخلــاف 
ــا  ــن وجدن ــم، ولك ــوص واملفاهي ــن النص ــر م ــني يف الكث ــني التورات ــم ب القائ
النــص الســامري كان االقــرب اىل واقعــة الغديــر لوجــود الكثــر مــن املفــردات 
املســتوحاة مــن الفقــه الشــيعي. ولربــام ان مرجــم التــوراة الســامرية يف القــرون 
ــم  ــات واملفاهي ــك املصطلح ــس تل ــد اقتب ــامري ق ــع الس ــفر يوش ــطى وس الوس
مــن مصــادر ال البيــت االطهــار عليهــم الســام، الســيام وان طائفــة الســامرة 
ــام  ــون اإلم ــول ان يك ــن الرس ــوا م ــام طلب ــاد الش ــامي لب ــح اإلس ــد الفت بع
عــي حاكــم عــى الذمــام لعدلــه اذ اشــار بذلــك كبــار كهنــة الســامرة يف حينهــا. 
وارجــح واهلل اعلــم مــن انــه جــاء مــن املقاربة بــني شــخصية الوصيني يوشــع بن 
نــون واالمــام عــي عليهــام الســام. يف الفقــه الســامري. اذ متيــز االثنــان باحلــزم 
ــاء واملرســلني، الن  ــه االنبي ــذي اوكل ب ــق العــدل االهلــي. ال والشــجاعة وحتقي
الســامرة اتفقــوا مــع واقعــة الغديــر يف عهــد الواليــة مــن االنبيــاء اىل اوصيائهــم 
القريبــني منهــم، مل يكــن اختيــار النبــي يوشــع بــن نــون خليفــة ملوســى يف الفقــه 
ــن  ــى م ــة موس ــم يف ام ــه االعل ــام ألن ــًا وان ــودي اعتباط ــى اليه ــامري وحت الس
بعــده، وهــذا األمــر ذاتــه مــع اإلمــام عــي عليــه الســام االعلــم يف امــة حممــد 
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صــى اهلل عليــه وآلــه. يف مطابقــة اخــرى الحظنــا كيــف نقــض الكارهــون حلــق 
واليــة الوصيــني ومل يوفــوا بالعهــد الــذي قطعــوه هلل وألنبيائــه عليهــم الســام.

امل�سادر واملراجع

- املصادر العربية:

- القران الكريم 

- الكتاب املقدس بعهديه القديم واجلديد.

- خمطوطــة التــوراة الســامرية املحفوظــة يف متحــف الطائفــة بمدينــة نابلــس 
فلســطني.

- ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل ايب طالــب، دار االضــواء املكتبــة احليدريــة 
العــراق، 1956م.

- ابــن كثــر، قصــص االنبيــاء، حتقيــق عبــد احلــي الفرمــاوي، ط5، القاهــرة 
1997، ص534.

- اســطورة توراتيــة كيــف ابتــدع الكتبــة القدمــاء التاريــخ التــورايت، تأليــف 
جــاري جرينــرج ترمجــة دينــا امــام، دار العــني االســكندرية مــر، 2013 م.

- البــدري، الســيد ســامي، كتــاب شــبهات وردود الــرد عــى شــبهات امحــد 
الكاتــب حــول امامــة أهــل البيــت ووجــود املهــدي املنتظــر ط4. )ب- ت(.

- الرمجــة العربيــة لتــوراة الســامريني أليب ســعيد الســامري، حققهــا وقــدم 
هلــا حســيب شــحاذه، املجلــد األول: ســفر التكويــن وســفر اخلــروج، القــدس، 
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1989 م.

ــد  ــم عب ــوري، تقدي ــن الص ــامرية أليب احلس ــوراة الس ــة للت ــة العربي - الرمج
ــس 1978 م. ــامري، نابل ــة لس ــني صدق املع

- التفســر التطبيقــي للكتــاب املقــدس، اخــذ النــص الكتــايب مــن الكتــاب 
ــة  ــة عربي ــة بلغ ــات األصلي ــن اللغ ــم ع ــذي ترج ــاة ال ــاب احلي ــدس كت املق

معــارصة، القاهــرة 2002 م.

- احلايك، منذر، التوراة السامرية دراسة مقارنة، دمشق، 2016 م.

- الصاحــب، إيــاد هاشــم حممــود، الســامريون األصــل والتاريــخ والعقيــدة 
والرشيعــة وأثــر البيئــة اإلســامية فيهــم، ط1، عــامن- االردن 2000 م.

ــام  ــع عليه ــي يوش ــي والنب ــام ع ــى، اإلم ــر مرت ــيد جعف ــي، الس - العام
ــان،  ــد نفســه، املركــز اإلســامي للدراســات، بــروت لبن الســام التاريــخ يعي

م.  2007

ــيخ،  ــم الش ــم مواعظه ــرهتم وصاياه ــاء س ــص االنبي ــه، قص ــي، نزي - القم
ــروت 2013 م. ب

- رســائل الرشيــف املرتــى، تقديــم: الســيد أمحــد احلســيني، إعــداد: الســيد 
مهــدي الرجائــي، دار القــرآن الكريــم - قــم، 1405هـ.

ــة املعــارصة،  ــار، قامــوس املعجــم الوســيط اللغــة العربي - عمــر، أمحــد خمت
ــرة، 2008 م. القاه
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- قاموس الكتاب املقدس، جممع الكنائس الرشقية.

- مرمورة، إلياس، السامريون، دار األيتام السورية القدس، 1934 م.

- مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، تصنيــف، املســعودي )ت 346هـــ( نرش 
دار االندلــس بــروت ســنة 1965 م.

- معاين االخبار للشيخ الصدوق، )ت(: عي أكر الغفاري، 1379 هـ.

املصادر االجنبية:

 Juynboll Theodor Willem Johann Chronicon  -
 Samaritanum arabice conscriptur cui titulus est Liber
 Josuae; by Joshua (Biblical figure); University of

.1848  Toronto
 Nutt John W. Sketch of Samaritan History Dogma -
 and Literature London-Oxford: The Bodleian Library

.1874

 Vilmar E. Abū al-Fatḥ ibn Abī al-Ḥasan al-Sāmirī -
.1865 Abulfathi Annales Samaritani Gothae

.374-373 :10 .The New Encyclopedia Britannica V -
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خالفة النبّوة يف األديان الثالثة ضرورة ووحدة مسار قراءة يف بيعة 
الوصي من زاوية جديدة

ال�سيخ عبد الرحمن العقيلي

مة: مقدِّ

يقول تعاىل يف كتابه الكريم:

ــَق  َس ــِر إَِذا اتَّ ــَق )17( َواْلَقَم ــا َوَس ــِل َوَم ْي ــَفِق )16( َواللَّ ــُم بِالشَّ ــَا ُأْقِس }َف
ــقاق. ــٍق )19({ االنش ــْن َطَب ــا َع ــنَّ َطَبًق )18( َلَرَكُب

ــع  ــا مج ــل وم ــرب - وباللي ــد املغ ــرة بع ــو احلم ــفق - وه ــا بالش ــم هن والقس
حتــت ظلمتــه مــن املتفرقــات خــال النهــار، وبالقمــر إذا اجتمــع نــوره وجواب 
هــذا القســم هــو ليتبعــن املســلمون مــن قبلهــم يف ســننهم التــي فعلوهــا بعــد 

أنبيائهــم.

ــر  ــن أم ــروي ع ــة ف ــة القرآني ــام اآلي ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــّر أه ــد ف وق
ــنن مــن قبلكــم  ــنَّ ُس ــر عليهــم الســام »َلَرَكُب ــني وعــن الصــادق والباق املؤمن
ــة طبقــًا عــن طبــق  مــن األّولــني وأحواهلــم«1، ويف لفــظ »أومل تركــب هــذه األُمَّ
ــة غرهــا  يف أمــر فــان وفــان وفــان؟«2، وهــم يشــرون إىل مشــاهبة هــذه األُمَّ

)1( تفسر جوامع اجلامع الطريس ج3 ص755.
)2( تفسر القّمي ج2 ص413. 
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مــن األُمــم بعــد أنبيائهــا يف أمــر االســتخاف وجعــل األمــر لغــر أهلــه.

فلــامَّ كان البــرش متشــاهبني يف طريقــة تفكرهــم وإخادهــم إىل الدنيــا كان مــا 
يأتونــه مــن طغيــان وتكذيــب يف مواجهــة األنبيــاء ومــن ثــمَّ الركــون إىل تعاليــم 
األنبيــاء بفعــل اخلــوف مــن الطمــع ومــن ثــمَّ حماولــة اخــراق التعاليم الّســاموية 
ــًا يتامهــى مــع تطلعــات وطموحــات  عــن طريــق تأويلهــا وإلباســها ثوبــًا برشّي
املــأ مــن كبــار أعيــان املجتمــع وأثريائــه وقادتــه وهــم بشــكل عــام املتأثــرون 
مــن بعثــة األنبيــاء ســلبّيًا، فالتعاليــم الّســاموية تنــادي بمعاملــة النــاس بالّســوّية 
بينــام تعــودت املجتمعــات البرشيــة عــى التفاضــل بــني الطبقــات بحســب الثراء 
واجلــاه واملنصــب؛ لذلــك يكــون املــأ هــم رأس احلربــة التــي تواجــه األنبيــاء 

والرســل واألوصيــاء عــادة.

ويف اإلشــارة القرآنيــة باإلطبــاق نكتــة مهمــة يف التعبــر عــن املطابقــة املذهلــة 
ملــا يقــوم بــه البــرش مــن أتبــاع األنبيــاء بعــد رحيــل أنبيائهــم عــن الدنيــا.

يقــول ابــن فــارس - اللغــوي الشــهر - يف األصــل لكلمــة )طبــق(: )الطــاء 
ــوط  ــع يشء مبس ــى وض ــدلُّ ع ــو ي ــد وه ــح واح ــل صحي ــاف أص ــاء والق والب
عــى مثلــه حتــى يغطِّيــه، مــن ذلــك الطبــق تقــول أطبقــت الــيء عــى الــيء 

فــاألَّول طبــق للثــاين وقــد تطابقــا(1.

وقــد روي عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه »َلَتتَّبُِعــنَّ ُســنَن مــن َقبلكــم 
ــلكتموه«،  ــبٍّ لس ــر َض ــلكوا ُجح ــو س ــى ل ــذراٍع، حت ــا ب ــٍر، وذراًع ــًرا بش ش

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس زكريا، ج3 ص439.
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ــن؟!«1. ــال: »فم ــارى؟ ق ــوُد والنص ــوَل اهللِ، اليه ــا رس ــا: ي قْلن

ــه الكتــاب والعــرة أنَّ ســنن البــرش قــد ختتلــف ولكنَّهــا ال  فــام يكشــف عن
ــد البــرش متشــاهبة وخضوعهــم للطــرق نفســها  ــف، فطريقــة التفكــر عن تتخّل
عنــد حماولــة الــروز اجتامعيــًا جتعــل النتائــج التــي تتمخــض عنهــا طموحاهتــم 

متشــاهبة بــل متطابقــة.

وهــذا مــا تكشــف عنــه أيُّ حماولــة لتحليــل اجتاهــات األوضــاع بعــد رحيــل 
تــه. أيِّ نبــيٍّ بعــد مكوثــه بــني ُأمَّ

ــلطة  فمــن طأطــأ رأســه منتظــرًا مــرور العاصفــة مــن الطاحمــني للسُّ
ــوا  ــة ليقّدم ــوا اللحظ ــن يفّوت ــة ل ــا دنيوّي ــن مزاي ــدوه م ــا فق ــرجاع م والس
ــة  ــّوة، وكنتيج ــح بق ــذا املرش ــوا ه ــوىف، وليدعم ــيِّ املت ــة النب ــحهم خلاف مرش
ــه إىل  ــًا للطبقــة والرشحيــة التــي أفرزتــه ودفعــت ب لدعمــه جيــب أْن يكــون وفّي
األمــام، وحتــى يضمنــوا ذلــك يلــزم منــه أْن يكــون مــن الرعيــل األَّول الــذي 
فقــد مــا كان يتمتــع بــه يف جمتمعــه قبــل أْن تســلبه الدعــوة النبوّيــة ذلــك متشــيًا 
ــل  ــون التفاض ــرورة أْن يك ــادي ب ــي تن ــمحاء والت ــن الس ــم الدي ــع تعالي م
ــر. ــيء آخ ــس ب ــيِّ ولي ــر النب ــاء أث ــبحانه واقتف ــن اهلل س ــرب م ــوى والق بالتق

مــن هنــا فقــد كان تتبــع مــا فعلــه اليهــود والنصــارى مــع أوصيــاء أنبيائهــم 
ــذي  ــويص ال ــع ال ــلمون م ــيفعله املس ــا س ــى م ــوء ع ــاء الض ــًا إللق رضوري

ــم. ــيخلف نبيَّه س

بحار  السام:  عليه  الباقر  اإلمام  عن  قريب  وبلفظ  ص144،  ج4  البخاري،  صحيح   )1(
األنوار، املجلي ج29 ص450.
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ــل  ــول أىل دلي ــه الوص ــن نتائج ــيكون م ــه س ــتدالل علي ــع واالس ــذا التتب وه
ــم  ــر خ ــوم غدي ــدث يف ي ــا ح ــن أنَّ م ــر م ــر األم ــه ظاه ــا علي ــم م ــد يدع جدي
ــاف  ــول بخ ــه، وأنَّ أيَّ ق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــويص النب ــاموّية ل ــة س كان بيع
ذلــك ســيجّر إىل تأويــٍل غــر مقبــوٍل لظاهــر القــرآن وســيقود إىل ردٍّ أو اعتســاف 
التأويــل حلديــث مســتفيض عنــد مجيــع طوائــف املســلمني، وهــو حديــث ركب 
ســنن الذيــن مــن قبلنــا1، بــل إنَّــه ســيقود إىل حماولــة يّل أعنــاق النصــوص التــي 
وردت يف أوصيــاء األديــان الذيــن ســبقوا اإلســام يف حماولــة الســتبعاد التطابــق 

فيــام حصــل.

الوصاية عند اليهودية:

ــام كان  ــه السَّ ــى علي ــى أنَّ ويصَّ موس ــة ع ــان الثاث ــادر األدي ــق مص تتَّف
يوشــع بــن نــون وهــو مــن قبيلــة إفرايــم بــن يوســف بــن يعقــوب، وهــو الــذي 

ــام 2. قــاد بنــي إرسائيــل بعــد وفــاة موســى عليــه السَّ

وهــو الــذي قــاد بنــي إرسائيــل وأخرجهــم مــن التيــه وعــر هبــم هنــر األردن 
ــة  ــادر اليهودّي ــر املص ــال، وتذك ــار وقت ــد حص ــدس بع ــت املق ــم بي ــل هب ودخ
واإلســامّية أنَّــه خــاض معركــة مــع القــوم الذيــن كانــوا يســكنون بــاد كنعان، 

بخمسة  روي  احلديث  أنَّ  لتجد  للمؤلف  املقدمة(  اأُلمم،  خطى  عى  )ُأّمة  كتاب  راجع   )1(
وثاثني لفظًا ويف مجيع مصادر املسلمني با استثناء. 

املقدس،  الكتاب  من  كجزء  بالتوراة  تؤمن  والنصارى   16  :27 العدد  ِسفر  يف  التوراة   )2(
د بن احلسن الصفار ص116، كفاية األثر اخلزاز القّمي،  بصائر الدرجات الكرى حُممَّ
ص137، املستدرك احلاكم النيسابوري، ج3، ص580، تاريخ الطري، ج1، ص304. 
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وعندمــا صــار النــر قــاب قوســني أو أدنــى كان وقــت العــر قــد أزف واليوم 
م اهلل  كان يــوم اجلمعــة واليــوم التــايل هــو يــوم الســبت )وهــو اليــوم الــذي حــرَّ
فيــه عــى اليهــود الصيــد مــن البحــر و اعتــدوا فيــه عــى حتذيــر اهلل كــام ورد يف 
القــرآن الكريــم( وإْن دخــل عليهــم املغيــب لدخلــت - بغيــاب الشــمس - ليلــة 
ــه بــأْن ال  الســبت فــا يتمكنــون معــه مــن القتــال، فنظــر إىل الشــمس ودعــا ربَّ
تغيــب حتــى يتــم اســتثامر اهلجــوم والنــر وبــإذن اهلل كان لــه ذلــك1، وهــو مــا 

ــام مــن بعــد. تكــرر مــع أمــر املؤمنــني عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ

ــي  ــدًا لبن ــح قائ ــة، وأصب ــادة األُمَّ ــاة موســى تســلَّم يوشــع زمــام قي بعــد وف
ــمَّ فيهــا االســتياء عــى معظــم أرايض كنعــان  ــي ت ــة الت ــل طــوال احلقب إرسائي

ــوم(. ــطني الي )فلس

لقــد اســتطاع يوشــع وهــو مــا زال يف ســهل مــوآب )رشق هنــر األردن( َأن 
زهــا وينظّمهــا خلــوض املعــارك التــي اشــتّدت بعــد أن اجتــاز  جينِّــد قواتــه وجيهِّ
هنــر األُردن، لقــد نشــبت ثــاث معــارك: واحــدة يف املنطقــة الشــاملية، وُأخــرى 
يف املنطقــة الوســطى، وثالثــة يف املنطقــة اجلنوبيــة، أســفرت كلُّهــا عــن انتصــار 
بنــي إرسائيــل، وقــد ورد وصــف هــذه املعــارك بصــورة إمجاليــة يف التــوراة 2، 
ــف  ــني خمتل ــم األرض ب ــة أْن قسَّ ــارك األَوليَّ ــذه املع ــد ه ــع بع ــث يوش ــا لب وم
أســباط إرِسائيــل، ثــمَّ ألقــى كلمــة فيهــم حثَّهــم فيهــا عــى املثابــرة عــى طاعــة 
ــر  ــض ومل ُتذك ــكل غام ــل بش ــم ُقت ــال، ث ــة والض ــن الغواي ــم م ره اهلل وحذَّ

)1( التوراة سفر يوشع 10:12، مسند أمحد ج3 ص325، فتح الباري ابن حجر ج6 ص154. 
)2( التوراة سفر اخلروج 13:17.
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ــلمني 1. ــادر املس ــه يف مص ــل مقتل تفاصي

ولــه ِســفر خــاص عنــد اليهــود يف هــذا الكتــاب أظهــر يوشــع - بوحــي مــن 
الــروح القــدس - أنَّ اهلل يفــي بــكلِّ وعــد يقطعــه عــى نفســه، وفيــه أيضــًا نــرى 

بنــي إرسائيــل يدخلــون األرض بعــد أْن فســد أهلهــا وعبــدوا األصنــام.

ــدد 27: 16  ــفر الع ــوراة يف ِس ــه يف الت ــه ووصايت ــة بيعت ــت كيفي ــد وصف وق
ــُرُج  ــِة، 17. خَيْ ــَى اجْلَاَمَع ــرَشِ َرُجــًا َع ــِع اْلَب ــُه َأْرَواِح مَجِي بُّ إِل ِل الــرَّ ــَوكِّ )16. لُِي
بِّ  ــرَّ ــُة ال ــوَن مَجَاَع ــَا َتُك ــْم، لَِكْي ــْم َوُيْدِخُلُه ِرُجُه ــْم َوخُيْ ــُل َأَماَمُه ــْم َوَيْدُخ َأَماَمُه
ــَن ُنــوَن،  بُّ ملُِوَســى: ُخــْذ َيُشــوَع ْب ــي الَ َراِعــَي هَلَــا، 18. َفَقــاَل الــرَّ تِ ــِم الَّ َكاْلَغنَ
اَم  اَم َألَِعــاَزاَر اْلَكاِهــِن َوُقدَّ َرُجــًا فِيــِه ُروٌح، َوَضــْع َيــَدَك َعَلْيــِه، 19. َوَأْوِقْفــُه ُقــدَّ
ُكلِّ اجْلَاَمَعــِة، َوَأْوِصــِه َأَمــاَم َأْعُينِِهــْم، 20. َواْجَعــْل ِمــْن َهْيَبتـِـَك َعَلْيــِه لَِيْســَمَع َلــُه 

اِئيــَل(. ُكلُّ مَجَاَعــِة َبنِــي إرِْسَ

ــام وهــو عــى األرجــح الفتــى  ويوشــع هــو ابــن ُأخــت موســى عليــه السَّ
الــذي يذكــره القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل: }َوإِْذ َقــاَل ُموَســى لَِفَتــاُه اَل َأْبــَرُح 

ــى َأْبُلــَغ جَمَْمــَع اْلَبْحَرْيــِن َأْو َأْمــيِضَ ُحُقًبــا )60({ ســورة الكهــف. َحتَّ

ــر اهلل  ــه يظه ــن خال ــذي م ــف وال ــق التوصي ــكام الدقي ــذا ال ــه إىل ه فانتب
ســبحانه الصفــات العامــة هلــذا الــويص، فهــذا الــويص خيــرج ويدخــل أمامهــم 
فهــو القــدوة وهــو حافــظ الديــن، ومــن هنــا فهــو القائــد الرشعــي الــذي يقــي 

ــة بنفســه فيخــرج أمامهــم ويدخــل أمامهــم. األُمَّ

)1( كامل الزيارات ابن قولويه ص159.
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ــع  ــون م ــذي يك ــي ال ــديد اإلهل ــارة إىل التس ــه روح( إش ــًا في ــه )رج وكون
ــام  ــاء مــن أهــل البيــت عليهــم السَّ ــه األوصي ــاء، وهــو مــا تكلــم عن األوصي
ــدس  ــدن وروح الق ــة أرواح، روح الب ــاء مخس ــاء واألوصي ــم: »يف األنبي بقوهل

ــة أرواح«1. ــني أربع ــامن، ويف املؤمن ــهوة وروح اإلي ــوة و روح الش وروح الق

اَم ُكلِّ  ــدَّ ــِن َوُق ــاَزاَر اْلَكاِه اَم َألَِع ــدَّ ــُه ُق ــِه، َوَأْوِقْف ــَدَك َعَلْي ــْع َي ــه: )َوَض وقول
ــْم(. ــاَم َأْعُينِِه ــِه َأَم ــِة، َوَأْوِص اجْلَاَمَع

هــي طريقــة التقديــم وإعــام النــاس بــأنَّ هــذا الرجــل هــو الــذي اختــاره 
 . اهلل ســبحانه ليقــود اجلامعــة بعــد رحيــل النبــيِّ

ــد  ــيِّ حُممَّ ــويص النب ــر ل ــة الغدي ــد يف بيع ــام بع ــل في ــا حص ــال م ــن خ وم
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ومــا ســننقله عــن بيعــة عيســى لوصيــه ســمعان بطــرس 
)شــمعون الصفــا( يظهــر أنَّ وضــع اليــد عــى الــويص عنــد تقديمــه هــو طقــس 
ســاموي مــوىص بــه فقولــه: )َوَضــْع َيــَدَك َعَلْيــِه، َوَأْوِقْفــُه..( هــي هيئــة خاصــة 
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  ليــوم البيعــة بشــكل خــاص، وهــذا مــا فعلــه النبــيُّ حُممَّ
إذ )أخــذ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بيــدي عــيِّ بــن أيب طالــب، فرفعهــام حتــى نظــر 

ــر قبــل ذلــك(2. النــاس إىل بيــاض إبطيهــام، ومل ُي

فانتبــه لقولــه: )ومل ُيــر قبــل ذلــك( فهــذا الفعــل مل يــره املســلمون مطلقــًا قبــل 
هــذا اليــوم، وبلفــظ آخــر »ثــم أخــذ بَيــَدي عــيٍّ فقــال: مــن كنــت وليــه فهــذا 

)1( بصائر الدرجات الكرى، حمّمد بن احلسن الصفار، ص 467. 
)2( األمايل، الصدوق، ص437، اإلرشاد، املفيد ج1 ص176. 
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وليــه، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه«1.

بِّ  والقــول املنســوب هلل ســبحانه يف نــص التــوراة )لَِكْيــَا َتُكــوَن مَجَاَعــُة الــرَّ
تـِـي الَ َراِعــَي هَلـَـا(، هــي العلــة التــي تــرز مــن أجلهــا أمهيــة الوصايــة  َكاْلَغنـَـِم الَّ
بعــد النبــّوة، فالنبــوة هــي منصــب يتــم مــن خالــه إيصــال رســالة اهلل ســبحانه 
ــى  ــاظ ع ــوم باحلف ــة تق ــوة أو وصاي ــا نب ــا ختلفه ــاء أجله ــد انته ــه، وبع وتعاليم
ة، ومــن هنــا يلــزم أْن يقــود املرحلــة رجــل قريــب مــن رساج النبــّوة  إرث النبــوَّ
وقــد ُجــّرب يف النضــال يف ســبيلها وأثبــت إخاصــه يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا، 
وبــذل الغــايل والنفيــس يف نرهتــا، وفــوق كلِّ يشء أنَّ اهلل ســبحانه يعلــم 

دواخلــه ويرتضيــه هلــذه املهمــة اجلليلــة.

وملَّــا كانــت ظواهــر النــاس قــد تشــتبه عــى العامــة فقــد خيطــئ العامــة فيظــن 
ــم مــن املقربــني والعكــس صحيــح؛ لــذا كان القــول الربــاين  بعــض املنافقــني أهنَّ

بالتنصيــب حاســاًم لأمــر.

فكــام أنَّ أمــر النبــّوة أمــر إهلــي ومــن خــال الراهــني التــي يــأيت هبــا النبــيُّ 
يثبــت أنَّــه مرســل مــن اهلل ســبحانه، وكذلــك الــويص يكــون بجعــل إهلــي ومــن 
خــال إخبــار النبــيِّ الــذي يســبقه يعــرف النــاس أنَّ هــذا الرجــل هــو الــويص، 
ــح  ــل ويزي ــق والباط ــني احل ــويص ب ــرق ال ــاس يف ــام للن ــي تق ــني الت وبالراه

. الشــبهة ملــن يشــّكك بوصايتــه بعــد رحيــل النبــيِّ

هارون ويو�سع عليهما ال�سالم:

)1( فضائل الصحابة النسائي ص15، املسند اجلامع، بشار عواد، ج 5 ص 505 
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ــى  ــمت ع ــى ُقسِّ ــة موس ــل أنَّ خاف ــي إرسائي ــاء بن ــرة أنبي ــظ يف س املاح
ــه،  ــد غياب ــه عن ــّي، وكان خيلف ــارون األَّول نب ــو ه ــه وه ــد يف حيات ــني واح رجل
والثــاين بعــد وفــاة موســى وهــو الــويص يوشــع بــن نــون، وهــذان الرجــان 
تــكاد بعــض تفاصيــل حياهتــام تتطابــق مــع مــن اتفــق املســلمون عــى تســميته 

ــام، فمــن ذلــك: ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن بالــويص1 وهــو أم

ــاُروَن  ــِي )29( َه ــْن َأْه ــرًا ِم ــْل يِل َوِزي ــال: }َواْجَع ــه فق ــا ربَّ ــى دع إنَّ موس
ْكــُه يِف َأْمــِري )32({ ســورة طــه 29- َأِخــي )30( اْشــُدْد بِــِه َأْزِري)31( َوَأرْشِ

ــًا. ــه وأرســل معــه هــارون نبّي 32، فاســتجاب لــه ربُّ

ــها  ــامت نفس ــه بالكل ــا ربَّ ــه دع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيُّ حُممَّ ــك النب وكذل
ــد أنَّ  ــك نج ــده2، وكذل ــن بع ــني م ــرًا للمؤمن ــيٍّ أم ــب ع ــر بتنصي ــزل األم فن
ــام ســّمى ولديــه حســنًا  ى ولديــه شــّرًا وشــبرًا، وعــيٌّ عليــه السَّ هــارون ســمَّ

ــينًا3. وحس

هنــاك تركيــز يف القــرآن عــى ُأخــّوة هــارون ملوســى وكأنَّ التنزيــل يريــد أْن 
ــاىل:  ــال تع ــة، فق ــة النبوّي ــط إىل الرشاك ــس فق ــة ولي ــة األُخوّي ــا إىل العاق ينبهن

الزوائد  )1( املحاسن، الرقي ج2 ص314، املعجم الكبر، الطراين ج 6 ص 221، جممع 
ذكر  خصائصه،  يف  السادس:  الفصل   138 ص  ج3  النرة  الرياض   ،213 ص  9ج 

اختصاصه بالوالية واإلرث. 
)2( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف ابن طاووس ص 74، ابن عساكر يف ترمجة اإلمام 
عليه  عيٍّ  اإلمام  فضائل   ،147  -  120 ص   1 ج  دمشق،  تاريخ  من  ام  السَّ عليه  عيٍّ 

ام، أمحد بن حنبل ص 202 - 280، شواهد التنزيل احلسكاين ج 1 ص 368.  السَّ
)3( األمايل، الصدوق ص192، مسند أمحد ج1 ص98. 
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ــم:53(.  ــاُروَن َنبِّيًا{)مري ــاُه َه ــا َأَخ ــْن َرمْحَتِنَ ــُه ِم ــا َل }َوَوَهْبنَ

وقــال تعــاىل: }ُثــمَّ َأْرَســْلنَا ُموَســى َوَأَخــاُه َهــاُروَن بِآياتِنـَـا َوُســْلَطاٍن ُمبـِـنٍي{ 
)املؤمنون:45(. 

وقال تعاىل: }اْذَهْب َأْنَت َوَأُخوَك بِآيايِت َوال َتنَِيا يِف ِذْكِري{ )طـه:42(. 

ــام،  وكذلــك النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه آخــى بينــه وبــني عــيٍّ عليــه السَّ
فقــال لــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أنــت أخــي وأنــا أخــوك فــإن ذكــرك أحد 

عيهــا بعــدك إالَّ كــّذاب«1. فقــل أنــا عبــد اهلل وأخــو رســوله ال يدَّ

والــذي حــدث مــع هــارون بعــد غيــاب موســى يف امليعــاد حصــل مــع عــيٍّ 
ــام عنــد غيــاب النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، بــل واســتعمل اإلمــام  عليــه السَّ
املصطلحــات نفســها التــي اســتعملها هــارون للداللــة عــى املشــاهبة يف الــدور 
والوضــع الــذي حصــل واســتجد، قــال تعــاىل عــن موســى: }َقــاَل َيــا َهــاُروُن 
ــا  ــاَل َي ــِري )93( َق ــَت َأْم ــِن َأَفَعصْي ــوا )92( َأالَّ َتتَّبَِع ــْم َضلُّ ــَك إِْذ َرَأْيَتُه ــا َمنََع َم
ــي  ــنْيَ َبنِ ــَت َب ْق ــوَل َفرَّ ــيُت َأْن َتُق ــَرْأيِس إيِنِّ َخِش ــي َوال بِ ــْذ بِِلْحَيتِ ــَن ُأمَّ ال َتْأُخ اْب

ــْويِل{ )طــه 94-92(.  ــْب َق ــَل َومَلْ َتْرُق إرِْسائي

ــار تركهــم عــى  ــة قومــه واتِّباعهــم للســامري اخت ــا رأى ضال فهــارون ومل
ضالتهــم حتــى يرجــع موســى خوفــًا مــن تفريــق اجلمــع وهــم حديثــو عهــد 
ــام فقــد أوصــاه النبــيُّ  بالديــن املوســوي، وهــذا مــا حصــل مــع عــيٍّ عليــه السَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بالصــر لــو ُخــرِّ بــني قتــال القــوم وبــني فِعــل مــا َفعــل 

)1( حتفة األحوذي املباركفوري، ج 10 ص 152.
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هــارون، فقــد روي عــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قولــه: »كيــف بــك يــا عــيُّ 
إذا ولوهــا مــن بعــدي فانــًا؟«، قــال: »هــذا ســيفي أحــول بينهــم وبينهــا«، قــال 
ــرًا حمتســبًا فهــو خــر لــك منهــا«،  ــه: »وتكــون صاب ــه وآل ــيُّ صــىَّ اهلل علي النب

ــام: »فــإذا كان خــرًا يل فأصــر وأحتســب«1. قــال عــيٌّ عليــه السَّ

ــم  ــل دعاه ــادة العج ــن عب ــى م ــاع موس ــه أتب ــا فعل ــا رأى م ــارون مل إنَّ ه
الّتباعــه فهــو نبــيٌّ معصــوم وهــذا ممَّــا ال يشــك فيــه اليهودي املوســوي إذا شــك 
ــام بعدمــا ارتــدوا عــى أدبارهــم  يف يشء آخــر، وهــذا مــا فعلــه عــيٌّ عليــه السَّ

القهقــرى )عــى مــا نــصَّ عليــه البخــاري يف حديــث اختــاج الصحابــة(.

ــاَم ُفتِنُْتــْم بِــِه  فقــد قــال تعــاىل: }َوَلَقــْد َقــاَل هَلـُـْم َهــاُروُن ِمــْن َقْبــُل َيــا َقــْوِم إِنَّ
بُِعــويِن َوَأطِيُعــوا َأْمــِري{ )طـــه:90(. مْحَــُن َفاتَّ ُكــُم الرَّ َوإِنَّ َربَّ

ــام،  ولكــنَّ القــوم مل يطيعــوا هــارون حتــى رجــع إليهــم موســى عليهــام السَّ
واملفــرض أنَّ فائــدة اســتخاف موســى هلــارون هــي أْن يقــوم يف مقامــه فيكــون 
الفيصــل بــني احلــقِّ والباطــل حتــى يرجــع موســى، وهــذا مــا فعلــه النبــيُّ صــىَّ 
ــام، فهــو فــّوض إليــه احلــرب عــى التأويــل  اهلل عليــه وآلــه مــع عــيٍّ عليــه السَّ
ض إليــه مقاتلــة املخالفــني؛ لكونــه وارث علــم النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه،  وفــوَّ
ــام »عهــد إيلَّ رســول اهلل صــىَّ  فقــد روى اهليثمــي عــن أمــر املؤمنــني عليــه السَّ

اهلل عليــه )وآلــه( وســلَّم يف قتــال الناكثــني والقاســطني واملارقــني«2.

)1( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج 3 ص 7.
)2( جممع الزوائد، اهليثمي، ج 7 ص 238.
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ــن ذي  ــرش م ــن ع ــون يف الثام ــن ن ــع ب ــى إىل يوش ــة موس ــار وصيَّ وكان إظه
احلجــة باحلســاب العــريب وهــو يــوم بيعــة الغديــر لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام !.

ــام  ومقتــل يوشــع ومقتــل هــارون ورفــع عيســى ومقتــل عــيٍّ عليهــم السَّ
ــة 1. كان يف يــوم 21 رمضــان باألشــهر القمرّي

كــام أنَّ اهلل تعــاىل أمــر موســى باختــاذ مســجد ال يكــون معــه فيــه غر هــارون2 
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه باختــاذ مســجد ال يكــون معــه  وكذلــك أمــر النبــيُّ حُممَّ

ــام 3. فيــه غــر بيــت عــيٍّ عليــه السَّ

ــام مــن جهــة وبــني هــارون ويوشــع عليهام  هــذا التشــابه بــني عــيٍّ عليــه السَّ
ــًا ومتســائًا عــن التفاصيــل الكثــرة التــي مل تصل. ــام جتعــل املــرء متأمِّ السَّ

الو�ساية عند الن�سرانّية:

ام شمعون الصفا عليه السَّ

ــام ويســميه  ــه السَّ ــيد عيســى املســيح علي ــذ الّس ــرز وأخلــص تامي هــو أب
اإلنجيــل )بطــرس( ويســّمونه اليــوم )بيــر( وعــى قــره ُبنــي الفاتيــكان يف روما 

)عــى مــا يزعمــون وهــو مــا قــد خيالــف مــا يــراه بعــض باحثــي املســلمني(.

ــني،  ــرآن باحلواري ــّمني يف الق ــرش امُلَس ــي ع ــيح االثن ــذة املس ــد تام ــو أح وه
ــا. ــمعان الصف ــاًم بس ــرف قدي ــه، وكان ُيع ــن عام ــون ب ــده مح وال

)1( كامل الزيارات ابن قولويه، ص159، مسار الشيعة، املفيد ص9. 
)2( بحار األنوار، املجلي، ج25 ص234.

)3( األمايل الصدوق 413، االحتجاج الطريس، ج1 ص180. 
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وســمعان كلمــة عريــة، تقابلهــا شــيمون يف الريانّيــة، التــي هي )شــمعون( 
يف العربّيــة، و)الصفــا( كلمــة عربيــة تعنــي احلجــر الصلــب األملــس، يقابلهــا يف 

اليونانيــة )بطــرس(، ويف اآلرامّيــة )كيفــا(، ومعناهــا احلجــر أو الصخر1.

ــه  ــام مــن جهــة أبيهــا عمــران، فقرابت ــم عليهــا السَّ وهــو مــن أقــارب مري
ــث  ــاه يف حدي ــا وجدن ــذا م ــام، وه ــام السَّ ــى عليه ــع عيس ــة م ــذا متين ــى ه ع
ــا  ــام: »أوم ــه السَّ ــول علي ــروم إذ يق ــق ال ــام جلاثلي ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع لإلم
تعلمــون أنَّ ويصَّ عيســى شــمعون بــن محــون الصفــا ابــن خالـِـه اختلفــت عليــه 

ــى؟!«2. ــة عيس ُأمَّ

ــى  ــت موس ــن ُأخ ــون اب ــن ن ــع ب ــون يوش ــا وك ــى هن ــة القرب ــه إىل صل فانتب
ــام ابــن عــمِّ النبــيِّ صــىَّ  ــام وكــون عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ عليــه السَّ
اهلل عليــه وآلــه، فاألوصيــاء خيتارهــم اهلل مــن عوائــل رشيفــة قريبــة عى الُرُســل.

وكذلــك وصيَّــة عيســى إىل شــمعون الصفــا كانــت يف الثامــن عــرش مــن ذي 
احلجــة باحلســاب العــريب، وهــو يــوم تنصيــب يوشــع بــن نــون وصيــًا ملوســى، 
ــام3، وقــد روي  وهــو يــوم تنصيــب عــيٍّ خلافــة النبــيِّ عليهــام الصــاة والسَّ
ــام »مــا بعــث اهلل عــزَّ وجــلَّ نبيــًا قــط إالَّ وتعيد  عــن اإلمــام الصــادق عليــه السَّ

)1( شـمـعـون الصـفـا، بـطـرس بني املسيحية واإلسام، عي داود جابر.
)2( بحار األنوار، املجلي، ج30 ص77.

ابن طاووس، ص200 و 201، وبحار  الدين  اليومية، ريض  القوّية يف املخاوف  العدد   )3(
األنوار، املجلي ج31 ص493.
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يف هــذا اليــوم وعــرف حرمتــه«1.

ــام لســمعان بقولــه لــه: )وملَّــا  وقــد نقلــت األناجيــل بيعــة عيســى عليــه السَّ
ــول  ــن يق ــًا م ــذه قائ ــأل تامي ــس، س ــة فيلب ــي قيرّي ــوع إىل نواح ــاء يس ج
ــرون  ــدان. وآخ ــا املعم ــوم يوحن ــوا: ق ــان. 14 فقال ــن اإلنس ــا اب ــاس إينِّ أن الن
إيليــا. وآخــرون إرميــا أو واحــد مــن األنبيــاء. 15 قــال هلــم وأنتــم مــن تقولــون 
ــن اهلل  ــيح اب ــو املس ــت ه ــال: أن ــرس وق ــمعان بط ــاب س ــا. 16، فأج إينِّ أن
ــا. إنَّ  ــن يون ــا ســمعان ب ــى لــك ي ــه: طوب ــال ل احلــي. 17، فأجــاب يســوع وق
ــك  ــول ل ــا أق ــاموات. 18 وأن ــذي يف الس ــن أيب ال ــك لك ــن ل ــًا مل يعل ــاًم ودم حل
أيضــًا: أنــت بطــرس وعــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي وأبــواب اجلحيــم لــن 
ــه  ــا تربط ــكلُّ م ــاموات. ف ــوت الّس ــح ملك ــك مفاتي ــا. 19، وأعطي ــوى عليه تق
عــى األرض يكــون مربوطــًا يف الســاموات. وكلُّ مــا حتّلــه عــى األرض يكــون 
ــه  ــد إنَّ ــوا ألح ــذه أْن ال يقول ــذ أوىص تامي ــاموات. 20، حينئ ــوالً يف الس حمل

ــيح(2. ــوع املس يس

فانتبه لقول عيسى: )من يقول الناس إينِّ أنا ابن اإلنسان؟(.

ــه  ــم أنَّ ــو يعل ــه وه ــرس من ــمعان بط ــرب س ــدى ق ــر م ــو أراد أْن يظه وه
ــالته  ــه برس ــاس علم ــتظهر الن ــه يس ــرون، ومن ــه اآلخ ــئ ب ــام خيط ــيجيب ب س

ــخصه. ــة ش وبحقيق

)1( هتذيب األحكام، الطويس، ج3 ص143. 
)2( إنجيل متى 16:21. 
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ــي  ــا ه ــرس وم ــو بط ــن ه ــاس م ــم الن ــرس ليعل ــة بط ــاءت إجاب ــا ج وهن
ــام. ــه السَّ ــى علي ــة لعيس ــخصية العجائبي ــه بالش ــة علم حقيق

وهنــا قــام عيســى وأزاح الســتار عــن حقيقــة بطــرس بقولــه: )إنَّ حلــاًم ودمًا مل 
يعلــن لــك لكــنَّ أيب الــذي يف الّســاموات( وهــو قــول يســاوق القــول بالتســديد 
اإلهلــي وهــو يشــابه مــا قالــه اهلل عــن يوشــع وكونــه )رجــًا فيــه روح(، وهــو 
ــي  ــروح الت ــأنَّ ال ــام ب ــاء يف اإلس ــة األوصي ــن األئم ــول ع ــه املنق ــول نفس الق
أرســلها اهلل تعــاىل للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه »خلــق مــن خلــق اهلل عــزَّ وجــلَّ 
أعظــم مــن جرئيــل وميكائيــل، كان مــع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خيــره 

ويســدده وهــو مــع األئمــة مــن بعــده«1.

ــًا  ــك أيض ــول ل ــا أق ــرس: )وأن ــى لبط ــول عيس ــو ق ــك ه ــن ذل ــى م واألج
أنــت بطــرس وعــى هــذه الصخــرة أبنــي كنيســتي وأبــواب اجلحيــم لــن تقــوى 

عليهــا(.

ــع( أو )طائفــة( ولكنَّه  ل لفــظ يــرادف كلمــة )جتمُّ والكنيســة يف املصطلــح األَوَّ
فيــام بعــد اســتخدم بمعنــى مــكان هــذا التجمــع، يقــول بولــس يف رســالته إىل 
أهــايل روميــة )ســّلموا عــى بريســكا وأكيــا العاملــني معي يف املســيح يســوع.. 
وعــى الكنيســة التــي يف بيتهــام(2، فاســتعمل الكنيســة بمعنــى اجلامعــة التــي يف 
بيــت هذيــن الرجلــني، ولكنَّــه عــاد فاســتعمل مصطلــح الكنيســة للبنــاء أيضــًا 
يف قولــه: )لكــي تعلــم كيــف جيــب أْن تتــرف يف بيــت اهلل الــذي هــو كنيســة 

)1( الكايف، الكليني، ج1 ص273. 
)2( الكتاب املقدس العهد اجلديد، رسالة بولس إىل أهايل رومية 16:3. 
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اهلل احلــي عمــود احلــقِّ وقاعدتــه(1.

وهــو مــن بــاب تســمية الــيء باســم الزمــه الــذي ال ينفــك عنــه، فوجــود 
اجلامعــة واجتامعهــا للطقــوس الدينّيــة ال ينفــك عــن احلاجــة إىل مــكان؛ لذلــك 
ــام أنَّ بطــرس هــو  أســموا هــذا املــكان باســم اجلامعــة ومعنــى كامــه عليــه السَّ
ــامء التــي نزلــت عــى عيســى  مــن ســيتوىل رعايــة اجلامعــة املؤمنــة بتعاليــم السَّ
ــة كلِّ ويصٍّ يف  ــي وظيف ــم، وه ــق القوي ــم إىل الطري ــاس وإرجاعه ــب الن لتهذي

قومــه.

ــام لبطــرس: )وُأعطيــك مفاتيــح ملكــوت  وقــول عيســى عليــه السَّ
الّســاموات، فــكلُّ مــا تربطــه عــى األرض يكــون مربوطــًا يف الّســاموات. وكلُّ ما 

ــاموات(. ــوالً يف الّس ــون حمل ــى األرض يك ــه ع حتلُّ

هــو قــول رصيــح بعصمتــه، فــام حيكــم بــه بطــرس حيكــم بــه اهلل ليــس ألنَّ 
أحــكام اهلل تبعــًا لبطــرس، بــل ألنَّ اهلل ســبحانه يعلــم أنَّ هــذا الــويص ال يقــول 
ــئنا  ــن إذا ش ــام: »ونح ــه السَّ ــاء علي ــيد األوصي ــول س ــو ق ــديد، وه إالَّ بالتس
ــر  ــوالً آخ ــول ق ــذا الق ــى هب ــذا أردف عيس ــره اهلل«2، هل ــا ك ــاء اهلل وإذا كرهن ش
حتــى ال يلتبــس األمــر عليهــم، إذ يقــول: )حينئــٍذ أوىص تاميــذه أن ال يقولــوا 
ــه يســوع املســيح(، فمــع أنَّ عيســى جعــل لبطــرس أْن يربــط وأْن حيــّل  ألحــد إنَّ
ــه أو خيلطــوا  ــه مســدد مــن اهلل حذرهــم مــن أْن يقولــوا بنبّوت وأخــر النــاس أنَّ

ــّوة يشء والوصايــة يشء. بــني عيســى وبــني بطــرس، فالنب

)1( الكتاب املقدس العهد اجلديد الرسالة اأُلوىل من بولس إىل تيموثاوس 3: 15.
)2( بحار األنوار، املجلي، ج26 ص7. 
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ــام:  ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــه ألم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــه النب ــا قال ــو م وه
، ولكنَّــك وزيــر  ــك لســت بنبــيٍّ ــك تســمع مــا أســمع وتــرى مــا أرى إالَّ أنَّ »إنَّ

ــك لعــى خــر«1. وإنَّ

بقــي شــمعون بــني بنــي قومــه يف فلســطني، يدعوهــم للثبــات عــى الديــن 
ــام بــا تبديــل وال تغيــر وال حتريــف،  الــذي جــاء بــه النبــيُّ عيســى عليــه السَّ
ــو  ــة وه ــم املجدلي ــس ومري ــع بول ــه م ــبب خاف ــو س ــذا ه ــون ه ــد يك وق
ــم واألذى  ــتّد الظل ــا(2. واش ــامة )آبوكريف ــل املس ــف األناجي ــفته لفائ ــا كش م
ــى  ــم ع ــر إىل صلبه ــل األم ــان، ووص ــود والروم ــل اليه ــن قب ــني م للحواري
اخلُُشــب، ونرشهــم باملناشــر وقــد كانــت شــهادته ســنة 67م، عــن عمــر يناهــز 

ــًا. ــبعني عام ــبعة وس س

إذ اندلعــت الثــورة اليهوديــة عــام 66م، وكانــت الغلبــة فيهــا لليهــود، حتــى 
ــود،  ــن اليه ــداء م ــه األع ــره ل ــام يضم ــمعون ب ــم ش ــا عل ــام 70 م، ويف أثنائه ع
ــود  ــّن اليه ــم لك ــل األُم ــل يف جلي ــة جب ــل إىل قم ــرًا إىل أْن وص ــرج مهاج فخ
ــة  ــي الطريق ــه- وه ــى رأس ــيف ع َب بالس ــاك، ورُضِ ــوه هن ــى أدرك ــوه حت تبع
ــام - وُألقــي جســده يف ُجــبٍّ  نفســها التــي قتــل هبــا أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ُتظّللــه شــجرة بطــم، كان ذلــك يف العــام 67م، وكان يف الســابعة والســبعني مــن 

ام، مجع الرشيف الريض، ج2 ص158.  )1( هنج الباغة، كام أمر املؤمنني عليه السَّ
)2( آبو كريفا: لفظ يوناين معناه )غر قانوين( وقد اعتادت الكنيسة أْن تطلق هذا اللفظ عى 
األناجيل غر الرسمية والتي توجد عادة يف الكهوف واملناطق الصحراوية والتي تروي 
قصة غر التي ترويا الكنيسة عن العاقة بني احلواريني وحقائق ما جرى يف تلك األيام، 

قاموس موقع األنبا تكا هيامنوت، املوقع الرسمي للكريس املرقيص القبطي. 
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عمــره1.

ــه  ــني علي ــر املؤمن ــل أم ــِة مقت ــا َكليل ــل فيه ــي ُقت ــة الت ــذه الليل ــت ه فكان
ــط  ــه دم عبي ــد حتت ــه األرض إاّل وج ــن وج ــر ع ــع حج ــث مل ُيرف ــام، بحي السَّ

ــر. ــوع الفج ــى طل حت

ــام أّنــه قــال: »مّلــا كانــت تلــك الليلــة التــي  فقــد ورد عــن الباقــر عليــه السَّ
ــام، مل ُيرفــع حجــر عــن  ُقتــل فيهــا أمــر املؤمنــني عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــت  ــك كان ــر، وكذل ــع الفج ــى طل ــط حت ــه دم عبي ــد حتت ــه األرض إاّل ُوج وج

الليلــة التــي قتــل فيهــا شــمعون بــن محــون الصفــا«2.

ــل  ــن قب ــة م ــة العظيم ــا، واملحّب ــمعون الصف ــر لش ــز الكب ــرًا للمرك ونظ
ــان  ــًا، وخاصــة أّن منطقــة جنــوب لبن ــه، بقــي موضــع القــر معروف املؤمنــني ل

ــه. ــن أتباع ــن م دي ــارى املوحِّ ــة بالنص ــت آهل كان

الو�ساية يف الإ�سالم:

ام  أمر املؤمنني عيُّ بن أيب طالب عليه السَّ

ــام  ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هــو عــيُّ بــن أيب طالــب عليه السَّ ويص النبــيِّ حُممَّ
اهلاشــمي القــريش، )ولــد يف 13 رجــب أو 7 شــعبان 23 ق هـــ(3، ابن عــمِّ النبيِّ 

)1( شمعون الصفا )بطرس( بني املسيحية واإلسام، عي داوود جابر، تاريخ اليعقويب، ج1 
ص53.

)2( كامل الزيارات، ابن قولويه، ص159.
)3( اإلرشاد، املفيد، ج1 ص5.
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ــد بــن عبــد اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وزوج بنتــه ووصيه. حُممَّ

ولــد يف جــوف الكعبــة وُأّمــه فاطمــة بنت َأســد اهلاشــمّية، ربيــب النبــيِّ صىَّ 
ــام عــن حياتــه وطفولتــه مــع  اهلل عليــه وآلــه، عــاش يف كنفــه، يقــول عليــه السَّ
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »وقــد علمتــم موضعــي مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه بالقرابــة القريبــة، واملنزلــة اخلصيصــة وضعنــي يف حجــره وأنــا ولــد 
ــني جســده ويشــمني عرفــه،  نــي إىل صــدره، ويكنفنــي إىل فراشــه، ويمسَّ يضمُّ
وكان يمضــغ الــيء ثــمَّ يلقمنيــه، ومــا وجــد يل كذبــة يف قــول، وال خطلــة يف 
ــاًم أعظــم  فعــل، ولقــد قــرن اهلل بــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن لــدن أن كان فطي
ملــك مــن مائكتــه يســلك بــه طريــق املــكارم، وحماســن أخــاق العــامل ليلــه 
ــوم مــن  ــه يرفــع يل يف كلِّ ي ــر ُأمِّ ــل أث ــاع الفصي وهنــاره، ولقــد كنــت أتبعــه اتب
أخاقــه علــاًم ويأمــرين باالقتــداء بــه، ولقــد كان جيــاور يف كلِّ ســنة بِحــراء فــأراه 
ــول اهلل  ــر رس ــام غ ــٍذ يف اإلس ــد يومئ ــت واح ــع بي ــري، ومل جيم ــراه غ وال ي
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وخدجيــة وأنــا ثالثهــام، أرى نــور الوحــي والرســالة، وأشــمُّ 
ــة الشــيطان حــني نــزل الوحــي عليــه صــىَّ اهلل  ريــح النبــّوة، ولقــد ســمعت رنَّ
عليــه وآلــه، فقلــت: يــا رســول اهلل مــا هــذه الرنَّــة؟ فقــال: هــذا الشــيطان أيــس 
 ، ــيٍّ ــت بنب ــك لس ــا أرى إالَّ أنَّ ــرى م ــمع وت ــا أس ــمع م ــك تس ــه، إنَّ ــن عبادت م

ــك لعــى خــر«1. ولكنَّــك وزيــر، وإنَّ

ام. وهي خصائص انفرد هبا عليه السَّ

ام، مجع الرشيف الريض، ج2 ص158. )1( هنج الباغة، كام أمر املؤمنني عليه السَّ
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وقــد خــرج للهجــرة مــن مكــة إىل املدينــة ليتبــع النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
 : وهــو يف الثانيــة والعرشيــن مــن عمــره، وقــد اصطحــب ركبــًا مــن النســاء هــنَّ
ــد وفاطمــة بنــت الزبــر وزاد البعــض  ــه فاطمــة بنــت أســد وفاطمــة بنــت حُممَّ ُأمُّ

ي بـ)ركــب الفواطــم(. فاطمــة بنــت محــزة بــن عبــد املطلــب وهــو مــا ســمِّ

ومل متــِض غــر أيــام قليلــة حتــى وصــل إىل )قبــاء( حيــث انتظــره النبــيُّ صــىَّ 
ــام الــذي  اهلل عليــه وآلــه هبــا ورفــض الرحيــل قبــل أْن يصــل عــيٌّ عليــه السَّ
مــت قدمــاه حتــى نــزف منهــام الــدم، وبعــد وصولــه  ــفر وتورَّ كان قــد أهنكــه السَّ

ــام مــع الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل املدينــة. بيومــني نــزل عــيٌّ عليــه السَّ

وحــني وصــل النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل املدينــة قــام بــام ُعــرف بمؤاخــاة 
املهاجريــن واألنصــار وآخــى بــني عــيٍّ وبــني نفســه، وقــال لــه: »أنــت أخــي يف 

الدنيــا واآلخــرة«1.

جــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه  ويف شــهر صفــر مــن الّســنة الثانيــة مــن اهلجــرة زوَّ
ــا2،  ــرى يف حياهت ــزوج بُأخ ــام، ومل يت ــا السَّ ــراء عليه ــة الزه ــه فاطم ــه ابنت وآل
ــام بأمــٍر مــن اهلل، حيــث تــواىل  وقــد كان تزويــج فاطمــة مــن عــيٍّ عليهــام السَّ
ــه ردَّهــم مجيعــًا، حتى  الصحابــة عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خلطبتهــا، إالَّ أنَّ
ــام درعــه احلطميَّة،  ــامء، فأصدقهــا عــيٌّ عليــه السَّ أتــى األمــر بالتزويــج مــن السَّ
ــه بــاع بعــرًا لــه وأصدقهــا ثمنــه الــذي بلــغ 480 درمهــًا عــى أغلــب  ويقــال إنَّ
ــة  ــام يف الســنتني الثالث األقــوال، وأنجــب منهــا احلســن واحلســني عليهــام السَّ

)1( اخلصال الصدوق، ص439.
)2( الكامل يف التاريخ، ابن األثر، ج 1، ص 523. 
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والرابعــة مــن اهلجــرة عــى التــوايل، كــام ُولــدت لــه زينــب وُأمُّ كلثــوم.

ــه  ــكان كاتب ــره، ف ــاه وصه ــيِّ وأخ ــة النب ــع ثق ــام موض ــه السَّ ــيٌّ علي كان ع
ــام،  ــل لإلس ــون القبائ ــائل ويدع ــون الرس ــن حيمل ــفرائه الذي ــد ِس وكان أح
ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حينهــا بتدويــن  شــهد بيعــة الرضــوان وأمــره النبــيُّ حُممَّ

ــا1. ــهده عليه ــة وأش ــح احلديبي ــة صل وثيق

ــن  ــد إىل اليم ــن الولي ــد ب ــث خال ــه بع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص ــروى أنَّ النب ي
ليدعوهــم، فبقــي هنــاك ســتة أشــهر فلــم جُيبــه أحــد، فبعــث النبــيُّ بعــيٍّ عليهــام 
ــع بعدهــا  ــدان كلُّهــا2، وتتاب ــة مه ــه قبيل ــى يدي ــام إىل اليمــن فأســلمت ع السَّ
ــه ومل تكــن هــذه  أهــل اليمــن يف الدخــول إىل اإلســام، فــكان اخلــر عــى يدي
ــام إىل اليمــن، إذ واّله النبــيُّ  املــّرة األخــرة التــي يذهــب فيهــا عــيٌّ عليــه السَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قضــاء اليمــن، ثــمَّ أرســله إىل هنــاك ســنة 8 هـــ ومكــث بــه 
عامــًا واحــدًا، كــام أســهم يف فــضِّ النزاعــات وتســوية الراعــات بــني القبائــل، 
وعنــد حتريــر مكــة مــن الــرشك أمــره النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بكــر األصنام 
ــه الرشيفــني إلســقاط  ــة وداخلهــا، ومحلــه عــى كتفي التــي كانــت حــول الكعب

األصنــام فــوق الكعبــة3.

)1( متشابه القرآن، ابن شهر آشوب، ج2، ص22، اإلرشاد، املفيد، ج1 ص120، مكاتيب 
النبوة، األمحدي امليانجي، ج1 ص87. 

)2( مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، ج1، ص393.
ابن شهر شوب، ج1، ص398، بحار األنوار، املجلي، ج38،  )3( مناقب آل أيب طالب، 

ص76، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، احلاكم احلسكاين، ج1، ص 453. 
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ــام مجيــع املعــارك مــع النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إاّل  شــهد عــيٌّ عليــه السَّ
ــه:  ــال ل ــده، وق ــه بع ــى عيال ــة وع ــى املدين ــا ع ــه فيه ــي خلَّف ــوك، الت ــزوة تب غ

ــيَّ بعــدي«1. ــه ال نب ــة هــارون مــن موســى إالَّ أنَّ ــي بمنزل »أنــت منِّ

وســلَّم لــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه الرايــة يف الكثــر مــن املعــارك، ففــي 
ــد عــن  ــة، وقتــل مــا يزي ــد بــن عتب ــام الولي ــه السَّ غــزوة بــدر، قتــل عــيٌّ علي
ــني  ــة وثاث ــل مخس ــلمني يف قت ــارك املس ــني، وش ــن املرشك ــني م ــة وثاث مخس

ــرشكًا2. م

ى حامــل لــواء قريــش يف املعركة،  ويف غــزوة ُأحــد قتــل طلحــة بــن عبــد العــزَّ
وأرســله النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل فــدك فأخذها يف ســنة 6هـ3.

ــان  ــد فرس ــري َأح ــد وّد العام ــن عب ــرو ب ــل عم ــزاب قت ــزوة األح ويف غ
ــد أْن  ــب(، بع ــّمى )مرح ــود املس ــارس اليه ــزم ف ــر ه ــزوة خي ــرب، ويف غ الع
عجــز جيــش املســلمني مرتــني عــن اقتحــام حصــن اليهــود، قــال النبــيُّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه: »ألدفعــنَّ الرايــة إىل رجــل حيــبُّ اهللَ ورســوَله وحيبُّه اهللُ ورســوُله 
ــام ليقــود اجليــش، وفتــح احلصــن  ويفتــح عليــه«4، فأعطاهــا لعــيٍّ عليــه السَّ
وقــد اقتحــم حصــن خيــر واختــذ البــاب درعــًا لــه، وكان ممَّــن ثبــت مــع النبــيِّ 
ــار  ــم كب ــلمني ومنه ــي املس ــرَّ باق ــني ف ــني ح ــزوة حن ــه يف غ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص

د بن يعقوب الكليني، ج 8، ص 107. )1( الكايف، حمُمَّ
)2( الراط املستقيم، البيايض، ج1، ص259. 

)3( اإلرشاد، املفيد، ج1، ص91.
)4( كتاب سليم بن قيس، ص195.
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ــة1. الصحاب

ــد  ــرة بع ــارش للهج ــام الع ــن الع ــة م ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام يف الي
ــه وآلــه مناســك حّجــة الــوداع وخــرج املســلمون  ــمَّ النبــيُّ صــىَّ اهلل علي أن أت
ــب يف  ــم وخط ــر خ ــه غدي ــال ل ــكان يق ــد م ــف عن ــم، توقَّ ــن لدياره عائدي
ــه  ــون أنَّ ــل املؤرخ ــْن ينق ــا، ولك ــات حوهل ــت الرواي ــة اختلف ــلمني خطب املس
ــا  ــد، أن ــا حُممَّ ــال: ي ــمعني وق ــاىل َأرسى يب وأس ــارك وتع ــا: »إنَّ اهلل تب ــاء فيه ج
ــد، شــققت اســمك مــن اســمي، فمــن وصلــك وصلتــه،  املحمــود، وأنــت حُممَّ
ومــن قطعــك بتلتــه، انــزل إىل عبــادي فأخرهــم بكرامتــي إيــاك، وأينِّ مل أبعــث 
ــذ  ــمَّ أخ ــرك«، ث ــًا وزي ــويل، وأنَّ علي ــك رس ــرًا، وأنَّ ــه وزي ــت ل ــًا إالَّ جعل نبّي
ــاس  ــى نظــر الن ــن أيب طالــب، فرفعهــام حت ــه بيــدي عــيِّ ب ــه وآل صــىَّ اهلل علي
ــارك  ــاس، إنَّ اهلل تب ــا الن ــال: »أيُّ ــمَّ ق ــل ذلــك، ث ــَر قب ــاض إبطيهــام، ومل ُي إىل بي
وتعــاىل مــوالي، وأنــا مــوىل املؤمنــني، فمــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم 
واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«2. 

يف هــذا اليــوم نزلــت اآليــة: }اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم 
ْســَاَم ِدينــًا{ )املائــدة: 3(3. نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

نجــد هنــا أنَّ األحاديــث تركــز عــى وضــع يــدي النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ة رفعها  ــام أو رفعهــام وبيــان بيــاض إبطيهــام مــن شــدَّ عــى يــدي عــيٍّ عليــه السَّ

)1( اخلصال، الصدوق، 579. 
)2( األمايل، الصدوق، 4437، اإلرشاد، املفيد، ج1، ص176. 

)3( اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج 1، ص 31. 
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واملبالغــة يف ذلــك، وهــو أمــر مل يــره املســلمون قبــل ذلــك!

وهــو مــا يتطابــق مــع مــا فعلــه موســى مــع يوشــع بأمــر مــن اهلل وقــد يتطابق 
مــع مــا فعلــه عيســى مــع بطــرس فــإنَّ خطاب عيســى مــع بطــرس مــن الواضح 
ــه كان خطابــًا عــن قــرب، فلحنــه يشــر إىل ذلــك وطريقــة اإلصفــاق باليديــن  أنَّ
كانــت منتــرشة لإلشــارة إىل املوافقــة، ولكــْن ليــس كبيعــة األنبيــاء ألوصيائهــم؛ 
لــذا فمــن املرجــح أنَّ عيســى وضــع يــده أو كلتــي يديــه عــى بطــرس يف الوقــت 

ــه مــن ســيبني عليــه كنيســته املؤمنــة. الــذي أوضــح للنــاس أنَّ

ــب  ــن أيب طال ــيُّ ب ــام ع ــّم ق ــه بالس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــهادة النب ــد ش بع
ــك  ــون ذل ــه، ويف غض ــاة علي ــه والص ــيله ودفن ــزه وتغس ــام بتجهي ــه السَّ علي

ــة(1. ــم )فلت ــى كان أمره ــاعدة حت ــي س ــقيفة بن ــاك يف س ــرة حت ــت املؤام كان

ــل  ــنة يعم ــن س ــس وعرشي ــوال مخ ــام َط ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــي أم وبق
ــّم  ــر ي ــه إالَّ إذا كان األم ــن قبل ــاطني م ــط الس ــو ال خيال ــة فه ــة الُعزل بسياس

املســلمني ومصلحــة اإلســام.

ــاس  ــورة الن ــد ث ــورة بع ــة املن ــنة 35 هـــ )656 م( باملدين ــة س ــع باخلاف بوي
عــى عثــامن وقْتلــه يف بيتــه، وحكــم ملــّدة أربــع ســنوات وتســعة أشــهر ُوصفــت 
ــيايس لكثــرة الباغــني عــى اخلافــة وظهــور أذى املنافقــني،  بعــدم االســتقرار السِّ
ــال  ــرب األمث ــارت م ــة ص ــة اجتامعّي ــاريٍّ وعدال ــدم حض ــزت بتق ــا متيَّ لكنَّه
ــة يف  ــه خاّص ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــد النب ــلمون بع ــا املس ــًا افتقده ــًا وغرب رشق

)1( مسند أمحد، ج1 ص55، جممع الزوائد، اهليثمي ج6 ص5، الّسنن الكرى، البيهقي، ج4، 
ص272. 
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ــدة الكوفــة. عاصمــة اخلافــة اجلدي

ــوف  ــرشات األل ــل ع ــلمني ومقت ــفِّ املس ــتت ص ــني َأّدى لتش ــغب املنافق ش
منهــم، ووقعــت عــّدة معــارك منهــا وقعــة اجلمــل الكــرى بســبب قيــام عائشــة 
ــى  ــم ع ــم وخروجه ــم بيعته ــلمني ونكثه ــفِّ املس ــقِّ ص ــة بش ــر وطلح والزب
ــى  ــه ع ــر اهلل ولّي ــا، فن ــة ورشذمته ــام األُمَّ ــبُّبهم بانقس ــي وتس ــويل الرّشع ال

ــني. ــش الناكث ــى جي ــام ع ــه السَّ ــيٍّ علي ــار ع ــدّوه بانتص ع

ــام  ومــن بعدهــا ثــار معاويــة ورهطــه فالتقــى معــه أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
يف صّفــني شــامل الفــرات فاقتتــل اجليشــان لتســعة أيــام، مــن األَول مــن صفــر 
إىل التاســع منــه عــام 37 للهجــرة، وانتهــى األمــر هبدنــة مل تنتــِه إىل يشء فتجّهــز 

اجليشــان للحــرب.

ــة  ــات خدع ــبب مابس ــه بس ــن جيش ــود ع ــن اجلن ــوف م ــّق ُأل ــا انش وبعده
ــر  ــم أم ــوارج( فقاتله ــّموا بـ)اخل ــف فس ــع املصاح ــاص برف ــن الع ــرو ب عم

ــام1. ــه الس ــني علي املؤمن

ــام  وهنــا ويف شــهر رمضــان عــام 40 للهجــرة ُقتــل أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ِغيلــة رضبــه عبــد الرمحــن بــن ملجــم عــى رأســه الرشيــف يف حمــراب الكوفــة، 

كــام رضبــوا شــمعون الصفــا ويوشــع بــن نــون عــى رأســيهام الرشيفتــني!.

ــر مــن املنجــزات  ــه الســام بالكث ــة اإلمــام عــيٍّ علي ــة خاف اتَّصفــت حقب
ــم  ــا تنظي ــدين، منه ــراين وامل ــكري والعم ــم العس ــة والتنظي ــة واحلضارّي املدنّي

)1( فتح الباري، ابن حجر، ج13، ص75، املعيار واملوازنة، أبو جعفر اإلسكايف، ص162. 
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وال  الرشطــة وإنشــاء مراكــز متخصصــة خلدمــة العامــة كــدار املظــامل ومربــد الضَّ
وبنــاء الســجون1، وشــيوع األمــان املجتمعــي بفضــل معادلــة الثــواب والعقاب 
ــت  ــة كان ــة االجتامعي ــة، فالعدال ــح االجتامعي ــات والرشائ ــني الطبق ــاواة ب واملس
ــعور  ــان والش ــز واألم ــوي، فاخلب ــامم العل ــا واألُوىل باالهت ــة العلي ــلُّ القيم حتت
بالعدالــة هــي أســاس الشــعور باالنتــامء عنــد البــرش ومنــه تكــون طاعــة احلاكــم 

عــن رىض وقبــول.

ــام يديــر حكمــه انطاقــًا مــن داره ومســجد  وكان أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
الكوفــة، كــام ازدهــرت الكوفــة يف عهــده وُبنيــت هبــا مــدارس الفقــه والنحــو، 
ــروف  ــكيل ح ــدؤيل بتش ــود ال ــا األس ــب أب ــن أيب طال ــيُّ ب ــام ع ــر اإلم ــد أم وق
ل مــن ســكَّ الدرهــم اإلســامي اخلالــص2. ــه أوَّ ل مــّرة، وقيــل: إنَّ القــرآن ألَوَّ

ــام كــام اغتــال املنافقــون مــن قبلــه يوشــع  قــام اخلــوارج باغتيالــه عليــه السَّ
ــه  ــة ورضب ــجد الكوف ــم يف مس ــن ملج ــن ب ــد الرمح ــه عب ــن ل ــرس، إذ كم وبط
عــى رأســه الرشيــف بســيف، وذلــك فجــر التاســع عــرش مــن شــهر رمضــان 
لعــام 40 للهجــرة، واسُتشــهد يــوم احلــادي والعرشيــن مــن شــهر رمضــان مــن 

الشــهر نفســه.

ناحــظ أنَّ القــوى التــي قتلــت يوشــع وشــمعون هــي نفســها التــي قتلــت 

)1( الغارات، الثقفي، ج2، ص726.
)2( بينت اللقى األثرية التي وجدت يف ميناء رفح وجود دراهم مسكوكة عام أربعني للهجرة 
ام، راجع بحث الشيخ حمّمد فوزي  يف البرة بأمر اخلليفة عّي بن أيب طالب عليه السَّ

عبد اللطيف وتفاصيله بشأن هذا الكشف األثري. 
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ــام وهــي القــوى املنحرفــة التــي تطمــح للوصــول إىل  أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ــي  ــي الت ــة، وه ــا الضاّل ــا وأفكاره ــخاصها وأقوامه ــتثامرها ألش ــلطة الس السُّ
ُوجــد الــويص بعــد كلِّ نبــيٍّ ملقاومتهــا للحفــاظ عــى الديــن مــن االنحــراف.

اخلال�سة:

ــذرًا  ــي ع ــهودة ال ُتبق ــة مش ــة عام ــكلِّ ويصٍّ بيع ــًا ول ــيٍّ وصّي ــكلِّ نب إنَّ ل
ــد. ــر وجاح ــًا ملنُِك ــكك وال دفع ملش

ــم  ــاس بطبيعته ــًا، فالن ــون رشعي ــل أْن يك ــري قب ــا فط ــة دليله ــذه البيع وه
يعلمــون أنَّ املجتمــع بــا حاكــم يقــوده وســائس يسوســه ال يمكــن أْن يســتمر 
بشــكل يؤمــن هلــم األمــان واملعيشــة املســتقرة، فــا يمكــن لضعيــف أْن يعيــش 

ــًا. مــع قــويٍّ وال يمكــن لفقــر أْن جيــاور غنّي

وهــذه القيــادة ينبغــي أْن تكــون فــوق مســتوى البــرش العــادي قــدر اإلمــكان 
حتــى يثقــوا بإمكاناهتــا الروحّيــة واالجتامعّيــة فيأمنــوا معهــا مــن الظلــم 

ــان. ــف واحلرم واحلي

لــذا نجــد الضعفــاء والفقــراء والشــباب وذوي العقــول هتــب لإليــامن ببعثــة 
األنبيــاء عــى طــول فــرات التاريــخ، بينــام تبتعــد عــن ذلــك طبقــات األغنيــاء 
ــلطة، فيقومــون بمعــاداة األنبيــاء  وأهــل املصالــح التجاريــة واجلــاه والسُّ

ــرآن. ــأ يف الق ــم امل ــم وه وتكذيبه

وهــذا مــا حيصــل بعــد رحيــل النبــيِّ فالنــاس ال تــزال بحاجــة لقائــد حيمــل 
ــه ليــس بنبــيٍّ بالــرورة فهــم يعقلــون بــأنَّ مواصلــة  مواصفــات النبــوة ولكنَّ
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ــاس  ــم الن ــون أعل ــًا يك ــب رج ــا تتطل ــي رأوه ــّوة الت ــى النب ــى خط ــر ع الس
ــه منّصــب  ، فكيــف إذا علمــوا بأنَّ ــًا عليــه مــن قبــل النبــيِّ هبــذه النبــّوة ومرضي

ــًا مــن اهلل! ــيُّ مبعوث مــن اهلل ســبحانه كــام كان النب

ة  ة للنبــّوة رأســها فتصبــح قــوى مضــادَّ وهنــا ســرفع القــوى املضــادَّ
ــا  ــرجاع م ــيِّ الس ــة النب ــة بخليف ــة واإلطاح ــام الفرص ــًة اغتن ــة، حماول للوصاي
ــة وقــدرٍة عــى احتــاب الدنيــا مدفوعــة بالطمــوح  فقدتــه مــن ســلطات دنيوّي

ــلط. ــغف بالتس والش

وهنــا ستكشــف األحــداث أنَّ عمــوم النــاس غــر مؤهلــة للتنبــه مــن خطــر 
هــؤالء املنافقــني الذيــن انحنــوا ريثــام متــرُّ العاصفــة ليبــادروا باالنقــاب عــى 

الــويصِّ واحتــال مكانــه.

وهــذا مــا حصــل يف اليهودّيــة والنرانّيــة قبــل اإلســام شــرًا بشــٍر وباعــًا 
ــل  ــا دلي ــون لدين ــا يك ــن هن ة! وم ــذَّ ة بالُق ــذَّ ــذو الُق ــذراٍع وح ــًا ب ــاٍع وذراع بب
ــام، وكــون مــا حصــل يف  تارخيــي مقــارن عــى خافــة أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
يــوم الغديــر الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة مــن العــام العــارش للهجــرة مل يكــن 
موقفــًا للتعبــر عــن مقــام عــيِّ بــن أيب طالــب كــام يزعــم الزاعمــون، ومل يكــن 
ــام، بــل  فرصــة للتعبــر عــن حمّبــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيٍّ عليــه السَّ
ــميٍّ  ــتخاف رس ــب واس ــن أيب طال ــيِّ ب ــني ع ــر املؤمن ــامويًة ألم ــًة س كان بيع

ــة الرشيفــة. ُمنتظــر - عنــد أهــل العقــول - منــذ بدايــة البعثــة النبوّي

ــام مــن صفــات ومســرة حيــاة ومــا  ومــا توافــر ألمــر املؤمنــني عليــه السَّ
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حصــل لــه مــن بايــا وأحــداث بعــد رحيــل النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يثبــت 
مجيــع ذلــك.
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مؤسســة الوفــاء، بــروت - لبنان، الطبعــة الثانيــة املصححة 1403هـــ - 1983 

م.

الرمحــن  بــن عبــد  ــد  الرمــذي، حُممَّ حتفــة األحــوذي بــرشح جامــع 
1990م. لبنــان   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  املباركفــوري، 

ــن  ــن ب ــن احلس ــي ب ــا، ع ــن حّله ــمية م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــخ دمش تاري
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هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي املعــروف بابــن عســاكر، دراســة وحتقيــق: عــي 
ــان 1415هـــ- 1995 م. شــري، دار الفكــر، بــروت - لبن

ــرش  ــة الن ــريس، مؤسس ــن الط ــن احلس ــل ب ــع، الفض ــع اجلام ــر جوام تفس
ــة 1418 هـــ. ــم املرشف ــني يف ق ــة املدرس ــة جلامع ــامي التابع اإلس

ــن إســامعيل البخــاري، طبعــة باألوفســت عــن  ــد ب اجلامــع الصحيــح، حُممَّ
طبعــة دار الطباعــة العامــرة بإســتانبول 1401 هـــ - 1981 م، دار الفكــر 

ــع. ــرش والتوزي ــة والن للطباع

ــروت -  ــر، ب ــابوري، دار الفك ــري النيس ــلم القش ــح، مس ــع الصحي اجلام
ــان. لبن

ــد بــن عــيِّ بــن احلســني )الصــدوق(، تعليــق وتصحيــح: عــي  اخلصــال، حُممَّ
أكــر غفــاري، منشــورات مجاعــة املدرســني، قــم املقدســة 1403 هـ.

ــب  ــهر باملح ــد الش ــر أمح ــو جعف ــرشة، أب ــب الع ــرة يف مناق ــاض الن الري
ــان. ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــري، دار الكت الط

ــم  ــروف باحلاك ــد املع ــن أمح ــد اهلل ب ــل عبي ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش
ــر  ــد باق ــيخ حُممَّ ــق: الش ــق وتعلي ــابوري، حتقي ــي النيس ــذاء احلنف ــكاين احل احلس
املحمــودي، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد 

1990م. اإلســامي 

شـمـعـون الصـفـا، بـطـرس بني املسيحية و اإلسام، عي داود جابر.

ــق:  ــويس، تعلي ــن الط ــن احلس ــد ب ــة، حُممَّ ــكام يف رشح املقنع ــب األح هتذي
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ــم. ــامية - ق ــب اإلس ــان، دار الكت ــوي اخلرس ــن املوس حس

الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف، ريض الديــن أبــو القاســم عــي بــن 
موســى ابــن طــاووس احلــي، مطبعــة اخليــام، قــم 1399 هـــ.

العهد القديم )التوراة(، دار الكتاب املقدس يف العامل العريب.

ــوذة  ــل، مأخ ــة املداخ ــس الرشقي ــع الكنائ ــل(، جمم ــد )اإلنجي ــد اجلدي العه
ــدس. ــاب املق ــكونية للكت ــية املس ــة الفرنس ــن الرمج ــتوحاة م ــوايش مس واحل

فضائــل الصحابــة، أمحــد بــن شــعيب النســائي، دار الكتــب العلميــة، بروت 
-لبنان.

ــري،  ــى الغب ــه، دار ملرت ــن قولوي ــد اب ــن حُممَّ ــر ب ــارات، جعف ــل الزي كام
ــان. ــروت - لبن ب

ــق  ــه وعل ــي، صحح ــم القّم ــن إبراهي ــّي ب ــن ع ــو احلس ــر، أب ــاب التفس كت
عليــه وقــدم لــه: حجــة اإلســام العامــة الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري، 

ــران. ــم - إي ــرش، ق ــة والن ــاب للطباع ــة دار الكت مؤسس

د باقر األنصاري الزنجاين. كتاب سليم بن قيس اهلايل، حتقيق: حُممَّ

ــق:  ــي، دار التعــارف للمطبوعــات، تعلي ــن يعقــوب الكلين ــد ب ــكايف، حُممَّ ال
ــن 2009م. ــد جعفــر شــمس الدي حُممَّ

املسند، أمحد بن حنبل، دار صادر.

ــامن  ــن النع ــد ب ــن حُممَّ ــد ب ــة، حُممَّ ــخ الرشيع ــر تواري ــيعة يف خمت ــار الش مس
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)املفيــد(، حتقيــق: الشــيخ مهــدي نجــف، دار املفيــد للطباعــة والنــرش 1993م.

معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس زكريــا، حتقيــق وضبــط: عبــد الســام 
ــد هــارون، مطبعــة مكتــب اإلعــام اإلســامي 1404هـــ. حُممَّ

ــد بــن خالــد الرقــي، حتقيــق: الســيد مهــدي رجائي  املحاســن، أمحــد بــن حُممَّ
املجمــع العاملــي ألهل البيــت، طبعــة 3 2011 م.

املعجــم الكبــر، ســليامن بــن أمحــد الطــراين، دققــه وخــرج أحاديثــه: محــدي 
عبــد املجيد الســلفي 1405هـــ - 1985م.

ــب  ــي، دار الكت ــر اهليثم ــن أيب بك ــي ب ــد، ع ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ جمم
ــان 1408هـــ. - 1988م. ــروت - لبن ــة، ب العلمي

ــريض،  ــف ال ــع الرشي ــام، مج ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــة كام أم ــج الباغ هن
ــان ــوت - لبن ــة، بي ــة دار املعرف طبع



9- حمور درا�سات ال�ست�سراقية.

- الغدير يف املدار�ص ال�ست�سراقية.
- نقد مناهج امل�ست�سرقني يف حتليل واقعة الغدير.
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موقف املستشرقني من أحداث السرية النبوية )حادثة غدير خم 
امنوذجا( 

م. د. جمعة ثجيل عكلة احلمداين

املقدمة

ــد  ــى اح ــار ع ــع االختي ــد وق ــة فق ــرة النبوي ــوع الس ــعة موض ــرا لس نظ
األحــداث املهمــة يف الســرة النبويــة وهــو حديــث الغديــر وموقــف املســترشقني 
منــه دون اخلــوض يف تفاصيــل أحــداث الســرة األخــرى اال إذا كانــت مرتبطــة 

ــه. هبــذا احلديــث اىل احلــد الــذي ال يمكــن فصلهــا عن

ــي دوهنــا املســترشقني  ــة الت ــا نظــرة شــاملة عــى البحــوث العلمي ــو القين ول
حــول املعتقــدات اإلســامية بشــكل عــام ومعتقــدات الشــيعة بشــكل خــاص 
بــكل تأكيــد ســنجدها متأثــرة باألصــول املعرفيــة املتجــذرة يف أفكارهــم ومــن 
ثــم فاهنــم عجــزوا عــن بيــان الكثــر مــن البحــوث املتعلقــة بمعتقــدات الشــيعة 
مــن قبيــل اإلمامــة وحقيقــة األئمــة عليهــم الســام الــذي هــم حجــج اهلل عــى 
ــائل  ــلمني ومس ــة للمس ــم أئم ــه تنصيبه ــى أساس ــم ع ــذي ت ــص ال ــه والن خلق
ــك  ــم )1( وذل ــر خ ــة غدي ــدات كواقع ــذه املعتق ــن ه ــرع ع ــرة تتف ــرى كث أخ
ألهنــم مل يفهموهــا فهــام صحيحــا. فاملنهجيــة التــي يتبعهــا الباحثــون الغربيــون 
يف دراســاهتم حــول اإلســام او التشــيع عــادة مــا ترتكــز عــى أســلوب تارخيــي 
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فيتطرقــون اىل دراســة األســس االعتقاديــة عــى ضــوء خمتلــف العوامــل التارخيية 
التــي هلــا دور يف ظهــور املعتقــدات.

ــون  ــا باحث ــام هب ــي ق ــات الت ــض الدراس ــود بع ــارة اىل وج ــدر اإلش وجي
غربيــون حــول اإلســام لكنهــا ال تتطــرق اىل موضــوع الغديــر ال مــن قريــب 
وال مــن بعيــد يف حــني إن األمانــة العلميــة وأســلوب البحــث العلمــي الصحيح 
يقتضيــان ذكــر هــذه الواقعــة املصريــة يف تاريــخ األمــة اإلســامية او عــى اقــل 

تقديــر ذكــر رأي الشــيعة حوهلــا.

ومــن الباحثــني الــذي انكــروا إن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( قــد 
ــر  ــة الغدي ــار اىل واقع ــذي أش ــامل( ال ــز ه ــم )هان ــر خ ــه يف غدي ــة ل ــني خليف ع
بشــكل عابــر ومقتضــب حيــث قــال: )مشــكلة خافــة النبــي كان مــن املمكــن 
إن حتــل بشــكل ســليم مــن قبــل صحابتــه املقربــني حينــام تــويف يف الســنة احلديــة 
ــة  ــادة األم ــأن قي ــر بش ــدر أي أم ــه مل يص ــن ان ــم م ــى الرغ ــرة ع ــرش للهج ع
ــني  ــي ع ــأن النب ــيعة ف ــات الش ــب رواي ــاف: )حس ــده()2( وأض ــامية بع اإلس

ــه يف عــدة مناســبات()3(. ــن ايب طالــب خليفــة ل ــن عمــه وصهــره عــى ب اب

وهنــاك مــن املســترشقني مــن أخــذ موقفــا حياديــا مــن قضيــة الغديــر فعــى 
ــن  ــة م ــة الثاني ــري يف الطبع ــيا فاغل ــورا فيش ــة ل ــت الباحث ــال قال ــبيل املث س
موســوعة اإلســام حيــث وصفــت تفســر أهــل الســنة لواقعــة الغديــر بــااليت: 
ــى اهلل  ــد )ص ــه حمم ــا قال ــون م ــر ويقبل ــة الغدي ــرون واقع ــنة ال ينك ــل الس )أه
عليــه والــه وســلم( اال اهنــم يــرون انــه طلــب ممــن كان حــارضا يف ذلــك ال يــوم 
ــه الســام(  ــي )علي ــه وصهــره ع ــن عم ــرام الب ــة واالح ــة املحب ــوا غاي إن يكن
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فأبــن كثــر الدمشــقي ربــط هــذه الواقعــة بحــدث فرعــي وقــع يف اليمــن وذلــك 
عندمــا رجــع عــي اىل مكــة التقــى بالنبــي يف حجــة الــوداع بعــد إن كان يف اليمــن 

عــى رأس عــدد مــن املســلمني يف الســنة العــارشة للهجــرة()4(.

اذن وباســتثناء بعــض الدراســات االســترشاقية املحايــدة فــان معظــم 
ــاء  ــة مــن خــال كتــب أبن ــا الســرة النبوي ــوا يف قضاي ــوا وبحث املســترشقني كتب
الســنة فقــط دون الرجــوع للمصــادر الشــيعية لذلــك كانــت آرائهم حــول قضية 
الغديــر مــا يتناغــم كثــرا مــع املصــادر الســنية اكثــر ممــا يتناغــم مــع الواقــع او 
اراء الشــيعة يف احســن األحــوال ويبــدو إن الســبب يف ذلــك هــو قلــة حصوهلــم 
او امتاكهــم مصــادر الشــيعة حيــث إن الفــرة التــي برز فيهــا ظهور الدراســات 
االســترشاقية كان يف بدايــات القــرن الثامــن عــرش وهــو القــرن الــذي قــل فيهــا 
العثــور عــى املصــادر الشــيعية مــع ظهــور كــم هائــل مــن املصــادر الســنية التــي 

درســوا مــن خاهلــا حادثــة الغديــر.

املبحث الأول: امل�ست�سرقون وال�سرية النوبية 

ــول  ــم الرس ــوا فه ــة وحاول ــرة النبوي ــة الس ــترشقون بدراس ــى املس ــد عن لق
ــورة  ــة مبت ــا ناقص ــة وبعضه ــا متكامل ــن زواي ــلم( م ــه وس ــه وال ــي اهلل علي )ص
ــاك تفــاوت عــى مســتوى دراســاهتم وهــذا ناتــج عــى األغلــب مــن  وكان هن
طبيعــة البواعــث واألغــراض التــي دفعتهــم اىل الدراســة فقــد انحــرف بعضهــم 
عــن الصــواب ومــال بعضهــم عــن التعصــب املقيــت وحــاول هــؤالء تشــويه 
ــة او التبشــرية او االســتعامرية ولكــن ثمــة  احلقائــق خضوعــا لنزعاهتــم العرقي
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مــن التــزم منهــم باألمانــة العلميــة واملوضوعيــة يف بحوثــه وهــؤالء مــن طلعــوا 
ــريب  ــراث الع ــات ال ــن أمه ــر م ــاء الكث ــوا دورا يف أحي ــة ولعب ــم بدق بمهامهت

ــامي. واإلس

يقــول املســترشق الفرنــي كارادي فــو: ))ظــل حممــد )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( زمنــا طويــا معروفــا يف الغــرب معرفــة ســيئة فــا تــكاد توجــد خرافــة 

وال فضاضــة اال نســبوها إليــه(()5(.

إن هــذا الــكام يــدل عــى إن للتفــاوت العقائــدي بــني اإلســام وثقافــات 
املســترشقني مــا جعــل الكثريــن مــن هــؤالء يقعــون يف شــطط عقــي وعلمــي 
ــن  ــي م ــم الدين ــن تعصبه ــب وع ــي يف جان ــم الذهن ــن قصوره ــج ع ــذا نات وه
ــض  ــن بع ــني م ــن او املتعصب ــات املحايدي ــوا كتاب ــكاد ال ختل ــر وت ــب اخ جان
تلــك الشــطحات. وقــد عــرف مجلــة منهــم باحلقــد والكراهيــة والتعصــب عــى 
اإلســام والرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( والعــرب عمومــا. 
ويلمــس القــارئ يف كتابــات هــذا النفــر كثــرا مــن التهجــم والتجريــح البعديــن 
ــريب  ــني الع ــزوا العامل ــن غ ــن الذي ــن املبرشي ــي م ــا بوح ــل بعضه ــا ولع عنه
ــويه  ــدوا اىل تش ــم فعم ــض خمططاهت ــلهم يف بع ــة فش ــامي وارادوا تغطي واإلس
ــن  ــيام الذي ــالته وال س ــلم( ورس ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص ــة الرس حقيق
ينتمــون اىل الكنيــة وظيفيــا او مــن دخــل يف ســلك رجــال الديــن وكان ال مانــس 
ــميث وامثاهلــم ممــن وقــف هــذا املوقــف املعــادي  ــول س ــن والفــرد كانت بنغوي
ومــن الغريــب إن تولســري نفــى وجــود النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 

ــطورية )6(. ــخصية أس ــده ش ــا وع أص
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ــا  ــة ومعطياهت ــرة النبوي ــداث الس ــاته ألح ــترشاقي يف دراس ــج االس إن املنه
غالبــا مــا يعريــه اخللــل والتشــكيك والتعصــب واالنحيــاز فهــو منهــج اســتمد 
ــرة  ــروح الس ــره ل ــس مغاي ــى أس ــزة ع ــة املرتك ــج القريب ــن املناه ــه م مقومات
ووقائعهــا ))إن معاجلــة واقعــة متتــد جذورهــا اىل عــامل الغيــب وترتبــط أســباهبا 
بالســامء ويكــون الوحــي مهــزة وصــل مبــارشة بــني اهلل ســبحانه وتعاىل ورســوله 
الكريــم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( ال يمكــن إن تعامــل كــام تعامــل اجلزيئات 
والــذرات والعنــارص يف خمتــر الكيميــاء.. أنــت هنــا بمواجهــة جتربــة عــن نــوع 
ــرات تلــد عــن مملكــة العقــل وتســتعيص  خــاص وشــبكة مــن العوامــل واملؤث
عــن التحليــل املنطقــي االعتيــادي املألــوف ومــن ثــم فــان حماولــة قرهــا عــى 
ــة ال يمكــن إن  ــات املنطــق املتوارث املوضــوع ملقــوالت العقــل الــرف ومعطي
ــا اال  ــة فيه ــديل بكلم ــل ان ي ــس او العق ــدور احل ــس بمق ــج ولي ــود اال لنتائ يق

ــدار(( )7(. بمق

ــخ  ــة يف تاري ــداث املصري ــم األح ــن اه ــدة م ــم واح ــر خ ــة غدي ــد واقع تع
ــني  ــلم( ع ــي وس ــى اهلل عله ــول اهلل )ص ــان رس ــدون ب ــيعة يعتق ــام فالش اإلس
مصــر العــامل اإلســامي وأخــذ البيعــة مــن األمــة اإلســامية ملــا صــدع بــه يف 
ــن  ــرز م ــه األب ــم بان ــي العظي ــدث التارخي ــف احل ــن وص ــذا يمك ــوم ل ــك الي ذل
ــا  ــيع وأيض ــايس للتش ــأ األس ــو املنش ــالة وه ــد الرس ــى عه ــداث ع ــائر أح س
حســب اعتقــاد الشــيعة فــان األمــة اإلســامية منــذ يــوم الغديــر انقســمت اىل 
فئتــني احدمهــا مواليــه ألهــل البيــت واألخــرى غــر مواليــه اذ التزمــت الفئــة 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــع رس ــه م ــذي قطعت ــد ال ــة بالعه املوالي
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وتنصلــت األخــرى عنــه وبنــاء عــى هــذا فــان واقعــة غديــر خــم أصبحــت عى 
ــز للشــيعة عــن غرهــم. ــا ممي مــر العصــور حدث

امــا بالنســبة اىل الدراســات التــي قــام هبــا الباحثــون الغربيــون حــول التشــيع 
واإلمامــة فأهنــا تتمحــور حــول واقعــة الغديــر ومــا حتظــى بــه مــن مكانــه بــني 
ــيع  ــأن التش ــون بش ــون الغربي ــه الباحث ــا دون ــة م ــد دراس ــك عن ــلمني لذل املس

وحتليلــه فــا بــد مــن معرفــة آرائهــم واســتنتاجاهتم حــول هــذه الواقعــة.

ــام  ــول اإلس ــاهتم ح ــون يف دراس ــون الغربي ــا الباحث ــي يتبعه ــة الت املنهجي
ــون  ــري فالباحث ــي او ظاه ــلوب تارخي ــى أس ــز ع ــا ترتك ــادة م ــيع ع او التش
الذيــن يتبعــون األســلوب األول يف دراســاهتم - التارخيــي- يتطرقــون اىل 
ــا  ــي هل ــة الت ــل التارخيي ــف العوام ــوء خمتل ــى ض ــة ع ــس االعتقادي ــة األس دراس
ــاين اذ ال  ــلوب الث ــاع األس ــاف اتب ــى خ ــؤالء ع ــدات وه ــور املعتق دور يف ظه
يكرثــون بمعرفــة واقــع املعتقــدات األســس الفكريــة ويرتكــز موضــوع بحثهــم 
عــى إن كل ظاهــرة قــد حــدث يف رحــاب أحــداث ووقائــع تارخييــة ومــن هــذا 
املنطلــق يعتقــدون بعــدم إمكانيــة دراســة أي ظاهــرة بعيــدة عــن تلــك األحداث 
والوقائــع وبــام إن هــذا األســلوب يعتمــد يف أساســه عــى معايــر ماديــة وجتريبية 
ــة  ــا وراء الطبيع ــل م ــون بعوام ــه ال يؤمن ــرا لكــون اتباع ــا ونظ ــا م ــة نوع تارخيي
ناحــظ إن النتائــج التــي يتوصلــون إليهــا يف دراســاهتم تؤكــد عــى إن الظواهــر 
النامجــة عــن األحــداث التارخييــة امــا إن تكــون مزيفــه او ال تتطابــق مــع الواقــع 

او اهنــا مبالــغ فيهــا.

امــا الباحثــون الذيــن يتبنــون يف دراســاهتم األســلوب الثــاين فاهنــم يقيمــون 
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موضــوع البحــث ويبنــون املعتقــدات وظائفهــا يف املنظومــة العقائديــة ألي ديــن 
ــر  ــة اكث ــا املطروح ــول إن الرؤي ــن الق ــك يمك ــه لذل ــى اراء اتباع ــب ع او مذه

إجيابيــة مــن غرهــا.

ــريب  ــر الغ ــن بالفك ــد املتأثري ــد اح ــذي يع ــر ال ــور ن ــب رأي الدكت وحس
إن الكثــر مــن الباحثــني الغربيــني لــدى دراســتهم املســائلة االعتقاديــة اتبعــوا 
األســلوب التارخيــي وهنــاك عــدد قليــل جــدا منهــم اتبعــوا األســلوب 
الظاهــري وعــى هــذا األســاس فــان رؤيــة األكثريــة مــن الباحثــني الغربــني قــد 
ــبقة  ــكام مس ــدروا أح ــم الن يص ــا دعاه ــر مم ــة الغدي ــى قضي ــا ع ــت بظاهل الق
ــع. ــى ارض الواق ــودة ع ــق املوج ــى احلقائ ــة ع ــورات الذهني ــحون التص ويرش

ــا اىل وجــود بعــض الدراســات التــي قــام هبــا باحثــون  وجتــدر اإلشــارة هن
غربيــون حــول اإلســام لكنهــا ال تتطــرق اىل موضــوع الغديــر مــن قريــب وال 
ــح  ــم الصحي ــث العلي ــلوب البح ــة وأس ــة العلمي ــني إن األمان ــد يف ح ــن بعي م
ــى  ــامية او ع ــة اإلس ــخ األم ــة يف تاري ــة املصري ــذه الواقع ــر ه ــان ذك يقتضي
ــان كارل بروكلــامن  ــال ف ــر ذكــر رأي الشــيعة حوهلــا عــى ســبيل املث اقــل تقدي
ألــف كتــاب موســعا عــرض فيــه خمتلــف األحــداث التــي طــرأت عــى األمــة 
اإلســامية يف حيــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بالتفصيــل 
وعنونــه )تاريــخ الشــعوب اإلســامية( )8( ولكنــه عندمــا وصــل اىل احلديــث 
ــا  ــط هب ــا يرتب ــل كل م ــر وجتاه ــة الغدي ــرق اىل واقع ــوداع مل يتط ــة ال ــن حج ع
بالكامــل يف حــني انــه يف ظــل كامــه عــن اخللفــاء الراشــدين ذكــر النزاعــات 
التــي نشــبت بعــد رحيــل رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( لاســتئثار 
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بمنصــب اخلافــة وزعــم إن اإلمــام عــي )عليــه الســام( قــد طمــع فيهــا مــن 
ــا ابــن عــم النبــي وزوج  دون إن يلمــح اىل واقعــة الغديــر اذ قــال ))ثــم إن علي
بنتــه ادعــى لنفســه احلــق يف خافتــه كرئيــس للدولــة بوصفة اقــرب النــاس رمحا 
إليــه ولكنــه كان كســعد بــن عبــاده ســيد األنصــار الــذي طمــع باخلافــة أيضا ال 

يملــك مــن القــوة او مــن النفــوذ مــا يســاعده عــى حتقيــق طلبــه(()9(.

وبالطبــع فــان بحوثــا كهــذه مل تــدون باللغــة اإلنجليزيــة فحســب بــل إهنــا 
دونــت يف خمتلــف اللغــات األوربيــة كالفرنســية واألملانيــة ومنهــا كتــاب حممــد 
ــعوب  ــخ الش ــارت و)تاري ــرودي ب ــران( ل ــد والق ــون و )حمم ــم رودنس مليكس
اإلســامية( لــكارل بروكلــامن حيــث متحــورت هــذه اإلثــار عــى ســرة النبــي 
ــام  ــة باإلس ــع املتعلق ــائر املواضي ــلم( وس ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــرم )ص األك
ــة  ــون باللغ ــون الغربي ــه الباحث ــام دون ــص ب ــا خمت ــث هن ــن البح ــف، لك احلني
ــج  ــق منه ــى وف ــدون ع ــات مل ت ــاك مؤلف ــار هن ــذه اإلث ــن ه ــة وضم اإلنجليزي
ــكل  ــايس ل ــي رشط أس ــي ه ــة الت ــة العلمي ــدت األمان ــح وافتق ــي صحي علم

ــا:-  ــر منه ــا ونذك ــر مطلق ــة الغدي ــرق لواقع ــي اذ مل تتط ــث علم بح

1- مدخل كلمة )حممد( يف موسوعة القران - تدوين يوري روبن.

2- مدخــل كلمــة )حممــد( يف الطبيعــة الثانيــة مــن موســوعة الديــن - تدويــن 
ــرونغ. كارين ارمس

3- كتاب )حممد يف املدينة( - تأليف وليام مونتنغمري واط.

4- كتاب )حممد نبي وسيايس( - تأليف وليام مونتنغمري واط.
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5- مدخل كلمة )حممد(- موسوعة األديان العاملية.

6- كتــاب )حممــد( الســرة الذاتيــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم 
تأليــف كاريــن ارمســرونغ 

ــوعة  ــن موس ــة م ــة الثاني ــب( يف الطبع ــن ايب طال ــي ب ــارة )ع ــل عب 7- مدخ
ــري. ــيا فاغل ــن لورافيش ــام - تدوي اإلس

8- مدخــل عبــارة )عــي بــن ايب طالــب( يف موســوعة القــران - تدويــن عــي 
. ين سا ا

ــي  ــن ع ــة - تدوي ــوعة القراني ــوداع( يف املوس ــة ال ــار )حج ــل عب 9- مدخ
ــاين. اس

10- كتاب تاريخ اإلسامي املوجز - تأليف كارلني ارمسرونغ.

ــامل  ــفورد للع ــوعة اوكس ــيعي( يف موس ــام الش ــارة )اإلس ــل عب 11- مدخ
اإلســامي - تدويــن جوزيــف ايل. كشيشــان الســيد حســني ام جيفــري محيــد 

ــايل. ــايش امحــد موس دب

ــرش يف  ــة( ن ــيع األول اىل فرق ــول التش ــف حت ــوان )كي ــت عن ــة حت 12- مقال
ــن. ــال هوجس ــف مارش ــا - تألي ــرشق أمريكي ــاد م ــة احت جمل

13- مدخل كلمة شيعة يف موسوعة األديان العاملية.

ومــن اجلديــر بالذكــر إن أصحــاب هــذه اإلثــار اعتمــدوا اعتــامدا كامــا عــى 
املصــادر التــي حتظــى بأولويــة لــدى أهــل الســنة فقــط او اهنــم جعلــوا بعــض 
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املصــادر الفرعيــة الغريبــة مرتكــزا لدراســاهتم وهــذا املنحــى يف البحــث العلمي 
ــة  ــان النتيجــة املتحصل ــم ف ــدل عــى ضعــف األســلوب ومــن ث ــد ي ــكل تأكي ب
ــك  ــة وذل ــة الثابت ــر العلمي ــه املعاي ــا تقتضي ــع م ــجم م ــه الن ال ينس ــه باطل من

لســببني:- 

ــوع  ــة أي موض ــه يف دراس ــب اتباع ــذي جي ــي ال ــلوب العلم األول:- األس
دينــي و حتليلــه يلــزم الكاتــب بــان يتطــرق اىل اراء ومعتقــدات مجيــع املذاهــب 

ــة بموضــوع البحــث. ــي هلــا صل ــن والت ــة ذلــك الدي ــة حتــت راي املنضوي

ــرد  ــني ت ــؤالء الباحث ــا ه ــد عليه ــي اعتم ــنة الت ــل الس ــادر أه ــاين:- مص الث
عليهــا كثــر مــن اإلشــكاالت واملؤاخــذات وبــام يف ذلــك نقصــان املعلومــات 
املوجــودة فيهــا واألســلوب االنتقائــي الــذي اتبعــه مؤلفوهــا وعــدم صحــة كل 

مــا ذكــر فيهــا.

وامــا اهــم املصــادر التــي اعتمــد عليهــا الباحثــون يف االثــار املذكــورة أعــاه 
ــنن  ــنن ايب داود س ــلم، س ــح مس ــاري صحي ــح البخ ــن: صحي ــارة ع ــي عب فه
الرمــذي ســنن النســائي ســنن ابــن ماجــه فتــح البــاري البــن حجــر ســرة ابــن 
إســحاق ســرة ابــن هشــام طبقــات ابــن ســعد اســد الغابــة البــن األثــر تاريــخ 
الطــري انســاب األرشاف للبــاذري وقعــة صفــني لنــر بــن مزاحــم الكــويف 
تفســر ابــن كثــر تفســر الطــري تفســر )الكشــاف( للزخمــرشي تفســر جممــع 

البيــان للطــريس.

واملثــر للدهشــة إن بعــض هــؤالء الباحثــني قــد اعتمــدوا عــى مصــادر ســنية 
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ذكــرت فيهــا واقعــة الغديــر لكنهــم مــع ذلــك مل يتطرقــوا إليهــا يف مؤلفاهتــم عى 
ســبيل املثــال فــان يــروي روبــن الــذي دون مدخــل كلمــة )حممــد( يف موســوعة 
ــاة النبــي األكــرم )صــى اهلل  القــران ذكــر خمتلــف األحــداث التــي واكبــت حي
عليــه والــه وســلم( ومــا جــرى ابــان رســالته املباركــة لكنــه مل يذكــر شــيئا حــول 
ماجــرى يف غديــر خــم رغــم انــه اعتمــد مصــادر تضمنــت أخبــارا حــول واقعــة 
ــك  ــر. وكذل ــن كث ــر اب ــاذري وتفس ــاب اإلرشاف للب ــا انس ــام فيه ــر وب الغدي
ــرم  ــا األك ــاة نبين ــب حي ــف جوان ــاول خمتل ــد تن ــري واط ق ــام مونتغم ــان ولي ف
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بالــرشح والتحليــل يف كتابــه )حممــد يف املدينــة( 
وال ســيام يف احــد فصولــه الــذي عنونــه ب )وحــدة العــرب( اذ ذكــر فيهــا اهــم 
األحــداث التــي طــرأت يف الســنتني األخرتــني يف حياتــه املباركــة ولكنــه مل يــرش 
اىل مــا حــدث يف يــوم الغديــر يف عــدة مواضــع ونقــل قــول رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه والــه وســلم(: ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(( عــدة مــرات )10(.

ــن ايب  ــي اب ــارة )ع ــل عب ــت مدخ ــد دون ــري فق ــيا فاغل ــورا فيش ــا ل ام
ــن  ــث ع ــت اىل احلدي ــام وتطرق ــوعة اإلس ــة ملوس ــة الثاني ــب( يف الطبع طال
خمتلــف جوانــب حيــاة اإلمــام عــي )عليــه الســام( ولكــن عنــد حديثهــا عــن 
اخلافــة اكتفــت بحديــث امتنــاع اإلمــام عــن بيعــة ايب بكــر يف موضــوع عنونتــه 
)اختــاف عــي مــع أيب بكــر( مــن دون إن تشــر اىل غديــر خــم وقالــت: ))ابتدع 
الشــيعة كامــا حــول عــي نســبوه اىل حممــد او اهنــم فــروا بعــض كامــه بــام 
يتناســب مــع معتقداهتــم ألهنــم يعتقــدون إن الرســول أراد تنصيــب ابــن عمــه 
وصهــره خليفــه لــه ولكــن كــام هــو معلــوم مل يذكــر هــذا األمــر يف مرضــه الــذي 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

216

ن
الجزء الثام

تــويف عــى اثــره(( وهــذه الباحثــة الغريبــة مل تذكــر واقعــة الغديــر رغــم إن احــد 
املصــادر التــي اعتمــدت عليهــا هــو كتــاب )واقعــة صفــني( الــذي ذكــر املؤلــف 
ــه وســلم( يف تلــك الواقعــة: ))مــن  ــه وال ــه قــول رســول اهلل )صــى اهلل علي في
كنــت مــواله فعــي مــواله(( عندمــا حتــدث عــن احتجــاج عــامر بــن يــارس عــى 

عمــرو ابــن العــاص )11(.

ــه  ــى اهلل علي ــرم )ص ــي األك ــالة النب ــة رس ــبيا لدراس ــث س ــد أي باح ال جي
والــه وســلم( وتاريــخ صــدر اإلســام اال يف رحــاب مصــادر الســرة املعتــرة 
ولكــن هنــاك مؤاخــذات تطــرح حــول هــذه املصــادر وبــام فيهــا اختافهــا مــن 
حيــث طرحهــا للحقائــق بدقــة وحياديــة وكذلــك انتقــاء مؤلفيهــا للمعلومــات 
بــام يتناســب مــع مشــارهبم ومعتقداهتــم. عــى ســبيل املثــال فــان الباحثــة لــورا 
ــوعة  ــة ملوس ــة الثاني ــم( يف الطبع ــر خ ــارة )غدي ــل عب ــري يف مدخ ــيا فاغل فيش
اإلســام دونــت حــول مصــادر الســرة مــا يــأيت: ))الكثــر مــن املصــادر التــي 
ــن  ــري واب ــن هشــام والط ــي كمؤلفــات اب ــاة النب ــا عليهــا لدراســة حي اعتمدن
ــى  ــم وحت ــر خ ــي يف غدي ــف النب ــال موق ــت حي ــب الصم ــت جان ــعد التزم س
ــة  ــن خطب ــيئا ع ــل ش ــا مل تنق ــد اهن ــر نج ــذا األم ــرت ه ــي ذك ــادر الت ــد املص بع
النبــي يف ذلــك اليــوم ومــن الواضــح ان أصحــاب هــذه الكتــب كانــوا خيشــون 
مــن نقــل خطبــة النبــي يفســح املجــال ملتكلمــي الشــيعة بــان يدعمــوا اراءهــم 
حــول حــق عــي باخلافــة وبالتــايل تقــوى اســتدالالهتم يف نقاشــاهتم مــع أهــل 
ــادر  ــذه املص ــى ه ــدوا ع ــني اعتم ــن الغربي ــكام إن املفكري ــة ال ــنة. ونتيج الس
لدراســة حيــاة النبــي حممــد مل يتطرقــوا يف مدوناهتــم اىل مــا حــدث يف غديــر خــم 
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بشــكل منســق(( )12(.

ــر يف  ــث الغدي ــن حدي ــت ع ــد حتدث ــاق فق ــايس دق ــا م ــيدة ماري ــا الس وإم
مصــادر الســرة النبويــة قائلــة: ))عندمــا ندقــق يف اهــم مصــادر الســرة 
والتاريــخ ألهــل الســنة مثــل ســرة ابــن هشــام - التــي تعــد اثــرا منقحــا لســرة 
ابــن إســحاق - او تاريــخ الطــري او طبقــات ابــن ســعد فــا عجــب يف خلــو 
ــوع  ــا املوض ــوا تتبعن ــر فل ــون األم ــام يك ــر. ومه ــث الغدي ــن حدي ــا م غالبيته
ــي  ــرة الت ــنة املعت ــل الس ــادر أه ــائر مص ــود يف س ــث موج ــذا احلدي ــد إن ه نج
تناظــر هــذه املصــادر فعــى ســبيل املثــال نقــل مــؤرخ القــرن الثالــث اهلجــري 
البــاذري صاحــب كتــاب )انســاب االرشاف( هــذا احلديــث بالكامــل وذكــر 
ــل  ــدث أه ــان حم ــك ف ــر وكذل ــوم الغدي ــول يف ي ــة الرس ــات خطب ــض رواي بع
ــن  ــر م ــمولية اكث ــنده بش ــر يف مس ــة الغدي ــة واقع ــام بتغطي ــل ق ــن حنب ــنة اب الس
غــره ومــن تامهــا مؤرخــون اخــرون يف ذلــك ابــن عســاكر يف )تاريــخ مدينــة 
دمشــق( وابــن كثــر يف )البدايــة والنهايــة( وهــؤالء املحدثــون واملؤرخــون هــم 
مــن املتعصبــني ملذهــب أهــل الســنة. والافــت للنظــر إن الكتابــني األخريــن 
ــر  ــث الغدي ــول حدي ــف اآلراء ح ــعة ملختل ــا موس ــل ورشوح ــان تفاصي يتضمن
كــام نجــد فيهــام العديــد مــن طــرق هــذا احلديــث وهــذا ينطبــق مــع الكثــر مــن 

ــرة(()13(. ــود املتأخ ــى العه ــيعة حت ــات الش مدون

ــاب  ــر يف كت ــوب الن ــث جاك ــا للباح ــاق كام ــيدة دق ــرت الس ــد ذك وق
ــة يف  ــات كافي ــود معلوم ــدم وج ــى ع ــه ع ــد في ــيني( اك ــة العباس ــأة حكوم )نش
ــل  ــي أه ــن حمدث ــرا م ــك الن كث ــر وذل ــوع الغدي ــول موض ــرة ح ــادر الس مص
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ــم مل  ــا اهن ــويب ام ــعودي واليعق ــعد املس ــن س ــري واب ــم كالط ــنة ومؤرخيه الس
ــوا  ــم كان ــه ألهن ــر تفاصلي ــروا يف ذك ــم ق ــر او اهن ــث الغدي ــوا اىل حدي يتطرق
يدونــون مصادرهــم حتــت رعايــة بنــي العبــاس ويعملــون عــى وفــق مرامهــم 
ــل  ــب أه ــوالء ملذه ــث ال ــن حي ــات م ــاف النزع ــول إن اخت ــن الق ــذا يمك ل
الســنة او التشــيع كان ســببا لذلــك لكــن حيتمــل إن تكــون الضغــوط السياســية 
التــي فرضــت عليهــم الدعــاء حقانيــة بنــي العبــاس باخلافــة قــد القــت بظاهلا 
عــى هــذا التوجــه يف تعاطــي احــداث تلــك الواقعــة الن حديــث الغديــر يثبــت 
احقيــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( باخلافــة دون ســواه أي انــه ال يثبــت هــذا 

احلــق جلميــع بنــي هاشــم.

ــوا  ــاس بذل ــي العب ــوا إن بن ــاس نقل ــي العب ــد بن ــل يف عه ــون األوائ فاملؤرخ
جهــودا حثيثــة إلثبــات احقيتهــم باخلافــة قبــل إن يرجــوا ألحقيــة منافســيهم 
العلويــني هبــا وهــذه املســاعي قــد تزامنــت مــع تدويــن اقــدم مصــادر التاريــخ 

واحلديــث لذلــك كان هلــا تأثــرا جــذري عــى تدويــن التاريــخ اإلســامي.

ــج  ــان منه ــرة ف ــادر الس ــول مص ــودة ح ــذات املوج ــن املؤاخ ــا ع وفض
ــذه  ــى ه ــامدا ع ــون اعت ــون الغربي ــا الباحث ــام هب ــي ق ــات الت ــث يف الدراس البح
ــف  ــي وص ــد موتزك ــث هارال ــل فالباح ــرة بالتأم ــرى جدي ــي األخ ــادر ه املص
منهــج البحــث الــذي يتبعــه الغربيــون حــول ســرة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( يف كتابــه )ســرة النبــي حممــد( مشــكلة املصــادر كام يــأيت ))ليســت هناك 
ــاب  ــد فكت ــي حمم ــرة النب ــادر س ــول مص ــة ح ــة وافي ــة ونقدي ــات منهجي دراس
الســرة دونــوا يف مؤلفاهتــم معلومــات اقتبســوها مــن املصــادر التــي تعجبهــم 
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فحســب لــذا مــن الــروري اجــراء دراســات نقديــة حــول مــا تضمنتــه كتــب 
الســرة مــن أحاديــث وأخبــار بصفتهــا مصــادر تارخييــة والبــد هلــذه الدراســة 
مــن إن تكــون تطبيقيــة كــي يقــارن الباحــث فيهــا كل مــا تضمنتــه مــن اخبــار 
وحيــدد تارخيهــا(( ويضيــف قائــا: ))حلــد االن مل جيــر ســوى بحــوث مقتضبــة 
ــة  ــرة النبوي ــث الس ــى أحادي ــامد ع ــة االعت ــدى إمكاني ــني م ــول تعي ــة ح للغاي
ــه اىل  ــة اساس ــوص احلديث ــم النص ــار لتقيي ــد معي ــه ال يوج ــول ان ــن الق ويمك

ــدرة(( )14(. ــرة اال بن ــول الس ــرة ح ــات املتوف ــم املعلوم تقيي

وحســب رأي هــذا الباحــث الغــريب فــان الســرة النبويــة التــي دونــت حتــى 
اليــوم قــد اعتمــدت عــى مصــادر حمــدودة ويمكــن تقييدهــا يف احلقيقــة بسلســلة 
واســعة مــن األحاديــث التــي يرجــع تاريــخ روايتهــا اىل القــرن الثالــث اهلجــري 
ــن هشــام والطــري واكــد أيضــا عــى إن  ــن ســعد واب كــام فعــل الواقــدي واب
ــري مل  ــث اهلج ــرن الثال ــت يف الق ــي دون ــادر الت ــودة يف املص ــات املوج املعلوم
ــات  ــع املعلوم ــة م ــل واملقارن ــون بالتحلي ــا الباحث ــك ومل يتناوهل ــى املح ــن ع تك

الســالفة عــى وفــق منهــج بحــث معتــر.

املبحث الثاين 

- شهرة واقعة غدير خم يف املجتمع اإلسامي األول 

تقــول الباحثــة ماريــا مــايس دقــاق حــول ذيــوع صيــت حديــث الغديــر بــني 
ــث  ــة واألحادي ــع التارخيي ــامي األول: ))إن املراج ــر اإلس ــلمني يف الع املس
التفســرية قــد اشــارت اىل حديــث غديــر خــم الــذي كان شــهرا عــى نطــاق 
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واســع يف العصــور اإلســامية األوىل كان منتــرشا يف كل بقعــة من باد املســلمني 
لذلــك هنــاك دليــل معتــر وصحيــح يثبــت وجــود ارتبــاط وثيــق وفريــد مــن 
نوعــه بــني مفهــوم الواليــة وشــخصية عــي ابــن ايب طالــب والواقــع إن الذهــن 

اإلســامي الواعــي كان يــدرك هــذه احلقيقــة منــذ األيــام األوىل لإلســام.

ونلحــظ يف الفصــل أيضــا مــن هــذا الكتــاب إن مقصــود الباحثــة مــن شــهرة 
حديــث الغديــر وانتشــاره هــو شــهرته بــني فئــة معينــة يف املجتمــع اإلســامي 
ــا  ــرت م ــي ذك ــادر الت ــن املص ــار م ــض االخب ــت بع ــد إن نقل ــا بع األول ألهن
جــرى يف يــوم الغديــر اكــدت إن احــدى النقــاط املشــركة بــني هــذه االخبــار 
هــي القبــول بصحــة حديــث الغديــر مــن قبــل املســلمني األوائــل الذيــن كانــوا 
ــة لذلــك اســتنتجت إن هــذا األمــر يثبــت عــدم شــهرته عــى  مقيمــني يف املدين
نطــاق واســع بــني عامــة النــاس واقتصــاره عــى مؤلفــي هــذه املصــادر حتــى 

انــدالع اول حــرب داخليــة او انــه مل يــروج بــني عامــة املســلمني.

وتــرى الباحثــة ان اإلمــام عليــه )عليــه الســام( كان يســتند اىل مــا قالــه النبي 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يف غديــر خــم كلــام أراد إن يدافــع عــن حقــه وقــد 
كان يوجــه خطابــا آنــذاك اىل مســلمي املدينــة ســواء يف اخلطبــة التــي القاهــا بــني 
كبــار املهاجريــن مــن أصحــاب الشــورى ام يف كامــه الــذي وجهــه بالتحديــد 
اىل طلحــة بــن عبيــد اهلل الــذي انتفــض ضــده. وأكــدت عــى إن االخريــن عندما 
يؤيــدون صحــة حديــث الغديــر دفاعــا عــن اإلمــام عــي )عليــه الســام( فــام 
يرجــى مــن الصحابــة املقيمــني يف املدينــة هــو علمهــم بــه لذلــك كان جيــدر هبــم 
هــو اخبــار مــن كان ال يعلــم بــه ســواء يف ذلــك املواليــني لأمــام مــن أمثــال ايب 
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ــه كســعد بــن ايب وقــاص. ونوهــت عــى  أيــوب االنصــاري ام غــر املوالــني ل
إن االعتقــاد بكــون أهــل املدينــة فقــط او بعــض النخبــة منهــم كانــوا عــى علــم 
بحديــث الغديــر وينســجم مــع الظــروف الزمانيــة التــي حفــت بخطبتــه رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( ويتناســب مــع مضموهنــا الن مجيــع االخبــار 
يف هــذا الصــدد تــدل عــى انــه القاهــا يف طريــق العــودة مــن مكــة بعــد حجــة 
ــن  ــر م ــة والكث ــني يف مك ــلمني املقيم ــي إن املس ــذا يعن ــت: ))ه ــوداع وقال ال
مســلمي القبائــل الذيــن كانــوا يقطنــون خــارج املدينــة مل يكونــوا حارضيــن يف 
ذلــك اليــوم ليشــهدوا اإلعــان الرســمي خلافــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( 
ــدم  ــى ع ــة ادع ــل مك ــن أه ــذي كان م ــفيان ال ــن ايب س ــة ب ــان معاوي ــك ف لذل

علمــه بذلــك(()15(.

واكــدت الســيدة دقــاق عــى ان كثــرا مــن املصــادر اإلســامية التــي دونــت 
ــه  ــارا رصحيــة واشــارات اىل مــا قال يف العصــور اإلســامية األوىل تتضمــن اخب
النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يف هــذه املناســبة رغــم عــدم اشــتامهلا عــى 
خــر يتنــاول مــا حــدث يف الغديــر بشــكل شــامل ومــن مجيــع جوانبــه لذلــك 
نلحــظ ان املصــادر الروائيــة والتارخييــة التــي دونــت فيــام بعــد تتضمــن يف طياهتا 

اخبــارا متفرقــة حــول هــذه الواقعــة وان مل خيصــص هلــا بــاب بالتحديــد.

ذكــرت هــذه الباحثــة الغربيــة االمثلــة االتيــة مــن املصــادر التــي اعتمــدت 
عليهــا يف اســتنتاج آرائهــا: 

1- خــر ايب الطفيــل عامــر بــن وائــل حــول اســتدالل اإلمــام عــي )عليــه 
ــن  ــورى الذي ــاء الش ــائر اعض ــتحقاق س ــدم اس ــة وع ــه باخلاف ــام( يف حق الس
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عينهــم عمــر بــن اخلطــاب لينتخبــوا مــن بينهــم خليفــة بعــد موتــه اذ حاججهــم 
صلــوات اهلل عليــه قائــا: ))نشــدتكم بــاهلل هــل فيكــم احــد قــال لــه رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( كــام يل: ان اهلل امــرين بواليــة عــي فواليتــه واليتــي 
وواليتــي واليــة ريب عهــد عهــده ايل ريب وامــرين ان ابلغكمــوه فهــل ســمعتم؟(( 
قالــوا نعــم قــد ســمعناه ثــم قــال: ))نشــدتكم بــاهلل هــل فيكــم احــد قــال لــه 
ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــلم( ان ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص رس

موســى اال انــه ال نبــي بعــدي؟(( قالــوا: اللهــم ال )16(.

2- مــا جــرى يف يــوم )الرحبــة( وذلــك عندمــا اجتمــع كثــر مــن املســلمني 
ابــان خافــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف الرحبــة. ففــي ذلــك اليــوم طلــب 
ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــول رس ــمع ق ــر وس ــوم الغدي ــارضا يف ي ــن كان ح ــام مم اإلم
عليــه والــه وســلم( ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(( ان يشــهد بذلــك )17(.

ــوم  ــة مــن االنصــار يف ي 3- موقــف ايب ايــوب االنصــاري وبعــض الصحاب
ــه  ــاه بان ــني اي ــام( واصف ــه الس ــي )علي ــام ع ــوا اإلم ــا خاطب ــة( عندم )الرحب
موالهــم ودهشــته مــن ذلــك حيــث ســأهلم كيــف يكــون موالهــم وهــم عــرب 
ــذه  ــتخدام ه ــى اس ــاهد ع ــر كش ــث الغدي ــهدوا بحدي ــم استش ــرار؟ لكنه اح
ــن  ــلم( ))م ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــث ق ــه حي ــة بحق الكلم

ــواله(( )18(. ــي م ــواله فع ــت م كن

ــذي اســتوىل  ــن ايب ســفيان ال ــة ب ــن ايب وقــاص مــع معاوي 4- كام ســعد ب
ــره  ــه واعت ــث انب ــام( حي ــه الس ــي )علي ــام ع ــهادة اإلم ــد ش ــة بع ــى اخلاف ع
ليــس اهــا للخافــة فقــال لــه: ))قاتلــت عليــا وقــد علمــت انــه احــق باألمــر 
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ــى  ــول اهلل )ص ــعد: ))الن رس ــه س ــة: ))ومل ذاك(( فأجاب ــال معاوي ــك(( فق من
اهلل عليــه والــه وســلم( يقــول: )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم وايل مــن 
ــام  ــة: ))ف ــال معاوي ــابقته(( فق ــه وس ــه يف نفس ــاداه( ولفضل ــن ع ــاد م واله وع
كنــت قــط اصغــر يف عينــي منــك االن(( اجابــه ســعد: قــال: ))لــركك نرتــه 

وقعــودك عنــه وقــد علمــت هــذا مــن امــره(( )19(.

5- احلــوار الــذي دار بــني اإلمــام عــي )عليــه الســام( وطلحــة بــن عبيــد 
ــول اهلل  ــول رس ــام بق ــهد اإلم ــث استش ــل حي ــرب اجلم ــدالع ح ــل ان اهلل قبي
ــاداه((  ــن ع ــاد م ــن واله وع ــم وال م ــلم( ))الله ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
وحــذر طلحــة مــن العاقبــة الســيئة اثــر نكثــه العهــد ونقضــه البيعــة بقيامــه عــى 

ــي )20( ــة الرشع اخلليف

رغــم ان الســيدة دقــاق دعمــت اســتنتاجاهتا بشــواهد عديــدة لكنهــا جتاهلت 
بعــض اشــكاالت التــي تــرد عــى هــذه االســتنتاجات عــى ســبيل املثــال كلــام 
تطــرق اىل دفــاع أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( عــن حقــه يف اخلافــة فهــي تذكر 
ــر  ــوم الغدي ــلم( ي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــه رس ــام قال ــتدل ب ــه اس ان
وتؤكــد عــى ان خماطبيــه يف ذلــك اليــوم كانــوا مــن أهــل املدينــة معتمــدة عــى 
حدثــني تارخييــني احدمهــا احتجاجــه عــى اعضــاء الشــورى التــي عينهــا عمــر 
والذيــن يعتــرون مــن رمــوز املهاجــرون واالخــر احتجاجــه عــى طلحــة بــن 
عبيــد اهلل ايل كان مــن أهــل املدينــة وشــارك يف حــرب اجلمــل اىل جانــب عائشــة.

ومــن املؤاخــذات التــي تطــرح عــى اســتنتاجها هــو اهنــا تؤيــد صحــة ادعــاء 
معاويــة بــن ايب ســفيان يف عــدم علمــه بحديــث الغديــر ولكــن مجيــع الشــواهد 
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ــل  ــت جه ــتندا يثب ــون مس ــن ان تك ــد ال يمك ــذا الصعي ــى ه ــا ع ــي ذكرهت الت
ــبة  ــا بالنس ــذاك. وام ــع آن ــاق واس ــى نط ــائعا ع ــر ايل كان ش ــذا األم ــة هب معاوي
ــكان  ــوا يف م ــا مكث ــان اعضاءه ــاين ف ــة الث ــا اخلليف ــي عينه ــط الت ــورى فق للش
ــن  ــان احلارضي ــع ف ــة بالطب ــم خليف ــوا احده ــي يعين ــام ك ــة اي ــدة ثاث ــد م واح
يف هــذه الشــورى فقــط كانــوا منافســني لإلمــام )عليــه الســام( عــى منصــب 
اخلافــة لــذا فإهنــا مل تكــن امــام املــأ العــام حتــى نعتــر خماطبيهــا آنــذاك مجيــع 
ــم  ــة ه ــل املدين ــي ان أه ــن الطبيع ــة وم ــكلت يف املدين ــا تش ــام اهن ــلمني، ك املس

ــه الســام( حينهــا  ــو اإلمــام عــي )علي خماطب

ــى  ــني ع ــن رؤوس اخلارج ــا م ــذان كان ــر الل ــة والزب ــا طلح ــن اعضائه وم
ــه يف حــرب اجلمــل بعــد ان حرضــا  ــام خافت ــه الســام( اي ــه )علي اإلمــام علي
عائشــة عــى املشــاركة يف هــذه احلركــة املتمــردة عــى القانــون، ومــن البديــي 
ان االوضــاع كانــت تقتــيض بــأن يتــم اإلمــام عــي )عليــه الســام( احلجــة عــى 
رمــوز هــذه الفتنــة لصيانــة املجتمــع اإلســامي مــن رشهــم ومكائدهــم وقــد 
ــذه  ــايس هل ــرك االس ــد املح ــذي يع ــر ال ــة ان الزب ــة لدرج ــه بالغ ــت حجت كان
الفتنــة، انســحب مــن احلــرب بعــد ان وبخــه اإلمــام اال ان طلحــه مــع اعرافــه 
بحــق اإلمــام باخلافــة واذعانــه بصحــة مــا قاله رســول اهلل )صــى اهلل عليــه واله 
وســلم( يــوم الغديــر لكنــه ارص عــى مواصلــة القتــال طمعــا بحطــام الدنيــا.

ويمكــن نقــض اســتدالل هــذه الباحثــة يف ان معاويــة بــن ايب ســفيان مل يكــن 
عــى علــم بحديــث غديــر خــم يف النقــاط االتيــة:- 

ــه  ــي )علي ــام ع ــام لإلم ــد اخلص ــة كان ال ــان يف ان معاوي ــف اثن 1- ال خيتل
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الســام( لــذا فــان عــدم اعرافــه بصحــة حديــث الغديــر هــو امــر متوقــع ألنه مل 
ــه الشــيطانية. ــة ذؤيعــة لبلــوغ مأرب يتــوان عــن اي

2- املؤرخــون واملحدثــون مــن أهــل الســنة اشــاروا اىل ان الطليقــني معاويــة 
وابــا ســفيان بعــد ان تظاهــرا باعتنــاق اإلســام يف احــداث فتــح مكــة شــاركا 
يف غــزويت حنــني والطائــف مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( كــام 
اهنــم اعتــروا معاويــة كاتبــا للوحــي لذلــك لــو اســتندنا اىل نقلــه هــؤالء يف هــذا 
الصــدد ينبغــي لنــا ايضــا االســتناد اىل اقواهلــم االخــرى اذ اهنــم نقلــوا ان معاوية 
كان بعيــدا عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يف اخــر ايــام حياتــه 
ومل يكــن يعلــم بــام حيــدث آنــذاك ناهيــك عــن ان جهــل شــخص مثــل معاويــة 
بواقعــة الغديــر املصريــة يعــد امــرا مســتحيا تقريبــا الن احلقيقــة الدامغــة التــي 
ال منــاص منهــا هــي ان زعــامء النفــاق والعارضــة لديــن اهلل مــن امثــال معاويــة 
وايب ســفيان كانــوا حريصــني عــى متابعــة مجيــع اخبــار النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــه لكــي حيركــوا مؤامراهتــم ضــده بنجــاح  ــا يقول ــة كل م ــه وســلم( ومعرف وال
ــه  ــت ل ــلم( كان ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــارة اىل ان رس ــدر اإلش وجت

صلــة قرابــة معهــام الن زوجتــه ام حبيبــة هــي بنــت ايب ســفيان.

ــا وهــي ان واقعــة  ــاك ماحظــة هامــة جــدا جتــدر اإلشــارة اليهــا هن 3- هن
الغديــر قــد اكتنفتهــا ظــروف خاصــة جعلتهــا تنتــرش كخــر هــام يف مجيــع بقــاع 

العــامل اإلســامي.

ــة  ــة عــى مســافة ثاث ــق الواقــع بــني مكــة واملدين ــر خــم يقــع يف الطري غدي
اميــال مــن اجلحفــة هــي مفــرق طــرق يفــرق فيــه مســر القوافــل املتجهــة نحــو 
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املديــن ومــر والعــراق لــذا فــان حجــاج بــني اهلل احلــرام العائــدون اىل ديارهــم 
ــوا اىل  ــم مل يصل ــم ألهن ــر خ ــوا يف غدي ــد افرق ــوا ق ــوداع مل يكون ــة ال ــد حج بع
ــة رســول  ــد ان الذيــن اســتمعوا اىل خطب اجلحفــة بعــد وهــذا يعنــي بــكل تأكي
ــة  ــوا مــن أهــل املدين ــر مل يكون ــه وســلم( يف يــوم الغدي ــه وال اهلل )صــى اهلل علي
فحســب فضــا عــن ذلــك ليــس هنــاك اي دليــل قطعــي يثبــت عــدم حضــور 
ــن  ــني ع ــم ممثل ــري بصفته ــدث املص ــذا احل ــة يف ه ــل مك ــن أه ــخاص م أش
قومهــم. امــا الســيدة ماريــا مــايس دقــاق فقــد أكــدت عــى ان الظــروف التــي 
اكتنفــت واقعــة الغديــر تقتــيض انتشــار خطبــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( يف كل مــكان وقالــت: ))مــن املحتمــل ان املســلمني املقيمــني يف مكــة 
ــوا  ــة مل يكون ــارج املدين ــون خ ــوا يقطن ــن كان ــل الذي ــلمي القبائ ــر م مس والكث
حارضيــن يف ذلــك اليــوم ليشــهدوا اإلعــان الرســمي خلافــة اإلمام عــي لكننا 
لــو تتبعنــا مــا حــدث يف ذلــك اليــوم والحظنــا الطريقــة التــي ألقيــت اخلطبــة 
فيهــا والظــروف التــي اكتنفتهــا والتمهيــدات التــي اختــذت هلــا يف حضــور كبــار 
الصحابــة الذيــن بايعــوا اإلمــام عــي بأمــره املؤمنــون ســوف يثبــت لنــا بشــكل 
ال يشــوبه ادنــى شــك بــأن خــرا هبــذه األمهيــة قــد انتــرش برعــة يف كل مــكان 

وان املســلمني قــد تناقلــوه بينهــم اينــام حلــوا وانزلــوا((.

وجتــدر اإلشــارة اىل ان العامــة األمينــي رمحــه اهلل صاحــب كتــاب )الغديــر 
ــة  ــذه الواقع ــايب رووا ه ــامء 110 صح ــر أس ــنة واالدب( ذك ــاب والس يف الكت
التارخييــة اهلامــة وذكــر أســامءهم والطــرق التــي روى منهــا احلديــث حيــث قال: 
))هــؤالء مائــة وعــرشة مــن أعاظــم الصحابــة الذيــن وجدنــا روايتهــم حلديــث 
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الغديــر ولعــل فيــام ذهــب علينــا اكثــر مــن ذلــك بكثــر وطبــع احلــال يســتدعي 
ــوا  ــه كان ان تكــون رواة احلديــث اضعــاف املذكوريــن الن الســامعني الوعــاة ل
مائــة او يزيــدون وبقضــاء الطبيعــة اهنــم حدثــوا بــه مرجتعهــم اىل اوطاهنــم شــان 
كل مســافر ينبــئ عــن األحــداث الغريبــة التــي شــاهدها يف ســفره. نعــم فعلــوا 
ذلــك اال اشــذاذ منهــم صدهتــم الضغائــن عــن نقلــه واملحدثــون منهــم وهــم 
ــى  ــواز الف ــة أج ــوت حديث ــم ط ــورون ومنه ــؤالء املذك ــم ه ــرون فمنه األكث
ــم  ــم ومنه ــوه اىل غره ــل ان ينه ــوات قب ــراري والفل ــامعني يف ال ــوت الس بم
مــن ارهبتــه الظــروف واالحــوال عــن االشــادة بذلــك الذكــر الكريــم وقــد مــر 
تلويــح اىل ذلــك يف روايــة زيــد بــن ارقــم ومجلــة مــن احلضــور البــوادي مل يتلــق 
منهــم حديــث وال انتهــى اليهــم األســناد ومــع ذلــك كلــه ففــي غنــى ألثبــات 

التواتــر((.

ــام  ــا لإلم ــت احتجاج ــي تضمن ــة الت ــن واثل ــر ب ــة عام ــبة اىل رواي ــا بالنس ام
عــي )عليــه الســام( بحديــث الغديــر عــى أصحــاب الشــورى فقــد شــككت 
الســيدة دقــاق يف صحتهــا الن الــراوي مــن املوالــني لإلمــام. ومــن البديــي إن 
ــة بشــكل عــام  ــار التارخيي ــة ال مــورد هلــا الن االخب هــذه املؤاخــذة عــى الرواي
ــد  ــن تفي ــود قرائ ــو وج ــد ه ــذا الصعي ــر اهلــام عــى ه ــاد واألم ــار اح ــي أخب ه
ــن  ــدى القرائ ــا وإح ــا يناقضه ــد م ــار وال يوج ــذه األخب ــة ه ــان بصح االطمئن
ــام يف  ــي ان اإلم ــة ه ــن واثل ــر ب ــا رواه عام ــة م ــد صح ــي تؤي ــة الت الواضح
هكــذا ظــروف كان ملزمــا بإمتــام احلجــة عــى مــن هــو ليــس باهــل للخافــة 
وذلــك بالطبــع انــام يكــون بالتذكــر بأوامــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه 
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وســلم( التــي الــزم املســلمني باتباعهــا ومنهــا مــا قالــه يف يــوم الغديــر وبــكل 
ــة  ــة احلاكم ــارب الفئ ــع مش ــجم م ــار ال تنس ــق واألخب ــذه احلقائ ــان ه ــد ف تأكي
ــه  ــام عي)علي ــني لإلم ــق املوال ــن طري ــا اال ع ــم تناقله ــذاك ال يت ــا آن وتوجهاهت
الســام( فحســب الن مؤيــدي النظــام احلاكــم وغرهــم مــن اجلبنــاء كانــت هلــم 
دواعيهــم اخلاصــة التــي جعلتهــم ينكروهنــا او يعتمــدون عليهــا بــل ويقبلوهنــا 
يف بعــض األحيــان وعــى هــذا األســاس نجــد إهنــا قــد مهــت بمــورو الزمــان 

ــا بالتدريــج. ومــن ثــم تاشــى كثــر من

ــة  ــذه الرواي ــككت يف ه ــي ش ــاق الت ــيدة دق ــر إن الس ــر بالذك ــن اجلدي وم
قالــت: ))تذكــر اإلمــام عــي )عليــه الســام( النــاس بخطبــة غديــر خــم دون 
إن يذكــر تفاصيــل أخــرى - كــام تناقلــت مصــادر الفريقــني شــيعة وســنة - دليل 
عــى قبــول هــذه اخلطبــة بصفتهــا فضيلــة معنويــة له وهــذا مــا كان مشــهورا عى 
ــور األوىل((  ــامية يف العص ــادر اإلس ــي املص ــف مؤلف ــني خمتل ــع ب ــاق واس نط

.)21(

- خال�سة البحث 

هنــاك مؤاخــذات يطرحهــا الباحثــون الغربيــون حــول مصــادر الســرة التــي 
يضطــر كل باحــث للرجــوع اليهــا إن أراد دراســة موضــوع الغديــر نذكــر منهــا 

مــا يــي عــى ســبيل املثــال ال احلــر: 

1- اختافها يف ذكر الوقائع.

2- عدم حياديتها.
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3- عدم وجود دراسات منهجية ذات أسلوب نقدي حوهلا.

4- نقلها معلومات انتقائية.

5- عدم دقتها يف نقل أحاديث السرة.

6- عــدم وجــود معيــار مناســب فيهــا يتــم مــن خــال املقارنــة بــني نصوص 
ــرة. أحاديث الس

7- اقتصارها عى مصادر حمدودة.

بعــض الباحثــني الغربيــني اســتدلوا عــى شــهرة حديــث الغديــر وشــيوعه يف 
املجتمــع اإلســامي األول بشــواهد تارخييــة وأحاديــث مرويــة واشــكلوا عــى 
ــة  ــاك نظري ــة وهن ــراض معين ــه لأغ ــي جتاهلت ــة الت ــات االجتامعي ــض الفئ بع
ــخ  ــادر التاري ــة مص ــدى تغطي ــول م ــني ح ــؤالء الباحث ــن ه ــدد م ــا ع يطرحه
ــار هــذه الواقعــة تأثــرت باألجــواء  ــر فحواهــا إن اخب واحلديــث لواقعــة الغدي
ــد  ــة العه ــوي وبداي ــد االم ــة العه ــادت يف هناي ــي س ــة الت ــية واملذهبي السياس
ــيون  ــم العباس ــا خلفه ــاهنا وجتاهله ــن ش ــون م ــل االموي ــث قل ــايس حي العب
وذلــك ألجــل اثبــات احقيتهــم باخلافــة مقابــل منافســيهم العلويــني. إضافــة 
ــه  ــد طرح ــد وق ــذا الصعي ــى ه ــه ع ــن جتاهل ــر ال يمك ــاك ام ــر هن ــا ذك اىل م
باحثــون غربيــون أيضــا وهــو تأثــر أوســاط أهــل الســنة بالتوجيهــات التــي كان 

ــم. ــم ومعتقداهت ــع آرائه ــب م ــة ال تتناس ــى كل حقيق ــم ع ــم التعتي يت

رغــم إن بعــض الباحثــني الغربيــني يف ظاهــر احلــال التزمــوا جانــب احليــاد 
يف دراســاهتم التــي قامــوا هبــا حــول تفســر حديــث الغديــر مــن قبــل الشــيعة 
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ــنة  ــل الس ــآراء أه ــرة ب ــات متأث ــك الدراس ــض تل ــرى بع ــا ن ــنة اال انن والس
ــام  ــب اإلم ــم بتنصي ــر خ ــة غدي ــة واقع ــي صل ــا نف ــراد منه ــي ي ــد والت بالتحدي
عــي )عليــه الســام( خليفــة للمســلمني وحتــى الذيــن اعرفــوا بوجــود صلــة 

ــل. ــة بالكام ــا حيادي ــذوا مواقف ــم مل يتخ ــد اهن ــن نج ــني االمري ب

ــن  ــي م ــه ه ــرأت علي ــي ط ــرات الت ــر والتغي ــث الغدي ــف حدي ــة حتري قضي
املســائل األخــرى التــي طرحهــا هــؤالء الباحثــون عــى هــذا الصعيــد واكــدوا 
عــى إن األغــراض السياســية لبنــي العبــاس هــي احــدى العوامــل التــي أدت 
ــدم  ــني خت ــارات ومضام ــث بعب ــص احلدي ــتبدال ن ــوا اس ــث حاول ــك حي اىل ذل
ــم وال  ــارة: ))الله ــأن عب ــول ب ــن الق ــع مشــارهبم ولك ــب م مصاحلهــم وتتناس
ــول  ــت اىل ق ــد أضيف ــث وق ــن احلدي ــت م ــاداه(( ليس ــن ع ــاد م ــن واله وع م
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(( 
هــو ادعــاء باطــل اذ ال توجــد شــواهد او ادلــه اثبتــت صحــة هــذا االدعــاء وهــو 
ــارة اىل احلديــث. ــوا نســبة هــذه العب ــن كذب ــون الذي رأي شــاذ طرحــه املتعصب

قائمة امل�سادر واملراجع 

أوالً: املصادر األولية 

ابــن االثــر، ابــو احلســن عــز الديــن ايب الكــرم بــن عبــد الكريــم الشــيباين 
)ت630 هـــ / 1232 م(.

اسد الغابة يف معرفة الصاحبة )دار الكتاب العريب بروت د. ت(.

الباذري، امحد بن حييى بن جابر )ت 279 هـ / 892 م(.
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انســاب االرشاف، حتقيــق: حممــد باقــر املحمــودي ط1 )مؤسســة األعلمــي 
للمطبوعــات بــروت 1394 هـــ / 1974م(.

ابــن ايب احلديــد، ابــو حامــد عــز الديــن بــن عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل )656 
هـ / 1258 م(.

رشح هنــج الباغــة حتقيــق: حممــد ابــو الفضــل ابراهيم )مؤسســة اســامعيليان 
للطباعــة والنــرش والتوزيع قــم د. ت(.

ابن حنبل، اإلمام امحد )ت 241 هـ / 854 م(.

مسند امحد )دار صادر بروت د. ت(.

ابــن كثــر ابــو الفــداء اســامعيل بــن كثــر الدمشــقي )ت 774 هـــ / 1372 
م(.

البدايــة والنهائيــة حتقيــق: يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي ط2 )دار املعرفــة 
للطباعــة والنــرش والتوزيــع بــروت 1412 هـــ /1992 م(.

الكلينــي، ابــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن اســحاق )ت 329 هـــ / 914 
م( 

الــكايف حتقيــق: عــي اكــر غفــاري ط3 )مطبعــة حيــدري طهــران 1388 هـــ 
/ 1978 م(.

ابن مزاحم، نر بن مزاحم املنقري )ت 212 هـ / 828 م(.

وقعــة صفــني حتقيــق: عبــد الســام حممــد هــارون ط2، )املؤسســة العربيــة 
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احلديثــة للطبــع والنــرش والتوزيــع، القاهــرة، 1382 هـــ / 1962 م(.

املســعودي، ابــو احلســن بــن عــي بن احلســني بــن عــي )ت 346 هـــ / 956 
م( 

ــاري  ــف االنص ــاء رشي ــة ابن ــر ط1 )رشك ــادن اجلوه ــب ومع ــروج الذه م
ــروت 1428 هـــ / 2007 م(. ــع ب ــرش والتوزي ــة والن للطباع

ثانيا: املراجع احلديثة 

االميني، عبد احلسني امحد النجفي.

الغدير يف الكتاب والسنة ط 4 )دار العريب بروت 1397 هـ / 1977 م(.

بروكلامن كارل 

ــد  ــان عب ــار ورمض ــم النج ــد احللي ــة: عب ــامية ترمج ــعوب اإلس ــخ الش تاري
ــرة 1397 هـــ / 1977 م(. ــارف القاه ــواب ط5 )دار املع الت

التهامي نقرة 

مناهج املسترشقني ط 2 )مطبعة االعتامد القاهرة 1400 هـ / 1980 م(.

جواد عي.

ــريب  ــراث الع ــاء ال ــام ط 1 )دار احي ــل اإلس ــرب قب ــخ الع ــل يف تاري املفص
ــروت د. ت(. ب

حممود عبد احلليم أوروبا 
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أوروبا و اإلسام ط2 )مطبعة املعارف القاهرة د. ت(.

جمموعة مؤلفني.

مناهــج املســترشقني ط 2 )دار الكتــاب العــريب بــروت 1410 هـــ / 1990 
م(.

جمموعة مؤلفني.

ــل  ــامي ط1 )دار الكفي ــريب اإلس ــراث الع ــن ال ــم م ــترشقني وموقفه املس
ــع 1435 هـــ / 2014 م(. ــرش والتوزي ــة والن للطباع

هامل هاينس.

ــداد  ــعد بغ ــة اس ــة مطبع ــة االهلي ــويص، )املكتب ــاء خل ــة: صف ــيعة ترمج الش
1387 هـــ / 1967 م(

الهوام�ص 

1- الكليني، الكايف، ج4، ص149 االميني، الغدير، ج1، ص14.

2- هاينس هامل، الشيعة ص 22.

3- املصدر نفسه، ص 23.

4- الســيدة لــورا فيشــيا فاغلــري هــي مســترشقة واســتاذه يف جامعــة نابــويل 
اإليطاليــة يف فــرع تاريــخ اإلســام.

5- التهامي، نقرة، مناهج املسترشقني، ج1، ص22.

6- جواد عي تاريخ العرب ج1 ص 11-9.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

234

ن
الجزء الثام

7- جمموعة مؤلفني مناهج املسترشقني ج1 ص116.

8- عبد احلليم حممود اوروبا واإلسام ص. 96.

9- كارل بروكامن تاريخ الشعوب اإلسامية ص 67-31.

10- ابن االثر اسد الغابة ج1 ص 368 ج2 ص 233 ج3 ص 92 -93.

11- ابن مزاحم وقعة صفني ص338.

12- جمموعة مؤلفني املسترشقني وموقفهم من الراث ص106.

13- املصدر نفسه والصفحة 

14- املصدر نفسه ص 108.

15- املصدر نفسه ص109.

ــاب )رشح  ــن كت ــث م ــذا احلدي ــاق ه ــايس دق ــا م ــيدة ماري ــت الس 16- نقل
ــر ج1  ــي الغدي ــر )االمين ــد ج6ص67-168 وينظ ــة( اليب احلدي ــج الباغ هن

ص161(.

ــة  ــر البداي ــن كث ــل مســند امحــد ج1 ص 118-119 اب ــن حنب 17- امحــد ب
والنهايــة ج7 ص276 -277.

18- امحد بن حنبل مسند امحد ج5 ص419.

19- الباذري انساب االرشاف ج4 ص 93.

20- املسعودي مروج ج2 ص 373.

21- جمموعة مؤلفني املسترشقني وموقفهم ص 123.
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الغدير يف فكر املستشرقني دراسة وحتليل

م. م. كرمي جهاد ظاهر حبيب احل�ساين

احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى أرشف اخللــق أمجعــني حممــد 
والــه الطيبــني الطاهريــن عليهــم الســام..

وبعد...

يوصــف مــرشوع دراســة قضيــة مــن القضايــا املهمــة وامُلخَتلــف عليهــا عنــد 
املســلمني مــن الدراســات والبحــوث احلّساســة التــي ُتثــر املشــاعر يف النفــوس، 

وتبعــُث الفرقــة يف الديــن الواحــد.

ونحــُن اليــوم نخــرُج عــن هــذا اإلطــار امُلتعــارف يف الديانــة الواحــدة وُنحّلق 
ــي  ــا الت ــم يف القضاي ــى آراءه ــّرف ع ــي نتع ــرى؛ لك ــات األُخ ــامء الديان يف س
اختلــَف عليهــا املســلمون، وربــام يعتقــد البعــض إّن هــذه اآلراء ليســت بتلــك 
ــر اإلســامي،  ــي يّرتــب عليهــا حكــٌم مــن األحــكام ضمــن األُط ــة الت األمهي
وهــذا مــع شــديد األســف غــر وارد؛ ألّنــه لــو هتيــأ لباحــٍث جُمــد َلكشــَف عــن 

ــة ودقيقــة ربــام مل يتطــّرق هلــا الباحثــني املســلمني. جوانــب خفّي

ــا يف  ــي رحلتن ــي ه ــلمني والت ــد املس ــا عن ــم نّصه ــف يف فه ــا امُلخَتل وقضيتن
عــامل االســترشاق، هــي تاريــخ أو قضيــة واقعــة ))غديــر ُخــم((، وهــي حماولــة 
متواضعــة لرســم صــورة متكاملــة عنهــا كــام جــاَء وصفهــا عنــد املســترشقني.
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ــن  ــامية م ــة اإلس ــات العربي ــال الدراس ــترشقون يف جم ــاَض املس ــد خ فق
ــارة  ــة وحض ــرة النبوي ــه، والس ــام ومنهج ــوا اإلس ــدة، فدرس ــب عدي جوان
ــا  ــي عرفه ــوم الت ــع العل ــًا ومجي ــفًة وتارخي ــًا وفلس ــًا وأدب ــرًا وفن ــرب فك الع
العــرب واملســلمون؛ لــذا صــار حقــًا عــى الباحــث أن ُيعنــى بتحديــد املفاهيــم 
واألفــكار التــي تّبنتهــا تلــك األقــام؛ إذ لعــب االســترشاق دورًا خطــرًا يف حياة 
األمــة اإلســامية، عــر قــرون طويلــة، وكان لــه مــن النتائــج الســلبية واإلجيابيــة 

ــم. ــون وغره ــترشاقية واملثقف ــات االس ــون يف الدراس ــه املتخصص ــا يعرف م

وقــد اقتضــت صــورة البحــث أن ُتــمَّ تقســيم الدراســة إىل مبحثــني ختّللتهــا 
عــدة مطالــب مهمــة، وهــذه هــي:

املبحث الأول: الغدير يف املنظور ال�ست�سراقي.

- شهرة الواقعة بني املجتمع اإلسامي ودراسات املسترشقني.

- جدلية الغدير يف الدراسات االسترشاقية.

املبحث الثاين: اخلافة وحديث الغدير يف املنظومة االسترشاقية.

- القيم املعرفية ملصادر الغدير... رؤية استرشاقية.

- التفسرات االسترشاقية حلديث الغدير.

املبحث األول

الغدير يف املنظور ال�ست�سراقي

واقعــة أو حادثــة ))الغديــر(( هــي إحــدى تلــك الوقائــع التــي هلــا شــأن يف 
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ــوت  ــطحية احت ــة س ــرة أو حادث ــة عاب ــت واقع ــي ليس ــامي، فه ــخ اإلس التاري
البســاطة يف جمرياهتــا، بــل هــي احلادثــة األكــر عمقــًا يف جمــرى الرســالة 
ــاء  ــت لبن ــي أسس ــل والت ــا الطوي ــر خّطه ــرًا يف س ــر تأث ــامية واألكث اإلس
ــر هــي ليســت قــراءة لقصــٍة مــن  ــة الغدي ــخ أو قضي حكومــة املســلمني، وتاري
القصــص العابــرة أو حادثــٍة ذكرهــا املســلمون ومل يقفــوا عليهــا؛ ألهّنــا ليســت 
مــن القضايــا املهمــة يف تارخيهــم؛ وإنــام هــي واقعــة َتّرتــَب عليهــا ُحكــٌم مهــم 
يف التاريــخ اإلســامي أآل وهــي ))اخلافــة(( بعــد رســول اإلنســانية، رســول 
اإلســام، رســول العاملــني النبــّي حممــد7، لذلــك أخــَذ امُلختلفــون عليهــا يــرُد 

ــه. ــراُه صحيحــًا لدي عــى ليــاه مــا ي

ــوث  ــامية والبح ــاالت اإلس ــف املج ــا يف خمتل ــأيت ذكره ــن أن ي ــك م ولذل
ــى  ــفة واألدب وحت ــث والفلس ــر واحلدي ــخ والتفس ــرة والتاري ــة، كالس الديني
ــق  ــامي ينطل ــخ اإلس ــة التاري ــترشاقي لدراس ــاه االس ــًا، كان االجت ــة أيض اللغ
ــاء  ــه نبــي اهلل بــل هــو خاتــم األنبي ــه وآل ــأن حممــد صــى اهلل علي مــن اإليــامن ب

ــه. ــه عن ــّرض والدراس ــب التع ــه واج ــدر عن ــا يص ــة م ــل، ومتابع والرس

شهرة الغدير يف املجتمع اإلسامي ودراسات املسترشقني:

يف الذاكــرة اإلســامية تتألــف أســامء وأســامء هلــا هالتهــا املضيئــة يف التاريــخ، 
وأســامء أماكــن وبقــاع هنــا وهنــاك يف أرض الوحــي، ونحــن اليــوم مــع تلــك 
البقعــة التــي كانــت نقطــة تّوحــد وخــاف بــني املســلمني، تّوحــد مــع التمســك 

بريــح الشــارع املقــدس وخــاف مــع عــدم التمســك بــه.
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ففــي الســنة األخــرة مــن حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وأدى املســلمون 
ــال، وكان  ــة وج ــوداع يف عظم ــة ال ــه حج ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس م
ــة  ــوب هال ــت بالقل ــا أحاط ــد انتهائه ــوس، وبع ــر يف النف ــر كب ــة أث ــذه احلج هل

ــادة الكــرى. مــن الســمو الروحــي، وترّشبــت يف األعــامق لــذة العب

وكانــت اجلمــوع الغفــرة مــن املســلمني املشــاركني يف تلــك احلجــة تغمرهــم 
ــم ان  ــا، ورغ ــم اهلل هب ــي رّشفه ــرى الت ــعادة الك ــذه الس ــرور هل ــة وال الفرح
بعضهــم ُحــِرَم مــن اخلــروج بســبب إصابــة النــاس باملدينــة مــرض اجلــدري أو 
ــك وصلــت  ــه، ومــع ذل ــه وآل ــج معــه صــى اهلل علي ــن احل ــة منعتهــم م احلصب
تلــك اجلمــوع وصلــت قرابــة األلــف وأربعــة عــرش ألفــًا، وقيــل: ألفــًا وعرشون 
ألفــًا وقيــل: أكثــر مــن ذلــك، ومل يكــن أهــل املدينــة وحدهــم قــد رافقــوا النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه يف هــذه احلجــة، بــل التحــق بركبــه مســلمون توافــدوا مــن 

ســائر أنحــاء اجلزيــرة العربيــة لينالــوا رشف الصحبــة يف هــذه احلجــة.

ــج  ــب احلجي ــره لرك ــه أم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدر رس ــاك أص وهن
ــد دون  ــكان واح ــض يف م ــم البع ــق بعضه ــلمون يلتح ــذ املس ــف، وأخ بالتوق
ــاس لصــاة  ــادي يف الن ــه ين ــه وآل ــي صــى اهلل علي تشــتت، وصعــد مــؤذن النب
الظهــر، واســتعد املســلمون ألداء الصــاة حيــث كانــت الريــاح الفحــة حمرقــة، 
حتــى اضطــر بعضهــم إىل أن يضــع قســاًم مــن عباءتــه حتــت قدميــه وقســاًم منهــا 
فــوق رأســه كــي يتقــي حــرارة احلــى وأشــعة الشــمس املحرقــة. عندهــا نــادى 
بأعــى صوتــه ُمعلنــًا خليفتــه عــى املســلمني بعــد أن رفــع يــد ابــن عمــه اإلمــام 
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام قائــًا: » مــن كنــت مــواله فهــذا عــٌي مــواله، 
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اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه »)1(.

وحيــث ان مســألة الغديــر تتعلــق بجوهــر الرســالة الســاموية وتكملــة 
اإلنجــازات النبويــة التبليغيــة وتكمــن يف إبــراز وصاياهــا، التــي ال تنقســم وال 
ــن  ــامل الدي ــالة وك ــام الرس ــف ان مت ــي توص ــة الت ــر القرآني ــن األوام ــرق ع تف
ــاًم  ــام حاك ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــب وتولي ــا تنصي ــة ومنه ــن يف اإلمام يكم
وأمــرًا وخليفــًة ووصيــًا لنبّيــه صــى اهلل عليــه وآلــه عــى كافــة املســلمني، وهــذا 
ــلمني يف  ــني املس ــا ب ــوع صيته ــا وذي ــم أثره ــة وعظي ــك احلادث ــوة تل ــي ان ق يعن
ــاق  ــا دق ــة )ماري ــك االمريكي ــت بذل ــد اعرف ــر، وق ــامي املبك ــر اإلس الع
Maria Dakkak()2( بقوهلــا: » إن املراجــع التأرخييــة واألحاديــث التفســرية 

حممد  الرمحن  عبد  حتقيق:  الرمذي،  سنن  عيسى)279هـ(،  بن  حممد  الرمذي،  ينظر:   )1(
النسائي،  ص296؛  ج5،  /1983م(،  1403هـ  بروت،  الفكر،  دار   ،2 )ط  عثامن، 
ت(،  د.  بروت،  العلمية،  الكتب  )دار  الصحابة،  فضائل  شعيب)ت302ه(  بن  أمحد 
ص88؛الطراين، سليامن بن أمحد)ت360هـ(، املعجم الكبر، حتقيق: محدي عبد املجيد 
ابن عساكر، عي  العريب، بروت(، ج2، ص357؛  الراث  احياء  دار  السلفي، )ط 2، 
بروت  الفكر،  )دار  شري،  عي  حتقيق:  دمشق،  مدينة  اريخ  )ت571هـ(،  احلسن  بن 
1415هـ - 1994م(، ج42، ص236؛ اهليثمي، عي بن أيب بكر)ت807هـ(، جممع 
والنرش  للطباعة  الفكر  )دار  الدرويش،  حممد  اهلل  عبد  حتقيق:  الفوائد،  ومنبع  الزوائد 
والتوزيع، بروت، 1414هـ/ 1994م(، ج2، ص106؛ املتقي اهلندي، عي بن حسام 
الدين)ت975ه(، كنز العامل يف سنن األقوال واالفعال، ضبطه وفّر غريبه وصّححه 
ووضع فهارسه ومفتاحه: بكري حياين وصفوة السقا)ط1، مؤسسة الرسالة، بروت، 

لبنان، 1409ه/1989م(، ج13، ص139. 
)2( الدكتورة ماريا مايس دقاق، باحثة واستاذة يف جامعة االمريكية )جورج ميسون( بقسم 

الدراسات الدينية. 
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ــع يف  ــاق واس ــى نط ــهرا ع ــذي كان ش ــم ال ــر خ ــث غدي ــارت اىل حدي ــد أش ق
ــلمني؛  ــاد املس ــن ب ــٍة م ــرشًا يف كل بقع ــامية األوىل، وكان منت ــور اإلس العص
لذلــك هنــاك دليــل معتــر وصحيــح ُيثبــت وجــود ارتبــاٍط وثيــٍق وفريــد مــن 
نوعــه بــني مفهــوم الواليــة وشــخصية عــي بــن ايب طالــب والواقــع أن الذهــن 
اإلســامي الواعــي كان يــدرك هــذه احلقيقــة منــذ االيــام األوىل لاســام »)1(.

فهــذا التأكيــد مــن تدويــن الواقعــة يف عــدد مــن املصــادر اإلســامية 
املبكــرة)2( ُيمّكنهــا مــن الدخــول يف كل جانــب مــن جوانــب الفكــر واملعرفــة 
ســواء أكان ذلــك عنــد مجهــور املســلمني أم يف فكــر ودراســات اآلخريــن مــن 

ــترشقني. املس

جدلية الغدير يف الدراسات االسترشاقية:

ــام  ــا أق ــي دّونته ــترشاقية الت ــة االس ــوث العلمي ــى البح ــاملة ع ــرة ش يف نظ
ــا نجــد  مفكريــم حــول األحــداث واملعتقــدات اإلســامية بشــكل عــام، فإنن
ــم  ــذا فإهن ــم؛ ل ــّذرة يف أفكاره ــة امُلتج ــول املعرفي ــره باألص ــا متأث أن خُمرجاهت
عجــزوا يف بعــض األحيــان عــن بيــان كــم هائــل مــن البحــوث امُلتعّلقــة بوقائــع 

)1( Dakake Maria The Charismatic Community: Shi’ite Idenity 
in Early Islam Chapter II pp. 48 -47. 

ج5،  ت(،  د.  بروت،   - صادر  )دار  أمحد،  مسند  أمحد)ت241ه(،  حنبل،  ابن  ينظر:   )2(
حتقيق:  االرشاف،  أنساب  )ت279هـ(،  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  الباذري،  ص419؛ 
كثر،  ابن  ص93؛  ج4،  /1977م(،  مر1378ه  املعارف،  )دار  اهلل،  محيد  حممد 
اسامعيل بن عمر)ت774هـ(، البداية والنهاية، حتقيق: عي شري، )دار احياء الراث 

العريب، بروت، 1408ه/1988م(، ج7، ص277 
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ــر  ــة الغدي ــوا حادث ــن تبنّ ــيعة الذي ــم الش ــلمني، ومنه ــض املس ــدات بع ومعتق
كمعتقــٍد مهــم؛ وذلــك ألن أصحــاب تلــك الدراســات مل يفهموهــا فهــاًم 

ــًا. صحيح

ــتهم  ــدى دراس ــترشقني ل ــني املس ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــإن ع ــذا ف ل
عــن اإلســام مل يتطّرقــوا اىل موضــوع الغديــر مــن قريــٍب وال مــن بعيــد، وهــو 
بذلــك مــا خُيالــف األمانــة العلميــة وأســلوب البحــث العلمــي الــذي يقتــيض 
ذكــر هــذه احلادثــة املصريــة يف التاريــخ اإلســامي، أو عــى أقــل تقديــر ذكــر 
رأي أصحاهبــا مــن الشــيعة حوهلــا، فإننــا نجــد مثــًا صاحــب تأريــخ الشــعوب 
اإلســامية الذائــع الصيــت االملــاين )بروكلــامن Brookman()1( عنــد تعرضه 
ــف  ــت خمتل ــوعته عرض ــم ان موس ــر، رغ ــة الغدي ــل حادث ــوداع جتاه ــة ال حلج
األحــداث التــي جــرت عــى األمــة اإلســامية)2(. وكــذا مــا فعلــه املســترشق 
ــة( ــد يف املدين ــه )حمم ــري واط Montjomery Watts()3( يف كتاب )مونتغم

)1( كارل بروكلامن، مسترشق املاين، ولد سنة 1868، وتويف سنة 1956م، من آثاره: تاريخ 
الدار  )ط  املسترشقني،  موسوعة  الرمحن)ت1422هـ(،  عبد  بدوي،  ينظر:  الشعوب 

العلمية للفلسفة(، ص98. 
)2( بروكلامن، كارل)ت1375ه(، تاريخ الشعوب اإلسامية، ترمجة نبيه أمني فارس و منر 

البعلبكي، )ط 6، دار العلم للمايني، بروت، 1393ه/1974م(، ص31- 67. 
وتويف  1909م،  سنة  يف  ولد  بريطاين،  مسترشق  وات،  )مونتجمري(  مونتغمري  وليم   )3(
سنة 2006م. ينظر:العقيقي، نجيب)ت1402هـ/ 1982م(، املسترشقون، )ط 4، دار 

املعارف، القاهرة، 1384ه/ 1964م(، ج2، ص554. 
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ــن  ــرة م ــنني االخ ــد7 يف الس ــي حمم ــداث النب ــم أح ــن أه ــم ع ــا تكّل )1( عندم

حياتــه االّ انــه أمهــَل مــا حــدث يف غديــر خــم. وكــذا املســترشق )إميــل درمنغــم 
Emile Darmingham()2( فإنــه أســهب بذكــر مــا جــرى يف حجــة الوداع 
ــب  ــى صاح ــام اكتف ــر)3(. ك ــة الغدي ــارة اىل واقع ــو بإش ــر ول ــن ذك ــرض ع وُيع
ــن  ــوداع م ــة ال ــة حج ــر خطب ــتيوارت Stuart()4( بذك ــرآن )س ــوعة الق موس

دون النظــر اىل التنصيــب يف يــوم الغديــر)5(.

ــة  ــن حج ــم ع ــترشقون يف مقاالهت ــن املس ــدد م ــر ع ــر ذك ــب اآلخ ويف اجلان
ــن  ــلمني، وأول َم ــة للمس ــام خليف ــه الس ــي علي ــام ع ــب اإلم ــوداع وتنصي ال
ــارش  ــول: »... يف الع ــل()6(، إذ يق ــترشق )بوه ــو املس ــوع ه ــذا املوض ــّرق هل تط

)1( Watt Montjomeryو Muhammed at Media. (London 
Newyork1956). pp. 189. 

)2( مسترشق فرني، عمل مديرا ملكتبة اجلزائر فرة من الزمن، له حممد والسنة اإلسامية، 
وغرها. 

االردن،   ،1 )ط  زعير،  عادل  ترمجة:  مسترشق،  عيون  يف  حممد  حياة  اميل،  درمنغم،   )3(
1436هـ / 2014م(، ص361 - 374. 

)4( ديفني جي ستيوارت، مسترشق امريكي معارص، حصل عى الدكتوراه من جامعة والية 
بنسلفانيا سنة 1990م، له جمموعة مناملؤلفات واالبحاث. 

 .Stewart Encyclopedia of Qur’an. Farewell Pilgrimage. pp )5(
 .78

)6( فرانتس بوهل، مسترشق دانيمراكي، ولد سنة 1850م، وتويف سنة 1932، استاذ جامعة 
كوبنهاغن. ينظر: الزركي، خر الدين)ت1410ه(، االعام، )ط5 دار العلم للمايني، 

بروت، 1400ه/ 1980م(، ج5، ص139. 
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ــام(  ــة اإلس ــح )حج ــامي صحي ــج اس ــن اداء أول ح ــرة 632م م ــن اهلج م
التــي أصبحــت نموذجــا حُيتــذى هبــا ابــد االبديــن،... ويقــال ان حجــة الــوداع 
ــه  ــاطه وكفاح ــل ذروة نش ــة مُتث ــي خطب ــد... وه ــا حمم ــة القاه ــملت خطب ش
وقــد تعــر عــن مشــاعره وقتهــا اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة)1( »)2(. وأمــا 
املســترشق )هيــوارت )Huart)3( فإنــه يقــول: » وبحســب الشــيعة فــان توّليــه 
عليــًا امامــًا يعــود اىل خطبــة للنبــي قــرب غديــر خــم عنــد عودتــه مــن حجــة 
ــارك  ــامء واين ت ــوة الس ــب دع ــك ان اجي ــاس: )اين اوش ــال للن ــث ق ــوداع حي ال
فيكــم الثقلــني الكتــاب واهــل بيتــي(،... ثــم قــال: مــن كنــت مــواله فهــذا عــي 

مــواله«)4(.

ــًا  ــامي طلب ــخ اإلس ــة التاري ــوا دراس ــاٌل تقّص ــترشقني رج ــَن املس ــّرد ِم وجت
ــا  ــع ومنه ــة الوقائ ــة يف معرف ــة، وإدراك احلقيق ــذه األُم ــأن ه ــى ش ــرف ع للتع
ــن  ــني واملفكري ــم الباحث ــن أعظ ــد م ــع واح ــز م ــد رّك ــم، فق ــر خ ــة غدي واقع

ْسَاَم ِدينًا. سورة املائدة،  ْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ )1( ْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمتَْ
 .107

)2( بوهل، دائرة املعارف اإلسامية، ترمجة: زكي ابراهيم خورشيد، )ط دار الفكر، القاهرة، 
1352م(، مادة )حممد(، م29، ص9156. 

)3( كليامنت هيوارت، مسترشق فرني، ولد سنة 1854م، وتويف سنة 1927م، من اثاره: 
تاريخ بغداد.

ينظر: الزركي، االعام، ج5، ص232. 
 .283 ;p 1 .Huart Alib. Abltip The Encyclopedia of Islam Vol )4(
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ــة  ــى مكان ــو Karadevu()1( ع ــرش )كاّرا ديف ــع ع ــرن التاس ــني يف الق الغربي
اإلمــام عــي عليــه الســام مــن الشــجاعة واملكانــة املرموقــة عنــد النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه ممــا جعلــه اهــا للخافــة بقولــه: »وحــارب عــيٌّ بطــًا مغــوارًا 
إىل جانــب النبــّي، وقــاَم بمآثــر معجــزات، ففــي موقعــة بــدر كان عــي، وهــو يف 
العرشيــن مــن عمــره، يشــطر الفــارس القــريش شــطرين اثنــني بربــٍة واحــدة 
مــن ســيفه، ويف ُأحــد، تســّلَح بســيف النبــّي ذي الفقــار، فــكان يشــّق املفاخــر 
بربــات ســيفه وخيــرق الــدروع. ويف اهلجــوم عــى حصــون اليهــود يف خيــر، 
قلقــَل عــي بيــده بابــًا ضخــاًم مــن حديــد. ثــم رفعــه فــوق رأســه متخــذًا منــه 
ــًا)2(. أمــا النبــّي، فــكان حُيّبــه ويثــق بــه ثقــة عظيمــة، وقــد قــال ذات  ُترســًا جِمنَّ

يــوم، وهــو يشــر إىل عــي: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله«)3(.

أمــا الباحــث املعــارص الفرنــي )يــان ريشــارJanRichar()4( فإنــه 
اســتعرض بيعــة الغديــر وقضيــة واليــة اإلمــام عــي عليــه الســام عــى كافــة 
املســلمني، وكيــف ان الرســول حممد7أمســك بيــد عــي عليــه الســام اليمنــى، 
ثــم أخــذ بطــرح الســؤال األول واملهــم عــى أفــراد األُمــة مــن حولــه مــن أنــه - 

)1( مدام كاراديفوا، مسترشقه فرنسية يف القرن التاسع عرش، هلا عدة مصنفات منها: مفكروا 
اإلسام. ينظر: مجاعة، املوسوعة العربية امليرة، )ط الدار القومية - مر - 1965م(، 

ص1419. 
)2( أي الدرع. 

)3( ديفوا، مفكرو اإلسام، ترمجة: عادل زعير، )ط بروت(، ج5، ص2-1. 
له:املثقف  صدر  السوربون،  جامعة  يف  االيرانية  الدراسات  استاذ  فرني،  مسترشق   )4(

واملناضل يف اإلسام. 
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ــم أم ال؟ ــد - ويّل أمره أي حمم

فــكان اجلــواب اإلمجــاع بواليتــه عليهــم مضمونــًا. وبعــد أن أخــذ النبي صى 
اهلل عليــه وآلــه املواثيــق منهــم بالواليــة عّلــق عــى ذلــك أمــام املــأ بقولــه: مــن 

كنــت مــواله، فعــيٌّ مــواله، اللهــم وآل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه)1(.

ــة اإلمــام عــي عليــه  ثــم اســتهل )ريشــار( كامــه عــن بيعــة الغديــر وأحقّي
ــل  ــن أه ــددًا م ــى ان ع ــد ع ــة، وأك ــن الصحاب ــره م ــة دون غ ــام باخلاف الس
ــار  ــة ال غب ــة رشعي ــا والي ــا جعله ــق، مم ــك احل ــون بذل ــّرون ويعرف ــنة يق الس

ــًا: ــلمني، قائ ــى املس ــا ع عليه

»وأول قضيــة تراثيــة يتســّلح هبــا الشــيعة، مــن غــر أن ترفضهــا الســنة رفضــًا 
ــًا، هــي تلــك التــي جتعــل واليــة اخلافــة لعــي، ابــن عــّم النبــي وصهــره،  كلّي

واليــة رشعيــة عــى مجاعــة املســلمني«)2(.

املبحث الثاين 

اخلالفة وحديث الغدير يف املنظومة ال�ست�سراقية

ــتهم  ــة(( يف دراس ــة ))اإلمام ــن زاوي ــترشقني م ــامء املس ــض ُعل ــق بع انطل
األوليــة للدخــول إىل منّصــة اخلافــة وتعيــني النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه اإلمــام 
ــه  ــذي وضع ــي ال ــاء اإلهل ــلمني، وإن البن ــى املس ــًة ع ــام خليف ــه الس ــي علي ع

1996م(،   - بروت   - عطية  دار  )ط  اجلاميل،  حافظ  ترمجة:  الشيعي،  اإلسام  ريشار،   )1(
ص34. 

)2( املصدر نفسه. 
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ــق  ــن طري ــه ع ــز علي ــده والركي ــاًم يف توطي ــه دورًا مه ــة كان ل ــوى اإلمام ملحت
كتابــه املقــدس القــرآن الكريــم، وقــد وصــَف اإليــامن بالرســالة الســاموية للنبــي 

ــاء. ــذا البن ــة هل ــز املهم ــن الركائ حممد8م

ــترشقني يف  ــن املس ــني واملفكري ــم الباحث ــد أعظ ــدأ أح ــق ب ــذا املنطل ــن ه وم
ــاد  ــيا إلي ــو )مرس ــة(( وه ــب ))العّام ــى لق ــل ع ــن واحلاص ــرن العرشي الق
ــام  ــة اإلم ــق بإمام ــام يتعل ــي في ــكل تفصي ــط وبش Mircea Eliad()1(، خُيط
أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، وبــرزت رؤيتــه األوىل بإيــامن 
ــة  ــة زوج ــا خدجي ــامية مه ــالة اإلس ــا بالرس ــى، آمن ــر وأنث ــخصني، ذك أول ش

ــه)2(. ــن عّم ــام اب ــه الس ــي علي ــام ع ــول8، واإلم الرس

وهــذا االجتــاه الــذي خــاَض فيــه املــؤرخ )إليــاد( مل يكــن غريبــًا عــاّم تســامل 
ــن  ــه الباحثــون يف التاريــخ اإلســامي مــن أهنــم أي خدجيــة وعــي، أول َم علي
آمنــوا برســالة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، لكــن إرصاره وإيامنــه بــأن عــي هــو 
الرجــل األول كان رادعــًا عــى تأكيــد وتريــح بعــض مفكــري املســلمني عــن 
ــًا، لذلــك مل  ــه كان صبي ــه الســام، لكن ــًا هــو عــي علي ــاس إيامن مســألة أول الن
ــره  ــوا غ ــالة حممد8ووصف ــوا برس ــن آمن ــل الذي ــال األوائ ــن الرج ــروه م يعت

)1( ولد يف رومانيا سنة 1907م، كاتب ومؤرخ أديان وفيلسوف وروائي، تويف سنة 1986م، 
له عدة مصنفات منها: دراسة يف تاريخ األديان، واسطورة العود األبدي، وغرها. ينظر: 

/Mircea Eliad https://en. wikipedia. org موقع
اهلادي  عبد  ترمجة:  الدينية،  واألفكار  املعتقدات  تاريخ  )ت1336هـ(،  مرسيا  إلياد،   )2(

عباس، )ط دار دمشق - دمشق - 1987م(، ج3، ص77. 
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بذلــك)1(، وهــم بتلــك الصفــة الصبيانيــة يريــدون أن خيضعــوا إيــامن عــي عليــه 
الســام إىل اإليــامن العاطفــي الــذي شــارَك بــه ابــن عّمــه، ال اإليــامن العقــاين 

بالدعــوة املحمديــة.

وقــد ربــط )إليــاد( كغــره مــن املفكريــن املســترشقني بشــأن خافــة اإلمــام 
ــدار((  ــة بـ))بيعــة ال ــه األوىل املعروف ــه وبيعت ــي إيامن ــه الســام بحادثت عــي علي
ــه  ــتقبل، وان ــلمني يف املس ــى املس ــه ع ــًة ل ــه خليف ــن تعيين ــت ع ــي أنتج والت

ــة. ــالة املحمدي ــؤولية الرس ــاء مس ــل أعب ــر بحم ــخص اجلدي الش

ــامن  وهــذا بالفعــل مــا أراده الباحــث مــن دمــج فكــرة اإلمامــة بفكــرة اإلي
وتوّصــل مــن خاهلــا إىل نتيجــة مهمة جــدًا وحّساســة تتعلــق بقضية اســتخاف 
ــه الســام وقــد  ــًا علي ــه علّي ــه وزوج ابنت ــن عّم ــه الب ــه وآل النبــي صــى اهلل علي

اختــاره فعــًا هلــذه املهمــة، قائــًا:

)أن يكون حممدًا قد اختار عليًا كخليفة()2(.

لقــد تبنــت بعــض الدراســات االســترشاقية املوقــف الــذي يؤيــد اســتخاف 
ــن  ــدِه احلس ــده يف ول ــن بع ــلمني وم ــم املس ــام يف حك ــه الس ــي علي ــام ع اإلم
واحلســني عليــه الســام وذريتــه-، وأكــدوا عــى وجهــة النظــر الشــيعية التــي 
تقــول بــأّن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــد عــنّي ابــن عمــه عــي بــن أيب طالــب 

ابُِقوَن - الواقعة، 10، واّن ابا بكر  ابُِقوَن السَّ )1( أشار إىل ذلك الرازي يف قوله تعاىل: - َوالسَّ
هو أول الناس إيامنًا من الرجال. ينظر: الرازي، أبو حاتم )ت327هـ(،، تفسر الرازي، 

حتقيق: أسعد حممد الطيب، )ط صيدا - املكتبة العرية(، ج16، ص170. 
)2( تاريخ املعتقدات واألفكار الدينية، ج3، ص90 و ص134. 
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 ،)1()Edward Brownــراون ــترشق )ادوارد ب ــر املس ــام، إذ ذك ــه الس علي
إّن النبــي عــنّي اإلمــام عــي كقائــد روحــي لإلســام كــي خيلفــه، ثــم يصــل إىل 
ــي  ــق اإلمــام ع ــوا ح ــد اغتصب ــة ق ــاء الثاث ــن اخللف ــا، إّن كل م ــة ٍ فحواه نتيج
عليــه الســام بالتــوايل، ورغــم انــه انتخــب كخليفــة بعــد مقتــل عثــامن إالّ انــه 
اغتيــَل بعــد فــرة وجيــزة مــن احلكــم املضطــرب الــذي اســتمر مخســة ســنوات 

)656- 661 م()2(.

لــذا يّتفــق املســترشقون)3( بــأنَّ هنــاك ِحــراكًا سياســيًا حــادًا ونزاعــًا مبكــرًا، 
ــي  ــاة النب ــد وف ــار بع ــن واألنص ــة واملهاجري ــة العلوي ــني األرُسة النبوي ــل ب حص
صــى اهلل عليــه وآلــه حــول طبيعــة القيــادة االعــى خلافــة املســلمني، وإّدعــى 
كٌل منهــم أحقّيتــه باخلافــة، ومل تكــن االنتخابــات كــام تذكــر الدكتــورة )الرزينة 
الالينResine Lalani()4( التــي انتهــت لصالــح ابــو بكــر بالبســاطة التــي 

ُيعتقــد عمومــًا اهنا متـّـت)5(.

)1( مسترشق انجليزي، ولد سنة 1862م، تويف سنة 1926م، له: التاريخ األديب الفاريس، 
منشورات  مط،  )د.  املسترشقني،  طبقات  صالح،  احلميد  عبد  محدان،  ينظر:  وغرها. 

مكتبة مدبويل، مر، د. ت(، ص93- 94. 
 dward. Browne Enchycloedia of religion and Ethics vol  )2(

 299 .IIP
)3( ينظر: آرنولد، توماس، اخلافة، ترمجة: حسن حيدر اللبناين، )ط 2، دار التضامن للطباعة 

والنرش، بغداد، 1961م(، ص15- 16. 
)4( الرزينة ر. الالين، استاذة يف جامعة ادنرغ، عضوة يف معهد الدراسات االسامعيلية. 

)5( الالين، الرزينة ر. الالين، الفكر الشيعي املبكر - تعاليم اإلمام حممد الباقر، ترمجة: سيف 
الدين القصر، )ط األوىل - دار الساقي - بروت 2004م(، ص40. 
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ويتحــّدث هنــا املســترشق املعــروف بروكلــامن عــن طبيعــة اخلــاف يف بيعــة 
الســقيفة واألحقيــة باخلافــة، قائــًا: » ومــا كاَد الرســول يلحــق بالرفيــق األعى 
ــد  ــه، أعنــي توحي حتــى أحدقــت اإلخطــار بالرســالة التــي وقــف عليهــا حيات
ــي  ــية الت ــاد السياس ــع األحق ــُق إنَّ مجي ــيًا... واحل ــًا وسياس ــرب ديني ــاد الع ب
ــٍة كان  ت ِقرهنــا، فمــن ناحي ــد كبتهــا بنفــوذه األديب مل تلبــث أن ذرَّ ــي ق كان النب
عــدُد املنافقــني ال يــزال يف املدينــة كبــرًا جــدًا، ومــن ناحيــة ثانيــة كان األنصــار 
ــة يف  ــة امُلتمثل ــلطان األغلبي ــن س ر م ــرُّ ــون إىل التح ــة يتوق ــون يف املدين العريق
املهاجريــن،...، ثــم إّن علّيــًا، إبــُن عــّم النبــي وزوج إبنتــه، إّدعــى لنفســه احلــّق 
يف خافتــه كرئيــس دولــة، بوصفــه أقــرب َرمِحــًا إليــه، ولكنــه كان، كســعد بــن 
عبــادة ســيد األنصــار،.... ال يملــك مــن القــوة أو مــن النفــوذ مــا يســاعده عــى 

ــه »)1(. حتقيــق طلبت

ــي  ــة نب ــة خلاف ــاح األم ــرى بص ــيديوSedillot()2(فإنه ي ــا الفرني)س أم
اإلســام بمبــدأ الوراثــة امُلتّمثــل بــزوج إبنتــه اإلمــام عــي عليــه الســام، وكان 
مــن املمكــن لــو التــزم املســلمون بــه لتجنبــوا الوقــوع يف الفتنــة التــي أغرقــت 
ــق  ــك لتحق ــد ذل ــرت بع ــي توات ــوادث الت ــت احل ــا كان ــه: » وم ــاد، بقول الب
ــن يف كل  ــتعلت الفت ــل، فاش ــك القت ــوا ذل ــن أوجب ــراص الذي ــك احل ــل أولئ أم
ناحيــة،... مجــع زوج فاطمــة يف شــخصه حقــوق الوراثــة وحقــوق االنتخــاب، 

)1( تاريخ الشعوب اإلسامية، ص83. 
)2( لويس بير سيديو، ولد يف باريس سنة 1808م، وتويف سنة 1875م، له:مقدمة لوحات 

أولج الفلكية. ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، ص345- 247. 
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ووجــب عــى كل واحــد أن ينحنــي أمــام صاحــب هــذا املجــد العظيــم اخلالــص 
.)1(«

)مادولنــك  و   )2()Strothman )شــروطامن  االملــاين  عــدَّ  كــام 
Madelung()3( موقــف اإلمــام عــي عليــه الســام وانصــاره ُمعارضــًا 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــت النب ــل بي ــق أه ــَب بح ــث طال ــقيفة، حي ــة الس لبيع
يف خافتــه، بدايــًة لنشــوء مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام بوصفــه إجتاهــًا 
سياســيًا مل يصــل اىل حــد التشــيع الدينــي القائــل بالنــص والوصيــة الــذي ظهــر 

ــًا)4(. الحق

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول: ان النب ــترشقني ويق ــن املس ــدد م ــأيت ع ــم ي ث
قــد تــرك األمــة مــن دون أن ُينّصــب هلــم خليفــًة يــأيت مــن بعــده، فاملســترشق 
ــاب  ــد ُيص ــذي ق ــرج ال ــك اىل احل ــباب ذل ــد أس ــان اس Van Ess()5(ُيعي )ف

)1( سيديو، لويس)ت1292ه(، تاريخ العرب العام، ترمجة: عادل زعير، )ط 1، دار طيبة 
للطباعة والنرش، مر، 1434ه/2013م(، ص129. 

)2( رودولف شروطمن، ولد يف أملانيا سنة 1877م، تويف سنة 1960م، من أعامله: مذهب 
الزيدية يف االمامة، و الشيعة االثنا عرشية، وغرمها. ينظر: موسوعة املسترشقني، ص34 

 .36 -
)3( ولفرد فرديناند ماديلونغ، ولد يف أملانيا سنة1930م، شغل منصب أستاذ التاريخ اإلسامي 
ينظر:  أوكسفورد.  بجامعة  العربية  اللغة  أستاذ  منصب  شغل  وبعدها  شيكاغو  بجامعة 

https://ar. wikipedia. org/wiki موقع
 .350  .p  .4  Shiaitem The Encyclopedia of Islam Vol  )4(

 .434 .p .4 Madelung The Encyclopedia of Islam Vol
)5( فان هانس كونغ، ولد يف سويرا سنة 1922م، قس رومي كاثوليكي، استاذ يف جامعة 
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بــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه إذا أعلــن أحــد املســلمني خليفــة لــه، بقولــه: » 
مل يتــم االتفــاق بــني املســلمني عــى خافــة أحــد مــن أصحابــه خليفــًة لــه؛ ألنَّ 
هــذا األمــر مل يكــن ذا أمهيــة عنــد الرســول، أو انــه كان يف حــرج مــن هــذا األمــر 
لكــي ال يغضــب أحــد مــن أصحابــه، ومتــت البيعــة أليب بكــر بطريقــة مفاجئــة، 
ــن  ــت م ــي ُمنع ــة الت ــخصيات املهم ــن الش ــر م ــا كث ــم حيره ــة فل ــر أمين وغ

ــة أو بأخــرى »)1(. احلضــور بطريق

ــه  ــًا يف رأي ــد كان ُمتذبذب ــلامن K0nzelmann()2( فق ــاين )كونس ــا االمل أم
حــول موضــوع اخلافــة، فتــارًة ينقــل مــا جــرى يف الغديــر مــن بيعــة مــن دون 
أن ُيشــك فيــه، وأخــرى ُيشــكك يف امكانيــة أن يقــون النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 

بحســم َمــن ســيخلفه يف حياتــه لقيــادة األمــة)3(.

القيم املعرفية ملصادر الغدير... رؤية استرشاقية:

ــي  ــامية األوىل، والت ــرون اإلس ــرت يف الق ــي ج ــرة الت ــة الس ــت كتاب كان
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاميس للنب ــلمني احل ــامم املس ــب واهت ــاول ُح ــت تتن كان

 https://ar. wikipedia. org/wiki :ابرخارد. ينظر: موقع
)1( اس، فان، التوحيد والنبوة والقران حوار املسيحية واالسام، ترمجة: حممد الشاهد، )ط1، 

املؤسسة اجلامعية للدراسات - بروت، 1416هـ /1996م(، ص110. 
العرب والقدس، واغبياء الرشق،  املاين، عمل يف الصحافة لفرة، من اعامله:  )2( مسترشق 

وغرمها. 
)3( كونسلامن، جرارد، سطوع نجم الشيعة، ترمجة: جممد أبو رمحه، )ط 1 - مدبويل - القاهرة 

1992م(، ص18- 19. 
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وأهــل بيتــه عليــه الســام هــي الشــائعة وامُلتداولــة أنــذاك، ولكــن إســراتيجية 
السياســة احلاكمــة بعــد وفــاة الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه منعــت مــن 
تدويــن احلديــث، وكذلــك الّضغــوط امُلهيمنــة للحــّكام األمويني والعباســيني يف 
منــع اإلفصــاح عــن فضائــل ومناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام أدت إىل بقــاء 

قســٍم كبــٍر مــن ســرهتم العطــرة ضائعــة يف ُظلمــة التاريــخ)1(.

لكــن عنــد معظــم املســترشقني حصــَل خــاف ذلــك، فإهّنــم مجعــوا 
ــل رأي  ــا مُتّث ــن أهن ــًا ع ــل فض ــة يف النق ــر موثق ــادر غ ــن مص ــات م الّرواي
ــة ُشــبهة فإهّنــم إعتمــدوا  ــة، وأهنــم حتــى وإن مل ُيثــروا أي فرقــة أو طائفــة معين
ــن  ــث ع ــة - يف البح ــادر العام ــادر - مص ــذا مص ــى هك ــارشة ع ــورٍة مب بص
ــو  ــيعية، وه ــة الش ــن الطائف ــرى م ــادر األخ ــى املص ــاع ع ــة دون اإلط احلقيق
مــا أكــدَّ عليــه املســترشقني)جيمس بيــل JAMES BILL()2( و)جــون 

)1( أمجَع أغلب املؤرخني عى أّن عر الدولة األموية ُيمّثل املرحلة احلاسمة يف تدوين احلديث 
من تراٍث شفوي إىل تراٍث مكتوب، واّن هذا اإلنتقال كان ُمرتبطًا باألساس بالسلطان 
السيايس آنذاك وحتت رعايته، وهو ما رّصَح به داعية األمويني ابن شهاب الزهري صاحب 
التدوين األول بقوله: » ُكنا نكره كتابة الِعلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه 
)االعتدال،  الدارمي،  سنن  الرمحن)ت255هـ(،  بن  اهلل  عبد  الدارمي،  ينظر:   .« أحدًا 
دمشق 1349هـ /1930م(، ص110؛ أبو ريه، حممود)ت1390هـ( أضواء عى السنة 
املحمدية أو دفاع عن احلديث، )ط 3، القاهرة، د. ت(، ص258و261؛ احلسني، هاشم 
معروف)ت1403هـ(، املوضوعات يف اآلثار واألخبار: عرض ودراسة، )دار التعارف، 
بروت، 1407هـ/1987م(، ص 133؛ محزة، حممد، احلديث النبوي ومكانته يف الفكر 

اإلسامي احلديث، )ط1، الدار البيضاء، املغرب، 2005/1425م(، ص78. 
)2( الروفيسور جيمس أ. بيل، أستاذ الدراسات الدولية يف كلية ويليام آندماري بالواليات 
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ــل  ــوا أه ــد فهم ــترشقني ق ــن أنَّ املس ــزWILLAMS JOHN()1(، م ويليام
ــنّية،  ــرق الس ــوء أدب الف ــى ض ــًا ع ــيُّع تارخيي ــام والتش ــم الس ــت عليه البي
هودجســون  االمريكي)مارشــال  املســترشق  طرحــُه  مــا  عــى  ُمعتمديــن 
عــى  وإن  اإلســام))3(،  كتابه:(مغامــرة  يف   )2()MarshallHodjson
املســترشقني أن ُيعيــدوا النظــر يف طروحاهتــم التــي اعتمــدوا فيهــا عــى مؤلفــات 
ابــن حــزم الظاهــري، والشهرســتاين، والبغــدادي، واملقريــزي، أولئــك الذيــن 

ــة)4(. ــة الفرقي ــار اهلرطق ــيع بمنظ ــروا إىل التش نظ

فهــؤالء املســترشقني مل يلتفتــوا إىل أمهية مجــع الروايــات امُلتعارضة عنــد العامة 
ــي ســّجلها ودّوهنــا  ــات الت ــام اكتفــوا بعــرض الرواي والشــيعة وترجيحهــا، وإّن

املتحدة األمريكية، من بني مؤّلفاته كتاب: )النر واألسد( احلائز عى اجلوائز، ومأساة 
https://www. uncpress. org :العاقات األمريكية االيرانية. ينظر: موقع

)1( جون ألده وليامز، مؤرخ للحضارة اإلسامية والدين، وُأستاذ فخري يف العلوم اإلنسانية 
https:// موقع:  ينظر:  اإلسام.  كلمة  أعامله:  من  زماري،  وليام  كلية  يف  الدين  يف 

www. uncpress. org
جامعة  يف  وعامل  مؤرخ  1922م،  سنة  ولد  هودجسون،  سيمس  جودوين  مارشال   )2(
شيكاغو، تويف سنة 1968م من آثاره: وسام احلشاشني، ورصاع النسل اإلسامعيي ضد 
https://en. wikipedia. org/wiki/ :العامل اإلسامي، و غرمها. ينظر: موقع

Marshall_Hodgson
 Hodjson Marshall; The Venture of Islam Voiume I (chicajo )3(

 .)1970
 James A. Bill and John Williams;Roman Catholics and  )4(

 .13 .p .2002 .)Shii Muslims. (London- Chapel Hill
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الــرّواد مــن الــرواة واملؤرخــني املســلمني ذات إجتــاٍه معــني ملــا وجــدوا فيهــا مــن 
أرضيــة خصبــة وثغــرات يمكــن النفــاد منهــا لتوليــد ُشــبهاهتم ونمّوهــا. لذلــك 
ــم  ــت عليه ــل البي ــرة أه ــام يف س ــكل ع ــترشاقي وبش ــاج اإلس ــاء النت ــد ج فق
ــي  ــراث احلديث ــم ال ــاف؛ إلعتامده ــة واإلنص ــدم الدق ــًا بع ــام موصوف الس
ألبنــاء اجلمهــور الــذي ســيطرت عليــه يف أغلــب حمتواهــا االيديولوجيــا األموية 
- كــام ارشنــا اىل ذلــك ســابقًا -، بــام حوتــُه مــن مرويــات موضوعــة، وأحاديث، 
ــترشقني  ــن املس ــة م ــق جلمل ــات امُلنطل ــذه الرواي ــت ه ــة، فكان ــص حُمّرف وقص
للتمســك هبــا، بــل وزاد عليهــا بعضهــم بحســب مــا خيــدم مصاحلهــم للتشــويه 

والطعــن ألهّنــا مــن داخــل املنظومــة اإلســامية.

وعــاوًة عــى ذلــك فهنــاك لوحــٌة أخــرى مــن لوحــات املناهــج الدراســية 
اإلســترشاقية التــي رســمت بصــدق ســرة أهــل البيــت عليهــم الســام والتــي 
مل ُتعــّول عــى الروايــات التــي وردت مــن جانــٍب واحــد؛ بــل اعتمــدت آلياهتــا 
باإلطــاع عــى الروايــات التــي اســتقصتها مصــادر الفكــر اإلســامي عمومــًا 
ــاين  ــترشق األمل ــات املس ــًا يف كتاب ــدُه واضح ــا نج ــو م ــًا، وه ــيعة خصوص والش

شــروطمن والــذي محــَل عنــوان: »الشــيعة اإلثنــا عرشيــة«)1(.

وحديــث واحــد مــن تلكــم األحاديــث التي رّكــَز عليها عــدد مناملســترشقني؛ 
إذ أكــّدوا بأنــه رويَّ يف مصــادر الســنة والشــيعة لكــن هنــاك اختــاف يف 
ــة  ــت الباحث ــد وصف ــة)2(، فق ــورة خمتلف ــا بص ــع ُيفّره ــكل جمتم ــا، ف نصوصه

 .)1933 Strutman Rudolf. The Sha Reljion. (London )1(
 CAMPO E. CUAN. Encyclopedla of Islam. (An imprint of )2(
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)ســاندرز Sanders()1( موقــف التجاهــل مــن واقعــة وحديــث الغديــر مــن 
ــنة  ــل الس ــم أه ــد عليه ــن يعتم ــاب الذي ــم الكت ــا: » معظ ــل اجلمهــور، بقوهل قب
جتاهلــوا واقعــة غديــر خــم وجتاهلــوا مــا حــدث فيهــا، وأمــا الذيــن أقــّروا هبــا 
فقــد نقلوهــا كحــدٍث تأرخيــي اال اهنــم بطبيعــة احلــال مل يقبلــوا بتفســر الشــيعة 

هلا)2(.

ــي  ــم الت ــيعة ومؤلفاهت ــادر الش ــاق اىل ان مص ــا دق ــة ماري ــارت الباحث وأش
يرجــع تارخيهــا اىل العــر االمــوي قــد ذكــرت هــذا احلــدث، كأشــعار الكميت 
ــة  ــام أن الغالبي ــس، ك ــن قي ــليم ب ــاب س ــميات، وكت ــه باهلاش ــدي املعروف االس
العظمــى مــن مصــادر احلديــث الشــيعية التــي ُدّونــت يف أواخــر القــرن الثالــث 

اهلجــري قــد تضّمنــت حديــث غديــر خــم)3(.

 )4()Dwight Ronaldsen ــن ــزي )رونلدس ــَب االنكلي ــد طال ــذا فق ل

 .257 .p .)2009 Infobase Publishing New York
)1( الدكتوره بوال ساندرز، مسترشقة امريكية، من اعامهلا: اخراع قاهرة القرون الوسطى. 

 Sanders Paula. Claiming the past: Ghadr Khumm and  )2(
 the Rise of Hafizi Historiography in Late Fatimid Egypt.

 .88 .p .1992 .75 .(in:Studia Islamica No
 The Charismatic Community: Shi’ite Idenity in Early Islam )3(

 .36 .Chapter II pp
لكياند  بريطاين، ولد سنة 1884م، تويف يف مدينة  نيوتن رونلدسن، مسترشق  )4( دوايت 
سنة 1976م. ينظر: مراد، حييى، معجم أسامء املسترشقني، )ط 1، دار الكتب العلمية، 

بروت1424هـ/ 2004م(، ص342. 
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االمانــة يف فحــص االخبــار التــي حيكــت يف ســدى التاريــخ وعلــم الــكام عند 
ــم أورَد  ــم، ث ــر خ ــث غدي ــة وحدي ــوع اخلاف ــروج يف موض ــد الع ــلمني عن املس
ــد  ــم، فق ــي وغره ــل واملجل ــن حنب ــد ب ــويب وامح ــد اليعق ــه عن ــث بتامم احلدي

ــد الفريقــني)1(. ــه عن مجــع يف روايت

ورّصحــت وبــكل جــرأة االيطاليــة )فاغلــري Vaglieri()2( جتاهــل أغلــب 
مصــادر العامــة املعرفيــة بحيــاة الرســول االعظــم حممــد8 يف خطبتــه الوداعيــة 
والوقــوف بصمــٍت عنــد حديــث غديــر خــم؛ وذلــك خلشــيتهم مــن أن يســتغل 
ــام  ــة اإلم ــتدالهلم يف أحقي ــة اس ــات صح ــكام الثب ــذا ال ــيعة ه ــوا الش متكّلم
ــاة  ــي تشــكل معرفتهــا بحي ــذه املصــادر الت ــة، بقوهلــا: » أغلــب ه عــي باخلاف
النبــي متــر بصمــٍت عــى وقــوف حممــد يف غديــر خــم. والواضــح اهنــم خيشــون 
ان جيذبــوا حاقــدي الســنة الذيــن كانــوا بقــوة مــن خــال تزويدهــم بــامدة جلــدل 
الشــيعة الذيــن اســتخدموا هــذه الكلــامت ليدعمــوا فرضيتهــم يف حــق عــي يف 

اخلافــة«)3(.

ــني  ــة الغربي ــرة النبوي ــاب الس ــري اىل ان اصح ــر فاغل ــك تش ــًة لذل ونتيج

املفيد،  مؤسسة   ،1 )ط  م،  ع.  ترمجة:  الشيعة،  عقيدة  دوايت)ت1395ه(،  رونلدسن،   )1(
بروت، 1410ه/1990م(، ص33-22. 

)2( لورا فيشيا فاغلري، ولدت سنة1893م، استاذه باملعهد الرشقي بنابويل، وأصبحت مديرة 
القسم حتى وفاهتا سنة 1989م، من اعامهلا: اإلسام، ومطالعات عربية، واملسلمون يف 

رسدينا، وغرمها. ينظر: محدان، طبقات املسترشقني، ص167. 
 The Encyclopaedia of Islam. (Volume II Leinden. E. j.  )3(

 .993 .p .)1991 BRILL
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الذيــن اعتمــدت اعامهلــم عــى هــذه املصــادر مل يشــروا عــى نحــٍو متســاٍو ملــا 
ــم يف  ــه تكّل ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــي حمم ــأن النب ــد ب ــم، وتؤك ــر خ ن يف غدي دوَّ
هــذا املــكان وتلّفــظ باجلملــة املشــهورة: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، أمــل 
ــا مل  ــرى يف يومه ــا ج ــث وم ــذا احلدي ــل ه ــة، وان نق ــرة أو مفصل ــة خمت بصيغ
ــة،  ــة معروف ــة العلوي ــه للقضي ــت عاطفت ــذي كان ــويب ال ــق اليعق ــن طري ــأيت ع ي
ــل  ــن حنب ــًا خصوصــًا يف مســند اب ــًا هبــا قانوني ــة ومعرف ــل اهنــا كانــت مقبول ب

ــا)1(. ــن رفضه ــر املمك ــن غ ــره، فم وغ

التفسرات االسترشاقية حلديث الغدير:

ــن  ــم الذي ــر خ ــث غدي ــة حلدي ــل العام ــرات أه ــترشقون بتفس ــَر املس تأث
أنكــروا دالاللتــه عــى تنصيــب اإلمــام عــي عليــه الســام خليفــة عــى 
املســلمني، اال ان البعــض منهــم كاَن جريئــًا يف إبــراز احلــق علّيــًا عليــه الســام 
ــتعرضت  ــد أن اس ــوا Dulafwa()2( بع ــدام )ديوالف ــية م ــت الفرنس ــام فعل ك
عقيــدة الشــيعة يف أحقّيــة اإلمــام عــي عليــه الســام خلافــة املســلمني، وان نبــي 
اإلســام قــد اختــاره خلافتــه ُقبيــل انتقالــه إىل املــأ األعــى، إالّ ان املســلمني مل 
ــه إىل جــوار  ــه بعــد انتقال ــه وآل ــة النبــي صــى اهلل علي ــذوا وصي حيرمــوا ومل ُينّف
ــا وقــع اخلــاف وتّضخــَم احلقــد  ــوا بذلــك حــق عــي. ومــن هن ــه واغتصب رب

ــًة: ــأل قائل ــوا( تس ــدام ديوالف ــذت )م ــا أخ ــلمني. عنده ــاء املس ــني أبن ب

 .994-993 .Ibid )1(
سنة  توفيت  ومؤرخة،  وأديبة  ّرحاله  1851ه،  سنة  فرنسا  يف  ولدت  ديوالفوا،  جان   )2(

1916م. ينظر: مراد، معجم أسامء املسترشقني، ص376. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

258

ن
الجزء الثام

» يــا تــرى مــع َمــْن احلــق؟ َأمــَع الطائفــة األُوىل أم الثانيــة وعقيــدة أي منهــام 
ــذا  ــا يف ه ــم عقلن ــة وُنحّك ــن العاطف ــّرد م ــا أن نتج ــي لن ــة؟ ينبغ ــي الصادق ه

ــر«)1(. األم

ــام  ــتعينًة ب ــبهة ُمس ــذه الُش ــرأة يف رد ه ــة وج ــكل رصاح ــت ب ــا أجاب عنده
ــد  ــا آل حمم ــصَّ هب ــي خ ــة الت ــة واخلصوصي ــم يف العناي ــرآن الكري ــره الق ذك
عليهــم الســام وان شــخص اإلمــام عــي عليــه الســام أوىل بالفضيلــة مــن أي 

ــًة: ــرى، قائل ــة ُأخ ــخصية غريب ش

» والواقــع إننــا ال نحتــاج إىل االســتعانة بأصــول الفلســفة أو علــوم مــا وراء 
ــي  ــع ع ــق كان م ــر ان احل ــا يظه ــان م ــل رسع ــدم، ب ــاّم تق ــة ع ــة لإلجاب الطبيع
ــة  ــن العناي ــم)2( م ــرآن الكري ــره الق ــا ذك ــو م ــذا ه ــى ه ــل ع وأوالده وأول دلي
ــي  ــح النب ــن أن ُيّرج ــف يمك ــاس كي ــذا األس ــى ه ــي... ع ــة النب ــراد عائل بأف
شــخصًا غــر عــي الــذي كان مــن املقربــني إليــه وابــن عمــه وصهــره.. كيــف 

ــًا؟«)3(. ــخصًا غريب ــه ش ــل علي ــن أن ُيفّض يمك

ــب  ــة جي ــة النبوي ــارت إىل ان إرث اخلاف ــا أش ــت رأي ــد أن أعط ــا وبع وهن

)1( ديوالفوا، رحلة مدام جان ديوالفوا، ترمجة: د. مصطفى جواد، )ط دار منشورات البري 
- بغداد - 1958م(، ص129. 

ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى  َسُه َولِلرَّ ٍء َفَأنَّ هللِِّ مُخُ ن يَشْ اَم َغنِْمُتم مِّ )2( اشارة إىل قوله تعاىل: )َواْعَلُموْا َأنَّ
بِيِل إِن ُكنُتْم آَمنُتْم بِاهللِّ َوَما َأنَزْلنَا َعَى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم  َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

ٍء َقِديٌر(، األنفال، 41.  اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن َواهللُّ َعَى ُكلِّ يَشْ
)3( رحلة مدام ديوالفوا، ص130. 
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ــا  ــي كان حيمله ــذكاء الت ــجاعة وال ــوى والش ــات التق ــه صف ــل يف طيات أن حيم
ــن  ــات ال يمك ــذه الصف ــه، وه ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــرم حمم ــول األك الرس
ــًة: » وان  ــس، قائل ــه مناف ــس ل ــام ولي ــه الس ــي علي ــام ع ــر اإلم ــا غ أن حيمله
ــي  ــن الطبيع ــدل وم ــاش أو ج ــاج إىل نق ــة ال حتت ــة جليل ــألة واضح ــذه املس ه
ــي  ــتطاعة النب ــن باس ــام مل يك ــي ك ــر ع ــة غ ــام اخلاف ــرث مق ــن أن ي أن ال يمك
ــه منافــس أو مشــابه يف زهــده وتقــواه  ــه مل يكــن ل أن يورثهــا أحــدًا ســواه؛ ألن

ــه«)1(. ــه وذكائ ــجاعته وإخاص وش

ــل  ــني نق ــًا ح ــامل Heinz Halm()2( ُمنصف ــس ه ــاين )هاين ــد كان االمل وق
ــريب  ــى الع ــيعية، وان املعن ــر الش ــة النظ ــل وجه ــال نق ــن خ ــة، م ــَر البيع خ

ــول)3(. ــة والقب ــرة الطاع ــي بنظ ــوىل - تعن ــة - م ــامت البيع ــاين لكل واالمل

واســتعرض الفرنــي يــان ريشــار بيعــة الغديــر وقضيــة واليــة اإلمــام عــي 
عليــه الســام عــى كافــة املســلمني، وكيــف ان الرســول حممــد صــى اهلل عليــه 
وآلــه أمســك بيــد عــي عليــه الســام اليمنــى، ثــم أخــذ بطــرح الســؤال األول 
واملهــم عــى أفــراد األُمــة مــن حولــه مــن أنــه - أي حممــد - ويّل أمرهــم أم ال؟

)1( املصدر نفسه، ص131. 
)2( ولد سنة 1942م، بدأ يف عام 1962م دراسة كل من العلوم اإلسامية والسامية والعصور 
والفاطميون  الثورة،  اىل  الدين  من  الشيعي  اإلسام  له:  توبنغن،  جامعة  يف  الوسطى 
وتقاليدهم يف التعليم، وغرمها. ينظر: هامل، هاينس، الغنوصية يف اإلسام، ترمجة: رائد 

الباش، )ط1، منشورات اجليل، 1423ه/ 2003م(، املقدمة. 
)3( هامل، هاينس، الشيعة، ترمجة: حممود كبيبو، )ط1، بيت الوّراق، بغداد، 1432ه/2011م(، 

ص21 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

260

ن
الجزء الثام

ــرار  ــه واالق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ــان م ــذا االع ــار ه ــًا ريش جاع
ــّلح  ــة يتس ــة تراثي ــًا: » وأول قضي ــم، قائ ــة عليه ــة رشعي ــلمني والي ــن املس م
هبــا الشــيعة، مــن غــر أن ترفضهــا الســنة رفضــًا كلّيــًا، هــي تلــك التــي جتعــل 
ــة  ــى مجاع ــة ع ــة رشعي ــره، والي ــي وصه ــّم النب ــن ع ــي، اب ــة لع ــة اخلاف والي

ــلمني«)1(. املس

ــلطة  ــل للس ــو نق ــني ه ــني الغربي ــض الباحث ــد بع ــان عن ــذا االع ــام ان ه ك
ــني  ــام املقدس ــم الس ــة عليه ــام واالئم ــه الس ــي علي ــاموي اىل ع ــيٍّ س لوح
االخريــن)2(، وان حديــث الغديــر كــام يعــرف )فولتــزFwoltz()3( قــد 
حســم قضيــة التنصيــب يف حيــاة النبــي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه، إذ يتفــق 
املســلمون عمومــا حســب قولــه عــى انــه امســك بيــد عــي بــن ايب طالــب، ابــن 
ــر خــم، وقــال: مــن كنــت مــواله فعــي  عمــه وصهــره، يف مــكان يدعــى غدي

ــواله)4(. م

ــال  ــن خ ــًا م ــرًا واضح ــكة)Reiske)5( تفس ــاين )رايس ــا االمل ــّدم لن وُيق

)1( اإلسام الشيعي، ص34. 
)2( املصدر نفسه. 

)3( مسترشق كندي، ولد سنة 1961م، متخصص يف تاريخ االديان، استاذ بجامعة كونكورديا 
و براون. 

بروت،   ،1 )ط  شيخا،  بسام  ترمجة:  النباء،  ارض  يف  الروحانية  ريتشارد،  فولتز،   )4(
1428هـ/ 2007م(، ص150. 

)5( ولد يوهان ياكوب رايسكة سنة 1716م، تويف سنة 1774م، تاركًا خلفه كنزًا معرفيًا من 
الدراسات العربية اإلسامية منها: تاريخ أيب الفداء ترمجه اىل الاتينية، ونزهة الناظرين، 
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ــه  ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــرى أن ع ــام، إذ ي ــخ اإلس ــن تاري ــعة ع ــرة واس نظ
ــه يف  ــن حق ــرَم م ــه ُح ــارشة، وإن ــي مب ــد النب ــة بع ــق باخلاف ــو األح ــام ه الس
ــي  ــرات الت ــبب املؤام ــنة بس ــن 24 س ــرب م ــا يق ــوال م ــة ط ــة باخلاف الوراث
ــًا عليــه الســام هــو أحســن أمــر عرفــه العــامل  ُأحيكــت ضــده، ويــرى أن علّي

ــادالً)1(. ــجاعًا وع ــاميوإنه كان ش اإلس

وانتقــدت الباحثــة ارزينــا الالين موقــف الطــري بعــد ان ذكــرت اراءه 
وتفســراته يف اآليــات القرانيــة كأيــة التبليــع واإلكــامل املرتبطتــني بــام جــرى يف 
غديــر خــم، إذ تعّمــد املســاس بمصاديــق الشــيعة يف نقلهــم للحديــث، بقوهلــا: 
» مــن الواضــح غايــة الوضــوح انــه قــد تكّلــف كثــر النــكار آراء الشــيعة »)2(.

كــام اعتــرت االيطاليــة فاغلــري االبيــات الشــعرية لشــاعر النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه حســان بــن ثابــت يف واقعــة الغديــر والتــي أوهلــا:

يناديم يوم الغدير نبيهم - بخم واسمع بالنبي مناديا

والتــي تؤكــد تســمية اإلمــام عــي عليــه الســام خليفــة عــى املســلمني داللــة 
مبكــرة وواضحــة يف تاريــخ اإلســام، بقوهلــا: » ان االبيــات موثــوق هبــا وهــي 

مســتقلة عــن األحاديــث، فهــي الدليــل املبكــر للحادثــة يف غديــر خــم »)3(.

ومقامات احلريري، وغرمها. ينظر: بدوي، موسوعة املسترشقني، ص298- 303. 
)1( جمموعة من الباحثني االكاديمني، موسوعة االسترشاق، بحث: م. د ارساء مهدي مزبان، 

رايسكة واثاره االسترشاقية، )ط 1، دار الروافد، بروت، 2015م(، ص346. 
)2( الفكر الشيعي املبكر - تعاليم اإلمام حممد الباقر، ص86 - 88. 

 .993 .The Encyclopaedia of Islam.. p )3(
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وعــرَض األُســتاذ )آدم متــز AdamMetz()1( واقعــة غديــر خــم ضمــن 
الوقائــع التارخييــة مــن دون التعليــق عليهــا أو إبــداء الــرأي يف اخلافــة، وأشــار 
ــام  ــي أي ــد الفاطم ــؤها يف العه ــيعة ونش ــد الش ــة عن ــذه الواقع ــال هب إىل االحتف

معــز الدولــة ويف التحديــد ســنة 351هـــ، إذ قــال:

» ويف اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة يف هــذا العــام جــاء عيــد الغديــر 
ــوم الــذي عهــد  ــه الي ــه الشــيعة ببغــداد وزعمــوا ان ــر خــم(( فاحتفــل ب ))غدي

ــه الســام إىل عــي بــن أيب طالــب واســتخلفه »)2(. ــه الرســول علي في

اخلامتة

)نتائج البحث(

ــا املتشــعبة يف بحــار املؤرخــني  ــا وجولتن ــا يف رحلتن وأخــرًا وبعــد أن وصلن
ــة  ــور الرائع ــم الص ــة يف لوحاهت ــم اجلميل ــمت أنامله ــا رس ــترشقني، مل ــن املس م
لـــ ))غديــر خــم((؛ فهــي دراســٌة جديــدة ختتلــف عــاّم صــدر عــن اإلمــام عــي 
ــًا يف  ــًا وثيق ــه إرتباط ــُط ب ــة ترتب ــاوٍر عام ــن حم ــه م ــق ب ــا يتعّل ــام وم ــه الس علي
خزانــة املكتبــة اإلســامية عــى العمــوم والشــيعة عــى اخلصــوص؛ إذ حاولــُت 
فيهــا أن ُأقــّدم للقــارىء الكريــم بعــض معــامل تلــك الرســوم التــي ظهــرت مــن 

)1( مسترشق سويري أملاين، ولد يف أملانيا سنة 1869م، كان ُأستاذًا للغات الرشقية يف جامعة 
بازل بسويرا، تويف وهو يف الثامنة واألربعني من عمره سنة 1917م، له كتاب هنضة 

اإلسام. ينظر: الزركي، االعام، ج1، ص282. 
)ط  اهلادي،  عبد  حممد  ترمجة:  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  اإلسامية  احلضارة  ادم،  متز،   )2(

بروت - 1967م(، ص136. 
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ــن  ــة م ــى طائف ــوف ع ــة، والوق ــترشقني الرحي ــف املس ــال رسد آراء مواق خ
األبعــاد اإلنســانية واملخــزون االســتقرائي لراثهــم البعيــد عــن األنظــار، بعــد 
أن عكفــُت عــى مراجعــة مجلــة مــن املراجــع واملصــادر األجنبيــة التــي عرضــُت 
بعضهــا للرمجــة عــى ذوي األختصــاص، لــذا غايتنــا كانــت يف هــذه الدراســة 
ــن  ــرزت م ــي ب ــوم والت ــك الرس ــامل تل ــض مع ــم بع ــارئ الكري ــل للق أن نوص
خــال آراءهــم ومواقفهــم الرحيــة، وممــا تقــّدم مــن معلومــات وارادة يف هــذه 
الدراســة ومــا توصــل إليــه البحــث مــن اســتنتاجات يمكــن إدراجهــا يف النقــاط 

اآلتيــة: 

ــي  ــام والت ــخ اإلس ــة يف تاري ــوادث املهم ــن احل ــر م ــة الغدي أوال: ان حادث
ــر  ــروا التفس ــام نك ــا وان ــني، ومل ينكروه ــن املؤرخ ــل م ــر قلي ــدد غ ــا ع ذكره

ــلمني. ــى املس ــة ع ــام خليف ــه الس ــي علي ــام ع ــب اإلم ــي لتنصي احلقيق

ــدد  ــل ع ــة وحتلي ــى دراس ــترشاقية ع ــة االس ــوث املنظوم ــت بح ــًا: عكف ثاني
ــخ  ــاًم يف تاري ــت دورًا مه ــي لعب ــام، والت ــدر اإلس ــة يف ص ــوادث املهم ــن احل م
ــق  ــتقصاء احلقائ ــض اس ــد البع ــة عن ــر، إذ الغاي ــة الغدي ــا واقع ــلمني، ومنه املس

ــة. ــة علمي بموضوعي

ثالثــا: إّتســمت أغلــب الدراســات اإلســترشاقية مــن اآلثــار املجاميعيــة التــي 
تناولــت واقعــة وحديــث غديــر خــم إىل ثــاث جماميــع، وهــي:

أ- اآلثار امُلضلّلة وغر العلمية حول الغدير.

ب- اآلثار التي اختذت احليادية حول هذه احلادثة.
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ــوم  ــب ي ــام يف التنصي ــه الس ــي علي ــام ع ــق اإلم ــة يف ح ــار امُلعتدل ت- االث
ــر. الغدي

ــل  ــد رحي ــت بع ــي وقع ــداث الت ــترشقون، إنَّ األح ــق املس ــكاد يّتف ــًا: ي رابع
النبــي حممــد8يف مســألة اخلافــة، قــد وّلــدت رشخــًا كبــرًا يف السياســة 

اإلســامية.

خامســًا: وكانــت اإلمامــة واخلافــة التــي هــي صفحــة الدخــول اىل حادثــة 
ــت هبــا هــذه املنظومــة ملــا هلــا  الغديــر واحــدة مــن تلكــم الدراســات التــي اهتمَّ
مــن حتــوالت خطــرة عــى املشــهد اإلســامي وجوهرهــا وعمقهــا يف امتــداد 
ــد  ــذي يؤي ــف ال ــات املؤق ــك الدراس ــض تل ــت بع ــد تبن ــة، وق ــالة النبوي الرس
اســتخاف اإلمــام عــي عليــه الســام واألئمــة مــن بعــده يف حكــم املســلمني.

ــاديِّ  ــة ُأح ــة اخلاف ــى قضي ــني ع ــترشقني امُلتحامل ــب املس ــًا: كان أغل سادس
النظــرة؛ إلعتامدهــم عــى منهــٍل واحــد يف إيرادهــم لأحــداث التارخييــة امُلتعّلقــة 
بطــرٍف معــني، دون األخــذ بــام ورَد مــن أخبــاٍر يف كتابــات الطــرف املعنــي هبــذه 

احلادثــة.

ســابعا: أوىل أغلــب املســترشقون اهتاممــا ضئيــا لأحاديــث الشــيعية، وقــد 
اقتــروا يف نقاشــاهتم للحديث عــن املصادر الســنية، اال ان الباحثــني املعارصين 

منهــم كانــوا أفضــل يف التعريــف واالطــاع بالشــيعة باألحاديــث الشــيعية.

ثامنــا: أكــد بعــض املســترشقني ان االغــراض السياســية عــر العصــور هــي 
مــن العوامــل االساســية لتغيــر مضمــون تفســر حديــث غديــر خــم، وجعلــوا 
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التفســرات تتناســب مــع اغراضهــم ومشــارهبم.

م�سادر البحث

خُر ما نبتدُئ بِه 

القرآن الكريم

اللهم َزّين به لساين ومّجل به َوجهي

أوالً: املصادر العربية:

- الباذري، أمحد بن حييى بن جابر )ت279هـ /892 م(.

1- أنســاب االرشاف، حتقيــق: حممــد محيــد اهلل، )دار املعــارف، مــر1378ه 
/1977م(.

- الرمذي، حممد بن عيسى)279هـ / 892 م(.

2- ســنن الرمــذي، حتقيــق: عبــد الرمحــن حممــد عثــامن، )ط 2، دار الفكــر، 
بروت، 1403هـــ /1983م(.

- ابن حنبل، أمحد بن حنبل)ت241ه/855م(.

3- مسند أمحد، )دار صادر - بروت، د. ت(

- الدارمي، عبد اهلل بن الرمحن)ت255هـ(.

4- سنن الدارمي، )االعتدال، دمشق 1349هـ /1930م(.

- الرازي، عبد الرمحن ابن أيب حاتم )ت327ه/ـ938م(.
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ــة  ــدا - املكتب ــب، )ط صي ــد الطي ــعد حمم ــق: أس ــرازي، حتقي ــر ال 5- تفس
ــة(. العري

- الطراين، سليامن بن أمحد )ت360هـ /970م(.

6- املعجــم الكبــر، حتقيــق: محــدي عبــد املجيــد الســلفي، )ط 2، دار احيــاء 
الــراث العــريب، بــروت(.

- ابن عساكر، عي بن احلسن )ت571هـ / 1175م(.

ــروت  ــر، ب ــري، )دار الفك ــي ش ــق: ع ــق، حتقي ــة دمش 7- تاريــخ مدين
1994م(.  - 1415هـــ 

- ابن كثر، اسامعيل بن عمر)ت774هـ/1372م(.

ــريب،  ــراث الع ــاء ال ــري، )دار احي ــي ش ــق: ع ــة، حتقي ــة والنهاي 8- البداي
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اإلمامة واخلالفة عند املستشرق األملاني هاينس هامل قراءة وحتليل

حيدر فرج ال�ساعدي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــد وآلــه الطيبــني  ــام عــى حممَّ احلمــد هلل ربِّ العاملــني، والصــاة والسَّ
الطاهريــن.

ــد  ــة عن ــة واخلاف ــومة بـــ )اإلمام ــة املوس ــي البحثي ــن ورقت ــد، تتضم وبع
ــاور: ــة حم ــل( ثاث ــراءة وحتلي ــامل.. ق ــس ه ــاين هاين ــترشق األمل املس

املحور الأّول: نظرة عامة حول ال�ست�سراق دوافعه واأهدافه.

ُيعتــُر )ملــف االســترشاق( مــن امللفــات الشــائكة واملعّقــدة، والتــي شــغلت 
ــعبة،  ــائل متش ــن مس ــه م ــا يتضمن ــارص، مل ــر املع ــاحة الفك ــرًا يف س ــزًا كب حّي

ــدة. ــات بعي ــة، وغاي ــع خمتلف ــددة، ودواف ــات متع وتعريف

إنَّ املهتمــني بدراســة ملــف )االســترشاق( ومدارســه ودوافعــه، وإْن تعــددت 
تعريفاهتــم واختلفــت مــن جهــة كونــه علــاًم أو حركــة أو مدرســة، أو هــو طريقة 
ــم ُمتفقــون عــى حمــور أســاس فيــه،  عــى حــدِّ تعريــف إدوارد ســعيد1، إالَّ أهنَّ

الساموك، د. سعدون حممود: االسترشاق ماضيه وحارضه. بحث مطبوع ضمن  انظر:   )1(
كتاب: املسترشقون وموقفهم من الراث العريب اإلسامي، ص 185، منشورات العتبة 
العباسية املقدسة، املركز اإلسامي للدراسات االسراتيجية - قسم االسترشاق. الطبعة 
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وهــو أنَّ االســترشاق ُيعنــى بالــرشح والتحليــل لبعــض اجلوانــب ذات الصلــة 
ــامل  ــوم الش ــون املفه ــايل يك ــات1، وبالت ــف اجله ــن خمتل ــرشق م ــاع ال بأوض
لاســترشاق هــو: ُمطلــق عنايــة الغــرب بدراســة آداب وثقافــة أقطــار الــرشق، 
كالصــني، واهلنــد وفــارس، واليابــان، والعــامل العــريب واإلســامي، وغرهــا2.

ــعوبه  ــه وش ــه وحضارات ــرشق ولغت ــخ ال ــة تاري ــو دراس ــرى: ه ــارة ُأخ وبعب
ــك. ــو ذل ــه، ونح ــه وفنون ــه، وآداب ــه وديانات وأعراف

وبعيــدًا عــن احلديــث حــول حتديــد نشــأة االســترشاق وتارخيــه، نجــد مــن 
املهــم الوقــوف عنــد دوافــع االســترشاق وغاياتــه، فــإنَّ معرفــة ذلــك أمــٌر ال ُبــدَّ 

منــه يف جمــال دراســة ملــف االســترشاق ونقــده.

ــى  ــل ع ــأرسه، عم ــامل ب ــة الع ــة ومعرف ــو دراس ــه نح ــد أن اجت ــرب بع إنَّ الغ
إجيــاد مئــات مــن الباحثــني لذلــك، وكانــت دوافــع هــؤالء الباحثــني وأهدافهــم 
ــل  ــك، ب ــت كذل ــا ليس ــا م ــانية، ومنه ــة أو إنس ــة وثقافي ــني علمي ــا ب ــددة م متع
كانــت أهدافهــم ونواياهــم ذات طابــع آخــر لــه أثــره ومســاحته، األمــر الــذي 
جعــل مــن الدراســني مللــف االســترشاق أْن يقفــوا عــى ثاثــة توجهــات مــن 

األُوىل 1435 هـ - 2014م. 
)1( انظر: مطهري، مصطفى: املسترشق املعارص إيتان كوهلرغ وحديث اإلمامية، ص 25، 
ترمجة: أسعد مندي الكعبي، منشورات املركز اإلسامي للدراسات االسراتيجية، قسم 

االسترشاق، الطبعة األُوىل 1436 هـ - 2014م. 
فصلية،   - فكرية   - إسامية  جملة  املنهاج،  والوحي(،  )املسترشقون  حسن:  عي  غلوم،   )2(
الطبعة   ،202 ص   ،55 العدد:  والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الغدير  مركز  عن  تصدر 

الثالثة، ربيع 1421 هـ - 2000م. 
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ــع واألهــداف، وهــي: ــة الدواف جه

ــن  ــع م ــذي ينب ــه ال ــو التوج ــي: وه ــي األيديولوج ــترشاق الدين الً: االس َأوَّ
ــروب  ــال احل ــيحية خ ــة املس ــات الديني ــه املؤسس ــذي قادت ــة، وال ــع ديني دواف
ــد  ــن العقائ ــاع( ع ــرة - )الدف ــك الف ــه - يف تل ــا، غايت ــا تاه ــة وم الصليبي
ــامي  ــامل اإلس ــه الع ــوم ب ــذي كان يق ــايف ال ــع الثق ــة التوس ــيحية ومواجه املس
ــد املســلمني، أو )اهلجــوم(  نحــو الغــرب، ال ســيام بعــد ســقوط األندلــس يف ي
عــى الثقافــة اإلســامية مــن جهــة ثانيــة وممارســة عمليــات التنصر والتبشــر1، 
ــوزه،  ــام ورم ــى اإلس ــرب ع ــة احل ــة راي ــة الكاثولوكي ــت الكنيس ــث محل حي
فقامــت باالنتقــاص مــن تعاليــم اإلســام وتوجيــه الطعــون، ألســباب خمتلفــة 
ــت هبــا، والتقليــل مــن شــأن  منهــا التعويــض عــن اهلزائــم الصليبيــة التــي حلَّ

ــاس. ــوب الن ــول وقل ــه يف عق ــام ورفعت اإلس

ويمكــن تلخيــص مــا قامــوا بــه مــن تأثــٍر خلفــوه يف املجتمعــات الغربيــة يف 
ثاثــة ُأمــور:

هة عــن اإلســام يف أوروبــا،  ل: إنَّ دراســاهتم قــد كونــت صــورة مشــوَّ األَوَّ
وذلــك عــن طريــق الــدسِّ والتزويــر وحتريــف احلقائــق وغرهــا.

الثــاين: إنَّ تلــك الدراســات كونــت شــكًا منهجيــًا وإطــارًا فكريــًا يف أوروبــا 
ــن  ــرون م ــه الكث ــل إلي ــا توص ــم م ــق، رغ ــلَّامت وحقائ ــع مس ــا اجلمي اعتره

نقائــض هلــا يف بحوثهــم.

)1( انظر: حب اهلل، حيدر: دراسات يف الفكر اإلسامي املعارص. جـ 1 ص 350. دار الفقه 
اإلسامي املعارص، الطبعة األُوىل 1432 هـ - 2011م.
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ــة  ــام واألُمَّ ــى اإلس ــني ع ــد دف ــترشاق بحق ــواء االس ــم أج ــث: تعتي الثال
ــة  ــرد واملوضوعي ــن التج ــر م ــك الدوائ ــه تل ــا تّدعي ــم م ــذات، رغ ــة بال العربي

ــة1. والعلمي

ــني )االســترشاق  ــًا ب ــًة وتاقي ــك عاق ــى أنَّ هنال ــر يــدلُّ ع وهــذا األم
ــه ال يمكــن الفصــل - بحــال مــن األحــوال - بــني  والتبشــر(، ومنــه نعلــم أنَّ
العمــل االســترشاقي عــن اهلــدف الدينــي التبشــري ســواء أعلــن املســترشقون 
ــاء  ــة، كإخف ــاليبهم املعروف ــال أس ــن خ ــروف م ــو مع ــوه، وه ــك أم أخف ذل
احلقائــق، وإبــراز الشــبهات وتقطيــع النصــوص وانتقائيــة النقــل مــن املصــادر 
ــه  ــدوا إىل توجي ــد عم ــم، فق ــًا يف كتاباهت ــه جلي ــذي نلمس ــر ال ــامية، األم اإلس
ــه،  ــاص من ــه واالنتق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــدَّ النب ــراءات ض ــات واالف االهتام
ــوا  ــم، وزعم ــرآن الكري ــي والق ــول الوح ــكوك ح ــبهات والش ــاروا الش وأث
ــل  ــخ أه ــص تاري ــام خي ــوهوها في ــق وش ــوا احلقائ ــه، وحرف ــني آيات ــض ب التناق

ــة. ــام عام ــخ اإلس ــق بتاري ــا يتعل ــام، وم ــم الس ــت عليه البي

ــع  ــق بداف ــذي ينطل ــترشاق ال ــو االس ــتعامري: وه ــترشاق االس ــًا: االس ثاني
ــدان  ــة بل ــى ثقاف ف ع ــرَّ ــه التع ــدف من ــعي، اهل ــكري - توس ــيايس - عس س
الــرشق وأحواهلــا وأوضاعهــا وعاداهتــا وتقاليدهــا وحضارهتــا هبــدف التمكــن 
ــاء  ــايف واإلبق ــكري والثق ــزو العس ــق الغ ــة بتحقي ــط الكفيل ــع اخلط ــن وض م
عــى القــوات العســكرية األجنبيــة يف بــاد الــرشق فــرة أطــول... وهلــذا كان 

الساموك، د. سعدون حممود: االسترشاق ماضيه وحارضه، بحث مطبوع ضمن  انظر:   )1(
كتاب: املسترشقون وموقفهم من الراث العريب اإلسامي، مصدر سابق، ص 185. 
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ل مــن القــرن العرشيــن موظفــني أو  الكثــر مــن املســترشقني حتــى النصــف األَوَّ
تابعــني لــوزارة املســتعمرات أو وزارة اخلارجيــة يف حكومــات بلداهنــم1، فكثــر 
ــوا مــن العاملــني يف حقــل االســترشاق... منهــم  مــن أعضائهــا وقناصلهــا كان
ــدس  ــا يف الق ــًا لفرنس ــون( قنص ــب، و )كلرم ــا يف حل ــًا لفرنس ــن( قنص )بوك
واألســتانة، و )بــويت( قــد ُعــني مــن قبــل اإلدارة الفرنســية يف املغــرب األقــى2، 
ــر  ــات الفك ــن أولوي ــر م ــل ُيعت ــد، ب ــن أيِّ أح ــى ع ــكاد خيف ــر ال ي ــذا األم وه
الســيايس - العســكري أليِّ بلــد مــن البلــدان امُلســَتَعمرة، ويف هــذا اإلطــار ألَّف 
كلٌّ مــن حمّمــد الغــزايل كتــاب )ظــام مــن الغــرب(، وحمّمــد إبراهيــم الفيومــي 
كتــاب )االســترشاق رســالة االســتعامر(، هبــدف توضيــح هــذه النظريــة، والتــي 

ــة )االخــراق الثقــايف(3. ُتعــرف بنظري

ــرشق  ــة ال ــَر يف دراس ــذي ملْ ي ــه ال ــو التوج ــي: وه ــترشاق العلم ــًا: االس ثالث
ــذا  ــترشاق وه ــن االس ــوع م ــذا الن ــيوع ه ــدأ ش ــد ب ــة، وق ــادة علمي ــوى م س
اجليــل مــن املســترشقني باألخــص بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة واهنيــار كلٍّ مــن 
االســتعامر األجنبــي املبــارش وســلطة الكنيســة املطلقــة، وهــذا التوجــه مدعــوم 
مــن قبــل اجلامعــات ووزارات العلــوم واألبحــاث يف البلــدان الغربيــة أكثــر مــن 

)1( حب اهلل، حيدر: دراسات يف الفكر اإلسامي املعارص، مصدر سابق، جـ 1 ص 350. 
الساموك، د. سعدون حممود: االسترشاق ماضيه وحارضه، بحث مطبوع ضمن  انظر:   )2(

كتاب: املسترشقون وموقفهم من الراث العريب اإلسامي، مصدر سابق، ص 197. 
)3( النوري، حمّمد: )املسترشقون واملذاهب اإلسامية، دراسة علمية وإعامية حول املذاهب 
اإلسامية(. املنهاج، جملة إسامّية - فكرّية - فصلّية، تصدر عن مركز الغدير للدراسات 

والنرش والتوزيع، العدد: 60، ص 159، الطبعة الثالثة، ربيع 1421 هـ - 2000م. 
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ــلوبه  ــث ُأس ــن حي ــف م ــو خيتل ــة، وه ــاع أو اخلارجي ــوزارة الدف ــًا ل ــه تابع كون
وعمقــه وأدب حديثــه حــول الــرشق عــن األجيــال الســابقة1، وإن كنـّـا ال نميــل 
ــث  ــار البح ــرًا بإط ــًا ومؤطَّ ــون مغلَّف ــام يك ــه، فرب ــذا التوج ــن هب ــن الظ إىل حس

ــه يف واقعــه حيمــل الــروح االســتعامرية - التبشــرية. العمــي إالَّ أنَّ

البيت  اأهل  اأئمة  بخ�سو�ص  ومغالطاته  هامل(  )هاين�ص  �سقطات  الثاين:  املحور 
)عليهم ال�سالم( ومذهب الت�سيع

ــترشقني  ــن املس ــد م ــرزت العدي ــة أف ــة األملاني ــه أنَّ املدرس ــكَّ في ــا ال ش ممَّ
ــل  ــة أه ــيعية وبأئم ــدة الش ــة بالعقي ــورة عامَّ ــوا بص ــد اهتم ــًا وق ــاًم وحديث قدي
ــية يف  ــيعية السياس ــركات الش ــوا احل ــام، ودرس ــم الس ــار عليه ــت األطه البي
ــع  ــاين ذائ ــترشق األمل ــاوزن( املس ــوس فله ــم )جولي ــا، منه ــف عصوره خمتل
الصيــت، صاحــب كتــاب )ُأصــول التشــيع(، ومنهــم الروفيســور )فســتنفلد( 
ــف  ــم )رودول ــام، ومنه ــه الس ــني علي ــام احلس ــول اإلم ــًا ح ــق كتاب ــذي حق ال
ــف عــدة كتــب حــول التشــيع، ومنهــم )هاينــس هــامل(  ــذي ألَّ شروســامن( ال
ــر بـــ )رودولــف شروســامن( ووّســع نظريتــه يف اإلمامــة، وغرهــم  الــذي تأث

ــر. الكث

ــص يف  ــامل( املتخص ــس ه ــاين )هاين ــترشق األمل ــو املس ــا ه ــا هن ــا يّمن وم
العلــوم اإلســامية، الشــيعية، والــذي يتــوىل منصــب ُأســتاذ التاريــخ اإلســامي 
يف جامعــة )توبنغــن األملانيــة(، بــل إنَّ دراســاته )تبــني بجــاء تواصــل املدرســة 

)1( حب اهلل، حيدر: دراسات يف الفكر اإلسامي املعارص، مصدر سابق، جـ 1 ص 351. 
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ــيعة(1. ــدة الش ــة لعقي ــث والدراس ــة البح ــتمراريتها يف متابع ــة واس األملانّي

ــاب إىل  ــه، فُرجــم الكت ــيعة( وذاع صيت ــه )الش اشــتهر )هاينــس هــامل( بكتاب
عــّدة لغــات، فأصبــح مصــدرًا أساســيًا بالنســبة إىل غــره مــن املســترشقني.

يف الكتــاب تعــرض املؤلــف إىل نشــأة الشــيعة وعقائدهــم وأفكارهــم 
ــدات  ــل املعتق ــرح جمم ــام بط ــام، فق ــكل ع ــلطة بش ــاء والس ــم باخللف وعاقته
ــهاد  ــد استش ــام بع ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــة لإلم ــرة الزمني ــن الف ــدءًا م ــيعية ب الش
َض لأحــداث التارخييــة  النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وفيــه تعــرَّ
ــن  ــكام الذي ــن احل ــه م ــام وموقف ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــروب اإلم ــّية كح السياس
عــارصوه، وواقعــة كربــاء ومراســيم العــزاء، وثــورة التوابــني، مــرورًا بالدولــة 

ــران. ــامّية يف إي ــة اإلس ــام الدول ــة، إىل قي الصفوّي

ــى  ــاع ع ــعة يف االط ــن س ــامل( م ــس ه ــه )هاين ــع ب ــا يتمت ــم ممَّ ــى الرغ وع
التاريــخ اإلســامي - الشــيعي، قديــاًم وحديثــًا، ومــا بذلــه مــن اجلهــد الكبــر 
ــي  ــه ُمن ــم، إالَّ أنَّ كتاب ــيعة ومعتقداهت ــول الش ــا، ح ــات وتبويبه ــع املعلوم يف مج
ــن  ــد م ــر إىل العدي ــاب يفتق ــار، فالكت ــن االعتب ــاب ع ــقطت الكت ــقطات أس بس
ــور التــي متــسُّ جوهــر املعتقــدات الشــيعّية، لكثــرة مــا فيــه مــن العيــوب  األُم
فيــام يتعلــق بفهمــه للتاريــخ مــن جهــة، وحتليلــه لبعــض األحــداث مــن جهــة 
ــل  ــن قب ــراف م ــة، واالع ــة ثالث ــن جه ــرح م ــطحية الط ــن س ــًا ع ــة، فض ثاني
ــا ال  ــًا، وهن ــيعي رابع ــخ الش ــل التاري ــن مفاص ــد م ــل يف العدي ــب باجله الكات

)1( ناجي، د. عبد اجلبار: التشيع واالسترشاق، ص 165، منشورات اجلمل، بغداد - بروت، 
الطبعة األُوىل 2011م. 
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ــرت: ــا ذك ــامذج مل ــض الن ــد بع ــأس بالوقــوف عن ب

1- التعامــل بســطحية وبــرود جتــاه )النــص عــى إمامــة أمــر املؤمنــني عليــه 
الســام( ومــا حصــل بعــد استشــهاد النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وقــد 

خصصــُت هلــذه املســألة جمــاالً آخــر.

ــق  ــام يتعل ــة في ــة والتحليلي ــاء التارخيي ــن األخط ــر م ــد الكث ــن رص 2- يمك
باإلمــام احلســن بــن عــيٍّ عليهــام الســام، أبرزهــا أنَّ اإلمــام عليــه الســام كان 
ــم )ص27(،  ــر إىل اإلرادة والتصمي ــام يفتق ــه الس ــه علي ــردد، وكون ــر ال كث
ــه  ــال )ص27(، وكون ــن امل ــرة م ــغ كب ــل مبال ــة مقاب ــن اخلاف ــازل ع ــه تن وأنَّ
ــام رجــًا ثرّيــًا )ص28(، وكان كثــر الــزواج )ص28(، فضــًا عــن  عليــه السَّ

ــه )ص28(. ــم مــن قبــل إحــدى زوجات ــه بالسَّ التقليــل مــن مســألة قتل

ــبب  ــل س ــد جع ــام فق ــه السَّ ــني علي ــام احلس ــخ اإلم ــه لتاري ــا قراءت 3- أمَّ
هنضتــه املباركــة هــي كتــب ورســائل أهــل الكوفــة إليــه )ص29(، وزعــم أن ال 
ــام مــن أهــل الكوفــة قــد التحــق بــه )29 و35(،  أحــد مــن شــيعته عليــه السَّ
وَحكــم عــى هنضــة اإلمــام احلســني عليــه الســام بالفشــل حســب املعطيــات 
التارخييــة )ص35 و35(، فضــًا عــن تكــراره لفكــرة أنَّ مظاهــر احلــزن الشــيعّية 
هــي مظاهــر جْلــٍد للــذات عــى غــرار الطريقــة املســيحّية )ص37(، وأنَّ حركــة 

التوابــني تشــكل املنشــأ احلقيقــي لإلســام الشــيعي )ص38(.

4- اعــراف )هــامل( أنَّــه جيهــل الكثــر عــن حيــاة اإلمامــني الســجاد والباقــر 
عليهــام الســام وعــن شــخصيتهام )ص40(.
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ــك أرض  ــامل( مال ــر )ه ــو بنظ ــام فه ــه الس ــادق علي ــام الص ــا اإلم 5- أمَّ
ــور السياســية )ص40(، متجاهــًا كلَّ ذلــك العطــاء  ــه باألُم ــي، ال دخــل ل غن

ــيع. ــام والتش ــام لإلس ــه الس ــام علي ــه اإلم ــذي قّدم ال

ــه  ــام ومعانات ــه السَّ ــم علي ــام الكاظ ــجن اإلم ــن س ــه ع ــه أو تغافل 6- غفلت
ــة  ــو إالَّ إقام ــا ه ــايس م ــارون العب ــن ه ــدر م ــا ب ــار م ــارون، واعتب ــجن ه يف س
جريــة وليســت طامــورة ظلــامء ال ُيعــرف فيهــا الليــل مــن النهــار قــى معظــم 

ــا )ص43(. ــه بداخله حيات

ــام هــي  7- اعتــامده عــى املصــادر التــي تقــول إنَّ وفــاة األئمــة عليهــم السَّ
ــم )عليهــم الســام( مل يموتــوا بالســمِّ إطاقــًا )ص43(. وفــاة طبيعيــة وأهنَّ

ــى  ــه أدن ــن ل ــا م ــن إليه ــي ال يرك ــقيمة الت ــات الس ــن املغالط ــك م ــر ذل وغ
اطــاع عــى وقائــع التاريــخ وجمريــات األحــداث، ســوى أهــل اخلــواء الفكــري 
واإلفــاس املعــريف، وقــد كان مــن املفــرض بالكاتــب أن يكــون صاحــب قراءة 
ــت  ــل البي ــة أه ــة، وألئم ــورة عام ــيعي بص ــب الش ــدة للمذه ــة حماي موضوعي
عليهــم الســام بصــورة خاصــة، والنظــر بعــني واحــدة إىل مصــادر املســلمني 

ومراجعهــم، لكــنَّ الواقــع عكــس ذلــك متامــًا.

التعامل معها يف  الم وكيفية  ال�سَّ اإمامة الإمام عليٍّ عليه  الن�ص على  الثالث:  املحور 
كالم هاين�ص هامل

- التقليل من اأهمية واقعة الغدير
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فيــام خيــصُّ واقعــة الغديــر يف كام )هاينــس هــامل(، يف البــدء ال ُبــدَّ أْن نعلــم 
ــًة  ــلمني درج ــات املس ــر يف رواي ــهرة والتوات ــن الش ــت م ــر بلغ ــة الغدي أنَّ واقع
بحيــث ال جيــد أحــٌد ســبيًا إىل إنــكاره أو جتاهلــه، فقــد شــهد احلادثــة أكثــر مــن 
مائــة ألــف مســلم، ورواه كبــار صحابــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه والتابعــني، 
وقيلــت فيــه األشــعار، وتناقلتــه األلســن واآلثــار، يكفــي أْن تضــع يــدك عــى 
أحــد كتــب املســلمني يف احلديــث أو التاريــخ أو التفســر أو الــكام جتــده مفعــاًم 
بحديــث الغديــر واالحتجــاج بــه، إالَّ مــن شــذَّ عــن الطريــق، وســلك ســبيل 
العصبيــة الرعنــاء التــي أبعدتــه عــن جــادة الصــواب، فأضــلَّ الســبيل، ومثــل 

أولئــك الشــذاذ ال ُيعبــأ بمقاهلــم، وال ُيعتــدُّ برأيــم1.

إنَّ كتــب اإلماميــة يف احلديــث وغــره، مفعمــة بإثبــات قصــة الغديــر 
ة، إىل مراســيل  واالحتجــاج بمــؤداه، فمــن مســانيد معنعنــة إىل ُمنَبَثــق أنــوار النبوَّ

ــني. ــامل الفريق ــانيدها لتس ــوا أس ــلَّم، وحذف ــال املس ــون إرس ــلها املؤلف أرس

ــا املحدثــون وغرهــم مــن أهــل الّســنّة فــا يتأخــرون عــن اإلماميــة يف  وأمَّ
نقــل احلديــث والبخــوع لصحتــه، والركــون إليــه، والتصحيــح لــه، واإلذعــان 

بتواتــره2.

ومــع ذلــك القطــع مــن تلــك الكمّيــة اهلائلــة مــن الــرواة واألخبار فيــام خيّص 

)1( يكفي أن تراجع كتاب الغدير للعامة األميني، لرى تواتر حديث الغدير وطرق روايته 
ونقله، وأسامء املؤلفني وخصوصيات كتبهم.

األمرة  ص86،   4 جـ  والعقل.  والسنة  الكتاب  ُهدى  عى  اإلهليات  جعفر:  السبحاين،   )2(
للطباعة والنرش والتوزيع، بروت - لبنان، الطبعة السابعة 1427 هـ - 2006م. 
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واقعــة غديــر خــم، نجــد املســترشق )هاينــس هــامل( مل يتعامــل معهــا كــام ينبغي، 
ــخ  ــة يف تاري ــة جانبي ــا حادث ــل، وكأهنَّ ــث والتحلي ــن البح ــا م ــا حقه ومل يعطه
ــه،  ــة يف كام ــك والريب ــاالً للش ــدع جم ــذي ال ي ــر ال ــلمني، األم ــام واملس اإلس
مــع معرفتنــا بــام يتمتــع بــه الباحــث مــن ســعة يف االطــاع عــى كتــب الشــيعة 
االثنــي عرشيــة، واالختصــاص بالدراســات الشــيعية، إالَّ أنَّ تعاملــه مــع واقعــة 

الغديــر بتلــك الســطحية واهلامشــية جيعــل مــن طرحــه موضــع تأمــل.

ــد يف  ــيُّ حممَّ ــاد النب ــا ع ــول يف )ص21(: )عندم ــه، يق ــه يف كتاب ــن كام ل فم
مــارس، آذار ســنة 632 مــن حّجتــه األخــرة مــن مّكــة إىل املدينــة اســراحت 
ــه  قافلتــه عنــد غديــر خــم يف منتصــف الطريــق تقريبــًا بــني املدرســتني، وُيقــال إنَّ
قــد حــدث هنــا يف 16 مــارس، آذار املشــهد التــايل الــذي مل يــزل الشــيعة حتــى 
اليــوم حيتفلــون بــه كعيــد مــن أعيادهــم الدينيــة، فقــد مجــع النبــيُّ أتباعــه مــن 
حولــه وقــال: »ألســُت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟«، قالــوا: بــى، يــا رســول 

اهلل. فقــال: »مــن كنــت مــواله فعــٌي مــواله«.

ــا، أو  ــة أو وقوعه ــة احلادث ــن أمهي ــل م ــعر بالتقلي ــال...( ُتش ــه: )ويق فعبارت
ــك  ــًا لذل ــيًا ومتجاه ــلمني، متناس ــوس املس ــا يف نف ــأهنا وأثره ــن ش ــل م التقلي
ــب  ــة يف كت ــذه الواقع ــي روت ه ــات الت ــار والرواي ــن األخب ــل م ــم اهلائ الك

ــه. ــدًا وحماكمت ــه جي ــة كام ــا إىل مراجع ــٌر يدعون ــو أم ــلمني، وه املس

- اخللط بني مفهوَمي الإمام واخلليفة

ــبة  ــام بالنس ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــه مدرس ــن ب ــذي تؤم ــى ال إنَّ املعن
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ــًا  ــرًا دنيوي ــت أم ــة ليس ــى أنَّ اإلمام ــوي، بمعن ــى اللغ ــى املعن ــة يتخط لإلمام
ــد أوكل  ــة، وق ــية واالجتامعي ــة السياس ــؤون احلكوم ــيِّ يف ش ــن النب ــة ع للنياب
ــت  ــذي ذهب ــى ال ــو املعن ــب، وه ــاس فحس ــام للن ــني اإلم ــة تعي ــاىل مهم اهلل تع
ــن  ــة م ــل اإلمام ــنة، ب ــل الس ــامء أه ــار عل ــره كب ــاء، وذك ــة اخللف ــه مدرس إلي
وجهــة نظــر الشــيعة االثنــي عرشيــة هلــا مــن الّســعة والشــمول مــا يســتوعب 
ــب  ــة منص ــة، فاإلمام ــادة الديني ــّية والقي ــة السياس ــة والزعام ــة الفكرّي املرجعّي
ــدَّ  ــام رشوط ال ُب ــرط لإلم ــل ُيش ــان، ب ــه أيُّ إنس ــاين، ال ينال ــد رب ــي، وعه إهل
أْن تتوفــر عنــده، فاإلمــام هــو صاحــب املنزلــة الرفيعــة التــي تنطــوي عــى ُبعــٍد 
ــذا  ــاىل، وه ــل اهلل تع ــن قب ــصَّ م ــي الن ــذا يعن ة، وه ــوَّ ــاينٍّ كالنب ــٍد رب ــيٍّ وعه إهل
األمــر غــر راجــع الختيــار النــاس وانتخاهبــم، كــام أنَّ مــن يتصــدى لشــؤون 
ــة املجتمــع وإرشــاده، جيــب أْن يســتوعب كلَّ اجلوانــب  ــة وقيادهتــا وهداي األُمَّ
ــة والدنيوّيــة؛ وذلــك يســتلزم أْن يكــون مــن يــي أمــر رســول اهلل إنســانًا  الدينّي
مصونــًا عــن اخلطــأ ومنزهــًا مــن الذنــوب واملعــايص، وهــذا املعنــى هــو الــذي 
ــذا  ــد هل ــْن مل نج ــام، لك ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــة أه ــة أئم ــه مدرس ــب إلي تذه
ــني  ق ب ــرِّ ــو مل يف ــدًا، فه ــامل( أب ــس ه ــترشق )هاين ــد املس ــورًا عن ــى حض املعن
اإلمامــة واخلافــة مــن جهــة، ومل يقــف عنــد معنــى اإلمامــة بمعناهــا الّلغــوي 
ــط  ــع يف اخلل ــك وق ــاص، وبذل ــي اخل ــا االصطاح ــة بمعناه ــام، وال اإلمام الع
والتدليــس، عمــدًا أو ســهوًا، فـــ )هاينــس( َفِهــَم اإلمامــة فهــاًم ســطحيًا، حيــث 
ــة(، وهي  يقــول: )كلمــة )إمــام( العربيــة تعنــي )رئيــس اجلامعــة( أو )زعيــم األُمَّ
ــا كلمــة )خليفــة(  ــة(. أمَّ مشــتقة مــن اجلــذر نفســه الــذي اشــتقت منــه كلمــة )ُأمَّ
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فتعنــي )النائــب( أو مــن خيلــف غــره ويقــوم مقامــه، وحســب التفســر الــذي 
يعتمــده الشــيعة للمشــهد الــذي حــدث عنــد غديــر خــم فــإنَّ النبــيَّ الــذي كان 
ــة اإلســامية(1. وهــو  يعــرف قــرب وفاتــه عــنيَّ عليــًا خليفــة لــه ورئيســًا لُأمَّ
يف كامــه هــذا مل يــرش إىل املقــام العظيــم واملنزلــة الرفيعــة واملســؤوليات امللقــاة 
ــن  ــة ع ــي باخلاف ــراه يكتف ــه، فن ــت ب ــي ُأنيط ــام واألدوار الت ــق اإلم ــى عات ع
ــًا  ــون رئيس ــيِّ ويك ــن النب ــوب ع ــخٍص ين ــه بش ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس

ــا. ــف هب ــؤوليات املكل ــه أو املس ــر إىل مؤهات ــن دون النظ ــة م لُأمَّ

- موؤهالت خليفة ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه واآله

ة رشائــط ملــن خيلــف النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، ليكون  ذكــر املتكلمــون عــدَّ
ــة، ومــن تلــك الرشائــط: العصمــة وهــي مــن أهــم الــرشوط، فيجب  إمامــًا لُأمَّ
ــره  ــد غ ــد عب ــن ق ــاىل، ومل يك ــة اهلل تع ــن معصي ــًا ع ــام منزه ــون اإلم أْن يك
ســبحانه، ومل يســجد لصنــم طيلــة حياتــه أبــدًا، ومــن تلــك الــرشوط األفضليــة 
ــم،  ــجع واألعل ــب واألرشف واألش ــب واألنس ــه األحس ــن كون ــره، م ــى غ ع
ويتمتــع بكــامل العقــل والــذكاء والفطنــة، والتنــزه عــاّم ُينفــر منــه مــن الطبائــع2، 

وكونــه مســتغنيًا عــن غــره، وغــرُه حمتــاٌج إليــه.

ــه مــن املفــرض بــه أْن يتعرض  ــه مــع أنَّ و)هاينــس هــامل( مل يتطــرق لذلــك كلِّ

للنرش والتوزيع، بروت -  الفرات  كبيبو،  الشيعة. ص22. ترمجة حممود  )1( هامل، هاينس: 
احلمرا، الطبعة األُوىل 2011م.

)2( انظر: املحسني: حممد آصف: رصاط احلق. ذوي القريب، جـ 3 ص178، إيران - قم، 
الطبعة األُوىل 1428 هـ. 
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ــه أشــار إىل مجلــة ُأمــور  ــه مل يذكرهــا مــن قريــب أو بعيــد، لكنَّ هلــا ويبينهــا، لكنَّ
ال ختلــو مــن األمهيــة، حيــث يقــول يف )ص22(: )وُيذكــر أنَّ عليــًا كان - بعــد 
ــيُّ  ــا النب ــاء هب ــي ج ــالة الت ــن بالرس ــن آم ل م ــة - َأوَّ ــد األُوىل خدجي ــة حممَّ زوج
ــة  ــرك مّك ــى ت ــنة 622 ع ــد يف س ــر حمّم ــا ُأج ــام-، وعندم ــد -أي اإلس حممَّ
واهلجــرة إىل املدينــة تبعــه عــيٌّ إىل هنــاك بعــد وقــت قصــر، وحســب الروايــة 
الشــيعية وفــرَّ عــيٌّ غطــاًء هلــروب حمّمــد خفيــة مــن مكــة، وذلــك بــأن ارتــدى 
ــيِّ  ــوم النب ــرة ن ــوا حج ــذي اقتحم ــني ال ــث إنَّ املكي ــره بحي ــام يف رسي ــه ون ثياب
لكــي يقتلــوه دهشــوا عندمــا رأوا عليــًا يف الريــر وبذلــك فشــلت خطتهــم... 
وكان ابــن عّمــه عــيٌّ أقــرب النــاس إليــه، وبزواجــه مــن ابنتــه فاطمــة أصبــح 
صهــره أيضــًا، وعندمــا دخــل النبــيُّ إىل مكــة بعــد فتحهــا ســنة 630 كان عــيٌّ - 
حســب الروايــة الشــيعّية - حامــل الرايــة، وكان هــو الــذي فتــح اليمــن ونــرش 
فيــه رايــة اإلســام، وعندمــا قــام النبــيُّ بآخــر غــزوة لــه ضــدَّ واحــة تبــوك يف 
شــامل اجلزيــرة العربيــة )خريــف ســنة 630( عــنيَّ عليــًا نائبــًا عنــه )خليفــة( يف 

املدينــة(.

ل مــن آمــن بالنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــو  ــام َأوَّ فاإلمــام عــيٌّ عليــه السَّ
الــذي فــدى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بنفســه عندمــا عزمــت قريــش عــى 
ــام أقــرب النــاس لرســول اهلل صــىَّ اهلل  قتلــه فبــات يف فراشــه، وهــو عليــه السَّ
ــام حامــل الرايــة، وفاتــح اليمــن، ونارش  عليــه وآلــه، وصهــره، وهــو عليــه السَّ
ــه  ــه النبــيُّ صــىَّ اهلل علي ــة اإلســام، وخليفتــه يف غــزوة تبــوك، حيــث أنزل راي

وآلــه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى.
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- تقّم�ص اخلالفة... )وهل قبل الإمام ببيعة من �سبقه؟(

ــأ  ــه، ويلج ــني رأي ــيعة( أْن يب ــاب )الش ــامل( يف كت ــس ه ــأن )هاين ــن ش كان م
ــه حيــال تقّمــص  إىل النقــد لبعــض املواقــف التــي مل توافــق وجهــة نظــره، لكنَّ
ــيِّ  ــهادة النب ــد ش ــام بع ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــق أم ــتئثار بح ــة واالس اخلاف
ــى  ــًا، أو حت ــًا ورصحي ــًا واضح ــه رأي ــد ل ــه مل نج ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص األعظ
جمــّرد قــول، حيــث نجــده يقــول يف )ص23(: )عندمــا تــويف النبــيُّ يف 8 يونيــو، 
ــو بكــر الــذي  ــم أب ــام رفيقــه القدي ــه، وإنَّ ــران 632 مل ُيعــنيَّ عــيٌّ خليفــة ل حزي
كان قــد رافقــه خــال خروجــه إىل املنفــى وهجرتــه إىل املدينــة، وعندمــا تــويف 
ــد  أبــو بكــر بعــد ســنتني فقــط مــن احلكــم اختــر صحــايبٌّ آخــر مــن رفــاق حممَّ
ليكــون خليفــة لــه وهــو عمــر، وخــال فــرة عمــر التــي دامــت عــرش ســنوات 
)634 - 644( بــدأ التوســع العســكري لإلمراطوريــة العربيــة باســم اإلســام 
ــة  ــة البيزنطي ــة الروماني ــذاك، اإلمراطوري ــني آن ــني العظمي ــاب القوت ــى حس ع
واإلمراطوريــة الفارســية الساســانية، خــال أعــوام قليلــة مــن فتــح فلســطني 
وســوريا ومــر وبــاد الرافديــن -أي العــراق-(، وهــو بذلــك مل يتحــدث بــام 
يكفــي عــن كيفيــة وصــول أولئــك الثاثــة إىل مقــام اخلافــة عــن رســول صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه، وهــل تقّمصهــم للخافــة جــاء ضمــن إرادة الســامء وتعيينهــا، 
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــه رس ــو إلي ــا كان يدع ــن م ــدًا ع ــر بعي ــلكًا آخ ــم مس أم أنَّ هل

عليــه وآلــه وحيــثُّ املســلمني عليــه.

- م�ساركة الإمام يف ال�سورى وم�ساألة اعرتا�ص الإمام عليها
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ــكام  ــر، ف ــًا لعم ــامن خلف ــاب عث ــورى وانتخ ــألة الش ــق بمس ــام يتعل ــا في أمَّ
ــتويات: ــة مس ــى ثاث ــع ع ــس( يق )هاين

ل: مرشوعّية الشورى. األَوَّ

الثاين: القبول بانتخاب اخلليفة الثالث وعدم االعراض عليه.

والثالــث: مقتــل عثــامن كان بســبب اخلافــات بينــه وبــني اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــوا مــن طــرف اإلمــام عــيٍّ  ــامن كان ــة عث ــا يرجــح القــول يف أنَّ قتل ــام، ممَّ السَّ

عليــه الســام.

وهــو مــا ُيفهــم مــن كام هاينــس هــامل، حيــث يقــول )ص23(: )بعــد وفــاة 
عمــر تشــكل جملــس للشــورى مؤلــف مــن ســتة أشــخاص لكــي خيتــار خليفــة 
ــة املكيــة، وكان  جديــدًا، فاختــار عثــامن بــن عفــان الــذي ينتمــي إىل عائلــة ُأمّي
( أيضــًا عضــوًا يف املجلــس االنتخــايب كواحــد مــن صحابــة النبــيِّ األكثــر  )عــيٌّ
ــن  ــامن، ولك ــاب عث ــى انتخ ( ع ــيٌّ ــرض )ع ــة... مل يع ــى مكان ــوذًا واألع نف
ــني إىل  ــني الرجل ــض ب ــذا التناق ــد أدَّى ه ــه، وق ــًا علي ــن موافق ــه مل يك ــدو أنَّ يب
حــدوث تواتــرات َأدَّت خــال وقــت قصــر إىل رصاعــات داميــة وإىل انشــقاق 
ــن  ــيِّ وم ــة النب ــن صحاب ــًا م ــامن كان أيض ــح أنَّ عث ــامية، صحي ــة اإلس األُمَّ
ــه  ــة، وعلي ــة ُأمّي ــل عائل ــه كان يمث ــه، لكنَّ ــدَّ معارضي ــه ض ــوا مع ــن حارب الذي
ــًا عــى ديــن الــرشك ونّغصــت  ــًا طوي ــة التــي ظلــت زمن فاإلرســتقراطية املكّي
ــد( يف مكــة، وهــا هــي تدخــل بعــد ذلــك يف اإلســام وتســعى إىل  حيــاة )حممَّ

ــد(. ــامي اجلدي ــع اإلس ــار املجتم ــا يف إط ــتعادة زعامته اس
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ــويها،  ــق وتش ــر احلقائ ــة وتزوي ــن املغالط ــكام م ــذه ال ــا يف ه ــى م وال خيف
ــن  ــر مؤم ــورى، وغ ــًا بالش ــن مقتنع ــة مل يك ــذ البداي ــام من ــه السَّ ــام علي فاإلم
ل  ــع األَوَّ ــب يفَّ م ــرض الري ــى اع ــورى، مت ــا هلل وللش ــل: »في ــو القائ ــا، وه هب
ــرت إذ  ــفوا وط ــففت إذ أس ــي أس ــر، لكنِّ ــذه النظائ ــرن إىل ه ــى رصت أُق حت
طــاروا«1، وغــره مــن النصــوص التــي تــدلُّ عــى أنَّ اإلمــام عليــه الســام كان 
يــرى أنَّ اخلافــة حــقٌّ ثابــت لــه، وذلــك لســبق النــصِّ عليــه مــن قبــل النبــيِّ 
ــا مشــاركته يف الشــورى فلــم تكــن إالَّ إمتامــًا للحّجــة،  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وأمَّ
وجتنبــًا للخــاف واحلفــاظ عــى وحــدة املســلمني ومتاســكهم2، وليــس األمــر 
ــل  ــورى، ومل يقب ــًة الش ــَر مرشوعّي ــو مل ي ــك ه ــامل؛ وبذل ــس ه ــره هاين ــا ذك م
ــا كامــه حــول  بانتخــاب عثــامن مطلقــًا، لكــنَّ الظــروف اضطرتــه لذلــك، أمَّ
ــه الســام  مقتــل عثــامن وأنَّ مقتلــه كان بســبب اخلــاف بــني اإلمــام عــيٍّ علي
وعثــامن، فهــو مــا ال يركــن إليــه عاقــل، كــون اإلمــام عليه الســام ســلك ســبيل 
الصمــت حيــال الثاثــة حفاظــًا عــى بيضــة اإلســام ووحــدة املســلمني، مــع 

ــازل عنــه. ــه وعــدم التن التزامــه بحّق

- بعد مقتل عثمان.. ورجوع احلق اإىل اأهله

ــد  ــت بع ــي وقع ــداث الت ــن األح ــه ع ــامل( يف حديث ــس ه ــل )هاين يسرس

)1(- انظر: هنج الباغة. اخلطبة الثالثة املعروفة بالشقشقية. 
ترمجة  ص376،   4 جـ  )اإلمامة(.  الكامية  الشبهات  أجوبة  حسن:  حمّمد  قراملكي،   -)2(
الطبعة  إيران،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الكفيل  دار  اهلاشمي،  مطر  حسن  عي  حسن 

األُوىل 1437 هـ، 2016م. 
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شــهادة النبــيِّ األعظــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ومــا آل إليــه أمــر املســلمني، فيقــول 
ــلمني،  ــة للمس ــًا خليف ــة علي ــارت املعارض ــامن اخت ــل عث ــد مقت )ص24(: )بع
ويف 17 يونيــو، حزيــران656م أعلنــت خافتــه رســميًا يف مســجد املدينــة عــى 
ــد، وحســب رأي الشــيعة تــوىل أخــرًا احلكــم  أرض البيــت الســابق للنبــيِّ حممَّ
ــة  ــون برشعي ــيعة ال يعرف ــد، أي أنَّ الش ــيِّ حمّم ــد للنب ــي الوحي ــة الرشع اخلليف
ــني  ــامن مغتصب ــر وعث ــر وعم ــا بك ــرون أب ــم يعت ــل، فه ــة األوائ ــاء الثاث اخللف
ــة  ــد اخلليف ــاة حممَّ ــذ وف ــام من ــه السَّ ــيٌّ علي ــم كان ع ــبة هل ــة، بالنس للخاف
ــه جــزء مــن خطــة  الرشعــي واإلمــام... ويفــّر الشــيعة غالبــًا ســكوت عــيٍّ بأنَّ
إنقــاذ إهليــة: إذ إنَّ اغتصــاب اخللفــاء الثاثــة األوائــل للحكــم كان مقدرًا مســبقًا 
ــة لكــي يفــرق املؤمنــني احلقيقيــني  وكان اهلل يريــد مــن وراء ذلــك امتحــان األُمَّ

عــن املنافقــني(.

ولنا هنا كام مع )هاينس( يقع عى مستويني:

ام، املعارضة أم الناس؟ ل: من اختار عليًا عليه السَّ األَوَّ

ة عليه. الثاين: سبب الراعات الدامية وعدم إمجاع األُمَّ

ــدث  ــامن أح ــون أنَّ عث ــر املؤرخ ــد ذك ل فق ــتوى األَوَّ ــص املس ــا خي ــا ّم َأمَّ
أحداثــًا مشــهورة َنقمهــا النــاس عليــه، مــن تأمــر بنــي ُأمّيــة، وال ســيام الفســاق 
ــة الديــن، وإخــراج مــال الفــيء إليهــم، ومــا جــرى  منهــم وأربــاب الســفه وقلِّ
ــي  ــور الت ــن األُم ــك م ــر ذل ــعود، وغ ــن مس ــد اهلل ب ــامر وأيب ذر وعب ــر ع يف أم
جــرت يف أواخــر خافتــه، إىل درجــٍة أصبــح الفســاد عانيــة، فشــاعت النقمــة، 
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وســخط النــاس عــى عثــامن، وجــرت املذكــرات بــني املســلمني، منهــا مذكــرة 
ــود إىل  ــلت الوف ــور، وأرس ــل الثغ ــرى أله ــر، وُأخ ــل م ــن إىل أه املهاجري
املدينــة، مــن مــر والكوفــة والبــرة، وُأبرمــت العهــود ثــمَّ ُنقضــت1، فلــم 
ــت  ــألة ليس ــاد، فاملس ــدَّ الفس ــوض ض ــورة والنه ــًا إالَّ الث ــلمون ح ــَر املس ي
مرتبطــة بجهــة معينــة - كــام يريــد البعــض أْن يفّرهــا -، بــل املســلمون أمجــع 
نقمــوا عــى سياســة عثــامن ورفضوهــا، ولــو كان الــكام حــول املعارضــة، فِلــَم 
ملْ ينتفــض باقــي النــاس لنــرة عثــامن وإنقــاذه؟! فاألُمــة بأمجعهــا ثــارت عــى 
ــة نفســها التــي  الظلــم والفســاد الــذي حلــق هبــا مــن سياســة عثــامن، وهــي األُمَّ
ــاء  ــإذا كان اخللف ــتقامته، ف ــه واس ــام وصاح ــه السَّ ــيٍّ علي ــدل ع ــأت إىل ع جل
الثاثــة قــد فرضــوا خافتهــم بالســيف والقــوة مــع عــدم قناعــة النــاس هبــم، 
ــة قــد أمجعــت عــى بيعــة أمــر  ــإنَّ األُمَّ ــًا لرغبتهــا، ف ــة خاف وتقمصــوا اخلاف
ــه بــكلِّ رغبتهــا وإرادهتــا، يقــول ســام  ــام، واختارت ــه السَّ املؤمنــني عــيٍّ علي
، ينثالــون عــيَّ مــن كلِّ  ــع إيلَّ ــه: »فــام راعنــي إالَّ والنــاس كُعــرف الضُب اهلل علي
جانــٍب حتــى لقــد ُوطــْي احلســناِن، وُشــق ِعطفــاَي، جُمتمعــنَي حــويل كربيضــِة 
ــهدت  ــام ش ــه الس ــام علي ــة اإلم ــارة إىل أنَّ بيع ــكام إش ــذا ال ــم«2، ويف ه الغن
ــة يف مبايعتــه والوقــوف إىل جانبــه، البيعــة الفريــدة التــي مل  حضــورًا خارقــًا لُأمَّ

)1(- انظر تفصيل ذلك: القريش، باقر رشيف: موسوعة سرة أهل البيت )عليهم الّسام(. 
جـ 3 ص417. حتقيق: مهدي باقر القريش، مؤسسة اإلمام احلسن )عليه الّسام( إلحياء 

تراث أهل البيت. الطبعة الثانية 1433 هـ، 2012م. 
)2(- هنج الباغة، اخلطبة الثالثة. 
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يعــرف التاريــخ اإلســامي هلــا مــن نظــر1، ومــن املعلــوم أنَّ اإلمــام علّيــًا عليــه 
الســام قــد رّد النــاس عــن مبايعتــه يف َأّول األمــر، لشــّدة الفتــن التــي وقــع فيهــا 
املســلمون، فــكان اإلمــام يتحــرى الســكينة يف شــؤون املســلمني حــني عصفــت 

هبــم ريــح الفتــن.

ــه )هاينــس هــامل( بقولــه )ص25(: )كانــت خافــة عــيٍّ  ــا مــا ذهــب إلي أمَّ
ــة  القصــرة مليئــة بالراعــات الداميــة التــي حتطمــت فيهــا وحــدة األُمَّ
اإلســامية بعــد عقديــن فقــط مــن وفــاة حمّمــد، فلــم يعــرف اجلميــع بخافــة 
عــيٍّ ممَّــا اضطــره إىل االنتقــال مــن املدينــة إىل العــراق، حيــث اختــذ مــن مدينــة 
ــي ُبنيــت كمعســكر للجيــش العــريب  ــة الواقعــة عــى هنــر الفــرات، والت الكوف
خــال الفتوحــات مقــرًا لــه(، ففيــه مغالطــة واضحــة وجمانبــة للحــقِّ واحلقيقــة، 
ــام مل يــرق  فــإنَّ الذيــن نكثــوا البيعــة وخرجــوا عــى أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ــم اهلل  ــق حك ــى تطبي ــه ع ــتقامته، وحرص ــام واس ــه السَّ ــيٍّ علي ــدل ع ــم ع هل
، )فأولئــك الذيــن هتافتــوا يف بــادئ األمــر عــى عــيٍّ عليــه  يف النــاس ليــس إالَّ
، وال ســيام  ــام مــن أجــل البيعــة مل يطيقــوا حتمــل عدالتــه وشــّدته يف احلــقِّ السَّ
ــي  ــة الت ة الطويل ــدَّ ــك امل ــد تل ــوت بع ــكت أْن مت ــي أوش ــة الت ــته للعدال ممارس
ــال  ــت امل ــى بي ــاول ع ــا يف التط ــط مظاهره ــل أبس ــد متث ــا، وق ــهدت انعدامه ش

ــا(2. ــم بتحمله ــى هل ــرون فأنَّ ــه الكث ــدم علي ــذي أق ــه ال ــلبه وهنب وس

)1(- انظر: الشرازي، نارص مكارم: )نفحات الوالية( رشح هنج الباغة. جـ 1 ص249، 
دار جواد األئمة، بروت - لبنان، الطبعة الثانية 1430 هـ، 2009م. 

دار  ص252،   1 جـ  الباغة.  هنج  رشح  الوالية(  )نفحات  مكارم:  نارص  الشرازي،   -)2(
جواد األئمة، بروت - لبنان، الطبعة الثانية 1430 هـ، 2009م. 
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السيدة فاطمة )عليه السالم( والغدير شاهد ومبلغ

اأ. م. د. انت�سار عدنان العواد

ــداد  للغديــر حــدث وحديــث أثــر ال خيفــى يف التاريــخ اإلســامي عــى امت
ــال  ــني األجي ــه وب ــه حلقــات الوصــل بين ــه ووثاقت العصــور، ومــن مراكــز قوت
أولئــك الــرواة الذيــن عاينــوا تفاصيلــه، وكانــوا شــهودا ومبلغــني، ويف مقدمتهم 
ــق  ــاط وثي ــامية وارتب ــة س ــن مكان ــا م ــام هل ــام ب ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم الس
باحلادثــة وحديثهــا، وبمــن عقــد ألجلــه األمــر، وفــق اإلعــداد اإلهلــي والتنفيــذ 
ــث يف  ــذا احلدي ــة هب ــة احلج ــر يف ديموم ــر الكب ــا األث ــك كان هل ــوي. وكذل النب

أشــد الظــروف حلكــة بعــد رحيــل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه.

ويبــدأ جــذر هــذه الصلــة بــني الســيدة فاطمــة عليهــا الســام وبــني احلادثــة 
ــه يف  ــي رافقت ــه( الت ــه وآل ــى اهلل علي ــى )ص ــي املصطف ــة النب ــا بضع ــن كوهن م
ــه وآلــه(  حجــة الــوداع، فــرأت وســمعت مــن أبيهــا املصطفــى )صــى اهلل علي
مــا صــدر عنــه مــن وصايــا وأوامــر إهليــة نبويــة، وكان منهــا مــا جــرى يف غديــر 
ــن  ــب، وم ــن جان ــذا م ــه، ه ــكل تفاصيل ــدث ب ــى احل ــاهد ع ــت ش ــم، فكان خ
ــراوي  ــغ وال ــام املبل ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــت الس ــد كان ــر، فق ــب آخ جان
لذلــك احلديــث بــل واملحتــج بــه يف وقــت تطلــب الظــرف منهــا ذلــك. فلــم 
تتــوان عــن االحتجــاج بــه عــى املجتمــع الــذي أصــم أذنيــه وأغمــض عينيــه، 
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عــن ســطوع ووضــوح حقيقــة ذلــك احلــدث واحلديــث الــذي صــدح بــه النبــي 
حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( إباغــا عــن اهلل وتنفيــذا ألمــره تعــاىل. إذ بــه متــت 
نعمتــه وأكمــل دينــه القويــم. ويبتغــي البحــث تســليط الضــوء عــى خمرجــات 
احلديــث الواصلــة بســيدة نســاء العاملــني عليهــا الســام التــي تقــف عــى رأس 

الصحابــة الراويــن لــه، إذ تعــد مــن أبــرز حلقــات الوصــل هبــذا احلــدث.

لقد روي عنها حديث الغدير بطريقني: 

األول: بروايــة السلســلة الذهبيــة عــن طريــق األئمــة األطهــار عليهــم 
الســام.

الثاين: برواية طريق وصف بأنه ألطف الطرق وهو عن الفاطميات.

أما عن احتجاجها بحديث الغدير فقد احتجت مرتني:

االحتجاج األول: احتجت عى الصحايب حممود بن لبيد.

االحتجاج الثاين: عى الصحايب رافع بن خدجية.

ــيدة  ــي إىل الس ــا ينته ــا ورابع ــا ثالث ــاه طريق ــني أع ــد االحتجاج ــن ع يمك
ــام. ــا الس ــة عليه فاطم

ــع  ــر يف املجتم ــة واث ــن مكان ــا م ــام هل ــام ب ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم أن الس
ــع  ــه وق ــث ل ــل احلدي ــا يف نق ــان دوره ــور، ف ــر العص ــه ع ــامي وتارخي اإلس
خــاص ينســجم مــع موقفهــا املدافــع عــن حــق أمــر املؤمنــني عليــه الســام.

وسوف نتناول البحث يف حماور ثاث:



 السيدة فاطمة )عليه السالم( والغدير شادد ومبلا

297

املحور األول: حضور السيدة فاطمة )عليه السام( حادثة غدير خم.

املحور الثاين: احتجاج السيدة فاطمة )عليها السام( بحديث الغدير.

املحور الثالث: رواية السيدة فاطمة )عليها السام( حلديث الغدير.

املحور الأول: ح�سور ال�سيدة فاطمة )عليه ال�سالم( حادثة غدير خم

ــه وآلــه ألداء فريضــة  ــأ النبــي صــى اهلل علي يف الســنة العــارشة للهجــرة، هتي
ــن  ــر م ــدد كب ــه ع ــز مع ــد جته ــوداع)1(، وق ــة ال ــت بحج ــي عرف ــج والت احل
املســلمني، وكانــت الســيدة فاطمــة عليهــا الســام برفقــة أبيهــا صــى اهلل عليــه 

ــة.)2( ــذه الرحل ــه يف ه وآل

ــة  ــنني يف املدين ــع س ــث تس ــه( مك ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــد روي أن النب فق
املنــورة مل حيــج، ثــم أذن يف النــاس يف احلــج يف الســنة العــارشة: )أن رســول اهلل 
ــن  ــلمني م ــن املس ــر م ــة الكث ــدم إىل املدين ــاج(، فق ــه( ح ــه وآل ــى اهلل علي )ص
ــل  ــه( والعم ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــامم بالنب ــون اإلئت ــرة، يلتمس ــاء اجلزي أنح

ــره. ــا ألوام طبق

وكان من أهم ما ميز هذه الرحلة، عدة أمور من حيث: 

1- إهنــا احلجــة الوحيــدة واألخــرة للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، لــذا فقــد 

 -  222/3 وامللوك:  الرسل  تاريخ  الطري:   .75  -  74/2 اليعقويب  تاريخ  اليعقويب:   )1(
 .225

)2( أبو داود: السنن: 404/1. الطري: تاريخ الرسل وامللوك 223/3. ابن حبان: صحيح 
ابن حبان: 252/9. 
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اهتــم هبــا صــى اهلل عليــه وآلــه بتعليــم املســلمني مناســك احلــج وغرهــا.

2- كان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــد نعيــت إليــه نفســه الرشيفــة، فأعلــن 
للمســلمني عــن قــرب حلوقــه بالرفيــق األعــى.

ــن  ــغ ع ــة بل ــه إىل املدين ــق عودت ــه ويف طري ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص 3- أن النب
ــن  ــة م ــهر ذي احلج ــن ش ــرش م ــن ع ــوم الثام ــرة ي ــلمني يف ظه ــوع املس اهلل مج
تلــك الســنة، يف منطقــة تســمى غديــر خــم، حيــث أعلــن إن اإلمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو خليفتــه ووصيــه وويل أمــر األمــة مــن بعــده، وقــد بايعه املســلمون 

كلهــم مقريــن لــه بالطاعــة والــوالء)1(.

أمــا اإلمــام عــي )عليــه الســام( فــكان قــد بعثــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
عــى رأس جيــش إىل اليمــن لدعــوة أهلهــا إىل اإلســام، ومــن هنــاك واىف النبــي 

صــى اهلل عليــه وآلــه، والتقــى بــه عــى مشــارف مكــة)2(.

ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــن للنب ــن اليم ــدن م ــي بب ــدم ع ــي)3(: ))وق ــال الدارم ق
]وآلــه[ وســلم، فوجــد فاطمــة فيمــن حــل ولبســت ثيابــا صبيغــا، واكتحلــت، 
فأنكــر عــي ذلــك عليهــا. فقالــت: إن أيب أمــرين، فــكان عــي يقــول: ذهبــت إىل 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم حمرشــا عــى فاطمــة يف الــذي صنعت، 
ــرت  ــرت، فأنك ــام ذك ــلم، في ــه[ وس ــه ]وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــتفتيا لرس مس

)1( عن تفاصيل حديث الغدير ورواته ومصادره. ينظر: االميني: الغدير يف الكتاب والسنة 
واألدب والتاريخ الذي يقع يف احد عرش جزءا. 

)2( الطري: تاريخ: 213/3، 222 - 223. ابن كثر: البداية والنهاية: 5 / 160. 
)3( سنن الدارمي 45/2 47، وينظر أيضا: مسلم: صحيح مسلم 40/4. 
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ذلــك عليهــا. فقــال: صدقــت. مــا فعلــت حــني فرضــت احلــج. قلــت: اللهــم 
ــال.  ــل. ق ــا حتل ــدي. ف ــي اهل ــان مع ــال: ف ــولك. ق ــه رس ــل ب ــام أه ــل ب إين أه
ــه النبــي  ــه عــي مــن اليمــن والــذي أتــى ب فــكان مجاعــة اهلــدي الــذي قــدم ب
ــروا إال  ــم وق ــاس كله ــل الن ــة، فح ــة بدن ــلم مائ ــه[ وس ــه ]وآل ــى اهلل علي ص
ــوم  ــام كان ي ــدي، فل ــه ه ــن كان مع ــلم، وم ــه[ وس ــه ]وآل ــى اهلل علي ــي ص النب

ــا باحلــج...((. ــى فأهللن ــة وجــه إىل من الروي

ــا  ــة عليه ــيدة فاطم ــة الس ــى مرافق ــة ع ــة واضح ــاه دالل ــة أع ــي الرواي فف
ــوداع،  ــة ال ــهدت حج ــا ش ــه(، وأهن ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــا النب ــام أبيه الس
ومــن ثــم فأهنــا مؤكــدا قــد حــرت يــوم البيعــة ألمــر املؤمنــني عليــه الســام 

ــه مــن احلــج. ــر خــم بعــد منرف يف غدي

ــر  ــام أم ــاه ملق ــة أع ــاءة يف الرواي ــن إس ــا ورد م ــارة إىل م ــا اإلش وال تفوتن
املؤمنــني عليــه الســام، وطبيعــة عاقتــه بالصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، إذ 
تشــر الروايــة إىل عــدم تصديــق أمــر املؤمنــني عليــه الســام وشــكه بــام قالتــه 
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــد النب ــذا قص ــام، ل ــا الس ــة عليه ــة فاطم ــه الصديق وفعلت
ــه  ــني علي ــر املؤمن ــه، إذ أن أم ــن قبول ــا ال يمك ــذا م ــا. وه ــا عليه ــه( حمرش وآل
الســام يعــرف جيــدا مكانــة الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، فــا يشــك بــأي 
ــا  ــا، وم ــا وعلمه ــا ومقامه ــامل بمكانته ــو الع ــا، إذ ه ــدر عنه ــل يص ــول أو فع ق
ــم  ــه(. ث ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــا النب ــن أبيه ــه وم ــك من ــرف بذل ــد أع كان أح
ــه يتحــني الفرصــة لإليقــاع هبــا، وهــذا مــا ال  مــا معنــى )حمرشــا عليهــا( وكأن
ينســجم مــع واقعيــة تلــك العاقــة املثــى والفريــدة التــي مجعــت بينهــام، وكانت 
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مثــاال متكامــا فريــدا عــز نظــره يف التكافــؤ واالنســجام، شــهدت بذلــك كلامته 
عليــه الســام فيهــا، وكلامهتــا فيــه بــل وحزنــه الشــديد لفقدهــا)1(.

ومــا هــذه اإلملاحــة الدخيلــة عــى النــص إال إشــارة واضحــة ملحاولــة الوضع 
بقصــد اإلســاءة لتلــك العاقــة بــني األمــر والصديقــة عليهام الســام)2(.

ــه  ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــأل النب ــيدة فاطمــة عليهــا الســام تس ــت الس وكان
ــًا للنــاس، فقــد ســئلت عائشــة عــن حلــوم  عــن األحــكام املتعلقــة باحلــج تبيان
األضاحــي، فقالــت: قــد كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه هنــى عنهــا، ثــم 
رخــص فيهــا؛ قــدم عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام مــن ســفر، فأتتــه فاطمــة 
ــه رســول اهلل صــى  ــه عن ــه الســام: »أو مل ين بلحــم مــن ضحاياهــا، فقــال علي
اهلل عليــه وآلــه ؟ فقالــت: »انــه قــد رخــص فيهــا«. قالــت: فدخــل عــي عليــه 
الســام عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فســأله عــن ذلــك. فقــال: كلهــا 

مــن ذي احلجــة إىل ذي احلجــة)3(.

وروي عنــه صــى اهلل عليــه وآلــه قولــه البنتــه الســيدة فاطمــة عليهــا الســام: 
ــرة  ــد أول قط ــك عن ــر ل ــه يغف ــهديا فأن ــك ِفأش ــي اىل أضحيت ــة قوم ــا فاطم »ي

)1( عن طبيعة العاقة بني أمر املؤمنني والصديقة فاطمة ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء 
عليها السام ص197 200. 

)2( كانت اإلساءة ألهل البيت عليهم السام سيام األمر والصديقة عليهام السام مما انتهجه 
الرواة ألغراض شتى. ملزيد من التفاصيل ينظر: النر اهلل، والعواد: مقام السيدة فاطمة 
172، العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السام ص200  يف السنة النبوية ص124 

 .505 452 ،.238
)3( ابن حنبل: مسند أمحد بن حنبل: 282/6. اهليثمي: جممع الزوائد 27/4. 
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ــاَي  ــِكي َوحَمَْي ــَايِت َوُنُس ــويل: ﴿إِنَّ َص ــه، وق ــب عملت ــا كل ذن ــن دمه ــر م تقط
ُل امْلُْســِلِمنَي﴾)1(  يــَك َلــُه َوبَِذلـِـَك ُأِمــْرُت َوَأَنــا َأوَّ َومَمـَـايِت هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلـِـنَي * اَل رَشِ
قيــل يــا رســول اهلل: هــذا لــك وألهــل بيتــك خاصــة؟ بينــام تشــر روايــة ثانيــة 
إىل إن الســيدة فاطمــة عليهــا الســام هــي مــن ســألت.)2( قــال صــى اهلل عليــه 

وآلــه: ال بــل لنــا وللمســلمني عامــة«)3(.

ويف روايــة ثانيــة قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه هلــا: »يــا فاطمــة! قومي 
واشــهدي أضحيتــك، أمــا أن لــِك بــأول قطــرة تقطــر مــن دمهــا مغفــرة لــكل 
ذنــب، أمــا انــه جيــاء هبــا يــوم القيامــة بلحومهــا ودمائهــا ســبعني ضعفــًا، حتــى 

توضــع يف ميزانــك، هــي آلل حممــد والنــاس عامــة«)4(.

إن النصــوص أعــاه تــدل عــى أن الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام كانــت 
شــاهدة حــدث البيعــة، فضــا عــن نصــوص االحتجــاج التــي ســتأيت اإلشــارة 
إليهــا فيــام بعــد، فــإن فيهــا مــن الداللــة عــى ذلــك احلضــور والشــهود لوقعــة 

الغديــر ومــا جــرى فيهــا.

)1( سورة األنعام آية 162 ـ163. 
)2( الزيلعي: نصب الراية: 6 / 96. اهليثمي: جممع الزوائد: 4 / 17. 

)3( الطراين: املعجم األوسط: 3 / 69، املعجم الكبر: 18 / 239. كتاب الدعاء: ص395، 
احلاكم: املستدرك عى الصحيحني: 4 / 222. البيهقي: السنن: 5 / 239، 9 / 283، 
كتاب فضائل األوقات: ص403. القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن: 7 / 155. اهليثمي: 

جممع الزوائد: 4 / 17. 
)4( البيهقي: السنن: 9 / 283. 
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ــا  ــام أهن ــا الس ــة عليه ــة فاطم ــنده إىل الصديق ــراي)1( بس ــد روى الط وق
قالــت: خــرج علينــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عشــية عرفــة. فقــال: إن 
اهلل جــل شــأنه - باهــى بكــم، وغفــر لكــم عامــة، ولعــي خاصــة، وأنــا أرســلت 
اىل النــاس مجيعــًا غــر حمــاب لقرابتــي، إن الســعيد كل الســعيد وحــق الســعيد 

مــن أحــب عليــًا يف حياتــه وبعــد موتــه.

فقــد تكــون عشــية عرفــة تلــك واقعــا يف حجــة الــوداع زمانــا ومكانــا، وأيضا 
ــارة إىل  ــا إش ــامل األول فإهن ــرض االحت ــع ف ــا، وم ــط زمان ــون فق ــل أن تك حيتم
حضورهــا مــع أبيهــا يف تلــك احلجــة األخــرة وأيضــا فيهــا داللــة عــى تأكيــد 
النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى مــواالة اإلمــام أمــر املؤمنــني وفضلــه 

عليــه الســام.

املحور الثاين: احتجاج ال�سيدة فاطمة )عليها ال�سالم( بحديث الغدير

أوردت الروايــات احتجــاج الســيدة فاطمــة عليهــا الســام بحديــث الغديــر، 
حادثتني:  يف 

)1( املعجم الكبر: 22 / 415. وكذلك رواه الصدوق: االمايل: ص248 - 249. الطري 
الصغر: دالئل الزهراء: ص36 - 37. عامد الدين الطري: بشارة املصطفى: ص237. 
اخلوارزمي: املناقب: ص78 - 79. ابن عساكر تاريخ دمشق: 42 / 187. ابن البطريق: 
العمدة: ص200. االربي: كشف الغمة: 2 / 78. حمب الدين الطري: ذخائر العقبى: 
ابن   .132  /  9 الزوائد:  جممع  اهليثمي:  ص452.  اإليامن:  هنج  جر:  ابن  ص92. 
الدمشقي: جواهر املطالب: 101/1. البيايض: الراط املستقيم: 50/2. القندوزي: 

ينابيع املودة: 381/1. 



 السيدة فاطمة )عليه السالم( والغدير شادد ومبلا

303

أوال: احلادثة األوىل: 

روى اخلزاز القمي)1( رواية أسندها إىل حممود بن لبيد قال: 

ــور  ــأيت قب ــة ت ــت فاطم ــه، كان ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــض رس ــا قب ))مل
ــت  ــام أتي ــض األي ــام كان يف بع ــاك، فل ــي هن ــزة وتبك ــر مح ــأيت ق ــهداء، وت الش
قــر محــزة ريض اهلل عنــه، فوجدهتــا صلــوات اهلل عليهــا تبكــي هنــاك، فأمهلتهــا 
حتــى ســكتت، فأتيتهــا وســلمت عليهــا. وقلــت: يــا ســيدة النســوان! قــد واهلل 

قطعــت أنيــاط)2( قلبــي مــن بكائــك.

فقالــت: يــا بــا عمــر)3( حيــق يل البــكاء، ولقــد أصبــت بخــر اآلبــاء رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، واشــوقاه إىل رســول اهلل، ثــم أنشــأت عليهــا الســام 

تقــول:
ذكـــره  قـــل  مــيــت  ــا  ــوم ي مـــات  ــرإذا  ــث أك واهلل  مـــــات  أيب  وذكــــــر 

قلت: يا سيديت! إين سائلك عن مسألة تلجلج يف صدري.

قالت: سل.

ــي  ــى ع ــه ع ــل وفات ــه قب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــص رس ــل ن ــت: ه قل

)1( كفاية األثر ص198 199. 
)2( أنياط مجع نياط. والنياط بكر النون ككتاب: عرق غليظ، نيط به القلب إىل الوتني، فنياط 
الفراهيدي: العني 456/7، الزخمرشي:  القلب به.  القلب هو ذلك العرق الذي يعلق 
الطرحيي: جممع  املنر 630/2،  املصباح  الفيومي:  الفائق يف غريب احلديث 282/2، 

البحرين 277/4. 
)3( لعلها يا أبا عمر. ولكن من ترجم له مل يذكر هذه الكنية له. 
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ــة؟ باإلمام

قالت: واعجباه! أنسيتم يوم غدير خم.

قلت: قد كان ذلك، ولكن أخريني بام أرس إليك.

ــه  ــن أخلف ــر م ــي خ ــول: )ع ــمعته يق ــد س ــاىل لق ــهد اهلل تع ــت: أش قال
فيكــم، وهــو اإلمــام واخلليفــة بعــدي، وســبطي وتســعة مــن صلــب احلســني 
أئمــة أبــرار، لئــن اتبعتموهــم وجدمتوهــم هاديــن مهديــني، ولئــن خالفتموهــم 

ــة(. ــوم القيام ــم إىل ي ــاف فيك ــون االخت ليك

قلت: يا سيديت! فام باله قعد عن حقه؟ 

قالــت: يــا بــا عمــر! لقــد قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: مثــل اإلمــام 
مثــل الكعبــة إذ تؤتــى وال يــأيت - أو قالــت: مثــل عــي -. ثــم قالــت: أمــا واهلل 
لــو تركــوا احلــق عــى أهلــه، واتبعــوا عــرة نبيــه ملــا اختلــف يف اهلل تعــاىل اثنــان، 
ولورثهــا ســلف عــن ســلف، وخلــف بعــد خلــف حتــى يقــوم قائمنــا التاســع 
مــن ولــد احلســني، ولكــن قدمــوا مــن أخــره، وأخــروا مــن قدمــه اهلل، حتــى إذا 
ــاروا بشــهوهتم، وعملــوا  أحلــد املبعــوث، وأوذعــوه احلــدث املحــدوث، واخت
ــاُر  َت ــاُء َوخَيْ ــا َيَش ــُق َم ُل ــَك خَيْ ــول: »َوَربُّ ــمعوا اهلل يق ــم أو مل يس ــا هل ــم، تب بآرائه
ـَـا اَل  ُة«)1( بــل ســمعوا، ولكنهــم كــام قــال اهلل ســبحانه: »َفإهِنَّ ــَرَ َمــا َكاَن هَلـُـُم اخْلِ
ــُدوِر«)2(، هيهــات بســطوا  تـِـي يِف الصُّ َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلِكــْن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّ

)1( سورة القصص اآلية 68. 
)2( سورة احلج اآلية 46. 
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ــوذ  ــْم(()1(، أع ــلَّ َأْعاَمهَلُ ــْم َوَأَض ــا هَلُ ــم، ))َفَتْعًس ــوا آجاهل ــم ونس ــا آماهل يف الدني
بــك يــا رب مــن اجلــور بعــد الكــور((.

يمكــن القــول أنــه ال يفوتنــا تســجيل بضعــة حيثيــات عــى مــا جــاء يف النص 
أعاه:

1 راوي احلادثــة: هــو أبــو نعيــم حممــود بــن لبيــد بــن عقبــة بــن رافــع بــن 
ــي  ــد النب ــى عه ــد ع ــدين. ول ــهي امل ــاري األش ــد األنص ــن زي ــس ب ــرؤ القي إم
ــلمة، كان  ــن مس ــد ب ــت حمم ــور بن ــه أم منظ ــه( وأم ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص حمم
لــه عقــب ولكــن انقرضــوا)2(، قــال البخــاري)3(: لــه صحبــة. فيــام قــال ابــن 
ــم  ــني، وترج ــي)5( يف التابع ــره العج ــة، وذك ــه صحب ــرف ل ــم)4(: ال نع أيب حات
ــامع،  ــه بالس ــا يشء رصح في ــس فيه ــث لي ــه أحادي ــرج ل ــل)6( وخ ــن حنب ــه اب ل

)1( سورة حممد اآلية 8. 
)2( تنظر ترمجته: ابن سعد: الطبقات الكرى 77/5، ابن حنبل: مسند 427 429، البخاري: 
التاريخ الكبر 402/7، ابن حبان: الثقات 197/3، 434/5، مشاهر علامء االمصار 
1379، العجي: معرفة الثقات 97/1،  ص52، ابن عبد الر: االستيعاب 1378/3 
ابن ايب حاتم: اجلرح والتعديل 289/8، املزي: هتذيب الكامل 309/27،   ،226/2
التهذيب  تقريب   ،35/6 اإلصابة  حجر:  ابن   ،485/3 النباء  اعام  سر  الذهبي: 

164/2، هتذيب التهذيب 59/10، الصنعاين: سبل السام 173/3. 
)3( التاريخ الكبر 402/7. 

)4( اجلرح والتعديل 289/8. 
)5( معرفة الثقاة 226/2، وينظر: الصنعاين: سبل السام 173/3. 

)6( املسند ص427 429. 
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ونعتــه ابــن حجــر)1( بالصحــايب الصغــر جــل روايتــه عــن الصحابــة، واحتمــل 
أن يكــون عمــره يــوم وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( ثــاث عــرشة ســنة)2(، 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــيل ع ــروي املراس ــه ي ــان)3(: أن ــن حب ــال اب وق
ــال  ــامء الرج ــع عل ــد أمج ــا، وق ــن أهله ــة، روى ع ــل املدين ــداده يف أه ــه( ع وآل
مــن مدرســة اخللفــاء عــى وثاقتــه. وهنــاك مــن عــده وحممــود بــن الربيــع بــن 
لبيــد شــخصا واحــدا، وان قوهلــم بــن لبيــد نســبة جلــده)4(، ولكــن ابــن عبــد 
ــن  ــال اب ــع. وق ــن الربي ــود ب ــن حمم ــن م ــد أس ــن لبي ــود ب ــال: أن حمم ــر)5( ق ال
حجــر: حممــود بــن لبيــد اشــهي مــن االوس وحممــود بــن الربيــع خزرجــي)6(، 
كان لــه موقفــا يف االحتجــاج عــى عثــامن أيــام حكمــه)7(، اختلــف يف وفاتــه يف 

93 أو 96 أو 97 أو 99هـــ)8(.

بعد عرض ترمجة حممود بن لبيد يمكن القول: 

يتضــح مــن ترمجــة هــذا الصحــايب ناقــل احلادثــة أنــه ولــد عــى عهــد رســول 

)1( تقريب التهذيب 164/2. 
)2( هتذيب التهذيب 60/1. 

)3( الثقات 434/5. 
)4( ابن حزم: املحى 188/3. 

)5( االستيعاب 3/ 1378 1379، ابن حجر: اإلصابة 35/6. 
)6( اإلصابة 35/6. 

)7( الشهرستاين: وضوء النبي )صى اهلل عليه وآله( 424/2. 
تقريب  حجر:  ابن   ،485/3 النباء  أعام  سر  الذهبي:   ،197/3 الثقات  حبان:  ابن   )8(

 .164/2
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اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( لذلــك يبــدو أنــه كان صغــرا يف العهــد النبــوي كــام 
رصح بذلــك ابــن حجــر)1( الــذي احتمــل أن يكــون عمره 13 ســنة. لــذا يمكن 
القــول أن مــا بــني احلادثــة ووفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه وآله( أيــام قليلــة، فلامذا 
نجــده يتســائل هــل نــص النبــي حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( قبــل وفاتــه عــى 
ــه  ــه الســام باإلمامــة؟ ايــن كان هــذا الرجــل والنبــي )صــى اهلل علي عــي علي
وآلــه( يصــدح ليــل هنــار بأحقيــة أمــر املؤمنــني عليــه الســام وتنصيبــه إمامــا 
للمســلمني؟!! أن قيــل ربــام لصغــر ســنه، فهــل يــا تــرى هبــذه األيــام القائــل 
كــر ونضــج وأصبــح مؤهــا ومــدركا لإلمامــة؟ أم أنــه كان خــارج املدينــة؟ أم 

لعــل الدعايــة املضــادة كانــت قويــة بحيــث ضللــت عــى النــاس احلقيقــة!!.

ــه  ــا علي ــام واحتجاجه ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــواب الس ــي ج ــن يكف ولك
بالقــول: أنســيتم يــوم غديــر خــم؟ هــذا يعنــي أنــه كان حــارضا بشــكل قطعــي 
يف ذلــك اليــوم فالصديقــة فاطمــة عليهــا الســام ال تقــول شــططا وحاشــاها. 

ثــم أنــه أقــر هلــا قائــا: قــد كان ذلــك.

2- مــا لدافــع إىل ذهــاب حممــود بــن لبيــد إىل قــر محــزة، هــل للزيــارة؟ أم 
أنــه كان يتابــع حركــة الســيدة فاطمــة عليهــا الســام؟!

3- تقــول الروايــة أن الصديقــة فاطمــة )عليهــا الســام( كانــت مواظبــة عــى 
زيــارة قــر محــزة )عليــه الســام( والشــهداء بعــد وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه(، وهــذا مــا عــرف عنهــا، ولكــن بكائهــا عنــده بتلــك احلالــة التــي أثــارت 
شــجن وعاطفــة حممــود بــن لبيــد وإجابتهــا بــأن بكائها إنــام كان عــى أبيهــا. إذن 

)1( هتذيب التهذيب 60/1. 
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ملــاذا ال تذهــب وتبكــي عنــد قــر أبيهــا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

ــه  ــى اهلل علي ــره )ص ــن ق ــد ع ــا ان تبتع ــكاء اضطروه ــا الب ــل أن مانعيه فه
ــة  ــد حادث ــة بع ــا الصحي ــوء حالته ــن س ــا، ولك ــا ومهه ــإزداد وجده ــه(، ف وآل
اهلجــوم والــرب، مــا كانــت لتؤهلهــا للذهــاب بشــكل متتابــع إىل زيــارة قــر 
محــزة )عليــه الســام( وهــو يف موضــع أحــد البعيــد عــن املدينــة. إال أن تكــون 

زيارهتــا لــه قبــل احلادثــة.

4- مــا معنــى قولــه هلــا: ))أخرينــي بــام أرس إليــك((، فــإن كان رسا فكيــف 
ــرض  ــذي يف ــه( ال ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــة كام النب ــم أن صيغ ــه؟ ث تذيع
ــموله كل  ــاب وش ــع اخلط ــى توس ــل ع ــام يدل ــه، إن ــا ببضعت ــه كان رسا خاص أن
ــه  ــن أخلف ــر م ــي خ ــول: )ع ــاب بالق ــه اخلط ــاظ وتوجي ــل األلف ــة بدلي األم
فيكــم، وهــو اإلمــام واخلليفــة بعــدي، وســبطيه وتســعة مــن صلــب احلســني 
أئمــة أبــرار، ألن أتبعتموهــم وجدمتوهــم هاديــني مهديــني، ولئــن خالفتموهــم 

ــة((. ــوم القيم ــم إىل ي ــاف فيك ــون االخت ليك

فهــل أن الســيدة فاطمــة )عليهــا الســام( بحاجــة هلــذه املعلومــة عــن أحقيــة 
زوجهــا ومكانتــه وعواقــب خمالفتــه، وهــي األعلــم بذلــك. إذن فاخلطــاب ليس 

هلــا بــل لأمــة مجعــاء، فهــل هــذا رس خــاص هبــا.

ــة  ــة فاطم ــه الصديق ــت ب ــذي اختص ــث األرسار ال ــا ان حدي ــح لدين والراج
ــد  ــا بع ــل بيته ــا وأه ــيجري عليه ــام س ــا ب ــو إخباره ــام ه ــام( إن ــا الس )عليه
ــا  ــق بأبيه ــهيدة تلح ــا أول ش ــه( وأهن ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم ــل النب رحي
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ــوم)1(. ــن الق ــا م ــذي ناهل ــم ال ــراء الظل ج

4 ويــأت ســؤال آخــر يزيــد األمــر حــرة يف حممــود بــن لبيــد أن كان صحابيــا 
ــى  ــام معن ــه( ف ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــمع م ــرة وس ــك الف ــاش تل ع
قولــه ســائا عــن موقــف اإلمــام عــي )عليــه الســام(: ))فــام بالــه قعــد عــن 
حقــه؟!((، فهــل كان غائبــا عــن احلــدث؟ وهــل أن اهلل تــرك حقــه؟ أمل يصــدح 
هــو والصديقــة فاطمــة )عليهــا الســام( بذلــك احلــق ومل يــركا حجــة ألحــد.

ــن  ــاب ع ــن غ ــدا مل ــرة ج ــرة متأخ ــاء يف ف ــؤال ج ــذا الس ــون ه إال أن يك
ــي  ــام( الت ــم الس ــت )عليه ــل البي ــادة أله ــة املض ــه الدعاي ــدث وضللت احل

ــه. ــن حق ــازل ع ــورة املتن ــام( بص ــه الس ــي )علي ــام ع ــورت اإلم ص

احلادثة الثانية

ــن  ــا يف املهاجري ــام( خطبته ــا الس ــة )عليه ــيدة فاطم ــت الس ــد أن ألق بع
ــا ســيدة  واألنصــار وانرفــت، تبعهــا رافــع بــن رفاعــة الزرقــي وقــال هلــا: ي
النســاء، لــو كان أبــو احلســن تكلــم يف هــذا األمــر وذكــر للنــاس قبــل أن جيــري 

ــه أحــدا. ــا ب هــذا العقــد، مــا عدلن

فقالــت لــه: »إليــك عنــي، فــام جعــل اهلل ألحــد بعــد غديــر خــم مــن حجــة 
وال عــذر«.)2( 

)1( عن تفاصيل حديث اإلرسار ينظر: العواد: السيدة فاطمة الزهراء عليها السام ص701 
 .706

)2( الطري اإلمامي: دالئل اإلمامة ص122. 
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ــرد، إذ  ــة ال ــا مؤن ــذا الرجــل كفان ــق عــى تســاؤل ه ــيد املقــرم)1( تعلي وللس
يقــول:

ــام أمــر املؤمنــني بالدعــوة  ))عجيــب مــن هــذا األمحــق أن يتغافــل عــن قي
وتعريفهــم أحقيتــه باألمــر، فــإن خطبتــه الطويلــة املعروفــة بالوســيلة املذكــورة 
يف روضــة الــكايف)2( ملحقــة بتحــف العقــول ص139 ويف هامــش مــرآة 
العقــول)3( ج4 ص203، ويف الــوايف ج4 ص4 يف أول الــروض)4( فإهنــا يف 
ــام وفيهــا التذكــر  ــه( بســبعة أي ــه وآل ــاة النبــي )صــى اهلل علي املســجد بعــد وف

ــر((. ــذا األم ــى ه ــني ع ــم املتوثب ــر وظل ــوم الغدي بي

ولكن من هو رافع بن رفاعة الزرقي؟ وهل كان غائبا عن املدينة؟

هــو رافــع بــن رفاعــة بــن رافــع بــن مالــك بــن العجــان بن عمــرو بــن عامر 
بــن زريــق النصــارى اخلزرجــي الزرقــي، صحــايب روى عــن رســول اهلل )صــى 
ــده  ــه، وع ــح صحبت ــول: ال تص ــد الر)6(يق ــن عب ــن اب ــه()5(. لك ــه وآل اهلل علي

)1( وفاة الصديقة فاطمة )عليها السام( ص144. 
)2( الكليني: الكايف: 18/8. 

)3( املجلي: مرآة العقول 37/25. 
)4( الفيض الكاشاين: الوايف 17/26. 

)5( ابن األثر: أسد الغابة 161/2، ابن حجر: اإلصابة 364/2، تقريب التهذيب 290/1. 
)6( االستيعاب 480/2. 
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غــره غــر معــروف)1( بــل جمهــول)2(، وقيــل عنــه أنــه تابعــي)3(، ويف ترمجتــه 
ــاه.  ــة أع ــتدال بالرواي ــوم(( مس ــايب مذم ــه: ))صح ــال عن ــامزي)4( ق ــد الن عن
وهنــاك مــن احتمــل أن يكــون رافــع هــذا هــو نفســه رافــع بــن خديــج)5(. فيــام 
نجــد ابــن األثــر)6( قــد فصــل بيتهــام وترجــم لــكل واحــد منهــام عــى حــدة، 

ــامي)7(. ــي الش ــل الصاحل ــك فع وكذل

أمــا مــن ترجــم رافــع بــن خديــج بــن رافــع بــن عــدي بــن زيــد بــن جشــم 
ــى  ــن اخلــزرج األنصــاري األويس احلارثــي)8(. يكن ــن احلــارث ب ــة ب ــن حارث ب
بــأيب عبــد اهلل وقيــل أبــو خديــج)9(. عــد مــن أصحــاب النبــي )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( وأمــر املؤمنــني )عليــه الســام()10(، قيــل أنــه عــرض نفســه يــوم بــدر 

)1( املزي: هتذيب الكامل 26/9، الشوكاين: نيل األوطار 20/6، العظيم آبادي: عون املعبود 
 .211/9

)2( الشوكاين: نيل األوطار 20/6. 
)3( ابن حجر: تقريب التهذيب 290/1، اخلزرجي اليمني: خاصة هتذيب الكامل ص113. 

)4( مستدركات علم رجال احلديث 381/3. 
)5( ابن حجر: اإلصابة 364/2، تقريب التهذيب 290/1. 

)6( أسد الغابة 160/2ـ 161. 
)7( سبل اهلدى والرشاد 88/4. 

الكرى 257/5،  الطبقات  ابن سعد:  ترمجته:  وتنظر  الغابة 160/2،  أسد  األثر:  ابن   )8(
الر:  عبد  ابن   ،121/3 الثقات  حبان:  ابن   ،479/3 والتعديل  اجلرح  حاتم:  أيب  ابن 

االستيعاب 479/2 480،. 
)9( الضحاك: األحاد واملثاين 231/2، ابن حبان: مشاهر علامء األمصار ص31. 

)10( الطويس: الرجال ص39، 63، التفريش: نقد الرجال 231/2. 
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ــد،  ــوم أح ــازه ي ــره، وأج ــه( لصغ ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــرده النب ــاد، ف للجه
ــول  ــال رس ــهم، فق ــد س ــوم أح ــه ي ــا، وأصاب ــدق وغرمه ــد واخلن ــهد أح فش
ــه شــهد  ــل أن ــوم القيمــة)1(، وقي ــا أشــهد لــك ي ــه(: أن ــه وآل اهلل )صــى اهلل علي
ــر  ــهود أم ــن ش ــل كان م ــام()2(، وقي ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــع أم ــني م صف

ــني)3(،  ــد صف ــم بع ــاب التحكي ــى كت ــام( ع ــه الس ــني )علي املؤمن

ــاند  ــا)4(، وس ــن حمدثيه ــكان م ــاب، ف ــن اخلط ــر ب ــام عم ــان أي ــدم أصفه ق
ــول  ــده للوص ــه وعبي ــع ولدي ــلح م ــرة، فتس ــه األخ ــورص يف أيام ــا ح ــامن مل عث
إىل عثــامن)5(، وكان عريــف قومــه يف املدينــة)6(، جمالســا ملــروان بــن احلكــم)7(، 
وكان ممــن يفتــي يف املدينــة أيــام معاويــة ومــا بعــده)8(، تــويف أيــام معاويــة)9(، 
وقيــل أيــام عمر بــن عبــد العزيــز)10( واختلف يف ســنة وفاتــه مابني 68هـــ)11(، 

)1( ابن عبد الر: االستيعاب 479/2 480، ابن االثر: أسد الغابة 160/2. 
)2( ابن عبد الر: االستيعاب 480/2، ابن االثر: أسد الغابة 161/2. 

)3( النامزي: مستدركات علم رجال احلديث 381/3. 
)4( أبن حبان األصبهاين: طبقات املحدثني بأصبهان 251/1. 

)5( أبن حبان األصبهاين: طبقات املحدثني 251/1. 
)6( ابن حجر: اإلصابة 362/2 363. 

)7( ابن حنبل: مسند 22/3. 
)8( الذهبي: سر أعام النباء 181/3 183. 

)9( ابن حجر: اإلصابة 2/ 363. 
)10( ابن سعد: الطبقات الكرى 257/5. 

)11( الضحاك: اآلحاد واملثاين 121/4. 
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73هـــ، 74هـــ)1(، 100هـــ)2(.

وثمــة ماحظــة جديــرة باإلشــارة إليهــا أن مــن ضمــن الــرواة عــن رافــع بــن 
ــة األوىل  ــة احلادث ــا يف رواي ــد(، وهــو الــذي مــر بن ــن لبي خديــج كان )حممــود ب
ــني  ــني احلادثت ــة ب ــة عاق ــل ثم ــام. فه ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــاج الس الحتج
ــار هذيــن احلادثتــني منفصلتــني بــكل تفاصيلهــا، وان نقــل احدمهــا عــن  باعتب
ــه  ــت صحبت ــا كان ــة ان كامه ــع ماحظ ــألة. م ــذه املس ــه هب ــط ل ــر ال رب األخ

ــيل. ــن رواة املراس ــام م ــاف أو أهن ــل خ ــه حم ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص للنب

املحور الثالث: رواية ال�سيدة فاطمة )عليها ال�سالم( حلديث الغدير

ــر(.  ــة )الغدي ــث الوالي ــة حلدي ــام راوي ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــت الس كان
ــني: ــك بطريق ــد ورد ذل وق

ــاء  ــام: ج ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــة ألئم ــلة الذهبي ــن السلس األول: ع
ــيط. ــاف بس ــاكر باخت ــن عس ــدوق واب ــد الص ــك عن ذل

ــا  1- الشــيخ الصــدوق)3(: ))حدثنــا حممــد بــن عمــر احلافــظ، قــال: حدثن
احلســن بــن عبــد اهلل التميمــي قــال: حدثنــي أيب قــال: حدثنــي ســيدي عــي بــن 
موســى الرضــا عليهــام الســام عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر 

)1( ابن حبان: مشاهر علامء األمصار ص31، ابن االثر: أسد الغابة 160/2. 
)2( السخاوي: التحفة اللطيفة 339/1. 

السام  عليه  الرضا  اإلمام  مسند  عطاردي:   ،69/2 السام  عليه  الرضا  أخبار  عيون   )3(
 .133/1
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بــن حممــد، عــن أبيــه حممــد بــن عــي عــن أبيــه عــي بــن احلســني عــن أبيــه عــن 
أبيــه احلســني، فاطمــة بنــت رســول اهلل )صــل اهلل عليــه وآلــه وســلم(، إن النبــي 
عليــه الصــاة والســام قــال لعــي عليــه الســام: مــن كنــت وليــه فعــي وليــه، 

ومــن كنــت إمامــه فعــي إمامــه((.

2- ابــن عســاكر)1(: ))أخرنــا أبــو القاســم زاهــر بــن طاهــر، أنــا أبــو ســعد 
ــد  ــا حمم ــني، ن ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــن حمم ــو احلس ــيد أب ــا الس ــزرودي، أن اجلن
ــد اهلل بــن العبــاس  ــا احلســن بــن عب بــن عبــد اهلل بــن عمــر املقــرئ احلافــظ، ن
التميمــي، حدثنــي أيب، حدثنــي عــي بــن موســى الرضــا، عــن أبيــه، عــن جــده 
جعفــر، عــن أبيــه، عــن جــده عــي بــن احلســني بــن عــي، عــن أمــه)2( فاطمــة 
قالــت: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم( لعــي مــن كنــت وليــه 

فعــي وليــه((.

الثاين: سند الفاطميات

ومــن النصــوص الدالــة عــى روايــة الســيدة فاطمــة عليهــا الســام حلديــث 
ــزق  ــب مم ــد الغال ــب األس ــه ))مناق ــزري يف كتاب ــن اجل ــه اب ــا أخرج ــر م الغدي
الكتائــب ليــث بــن غالــب أيب احلســن عــي بــن أيب طالــب املعــروف بـــأسنى 

ــال:  ــام(()3(، ق ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــب ع ــب يف مناق املطال

)وألطــف طريــق وقــع هبــذا احلديــث وأغربــه، مــا حدثنــا بــه شــيخنا خامتــة 

)1( تاريخ مدينة دمشق 187/42. 
)2( لعل هناك سقط، فلعله عن أبيه احلسني عليه السام عن أمه فاطمة عليها السام. 

)3( ص40 41. 
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ــال:  ــافهة. ق ــديس مش ــب املق ــن املح ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــر حمم ــو بك ــاظ أب احلف
أخرتنــا الشــيخة أم حممــد زينــب بنــت أمحــد بــن عبــد الرحيــم املقدســية، عــن 
أيب املظفــر حممــد بــن فتيــان بــن املســيني. قــال: أخرنــا أبــو موســى حممــد بن أيب 
بكــر احلافــظ. أخرنــا ابــن عّمــة والــدي القــايض أبــو القاســم عبــد الواحــد بــن 
حممــد بــن عبــد الواحــد املــدين بقــراءيت عليــه، أخرنــا ظفــر بــن داعــي العلــوي 
بأســرآباد، أخرنــا والــدي وأبــو أمحــد بــن مطــرف املطــريف. قــاال: حدثنــا أبــو 
ســعيد اإلدريــي إجــازة فيــام أخرجــه يف تاريــخ أســرآباد، حدثنــي حممــد بــن 
حممــد بــن احلســن أبــو العبــاس الرشــيدي مــن ولــد هــارون الرشــيد بســمرقند 
ــا  ــواين، حدثن ــر احلل ــن جعف ــد ب ــو احلســن حمم ــا أب ــه، حدثن ــاه إالّ عن ــا كتبن وم
ــن أمحــد  ــا بكــر ب ــن جعفــر األهــوازي مــوىل الرشــيد، حدثن ــن حممــد ب عــي ب
ــة  ــي فاطم ــا، حدثتن ــى الرض ــن موس ــي ب ــت ع ــة بن ــا فاطم ــري، حدثتن الق
ــت  ــة بن ــا فاطم ــن: حدثتن ــر. قل ــن جعف ــى ب ــات موس ــوم بن ــب وأم كلث وزين
ــي  ــي، حدثتن ــن ع ــد ب ــن حمم ــة ب ــي فاطم ــادق، حدثتن ــد الص ــن حمم ــر ب جعف
ــن  ــا احلســني ب ــي فاطمــة وســكينة ابنت ــن احلســني، حدثتن فاطمــة بنــت عــي ب
عــي، عــن أم كلثــوم بنــت فاطمــة بنــت النبــي )صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
ــلم( وريض  ــه[ وس ــه ]وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــت الرس ــراء بن ــة الزه ــن فاطم ع

عنهــا.

قالــت: أنســيتم قــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلم( يــوم غديــر 
خــم: ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله((، وقوله )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))أنت 

منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى((.
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قــال ابــن اجلــرزي)1(: )هكــذا أخرجــه احلافــظ الكبــر أبــو موســى املدينــي 
يف كتابــه املسلســل باألســامء، وقــال: وهــذا احلديــث مسلســل مــن وجــه آخــر، 
ــس  ــة مخ ــو رواي ــا، فه ــة هل ــن عّم ــروي ع ــم ت ــن الفواط ــدة م ــو أن كل واح وه

بنــات أخ كل واحــدة منهــن عــن عّمتهــا(.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن روايتهــا حلديــث املنزلــة)2( حيتمــل أن يكــون ضمــن 
ــه  ــه وآل ــي حممــد صــى اهلل علي ــر ألن النب روايتهــا واحتجاجهــا بحديــث الغدي

ــر.)3( كان قــد رصح هبــذا احلديــث أيضــا يف يــوم الغدي

واملاحــظ أن العامــة األمينــي يف كتابــه الغديــر)4( وهــو يف معــرض توثيقــه 
ــث  ــار إىل حدي ــر، أش ــث الغدي ــام حلدي ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم ــة الس لرواي
الواليــة بروايتهــا عليهــا الســام يف كتــاب ابــن عقــدة. وعنــد مراجعــة النــص 

ــا التــايل:  عنــد ابــن عقــدة وجدن

))ابــن عقــدة، مــن طريــق عــروة بــن خارجــة، عــن فاطمــة الزهــراء ريض اهلل 
عنهــا. قالــت: ســمعت أيب )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف مرضــه الــذي قبــض فيــه 

)1( ص41. 
بمنزلة  السام: ))أنت مني  املؤمنني عليه  النبي حممد صى اهلل عليه وآله ألمر  )2( هو قول 
هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي(( ينظر: البخاري: صحيح البخاري 208/4، 
سنن  الرمذي:   ،43/1 ماجه  ابن  سنن  ماجه:  ابن   ،120/7 مسلم  صحيح  مسلم: 

الرمذي 302/5، احلاكم النيسابوري: املستدرك عى الصحيحني 337/2. 
)3( اخلوارزمي: مقتل احلسني عليه السام 82/1. 

 .139/1 )4(
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يقــول، وقــد امتــأت احلجــرة مــن أصحابــه: »أيــا النــاس يوشــك أن أقبــض 
قبضــا رسيعــا وقــد قدمــت إليكــم القــول معــذرة إليكــم، أال وإين خملــف فيكــم 
كتــاب ريب عــز وجــل وعــريت أهــل بيتــي«، ثــم أخــذ بيــد عــي فقــال: »هــذا 
ــوض،  ــي احل ــردا ع ــى ي ــان حت ــي، ال يفرق ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــي م ع

فأســألكم مــا ختلفــوين فيهــام«.)1(

وكــام هــو واضــح أن احلادثــة يف مــرض النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أي بعــد 
حادثــة الغديــر.

وثمة سؤال قد يطرح: 

ملــاذا مل حتتــج الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام بحديــث الغديــر يف خطبتهــا 
التــي ألقتهــا عــى املهاجريــن واألنصــار؟ 

للسيد العامي إجابة شافية عن هذا السؤال نكتفي هبا:

ــذا  ــدور ه ــرون ص ــذ - ال ينك ــن ش ــنة - إال م ــامء الس ــور عل أوالً: أن مجه
احلديــث. فــإذا كان احلديــث ثابتــًا ومعلومــًا لــدى كل أحــد، وكان النبــي صــى 
ــرت  ــام ذك ــاس، ك ــن الن ــوف م ــرشات األل ــام ع ــد أورده أم ــه ق ــه وآل اهلل علي
ــة  ــرف حرم ــن يع ــإن م ــه؟! ف ــاج ب ــة إىل اإلحتج ــى حاج ــا تبق ــات، ف الرواي
الكــذب، ويقــرأ اآليــات يف ذلــك، ويســمع تأكيــدات الرســول صــى اهلل عليــه 
وآلــه، عــى حرمتــه. ومــن يعــرف حرمــة الرقــة، ويقــرأ آيــات حتريمهــا صبــاح 
مســاء. ومــن يعــرف وجــوب الصــاة، ويقــرأ ويســمع آيــات القــرآن، وكلــامت 

)1( ابن عقدة: الوالية ص242، القندوزي: ينابيع املودة 124/1. 
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الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف احلــث عليهــا، والدعوة إليهــا. فإنه حــني يامرس 
ــرك الصــاة جهــارًا هنــارًا، فســيكون  ــة، وعــى ت الكــذب، ويقــدم عــى الرق
ــذا  ــدة. وهك ــدة أو عائ ــا فائ ــًا، وب ــات عبث ــات والرواي ــه باآلي ــاج علي االحتج
ــة الســاح  ــاآلالف مــن محل ــأيت ب ــإن مــن ي ــر، ف ــث الغدي ــبة حلدي احلــال بالنس
ــام«،  ــا الس ــة »عليه ــت فاطم ــم بي ــم، وياج ــتقوي هب ــلم، ويس ــي أس ــن بن م
ويرهبــا ويســقط جنينهــا، ويأخــذ عليــًا أمــر املؤمنــني »عليــه الســام« بالقــوة 
للبيعــة. ومــن يقــول: إن النبــي ليهجــر - وهــو عــى فــراش املــرض - ليمنعــه 
ــل أن  ــه - قب ــك كل ــل ذل ــو يفع ــده.. وه ــة بع ــل األم ــاب ال تض ــة كت ــن كتاب م
ينبــس عــي »عليــه الســام« وال غــره ببنــت شــفة حــول اخلافــة. مــع أنــه قــد 
حــر قبــل ســبعني يومــًا فقــط يــوم الغديــر، وســمع أقــوال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه، وبايــع عليــًا »عليــه الســام«، يف ذلــك اليــوم وهنــأه بالوالية. إن 
مــن يفعــل ذلــك، فــإن االحتجــاج ال ينفــع معــه ألنــه يكــون ظاهــر اجلحــود يف 
نفســه. ولــن يزيــد ذلــك النــاس معرفــة باحلــق، ألن النــاس كلهــم مل ينســوا يــوم 
الغديــر وســواه مــن املواقــف احلاســمة، كــام ال ينســون صاهتــم وصيامهــم.)1(

ــات  ــن احتجاج ــيئًا م ــا ش ــل لن ــخ مل ينق ــدالً أن التاري ــلمنا ج ــو س ــًا: ل ثاني
الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام، فهــو ال يــدل عــى عــدم حصولــه منهــا عليهــا 
ــس كل يشء  ــي، وطم ــة ع ــى حمارب ــر ع ــرص الظاه ــع احل ــيام م ــام، ال س الس
يؤيــد حقــه عليــه الســام باألمــر، والتخلــص مــن كل مــا يديــن خصومــه فيــام 
أقدمــوا عليــه. وعــدم نقــل أهــل الســنة ذلــك، يعــد أمــرًا طبيعيــًا، ألن نقلهــم له 

)1( العامي: الصحيح من سرة النبي األعظم صى اهلل عليه وآله 67/32 68. 
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إنــام يعنــي تســجيل إدانــة ألنــاس يريــدون ترئتهــم مــن كل يشء، بــل يريــدون 
عــاء العصمــة هلــم، وإظهــار أهليتهــم لإلمامــة، واخلافــة والزعامــة. كــام أنــه  ادِّ

ســوف حيــدث خلــًا اعتقاديــًا لــو أراد النــاس االلتــزام بلوازمــه.)1(

ــو  ــه حمدث ــام نقل ــة ب ــار احلجي ــى انحص ــدل ع ــا ي ــة م ــس ثم ــه لي ــًا: إن ثالث
ومؤرخــو وعلــامء أهــل الســنة، بحيــث يبطــل ذلــك أقــوال ونقــوالت غرهــم. 
ومــن يّدعــي هــذا االنحصــار حيتــاج إىل دليــل. بــل ربــام يكــون دليــل خمالفيهــم 
ــر  ــم األم ــى حس ــف ع ــض يتوق ــق، وذاك الرف ــذا التوثي ــوى. ألن ه ــو األق ه
ــاه  ــرض اجت ــى لف ــا معن ــرة، ف ــة املتوف ــة الرشعي ــًا لأدل ــة وفق ــألة اإلمام يف مس
معــني يف األخــذ بمصــادر ومراجــع بعينهــا، قبــل حســم األمــر يف تلــك املســألة، 
ــد  ــن ال ب ــا الدي ــدل عــى أن قضاي ــة القاطعــة ت ــاك مــن يقــول: إن األدل ألن هن
ــه  ــه وآل أن تؤخــذ مــن القــرآن، ومــن خصــوص عــرة الرســول صــى اهلل علي
املعصومــني، واملنصــوص عليهــم، فمــن خالفهــم يف يشء، فإنــه يــرّد عليــه.)2(

ــوارد  ــن امل ــد م ــيعة العدي ــنة والش ــل الس ــادر أه ــد يف مص ــا نج ــًا: إنن رابع
التــي أشــر فيهــا إىل أن الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام قــد احتجــت بحديــث 

الغديــر.)3( وكــام مــر بنــا.

وختامــا يمكــن القــول بــام أن الســيدة فاطمــة عليهــا الســام شــهدت حجــة 
الــوداع مــع النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وزوجهــا أمــر املؤمنــني عليــه الســام، 

)1( العامي: الصحيح من سرة النبي األعظم صى اهلل عليه وآله 68/32 69. 
)2( العامي: الصحيح من سرة النبي األعظم صى اهلل عليه وآله 69/32. 
)3( العامي: الصحيح من سرة النبي األعظم صى اهلل عليه وآله 69/32. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

320

ن
الجزء الثام

لــذا فقــد شــهدت يــوم غديــر خــم وســمعت النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يبلــغ 
املســلمني باألمــر اإلهلــي بتنصيــب اإلمــام عــي عليــه الســام يف مقــام اإلمامــة 
وخلفــا للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، لــذا نجدهــا حينــام رأت اإلنحــراف يف األمة 
أبــدت احتجاجــا شــديدا، وكذلــك كانــت راويــة حلديــث الغديــر الــذي وصلنا 
عنهــا بطريــق السلســلة الذهبيــة )أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام(، وبطريــق 

ســنده الفاطميــات مــن بنــات األئمــة عليهــم الســام.

م�سادر الدرا�سة

القرآن الكريم

أوال: املصادر األولية

ابن األثر: عز الدين أبو احلسن عي بن حممد ت630 هـ.

1ـ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، تــح: خليــل مأمــون، ط2، دار املعرفــة، 
بــروت، 2001م.

االربي: أبو احلسن عي بن عيسى ت 693هـ.

2ـ كشف الغمة يف معرفة األئمة، ط2، دار األضواء، بروت، 1985م.

البخاري: أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل )194-256 هـ(.

ــار بكــر، ب.  ــة اإلســامية، دي 3ـ التاريــخ الكبــر، بـــ. حمــق، ب. ط، املكتب
ت.

4ـ الصحيح، مط: دار الفكر، بروت، 1401.
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ابن البطريق: شمس الدين حييى بن احلسن )600-533(.

ــة  ــح: مجاع ــرار، ت ــام األب ــب إم ــار يف مناق ــاح األخب ــون صح ــدة عي 5ـ عم
املدرســني، ط1، مــط: مجاعــة املدرســني، النــارش: مؤسســة النــرش اإلســامي، 

ــم، 1407هـ. ق

البيايض: زين الدين العامي ت 877هـ.

ــة،  ــة املرتضوي ــودي، ط1، املكتب ــد البهب ــح: حمم ــتقيم: ت ــراط املس 6ـ ال
1384هـ.

البيهقي: أبو بكر امحد بن احلسني بن عي ت 458هـ.

7ـ السنن الكرى، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.

ــة،  ــة املكرم ــن، ط1، مك ــد الرمح ــان عب ــح: عدن ــات، ت ــل االوق 8ـ فضائ
1410هـ.

الرمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى )209-279هـ(.

9ـ ســنن الرمــذي )اجلامــع الصحيــح(، تــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 
ب. ط، دار الفكــر، بــروت، 1403هـ.

التفريش: مصطفى بن احلسني احلسيني )ق 11هـ(.

10ـ نقــد الرجــال، تح:مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، ط1، مط ســتارة 
1418هـ. قم، 

ابن جر: زين الدين عي بن يوسف )ق 7هـ(.
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11ـ هنج اإليامن، تح: امحد احلسيني، ط1، مط: ستارة، قم، 1418هـ.

ابن أيب حاتم: أبو حممد عبد الرمحن الرازي ت 327هـ.

12ـ كتــاب اجلــرح والتعديــل، ط1، مــط: دائــرة املعــارف العثامنيــة، النــارش: 
دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، 1952م.

احلاكم النيسابوري: أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )321-405هـ(.

ــروت،  ــي، ب ــف املرعش ــح: د. يوس ــني، ت ــى الصحيح ــتدرك ع 13ـ املس
1406هـ.

ابن حبان: أيب حاتم حممد ت354.

ــب  ــة الكت ــرش مؤسس ــة، ن ــارف العثامني ــرة املع ــط دائ ــات، ط1، م 14ـ الثق
الثقافيــة، 1973م.

15ـ صحيح ابن حبان، تح: شعيب االرناؤوط، ط2، بروت، 1993.

ــاء، ب.  ــي، ط1، دار الوف ــرزوق ع ــح: م ــار، ت ــامء األمص ــاهر عل 16ـ مش
ــكا، 1991م. م

ابن حبان: أبو حممد عبد اهلل بن حممد ت369هـ.

ــق، ط2،  ــد احل ــور عب ــد الغف ــح: عب ــان، ت ــني باصبه ــات املحدث 17ـ طبق
بــروت، 1412.

ابن حجر: أبو الفضل امحد بن عي بن حممد )773-852هـ(.

18ـ اإلصابة يف متييز الصحابة، ب. ط، دار الفكر، ب. مكا، ب. ت.
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19ـ تقريب التهذيب، ط1، دار الفكر، ب. مكا، 1984م.

20ـ هتذيب التهذيب، تح: مصطفى عبد القادر، ط2، بروت، 1995م.

ابن حزم: أبو حممد بن امحد ت456.

21ـ املحى، تح: امحد حممد شاكر، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.

ابن حنبل: أبو عبد اهلل امحد بن حممد )164-241هـ(.

22ـ املسند، ب. حمق، دار صادر، بروت، ب. ت.

اخلزاز: أبو القاسم عي بن حممد بن عي القمي ت )ق 4هـ(.

23ـ كفايــة األثــر يف النــص عــى األئمــة االثنــي عــرش، تــح: عبــد اللطيــف 
احلســيني، ب. ط، مــط اخليــام، النــارش: بيــدار، قــم، 1401هـــ.

ــد اهلل األنصــاري اليمينــي. ت923  ــن عب ــن أمحــد ب اخلزرجــي: صفــي الدي
هــ 

24ـ خاصــة تذهيــب هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، قــّدم لــه واعتنــى 
ــو غــّدة، مكتــب املطبوعــات اإلســامية بحلــب، ط 3،  ــاح أب ــد الفّت بنــرشه عب

ــروت، 1399هـ. ب

اخلوارزمي: أبو املؤيد املوفق بن امحد بن حممد املكي )ت 568هـ(.

25ـ مقتــل احلســني عليــه الســام، تــح: حممــد الســاموي، ط2، مــط مهــر، 
النــارش: أنــوار اهلــدى، 1423هـــ.

الدارمي: أبو حممد عبد اهلل بن هبرام )ت255(.
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26ـ السنن، ب. حمق، ب. ط، النارش: مطبعة االعتدال، دمشق، ب. ت.

أبو داود: سليامن بن األشعث السجستاين )202-275هـ(.

27ـ ســنن أيب داود، تــح: ســعيد حممــد اللحــام، ط1، دار الفكــر، بــروت، 
1990م.

ابن الدمشقي: شمس الدين أيب الركات حممد بن امحد )ت 871هـ(.

28ـ جواهــر املطالــب يف مناقــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، 
تــح: حممــد باقــر املحمــودي، ط1، مــط: دانتــش، جممــع إحيــاء الثقافــة 

اإلســامية، قــم، 1415هـــ.

الذهبي: أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن امحد )748هـ / 1347م(.

29ـ ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب االرنــؤوط - حســني األســد، ط9، 
مؤسســة الرســالة، بــروت، 1993م.

الزخمرشي: جار اهلل حممود بن عمر ت528.

30ـ الفائــق يف غريــب احلديــث، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الديــن، 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1417هـــ.

الزيلعي: مجال الدين ت 762هـ.

31ـ نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة، تــح: أيمــن صالــح شــعبان، ط1، دار 
احلديــث، القاهــرة، 1995هـ.

السخاوي: شمس الدين ت902هـ.
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ــة،  ــاب العلمي ــة، دار الكت ــة الرشيف ــخ املدين ــة يف تاري ــة اللطيف 32ـ التحف
بــروت، 1993هـــ.

ابن سعد: حممد ت 230هـ.

33ـ الطبقات الكرى، ب. ط، دار صادر، بروت، ب. مكا.

الشوكاين: حممد بن عي بن حممد ت 1250هـ.

34ـ نيل االوطار، ب. ط، ب. مط، النارش: دار اجلليل، بروت، ب. ت.

الصاحلي الشامي: حممد بن يوسف ت 942 هـ.

ــد  ــاد، تــح: عــادل امحــد عب 35ـ ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرة خــر العب
ــة، بــروت، 1993م. املوجــود، عــي حممــد معــوض، ط1، دار الكتــب العلمي

ــي ت  ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق: أب الص
381هـ.

36ـ االمــايل، تــح: قســم الدراســات اإلســامية، ط1، مؤسســة البعثــة، قــم، 
.1417

37ـ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، ط1، مــط رشيعــت، املكتبــة 
ــم، 1425هـــ. ق ــة،  احليدري

الصنعاين: حممد بن إسامعيل الكحاين ت1182هـ.

38ـ ســبل الســام )رشح بلــوغ املــرام مــن مجــع أدلــة األحــكام البــن حجــر 
العســقاين(، مجعــه وعلــق عليــه: حممــد عبــد العزيــز اخلــويل، الطبعــة الرابعــة، 
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مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي، 1960.

الضحاك: ابن أيب عاصم: ت287 هـ.

39ـ اآلحــاد واملثــاين، تــح: باســم فيصــل امحــد، ط1، دار الدرايــة، الريــاض، 
1991م.

الطراين: أبو القاسم سليامن بن امحد )260-360هـ(.

40ـ كتاب الدعاء، تح: مصطفى عبد القادر، ط1، بروت، 1413هـ.

ــم احلســيني، ب. ط، دار احلرمــني، ب.  ــح: إبراهي 41ـ املعجــم األوســط، ت
ــكا، ب. ت. م

ــاء  ــلفي، ط2، دار إحي ــد الس ــد املجي ــدي عب ــح: مح ــر، ت ــم الكب 42ـ املعج
ــرة، ب. ت. ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــارش: مكتب ــريب، الن ــراث الع ال

الطري: أبو جعفر حممد بن جرير ت 310هـ.

ــار، ط2، دار  ــل العط ــي مجي ــه: صدق ــوك، راجع ــل واملل ــخ الرس 43ـ تاري
الفكــر، بــروت، 2002م.

الطري الصغر: أيب جعفر حممد بن جرير بن رستم )ق 5هـ(.

44ـ دالئل الزهراء، ط1، مؤسسة البعثة، قم، 1415هـ.

45ـ دالئل اإلمامة، تح: قسم الدراسات اإلسامية، ط1، قم، 1413هـ.

الطرحيي: فخر الدين ت1085 هـ.
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ــة  ــرش الثقاف ــب ن ــيني، ط2، مكت ــد احلس ــح: امح ــن، ت ــع البحري 46ـ جمم
1408هـــ. ــامية،  اإلس

الطويس: أبو جعفر حممد بن احلسن )460هـ(.

ــط:  ــوم، ط1، م ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــح: حمم ــويس، ت ــال الط 47ـ رج
احليدريــة، النجــف، 1961.

ابــن عبــد الــر: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد النمــري القرطبــي 
ت463.

48ـ االســتيعاب يف أســامء األصحــاب، هبامــش كتــاب اإلصابــة، ب. ط، دار 
الفكــر، ب. ت.

العجي: احلافظ امحد بن عبد اهلل ت 261هـ.

49ـ معرفة الثقات، ط1، مكتبة الدار باملدينة املنورة، 1405هـ.

ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن احلســن ابــن هبــة اهلل الشــافعي )499-
571هـ(.

50ـ تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح: عــي شــري، ب. ط، دار الفكــر، بــروت، 
1995م.

ابن عقدة: أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد الكويف ت332هـ.

51ـ الوالية، مجع وحتقيق: عبد الرزاق حرز الدين، ب. مكا، ب. ت.

عامد الدين الطري: أبو جعفر حممد بن أيب القاسم ت بعد 553هـ.
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52ـ بشــارة املصطفــى لشــيعة املرتــى، تــح: جــواد القيومــي، ط2، مؤسســة 
النــرش اإلســامي، قــم، 1422هـ.

الفراهيدي: أبو عبد الرمحن اخلليل بن امحد )100-175هـ(.

53ـ كتــاب العــني، تــح: د. مهــدي املخزومــي - إبراهيــم الســامرائي، ط2، 
مــط: الصــدر، النــارش: مؤسســة دار اهلجــرة، 1409هـــ.

الفيض الكاشاين: املحسن ت 1091هـ.

ــع  ــة م ــه واملقابل ــق علي ــح والتعلي ــق والتصحي ــي بالتحقي ــوايف، عن 54ـ ال
األصــل ضيــاء الديــن احلســيني، ط1، مكتبــة أمــر املؤمنــني العامــة، أصفهــان، 

1406هـ.

الفيومي: أمحد بن حممد بن عي املقرئ ت770هـ.

55ـ املصبــاح املنــر يف غريــب الــرشح الكبــر للرافعــي، بــا حمقــق، ب. ط، 
دار الفكــر، ب. ت.

القرطبي: أبو عبد اهلل حممد بن امحد األنصاري ت 671هـ / 1273م.

56ـ اجلامع ألحكام القرآن، دار إحياء الراث العريب، بروت، 1405هـ.

القندوزي: سليامن بن ابراهيم احلنفي ت 1294هـ.

57ـ ينابيع املودة، ط2، منشورات الرشيف الريض، قم، 1417هـ.

ابن كثر: عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش ت 764هـ.

58ـ البداية والنهاية، تح: عي شري، ط1، بروت، 1988م.
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ــرازي ت 328 /  ــن إســحاق ال ــن يعقــوب ب ــو جعفــر حممــد ب ــي: أب الكلين
329هـ.

ــاري،  ــر الغف ــي اك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــكايف، صحح ــن ال ــول م 59ـ األص
ــران، 1388هـــ. ــامية، طه ــب اإلس ــارش: دار الكت ــدري، الن ــط: احلي ط3، م

ابن ماجة: حممد بن يزيد القز ويني )270هـ - 275هـ(.

ــر،  ــد الباقــي، ب. ط، دار الفك ــؤاد عب ــد ف ــح: حمم ــن ماجــة، ت 60ـ ســنن ب
ــروت، ب. ت. ب

املجلي: حممد باقر ت )1111هـ(.

61ـ مــرآة العقــول يف رشح أخبــار آل الرســول، ط2، دار الكتــب اإلســامية، 
1404 هـ.

حمب الدين الطري: أبو جعفر امحد بن عبد اهلل ت 694هـ.

ــديس،  ــة الق ــارش: مكتب ــى، الن ــب ذوي القرب ــى يف مناق ــر العقب 62ـ ذخائ
1356هـ.

املزي: ابو احلجاج يوسف ت 742 هـ 

ــروف، ط4،  ــواد مع ــار ع ــح: بش ــال، ت ــامء الرج ــامل يف أس ــب الك 63ـ هتذي
ــالة، 1985م. ــة الرس مؤسس

مسلم بن احلجاج النيسأبوري ت 261هـ.

64ـ اجلامع الصحيح، ب. تح، ب. ط، دار الفكر، بروت، ب. ت.
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اهليثمي: نور الدين عي بن أيب بكر ت 807هـ.

65ـ جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، ب. ط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
1988م.

ــد  ــح ت بع ــن واض ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــويب: امح اليعق
292هـ.

ــه: خليــل املنصــور، ط1، مــط: مهــر، النــارش: دار  66ـ التاريــخ، علــق علي
ــام، 1425هـ. االعتص

ثانيا: املصادر الثانوية

االميني: عبد احلسني بن امحد النجفي ت 1390هـ / 1970م.

للدراســات  الغديــر  مركــز  والســنة واألدب،  الكتــاب  الغديــر يف  67ـ 
1995م. ط1،  اإلســامية، 

الشهرستاين: عي.

68ـ وضوء النبي صى اهلل عليه وآله، ط1، مط: ستارة، قم، 1415هـ.

العامي: جعفر مرتى.

69ـ الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه، ب. ط، دار 
الســرة، بــروت، ب. ت.

عطاردي: الشيخ عزيز اهلل.

70ـ مســند اإلمــام الرضــا )ع(، املؤمتــر العاملــي لإلمــام الرضــا )ع(، مطبعــة 
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أســتان قــدس الرضــوي، 1406هـ.

العظيم آبادي: حممد شمس احلق ت 1329هـ.

71ـ عون املعبود، ط2، بروت، 1995.

العواد: انتصار عدنان.

ــروت،  ــل، ب ــام، ط1، دار البدي ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم 72ـ الس
2009م.

املقرم: عبد الرزاق املوسوي ت1971م.

73ـ وفاة الصديقة الزهراء عليها السام، ط1، قم، 1413هـ.

النراهلل: جواد كاظم، والعواد: انتصار عدنان.

74ـ مقــام الســيدة فاطمــة يف الســنة النبويــة، جملــة الكليــة اإلســامية 
.206 ص77   ،2013  ،20 العــدد  اجلامعــة، 

النامزي: عي الشاهرودي ت 1405هـ.

ــران،  ــفق، طه ــة ش ــث، ط1، مطبع ــال احلدي ــم رج ــتدركات عل 75ـ مس
1412هـ.
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ن
دور املرأة اإلسالمية بيوم البيعة الجزء الثام

اأ. م. د. ملياء ح�سني مولة

نبذة التاريخية ليوم الغدير 

ــنة  ــن الس ــة م ــهر ذي احلج ــن ش ــرش م ــن ع ــوم الثام ــو الي ــر ه ــوم الغدي ي
ــة. ــة املبارك ــرة النبوي ــن اهلج ــارشة م الع

ــَب الرســول املصطفــى حممــد صــى اهلل عليــه و آلــه  و هــو اليــوم الــذي َنصَّ
بأمــر مــن اهلل عــزَّ و جــلَّ عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام خليفــًة و وصيــًا و 
ى العيــد عنــد الشــيعة )بـــعيد الغديــر( نســبة إىل  إمامــًا و وليــًا مــن بعــده. ســمَّ
ــر خــم القريــب مــن اجلحفــة  ــة، وهــو غدي ــده اخلطب املــكان الــذي وقعــت عن

حتــت شــجرة هنــاك1.

ى أيًضــا بـــعيد الواليــة كونــه اليــوم الــذي وىّل فيــه الرســول حممــد  كــام ُيســمَّ
ــا للمســلمني. عــي بــن أيب طالــب وليًّ

ــاه راكــدة، قليلــة  ــة املعــارص »مي ــر هــو حســب معجــم اللغــة العربي والغدي
ى أيًضــا عنــد الشــيعة بـــعيد الواليــة كونــه  ــيُل«. كــام ُيســمَّ العمــق، يغادرهــا السَّ
ــا للمســلمني كــام  اليــوم الــذي وىّل فيــه الرســول حممــد عــي بــن أيب طالــب وليًّ
يعتقــدون. وليــوم الغديــر أيضــا أســامء آخــرى عندهــم، فاســمه يف الســامء يــوم 

)1( البداية والنهاية، ابن كثر، ج7، ص252-251
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العهــد املعهــود، ويف األرض يــوم امليثــاق املأخــوذ واجلمــع املشــهود.

يصنِّــف البــروين يف كتابــه اآلثــار الباقيــة عــن القــرون اخلاليــة املكتــوب عــام 
390 هـــ هــذا اليــوم ُضمــن أحــداث ذي احلجــة، ويذكــره باســم غديــر خــم. 
ــام  ــن اإلم ــويس ع ــر الط ــن عم ــد ب ــن حمم ــاض ب ــه روى الفي ــك كل ــل ذل وقب
ــال:  ــث ق ــوم، حي ــك الي ــل بذل ــه كان حيتف ــنة 203 هـــ، أن ــوىف س ــا املت الرض
ضــا يف يــوم الغديــر وبِحرتــه  ــا عــيِّ بــن موســى الرِّ »حــرُت جملــَس موالَن
م إىِل منازهلــْم  ــه قــد احتبســُهْم عنــدُه لإِلفطــار معــُه قــد قــدَّ مجاعــٌة مــن خواصِّ

ــال. «1. ــَم والنِّع ــى اخلواتي ــَوَة حتَّ ــاَة والكْس ــهُم الصِّ ــُرَّ وَألبس ــام واْل الطَّع

ــمية،  ــة الرس ــر صف ــد الغدي ــى عي ــوا ع ــد اضف ــر ق ــون يف م وكان الفاطمي
وهكــذا األمــر يف إيــران حيــث يتحفــل بذلــك اليــوم منذ تســلم الشــاه إســامعيل 
الصفــوي الســلطة عــام 907 هجريــة وحتــى يومنــا هــذا بصــورة رســمية. أّمــا 
النجــف االرشف فقــد اعتــاد أهلهــا إقامــة حفــل هبيــج يف الصحــن العلــوي يوم 
الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة حيــروه علــامء الشــيعة ووجهاؤهــم باإلضافــة 
إىل ســفراء الــدول اإلســامية يف العــراق، وتلقــى يف ذلــك احلفــل الكثــر مــن 
القصائــد واخلطــب. وهكــذا األمــر بالنســبة إىل الشــيعة الزيديــة يف اليمــن حيــث 
حتيــي هــي األخــرى ذلــك اليــوم بــكل إجــال وهبــاء. فمنــذ القــرون املاضيــة 

)1( وسائل الشيعة )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة(: 14 / 388، للشيخ 
حممد بن احلسن بن عي احلُر العامي، املولود سنة: 1033 هجرية بجبل عامل لبنان، و 
املتوىف سنة: 1104 بمشهد اإلمام الرضا و املدفون هبا، طبعة: مؤسسة آل البيت، سنة: 

1409 هجرية، قم / إيران. 
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واىل هــذا اليــوم اصبــح االحتفــال بعيــد الغديــر شــعارًا للشــيعة 1.

ــابقوا  ــام( وتس ــام الس ــني )عليه ــي وأمراملؤمن ــى النب ــوا ع ــم ازدمح ــم إهن ث
إلعطــاء البيعــة لعــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، وهنــا قــال النبــي )صــى 

ــع العاملــني«. ــا عــى مجي ــه(: »احلمــد هلل الــذى فضلن ــه وآل اهلل علي

ــه  ــرح يف كل انتصارات ــه( مل يف ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــح أن النب ــن الواض وم
وفتوحاتــه كــام فــرح يف يــوم الغديــر، حيــث أمــر املســلمني بتهنئــة عــي )عليــه 
نــى بالنبــوة وأهــل بيتــى باالمامــة«. الســام( ملقــام اإلمامــة وقــال: »ان اهلل خصَّ

املعجزة اإلهلية ىف الغدير

ويف الغديــر أجــرى اهلل معجــزة عــى يــد رســوله الكريــم لتكــون إمضــاء إهليــًا 
لواليــة عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(. ففــي اليــوم الثالــث مــن الغديــر 
جــاء رجــل اســمه احلــارث الفهــري مــع اثنــى عــرش رجــا مــن أصحابــه إىل 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله(وقــال: يــا حممــد، أمرتنا عــن اهلل أن نشــهد أن ال 
إلــه إال اهلل وأنــك رســول اهلل فقبلنــاه، وأمرتنــا أن نصــي مخســًا فقبلنــاه، وأمرتنــا 
لتــه  باحلــج فقبلنــاه، ثــم مل تــرض بذلــك حتــى رفعــت بضبــع ابــن عمــك ففضَّ
علينــا وقلــت: »مــن كنــت مــواله فعــى مــواله«. أهــذا يش مــن عنــدك أم مــن 
اهلل؟ فقــال )صــى اهلل عليــه وآلــه(: واهلل الــذي ال إلــه إال هــو، إن هــذا مــن اهلل.

فــوىلَّ احلــارث يريــد راحلتــه وهــو يقــول: »اللهــم ان كان مــا يقــول حممــد 
حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســامء أو ائتنــا بعــذاب أليــم«. فــام وصــل إليها 

)1( عيد الغدير يف عهد الفاطميني. حممد هادي االميني. مكتبة الروضة احليدرية
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حتــى رمــاه اهلل بحجــر: فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره فقتلــه: وأنــزل اهلل 
تعــاىل: )ســأل ســائل بعــذاب واقــع(. )2( فالتفــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( إىل أصحابــه وقــال: رأيتــم؟ قالــوا: نعــم. قــال: وســمعتم؟ قالــوا: نعــم. 
قــال: طوبــى ملــن تــواله والويــل ملــن عــاداه. كأين أنظــر إىل عــي وشــيعته يــوم 
لــون ال  جــون مكحَّ ــة، شــباب متوَّ ــوق مــن ريــاض اجلن ــون عــى ن القيامــة يزفُّ
ــدوا برضــوان مــن اهلل أكــر، ذلــك هــو  خــوف عليهــم وال هــم حيزنــون. قــد ُأيِّ
الفــوز العظيــم. حتــى ســكنوا حظــرة القــدس مــن جــوار رب العاملــني، هلــم 
ــم  ــول هل ــدون. ويق ــا خال ــم فيه ــني وه ــذُّ األع ــس وتل ــتهي األنف ــا تش ــا م فيه

املائكــة: )ســاٌم عليكــم بــام صرتــم فنعــم عقبــى الــدار(. 1

ــي يف  ــاب إهل ــر خط ــر أك ــاس يعت ــان للن ــن بي ــر م ــرى يف الغدي ــا ج إن م
اإلســام، وهــو إبــاغ أمــر واليــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(. ويف مــوارد 
ــر  ــاس يظه ــى الن ــة ع ــام احلج ــل إمت ــن أج ــاىل وم ــظ أن اهلل تع ــرة ناح كث
املعجــزات عــى يــد النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( لكــي تطمئــن القلــوب أكثــر.

األحاديث الرشيفة ليوم الغدير 

ــزول  ــة املباركــة و ن ــة النبوي ــاين أهــم حــدث يف اإلســام بعــد البعث و هــو ث
القــرآن الكريــم. حيتفــل الشــيعة هبــذا اليــوم ويعترونــه ثالــث األعيــاد 
وأعظمهــا، كــام ُيعتــر صيــام هــذا اليــوم مــن أفضــل العبــادات وهــو مســتحٌب 
وليــس حراًمــا كعيــدي الفطــر واألضحــى. و هــو يوم عظيــم ذكــرت األحاديث 

)1( كتاب الغدير، ج1، ص10- مكتبة مدرسة الفقاهة- نسخة حمفوظة 13 نوفمر 2017 
عى موقع واي باك مشني. 
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الرشيفــة جوانــب مــن عظمــة هــذا اليــوم يســتدل الشــيعة عــى أمهيــة هــذا العيد 
ة أحاديــث، منهــا: مــن عــدَّ

فقــد ُروي عــن اإلمــام جعفــر بــن حممــد الصــادق َعــْن َأبِيــِه َعــْن آَباِئــِه عليهم 
ــمٍّ  ــِر ُخ ــْوَم َغِدي ــه: »َي ــه و آل ــى اهلل علي ــوُل اهللَِّ ص ــاَل َرُس ــاَل: َق ــُه َق ــام أنَّ الس
ــِب  ــِه بِنَْص ــُرُه فِي ــاىَل ِذْك ــَريِن اهللَُّ َتَع ــِذي َأَم ــْوُم الَّ ــَو اْلَي ــي، َو ُه تِ ــاِد ُأمَّ ــُل َأْعَي َأْفَض
تـِـي َيَْتــُدوَن بـِـِه ِمــْن َبْعــِدي، َو  َأِخــي َعــِيِّ ْبــِن َأيِب َطالـِـٍب عليــه الســام َعَلــاًم أِلُمَّ
تـِـي فِيــِه النِّْعَمــَة، َو َريِضَ  يــَن، َو َأَتــمَّ َعــَى ُأمَّ ــِذي َأْكَمــَل اهللَُّ فِيــِه الدِّ ُهــَو اْلَيــْوُم الَّ

ْســَاَم ِدينــا... «1. هَلـُـُم اإْلِ

عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، عــن القاســم بــن حييــى، عــن جده احلســن 
ــن راشــد، عــن اإلمــام جعفــر الصــادق: »قلــت: جعلــت فــداك للمســلمني  ب
عيــد غــر العيديــن؟ قال:نعــم يــا حســن أعظمهــام وأرشفهــام، قلــت: وأي يــوم 
هــو؟ قــال: هــو يــوم نصــب أمراملؤمنــني صلــوات اهلل وســامه عليــه فيــه علــام 
للنــاس، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــه؟ قــال: تصومــه 
ــإن  ــم ف ــن ظلمه ــرء إىل اهلل مم ــه وت ــد وآل ــى حمم ــاة ع ــر الص ــن وتكث ــا حس ي
ــام  ــذي كان يق ــوم ال ــاء بالي ــر االوصي ــت تأم ــم كان ــوات اهلل عليه ــاء صل االنبي
فيــه الــويص أن يتخــذ عيــدا، قــال: قلــت: فــام ملــن صامــه؟ قــال: صيــام ســتني 
شــهرا، وال تــدع صيــام يــوم ســبع وعرشيــن مــن رجــب فإنــه هــو اليــوم الــذي 

)1( هتذيب األحكام: 3 / 143، للشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، املولود بخراسان 
الكتب  دار  طبعة  هجرية،   460 سنة:  األرشف  بالنجف  املتوىف  و  هجرية،   385 سنة: 

اإلسامية، سنة: 1365 هجرية / شمسية، طهران / إيران. 
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نزلــت فيــه النبــوة عــى حممــد وثوابــه مثــل ســتني شــهرا لكــم.

ــم  ــادق: »ك ــر الص ــام جعف ــت لأم ــال: قل ــر ق ــن عم ــل ب ــن املفض ــن ع ع
للمســلمني مــن عيــد؟ فقــال: أربعــة أعيــاد. قــال: قلــت: قــد عرفــت العيديــن 
واجلمعــة. فقــال يل: أعظمهــا وأرشفهــا يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة، وهو 
ــام. قــال:  ــه للنــاس َعَل ــه رســول اهلل أمــر املؤمنــني ونصب اليــوم الــذي أقــام في
ــكرا  ــه ش ــم صيام ــب عليك ــال: جي ــوم؟ ق ــك الي ــا يف ذل ــب علين ــا جي ــت: م قل
ــاء  ــرت األنبي ــك أم ــاعة، كذل ــكر كل س ــل أن يش ــه أه ــع أن ــه، م ــدا ل هلل ومح

ــدا1. ــه عي ــويص ويتخذون ــه ال ــام في ــذي يق ــوم ال ــوا الي ــا أن يصوم أوصياءه

ــَذا  ــاُس َفْضــَل َه ــْو َعــَرَف النَّ و عــن اإلمــام الرضــا عليــه الســام: » َو اهللَِّ َل
ات«. ــرَّ ــرْشَ َم ــْوٍم َع ــُة يِف ُكلِّ َي ــُم امْلََاِئَك ــِه َلَصاَفَحْتُه ــْوِم بَِحِقيَقتِ اْلَي

ــن  ــد ب ــول اهلل حمم ــن رس ــث ع ــازب يف حدي ــن ع ــراء ب ــن ال ــن ع وروي ع
ــه قــال: ــد اهلل أن عب

ــاة  ــا الص ــودي فين ــم، فن ــر خ ــا بغدي ــفر فنزلن ــول اهلل يف س ــع رس ــا م كن
ــت  ــول اهلل حت ــح لرس ــة، وُكس جامع

ــون أين أوىل  ــتم تعلم ــال: »ألس ــي فق ــد ع ــذ بي ــر واخ ــى الظه ــجرتني فص ش
ــوا:  ــن أنفســهم؟« قال ــني م باملؤمن

)1( األمايل: 125، للشيخ أيب جعفر حممد بن عي بن حسني بن بابويه القمي املعروف بالشيخ 
الصدوق، املولود سنة: 305 هجرية بقم، و املتوىف سنة: 381 هجرية، الطبعة السادسة، 

سنة: 1418 هجرية، طهران / إيران. 
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بــى. فأخــذ بيــد عــي فقال:»مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم واِل مــن 
وااله وعــاِد مــن عــاداه.

ــت  ــب أصبح ــن أيب طال ــا اب ــا ي ــه: هنيًئ ــال ل ــك فق ــد ذل ــر بع ــه عم فلقي
وأمســيت مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة.

واســتمرت املراســم البيعــة ثاثــة أيــام حتــى شــارك مجيــع املســلمني. وأمــر 
ــم  ــرر عليه ــاس ويك ــني الن ــي ب ــه أن يم ــه( منادي ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
جوهــر بيعــة الغديــر هبــذه العبــارة: »مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله، اللهم 

وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه«.

دور املراأة بيوم الغدير

ــا  ــا مكانته ــام ان هل ــل، ك ــام للرج ــة ك ــوق اجتامعي ــام، حق ــراة، يف اإلس للم
ــاركة يف  ــن املش ــع م ــا مان ــا يمنعه ــع، ف ــاهنا يف املجتم ــة بش ــة والائق املرموق
ــة، فقــد انيطــت هبــا مســؤوليات  ــة واالجتامعي ــات اجلامعي النشــاطات والفعالي
ــة كثــرة عــى حــد ســواء مــع الرجــل، وقــد حتــدث القــرآن  ومهــامت اجتامعي

ــا. ــاط أيض ــذا النش ــن ه ــة ع ــنة الرشيف ــم والس الكري

ــائر  ــا س ــا. ام ــوع عنه ــي مرف ــي واهلجوم ــاد االبتدائ ــف باجله ــد ان التكلي بي
انــواع النضــال والكفــاح، كاجلهــاد الدفاعــي، او القيــام بالكثــر مــن النشــاطات 
املتقدمــة او املازمــة او الاحقــة للحــرب واجلهــاد، فلــم يرفــع قلــم التكليــف 
ــاىل:  ــال اهلل تع ــاهنا، ق ــزاز لش ــا واع ــرام هل ــا اك ــف عنه ــع التكلي ــا، ورف عنه
ــون  ــروف وينه ــرون باملع ــض يام ــاء بع ــم اولي ــات بعضه ــون واملؤمن )واملؤمن
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عــن املنكــر ويقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة ويطيعــون اهلل ورســوله اولئــك 
ــراة  ــى ان امل ــة ع ــة الرشيف ــت اآلي ــد دل ــم(. فق ــز حكي ــرمحهم اهلل ان اهلل عزي س
كالرجــل انيطــت هبــا مهمــة كبــرة، اال وهــي الواليــة االجتامعيــة، ولــذا فــان 
ــع  ــى مجي ــر ع ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــة األم ــة مهم ــا ممارس بامكاهن
ــك.  ــر ذل ــة، وغ ــة، واحلقوقي ــة، والثقافي ــية، واالقتصادي ــدة: السياس االصع
وبعــد التوســع يف مفهــوم »املعــروف« و»املنكــر« يف اإلســام تتضــح لنــا ايضــا 

ــراة 1. ــة للم ــاركة االجتامعي ــدود املش ح

وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــان بامــكان املــراة مشــاطرة الرجــل يف مجيــع 
املجــاالت، وعــى مجيــع االصعــدة، اال يف مــوارد معــدودة اســتثنيت مــن 
املشــاركة فيهــا رفعــا لثقــل التكليــف عــن عاتقهــا. لكــن يف مقابــل ذلــك حلــت 
ــية  ــا السياس ــة، كالقضاي ــا يف االمهي ــرى تضاهيه ــف اخ ــف ووظائ ــا تكالي حمله

ــة. ــا االجتامعي ــى راس القضاي ــي ع ــي ه ــة الت واحلكومي

ولــذا، نجــد ان للمــراة يف صــدر اإلســام مشــاركة جــادة يف القضايــا 
السياســية، وحضــورا جــادا وفاعــا يف ســاحة األحــداث، حتــى ان النبــي قــد 
ــا ايــا النبــي  ــه تعــاىل: )ي ــاال لقول اخــذ البيعــة مــن النســاء، وعــى انفــراد امتث
ــن وال  ــيئا وال يرق ــاهلل ش ــن ب ــى ان ال يرشك ــك ع ــات يبايعن ــاءك املؤمن اذا ج
يزنــني وال يقتلــن اوالدهــن وال ياتــني ببهتــان يفرينــه بــني ايديــن وارجلهن وال 
يعصينــك يف معــروف فبايعهــن واســتغفر هلــن اهلل ان اهلل غفــور رحيــم( وعقــد 
معهــن ميثاقــا طبقــا لاســس واملعايــر. وبذلــك يكــون قــد عــرف هلــذه الرشحية 

)1( بحار األنوار: ج 21 ص 387. أماىل الشيخ املفيد: ص 57
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ــة. ــية واالجتامعي ــا السياس ــؤولياهتا ومهامهت ــامي مس ــع اإلس ــن املجتم م

ــن  ــي ومبايعته ــد النب ــاء يف عه ــف النس ــن موق ــت ع ــة حتدث ــة املبارك فاالي
للنظــام اإلســامي الفتــي، وكان ذلــك يف يــوم فتــح مكــة بعــد ان فــرغ النبــي 
ــا  مــن اخــذ البيعــة مــن الرجــال، حيــث توجــه اىل اخــذ البيعــة مــن النســاء مل
ــاء يف  ــاركة النس ــدت رضورة مش ــة واك ــة الرشيف ــت اآلي ــه، فنزل اردن مبايعت
االمــور السياســية، فكانــت البيعــة قائمــة عــى مــا ذكــر يف اآليــة مــن رشوط كان 

ــي هبــا. ــاء للنب ــزام والوف ــزم عــى النســاء االلت يل

ــتوى  ــى مس ــت ع ــا كان ــون اهن ــر املؤرخ ــد ذك ــة، فق ــذه البيع ــة ه ــا كيفي ام
املشــافهة بــني النســاء والنبــي، وقيــل: انــه كان قــد امــر بانــاء مــد يــده الرشيفــة 
ــه، ثــم امــر النســاء بمثــل مــا فعــل، فــكان بذلــك قــد حتقــق اعظــم ميثــاق  في
بــني الفــرد والدولــة، وقيــل: ان اخــذ البيعــة مــن النســاء كان مــن وراء حجــاب 
)الثيــاب( وقــد روي ان بيعــة النســاء المــر املؤمنــني يــوم الغديــر كانــت بمــد 

ــاء ايضــا1. ــد يف االن الي

ــا اهلل  ــام(، ثبتن ــة الس ــي )علي ــام ع ــاء لإلم ــة النس ــل لبيع ــث مماث ويف حدي
ــه يف  ــة اهلل يف أرض ــع بقي ــن يباي ــا مم ــني وجعلن ــر املؤمن ــة أم ــى والي ــم ع وإياك

ــود. ــوم املوع ــك الي ذل

أمــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( النســاء بالبيعــة لعــي )عليــه الســام( بإمرة 
ــد ذلــك بصــورة خاصــة عــى زوجاتــه وأمرهــن أن  املؤمنــني وهتنئتــه، وقــد أكَّ

)1( بحار األنوار: ج 21 ص 288. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 309. 
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يذهبــن إىل خيمتــه ويبايعنــه!

فأمــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بإحضــار إنــاء كبــر فيــه مــاء، وأن 
يــرب عليــه بســتار بحيــث إن النســاء كــنَّ يضعــن أيديــن يف اإلنــاء خلــف 
ــب  ــن اجلان ــاء م ــده يف اإلن ــع ي ــام( يض ــه الس ــني )علي ــتار، وأمراملؤمن الس

ــاء. ــة النس ــت بيع ــورة مت ــذه الص ــر، وهب اآلخ

فبايعتــه الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام(، وكــذا نســاء 
ــه  ــني )علي ــت أمراملؤمن ــاين أخ ــن، وأم ه ــه وآله(مجيعه ــى اهلل علي ــي )ص النب
الســام( وفاطمــة بنــت محــزة عــم النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وأســامء بنــت 

عميــس، كــام بايعــه ســائر النســاء احلــارضات.

و هكــذا نــرى ان املــرأة منــذ صــدر الرســاله كان هلــا دور مهــم و فعــال، و ان 
اإلســام مل يمــش دورهــا و اعطاهــا واجبــات و فــرض عليهــا مــا فــرض عــى 
الرجــال مــع اســتثناء بعــض األحــكام اخلاصــة هبــم يف قبــال أحــكام و فرائــض 

خاصــة باملــرأة ايضــًا.1

و لــذا فقــد اهتــم الرســول األعظــم صلــوات اهلل عليــه و آلــه بالنســاء يــوم 
غديــر خــم املبــارك، و امــر بنصــب خيمــة خاصــٍة هبــن ليبايعــن هبــا امرهــن و 
إمامهــن عــي عليــه الســام.... و بنفــس الوقــت نــرى حــرص رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه الشــديد يف احلفــاظ عــى حشــمة النســاء و ســرهن، لــذا أمــر ان 
يــرب ســتار بــني النســاء و بــني أمــر املؤمنــني عليــه الســام و ان تضــع املــراة 

)1( بحار األنوار: ج 21 ص 387. أماىل الشيخ املفيد: ص 57. 
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ــه  ــي علي ــر ع ــد االم ــة ي ــر اىل مامس ــي ال تضط ــاءًا ك ــوي م ــاء حي ــا يف إن يده
الســام و هــو رجــل اجنبــي بالنســبة ألكثــر النســاء احلــارضات يف ذلــك اليــوم، 

ــى  ــاظ ع ــرأه و يف احلف ــق امل ــاء ح ــام يف إعط ــوازن اإلس ــرى ت ــذا ن و هك
ــس. ــاين و ال العك ــن الث ــد األول م ــث ال حي ــا بحي ــرها و عفافه س

ــة  ــاركة يف النهض ــام املش ــط ان ــة فق ــس يف البيع ــارزا لي ــاء دورا ب ــت للنس كان
ــة  ــن بمثاب ــت هجرهت ــرة، وكان ــي اهلج ــرى، اال وه ــية الك ــة السياس االجتامعي
هجــرة الرجــال بــا اي فــرق، وقــد اثنــى الوحــي عــى تلــك الظاهــرة، فوصفها 
باهنــا ظاهــرة اصيلــة، تلــك اهلجــرة كانــت يف زمــان حرمــت فيــه املــراة مــن اكثر 
حقوقهــا ومل يكــن هلــا حــق املشــاركة وابــداء الــراي يف القضايااالجتامعيــة، قــال 
اهلل تعــاىل: )يــا ايــا الذيــن آمنــوا اذا جاءكــم املؤمنــات مهاجــرات فامتحنوهــن 
اهلل اعلــم بايامهنــن فــان علمتموهــن مؤمنــات فــا ترجعوهــن اىل الكفــار...(.

والــر يف االمتحــان املذكــور للنســاء، يف اآليــة املباركــة، انــام هــو مــن اجــل 
معرفــة ان خروجهــن مل يكــن الجــل خــاف عائــي او عــدم رغبــة يف ازواجهن، 
ــان كان  ــر: ان االمتح ــض التفاس ــام يف بع ــة ك ــزول اآلي ــان ن ــد ورد يف ش فق
باســتحافهن ان مــا خرجــن مــن بغــض زوج، وال رغبــة عــن ارض يف ارض، 

ــالدنيا. وال التامس

ــة  ــات االجتامعي ــادة يف النهض ــة واجل ــاركة الفعال ــراة املش ــكان امل ــام ان بام ك
االخــرى ايضــا، واحــداث مســار رشــيد وصحيــح مــن اجــل هدايــة املجتمــع 
ــينية  ــة احلس ــراة يف النهض ــاركة امل ــك مش ــى ذل ــوذج ع ــل انم ــاده، وافض وارش



 دور املرأة اإلسالمية بيوم البيعة 

343

ــامية  ــورة اإلس ــاك، ويف الث ــم التنب ــة حتري ــاركتها يف قضي ــوراء، ومش ــوم عاش ي
يف العقديــن االخريــن، فــان مــا لعبتــه مــن دور ثــوري ومحــايس آنــذاك مل يكــن 

ــى احد1. ــى ع ليخف

منصبان ال تتصدى هلام: اإلمامة واملرجعية

ويمكــن للمــراة ايضــا ممارســة نشــاطاهتا االجتامعيــة يف مجيــع املجــاالت عــدا 
التصــدي للمســؤولية يف منصبــني اجتامعيــني خطريــن:

ــوز  ــه ال جي ــاص، فان ــتثنائي اخل ــا االس ــا وضعه ــي هل ــة الت ــا: اإلمام احدمه
ــاد هــذا املنصــب اخلطــر. نعــم بامكاهنــا الوصــول اىل مقــام العصمــة  هلــا ارتي
والواليــة اللذيــن مهاجوهرتــا النبــوة واالمامــة والعمــدة فيهــام ومــن شــاهنا بلوغ 
ذلــك، فــان الســيدة الكــرى فاطمــة الزهــراء قــد بلغــت هــذا املقــام الســامي، 
ــني  ــن املنصب ــا يف هذي ــراة، مل ــق امل ــن عات ــع ع ــد رف ــك ق ــف بذل اال ان التكلي
اخلطريــن اعنــي النبــوة واالمامــة مــن مصاعــب وشــدائد، كالقيــام باحلــروب 

ــال وغــر ذلــك. والقت

الثــاين: التصــدي للمرجعيــة، فــان بعــض العلــامء مل يشــرط الذكــورة فيهــا 
فيــام لــو توافــرت للمــراة ســائر رشائطهــا العامــة االخــرى.

ــام يف  ــا مه ــتلعب دورا اجتامعي ــراة س ــار، ان امل ــد ورد، يف االخب ــه ق ــى ان ع
مســتقبل الزمــان، واهنــا ســوف تشــارك يف الثــورة املهدويــة والنهضــة الكــرى 

)1( الغدير: ج 1 ص 291. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 199. إثبات اهلداة: ج 2 ص 219 
ح 102. 
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لإلمــام القائم)صلــوات اهلل عليــه(، فتكــون مــن الثلــة التــي خيتارهــا اإلمــام يف 
هنضتــه. فمــن تلــك االخبــار مــا ورد عــن اإلمــام الباقــر انــه قــال: »... وجيــيء 

واهلل ثاثمئــة وبضعــة عــرش رجــا، فيهــم مخســون امــراة... «.

وهــذا األمــر حيكــي لنــا الــدور االجتامعــي اخلطــر الــذي ســتزاوله املــراة يف 
املســتقبل، خصوصــا وان النخبــة مــن اصحــاب احلجة يف غايــة الفهــم واالدراك 
ــا.  ــر هل ــذة ال نظ ــخصيات ف ــم ش ــن، فه ــليم بالدي ــاد الس ــة واالعتق واملعرف
والدخــول يف هــذه العصبــة بحاجــة اىل وعــي دينــي، ونبــوغ فكــري وعلمــي، 
ومقــدرة نفســية عاليــة. قــال اإلمــام الصــادق، عندمــا ســاله ابــو بصــر: جعلت 
ــدي(؟،  ــاب امله ــم )اي اصح ــن غره ــذ مؤم ــى االرض يومئ ــس ع ــداك! لي ف
قــال: »بــى، ولكــن هــذه التــي خيــرج اهلل فيهــا القائــم، وهــم النجبــاء والقضــاة 

واحلــكام والفقهــاء يف الديــن... «).

ــل  ــى االق ــيض ع ــود تقت ــور املوع ــر الظه ــار لع ــرورة االنتظ ــذ، ف وحينئ
ــه يف  ــيد وتفق ــي رش ــي دين ــة ووع ــر ثقاف ــع املنتظ ــراة يف املجتم ــون للم ان يك
الرشيعــة، وهوبحاجــة ايضــا اىل خــرة يف االدارة االجتامعيــة واالمســاك بزمــام 
االمــور، وانــه ال بــد للمــراة مــن ان تتصــف بــام يليــق هبــذا املقــام الرفيــع، لكــي 
ــة  ــورة العاملي ــم والث ــاب العظي ــذا االنق ــاركة يف ه ــا احلضورواملش ــنى هل يتس

ــرى. الك

ــا  ــي وخطبته ــام ع ــق اإلم ــا وح ــراء)ع( بحقه ــة الزه ــة فاطم ــك مطالب كذل
الطويلــة يف املســجد يف ذلــك، شــاهد عــى مرشوعيــة الــدور الســيايس للمــرأة 
ــات  ــاء املؤمن ــن النس ــم م ــوره، وك ــل ص ــى اكم ــاب ع ــه للحج ــدم منافات وع
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ــر  ــا أم ــد موالن ــام يف عه ــوالة ك ــزل ال ــببًا لع ــن س ــام اصبح ــخ اإلس يف تاري
ــني.. املؤمن

ــم  ــرأة دور مه ــد كان للم ــًا فق ــر عبث ــوم الغدي ــاء ي ــة النس ــب بيع و مل تذه
ســامهت بــه يف الدفــاع و الــذبِّ عــن صاحــب البيعــه )ع( ولنتأكــد أكثــر فــإن 
ــل  ــن قب ــاذل م ــني و التخ ــل املنافق ــن قب ــدر م ــرض للغ ــذي تع ــر ال ــوم الغدي ي
ــيدتنا  ــي س ــده و ه ــرأٍة واح ــوى إم ــه س ــر ب ــه ويذك ــع عن ــني مل يداف املتخاذل

ــام. ــا الس ــراء عليه الزه

فاملــرأة يمكــن ان تقــوم بأعــامٍل يعجــز عنهــا الرجــال األشــداء، لــذا اعتنــى 
اإلســام هبــا ألهنــا عامــل مهــم جــدًا لنــرة ديــن اهلل عــى مــدى التاريــخ.

ومــن أجــل تأكيــد البيعــة رشعيــًا ورســميًا أمــر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه،  ــة ب ــا خاص ــان: أحدمه ــب خيمت ــة أن تنص ــن البيع ــاء م ــد االنته ــه( بع وآل
واألُخــرى ألمراملؤمنــني )عليــه الســام( وأمــره باجللــوس فيهــا، وأمــر النــاس 
ــل أوال إىل  ــة تدخ ــع، كل جمموع ــاس جمامي ــل الن ــوه. وأقب ــؤوه ويبايع ــأن ين ب
خيمــة الرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( ويبايعونــه ويباركــون لــه هــذا 
اليــوم، ثــم يذهبــون إىل خيمــة أمراملؤمنــني )عليــه الســام( وينؤونــه ويبايعونه 
ــلِّمون  ــده، ويس ــن بع ــة م ــه( واإلمام ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــة رس بخاف

عليــه بإمــرة املؤمنــني1.

نّة واألدب.. الشيخ عبداحلسني أمحد األمينّي )ت 1390 هـ(.  )1( الغدير.. يف الكتاب والسُّ
دار الكتب اإلسامّية طهران. الطبعة: الثانية سنة 1408هـ. 
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مزاولة املراءة يف الق�ساء

ــتى:  ــواال ش ــك آراء واق ــاء يف ذل ــان للفقه ــاء، ف ــاء للقض ــة النس ان مزاول
ففريــق منهــم مل جيــوز هلــا ذلــك، وادعــى عليــه بعضهــم االمجــاع، وفريــق آخــر 
منهــم آهــذا الــراي مزيــج مــن راي املتقدمــني واملعارصيــن جــوز هلــا القضــاء، 
ــكار  ــع القــول بان فاملقــدس االردبيي)قــدس رسه( مــن متاخــري املتاخريــن من
ــل  ــه. والدلي ــور علي ــاع املذك ــر االمج ــام انك ــق، ك ــكل مطل ــراة بش ــاء للم القض
االخــر الــذي اســتدل املخالفــون بــه عــى عــدم جــواز القضــاء للمــراة: مــا ورد 
عــن ايب خدجيــة، عــن ايب عبــد اهلل الصــادق، انــه قــال: بعثنــي ابــو عبــد اهلل اىل 
ــدار يف  ــة، او ت ــم خصوم ــت بينك ــم اذا وقع ــم: اياك ــل هل ــال: »ق ــا، فق اصحابن
يشء مــن االخــذ والعطــاء، ان حتاكمــوا اىل احــد مــن هــؤالء الفســاق، اجعلــوا 
ــا،  ــا، فــاين قــد جعلتــه عليكــم قاضي ــا وحرامن بينكــم رجــا قــد عــرف حالن

ــر«. واياكــم ان خياصــم بعضكــم بعضــا اىل الســلطان اجلائ

فانــه ليــس مــن املســلم بــه عنــد بعــض الفقهــاء ارادة خصــوص جنــس الذكر 
مــن الرجــل يف قولــه: »اجعلــوا بينكــم رجــا«، بــل املــراد هــو فــرد مــن النــوع 
ــاع  ــه اضط ــي، ول ــج الدين ــن النض ــة م ــذه املرحل ــغ ه ــد بل ــاين يكــون ق اإلنس

ونظــر وتشــخيص يف أحاديــث احلــال واحلــرام والقواعــد املســتنبطة منهــا.

ان الكثــر مــن التعابــر التــي جــاء اخلطــاب فيهــا موجهــا اىل جنــس الذكــر 
انــام هــي خطابــات عامــة وموجهــة اىل نــوع اإلنســان. والــر يف توجيــه اخلطاب 
غالبــا اىل الرجــل هــو ان للرجــال يف املجتمــع حضــورا بينــا وملموســا وتواجــدا 
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دائــام ومســتمرا.

وعليــه، فليــس اجلنــس رشطــا يف هكــذا امــور، بــل األمــر يف تلــك اخلطابات 
عــى نحــو القضيــة اخلارجية.

ــى  ــد ع ــد اك ــام ق ــح ان اإلم ــف يتض ــث الرشي ــام للحدي ــوم الع ــن املفه وم
عــدم جــواز التعاطــي والتحاكــم اىل حــكام اجلــور، عــاوة عــى انــه اكــد عــى 

ــن: ــن آخري حموري

1- ان القايض ال بد من ان يكون من أهل احلق واتباع املذهب العدل.

2- انه ال بد من ان يكون عاملا بام يرتبط بشؤون القضاء.

فاملحــور العــام، يف احلديــث املتقــدم، هــو النهــي عــن الرجــوع اىل املحاكــم 
ــتجمع  ــان مس ــمل كل انس ــاء تش ــة القض ــذ، فادل ــوت. وحينئ ــة للطاغ التابع
لرشائــط القضــاء التــي مــن مجلتهــا: العلــم، والتقــوى، ودقــة النظــر، والقــدرة 
ــذا،  ــه. ه ــة في ــة والرق ــم العاطف ــن حتك ــدا ع ــرار بعي ــف والق ــاذ املوق ــى اخت ع
ــل او  ــاج اىل دلي ــرى بعــض الفقهــاء ان تســلم املــراة منصــب القضــاء ال حيت وي

ــة. ــاء العام ــط القض ــر رشائ ــة تواف ــاص يف حال رشط خ

وممــا اســتدل بــه املانعــون ايضــا حديــث آخــر، وهــو احلديــث الــذي عقــد له 
الشــيخ احلــر العامــي يف كتابــه: »الوســائل« بابــا حتــت عنــوان: »بــاب ان املــراة 
ــي  ــو ان النب ــث، وه ــذا احلدي ــه اال ه ــدرج حتت ــذي ال ين ــاء« وال ــوىل القض ال ت
ــوىل القضــاء... «. ومل يعمــل  ــا عــي، ليــس عــى املــراة مجعــة... وال ت قــال: »ي
الفقهــاء باحلديــث املذكــور يف صــاة اجلمعــة بــل اوجبوهــا عــى الرجــل واملــراة 
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ســواء، فكيــف يمكــن القــول بــرك العمــل بشــطر وفقــرة واحــدة مــن احلديــث 
ــث  ــتدالل باحلدي ــه االس ــال، فوج ــى اي ح ــر؟! وع ــطره االخ ــل بش والعم

املذكــور غــر واضــح ايضــا.

وممــا ال ريــب فيــه ان ابــداء الــراي يف موضــوع كهــذا بحاجــة اىل اعــامل ذوق 
اجتهــادي وفقهــي رفيــع، وال ينبغــي التعامــل معــه عــى مســتوى الشــعار وطبقا 
ــن  ــاء املعارصي ــن الفقه ــة م ــام مجاع ــد ق ــذا وق ــاص، ه ــخيص اخل ــذاق الش للم
ــاء  ــب القض ــراة منص ــويل امل ــروا ان ت ــال، وذك ــذا املج ــي يف ه ــل حتقيق بعم
ــة  ــديد والدراس ــري الش ــد التح ــا بع ــو توصلن ــى ل ــن حت ــه. ولك ــكال في ال اش
الفقهيــة الدقيقــة اىل ان املــراة ال تــوىل القضــاء، فــا ينبغــي عــد ذلــك منقصــة 
لشــاهنا، بــل تلــك مســؤولية رفعــت عــن عاتقهــا، ذلــك ان القضــاء مــن مجلــة 
االعــامل الشــاقة للغايــة، فاملحاكــم ومــا جيــري فيهــا مــن احــداث ومــا يرتادهــا 
مــن جمرمــني وجنــاة ومدعــني ومدعــى عليهــم ومــا شــاكل ذلــك مــن جانــب، 
ــاء اهلل  ــل ارض ــن اج ــايض م ــر الق ــذي خيام ــراب ال ــر االضط ــب آخ ــن جان وم
ــه ومــا يبذلــه مــن جهــد يف ســبيل معرفــة احلــق، ومــن  تعــاىل وارضــاء وجدان
ثــم احلكــم بالعــدل وحماســبة النــاس، ذلــك كلــه يــز اإلنســان مــن االعــامق، 
فمــع اخــذ ذلــك كلــه بنظــر االعتبــار يكــون ارتيــاد منصــب القضــاء امــرا صعبا 
ويف غايــة اخلطــورة، وقــد ورد يف الروايــات مــن التعابــر الرادعــة واملحــذرة مــا 
يثقــل عــى املتامــل فيهــا ادنــى تامــل اقتحــام هــذا امليــدان، فقــد ورد عــن اإلمــام 
الصــادق انــه قال:»القضــاة اربعــة: ثاثــة يف النــار وواحــد يف اجلنــة: رجــل قى 
بجــور، وهــو يعلــم، فهــو يف النــار، ورجــل قــى بجــور وهــو ال يعلــم فهــو يف 
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النــار، ورجــل قــى بحــق وهــو اليعلــم فهــو يف النــار، ورجــل قــى باحلــق 
وهــو يعلــم فهــو يف اجلنــة«.

وورد يف أحاديــث اخــرى ان القضــاء مــن عمــل االنبيــاء، ففــي حديــث عــن 
ــه ليخــر بينهــم، فقــال:  ــان الكتــاب الواحهــم بــني يدي عــي، وقــد القــى صبي

»اهنــا حكومــة، واجلــور فيهــا كاجلــور يف احلكــم... «.

ــار  ــر االعتب ــي بنظ ــل القضائ ــة العم ــة ممارس ــذ صعوب ــد اخ ــذ - وبع وحينئ
- اال يكــون يف رفــع تلــك املهمــة عــن رشحيــة خاصــة مــن النــاس نوعــا مــن 
اخلدمــة هلــم؟! وهــل يكــون رفــع التكليــف عنهــم واالرفــاق هبــم اســتنقاصا 
هلــم وحمــوا لشــخصيتهم؟ كا، ان يف رفــع ثقــل مســؤولية القضــاء عــن عاتــق 
ــن  ــة م ــذه الرشحي ــة هل ــة العظيم ــن اخلدم ــا م ــه نوع ــرض اثبات ــى ف ــراة ع امل
ــة والشــاقة، مــن  املجتمــع اإلنســاين، ذلــك ان القضــاء كســائر االعــامل الصعب
قبيــل اجلهــاد، خصوصــا بعــد االلتفــات اىل ان النســاء اشــد عاطفــة ورقــة مــن 

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــن االزم ــدد م ــف يش ــر بالعواط ــال، واىل ان التأث الرج

املكانة الجتماعية للمراة

ويف مــا يرتبــط باملكانــة االجتامعيــة للمــراة يمكــن اإلشــارة اىل نحويــن مــن 
انحــاء النشــاط االجتامعــي:

النشاطات الثقافية والعلمية

ال خيفــى ان اإلســام رغــب يف طلــب العلــم وحتصيــل املعرفــة وافشــاء ذلــك 
يف اوســاط املجتمــع، كــام شــجع عــى رضورة التكامــل العلمــي مــن دون فــرق 
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ــة واضحــة جــدا  يف ذلــك بــني االفــراد والطبقــات، ويف اآليــات الرشيفــة دالل
ــل  ــى رضورة التكام ــا ع ــدا حثيث ــا تاكي ــث ايض ــام ان يف األحادي ــك، ك ــى ذل ع
ــال  ــل، ق ــن بالعق ــرف الدي ــه ع ــى ان ــع، حت ــة يف املجتم ــة العقلي ــريف والنزع املع
امــر املؤمنــني: »العقــل رشع مــن داخــل، والــرشع عقــل مــن خــارج«. وللنبــي 
ــب  ــن املذاه ــم م ــل العل ــره أه ــر ذك ــروف ومتوات ــث مع ــال حدي ــذا املج يف ه
اإلســامية مجيعهــا واخــذوا بــه. قــال: »طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم 
ــلم« يف  ــة »مس ــوص، فلفظ ــض النص ــلمة« يف بع ــة »مس ــرد لفظ ــلمة«ومل ت ومس
ــن« و...،  ــة »مؤم ــراة كلفظ ــل وامل ــمل الرج ــس يش ــم جن ــوص اس ــك النص تل

وهــذا ممــا ال ريــب فيــه.

ثــم انــه ال يشــرط اذن الــزوج يف تعلــم املــراة واكتســاهبا للكثــر مــن العلــوم، 
ــى  ــب ع ــة الواج ــكام الرشعي ــم األح ــدة، وتعل ــن والعقي ــول الدي ــم اص كتعل
ــن  ــزوج م ــع ال ــر ملن ــة ال اث ــور التكليفي ــن االم ــو م ــا، وهذاالنح ــاء تعلمه النس

تعلمــه.

لقــد ازيلــت، بعــد ظهــور اإلســام، املوانــع والعقبــات عــن طريــق كل مــن 
اراد التعلــم، خصوصــا هــذه الرشحيــة، األمر الــذي افســح للمراة جمــال الدخول 
يف مياديــن العلــم واملعرفــة، فلــم يمــض كثــر مــن الوقــت حتــى بلغــت نســوة 
مــن املعرفــة بالديــن مــا بلغــن، وحــزن مقامــا رفيعــا يف العلــم واملعرفــة، ولنذكر 
انموذجــا لذلــك، فقــد روي يف حــق احــدى النســاء املتعلــامت واملنتهــات مــن 
ــول  ــرة( اىل رس ــه )بري ــكا زوجت ــرة ش ــم ان زوج بري ــن القوي ــذا الدي ــم ه تعالي
ــي اىل  ــال: »ارجع ــول اهلل وق ــت، فدعاهارس ــت وخرج ــت البي ــا ترك اهلل باهن
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ــافع«.  ــا ش ــل ان ــال: »ال، ب ــول اهلل؟ فق ــا رس ــرين ي ــت: اتام ــك«، فقال زوج
ــن  ــة م ــت درج ــد بلغ ــراة ق ــذه امل ــزة ان ه ــاورة املوج ــذه املح ــن ه ــتفاد م ويس
ــى  ــط أحــكام الرشيعــة، حت ــة ومعرفــة ضواب ــم الديني التكامــل يف ادراك املفاهي
اهنــا صــارت يف صــدد حتليــل كام النبــي وعرضــه عــى املقاييــس الدقيقــة عندما 
ســالت: اتامــرين يــا رســول اهلل؟ اي هــل ان ذلــك واجــب بلحــاظ كونــك مقننــا 
ومرشعــا وانــه امــر مولــوي ترشيعــي، او انــه جمــرد ارشــاد مــن اجــل اصــاح 

ذات البــني؟ فايــد مــا فهمتــه بقولــه: »ال، بــل انــا شــافع«.

فــان هــذا األنمــوذج ونظائــره مــن النــامذج الكثــرة يكشــف عــن مســتوى 
ــن  ــة هل ــن ال معرف ــة مم ــاء يف اجلاهلي ــض النس ــه بع ــذي بلغت ــع ال االدراك الرفي

ــة. بــيء مــن الثقاف

ب- دورها يف بناء االرسة

ــاء  ــاس والبن ــدور االس ــى ال ــام ال خيف ــد، ك ــى اح ــة االرسة ع ــى أمهي ال ختف
ــكينة  ــن الس ــه م ــا متنح ــيئته، وم ــل وتنش ــة اجلي ــه االرسة يف تربي ــذي تلعب ال
ــي  ــة الت ــواة األوىل للمجتمــع، وكلــام كانــت البيئ ــة، فــاالرسة هــي الن والطامنين
يعيــش فيهــا اإلنســان متزلزلــة وحديثــة البنــاء واالســاس بــرزت أمهيــة االرسة 
ــوف  ــه س ــت فان ــل البي ــم داخ ــر اوقاهت ــراد االرسة اكث ــى اف ــو ق ــر.. «. فل اكث
ــوكة  ــوى ش ــوف تق ــك س ــا، وبذل ــم ايض ــة بينه ــات العاطفي ــتحكم العاق تس

ــا. ــزداد امهيته االرسة وت

ــر  ــرة وغ ــرى ظاه ــن ادوار اخ ــا م ــا هل ــب م ــت اىل جان ــراة يف البي ان للم
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ــام: ــر اليه ــيني، نش ــن اساس ــرة دوري ظاه

ــدرة  ــا الق ــد، وهل ــن جدي ــخصية م ــاء الش ــادة بن ــؤدي دور اع ــراة ت 1- ان امل
ــي تعطيهــا  ــان والســكينة الت ــد عــى الرجــل، فاالطمئن ــر االجيــايب واملفي والتاث

ــدا. ــاي يشء اب ــتبداهلا ب ــن اس ــل اليمك ــراة للرج امل

وقــد رفــع القــرآن الكريــم الســتار عــن هــذه احلقيقــة، وذكــر الــدور املرشوع 
الــذي يمكــن للمــراة ان تؤديــه، قــال تعــاىل: )ومــن آياتــه ان خلــق لكــم مــن 
انفســكم ازواجــا لتســكنوااليها وجعــل بينكــم مــودة ورمحــة ان يف ذلــك اليــات 

لقــوم يتفكــرون(.

ــذا  ــالتها، وه ــة ورس ــة االموم ــو مهم ــراة ه ــر للم ــم االخ ــدور امله 2- ال
ــا يف  ــد االرسة واركاهن ــن قواع ــية، وم ــم االدوار االساس ــن اه ــا م ــدور ايض ال
بنــاء اإلنســان واعــداده، وللرســالة املذكــورة التــي حتملهــا االم مراحــل طويلــة 
تكــون فيهــا االم وبحــق املربيــة احلقيقيــة لــاوالد مــن حــني انعقــاد النطفــة يف 

ــة. ــل اىل املدرس ــول الطف ــة دخ ــى مرحل ــم وحت الرح

ــا،  ــات عمره ــر حلظ ــى آخ ــة، وحت ــل الاحق ــام يف املراح ــون ل ــام يك ك
تاثــر جــدي عــى ســلوك ابنائهــا، بالرغــم مــن ان تلــك املراحــل هــي مراحــل 
اســتقاهلم. ومــن الطبيعــي فــان املرحلــة التــي تــرك فيهــا االم تاثــرا بالغــا هــي 
ــن يف  ــا تكم ــل مجيعه ــخصية الطف ــاد ش ــان ابع ــة، ف ــة والطفول ــة الرضاع مرحل
هــذه املرحلــة التــي تكــون طويلــة نســبيا آعــى يــد االم ويف احضاهنــا الدافئــة. 
ويف هــذه املرحلــة يصــل الطفــل اىل مــا ينبغــي ان يصــل إليــه ويســتغني بــام قــد 
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ــام  ــة، ك ــذه املرحل ــر يف ه ــاء ث ــايس وعط ــال اس ــن راس م ــن االم م ــه م اختزن
ــه االم،  ــذي وضعت ــاس ال ــى االس ــة ع ــا مبني ــة ايض ــواء التعليمي ــون االج تك
ــام  ــد ان اإلس ــذا نج ــك. ول ــى ذل ــاء ع ــاطاته بن ــل نش ــامرس الطف ــث ي حي
ــا،  ــة وغره ــع، والرضاع ــد الوض ــا بع ــل، وم ــة احلم ــى مرحل ــرا ع ــد اكدكث ق
وقــد اوىص االمهــات بذلــك، واصــدر بشــانه تعليــامت ترتبــط بفســلجة البــدن 
تشــتمل عــى بيــان كيفيــة الرضــاع والطعــام املناســب وغــر ذلــك، كــام اصــدر 
ــه  ــك مجيع ــاء، وذل ــا لابن ــن توفره ــد م ــة ال ب ــية وتربوي ــامت نفس ــك تعلي بذل
مؤثــر جــدا يف الــدور االســايس الــذي تقــوم بــه املــراة يف اداء مهمتهــا ورســالتها 
اخلطــرة )االمومــة( يف تربيتهــا لابنــاء، ذلــك ان امجــل مــا يمكــن للمــراة القيــام 
بــه هــو هــذا الــدور )الفــن( الــذي يعجــز عــن ادائــه غرهابمثــل هــذه الروعــة 

واجلــامل.

وعليــه ف»ال بــد مــن االعــراف بــان قمــة الروعــة واجلــامل يف العــامل تلــك 
املــراة التــي ترضــع صبيهــا لبــن الصحــة والســامة«.

وحينئــذ، فانــه ينبغــي عــى التعاليــم التــي تريــد صالــح املــراة والدفــاع عــن 
حقوقهــا والوقــوف اىل جانبهــا وقفــة انســانية اصوليــة، ينبغــي هلــا ان تلتفــت اىل 
عمــق هــذا البعــد - دور االمومــة - يف حيــاة املــراة، وعــدم التضحيــة بــه مــن 

اجــل بعــض االمــور االجتامعيــة رسيعــة الــزوال.

ــتحكم  ــتوثق وتس ــه لتس ــى دور االم وعظمت ــرا ع ــام كث ــد اإلس ــد اك لق
ــر  ــي اكث ــام العائ ــرى النظ ــوى ع ــى يف االرسة وتق ــب الرح ــاء بقط ــة االبن عاق
فاكثــر، كــام انــه نجــد يف كلــامت املخلصــني مــن املفكريــن الذيــن شــغلوا باهلــم 
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ــات  ــاع يف املجتمع ــن االوض ــن م ــل حتس ــول افض ــاد حل ــل اجي ــن اج ــرا م كث
ــل )دور  ــدور االصي ــن ال ــل ع ــدم التغاف ــاء بع ــرة للنس ــات كث ــة توصي البرشي
االمومــة(، كــام حذروهــن مــن الوقــوع حتــت تاثــر االعــام والتهريــج يف رفــع 
شــعار مســاواة املــراة للرجــل لئــا يكــون ذلــك معوقــا وحجرعثــرة يف طريــق 
ادائهــا للــدور املذكــور بصــورة تامــة وصحيحــة، حيــث ان تــرك العمــل بذلــك 
خســارة فادحــة يكــون مــن الصعــب تفاديــا بــيء، تلــك اخلســارة التــي كثــرا 
مانجــد هلــا نــامذج يف االطفــال الذيــن يفقــدون حنــان االم واحضاهنــا الدافئــة، 

او تلــك االرس التــي هتدمــت بمعــول الطــاق.

ــيايس  ــا الس ــك أن دوره ــع، وال ش ــف املجتم ــكل نص ــرأة تش ــك ان امل ال ش
ــع ان  ــام.. وم ــع وامله ــت املواق ــل وإن اختلف ــن الرج ــل ع ــي ال يق واالجتامع
ــا،  ــا ومكوناهت ــن عنارصه ــر م ــام يف كث ــع اإلس ــن م ــوم تتباي ــارة الي حض
لكنهــا يف الوقــت نفســه تلتقــي معــه يف كثــر مــن املفــردات، ســواء تلــك التــي 
اقتبســت مــن اإلســام، أم كانــت نتاجــًا للتطــّور العلمــي والتقنــي، ظنــًا منهــم 
ان التقــدم العلمــي املذهــل للغــرب واالنتكاســات الكثــرة لبــاد اإلســام يف 
العصــور املتأخــرة ناشــيئة مــن ثقافــة البلديــن يف مجيــع زواياهــا، فخلعــوا ثقافــة 
اإلســام وحاولــوا تقمــص ثقافــة الغــرب يف كل يشء حتــى املــأكل واملــرشب 

ــخ. ــس...... ال وامللب

إن ماحظــة رسيعــة آليــات القــرآن الكريــم وروايــات الســنة املطهرة تســوقنا 
إىل رضورة حفــظ الثوابــت ويف نفــس الوقــت مراعــاة التطــّور واالرتقــاء بشــكل 

ــوازن ودقيق. مت
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قــال اهلل تعــاىل )الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون احســنة( الزمــر: 18، مــن 
أي طــرف كان هــذا القــول احلســن؟

ويف احلديــث الرشيــف )خــذ احلكمــة ولــو مــن فــم كافــر(، فــإذا نطــق الكافر 
ــاع الطريقــة  بكلمــة حــق فلــامذا نرفضهــا؟ أليــس العقــل والــرشع يأمــران باتب

الصحيحــة؟ ويف احلديــث )احلكمــة ضالــة املؤمــن اينــام وجدهــا أخذهــا(.

املامح الرئيسية خلطبة النبى )صى اهلل عليه وآله( بيوم الغدير

كان مــن عـــادات العـــرب أهنـــم إذا أرادوا اإلعان عن رئاســة شــخص عى 
قبيلــة أو طائفــة منهــم، وضعــوا عاممــًة عــى رأســه. ويف احلــاالت املهمــة يقــوم 
كبــر القــوم بوضــع عاممتــه عــى رأس ذلــك الشــخص، إلظهــار شــدة اعتــامده 
ــه( يف  ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــا الرس ــذا رأين ــه. وهل ــه ب ــه ووثاقت علي
ــى رأس  ــا ع ــحاب« ووضعه ــمى »الس ــي تس ــه الت ــدى عاممت ــر أه ــوم الغدي ي
أمراملؤمنــني )عليــه الســام( وألقــى بحنكهــا عــى كتفــه وقــال: »العاممــة تــاج 

املائكــة«

ث أمراملؤمنــني )عليــه الســام( عــن ذلــك فقــال: ألبســني رســول  وقــد حتــدَّ
ــه واضعــًا طرفهــا عــى كتفــي وقــال يل: »ان اهلل  اهلل )صــى اهلل عليــه وآله(عاممت

نــى ىف بــدر وحنــني بمائكــة عــى رؤوســهم مثــل هــذه العاممــة«. تعــاىل أمدَّ

تسليم النبى )صى اهلل عليه وآله( مواريث األنبياء إىل صاحب الوالية.

بعــد االنتهــاء مــن مناســك احلــج نــزل األمــر اإلهلــي عــى النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( هبــذا اخلطــاب: »قــد قضيــت نبوتــك واســتكملت أيامــك، فاجعــل 
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االســم األكــر ومــراث العلــم وآثــار علــم النبــوة عنــد عــى بــن أبــى طالــب، 
فانــى ال أتــرك األرض اال وىل فيهــا عــامل تعــرف بــه طاعتــى وتعــرف واليتــى«.

وتتكــون آثــار علــم األنبيــاء مــن صحــف آدم وإبراهيــم والتــوراة واإلنجيل، 
وكل مــا نــزل مــن عنــد اهلل تعــاىل عــى أنبيائــه مــن صحــف، وعصــا موســى، 
وخاتــم ســليامن، وغرهــا مــن املواريــث التــي مل تكــن إال لــدى حجــج اهلل تعاىل 
ــون  ــه( لتك ــه وآل ــى اهلل علي ــاء )ص ــم األنبي ــت إىل خات ــى وصل يف األرض، حت

بعــده عنــد أوصيائــه )عليهــم الســام(.

ــه الســام( وأودعــه  ــه( أمراملؤمنــني )علي ــه وآل فدعــا النبــي )صــى اهلل علي
تلــك الودائــع اإلهليــة، ومنــه انتقلــت إىل األئمــة مــن ذريتــه حتــى وصلــت إىل 

اإلمــام الثــاين عــرش بقيــة اهلل األعظــم )عليــه الســام( وهــي اآلن يف حــرزه.

ربــام اســتغرقت خطبــة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف الغديــر نحــو ســاعة، 
ــمناها إىل عــرشة نقــاط اساســية1: ألهنــا كانــت شــاملة ومفصلــة. وقــد قسَّ

1. العبودية والتسليم هلل

ــه( بحمــد اهلل  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي ــدأ النب ــة ب يف الفقــرة األوىل مــن اخلطب
ــة  ــه، شــاهدًا عــى نفســه بالعبودي ــه ورمحت ــه وقدرت ــه، ذاكــرًا صفات ــاء علي والثن
املطلقــة أمــام الــذات املقدســـة، فقـــال: »وأومــن بــه وبمائكتــه وكتبه ورســله. 

أســمع ألمــره وأطيــع وأبــادر اىل كلِّ مــا يرضــاه، وأستســلم ملــا قضــاه. 

)1( السرة النبوية، ابن كثر، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، ج4، ص414-428، دار املعرفة، 
بروت، ط1971. 
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2. ثــم ألفــت النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( املســلمني إىل اهلــدف األصــي من 
ــغ  اخلطبــة، وأخرهــم أن الوحــي نــزل عليــه هبــذه اآليــة: )يــا أيــا الرســول بلِّ
مــا أنــزل اليــك مــن ربــك وان مل تفعــل فــام بلَّغــت رســالته واهلل يعصمــك مــن 
النــاس(، وأين جيــب عــيَّ أن أبلغكــم األمــر اإلهلــي يف عــي بــن أيب طالــب، وإن 

مل أفعــل فايؤمــن عــيَّ مــن عــذاب اهلل وعقابــه.

ــًا يأمــرين  ثــم قــال )صــى اهلل عليــه وآلــه(: إن جرئيــل هبــط إيل مــرارًا ثاث
ــض  ــم كل أبي ــهد، فأعل ــذا املش ــوم يف ه ــام أن أق ــو الس ــام ريب وه ــن الس ع
وأســود أن عــي بــن أيب طالــب أخــي ووصيــي وخليفتــي عــى أمتــي واإلمــام 
مــن بعــدي الــذي حملــه منــي حمــل هــارون مــن موســى، إال أنــه ال نبــي بعــدي، 
وهــو وليكــم بعــد اهلل و رســوله وقــد أنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل عــيَّ بذلــك آيــة 
مــن كتابــه: )انــام وليكــم اهلل ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصلــوة 
ــاة  ــام الص ــذي أق ــب ال ــن أيب طال ــي ب ــون(، وع ــم راكع ــوة وه ــون الزك ويؤت
وآتــى الــزكاة وهــو راكــٌع يريــد اهلل عــز وجــل يف كل حــال. ثــم قــال: اليــرىض 

. ــغ مــا أنــزل اهلل اىلَّ ىف حــق عــىٍّ اهلل منــى اال أن أبلِّ

3. ويف الفقــرة الثالثــة أعلــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إمامــة اثنــي عــرش 
إمامــًا مــن عرتــة إىل آخــر الدنيــا، لكــي يقطــع بذلــك طمــع الطامعــني بالســلطة 
ــى  ــال )ص ــألة ق ــذه املس ــة ه ــاس أمهي ــدرك الن ــل أن ي ــن أج ــًا. وم ــده هنائي بع
ــوا  ــمعوا وأطيع ــهد، فاس ــذا املش ــه يف ه ــام أقوم ــر مق ــه آخ ــه(: إن ــه وآل اهلل علي
وانقــادوا ألمــر اهلل ربكــم. فــإن اهلل عــز وجــل هــو ربكــم ووليكــم وإهلكــم: ثــم 
مــن دونــه رســوله حممــٌد وليكــم القائــم املخاطــب لكــم: ثــم مــن بعــدى عــىٌّ 
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ــوم  ــده اىل ي ــن ول ــى م ــة ىف ذريت ــم اإلمام ــم: ث ــر اهلل ربك ــم بأم ــم وامامك وليُّك
القيامــة، يــوم تلقــون اهلل ورســوله.

4. من كنت مواله فهذا عى مواله

عنــد مــا كان أمراملؤمنــني )عليــه الســام( واقفــًا عــى املنــر إىل جانــب النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآله(أدنــى منــه بمرقــاة، قــال )صــى اهلل عليــه وآلــه( لــه: »ادن 
منــي«. فاقــرب منــه أمراملؤمنــني )عليــه السام(فأمســك النبــي )صــى اهلل عليه 
وآلــه( بعضديــه ورفــع عليــًا )عليــه الســام( مــن مكانــه حتــى حــاذت قدمــاه 
ــال:  ــام، وق ــاض إبطيه ــاس بي ــاهد الن ــه وآله(وش ــى اهلل علي ــي )ص ــة النب ركب
»مــن كنــت مــواله فهــذا عــى مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، 

وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه«.

وبعــد هــذا املقطــع مــن اخلطبــة الرشيفــة أعلــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
للنــاس نــزول ملــك الوحــي عليــه خيــره عن إكــامل الديــن وإمتــام النعمــة بوالية 
ــك عنــد  أمراملؤمنــني )عليــه الســام(: »اللهــم إنــك أنزلــت اآليــة يف عــيٍّ وليِّ
تبيــني ذلــك ونصبــك إيــاه هلــذا اليــوم: )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت 
عليكــم نعمتــى ورضيــت لكــم اإلســام دينــًا()1(: وقلــت: )ومــن يبتــِغ غــر 
اإلســام دينــًا فلــن يقبــل منــه وهــو ىف اآلخـــرة مــن اخلاســـرين(. )2( اللهم إين 

أشــهدك وكفــى بــك شــهيدًا أين قــد بلَّغــت.

5. قــال النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: معــارش النــاس، انــام أكمــل اهلل عــز 
وجــل دينكــم بامامتــه: فمــن مل يأتــمَّ بــه وبمــن يقــوم مقامــه مــن ولــدي مــن 
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صلبــه إىل يــوم القيامــة، والعــرض عــى اهلل عــز وجــل فاولئــك الذيــن هبطــت 
 ، ــر ويصٍّ ــم خ ــيٍّ ووصيُّك ــر نب ــم خ ــدون. نبيك ــم خال ــار ه ــم ويف الن أعامهل

ــاء1. ــر األوصي ــوه خ وبن

6- حتذير املسلمني من مؤامرة السقيفة

بعــد أن تــا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــدة آيــات التحذيــر مــن العــذاب 
واللعنــة، قــال: بــاهلل مـــا عنـــى هبـــذه اآليــة إال قومــًا مــن أصحــايب أعرفهــم 
بأســامئهم وأنســاهبم وقــد أمـــرت بالصفـــح عنهـــم، ألن اهلل عز وجل قــد جعلنا 
ــني  ــني والظامل ــني واآلثم ــني واخلائن ــن واملخالف ــن واملعاندي ــى املقري ــًة ع حج

والغاصبــني مــن مجيــع العاملــني.

ــور أهــل  ــوره ون ــه( إىل خلــق ن ــه وآل ويف هــذا املقطــع أشــار )صــى اهلل علي
، ثــم يف عــي  بيتــه وقــال: معــارش النــاس، النــور مــن اهلل عــز وجــل مســلوٌك يفَّ
بــن أيب طالــب، ثــم يف النســل منــه إىل القائــم املهــدي، الــذي يأخــذ بحــق اهلل... 
«، ثــم أشــار )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل أعدائهــم األئمــة الذيــن يدعــون إىل النار 
وقــال: معــارش النــاس، إنــه ســيكون مــن بعــدي أئمــٌة يدعــون إىل النــار، ويــوم 

القيامــة الينــرون.

)1( روضة الواعظني: ج 1 ص 89. االحتجاج: ج 1 ص 66. اليقني: ص 343 باب 127. 
نزهة الكرام: ج 1 ص 186. العدد القوية: ص 169. التحصني: ص 578 باب 29 
تأليف  الوالية  كتاب  عن  نقا   ،169 ص   1 ج  املستقيم:  الراط  الثانى.  القسم  من 
املؤرخ الطرى. هنج اإليامن: ص 92 نقا عن كتاب الوالية تأليف املؤرخ الطرى. بحار 

األنوار: ج 37 ص 201 207، إثبات اهلداة: ج 2 ص 114، ج 3 ص 558. 
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7- فريضة مودة أهل البيت )عليهم السام( وواليتهم

ثــم بــنيَّ النبــى )صــى اهلل عليــه وآلــه( بــركات واليــة أهــل البيــت )عليهــم 
ــاب  ــي أم الكت ــي ه ــد الت ــورة احلم ــاس س ــى الن ــا ع ــم، وت ــام( وحمبته الس
ــك  ــت. اولئ ــم خصَّ ــت وإياه ــم عمَّ ــت، وهل ــم واهلل نزل ــت وفيه ــال: يفَّ نزَل وق

ــون... «. ــم حيزن ــم وال ه ــوٌف عليه ــن ال خ ــاء اهلل الذي أولي

ــن  ــدث ع ــم تتح ــرآن الكري ــن الق ــات م ــه( آي ــه وآل ــى اهلل علي ــا )ص ــم ت ث
أصحــاب اجلنــة وأوضــح أن املقصــود هبــم الشــيعة وأتبــاع أهــل البيــت )عليهم 
ــار ورصح  ــه وآلــه( آيــات عــن أصحــاب الن الســام(. ثــم تــا )صــى اهلل علي

بــأن املــراد هبــم أعــداء أهــل البيــت )عليهــم الســام(.

ــة  ــه(: أال إن أولياءهــم الذيــن يدخلــون اجلن ــه وآل ــه )صــى اهلل علي وممــا قال
ــم  ــم، طِبت ــاٌم عليك ــون: »س ــليم يقول ــة بالتس ــم املائك ــني، تتلقاه ــام آمن بس

ــن«. ــا خالدي فادخلوه

8- بشارة النبى )صى اهلل عليه وآله( باإلمام املهدى عجل اهلل فرجه

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ق النب ــرَّ ــر تط ــة الغدي ــن خطب ــر م ــع آخ ويف مقط
ــا فــداه، فذكــر أوصافــه وبــرشَّ العــامَل بالعــدل  إىل ذكــر اإلمــام املهــدي أرواحن
ــه  ــدي. أال إن ــم امله ــا القائ ــة من ــم األئم ــال:أال إن خات ــده، فق ــى ي ــط ع والقس
ــون  ــح احلص ــه فات ــني. أال إن ــن الظامل ــم م ــه املنتق ــن. أال إن ــى الدي ــر ع الظاه
وهادمهــا. أال إنــه غالــب كل قبيلــة مــن أهــل الــرشك وهاديــا. أال إنــه املــدرك 

ــن اهلل. ــارص لدي ــه الن ــاء اهلل. أال إن ــار ألولي ــكل ث ب
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9- أمر النبى )صى اهلل عليه وآله( املسلمني ببيعة عى )عليه السام(

ق إىل مســألة البيعــة وبــنيَّ أمهيتهــا وقيمتهــا وقــال )صــى اهلل عليــه  ثــم تطــرَّ
وآلــه(: فأمــرت أن آخــذ البيعــة منكــم والصفقــة لكــم بقبــول مــا جئــت بــه عــن 
اهلل عــز وجــل يف عــي أمراملؤمنــني واألوصيــاء مــن بعــده الذيــن هــم منــي ومنه 

ر ويقــيض. إمامــًة فيهــم قائمــة، خامتهــا املهــدي إىل يــوم يلقــى اهلل الــذي يقــدِّ

ــه عــن  ــا أخذكــم بالبيعــة ل ــي، وأن أال وإين قــد بايعــت اهلل، وعــي قــد بايعن
اهلل عــز وجــل. ثــم قــرأ: )ان الذيــن يبايعونــك انــام يبايعــون اهلل، يــد اهلل فــوق 
ــه اهلل  ــام عاهــد علي ــام ينكــث عــى نفســه ومــن أوىف ب أيديــم. فمــن نكــث فان

ــاًم(. )11( ــرًا عظي ــيؤتيه أج فس

10. االيامن والرضا باألئمة االثنى عرش من العرة 

ــر  ــه( يف أم ــه وآل ــى اهلل علي ــذ )ص ــوي أخ ــاب النب ــن اخلط ــرة م ــر فق يف آخ
ــد  ــف واح ــوين بك ــن أن تصافق ــر م ــم أكث ــاس، إنك ــارش الن ــا: مع ــة قائ البيع
يف وقــت واحــد، وقدأمــرين اهلل عــز وجــل أن آخــذ مــن ألســنتكم اإلقــرار بــام 
ــه عــى مــا  ــدت لعــيٍّ أمراملؤمنــني وملــن جــاء بعــده مــن األئمــة منــي ومن عقَّ

ــم: ــوا بأمجعك ــه. فقول ــن صلب ــي م ــم أن ذريت أعلمتك

ــك ىف  ــا ورب ــن ربن ــت ع ــا بلَّغ ــادون مل ــون منق ــون راض ــامعون مطيع ــا س ان
ــك  ــى ذل ــك ع ــه. نبايع ــن صلب ــدت م ــن ول ــني وم ــى أمراملؤمن ــا ع ــر امامن أم
ــه  ــوت وعلي ــه نم ــى وعلي ــك نحي ــا. عــى ذل ــنتنا وأيدين ــا وأنفســنا وألس بقلوبن

)1( بحار األنوار: ج 21 ص 288. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 309. 
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، والنجحــد والنرتــاب، والنرجــع عــن  ل، والنشــكُّ نبعــث. وال نغــرِّ والنبــدِّ
ــة  ــني واألئم ــى أمراملؤمن ــظ اهلل ىف ع ــا بوع ــاق. وعظتن ــض امليث ــد، والننق العه
ــه  ــده بعــده: احلســن واحلســني ومــن نصب ــن ذكــرت مــن ذريتــك مــن ول الذي
ــا وأنفســنا وألســنتنا  ــا مــن قلوبن ــاق هلــم مأخــوٌذ من اهلل بعدمهــا. فالعهــد وامليث
وضامئرنــا وأيدينــا. مــن أدركهــا بيــده واال فقــد أقــرَّ بلســانه. والنبتغــى بذلــك 
ــى  ــك الدان ــك عن ــؤدى ذل ــن ن ــوال. نح ــنا ح ــن أنفس ــرى اهلل م ــدال والي ب
والقــاىص مــن أوالدنــا وأهالينــا، وُنشــهد اهلل بذلــك وكفــى بــاهلل شــهيدًا وأنــت 

ــا بــه شــهيٌد. علين

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــه النب ــم ب ــا أمره ــوا م ــلون وفعل ــتجاب املس فاس
دوا مــا قالــه، ومتَّــت البيعــة العامــة هبــذه الصــورة، والنبــي )صــى اهلل عليــه  وردَّ

ــه( واقــف عــى املنــر. وآل

نحن نريد أن نبايع علًيا يوم الغدير، عٌي ماذا يريد منّا بالوقت احلارض 

ــو  ــد أن ندع ــه، وال يري ــرته وحليات ــه ولس ــاة ل ــون دع ــا أن نك ــد منّ ــٌي يري ع
ــال  ــن خ ــه م ــو ل ــد أن ندع ــط، يري ــنتنا فق ــا وال بألس ــا وال بكتبن ــه بخطاباتن ل
ســلوكنا، عــٌي كــام ورد عــن اإلمــام الصــادق: كونــوا دعــاة لنــا بغــر ألســنتكم، 
كونــوا زينـًـا لنــا وال تكونــوا شــينًا علينــا، أنــا عندمــا أقــول: »بايعــُت علًيــا« جيب 
أن يبايعــه ســلوكي قبــل أن يبايعــه لســاين، أنــا قبــل أن أقــول: »أشــهد أّن علًيــا 
ويّل اهلل« جيــب أن يشــهد بذلــك ســلوكي قبــل أن يشــهد بذلــك لســاين، جيــب 
ــايت،  ــى حي ــلوكي وع ــى س ــي وع ــى عم ــة ع ــهادة الثالث ــذه الش ــس ه أن تنعك
ــا ويل اهلل، بــل عــّي يف يــوم الغديــر  عــّي يف يــوم الغديــر أال أظهــر فقــط أّن علًي
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أن ألتــزم بــأن أكــون علوًيــا يف ســلوكي، علوًيــا يف عمــي، علوًيــا يف منطلقــايت، 
ــٌي يف  ــش ع ــري، ويعي ــٌي يف ضم ــش ع ــي، ويعي ــٌي يف قلب ــش ع ــب أن يعي جي

ســلوكي وحــركايت، عــٌي هكــذا يريــدين.

ــون يف  ــم ليك ــل منك ــه: إّن الّرج ــام اهلل علي ــكري س ــام العس ــن اإلم ورد ع
ــم  ــا، أّداه ــون زينه ــا، فيك ــخص فيه ــل ش ــي أفض ــا يعن ــون زينه ــة فيك القبيل
ــن  ــم يف الدي ــث، وأورعه ــم يف احلدي ــوق، وأصدقه ــم للحق ــة، وأقضاه لأمان
ــيعة  ــز، ش ــوذج املتمّي ــو النم ــاًم ه ــز، دائ ــو املتمّي ــاًم ه ــي دائ ــع لع ــيعي املباي الش
عــي دائــاًم هــم املتمّيــزون، املتمّيــزون بأخاقهــم، املتمّيــزون بحســن ســلوكهم، 
املتمّيــزون بنظافــة قلوهبــم، املتمّيــزون بطهــارة جوانحهــم، املتمّيــزون بصدقهــم 
يف املعاملــة، جيــب أن يكــون الشــيعي املبايــع لعــي متمّيــًزا معروًفــا بني املســلمني 
بأّنــه إنســاٌن صــادٌق، إنســاٌن طاهــٌر، إنســاٌن ملتــزٌم بالصــدق واألمانــة وقضــاء 
احلقــوق، هــذه هــي البيعــة احلقيقّيــة، وهــذا هــو املدلــول احلقيقــي لبيعــة عــي.

اآلن نحــن عندنــا مشــكلة يعيشــها الكثــر منّــا، هــذه ال ختتــّص بنــا 
ــون  ــيعة أال تك ــن كش ــب نح ــن جي ــاس، لك ــن الن ــر م ــة ككث ــيعة، ال، عام كش
عندنــا، »مشــكلة التســّيب وعــدم االنضبــاط حتــت النظــام احلافــظ لأعــراض 
واألنفــس واألمــوال«، هنــاك أنظمــة رّشعــت ومعــروٌف ملــاذا رّشعــت، رّشعت 
ــس،  ــظ األنف ــراض، حلف ــظ األع ــة حلف ــذه األنظم ــت ه ــة وقنّن ــذه األنظم ه
ــة ألّن  ــذه األنظم ــم هب ــّي أن أنتظ ــي ع ــع لع ــان مباي ــا كإنس ــوال، أن ــظ األم حلف
االنتظــام حتتهــا يعنــي مراعــاة اهلــدف األعــى وهــو حفــظ النفــوس واألعــراض 
ــا ال  ــا وإخوانن ــن أبنائن ــا م ــٌر منّ ــرور، كث ــة امل ــن أنظم ــّيب م ــوال، التس واألم
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يبــايل بمراعــاة أنظمــة املــرور، ال يبــايل بمراعــاة األنظمــة املجعولــة يف الشــوارع، 
ملــاذا؟! »واهلل مــا أكــو رضورة وأنــا اآلن مســتعجل ومــا عنــدي وقــت.. « وإىل 
ــا  ــع اعتباًط ــة مل ُتوَض ــذه األنظم ــرف أّن ه ــت تع ــّررات! أن ــذار وامل ــر األع آخ
وإّنــام هــي أنظمــة ُوِضَعــت حلفــظ األنفــس وحلفــظ األمــوال، التفريــط يف إّتبــاع 
هــذه األنظمــة وحماولــة التســّيب والفــرار عــى هــذه األنظمــة يعنــي عــدم مباالة 
باهلــدف منهــا، وهــو حفــظ األعــراض وحفــظ األمــوال وحفــظ األنفــس، ملــاذا 
ال نــريّب يف أنفســنا روح االنتظــام؟! ملــاذا نــريّب أنفســنا عــى روح التســّيب وروح 
الامبــاالة وروح عــدم االعتنــاء؟! ملــاذا ال نعّلــم أنفســنا ونــدّرب أنفســنا عــى 
أن نكــون نظامّيــني؟! عــى أن نكــون منتظمــني حتــت النظــام احلافــظ لأعــراض 

واألنفــس واألمــوال؟

ــة،  ــة املدرس ــن أنظم ــًا م ــّيب مث ــل، التس ــة العم ــن أنظم ــًا م ــّيب مث التس
ــر  ــاس، الكث ــج الن ــاس وحوائ ــوق الن ــاء حق ــت لقض ــامل ُوِضَع ــة األع أنظم
ــة  ــاس وخلدم ــوق الن ــاء حق ــف لقض ــذه الوظائ ــت ه ــام ًجِعَل ــف إّن ــن الوظائ م
املجتمــع، التفريــط يف وقــت العمــل، التســّيب مــن نظــام العمــل، عــدم مراعــاة 
أنظمــة العمــل، عــدم مراعــاة أنظمــة الدراســة، عــدم مراعــاة قوانــني الدراســة.. 
ــا  هــذه الــروح »روح التســّيب، روح الامبــاالة، روح عــدم االعتنــاء، املهــم أن
ــر  ــك بمظه ــّيب جتعل ــروح روح التس ــذه ال ــة.. « ه ــذه األنظم ــن ه ــرر م أن أحت
ــك  ــذ علي ــامي يأخ ــع اإلس ــامي، املجتم ــع اإلس ــام املجتم ــق أم ــر الئ غ
ــك إنســاٌن تعيــش  ــك إنســاٌن متســّيٌب، أّن ــك إنســاٌن غــر نظامــي، أّن نظــرة أّن
ــني  ــًزا ب ــا متمّي ــون أنموذًج ــت إذا أردت أن تك ــاء، أن ــدم االعتن ــاالة وع الامب
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ــارة  ــلوكك إىل نض ــزك وبس ــم بتمّي ــث جتذهب ــامي بحي ــع اإلس ــات املجتم فئ
املذهــب الشــيعي وإىل نقــاء املذهــب الشــيعي فعليــك أن تكــون نظامًيــا، عليــك 
أن تكــون منتظــاًم حتــت إطــار النظــام احلافــظ لأعــراض واألنفــس واألمــوال 
حتــى تكــون مظهــًرا متمّيــًزا وحتــى تكــون شــخًصا معروًفــا باالنتظــام والســر 

ــام. وراء النظ

إذن فبالنتيجــة: بيعــة عــي بــن أيب طالــب ال تنحــر يف أن تكــون فقــط وفقط 
قــوالً لســانًيا وكاًمــا خطابًيــا وإّنــام هــي التــزاٌم وســلوٌك عمــٌي جيعلــك علوًيــا 
ــا  ــا ملتزًم بمــرور الوقــت إذا دّربــت شــخصك وروحــك عــى أن تكــون علوًي

بســرة عــي بــن أيب طالــب و عــٌي مــع احلــق، واحلــق مــع عــي.
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