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توظيف االقتباس القرآني والنبوي يف خطبة الغدير

م. م. فرقان مهدي عبا�س حيدر

املقدمة:

احلمــد هلل رّب العاملــني، والصــاة والســام عــى ســيد املرســلني أيب القاســم 
حممــٍد، وعــى آلــه الطيبــني الطاهريــن، وبعــد:

ــنة  ــه السُّ ــع اإلســامي األول، تلي ــم يعــدُّ مصــدر الترشي ــإّن القــرآن الكري ف
ــرة  ــرة الطاه ــت والع ــل البي ــا بأه ــا ومكان ــدُّ زمان ــي متت ــرة، الت ــة املطه النبوي
)عليهــم الســام(، الذيــن أراد اهلل أن جيعلهــم هــدى للنــاس يف تطبيــق الرشيعــة 

ــم. ــم وُأخراه ــرش يف دنياه ــعاد الب ــؤدي إىل إس ــق ي ــل تطبي ــة بأمث اإلهلي

ــي اهلل  ــد عن ــم، فق ــل بطبيعته ــكام اجلمي ــون إىل ال ــون ينجذب ــا كان املتلق ومل
ــي  ــرق املؤثرة؛لك ــدى الط ــون إح ــا ليك ــال كامه ــم بج ــه الكري ــاىل ونبّي تع
ترســخ األنســاق اإلباغيــة يف النفــس حتــى قيــإّن املتلقــي العــريب ال يمكــن أن 

يتصــور أّن الــكام آٍت مــن مصــدر إهلــي مــا مل يكــن مجيــا.

ــرا هــو  ــرا كب ــرة يف نفــس املتلقــي تأث ــة املؤث ومــن أســاليب اجلــال البديعي
أســلوب االقتبــاس، أي تضمــني كام اهلل ورســوله)صى اهلل عليــه والــه( يف كام 
ــاس يشــمل تضمــني كام  ــإّن االقتب ــي ف ــر، أمــا يف ُخطــب النب الشــاعر أو الناث
اهلل تعــاىل يف كام النبي)صــى اهلل عليــه والــه(، فضــا عــن تضمــني كام النبــي 
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لــكام لــه ســابق زمانيــا.

ــم عــى ثاثة مباحــث، ُخصــص األول  وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن ُيقسَّ
لتحديــد مفاهيــم عنــوان البحــث وبيــان وظائــف االقتبــاس اجلاليــة والدالليــة، 
ــر  ــة غدي ــا خطب ــت هل ــي تطّرق ــات الت ــم املوضوع ــان أه ــاين لبي ــص الث وُخص
ُخــم. أّمــا املبحــث الثالــث فُخصــص لدراســة االقتبــاس تطبيقيــا وبيــان مــدى 

أثــره يف متلقــي النــص بأنواعــه املختلفــة.

ــة  ــة واإلمامي ــالة املحمدي ــة الرس ــي خلدم ــر أن يوفقن ــي القدي ــائلة اهلل الع س
ــا أن  ــر دعوان ــايل، وآخ ــزان أع ــه يف مي ــن اهلل أن يتقبل ــو م ــيط، أرج ــد بس بجه

ــب. ــه ُأني ــت وإلي ــه توكل ــني، علي ــد هلل رّب العامل احلم

املبحث الأول

مفهوم القتبا�س لغة وا�سطالحا ووظيفًة

ســوف نقســم هــذا املبحــث عــى مطلبــني نــدرس يف أوهلــا مفهــوم االقتبــاس 
لغــة واصطاحــا باغيــا، ويف الثــاين ســنبنّي وظائــف االقتبــاس كاآليت: 

املطلب األول: مفهوم االقتباس لغة واصطاحا:

1- االقتباس لغة: 

ــم  ــار، ث ــات الن ــن صف ــة م ــى »صف ــدّل ع ــٌل ي ــني أص ــاء والس ــاف والب الق
ُيســتعار، ومــن ذلــك الَقَبــس: ُشــعلة النــار. قــال تعــاىل يف قصــة موســى )عليــه 
الســام(: )إيِنِّ آَنْســُت َنــارًا َلَعــيِّ آتِيُكــْم ِمنَْهــا بَِقَبــٍس()1(، ويقولــون: اقبســُت 



 توغيا ابقتباف القرآاي والنبوا سي تطبة الغدير

9

الرجــَل علــًا، وقبســته نــارًا... ومــن هــذا القيــاس قوهلــم: فحــٌل قبيــس، وذلك 
إذا كان رسيــع اإللقــاح كأّنــه ُشــبَِّه بُشــعلة النــار«)2(.

2- االقتباس اصطاحا:

ــه،  ــه من ــى أّن ــث، ال ع ــرآن أو احلدي ــن الق ــيئا م ــكاُم ش ــن ال ــو أن »ُيضّم ه
نحــو قــول احلريــري: »فلــم يكــن إالّ كلمــح البــر أو هــو أقــرُب حتــى أنشــد 

فأغــرب«)3(، وقــول أيب القاســم بــن احلســن الكاتبــي)4(:
هجرنا  عـــى  ــِت  ــعـ أزمـ ــِت  ــن ك ــٌر مجــيــْلإْن  ــص مـــن غـــِر مـــا ُجـــــرٍم ف

غـــَرنـــا  بـــنـــا  لــــِت  تــــبــــدَّ ــْلوإْن  ــي ــوك ال ــَم  ــ ــع ــ ونِ اهللُ  ــا  ــن فــحــســُب

وقــول احلريــري: »قلنــا شــاهِت الوجــوُه، وَقُبــح الُلكــع ومــن يرجــوه)5(... 
.)6(»

م االقتباس عى قسمني)7(: وُيقسَّ

أوهلا: االقتباس باللفظ أو بالنص من دون تغير، ومثاله ما تقّدم.

ــن  ــول اب ــو ق ــاين، نح ــاظ واملع ــيط يف األلف ــر بس ــاس بتغي ــا: االقتب ثانيه
ــي: الروم

ــي  ــدحـ مـ يف  أخــــــطــــــأُت  ــن  ــ ــئ ــ مــنــعــيل يف  أخـــــــطـــــــأَت  فــــــا 

ــايت  ــ ــاجـ ــ ــد أنــــــــزلــــــــُت حـ ــ ــقـ ــ زرِع)8(فـ ذي  غــــــِر  بـــــــــواٍد 

ــْن  ــَكنُت ِم ــا إيِنِّ َأْس نَ ــاىل: )َربَّ ــه تع ــن قول ــح م ــاس واض ــود اقتب ــظ وج نلح
ــى يف  ــظ واملعن ــّرَ يف اللف ــاعر غ ــّن الش ــْرِ ِذي َزْرٍع()9(، ولك ــَواٍد َغ ــي بِ تِ يَّ ُذرِّ
ــني  ــم ب ــي(، ليائ ــن ذريت ــكنُت م ــن: )اس ــدال م ــايت(، ب ــُت حاج ــة: )أنزل كلم
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ــد. ــت واح ــوزن يف وق ــة ال ــح، وإقام ــعري يف املدي ــه الش غرض

املطلب الثاين: وظائف االقتباس اجلالية والداللية:

يــرى علــاء الباغــة)10( أنَّ االقتبــاس تضمــني املتكلــم لكامــه الشــعري 
أو النثــري شــيئًا مــن القــرآن واحلديــث الرشيــف هبــدف تزيــني نظامــه وتفخيــم 
شــأنه، ال عــى أّنــه منــه؛ أي بــرشط أن يكون الــكام املقتَبــس منصهــرًا يف الكام 
اجلديــد معنــًى وإيقاعــًا، فــا ُيشــار إىل املقتَبــس القديــم باإلحــاالت اخلارجيــة، 
نحــو: )قــال اهلل تعــاىل(، أو )قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه((؛ ألنَّ هــذه 
ــر يف  ــٍذ ال حيقــق األث ــاس، وحينئ ــة لاقتب ــارات ُتقلــل مــن الوظيفــة اجلالي العب
متلقيــه؛ ألّن العبــارات لتــي ُتيــل إىل اخلــارج تقلــل مــن مجاليــة االقتبــاس - يف 
نظــر الباغيــني-، الذيــن ينظــرون إىل األثــر اجلــايل فحســب مــن دون النظــر إىل 
البنيــة الدالليــة التــي ختاطــب العقــل، وال ضــر يف تقليــل نســبة اجلــال الــذي 
خياطــب وجــدان املتلقــي، إذ ال يوجــد يف الــكام -مهــا بلــغ مــن الباغــة- مــا 

هــو مجيــل مطلــق، إالّ كتصــور يف الذهــن ليــس وجــود يف الواقــع.

وعى هذا األساس يمكن تقسيم االقتباس عى قسمني:

1- الوظيفــة اجلاليــة لبنّيــة االقتبــاس الســطحية: وتنتــج مــن تكويــن 
االشــكال القويــة املؤثــرة يف النفــس بتعاضــد بنيتــني األوىل متوقّعــة وهــي كام 
الشــاعر أو اخلطيــب، والثانيــة غــر متوقّعــة؛ ألّنــا كام مقــدس يفاجــئ املتلقــي 
باالســتدعاء املقتَبــس مــن الذاكــرة، وحيــدث األثــر اجلــايل مــن تداخــل املقــدس 
ــن  ــك م ــر ذل ــاألريض إىل غ ــاوي ب ــد، أو الس ــم باجلدي ــدس، أو القدي ــا مق ب



 توغيا ابقتباف القرآاي والنبوا سي تطبة الغدير

11

عاقــات تربــط التارخيــي بــا تارخيــي.

2- الوظيفــة الدالليــة لبنيــة االقتبــاس العميقــة: وهــي متثــل التنظيــم 
الســيميائي للنصــوص الــذي يكشــف عــن صلتــه بظــروف إنتــاج األثــر الفنــي 
يف ســياق التواصــل الــذي جيعــل مــن النــّص نشــاطًا اجتاعيــًا يتضّمــن مقاصــد 

ــي)11(. ــا املتلق ــر معانيه ــة يتدّب خفّي

ــة يف األماكــن  ــر أو اخلطاب ــر الفنــي أكث ــة تنســجم مــع النث والوظيفــة الداللي
التــي تتــاج إىل برهــان، أي التــي ختاطــب العقــل أكثــر مــن خماطبــة الوجــدان، 
ــي  ــذي يلّب ــعر ال ــايل يف الش ــاس اجل ــني االقتب ــني ب ــض الباحث ــل بع ــذا فّص وهل
رشوط الباغيــني، واالقتبــاس الــداليل يف النثــر الفنــي الــذي يائمــه االقتبــاس 

ــا يــأيت)12(: الــداليل، وتفصيــل ذلــك في

ــن  ــر م ــدان أكث ــب الوج ــه خياط ــة ألن ــن اإلحال ــعر ال ُتستحس أوال: يف الش
ــاؤه  ــم بن ــعر، القائ ــن الش ــم ف ــابقة ال تائ ــارات الس ــك أّن العب ــل: ذل العق
ــك ال  ــه؛ لذل ــى نفس ــل إال ع ــعُر أن ال حُيي ــل الش ــم، وُيفضِّ ــاع والنغ ــى اإليق ع

ــره. ــة إىل غ ــن اإلحال تستحس

ثانيــا: يف النثــر الفنــي ُتستحســن اإلحالــة خلطــاب العقــل أكثر مــن الوجدان: 
إذ تتوافــق اإلحــاالت بالعبــارات الســابقة مــع النثــر يف األجــزاء التــي ختاطــب 
ــًرا، إالّ يف أماكــن  ــّي ال يعتمــد عــى اإليقــاع والنغــم كث ــر الفن العقــل؛ ألّن النث
حمــددة منــه التــي ختاطــب وجــدان املتلقــي، وســيا يف مقدمــات اخلطــب، أمــا 
ــه  ــى أّن ــارج، بمعن ــل إىل اخل ــر حُيي ــإن النث ــل ف ــب العق ــي ختاط ــن الت يف األماك
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ال يتعــارض مــع اإلحالــة إىل اخلــارج، بــل قــد ُيستحســن ذلــك للداللــة عــى 
ــب  ــد املخاط ــّد عن ــذي ُيع ــّدس ال ــكام املق ــع ال ــري م ــكام النث ــجام ال انس
ــدم  ــع أّن ع ــة، م ــة احلّج ــان أو إقام ــة للربه ــات املحرم ــن املقدم ــلم م املس
اإلحالــة بالعبــارات الســابقة تســبغ أثــًرا مجاليــًا يف نفس املتلقــي يف األجــزاء التي 
ختاطــب العاطفــة أكثــر مــن العقــل، إذ يشــعر املتلقــي بــأّن االقتبــاس جــزًءا مــن 
كام البــرش غــر املعصومــني، ثــم يتفاجــأ بعــد ذلــك بأّنــه حصــل اقتبــاس عــن 
طريــق عمليــة التداعــي مــن الذاكــرة، فيعمــل االقتبــاس بتكويــن بنّيــة كاميــة 
مقدســة قديمــة معــززة للبنيــة اجلديــدة، ومــن تعاضــد البنيتينتتكــّون )األشــكال 

ــة القويــة(. الفنّي

املبحث الثاين

خطبة الغدير ومو�سوعاتها واأهميتها

ــم هــذا املبحــث عــى ثاثــة مطالــب، ُنخصــص أوهلــا ملعرفــة تاريــخ  سنقسِّ
خطبــة الغديــر زمانــا ومكانــا، وعاقــة ذلــك بحّجــة الــوداع، ونــدرس باملطلب 
الثــاين موضوعــات خطبــة الغديــر، أمــا املطلــب الثالــث فخصــص لبيــان أمهيــة 

هــذه اخلطبــة يف حيــاة األّمــة.

املطلب األول: مكان وزمان خطبة الغدير:

غديــر )ُخــّم( مــكان فيــه مــاء باجلُحفــة يقــع بــني احلرمــني، عــى بعــد ثاثــة 
أميــال مــن احلــرم املكــي)13(، وقــد قصــد النبــي )صــى اهلل عليــه والــه( هــذا 
ــه  ــل ل ــة، وقي ــزل مك ــنة )10هـــ(، إذمل ين ــوداع س ــة ال ــه ِحجَّ ــد حّج ــكان بع امل
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ــا رســول اهلل بعــض منازلــك؟ قــال: مــا كنــت  ــو نزلــت ي يف ذلــك، فقــال: »ل
ألنــزل بلــًدا َأخرجــُت منــه، فخــرج ليــًا منرًفــا إىل املدينــة، فصــاَر إىل موضــع 
بالقــرب مــن اجلُحفــة يقــال هلــا )غديــر ُخــّم(، لثــاين عــرشة ليلــة خلــت مــن 

ــة... «)14(. ذي احلج

ــيايس  ــي س ــوع دين ــم موض ــح بأه ــب للتري ــكان مناس ــذا امل ــدو أّن ه ويب
مســتقبي ألّن مكــة بيئــة قريــش وهــم قريبــي عهــد بالكفــر والــراع الدمــوي 
عــى الســلطة؛ لذلــك يمكــن أن تــدث فــوىض متعّمــدة عنــد التريــح بمثــل 

هــذا املوضــوع املصــري اخلطــر.

أمــا زمــان خطبــة الغديــر فهــو مناســب جــدا، نظــرا لتطّهــر قلــوب املؤمنــني 
بعــد فريضــة احلــج بأقــرب وقــت، فضــا عــن أّن املدينــة بيئــة تضــّم فئــات مــن 

النــاس متنّوعــة اإليــان.

املطلب الثاين: موضوعات خطبة الغدير: 

ــات  ــزي، وموضوع ــوع مرك ــني: موض ــر موضوع ــة الغدي ــت خطب تضّمن
ــاآليت: ــا ب ــول فيه ــنفّصل الق ــزي، س ــوع املرك ــا املوض ــة يقتضيه حاّف

1-املوضوع املركزي:

ــدل  ــة الع ــية لدول ــة والسياس ــلطة الديني ــم الس ــد تنظي ــاء قواع ــو إرس وه
اإلهليــة بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(، املتمثــل بعاقــة احلاكــم باملحكــوم 

ــلطتني)15(: ــى س ــيمها ع ــن تقس ــي يمك ــى، الت امُلث

ــة  ــة الباطني ــي الرياس ــربى: وه ــة الك ــة أو اخلاف ــلطة أو اإلمام ــا: الس أوهل
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الروحيــة، وُخصصــت يف عــر صــدر اإلســام لإمــام عــي )عليــه الســام(، 
فهــو خليفــة الرســول )صــى اهلل عليــه والــه( رشعــًا، وهــو اخلليفــة أو اإلمــام 
الــذي ليــس فوقــه خليفــة أو إمــام؛ ألنَّ هــذه الســلطة إهليــة انتقلــت إليــه عــن 
ــة  ــد أكملتهااإلمامي ــي، وق ــر إهل ــه( بأم ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــق رس طري
االثنــي عرشيــة إىل اثنــي عــرش إمــام معصــوم آخرهــم احلجــة املنتظــر )عــج(.

ــة  ــة والرياس ــي اإلمام ــرى: وه ــة صغ ــة أو خاف ــلطة أو إمام ــا: س ثانيه
الظاهريــة، أو الدنيويــة.

وهلاتــني الســلطتني القائمتــني عــى أخاقيــات الرشيعــة اإلســامية وظيفــٌة 
هتــدف للخــر العــام بفعــل تطبيــق الرشيعــة اإلهليــة تطبيقــا مثاليــا، ال يســتطيع 
ــه  ــي مصاحل ــٍح ال خيف ــد كّل ُمصل ــة عن ــر جلّي ــوم، وتظه ــر املعص ــا غ أن يؤدهي
ــاء  ــاب وإحي ــُت ألحكــم بالكت ــة تــت شــعار دينــي أخاقــي عــام: )أتي الذاتي

ــنّة وإماتــة البــدع(. السُّ

لقــد ظهــر موقــف أمــر املؤمنــني عــي )عليــه الســام(األخاقي العــام - بعد 
انتقــال الرســول )صــى اهلل عليــه والــه( إىل الرفيــق األعــى-، برفضــه الدعــوات 
ــة، نحــو دعــوة أيب  ــه باخلاف ــة بحّق ــي تنــره عــى املطالب ــة الت ــة الَقَبلي العصبي
ــا اجتمــع النــاس عــى  ســفيان )ت31هـــ(، بروايــة الطــربي )ت310هـــ(: »مّل
بيعــة أيب بكــر، أقبــل أبــو ســفيان وهــو يقــول: واهلل إيّن ألرى عجاجــًة ال يطفئهــا 
ــن  ــم، أي ــن أمورك ــر )ت13هـــ( م ــو بك ــَم أب ــاف فِي ــد من ــا آل عب ــدم! ي إالّ ال
ــدك  ــط ي ــن: ابس ــا حس ــال: أب ــاس؟ وق ــّي والعب ــن األذالن ع ــتضعفان، أي املس
حتــى أبايعــك، فأبــى عــيٌّ عليــه... وقــال: إّنــك واهللِ مــا أردت هبــا إال الفتنــة، 
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وإّنــك واهلل طاملــا بغيــت لإســام رًشا، ال حاجــة لنــا يف نصيحتــك«)16(، ولــو 
ُعــرض هــذا الدعــم عــى غــر املعصــوم لقبــل بــه.

لقد بّلغ النبي )صى اهلل عليه واله(هذا األمر املهم، عى مرحلتني:

ــوداع،  ــة ال ــة األوىل: اخلطــاب العــام يف مكــة، وقــد ورد ضمــن خطب املرحل
روى اليعقــويب )ت بعــد 293هـــ(. قولــه )صــى اهلل عليــه والــه(: »ال ترجعــوا 
ــني يملــك بعضكــم رقــاب بعــض، إيّن قــد خلفــُت فيكــُم  بعــدي كفــاًرا مضّل
مــا إْن متســكتم بــِه لــن تضلــوا: كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي، أال هــل بلغــت؟ 

قالــوا: نعــم: قــال: اللهــّم فاشــهد«)17(.

ــام( يف  ــه الس ــام عّي)علي ــني اإلم ــاص بتعي ــاب اخل ــة: اخلط ــة الثاني املرحل
ــال:  ــده، فق ــذ بي ــًا وأخ ــه واله(خطيب ــى اهلل علي ــام النبي)ص ــّم، إذ ق ــر خ غدي
»ألســت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ قالــوا: بــى يــا رســول اهلل!، قــال: فَمــن 
ُكنــُت مــواله، فعــيٌّ مــواله، اللهــّم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه، ثــم قــال: 
ــني  ــائلكم ح ــوض، وإيّن س ــى احل ــم واردي ع ــم وأنت ــاُس إيّن فرطك ــا الن أهّي
َتــِرُدون عــّي، عــن الثقلــني فانظــروا كيــف ختلفوننــي فيهــا. قالــوا: ومــا الثقان 
ــرٌف  ــِد اهلل وط ــُه بي ــبّب طرُف ــاب اهلل س ــرب كت ــال: الثقــل األك ــا رســول اهلل؟ ق ي
لــوا، وعــريت أهــُل بيتــي«)18(. بأيديكــم، فاستمســكوا بــِه وال تضّلــوا، وال تبدِّ

2-موضوعات خطبة الغدير اجلانبية: وهي كاآليت:

أ- الثنــاء عــى اهلل وتعظيمــُه وبيــان صفاتــه: وذلــك قــول يف افتتــاح اخلطبــة: 
ــُه  ــلطانه... ل ــّل يف س ــرده، وج ــا يف تف ِه، ودن ــدِّ ــا يف توح ــذي ع ــُد هللِ ال »احلم
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ــدرة  ــوة يف كّل يشٍء، والق ــى كّل يشٍء، والق ــة ع ــكّل يشء، والغلب ــة ب اإلحاط
عــى كّل يشٍء )ليــَس كمثِلــِه يشٌء()19(... وأشــهُد أّنــه الــذي تواضــع كلُّ يشٍء 
ر  لقدرتــه، وخضــع كلُّ يشء هليبتــه، مالــك األمــاك، وُمفلِّــك األفــاك، وُمســخِّ

ــر... «)20(. ــمس والقم الش

ب- احلــّث عــى تدّبــر معــاين القــرآن وَفهــم آياتــه َفهــا عميقــا، وذلــك قولــه 
ــه...  ــوا آيات ــرآن وافهم ــروا الق ــاس! تدب ــارَش الن ــه): »مع ــه وال ــى اهلل علي )ص
فــواهللِ لــن ُيبــنّي لكــم زواجــره، وال ُيوّضــح لكــم تفســره إالّ الــذي أنــا آخــذ 

ــده... «)21(. بي

بيــان أمهيــة العبــادات وااللتــزام باألوامــر والنواهــي، وذلــك قولــه )صــى 
ــوا  ــاس، أقيم ــارَش الن ــَت... مع ــوا البي ــاِس! حّج ــارش الن ــه): »مع ــه وال اهلل علي
ــوى  ــاس، التق ــارش الن ــّل... مع ــّز وج ــر اهلل ع ــا أم ــزكاة ك ــوا ال ــاة وآت الص

ــاعة... «)22(. ــذروا الس ــوى!، اح التق

املطلب الثالث: أمهية خطبة الغدير:

مجع السلطة الدينية بالدنيوية )اخلافة( برجل مؤهل لقيادة الناس:

ــنّة  ــرآن والسُّ ــق الق ــى وف ــدل ع ــم بالع ــيايس ليحك ــي وس ــل روح والتأهي
ــه يف  ــه لقول ــرب أجل ــم بق ــه(كان يعل ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــة؛ ألّن النب النبوي
ــّي ال  ــإيّن ال أدري لع ــويل! ف ــمعوا ق ــاُس اس ــا الن ــوداع: »أهّي ــة ال ــة حج خطب
ألقاكــم بعــد عامــي هــذا هبــذا املوقــف أبــدا... «)23(. وعليــه كان اهلل ورســوله 
ــاة اجلاهليــة  )صــى اهلل عليــه واله)حيرصــان عــى منــع عــودة املســلمني إىل احلي
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التــي جاهــد اإلســام مــن أجــل جتاوزهــا، وذلــك بتحويــل الديــن إىل ثقافــة، 
وهــذا اإلجــراء حيتــاج إىل وقــت حتــى تتبنـّـى النــاس الثقافــة اإلســامية، وتــرى 

تكــرار مــا قبلهــا عــارا وعيبــا.

ــة(،  ــث )املنزل ــرض بحدي ــذا الغ ــه( هل ــه وال ــى اهلل علي ــد النبي)ص ــد مّه وق
ــة يف غــزوة تبــوك عــام 9هـــ،  ــه الســام( عــى املدين ــا )علي ــف علّي عندمــا خّل
فقــال املنافقــون إّنــا خّلفــه اســتقاال منــه، فأتــاه عّي)عليــه الســام( وقــال: »يــا 
نبــّي اهلل زعــم املنافقــون أّنــك مّلــا خّلفتنــي أّنك اســتثقلت منـّـي! فقــال: كذبوا... 
أفــا تــرىض يــا عــيُّ أْن تكــوَن منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســى؟ إالّ أّنــه ال نبــَي 

بعــدي«)24(.

2-اختــاذ اإلمــام عــي )عليــه الســام( مقياســا ملعرفــة املنافقــني مــن املؤمنني: 
ــا معــارش األنصــار مل  ــه قــال: »كنّ بحســب مــا روي عــن أيب ســعيد اخلــدري أّن
نعــرف املؤمنــنَي إالّ بحّبهــم علّيــا، ومل نعــرف املنافقــني إالّ ببغضهــم عــّي«)25(.

ــا  ــة زمان ــالة اإلهلي ــداد للرس ــوة كامت ــد النب ــة بع ــدأ اإلمام ــيس مب 3- تأس
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــول رس ــن أيب احلديد)ت656هـــ( ق ــا: روى اب ومكان
والــه): »مــن أراد أْن ينظــر إىل آدم يف علمــه، وإىل نــوح يف تقــواه، وإىل إبراهيــم 
يف ُحلمــه، وإىل موســى يف هيبتــِه، وإىل عيســى يف عبادتــه فلينظــر إىل عــيِّ بــِن أيب 

ــب«)26(. طال

املبحث الثالث

توظيف القتبا�س القراآين والنبوي يف خطبة الغدير
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ــة،  ــة الكريم ــوص القرآني ــه واله)للنص ــى اهلل علي ــي )ص ــف النب ــّوع توظي تن
ــة،  ــن جه ــذا م ــه، ه ــح ب ــدم التري ــاس، أو ع ــح باالقتب ــث التري ــن حي م
ــه،  ــيط يف بنيت ــر بس ــة بتغي ــًا أو بنقل ــاس كام ــل االقتب ــرى بنق ــة أخ ــن جه وم
عــن طريــق اإلضافــة أو احلــذف ألســباب تتصــل بمقتــى احلــال أو املوقــف، 
ــاس  ــه بـ)االقتب ــة إىل مرجعيت ِح باإلحال ــرَّ ــر امل ــاس غ ــّمي االقتب ــوف نس وس
ــاس  ــميه بـ)االقتب ــاىل فسنس ــة إىل كام اهلل تع ح باإلحال ــرَّ ــا امُل ــايل(، أم اجل

ــني: ــني اآلتي ــك يف املطلب ــل ذل ــداليل(، وتفصي ال

املطلب األول: االقتباس اجلايل: 

وهــو خطــاب الوجــدان أكثــر مــن العقــل، وحيصــل عــن طريــق تلقــي كام 
النبــي )صــى اهلل عليــه واله)احلــايل، لكــن بالرجــوع إىل الذاكــرة يلحــظ املتلقــي 
أّنــه آيــة قرآنيــة، أو كام للنبــي قديــم انســجم مــع كام النبــي )صــى اهلل عليــه 

ــم عــى نوعــني: واله)اجلديــد، وهــذا يعنــي أّن االقتبــاس اجلــايل ُيقسَّ

1-االقتبــاس اجلــايل املتصــل: ونعنــي بــه املنســجم مــع كام النبــي مــن دون 
ذكــر عبــارات اإلحالــة إىل مصــدر االقتبــاس، وأمثلتــه مــا يــأيت:

ــاِس، قــد استشــهدُت اهللَ،  - قــال النبــي )صــى اهلل عليــه واله):«معــارَش الن
ــارَش  ــنُي()27(، مع ــاُغ امْلُبِ ــوِل إاِلَّ اْلَب ُس ــَى الرَّ ــا َع ــالتي، )َوَم ــم رس وبّلغتك
ُقــوا اهللََّ َحــقَّ ُتَقاتـِـِه َوال مَتُوُتــنَّ إاِلَّ َوَأْنُتــْم ُمْســِلُموَن()28(... معــارَش  النــاِس، )اتَّ
ســل، أفــإْن  النــاِس، إيّن أنذرتكــم أيّن رســول اهلل إليكــم، قــد خلــت مــن قبــي الرُّ
مــتُّ أو ُقتلــُت: )اْنَقَلْبُتــْم َعــَى َأْعَقابُِكــْم َوَمــْن َينَْقِلــْب َعــَى َعِقَبْيــِه َفَلــْن َيــُرَّ اهللََّ 
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ــاِكِريَن()29(... «)30(. ــَيْجِزي اهللَُّ الشَّ ــْيئًا َوَس َش

ــَد  ــَدٌم َبْع ــِزلَّ َق ــوه )َفَت ــوا اهلل أن ختالف ــه(: »واتق ــه وال ــى اهلل علي ــه )ص - قول
ــوَن()32(... «)33(. ــَا َتْعَمُل ــٌر بِ ــا()31(، )إِنَّ اهللََّ َخبِ ُثُبوهِتَ

- وفيــا خيــّص موضــوع خافــة اإلمــام عي)عليــه الســام(، قــال الرســول 
صــى اهلل عليــه وآلــه موظِّفــا االقتبــاس اجلــايل مــن القــرآن الكريــم: »معــارَش 
ــن  ــني واحلس ــر املؤمن ــام( أم ــه الس ــا )علي ــوا علّي ــوا اهلل وبايع ــاِس، فاتق الن
واحلســني واألئمــة )عليهــم الســام( كلمــة باقيــة، هُيلــك اهللُ مــن غــدَر ويرحــُم 

ــَى َنْفِســِه()34(. ــُث َع ــَا َينُْك اهللُ مــن وّف، ومــن )َنَكــَث َفإِنَّ

نلحــظ انســجام اخلطــاب مــع الــكام املقتبــس بحيــث ال يشــعر املخاطــب 
ــى  ــة ع ــف اآلي ــر بعط ــجام أكث ــد االنس ــوع، ويؤكِّ ــن أي ن ــل م ــود فواص بوج
كام النبــي )صــى اهلل عليــه واله)الســابق بـ)الــواو( التــي هــي جــزء مــن اآليــة 
ُســوِل إاِلَّ اْلَبــاُغ امْلُبـِـنُي(،  مــع انســجام الداللــة: )بلغتكــم رســالتي)َوَما َعــَى الرَّ
ثــم ينتقــل اخلطــاب مــن النــداء إىل األمــر املوجــود يف النــص املقتَبــس: )معــارَش 

ــْم ُمْســِلُموَن(. ــنَّ إاِلَّ َوَأْنُت ــِه َوال مَتُوُت ُقــوا اهللََّ َحــقَّ ُتَقاتِ الناِس!)اتَّ

ونلحــظ أيضــا يف االقتبــاس اجلــايل املتصــل أّنــه جــاء نّصــا تــارة، وقــد يــأيت 
ــد  ــم، ق ــول اهلل إليك ــه: »إيّن رس ــك قول ــيء، وذل ــض ال ــه بع ــّورا يف مقدمت حم
ــْن  ــْم َوَم ــْم َعــَى َأْعَقابُِك ســل، أفــإْن مــتُّ أو ُقتلــُت )اْنَقَلْبُت ــْت مــن قبــي الرُّ َخَل
ــاِكِريَن(، إذ حصــل  ــِه َفَلــْن َيــُرَّ اهللََّ َشــْيئًا َوَســَيْجِزي اهللَُّ الشَّ َينَْقِلــْب َعــَى َعِقَبْي
تغيــر يف ضمــر اخلطــاب، الــذي ورد يف اآليــة الكريمــة بضمــر الغيبــة: )َوَمــا 
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ــْم  ــَل اْنَقَلْبُت ــاَت َأْو ُقتِ ــن َم ــُل َأَفإِْي ُس ــِه الرُّ ــْن َقْبِل ــْت ِم ــْد َخَل ــوٌل َق ــٌد إاِلَّ َرُس حُمَمَّ
َعــَى َأْعَقابُِكــْم(، أمــا يف خطبــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فالضمــر يقتــي أن 
ســل،  ــي الرُّ يكــون ضمــر املتكلــم )أيّن رســول اهلل إليكــم، قــد خلــت مــن قب
أفــإْن مــتُّ أو ُقتلــُت...(، وتغيــر الضمــر واملوضــوع واحــد ُيبقــي االنســجام 
ــا  ــب م ــس، بحس ــكام املقتب ــع ال ــد م ــم اجلدي ــق كام املتكل ــى يتطاب ــا حت قائ
ــاب  ــايل إىل خط ــم احل ــاب املتكل ــن خط ــات م ــة االلتف ــان مجالي ــع ض ــّدم م تق

ــة. الغيب

ــه):  ــه وال ــى اهلل علي ــه )ص ــات يف قول ــايل بااللتف ــاس اجل - ورد يف االقتب
ــِل َأْن  ــْن َقْب ــزل معه)ِم ــذي أن ــوِر ال ــاهلل ورســوله والن ــوا ب ــاِس! آمن »معــارَش الن

ــا()35(... «)36(. ــَى َأْدَباِرَه ــا َع َه ــًا َفنَُردَّ ــَس ُوُجوه َنْطِم

ــجاع  ــة؛ ألّن الش ــجاعة العربي ــان، وش ــم البي ــة عل ــّد خاص ــات يع وااللتف
ــى  ــكام)37(، بمعن ــات يف ال ــك االلتف ــره، وكذل ــتطيعه غ ــا ال يس ــب م يرك
أّنــه أســلوب مجــايل مؤثــر يف املتلقــي، إذ نلحــظ االنتقــال مــن اســتعال ضمــر 
املتكلــم وهــو النبــي )صــى اهلل عليــه واله)الــذي ُيفــرض أن يقــول: )مــن َقْبــِل 
ــس  ــل امُلقتَب ــة القائ ــى عظم ــدال ع ــة ال ــم اجلاع ــر املتكل ــَس(، إىل ضم أن أطم
ــاس؛ ألّن  ــل طفيــف يف االقتب ــِل أن نطمــَس( عــى األصــل بتبدي ــه: )مــن قب من
ــة  ــق مجالي ــن تقي ــا ع ــل، إالّ اهلل، فض ــذا الفع ــل ه ــتطيع أْن يفع ــم ال يس املتكل

ــات. االلتف

ــني  ــدة أو آيت ــة واح ــن آي ــّون م ــو املك ــع: وه ــايل املتقّط ــاس اجل 2- االقتب
خمتلفتــني بينهــا فاصــل بســيط نحــو: )بيــده امللــك( كقطــع لاقتبــاس املنســجم 
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ــه  ــة الواحــدة، وذلــك قــول النبــي )صــى اللل ــه ومــا بعــده يف اآلي مــع مــا قبل
ٍء َقِديــٌر( عليــه والــه(: »: )َلــُه امْلُْلــُك َوَلــُه احْلَْمــُد ]بيــدِه اخلــر[ َوُهــَو َعــَى ُكلِّ يَشْ

.)39(»  ...)38(

وعمومــا نلحــظ يف االقتبــاس اجلــايل عــدم تريــح النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــن دون  ــس م ــكام املقتَب ــل ال ــا جيع ــه، م ــس من ــذي اقتب ــل ال ــم القائ واله)باس
ــابه  ــى تش ــادا ع ــة اعت ــاع الدالل ــجم اإليق ــة منس ــه األصلي ــة إىل مرجعيت إحال
موقــف الــكام املقتَبــس منــه مــع موقــف الــكام اجلديــد يف اخلطبــة الرشيفــة، 
وهلــذا يتفاعــل النّّصــان لفظــا ومعنــى يف قالــب أســلويب واحــد مــن دون قطــع 
ــى  ــدّل ع ــذي ي ــي ال ــبك اللفظ ــوال إىل الس ــة، وص ــة املرجعي ــب باإلحال غري
ــا تعاضــد فيــه بنيتــني )نبويــة/  ا َشــكًا مجاليــا قويًّ تشــابه املوقفــني)40(، ُمشــكِّ

ــة( يعمــان باجتــاه واحــد. وإهلي

املطلب الثاين: االقتباس الداليل: 

ــى  ــول )ص ــدان؛ ألّن الرس ــن الوج ــر م ــل أكث ــب العق ــاس خياط ــو اقتب وه
ــس، أو إىل  ــكام املقتَب ــي لل ــع اإلهل ــه إىل املرج ــل يف خطبت ــه( حُيي ــه وال اهلل علي
ــان  ــة والربه ــم احلّج ــتداللية ُتقي ــة اس ــؤّدي وظيف ــا، لي ــابق تارخيي ــه س كاٍم ل
للمتلقــي اعتــادا عــى مقدمــات ُيســلِّم بصحتهــا اجلمهــور املســلم املســتهدف 

ــاب. ــن اخلط م

ومن التعريف نلحظ أّن االقتباس الداليل ينقسم عى نوعني أيضا:

1- االقتباس الداليل يف خطبة الغدير من القرآن:
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ــه  ــس من ــذي اقتب ــكام ال ــب ال ــم إىل صاح ــه املتكل ــر في ــاس يش ــو اقتب وه
جــّل جالــه، لُيحيــل املخاطــب إىل مقدمــة برهانيــة يســلِّم بصحتهــا املخاَطــب 
املســلم بشــأن مصــداق اآليــة التــي نزلــت بحــّق عّي)عليــه الســام(، مــن ذلــك 

مــا يــأيت:

ــي إْن مل  ــد أعلمن ــه ق ــو؛ ألّن ــه إال ه ــه(: »... ال إل ــه وال ــى اهلل علي - قوله)ص
ُأبّلــغ مــا أنــزل إيلَّ فــا بلغــُت رســالتي، فقــد َضَمــَن يل تبــارك وتعــاىل العصمــة، 
ــا  َ ــا َأهيُّ ــن الرحيم)َي ــم اهلل الرمح ــى اهلل إيّل بس ــم، فأوح ــكايف الكري ــو اهلل ال وه
ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف [َوإِْن مَلْ َتْفَع ــيٍّ ــَك ]يف ع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس الرَّ

ــاِس()41(... «)42(. ــْن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ِرَس

- وقولــه صــى اهلل عليــه والــه: »إّن عــيَّ بــَن أيب طالــب...، هــو وليكــم بعــد 
ــَا َولِيُُّكــْم اهللَُّ  اهلل ورســوله، وقــد أنــزَل تبــارَك وتعــاىل عــيَّ آيــة مــن كتابــه: )إنَّ
َكاَة َوُهــْم َراِكُعوَن( ــاَة َوُيْؤُتوَن الــزَّ ِذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ِذيــَن آَمنـُـوا الَّ َوَرُســوُلُه َوالَّ

)43(... وعــّي بــن ايب طالــب... آتــى الــزكاة وهــو راكــع«)44(.

ق  لقــد أمجــع املفــرون عــى أّن هــذه اآليــة نزلــت بعــد حادثــة تارخييــة تصــدَّ
فيهــا اإلمــام عــي )عليــه الســام( بخامتــه وهــو راكــع، مــا جيعــل االتصــال بــاهلل 
موصــوال بمســاعدة عبــاده الفقــراء، قــال الزخمــرشي )ت538هـــ(: »إّنــا نزلت 
يف عــي -كــّرم اهلل وجهه-حــني ســأله ســائل وهــو راكــع يف صاتــه، فطــرح لــه 

خامته«)45(.

ــى اهلل  ــه ص ــس يف قول ــرآين املقتَب ــاب الق ــة اخلط ــح بمرجعي ــظ التري نلح
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ــه...(،  ــن كتاب ــّي م ــاىل ع ــارك وتع ــزل تب ــد ان ــى إيّل(، و)وق ــه: )أوح ــه وال علي
ــل للنقــاش، فضــا  ــة املتلقــني إىل أّن األمــر غــر قاب ــل إىل اخلــارج إلحال املحي
عــن اإلحالــة إىل الشــخص املقصــود بالتبليــغ، أي اإلحالــة إىل مصــداق القــول 

ــام((. ــه الس ــة عّي)علي ــة أو خاف ــو )إمام وه

ــتدالل  ــة االس ــت صح ــة تثب ــة برهاني ــة إهلي م ــاس مقدِّ ــل االقتب ــذا جيع وه
ــت  ــزول جعل ــباب الن ــن أّن أس ــا ع ــام(، فض ــه الس ــة عّي)علي ــى والي ع
مــن اآليــة املقتَبســة حادثــة تارخييــة قديمــة، إّنــا جددهــا النبي)صــى اهلل عليــه 
ــة  ــد األدل ــي تتعاض ــني لك ــرة املخاطب ــيط ذاك ــر لتنش ــة الغدي ــه( يف خطب وال
ــه( عــن  ــه وال ــدة التــي تبنّاهــا النبــي )صــى اهلل علي ــة اجلدي القديمــة مــع األدل
طريــق االقتبــاس، لتكويــن اســتدالليني ُيعــّزز بعضهــا بعضــا، ويعمــان باجتــاه 
فكــري واحــد يقــّوي اإلبــاغ بطريقــة باغيــة مجيلــة ختاطــب الوجــدان قليــا، 

ــداليل. ــاس ال ــة االقتب ــي وظيف ــذه ه ــرا. وه ــل كث ــب العق وختاط

عليــه  اهلل  مــن كامه)صــى  الغديــر  الــداليل يف خطبــة  االقتبــاس   -2
تارخييــا: واله)الســابق 

- مثــال ذلــك قولــه )صــى اهلل عليــه والــه)يف خطبــة الغديــر: »إّن عــيَّ بــَن 
أيب طالــب )عليــه الســام(... أخــي ووصّيــي، وخليفتــي واإلمــام مــن بعــدي، 

الــذي حمّلــه منّــي حمــّل هــارون مــن موســى، إالّ أّنــه ال نبــيَّ بعــدي«)46(.

ــع  ــذي يرج ــه(، ال ــه وال ــى اهلل علي ــه )ص ــن كام ــس م ــكام مقتب ــذا ال وه
تارخيــه إىل أكثــر مــن مخــس عــرشة ســنة، وقــد ورد يف مــكان خمتلــف وهــو مكــة 
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قبــل اهلجــرة، وذلــك حــني نزلــت أوائــل الســور التــي تأمــر النبــي )صــى اهلل 
عليــه واله)بإنــذار عشــرته األقربــني، قــال تعــاىل: )َوَأنــِذْر َعِشــَرَتَك األَْقَربـِـنَي* 
ــى  ــي )ص ــع النب ــنَي()47(، فجم ــْن امْلُْؤِمنِ ــَك ِم َبَع ــْن اتَّ ــَك ملَِ ــْض َجنَاَح َواْخِف
ــر  ــا النذي ــم: »إيّن أن ــال هل ــة وق ــى وليم ــب ع ــد املطل ــي عب ــه( بن ــه وال اهلل علي
ــال:  ــم ق ــدوا، ث ــوين هتت ــلموا وأطيع ــر، فأس ــّل، والبش ــّز وج ــن اهلل ع ــم م إليك
ــن يؤاخينــي ويــؤازرين ويكــون ولِييــي ووصيــي بعــدي وخليفتــي يف أهــي،  َم
ــوم،  ــكت الق ــك يس ــا كّل ذل ــا ثاث ــوُم فأعاده ــكَت الق ــي؟ فس ــي دين ويق

ــت... «)48(. ــة: أن ــرة الثالث ــال يف امل ــا. فق : أن ــيٌّ ــول ع ويق

ــه  ــابق ل ــن كام س ــر م ــا آخ ــه( اقتباس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــس النب - اقتب
يعــود إىل عــام مــى قبــل فتــح مكــة، حــني خّلــف علّيــا عــى املدينــة يف غــزوة 
تبــوك عــام 9هـــ، وهــو حديثــة )املنزلــة(، كان االقتبــاس فيــه تغيــر طفيــف يف 

ــه يائــم املوقــف احلــايل كاآليت: بدايت

أ- حديــث املنزلــة: »أفــا تــرىض - يــا عــيُّ - أن تكــون منـّـي بمنزلــة هــارون 
مــن موســى إالّ أّنه ال نبــَي بعــدي«)49(.

ب- حديــث الغديــر: »الــذي حمّلــه حمــّل هــارون مــن موســى، إال أّنــه ال نبــَي 
بعدي«)50(.

ــد صــدق الوقائــع التارخييــة املهّمــة يف حيــاة  إّن اقتبــاس النبــي مــن نفســه يؤكِّ
األمــة بالربهــان التجريبــي، إذ تكــرر أفــكارا تنشــط ذاكــرة املتلقــي لتتبــع تطــّور 
فكــرة إمامــة عّي)عليــه الســام( الدينيــة وخافتــه الدنيويــة، ابتــداًء من التبشــر 
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هبــا قبــل أكثــر مــن مخــس عــرشة ســنة عندمــا كان صبّيــا، فبايعــه مــن دون كبــار 
بنــي عبــد املطّلــب عــى أن يكــون أخــاه ووارثــه ووزيــره، ويكــون منــه بمنزلــة 
هــارون مــن موســى، قــال الطــربيس )ت548هـــ(: »فانرفــوا وهــم يقولــون 

ــَر عليــك«)51(. أليب طالــب: أطــْع ابنــك فقــد ٌامِّ

ــل  أمــا يف موقــف خطبــة الغديــر فقــد ُتــويف مــن تــويف مــن املخاطبــني، وُقتِ
ــرة  ــه ون ــم والتفّق ــام( بالعل ــه الس ــيٌّ )علي ــغ ع ــر، ونب ــى الكف ــل ع ــن ُقت َم
النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(يف مجيــع الوقائــع باســتثناء وقعــة تبــوك التــي خّلفــه 
ــل  ــا جيع ــروم، م ــال ال ــن قت ــم م ــة أعظ ــه( لغاي ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــا النب هب
ــؤ  ــدق تنّب ــدل يف ص ــل للج ــر قاب ــا غ ــا قّوي ــتدالل تارخيي ــل اس ــاس يمث االقتب

ــه مــن بعــده. الرســول بشــان إمامــة عــّي وخافت

ــكام،  ــي لل ــبك اللفظ ــع الس ــداليل ُيقطِّ ــاس ال ــول إّن االقتب ــة الق وخاص
ــه أســلوب مقصــود  بــا يؤثــر يف تقليــل تأثــره اجلــايل يف نفــس املتكلــم، ولكنّ
جيعــل مــن الــكام موجًهــا ملخاطبــة العقــل أكثــر مــن خماطبــة الوجــدان، الــذي 
يائمــه االقتبــاس اجلــايل، ولــكّل مقــام مقــال كــا تقــول الباغــة، كــا طبقهــا 

أفصــح العــرب وســيد البلغــاء النبــّي األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه(.

اخلامتة:

ــن  ــة م ــة يف قضي ــوص املقدس ــاب النص ــة يف رح ــة البحثي ــذه الرحل ــد ه بع
ــا التــي شــغلت عقــول املســلمني ومّســت ابــرز جوانــب حياهتــم  أهــّم القضاي
االجتاعيــة والسياســية، وهــي قضيــة توليــة اإلمــام عي)عليــه الســام( ســلطان 
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ــج أن  ــن نتائ ــث م ــكّل بح ــّد ل ــوي، الب ــادي الدني ــي والقي ــول اهلل الروح رس
ــة: خيــرج هبــا، ونتائــج هــذا البحــث يمكــن إمجاهلــا بالنقــاط اآلتي

1- االقتبــاس مصطلــح بديعــي مؤثــر يف متلقــي النــّص بوصفــه خطابــا لــه 
ــكام  ــني لل ــه تضم ف بأّن ــرَّ ــل، وُيع ــلوب مجي ــة أو بأس ــاغ بطريق ــزى اإلب مغ
شــيئا مــن القــرآن واحلديــث الرشيــف، بطريقــة جتعــل املقتَبــس وكأّنــه مــن كام 
ــس  ــع كام املقتبِ ــاء( م ــح الب ــس )بفت ــجام املقتَب ــرا النس ــس، نظ ــم املقتبِ املتكل
)بكــر البــاء(، واالقتبــاس يف هــذا البحــث هــو مــن القــرآن الكريــم فقــط، ألّن 

ــس. النبــي )صــى اهلل عليــه واله)هــو املقتبِ

ــى  ــيمها ع ــن تقس ــر يمك ــة الغدي ــات خطب ــث أّن موضوع ــنّي البح 2- ب
قســمني، أوهلــا: قســم مركــزي وهــو موضــوع توليــة اإلمــام عي)عليــه 
الســام( عــى املؤمنــني بعــد النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(، بأمــر إهلــي مّهــد لــه 
يف خطبــة حجــة الــوداع بمكــة بحديــث الثقلــني كــا ذكــره اليعقــويب، ثــّم فّصلــه 
وخصصــه بـ)عي()عليــه الســام( يف غديــر ُخــّم، خشــية أن يضطــرب النــاس 

ــان. ــّي اإلي ــني وضعيف ــدين واملنافق ــرة احلاس ــني وكث ــة املّتق لقّل

ــي  ــزي، وه ــاب املرك ــا اخلط ــي يقتضيه ــة الت ــات احلاّف ــا: املوضوع وثانيه
ــاوية  ــالة الس ــغ الرس ــاد يف تبلي ــه بالعب ــان لطف ــه، وبي ــّل جال ــم اهلل ج تعظي
التــي تؤّكــد أمهيــة ختصيــص القيــادة الدينيــة والدنيويــة ملــن أراده اهلل ورســول 
الكريم)صــى اهلل عليــه والــه(أن خيلفــه بعــده، فضــا عــن بيــان أمهية العبــادات، 
ــة لتقويــم ســلوك الفــرد املســلم، وجعلــه  ــزام باألوامــر والنواهــي اإلهلي وااللت
ــل  ــي أو تقل ــام وتق ــر الع ــق اخل ــي ُتق ــة الت ــة األخاقي ــع الطبيع ــجا م منس
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مــن أنانيــة اإلنســان، وأطاعــه القائمــة عــى اســاس األهــواء مــن دون تكيــم 
العقــل.

3- بــنّي البحــث أقســام االقتبــاس ومهــا قســان، اســتعمله الرســول 
ــق رشوط  ــذي حُيق ــكل ال ــرا بالش ــتعاال مؤث ــه واله(اس ــى اهلل علي األعظم)ص
ــا  ــراد هب ــي ُي ــن الت ــايل يف املواط ــاس اجل ــتعمل االقتب ــة، إذ اس ــة النبوي الباغ
خطــاب الوجــدان أكثــر مــن العقــل، واســتعمل االقتبــاس الــداليل يف املواطــن 
ــر مــن الوجــدان، وهــي مواطــن الربهــان  ــد هبــا خطــاب العقــل أكث ــي ُيري الت
ــة اإلمــام  ــر، وهــو تولي ــة الغدي ــة عــى املوضــع املركــزي يف خطب وإقامــة احلّج

ــة. ــة والدنيوي ــلطتني الديني ــه السام(الس عي)علي

امل�سادر واملراجع

القرآن الكريم.

أوال: الكتب:

1- تاريــخ األمــم وامللــوك، أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، 
لبنــان، ط5،  )ت310هـــ(، منشــورات األعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 

)1409هـــ/1989م(.

2- تاريــخ اليعقــويب، أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب الكاتــب 
ــة يف  ــة املرتضوي ــد 293هـــ(، املكتب ــاري)ت بع ــح اإلخب ــن واض ــروف باب املع

النجــف، مطبعــة الغــري، )1358هـــ/1939م(.
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ــة اهلل  ــني هب ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــن أب ــة الدي ــق، ثق ــخ دمش 3- تاري
املعــروف بابــن عســاكر)ت571هـ(، تقيــق مصطفى عبــد اهلل مهنــا، دار الكتب 

ــان )د. ت(. ــروت، لبن ــة، ب العلمي

ــه  ــقي )ت774هـــ(، راجع ــر الدمش ــن كث ــم، اب ــرآن العظي ــر الق 4- تفس
وخــرج أحاديثــه أيمــن حممــد نــر الديــن، والدكتــور عبــد الرمحــن اهلاشــمي، 

ــع، القاهــرة، )1427هـــ/2006م(. ــار للنــرش والتوزي مؤسســة املخت

حممــود  الديــن  شــهاب  الرســل:  صناعــة  إىل  التوســل  حســن   -5
احللبي)ت725هـــ(، تقيــق ودراســة أكــرم عثــان يوســف، دار الرشــيد للنرش، 
ــة،  ــة العراقي ــام، اجلهوري ــة واإلع ــراث)86(، وزارة الثقاف ــب ال ــلة كت سلس

)1980م(.

6- ديــوان ابــن الرومــي، رشح وتقيــق عبــد األمــر عــي مهنــا، دار ومكتبــة 
اهلــال، بــروت، 1991م.

7- الســرة النبويــة، ابــن هشــام )ت213هـــ(، حققهــا وضبطهــا ورشحهــا 
ــرش  ــة والن ــة للطباع ــرون، دار املعرف ــقا وآخ ــى الس ــها، مصطف ــع فهارس ووض

ــان، ط5، )1427هـــ/2006م(. والتوزيــع، بــروت، لبن

8- رشح نــج الباغــة، ابــن أيب احلديد)ت656هـــ(، تقيــق حممــد أيب 
ــي  ــايب احللب ــى الب ــة عيس ــة، مطبع ــب العربي ــاء الكت ــم، دار إحي ــل إبراهي الفض

)1378هـــ/1959م(. ط1،  ورشكائــه، 

القشــري  احلجــاج  بــن  مســلم  احلســني  أبــو  مســلم،  صحيــح   -9
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النيســابوري)ت261هـ(، حقــق نصوصــه وصححــه ورقمــه وعــّد كتبــه وأبوابه 
ــرة )د.  ــث، القاه ــي، دار احلدي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــه حمم ــق علي ــه وعل وأحاديث

ت(.

ــد الرمحــن بــن عــي بــن  ــو الفــرج عب 10- صفــة الصفــوة، مجــال الديــن أب
ــرة،  ــث، القاه ــي، دار احلدي ــن ع ــد ب ــق أمح ــد اجلوزي)ت597هـــ(، تقي حمم

مــر، )1421هـــ/2000م(.

ــوء  ــة يف ض ــرح، دراس ــيم مق ــارصة وتقس ــة مع ــع، رؤي ــم البدي 11- عل
املقاربــات الســيميائية واألســلوبية والتداوليــة، د. خالــد كاظــم محيــدي، الوّراق 

ــان، األردن، 2015م. ــع، ع ــرش والتوزي للن

12- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل، أبــو القاســم حممــود 
بــن عمــر الزخمــرشي اخلوارزمي)ت538هـــ(، حققهــا عــى نســخة خطّية:عبــد 
الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــراث العــريب، مؤسســة التاريــخ العــريب، بروت، 

لبنــان، )1421هـ/2001م(.

ــدي  ــد مه ــويص حمم ــول وال ــي والبت ــوال النب ــدري يف أح ــب ال 13- الكوك
احلائرياملازنــدراين ج2 امــر قــم ط1 منشــورات املطبعــة احليدريــة 1374هـــ- 

1955م.

بــن  الديــن  ضيــاء  والشــاعر،  الكاتــب  أدب  يف  الســائر  املثــل   -14
األثر)ت638هـــ(، قدمــه وحققــه وعلــق عليــه د. أمحــد احلــويف، د. بدويطبانــة، 

ــر، ط1(380هـــ/1960م(. ــة م ــة نض مكتب
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15- جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن 
الطربيس)مــن أعــام ق6هـــ(، حققــه وعلــق عليــه جلنــة مــن العلــاء واملحققني 
األعلمــي  مؤسســة  العامــي،  األمــني  حمســن  لــه  قــدم  االختصاصيــني، 

)1415هـــ/1995م(. ط1،  لبنــان،  بــروت،  للمطبوعــات، 

16- جممــع الزوائــد، اهليثمــي )ت807هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
لبنان، )1408هـــ /1988م(.

ــاء  ــد، دار إحي ــد املجي ــدي عب ــق مح ــرباين، تقي ــر، الط ــم الكب 17- املعج
الــراث العــريب، بــروت، ط2، )د. ت(.

ــول آرون وزميــاه، ترمجــة: د. حممــد  ــة، ب 18- معجــم املصطلحــات األدبي
محــود، جمــد املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، بــروت، لبنــا، 

2012م(. )1433هـ/  ط1، 

ــد  ــق عب ــا )ت395هـــ(، تقي ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، أمح ــس اللغ مقايي
ــع )د. ت(. ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــارون، دار الفك ــد ه ــام حمم الس

19- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جمــد الديــن أبــو الســعادات 
املبــارك بــن حممــد اجلــزري، املعــروف بابــن األثر)ت606هـــ(، تقيــق طاهــر 
أمحــد الــزاوي، وحممــود حممــد الطناحــي، دار إحيــاء الكتــاب العــريب، عيســى 

ــي ورشكاه، ط1، )1383هـــ/1963م(. ــايب احللب الب

ــي  ــة د. صبح ــه العلمي ــر فهارس ــه وأبتك ــط نص ــة، ضب ــج الباغ 20- ن
ــران، ط1، 1426هـــ. ــم، اي ــول، ق ــة رس ــح، مطبع الصال
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ثانيا: البحوث املنشورة يف املجات:

21- انمــوذج االنتقــال الســلمي للســلطة الدنيويــة بعــد الرســول)صى اهلل 
ــري  ــراث الفك ــراءة يف ال ــنA، ق ــام احلس ــة اإلم ــى خاف ــه( حت ــه وال علي
الســيايس، د. تومــان غــازي، بحث منشــور يف جملــة القادســية للعلوم اإلنســانية، 
جملــة علميــة فصليــة حمكمــة، مجهوريــة العــراق، وزارة التعليــم العــايل والبحــث 
ــون  ــدد)1(، كان ــد )17(، الع ــة اآلداب، املجل ــية، كلي ــة القادس ــي، جامع العلم

ــاين، آذار، 2014م: 242. الث

الهوام�س

1- سورة طه: 10.

2- مقاييس اللغة، ابن فارس: 48/5.

ــُر  ــا َأْم ــاىل: )َوَم ــه تع ــل: 77 يف قول ــورة النح ــن س ــس م ــول مقتب 3- الق
ــَرُب(. ــَو َأْق ــَرِ َأْو ُه ــِح اْلَب ــاَعِة إاِلَّ َكَلْم السَّ

4- مل أعثر عى ترمجته فيا تيّر لدى الباحثة من مصادر.

5- هــذا القــول مقتبــس مــن احلديــث الرشيــف الــذي تضّمــن قولــه صــى 
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اأحمد موفق مهدي

امللخ�س

ِحيِم﴾ مْحَِن الرَّ ﴿بِْسِم اهللَِّ الرَّ

ف  ــم اإلنســاَن، ورشَّ ــت أســاُؤه، وســمْت أوصاُفــه، الــذي علَّ احلمــُد هللِ جلَّ
ــَة بنــزوِل القــرآن، وأفضــُل الصــاِة وأتــمُّ التســليِم عــى النبــيِّ األمــنِي،  العربيَّ
ل َمــْن  الــذي فتــَح أبــواَب العلــِم والرمحــِة للعاملــنَي، وعــى غصــِن دوحتــِه، وأوَّ
يقــِة الزهــراِء البتــوِل، وعــى الذرّيــة الطاهــرة، ِمــْن  َق برســالتِه، وعــى الصدِّ َصــدَّ

ولِدهــم أمجعــنَي.

ا بعُد: أمَّ

غديــُر خــم ِمــن األحاديــث املتواتــرة التــي ســمع هبــا القــايص والــداين مــن 
ــن،  ــال الدي ــث أك ــة، حدي ــوة اإلهلي ــث الدع ــو حدي ــامية، فه ــة اإلس الطائف
ــم،  ــولنا الكري ــى رس ــه ع ــذي أنزل ــن ال ــاىل للدي ــة، ورىض اهلل تع ــام النعم ٕوامت
ــن  ــٍد م ــى أح ــة ع ــر خافي ــر غ ــُة الغدي ــه، فواقع ــار علي ــث الغب ــذا حدي فه
ــَزَم  ــه َع ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــى أنَّ الرَّ ــع ع ــد ُأمج ــني، فق ــن واملحب املعاندي
ــك،  ــاِس بذل َن يف النَّ ــرة، وأذَّ ــن اهلج ــرش م ــنة ع ــج يف س ــروج إىل احل ــى اخل ع
فجــاَء ِمــن املدينــِة مجــٌع غفــٌر يأمتــون بــه يف حجتــه تلــك التــي ســميت بحجــِة 
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ــني  ــض املؤرخ ــاول بع ــا إالَّ اهلل وأن ح ــوع ال يعلمه ــه مج ــَرَج مع ــوداع، وَخ ال
ــدوى. ــن دون ج ــن ِم ــوع لك ــذه اجلم ــاء ه إحص

فحاولــُت يف هــذا البحــث املتواضــع أن ُأســلط الضــوء عــى اآليــات القرآنيــة 
التــي نزلــت يف هــذه الواقعــة ِمــن حيــث ســبب ومــكان وزمــان نــزول اآليــة، 
التفاســر لآليــة، مفــردات اآليــة ومعانيهــا، تديــد معــاٍن بعــض األلفــاظ مثــل: 
ــى  ــه ع ــك كّل ــدًا يف ذل ــا معتم ــن فيه ــاف املفري ــا الخت ــوم وداللته ــة الي لفظ
تظافــر املعنــى والقرآئــن الســياقة لآليــات القرآنيــة وأســباب نزوهلــا، فضــًا عــن 

تفنيــد اآلراء التــي ُتايــد الصــواب وترجيــح الــرأي الصائــب.

ــة  ــبقتها مقدم ــث س ــة مباح ــى ثاث ــتقر ع ــث أن يس ــة البح ــت طبيع واقتض
حــول واقعــة غديــر خــم، وخامتــة تضمنــت أهــم مــا توصــل إليــه البحــث مــن 

نتائــج.

ــُت يف  ــدة، ودرس ــورة املائ ــن س ــة:67 )م ــث األول(: اآلي ــُت يف املبح تناول
املبحــث الثاين:)اآليــة:3( مــن ســورة املائــدة، وَتــمَّ التأكيــد يف املبحــث الثالــث 
ــة ألوىل  ــوء اآلي ــة يف ض ــام بالوالي ــه الس ــي علي ــني ع ــر املؤمن ــة أم ــى أحقي ع

مــن ســورة املعــارج.

وقــد اعتمــدُت يف هــذا البحــث عــى مصــادر ومراجــع عــدة متثلــت بكتــب 
التفســر مــن املذاهــب كافــة واللغــة، واملعجــات العربيــة.

املقدمة

ــَس  ــا أَس ــه، عندَم ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــرِة الرَّ ــًا بس ــاَط عل ــْن أح أنَّ َم
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ــنَّ  ــا، وس ــها وقواعده ــد ُأسس ــا، ومتهي ــع أحكامه ــامية وترشي ــة اإلس الدول
قوانينهــا، وتنظيــم شــؤونا ِمــن َلــُدن عليــٍم خبــٍر، جيــد عليــًا وزيــر رســول اهلل 
ــده،  ــِه، وويلِّ عه ــِه، ووارث ُحكم ــة علم ــدوِه، وعيب ــى ع ــره ع ــرِه، وظه يف أم
وصاحــب األمــر مــن بعــدِه، فعــٌي نفــس رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، فهــو 
الــذي وقــف عــى أقــواِل وأفعــاِل ابــن عمــه املصطفــى صــى اهلل عليــه وآلــه، يف 
ــة  ــرة متوالي ــرة يف ذلــك متوات ــع هلــذا جيــد نصــوص كث ــه، واملتتب ــه وترحال حل

مــن مبــدأ أمــره إىل منتهــى عمــره الرشيــف.

ومنهــا مــا كان يف بــدأ الدعــوة اإلســامية قبــل ظهــور اإلســام بمكــة، حــني 
ــِذْر  ــه ﴿َوَأْن ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــم حمم ــوله األعظ ــى رس ــاىل ع ــزل اهلل تع أن
ــذ  ــم يومئ ــب - وه ــه - أيب طال ــم إىل دار عم ــنَي﴾)1(، دعاه ــَرَتَك األَْقَربِ َعِش
أربعــون رجــًا يزيــدون رجــًا أو ينقصونــه، وفيهــم أعامــه أبــو طالــب ومحــزة 
ــا  ــب إينَّ واهلل م ــد املطل ــي عب ــا بن ــول اهلل: »ي ــال رس ــب، فق ــو هل ــاس وأب والعب
أعلــم شــابًا يف العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممَّــا جئتكــم بــه، جئتكــم بخــر الدنيا 
واآلخــرة، وقــد أمــرين اهلل أن ادعوكــم إليــه، فأيكــم يــؤازرين عــى أمــري هــذا؟، 
ــر  ــا غ ــوم عنه ــم الق ــم؟ فأحج ــي فيك ــي وخليفت ــي ووصي ــون أخ ــى أن يك ع
ــه،  ــرَك علي ــيَّ اهلل أكــوُن وزي ــا نب ــا ي ــال: أن ــام فق ــم - إذ ق ــي -وكان أصغره ع
فأخــَذ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه برقبتــه، وقــال إنَّ هــذا أخــي ووصيــي 
ــون  ــون ويقول ــوم يضحك ــام الق ــوا، فق ــه وأطيع ــمعوا ل ــم، فاس ــي فيك وخليفت

أليب طالــب: قــد أمــرَك أن تســمع البنــَك وتطيــع)2(.

ــن  ــول اهلل م ــاب رس ــن أصح ــٍد م ــاء ألح ــا ج ــن حنبل:م ــد ب ــال أمح وق
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الفضائــل ماجــاَء لعــي بــن أيب طالــب)3(.

ــي...،  ــزل يف ع ــا ن ــاب اهلل م ــن كت ــٍد م ــَزَل يف أح ــا َن ــاس: م ــن عب ــال اب وق
ــا  ...، مــا أنــزل اهلل يــا أهيَّ نــزل يف عــي ثــاث مئــة آيــة مــن كتــاب اهلل عــزَّ وجــلَّ

الذيــن امنــوا إال وعــٌي أمُرهــا ورشيُفهــا)4(.

ومــن هــذه الفضائــل التــي ُذكــرت بحــق عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام 
فضيلــة الواليــة عــن زيــد بــن أرقــم قال: خطــب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآله 
ا النَّــاس ُيوشــك أن ُادعــى فُأجيــب، وإينَّ  بغديــر خــم تــت شــجرات، فقــال: أهيَّ
مســؤول، ٕوانِّكــم مســؤولون، فــاذا أنتــم قائلــون؟ قالــوا نشــهد أنــك قــد بلغت 
وجاهــدت ونصحــت، فجــزاك اهلل خــرًا، فقــال: أليــس تشــهدون أن ال الــه إال 
ــاره حــق، وأنَّ املــوَت  ــه حــق، وأنَّ ن ــده ورســوله، وأنَّ جنَّت اهلل، وأنَّ حممــدًا عب
حــق، وأنَّ البعــَث حــق بعــد املــوت، وأنَّ الســاعة آتيــة ال ريــَب فيهــا، وأنَّ اهلل 
ــمَّ قــال:  يبعــث َمــن يف القبــور؟ قالــوا بــى نشــهد بذلــك قــال اللهــمَّ اشــهد ُث
ــا النَّــاس إنَّ اهلل مــوالي، وأنــا مــوىل املؤمنــني، وأنــا أوىل هبــم ِمــن أنفســهم  ياأهيُّ
َفَمــن كنــت مــواله، فهــذا مــواله يعنــي عليــًا اللهــمَّ واِل َمــن وااله، وعــاد َمــن 
عــاداه ُثــمَّ قــال... وإينِّ ســائلكم حــني تــردون عــيَّ عــن الثقلــني، كيــف ختلفوين 
، ســبب طرفــه بيــِد اهلل تعــاىل، وطرفــه  فيهــا، الثقــل األكــرب كتــاب اهلل عــزَّ وجــلَّ
ــه قــد  بأيديكــم فاستمســكوا بــه ال تضلــوا وال تبدلــوا، وعــريت أهــُل بيتــي فإنَّ

نبــأين 

ا لن يفرقا حتى َيِردا عي احلوض«)5(. اللطيف اخلبر إنَّ
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يف ضــوء مــا تقــدم يتبــنيَّ أنَّ حديــث الغديــر كان حمــل االهتــام ِمــن اهلل تعــاىل 
إذ اوحــاه اهلل إىل رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه وأنــزل فيــه ذكــرًا ُيرتلــه املســلمون 
ُســوُل  ــا الرَّ َ آنــاء الليــل وأطــراف النَّهــار، وهــذا الذكرهــو قولــه تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ َبلِّ
ــه  ــى اهلل عل ــَغ ص ــاَّ َبلَّ ــَن﴾)6(، فل ــْوَم اْلَكافِِري ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ ــَن النَّ ِم
وآلــه رســالة ربــه بتنصيــب األمــر عــي عليــه الســام خليفــًة لــه، ووليــًا وإمامــًا 
ــن  ــُر وا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ــوله ﴿اْلَي ــى رس ــاىل ع ــزل اهلل تع ــلمني، أن للمس
ِدينُِكــْم َفــَا خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم 
ْســَاَم ِدينــًا﴾)7(، فــإذا كانــت عنايــة اهلل عــزَّ وجــلَّ  نِْعَمتِــي َوَر ِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
عــى هــذه الشــاكلة فــإنَّ عنايــة رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه تكــون عــى غرارها 
ــا دنــا أجلــه، وُنِعيــت لــه روحــه الرشيفــة، أمجــع بأمــٍر مــن ربــه عــى أن  ــه ملَّ فإنَّ
ــأذَّن يف  ــى رؤوس األشــهاد ف ــني يف احلــج األكــرب ع ــة أمــر املؤمن ــادي بوالي ين
ــد  ــام، فتواف ــذا الع ــرام يف ه ــت اهلل احل ــاٌج إىل بي ــه ح ــم بأنَّ ــل املوس ــاس قب النَّ
البــرش عليــه ِمــن كلِّ بقــاع األرض، فخــرج معــه إىل احلــج نحــو مئــة ألــف أو 
يزيــدون فلــاَّ كان يــوم املوقــف بعرفــات نــادى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 

بالنَّــاِس عــٌي منــي وأنــا مــن عــي.

ــوف  ــك األل ــع تل ــة م ــة إىل املدين ــن مك ــه ِم ــه وآل ــى اهلل علي ــَع ص ــا َرَج وملَّ
وبلغــوا وادي خــم، هبــط عليــه الــروح األمــني جربائيــل بآيــة التبليــغ مــن اهلل 
تعــاىل فحــط رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه رحلــه حتــى حلقــه مــن تأخــر عنــه 
مــن النَّــاس َوَرَجــَع إليــه مــن تقدمــه منهــم فلــاَّ اجتمعــوا صــى هبــم الفريضــة 
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ثــم خطــب هبــم فصــدع بالنَّــص يف واليــة أمــر املؤمنــني عي عليــه الســام)8(.

ــة  ــاب املراجعــات »أنَّ رســول اهلل نعــى إليهــم نفســه الزكي ــَر يف كت ــد ُذِك وق
تنبيهــًا إىل أنَّ الوقــت قــد اســتوجب تبليغ عهــده، واقتــى األذان بتعيــني اخلليفة 
ــه ال يســعه تأخــر ذلــك خمافــًة أن ُيدعــى فُيجيــب قبــل أحــكام  مــن بعــده، وأنَّ
ــا  تــه عــن إمتامهــا، وملَّ هــذه املهمــة التــي ال بــدَّ لــه مــن أحكامهــا وال غنــى إلمَّ
كان عهــده إىل أخيــه ثقيــًا عــى أهــل التنافــس، واحلســد، والنفــاق أراد رســول 
ــم  ــذار إليه ــدم يف االعت ــك أن يتق ــادي بذل ــل أن ين ــه قب ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ص
ــؤول  ــال وإينِّ مس ــم، فق ــم وأفعاهل ــرة أقواهل ــن مع ــفاقًا م ــم ٕواش ــًا لقلوهِب تأليف
ــه مأمــور بذلــك، ومســؤول عنــه مــن ربِّ العــزة فــا ســبيل لــه إىل  ليعلمــوا إنَّ

تركــه« )9(.

ــَك  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ وِقيــَل: نزلــت هــذه اآليــة ﴿َيــا َأهيُّ
ــِدي  ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع َوإِن ملَّ
اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾ يــوم غديــر خــم يف عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام)10(.

املبحث الأول: اآية التبليغ

ْغــَت  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ﴿َيــا َأهيُّ
ــْوَم اْلَكافِِريــَن﴾ ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ ــَن النَّ ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِم

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــن الق ــت م ــي نزل ــات الت ــر اآلي ــن أواخ ــة م ــذه اآلي ه
املصطفــى األمــني صــى اهلل عليــه وآلــه، عندمــا كان صــى اهلل عليــه وآلــه راجعــًا 
يت بحجــة الــوداع،  تــه األخــرة التــي ُســمِّ إىل املدينــة املنــورة بعــد أن حــجَّ حجَّ
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ة َرَجــَع صــى اهلل عليــه وآلــه إىل املدينــة املنورة،  وعنــد إكــال مناســك هــذه احلجَّ
ــات،  ــرق طرق ــع يف مف ــذي يق ــم( ال ــر ُخ ــه )غدي ــال ل ــكان يق ــَغ م ــا َبَل وعندم
نزلــت عليــه صــى اهلل عليــه وآلــه آيــة التبليــغ، فأمــر صــى اهلل عليــه وآلــه َمــن 
ــَف عنهــم ورجــوع مــن َســَبَقُهم إذ أَراَد صــى  معــه بالتوقــف وانتظــار مــن خَتلَّ
اهلل عليــه وآلــه أن يتجمعــوا مجيعهــم مــن ُدوَن اســتثناء، ثــم وقــف فيهــم ُمعلنًــا 
بتنصيــب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام خليفــًة وإمامــًا مــن بعــده 
فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه مقولتــه املشــهورة: »َمــن كنــت مــواله فعــي مــواله، 
الّلهــم َواِل َمــن َوالَه وَعــاِد َمــن َعــاَداه... )11(. )12(، وبعــد ذلــك أمر رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بُمبايعــة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام عــى 
ــه أمــر للمؤمنــني وخليفــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، فبايعــه كل َمــْن  أنَّ
ــْن أبرزهــم أبــو بكــر بــن أيب قحافــة وعمــر بــن اخلطــاب)13(، إذ  ، وِم َحــَرَ
ــا عــي أصبحــت  ــك ي ــٍخ ل ــٍخ َب ــن اخلطــاب يف هــذه املناســبة: » َب ــال عمــر ب ق

وأمســيت مــوالي مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة«)14(.

يــة اإلمــام عــي  وهــذه اآليــة مــن أهــم اآليــات التــي ُيســتدلُّ هبــا عــى أحقِّ
ــه الســام باخلافــة واإلمامــة بعــد  علي

سول صى اهلل عليه وآله. الرَّ

مفردات اآلية ومعانيها

ــدًا، أو  ــًا كان، أو بعي ــادًى، قريب ــكلِّ ُمن ــتعمل ل ــداء يس ــرف ن ــا﴾: ح *﴿َي
متوســطًا، وُيســتخدم للقريــب لُيفيــد معنــى التوكيــد عى أمهيــة ما بعدهــا)15(، 
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وهــذا النــداء مــن اهلل جــلَّ جالــه َيــدلُّ عــى ُقــرِب املــوىل عــزَّ وجــلَّ ِمــْن 

احلبيب املصطفى صى اهلل عليه وآله كا هو ظاهر ِمْن سياق اآلية.

َبــٌة، مــن )أّي( و)هــا( التَّنْبِيــِه الَوْصِليَّــِة َوَيْتَبُعَهــا امْلُنَادى  َــا﴾: َكِلَمــٌة ُمَركَّ *﴿َأهيُّ
ــُس  ــا النَّْف ُتَه ــا أيَّ ــاىل ﴿َي ــه تع ــا كقول ــوُز َتأنيُثَه ــُد َوجَيُ ــا الَوَل َ ــا أهيُّ ــَأْل َي ُف بِ ــرَّ امْلَُع
امْلُْطَمِئنَّــُة﴾)16(، وهــذه الصيغــة ُتفيــُد معنــى تنبيــه امُلَخاَطــب ولفــت َنَظــَرُه إىل 

مضمــوِن الــكام الواقــع بعــد النــداء)17(.

ــى  ــب املصطف ــة أنَّ احلبي ــة املبارك ــذه اآلي ــظ يف ه ــوُل﴾: وُياح ُس *﴿الرَّ
ُســوِل دون غرهــا ِمــْن الصفــات، كنعتــِه مثــًا  صــى اهلل عليــه وآلــه ُنِعــَت بالرَّ
َــا  ــُر..، َيــا َأهيُّ ثِّ َــا امْلُدَّ ...﴾، أو بحــال مــن أحوالــه ﴿َيــا َأهيُّ َــا النَّبـِـيُّ بالنَّبـِـيِّ ﴿َيــا َأهيُّ
ــى اهلل  ــرم ص ــول األك ــَت الرس ــي ُنِع ــوت الت ــن النع ــا م ــُل...﴾، وغره مِّ امْلُزَّ
ــه تعــاىل قصــد  عليــه وآلــه مــن قبــل الســاء، ففــي هــذا النعــت داللــة عــى أنَّ
ابــراز حيثّيــة الرســالة التــي يّتصــف هبــا النّبــّي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه يف 
ــة  ــذه الصف ــد ه ــا بع ــة أنَّ م ــارة إىل نكت ــك لإش ــا، وذل ــة دون غِره ــذه اآلي ه
متعّلــق بخصــوص الصفــة، أي أنَّ الــكام الــذي ســيقع بعــد نــداء النّبــّي صــى 
اهلل عليــه وآلــه بصفــة الرســول، ســيكون كاًمــا متعّلقــًا بالرســالة التــي اتصــف 

ــْن هــذا: ــّي األكــرم حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه. وُياحــظ ِم هبــا النّب

ســول صــى اهلل عليــه وآلــه هبــذه الصفــة دون غِرهــا ِمــْن ِقبــل  أوالً: نــداء الرَّ
ــا يف هــذه الآليــة التــي نحن يف  الســاء، مل َتــرْد يف القــرآِن إالّ يف موضعــني، أحدمُهَ
ِذيــَن  ُزنــَك الَّ ُســوُل اَل حَيْ ــا الرَّ َ صــدد دراســتها، واآلخــر يف قولــه تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
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ِذيــَن َقاُلــوا آَمنَّــا بَِأْفَواِهِهــْم َومَلْ ُتْؤِمن ُقُلوهُبُــْم﴾)18(،  ُيَســاِرُعوَن يِف اْلُكْفــِر ِمــَن الَّ
ــداف  ــْن أه ــال، فِم ــالة واإلرس ــة بالرس ــه عاق ــداء ل ــد الن ــع بع ــت الواق فالنع
ــور،  ــات اىل النّ ــن الظل ــاس م ــراج النَّ ــي إخ ــه ه ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص الرس
وهدايتهــم لعبــادة اهلل تعــاىل، ووضعهــم عــى الــراط املســتقيم، وُياحــظ ِمــْن 
ســياق هــذه اآليــة أنَّ اهلل جــلَّ ذكــره ُيطمِئــن نبيَّــه صــى اهلل عليــه وآلــه ويرشــده 

لعــدم احلــزن عــى مســارعة بعــض الذيــن آمنــوا للكفــر والضــال.

ــه ومــع العــودة للقــرآن الكريــم الســتقراء اآليــات التــي ورد فيهــا  ثانيــا: أنَّ
ــه تعــاىل مل  نــداء النّبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه بنعــوت وصفــات خاصــة، يلحــظ أنَّ
يســتعمل صفــة أونعــت إالَّ عندمــا يكــون الــكام الــذي ســيقع بعدهــا متناســبًا 

ومتعلقــًا بخصــوص تلــك الصفــة.

ــا  ــغ، وهن ــوب التبلي ــزوم وُوُج ــى ال ــى معن ــدلُّ ع ــر َي ــل أم ــغ﴾: فع *﴿َبلِّ
ــألتان: مس

األوىل: ُيمكــن اســتبدال الفعــل )َبلِّــغ( بـــالفعل)َأبِلْغ( ويبقــى الــكام حمافظا 
عــى صّحتــه، ولكــنَّ صيغــة )َبلِّــغ(

ــْغ(  ــة )َأبِل ــد يف صيغ ــى ال يوج ــذا املعن ــة، وه ــر واملبالغ ــا التكث ــْن معانيه ِم
ــه  ــط ب ــذي ُأني ــر ال ــغ باألم ــى التبلي ــد ع ــى التأكي ــل ع ــتعاهلا ُيدّل )19(، فاس

ــه. ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص الّرس

ــر اهلل  ــذي أم ــيء ال ــار ال ــد إظه ــى توكي ــدلُّ ع ــغ( َت ــة )َبلِّ ــة: أنَّ لفظ الثاني
ــب  ــا يذه ــذا م ــاس، وه ــه للنّ ــه أن ُيبيَّن ــه وآل ــى اهلل علي ــوله ص ــه رس ــاىل ب تع
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إليــه مشــهور أهــل الّلغــة كــا حيكــي ذلــك أبــو جعفــر النّحــاس)20(، ويقــوي 
ذلــك قولــه تعــاىل:﴿َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس﴾ الــذي يدّلــل عــى أّن العّلــة يف 
تأخــر إظهــار النّبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه ملَِــا ُأِمــر بــه، هــو خشــية مكائــد وســوء 

فعــل بعــض النّــاس.

*﴿َما﴾:اســم موصــول يفيــد معنــى الــيء)21(، فــكأنَّ املعنى)بلِّــغ الــيء 
ــات  ــه واجب ــذي علي ــه ال ــل قــول األب إلبن ــه عليــك(، وهــذا يقاب ــذي أنزلت ال

دراســية: )افعــل مــا ُأمــرَت بــه(، أي ِحــلَّ التاريــن التــي أمــرَك هبــا املعلــم.

ــُزول  ــى أنَّ ُن ــدلُّ ع ــذا َي ــول، وه ــي للمجه ــايض مبن ــل م ــِزل﴾: فع *﴿ُأْن
ــن  م ــل يف الزَّ ــد حص ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــه الرس ــَر ب ــذي ُأِم ــر ال األم
ــار  ــو إظه ــون ه ــغ( يك ــة )َبلِّ ــة لفض ــياق وبمعي ــوء الس ــى يف ض ــايض، فاملعن امل
مــا نــّزل عــى الرســول ســابقًا، فالــيء املأمــور بتبليغــه الرســول صــى اهلل عليــه 

ــا بإظهــاره. ــَر هن ــه يف املــايض وُأِم ــزل علي ــد ن ــه هــو ق وآل

*﴿إليــك﴾: جــار وجمــرور، والــكاف ضمــر متصل يعــود إىل الرســول صى 
ل، وهــو النَّبــيُّ  د اجلهــة التــي نــزل عليهــا هــذا األمــر امُلنـَـزَّ اهلل عليــه وآلــه ليحــدِّ

حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه.

*﴿ِمــْن َربِّــك﴾: جــال وجمــرور، والــكاف مضــاف إليــه، ُيمكــن اإلســتغناء 
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ عــن هــذه العبــارة، ويبقــى املعنــى قائــًا، مثــًا: )َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس(، ولكنَّــه تعاىل  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ إَِلْيــَك َوإِن ملَّ
ــَد عــى اجلهــة التــي َنــَزَل منهــا األمــر، وتبليــغ الرســول صــى اهلل عليــه  َذَكــَر وأكَّ
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ــر عــى أنَّ األمــر الــذي ُأمــر رســول اهلل صــى اهلل  ــر وأكث ــد أكث ــه، لُيؤّك ــه ب وآل
عليــه وآلــه بتبليغــه، هــو مــن عنــد اهلل ال هــو مــن مســتلزمات ومقتضيــات أمــر 
ترشيعــي آخــر، وذلــك لقطــع الطريــق عــى كلِّ مــن توهــم أو احتــال بــأنَّ هــذا 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه مــن عنــد غــر اهلل، وهــذه  الــيء املأمــور بتبليغــه الرَّ

عنايــة زائــدة تكشــف عــى درجــة أمهّيــة وشــأنية الــيء املــراد تبليغــه.

*﴿و﴾: حــرف عطــف، يعطــف ويربــط الــكام الــذي بعــده بالــكام الذي 
.)22 قبله)

ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــو ﴿َف ــذي ه ــرشط ال ــواب ال ــق ج ــد تّق *﴿إِْن﴾: أداة رشط، ُتفي
ِرَســاَلَتُه﴾ متوقِّــف عــى تّقــق فعــل الــرشط الــذي بعدهــا مبــارشة)23(، وهــو 

ْ َتْفَعــْل﴾ احلامــل ملعنــى عــدم التبليــغ. ﴿ملَّ

ْ﴾: حــرف نفــي جــازم، ينفــي مــا بعــده مــن فعــل)24(، وهــو يفيــد يف  *﴿ملَّ
ســياق اآليــة نفــي فعــل التبليــغ الــذي ُأِمــَر بــه الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه 

وآلــه، والــذي تشــر إليــه لفظــة ﴿َتْفَعــْل﴾ الواقعــة بعــده مبــارشة.

ــوء  ــدلُّ يف ض ــرشط، وي ــل ال ــو فع ــزوم وه ــارع جم ــل مض *﴿َتْفَعْل﴾:فع
الســياق العــام لآليــة املباركــة عــى معنــى )فعــل التبليــغ بــا ُأِمــرَت بــِه(، وعنــد 
ــِه(. ــرَت ب ــغ مــا ُأِم ــه يكــون املعنــى:)وإن مل ُتبّل ــى إىل مــا قبل ــة هــذا املعن اضاف

ــرف  ــا: ح ــه، وم ــرشط بفعل ــواب ال ــط ج ــط يرب ــرف رب ــاء ح *﴿َفَا﴾:الف
ــده. ــذي بع ــغ ال ــل التبلي ــي فع ــي ينف نف

ــَغ( فعــل مــاٍض، والتــاء ضمــر متصــل يعــود إىل الرســول  *﴿َبلَّْغَت﴾:)بلَّ
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صــى اهلل عليــه وآلــه.

ــه  ــة مضــاف إلي ــد عــى لفــظ اجلال ــه، واهلــاء عائ ــاَلَتُه﴾: مفعــول ب *﴿ِرَس
ــا  ــت م ــه » إن ترك ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــه للرَّ ــون موج ــكام يك ــا ال فكأنَّ
ُأنــزل إليــك يف عــي فكأنــك مل تبلــغ شــيئًا مــن رســاالت ربــك، إذ كتــان بعضها 

ككتــان كلهــا يف اســتحقاق العقــاب » )25(

ــده  ــذي بع ــكام ال ــط ال ــف ويرب ــف، يعط ــرف عط ــواو ح *﴿َواهللَُّ﴾: ال
ــذي  ــاىل ال ــو تع ــدم، وه ــل مق ــة فاع ــظ اجلال ــه)26(، ولف ــذي قبل ــكام ال بال

ــوله. ــُظ رس ــُم وحَيِف َيعِص

*﴿َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّاس﴾:)يعصم(فعــل مضــارع، والــكاف ضمــر متصــل 
ــياق  ــن س ــظ م ــه، وُياح ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــى الرَّ ــد ع ــه عائ ــول ب مفع
ــا  ــل، ألنَّ ــت يف العم ــه ليس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــة الرَّ ــة أنَّ عصم اآلي
ــى اهلل  ــه ص ــة ل ــي عصم ــل ه ــا. ب ــة يف آخره ــه، واآلي ــن أول حيات ــودة م موج
عليــه وآلــه مــن النَّــاس أن يتهمــوه بأنَّــه حابــى ابــن عمــه فــأوىص لــه بخافتــه، 

ــدوا لذلــك عــن اإلســام. ــي هاشــم، فرت ــد تأســيس ملــك لبن ــه ُيري وأنَّ

ــه الســام  ــرة يف هــذا ومنها:عــن اإلمــام الصــادق علي ــات كث ــاك رواي وهن
ــار  ــه من ــه اإلســام وأظهــر ب ــَيَد اهللُ ب ــًا َش ــه وشــيعته: أتعرفــون يوم ــال ملوالي ق
ــن  ــوله واب ــوا: اهلل ورس ــيعتنا؟ فقال ــا وش ــا وملوالين ــدًا لن ــه عي ــن، وجعل الدي
رســوله أعلــم، أيــوم الفطــر هــو يــا ســيدنا؟ قــال: ال، قالــوا: أفيــوم األضحــى 
ــن أرشف  ــار الدي ــوم من ــان، وي ــان رشيف ــان جلي ــذان يوم ــال: ال، وه ــو؟ ق ه
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ــة، وإنَّ رســول اهلل صــى اهلل عليــه  منهــا وهــو اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي احِلجَّ
ــر خــم أمــر اهلل عــز وجــل  ــوداع وصــار بغدي ــة ال ــْن ِحجَّ ــا انــرف ِم ــه مل وآل
جربئيــل أن هَيبـِـَط عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وقــت قيــام الظهــر مــن ذلــك 
ــه علــًا  ــه الســام وأن ينصب ــة أمــر املؤمنــني علي اليــوم، وأمــره أن يقــوم بوالي
تــه، فهبــط إليــه وقــال لــه: حبيبــي حممــد إنَّ  للنــاس بعــده، وأن يســتخلفه يف أمَّ
اهلل يقــرؤك الســام ويقــول لــك: ُقــْم يف هــذا اليــوم بواليــة عــي ليكــون علــًا 
تِــَك بعــدك يرجعــون إليــه ويكــون هلــم كَأنــَت. فقــال النبــي صــى اهلل عليــه  ألمَّ
ــدوا  ــروه، وأن يب ــد ُوت ــا ق ــايب مل ــر أصح ــاف تغ ــل إينِّ أخ ــي جربئي ــه: حبيب وآل
ــا  َ ــا َأهيُّ ــه: َي ــال ل ــر اهلل فق ــط بأم ــث أن هب ــا لب ــرج وم ــه، فع ــرون في ــا يضم م
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
ــًا  ــرًا مرعوب ــه َذِع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاَم رس ــاِس، َفَق ــَن النَّ ــَك ِم َيْعِصُم
خائفــًا وقدمــاه ُتْشــَوَيان مــن شــدة الرمضــاء، وأمــر بــأن ينظــف املوضــع وُيَقــمَّ 
مــا تــت الــُدوح مــن الشــوك وغــره، فُفعــل ذلــك، ثــم نــادى بالصــاة جامعــة 
فاجتمــع املســلمون وفيمــن اجتمــع أبــو بكــر وعمــر وعثــان وســائر املهاجريــن 
ــاس مجيعــًا، فأعلمهــم  ــة فألزمهــا للنَّ ــًا وذكــر الوالي واألنصــار، ثــم قــام خطيب

أمــر اهلل بذلــك)27(.

وعــن ابــن عبــاس وجابــر بــن عبــد اهلل قاال:أمــر اهلل تعــاىل نبيــه حممــدًا صــى 
ــوف  ــه، فتخ ــم بواليت ــاس وخيربه ــًا للنَّ ــاًّ عل ــب علي ــه أن ُينَص ــه وآل اهلل علي
رســول اهلل أن يقولــوا حابــى ابــن عمــه وأن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل 
ْغــَت  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ إليه:﴿َيــا َأهيُّ
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ــاِس﴾»)28(. ــَن النَّ ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِم

سبب ومكان وزمان نزول اآلية:

يت  ــة التــي ُســمِّ َنَزلــْت هــذه اآليــة الكريمــة يــوم الثامــن عــرش مــن ِذي احِلجَّ
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه غديــر ُخــم  ــا َبَلــَغ الرَّ ــة الــوداع ســنة )10ه( ملَّ بِحجَّ
فاتــاه جربائيــل هبــا عــى مخــس ســاعات مضــت مــن النَّهــار، فقــال: ياحممــد، 
ــا  َ ــا َأهيُّ ــك: ﴿َي ــول ل ــرام ويق ــة واإلك ــك بالتحيَّ ــام وخَيُصُّ ــك الس إنَّ اهلل َيقَرُئ
ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك﴾ يف عــي﴿َوإِن ملَّ بِّ ــن رَّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس الرَّ
ِرَســاَلَتُه﴾. وكان أوائــل القــوم وهــم مائــة ألــف أو يزيــدون قريبــًا مــن منطقــة 
ــرد مــن تقــدم منهــم، وحيبــس مــن تأخــر عنهــم يف ذلــك  اجلحفــة فأمــره أن ي
املــكان، وان ُيِقيــَم عليــًا علــًا للنَّــاس ويبلغهــم مــا أنــزل فيــه، وأخــربه بــانَّ اهلل 
عــزَّ وجــلَّ عصمــه مــن النَّــاس)29(. فــاهلل ســبحانه أمــر نبيــه بالتبليــغ ووعــده 
ُســوُل﴾ وهــذا نــداء ترشيــف وتعظيــم  ــا الرَّ َ العصمــة والنُّــرة فقــال: ﴿َيــا َأهيُّ
ْغــَت  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ﴿َبلِّــْغ﴾ أي أوصــل إليهــم ﴿َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ

ــاِس﴾. ــَن النَّ ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِم

َمــْن يتتبــع كتــب التفســر وأســباب النُّــزول جيــد هنــاك ِخــاف كبــر حــول 
ســبب ومــكان وزمــان نــزول آيــة التبليــغ بــني الشــيعة والُســنَّة، وكذلــك وقــع 
هــذا اخلــاف بــني أعــام أهــل الســنّة أنفســهم، فنشــأة أقــوال كثــر مــن قبلهــم 

أغلبهــا بعيــدة عــن احلقيقــة وجتــايف الصــواب مــن هــذه األقــوال:

ــول  س ــى الرَّ ــت ع ــة نزل ــذه اآلي ــن أنَّ ه ــض املفري ــمَّ بع ــول األول: َزَع الق
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ــه،  ــالة رب ــغ رس ــاف أن ُيبلِّ ــة، فخ ــه النَوَراني ــة بعثت ــه يف بداي ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــك. ــُه لذل َن ــا َطاَّ ــاىل وبعده ــدده اهلل تع ــأ فه فتباط

ســول صــى اهلل عليــه وآلــه،  وهــذا القــول بحــد ذاتــه هتمــة مشــينة بحــق الرَّ
وكيــف ُيقــال هــذا بــه هــو أعظــم النَّــاس إيانــًا وشــجاعًة، وحرصــًا عــى تبليــغ 
ــى  ــه. ومعن ــه وآل ــى اهلل علي ــرتِه ص ــهادِة س ــرآِن، وبش ــِص الق ــه؟ بن ــالة رب رس

قوهلــم أنَّ اآليــة نزلــت قبــل23 ســنَّة مــن نــزول ســورة املائــدة.

ُرِوى عــن ابــن جريــج قــال: » كان النبــيُّ صــى اهلل عليــه وآلــه هيــاب قريشــًا 
ــاء  ــن ش ــال: م ــم ق ــتلقى ث ــاِس﴾، فاس ــَن النَّ ــَك ِم ــزل اهلل: ﴿َواهللُ َيْعِصُم فأن

ــًا » )30(. ــني أو ثاث ــي. مرت فليخذلن

ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّــَك﴾، قــال: يــا  وعــن جماهــد قــال: ملَّــا نزلــت: ﴿َبلِّ
ــا أنــا واحــٌد كيــف أصنــع جيتمــع عــي النَّــاس؟! فنزلــت:﴿َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل  ربِّ إنَّ

ْغــَت ِرَســاَلَتُه﴾)31(. َفــَا َبلَّ

ــي  ــة وخُيف ــام كان بمك ــرآن أي ــض الق ــر ببع ــيُّ جياه ــربي: كان النب ــن الط وع
ــه«)32(. ــه وإىل أصحاب ــني إلي ــن رش املرشك ــه م ــى نفس ــفاقًا ع ــه إش بعض

وأكثــر املخلطــني يف هــذا القــول ابــن كثــر فقــد جعــل اآليــة يف أول البعثــة 
ار  ــدَّ ــث ال ــر حدي ــنَي﴾)33(، وب ــَرَتَك األَْقَربِ ــِذْر َعِش ــة: ﴿َوَأْن ــا بآي وخلطه
الــوارد يف تفســرها وحــذف منــه أنَّ اهلل أمــر نبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه أن خيتــار 
خليفتــه ووصيــه مــن عشــرته األقربــني، ثــم أورد حديثــًا َمكذوبــًا وفــره بــأنَّ 
ــن  ــب م ــيون فطل ــه القرش ــاف أن يقتل ــه كان خي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س الرَّ
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ــه، فقبــل ذلــك عــيٌّ  ــه يف أهلــه ليقــي دين بنــي هاشــم شــخصًا يكــون خليفت
عليــه الســام، ثــم انتفــت احلاجــة إليــه بنــزول آيــة العصمــة مــن النَّــاس قــال 
ــِذْر َعِشــَرَتَك  ــا نزلــت هــذه اآلية:﴿َوَأْن : ملَّ يف كتابــه الســرة النَّبويــة: قــال عــيٌّ
األَْقَربِــنَي﴾، قــال يل رســول اهلل: إصنــع يل رجــل شــاة بصــاع مــن طعــام وإنــاء 
ــم يومئــذ ألربعــون غــر رجــل... اىل  لبنــًا وادع يل بنــي هاشــم، فدعوهتــم وإنَّ
ــكتوا  ــال فس ــي؟ ق ــي يف أه ــون خليفت ــي ويك ــي دين ــي عنِّ ــم يق ــال: أيَّك أن ق
ــول اهلل  ــا رس ــا ي ــت: أن ــه... قل ــك بال ــط ذل ــية أن حيي ــاس خش ــكت العب وس
قــال: أنــت. ومعنــى قولــه يف هــذا احلديــث: مــن يقــي عنــي دينــي ويكــون 
ــام  ــي إذا ق ــه خ ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ، وكأنَّ ــتُّ ــي إذا ِم ــي يعن ــي يف أه خليفت
بإبــاغ الرســالة إىل مرشكــي العــرب أن يقتلــوه فاســتوثق مــن يقــوم بعــده بــا 
ــا  َ يصلــح أهلــه ويقــي عنــه، وقــد أمنــه اهلل مــن ذلــك يف قولــه تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ

ــاِس﴾ )34(. ــَن النَّ ــَك ِم َيْعِصُم

وقــد جتاهــل ابــن كثــر أن روايتــه تنســب اجلبــن اىل َمــن هــو أشــجع انســان 
ســول األعضــم حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه حتــى يف  عرفــع التأريــخ أال وهــو الرَّ

املرحلــة األوىل التــي كان مأمــورًا فيهــا بدعــوة عشــرته األقربــني فقــط.

ــا َنَزلــت يف مكــة قبــل اهلجــرة، فاســتغنى النبــيُّ صــى اهلل  القــول الثــاين: أنَّ
عليــه وآلــه عــن حراســة عمــه أيب طالــب، أو عمــه العبــاس.

ــٍة  ــول اهلل: أيُّ آي ــِئل رس ــاس قال:ُس ــن عب ــن اب ــه ع ــن مردوي ــن اب ُرِوى ع
ــام املوســم واجتمــع  أنزلــت مــن الســاء أشــدُّ عليــك؟ فقــال: ُكنــُت بمنــى أي
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ــا  َ مرشكــو العــرب وأفنــاء النَّــاس يف املوســم فنــزل عــيَّ جربيــل فقــال: ﴿َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
ــاس  ــا النَّ ــا أهيَّ ــة فناديــت: ي ــاِس﴾، قــال: فقمــت عنــد العقب ــَن النَّ َيْعِصُمــَك ِم
ــا النَّــاس قولــوا الإله إال  مــن ينــرين عــى أن ُأبلِّــغ رســالة ريب ولكــم اجلنــة؟ أهيَّ
اهلل وأنــا رســول اهلل إليكــم، تنجــوا ولكــم اجلنَّــة. قــال فــا بقــي رجــل وال امــرأة 
وال صبــي إال يرمــون عــي بالــراب واحلجــارة ويبصقــون يف وجهــي ويقولــون 
ــول اهلل  ــُت رس ــد إن ُكن ــا حمم ــال: ي ــارض فق ــيَّ ع ــرض ع ــئ، فع ــذاب صاب ك
 : فقــد آن لــك أن تدعــو عليهــم كــا دعــا نــوح عــى قومــه باهلــاك، فقــال النبــيُّ
ــم اليعلمــون، وانــرين عليهــم أن جييبــوين إىل طاعتــك،  اللهــمَّ اهــد قومــي فإنَّ
ــك  ــش: فبذل ــال األعم ــه. ق ــم عن ــم وطرده ــذه منه ــه فأنق ــاس عم ــاء العب فج

تفتخــر بنــو العبــاس... )35(.

ــة: ﴿َواهللُ  ــذه اآلي ــت ه ــى نزل ــرس حت ــي حُي ــت: كان النب ــة قال ــن عائش وع
ــول  ــرج رس ــاِس﴾، فأخ ــَن النَّ ــَك ِم َيْعِصُم

ــا النَّــاس انرفــوا فقــد عصمنــي اهلل«  اهلل رأســه مــن الُقبَّــة فقــال هلــم: يــا أهيَّ
.)36(

مهــاَّ صحــت رواياهتــم فالواقــع يكذهبــا، ألنَّ امُلجمــع عليــه يف ســرته صــى 
ــه كان يطلــب مــن قبائــل العــرب أن تميــه مــن القتــل لكــي  اهلل عليــه وآلــه أنَّ
ــة عــى أن حيمــوه وحيمــوا  ــد بايعــه األنصــار بيعــة العقب ــه، وق ــغ رســالة رب ُيبّل
أهــل بيتــه ممَّــا حيمــون منــه أنفســهم وأهليهــم، فلــو كانــت آيــة العصمــة نزلــت 

يف مكــة وكان معناهــا كــا زعمــوا، ملــا احتــاج إىل ذلــك.
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وكــا يــرى الباحــث أنَّ الغــرض ِمــْن هــذا القــول تقليــل دور أيب طالــب يف 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه وإثبــات دور مميــز للعبــاس يف محايتــه، مــع  نــرة الرَّ

أن دوره كان عاديــًا كبقيــة بنــي هاشــم الذيــن مل يســلموا ومل هياجــروا.

ــه  ــه وآل ــيُّ صــى اهلل علي ــة، فألغــى النب ــا نزلــت يف املدين القــول الثالــث: أنَّ
ــته. حراس

ــى  ــول اهلل ص ــِرُس رس ــا َنح ــال: كنَّ ــي ق ــك اخلطم ــن مال ــة ب ــن ُعصم ع
َك  ــَرَ ــاِس﴾، َف ــَن النَّ ــَك ِم ــت:﴿َواهللُ َيْعِصُم ــى نزل ــل حت ــه باللي ــه وآل اهلل علي
ــوُل  ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــت: ﴿َي ــا َنَزل ــال: ملَّ ــر ق ــن جب ــعيد ب ــن س ــرس)37(. وع احل
َبلِّْغ...﴾قــال رســول اهلل: الترســوين إن ريب قــد عصمنــي)38(. وعــن حممــد 
بــن كعــب القرظــي: أنَّ رســول اهلل مــا زال حيارســه أصحابــه حتــى أنــزل اهلل: 
َك احلــرس حــني أخــربه أنَّــه ســيعصمه مــن  ﴿َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس﴾، َفــَرَ

ــاس)39(. النَّ

ســول صــى  ــه يتحــدث عــن احلراســة وحراســت الرَّ وهــذا القــول باطــل، ألنَّ
اهلل عليــه وآلــه اســتمرت اىل آخــر عمــره الرشيــف.

ا نزلت يف املدينة يف السنَّة الثانية، بعد معركة أُحد. القول الرابع: أنَّ

ــي احلــارث  ــن الصامــت مــن بن ــادة ب ــال: جــاء عب ــن ســعد ق ــة ب عــن عطي
ــول اهلل إنَّ يل  ــا رس ــال: ي ــه فق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــزرج إىل رس ــن اخل ب
ــود  ــة هي ــن والي ــوله م ــرأ إىل اهلل ورس ــم، وإينِّ أب ــر عدده ــود كث ــن هي ــوايل م م
وأتــوىل اهلل ورســوله. فقــال عبــد اهلل بــن ُأيب: إينَّ رجــل أخــاف الدوائــر، ال أبــرأ 
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. فقــال رســول اهلل لعبــد اهلل بــن ُأيب: أبــا حبــاب أرأيــت الــذي  مــن واليــة مــوايلَّ
نفســَت بــه ِمــْن والء هيــود عــى عبــادة فهــو لــك دونــه قــال: إذن أقبــل، فأنــزل 
ِذيــَن آَمنـُـوا ال َتتَِّخــُذوا اْلَيُهــوَد َوالنََّصــاَرى َأْولَِيــاَء َبْعُضُهــْم َأْولَِياُء  َــا الَّ اهلل:﴿َيــا َأهيُّ
ــاِس﴾)40(. ويقصــدون  ــَن النَّ َبْعــٍض.. إىل أن بلــغ إىل قولــه: َواهللُ َيْعِصُمــَك ِم
أنَّ آيــة التبليــغ يف هــذا املوضــع ُتفيــد النَّهــي، أي النَّهــي عــن تــويل اليهــود كــا 
زعمــوا، فيكــون موضوعهــا النَّهــي عــن واليــة اليهــود، وليــس وجــوب واليــة 
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، ويكفــي لبطــان هــذا القــول، أنَّ والء ابــن 

ســلول لليهــود، تــوف قبــل نــزول ســورة املائــدة بنحــو ســنتني)41(.

ــّي صــى اهلل  ــال النب ــة شــخص اغتي ــر حماول ــا نزلــت أث القــول اخلامــس: أنَّ
عليــه وآلــه.

ــزوة  ــت يف غ ــا نزل ــل أنَّ ــا: قي ــول منه ــذا الق ــرة يف ه ــات كث ــاك رواي وهن
بنــي أنــار املعروفــة بــذات الرقــاع، وتــدور هــذه احلادثــة حــول شــخصًا جــاء 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه وطلــب منــه أن يعطيــه ســيفه لــراه، فأعطــاه  إىل الرَّ
النبــيُّ صــى اهلل عليــه وآلــه إيــاه بــكل ســهولة، أو كان علقــه وغفــل عنــه، أو دىل 

رجليــه يف البئــر وغفــل عنــه... إلــخ.

عــن جابــر بــن عبــد اهلل قــال: ملَّــا غــزا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بنــي 
أنــار نــزل ذات الرقــاع بأعــى نخــل، فبينــا هــو جالــس عــى رأس بئــر قــد دىل 
رجليــه، فقــال ُغــوِرث بــن احلــرث: ألقتلــنَّ حممــدًا، فقــال لــه أصحابــه: كيــف 
تقتلــه؟ قــال أقــول لــه أعطنــي ســيفك فــإذا أعطانيــه قتلتــه بــه، فأتــاه فقــال: يــا 
ــاه فرعــدت يــده، فقــال رســول اهلل:  حممــد أعطنــي ســيفك أِشــْمُه، فأعطــاه إي
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ــِزَل  ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ حــال اهلل بينــك وبــني مــا تريــد، فأنــزل اهلل: ﴿َي
ــَك...﴾ )42(. إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ

ــه  ــه وآل عــن حممــد بــن كعــب القرظــي قــال: كان رســول اهلل صــى اهلل علي
إذا نــزل منــزالً اختــار لــه أصحابــه شــجرة ظليلــة فيقيــل تتهــا، فأتــاه أعــرايب 
فاخــرط ســيفه ثــم قــال: مــن يمنعــك منــي؟ قــال: اهلل، فرعــدت يــد األعــرايب 
ــه  ــرت دماغ ــى انتث ــجرة حت ــه الش ــال: ورضب برأس ــه، ق ــيف من ــقط الس وس

ــاِس﴾ )43(. ــَن النَّ ــَك ِم ــزل اهلل: ﴿َواهللُ َيْعِصُم فأن

وممَّــا يــدلُّ عــى بطــان هــذا القــول، أن غــزوة ذات الرقــاع كانــت يف الســنَّة 
الرابعــة مــن اهلجــرة )44( أي قبــل نــزول ســورة املائــدة بســنوات.

ــت يف  ــغ نزل ــة التبلي ــون آي ــى ك ــيعة ع ــاء الش ــيعة:اّتفق عل ــول الش ــا ق أمَّ
ــًا  ــام إمام ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــب اإلم ــان تنصي ــوص إع خص
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه، كــا اتفقــوا عــى أنَّ اآليــة جــاءت  وخليفــًة بعــد الرَّ
ــُه عــى اإلعــان الفــوري بتنصيــب  ــه وتثُّ ــه وآل ســول صــى اهلل علي لتأمــر الرَّ
ــره  ــه يأخ ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة مــن بعــد أن كان رس ــي خليف اإلمــام ع
لَِتَحــنيُّ الفرصــة املناســبة خلشــيته مــن تــرك بعــض النفــوس التــي ال تتقّبــل أن 
ــو كان ذالــك بأمــٍر مــن املــوىل  ــى ل ــّوة واإلمامــة يف بنــي هاشــم حت تكــون النب
ــي  ــام ع ــاه اإلم ــًا اجت ــًا دفين ــل ُبغض ــي تم ــوس الت ــّرك النف ــذا ت ــاىل، وك تع
ــا  ــون نتائجه ــة تك ــوع فتن ــن وق ــية م ــايل اخلش ــًا، وبالت ــام خصوص ــه الس علي

ــة)45(. وخيم
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املبحث الثاين: اآية الإمال

ــْوَم  ــْوِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــَا خَتَْش ــْم َف ــن ِدينُِك ــُر وا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ ﴿اْلَي
ْســَاَم ِدينــًا﴾ َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَر ِضيــُت َلُكــُم اإْلِ

هــذه اآليــة الكريمــة مــن اآليــات النازلــة يــوم الغديــر يف أمــر املؤمنــني عــي 
عليــه الســام، فقــد أتفــق مفــرو األماميــة عــى أنَّ هــذه اآليــة الرشيفــة نزلــت 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه بواليــة أمراملؤمنــني  يــوم الغديــر، بعــد أن نــادى الرَّ
بألفــاٍظ دريــٍة رصحيــٍة، فتضمــن نصــًا جليــًا عرفتــه الصحابــة وفهمتــه العــرب 
فاحتــجَّ بــه َمــن بلغــُه اخلــرب، ووافــق األماميــة عــى ذلــك كثــرون مــن علــاء 

ــة احلديــث وحفظــة اآلثــار مــن أهــل الســنَّة واجلاعــة. التفســر وأئمَّ

مفردات اآلية ومعانيها

ــس  ــق بيئ ــارض)46(، متعل ــان احل ــه الزم ــان أراد ب ــرف زم ــْوم﴾: ظ *﴿اْلَي
ــة. ــه الفتح ــة نصب ــوب وعام منص

ويف هذه لفظة أقوال عدة منها: 

ــم مــا  ــه ليــس امُلــراد هــو ذلــك اليــوم بعينــه حتــى ُيَقــال إنَّ القــول األول:أنَّ
ــان  ــل اللس ــادة أه ــى ع ــارج ع ــو كام خ ــني، وإنَّاه ــوم أو يوم ــه بي ــوا قبل يئس
ــم  ــم اآلن أصبحت ــؤالء الكفار؛ألنَّك ــة ه ــم اآلن إىل مداهن ــة بك ــاه ال حاج معن
ــت  ــه: كن ــره قول ــم، ونظ ــني أمرك ــم يف توه ــن أعدائك ــٌد م ــم أح ــع بك ال يطم
باألمــس شــابًا واليــوم أصبحــَت شــيخًا، وال يريــد باألمــس اليــوم الــذي قبــل 

ــه)47(. ــت في ــذي أن ــك ال ــوم يوم ــك، وال بالي يوم
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القــول الثــاين: أنَّ امُلــراد بــه يــوم نــزول هــذه اآليــة، وقــد َنَزلــْت هــذه اآليــة 
ــة الــوداع ســنة  يت بِحجَّ ــة التــي ُســمِّ الكريمــة يــوم الثامــن عــرش مــن ِذي احِلجَّ
ــاه جربائيــل هبــا  ــر ُخــم فات ــه غدي ــه وآل ســول صــى اهلل علي ــَغ الرَّ ــا َبَل )10ه( ملَّ
عــى مخــس ســاعات مضــت مــن النَّهــار، وكان أوائــل القــوم وهــم مائــة ألــف 
أو يزيــدون قريبــًا مــن منطقــة اجلحفــة فأمــره أن يــرد مــن تقــدم منهــم، وحيبــس 
ــاس ويبلغهــم مــا  ــًا علــًا للنَّ ــَم علي مــن تأخــر عنهــم يف ذلــك املــكان، وان ُيِقي

أنــزل فيــه. )48( 

القــول الثالــث: وقيــل إنَّ املــراد باليــوم يــوم عرفــة مــن حجــة الــوداع بعــد 
ســول فلــم يــَر إالَّ  دخــول العــرب كلِّهــا يف اإلســام، وكان يــوم مجعــة ونظــر الرَّ

مســلًا موحــدًا ومل يــَر مــرشكًا)49(.

ــوم  ــو ي ــوم، ه ــن الي ــراد م ــن إىل أنَّ امُل ــض املفري ــَب بع ــع: ذه ــول الراب الق
البعثــة ال يــوم الغديــر)50( والســؤال: مــا هــي القرينــة عــى ذلــك؟ أنَّ اآليــة 
ــه  ــذي ريض اهلل في ــوم ال ــه الي ــوم بأنَّ ــذا الي ــف ه ــمَّ تص ــوم( ُث ــول )الي ــني تق ح
ــه هــو يــوم  ــًا لكــم، فــإنَّ مقتــى القاعــدة أن يكــون املقصــود من اإلســام دين
ــُم  ــُت َلُك ــاىل: ﴿َرضي ــه تع ــي قول ــة ه ــون القرين ــك تك ــول، وبذل س ــة الرَّ بعث
ْســاَم دينــًا﴾، وُيمكــن أن يكــون هــذا صحيحــًا لــو مل يكــن قولــه: ﴿َرضيــُت  اإْلِ
ْســاَم دينــًا﴾ مســبوقا باجلمــل التــي قبلــه، ألنَّ تلــك اجلمل قــد تدثت  َلُكــُم اإْلِ
عــن إكــال الديــن، وإمتــام النعمــة، رىض الــرب، واحلــال أنَّ بدايــة هــذه النعمــة 
ْســاَم دينــًا﴾، فقــد  ــا قولــه: ﴿َرضيــُت َلُكــُم اإْلِ كانــت مــع أول أيــام البعثــة. أمَّ
ــام  ــو ذاك اإلس ــه، ه ــت نعمت ــل اآلن ومت ــذي َكُم ــام ال ــان أنَّ اإلس ــاء لبي ج
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امَلــريّض. وبــذا يتبــني أن امُلــراد بـ)اليــوم( ال يمكــن أن يكــون يــوم البعثــة.

القــول اخلامــس: مــن الوجــوه التــي قــال هبــا املفــرون ِمــن دون أن تكــون 
ــَر  ــد َذَك ــة، فق ــح مك ــوم فت ــوم ي ــراد بالي ــون امُل ــو أن يك ــة، ه ــا قرين ــم عليه هل
ــوم  ــو ي ــام ه ــخ اإلس ــة يف تأري ــام العظيم ــد األي ــرازي أنَّ أح ــن ال ــر الدي فخ
ــَر  ــا، لَِيْغِف ــا ُمبِينً ــَك َفْتًح ــا َل ــا َفَتْحنَ ــاىل: ﴿إِنَّ ــه تع ــَزَل قول ــة)51(، إذ َن ــح مك فت
اًطــا  ــَر َوُيتـِـمَّ نِْعَمَتــُه َعَلْيــَك َوهَيِْدَيــَك رِصَ َم ِمــْن َذْنبـِـَك َوَمــا َتَأخَّ َلــَك اهللَُّ َمــا َتَقــدَّ

ــَتِقيًا﴾)52(. ُمْس

لــو نرجــع إىل التأريــخ لوجدنــا أنَّ مكــة هلــا موقــع روحــي مهــم يف جزيــزة 
العــرب، فبعــد عــام الفيــل انطــوت مجيــع قبائــل اجلزيــرة العربيــة عــى اعتقــاد 
، ويف الواقــع إنَّ غــرور قريــش َيكُمــن يف  ً ــدًا مهــاَّ ــة بصفتهــا معب عظيــم بالكعب
رت هــذه القضيــة لصاحلهــا، وأخــذت تتحدث  ات، فقــد ســخَّ هــذه النقطــة بالــذَّ
ِمــن خاهلــا عــن موقعهــا وأمهيتهــا واالحــرام الــذي تســتحّقه، إذ انتهــت قصــة 
أصحــاب الفيــل بذلــك البــاء الســاوي الــذي أصــاب جيشــهم حتــى مل يبــَق 
ل  منهــم أحــد   لقــد اســتحكم الغــرور بقريــش بعــد هــذه الواقعــة، حتــى تــوَّ

إىل رضٍب مــن الطاعــة أخــذت تبديــه هلــا قبائــل جزيــرة العــرب.

ــاس باســتحالة أن ُيســيطِر أحــدًا  ــد النَّ ــَد عن ــذ ذلــك الوقــت وشــعور ُولِ من
عــى الكعبــة وهييمــن عليهــا، ولكــنَّ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه قــام بفتــِح 
ــم  ــدًا منه ــق أح ــا أن يلح ــاق، وب ــن دون َمَش ــاء، وم ــة دم ــن دوِن إراق ــة ِم مكَّ
ــدي(  ــعور)النفيس العقي ــذا الش ــابه ه ــول يف حس س ــذ الرَّ ــا أخ ــى رضر. ربَّ أدن

ــة مــن دون إراقــة دمــاء. وهــو حيــرص عــى فتــح مكَّ
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فلــو ُقتـِـَل مــن املســلمني يف معركــة ُأخــرى مئــة أو أكثــر ملَِــا قيــل يشء، ولكــن 
ــة أدنــى رضر، لقــال مــن قــال: أنظــروا،  ــَب أحــدًا منهــم يف فتــح مكَّ ــو ُأِصي ل
ســول  قــد نــزل بمحمــٍد وأصحابــه مــا نــزل بأصحــاب الفيــل، لقــد ســلك الرَّ
صــى اهلل عليــه وآلــه نجــًا يف فتــح مّكــة مل يــؤدِّ إىل إراقــة قطــرِة دٍم واحــدة، ال 
مــن املســلمني وال مــن الكّفــار، باســتثناء مــا كان صــدر مــن خالــد بــن الوليــد 
ــه - عندمــا وصــل لقــوم يف أطــراف مكــة  - بدافــع احلقــد الــذي ينطــوي علي
ــول  س ــرب إىل الرَّ ــل اخل ــا وص ــم، وعندم ــدٌد منه ــه ع ــد أن قاوم ــة بع ــل مجاع فقت
ــد بــن  ــرأ إليــك ممَّــا صنــع خال ــا كان فعلــه خالــد، وقــال: اللهــم أينِّ أب ــرّبأ ممَّ ت
ــرة  ــل اجلزي ــدى قبائ ــرًا ل ــيًا كب ــرًا نفس ــة أث ــح مك ــرك فت ــد ت ــد)53(. لق الولي
ــى اهلل  ــد ص ــو حمم ــا ه ــر، فه ــًا آخ ــة وضع ــم أنَّ للقضي ــنيَّ هل ــد تب ــة، فق العربي

ــه أذى. عليــه وآلــه قــد جــاء وفتــح مكــة ومل يصب

ِذيــَن  واآلن أعــود إىل احتمــل أنَّ املقصــود مــن قولــه تعــاىل: ﴿اْلَيــْوَم َيِئــَس الَّ
ــْم  ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــْويِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــَا خَتَْش ــْم َف ــْن ِدينُِك ــُروا ِم َكَف
َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي﴾ هــو يــوم فتــح مكــة، ففــي ضــوء العــرض اآلنــف 
ــخ،  ــن التأري ــة وال م ــن اللغ ــرأي، ال م ــذا ال ــت ه ــل يثب ــاك دلي ــس هن ــه لي أنَّ
ــة وشــاهد تأرخيــي، نجــد  ــده مــن قرين ــا يؤي ــرأي ملَِ فضــًا عــن افتقــار هــذا ال
أنَّ صــدر اآليــة ال ُيعــني عليــه، إذ قولــه تعــاىل: ﴿َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت 
ــه مل يبــَق يشء إال وذكرتــه، يف حني نعــرف أنَّ الكثر  َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي﴾ إذ امُلــراد أنَّ
مــن أحــكام اإلســام وتعاليمــه نزلــت بعــد فتــح مكــة. وهــذا مــا ال يتســق مــع 
ــي﴾ فعندمــا يقول:)أمتمــُت هــذه البنايــة( فمــن  ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك قولــه: ﴿َأمْتَْم
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ــر  ــزول الكث ــن ن ــًا ع ــف، فض ــى النص ــا ع ــه تركه ــس أنَّ ــراد لي ــت أنَّ امُل الثاب
مــن اآليــات بعــد فتــح مكــة، منهــا ســورة املائــدة بتامهــا، وهــي ســورة طويلــة 
ضمــت كثــرًا مــن األحــكام والتعاليــم، فكيــف يتســق القــول بــأنَّ هــذا اجلــزء 
مــن الســورة لــه صلــة بفتــح مكــة الــذي تــمَّ يف الســنة الثامنــة للهجــر، مــع أنَّ 
ــا إن قلنــا أن هــذه اآليــة  الســورة نفســها نزلــت يف الســنة العــارشة للهجــرة. أمَّ
نزلــت وحدهــا يف يــوم فتــح مكــة، فــإنَّ ذلــك ممَّــا ال يّتســق مــع إمتــام النعمــة 

أيضــًا.

ــّرة  ــال، ينطلــق هــذه امل ــِرُد عــى هــذا االحت ــٍر آخــر َي ــمَّ اعــرض عــى أم ُث
ــْن ِدينُِكــْم﴾، فهــل كان احلــال  ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ مــن قولــه تعاىل:﴿اْلَي
كذلــك يف يــوم فتــح مّكــة؟ صحيــح أنَّ الفتــح انطــوى عــى اثٍرعظيــٍم، ولكــنَّ 
ــًا؟ فاجلــواب بالتأكيــدال. هــل يئــس الكافــرون مــن الديــن يف هــذا اليــوم كلّي

القــول الســادس: املقصــود باليــوم يــوم تبليــغ أمــر املؤمنــني ســورة بــراءة، 
فهــذا اليــوم مــن األيــام املهمــة األُخــرى املحتمــل كونــه مــراد اآليــة، يــوم قــراءة 

ســورة )بــراءة( مــن ِقبــل اإلمــام أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب

طالب يف منى، سنة )9( هجرية.

لقــد كان فتــح مّكــة فتحــًا عســكريًا، عــاد بنتائــج مدهشــة عــى صعيــد تثبيت 
ســول  القــدرة العســكرية، بــل وحتــى املعنوية لإســام، ولكن مــع ذلك كان الرَّ
ــد كان  ــح، فق ــرشوط الصل ــًا ل ــار وفق ــع الكّف ــش م ــه يعي ــه وآل ــى اهلل علي ص
الصلــح قائــًا بــني الطرفــني، وبمقتضــاه كان للمرشكــني حــق الطــواف بالكعبــة 
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، وقــد حصــل يف إحــدى الســنوات، أنَّ  ــة واالشــراك يف احلــجِّ واملكــوث يف مكَّ
ــام،  ــم اإلس ــًا لتعالي ــكهم وفق ــلمون وأّدوا مناس ــجَّ املس ــركًا، إذ ح ــجَّ مش احل

وحــجَّ املرشكــون وقــد أّدوا مناســكهم وفقــًا لعقيدهتــم.

ــَدَب  ــث ن ــة( حي ــراءة )التوب ــورة ب ــت س ــرة نزل ــعة للهج ــنة التاس ويف الس
ــمع  ــى مس ــى ع ــا يف من ــام لقراءهت ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــام أم ــول اإلم س الرَّ
مــن النَّــاس، وبمقتــى هــذه الســورة ال حيــقُّ للمرشكــني بعــد عامهــم هــذا أن 
يشــاركوا بمراســم احلــّج، فاحلــجُّ أضحــى منســكًا خاّصًا باملســلمني فقــط)54(.

، أنَّ يــوم تبليــغ )بــراءة( كان يومــًا اســتثنائيًا يف حيــاة املســلمني،  يتبــنيَّ ممَّــا مــرَّ
ــه ُأعلــن أن احلــرم خيتــص باملســلمني وحدهــم، وال حيــقُّ للمرشكــني بعــد  ففي
ــه  ، وهــذا األذان جعــل املرشكــني يفهمــون أنَّ اآلن أن يشــاركوا يف مراســم احلــجِّ
ــان  ــع األدي ــش م ــام يتعاي ــم، فاإلس ــى رشكه ــوا ع ــم أن يظل ــس بمقدوره لي
ــل الــرشك وال  ــه ال يتحمَّ ــد أنَّ ــة واملجوســية، بي ــة والنراني االخــرى كاليهودي
ــه قــد يكــون  يتعايــش معــه، ولألمهيــة التــي يتحــىَّ هبــا هــذا اليــوم، ذكــروا أنَّ

هــو املــراد مــن اآليــة.

إنَّ هــذا االحتــال ال يتســق مــع قولــه تعــاىل: ﴿َأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي﴾ ألنَّ 
الكثــر مــن األحــكام جــاءت بعــد هــذا اليــوم نزلــت بــراءة يف الســنة التاســعة 
ــدَّ أن  ــة التــي نحــن بصددهــا، الب ــه اآلي للهجــرة يف حــني أنَّ اليــوم الــذي تعني
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه إذ مل ينــزل  يكــون مــن األيــام األواخــر يف حيــاة الرَّ

مــن الســاء بعــده حكــم جديــد.
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ــَن  ِذي ــَس فعــل مــاٍض مبنــي عــى الفتــح، والَّ ــُروا﴾: َيِئ ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ *﴿َيِئ
ــُروا فعــل مــاٍض  ــع فاعــل، وَكَف ــح يف حمــل رف ــي عــى الفت اســم موصــول مبن
مبنــي عــى الضــم لتصالــه بــواو اجلاعــة، وواو اجلاعــة ضمــر متصــل مبنــي يف 
حمــل رفــع فاعــل واأللــف فارقــة واجلملــة مــن الفعــل والفاعــل صلــة املوصول 

ال حمــل هلــا مــن االعــراب. ويف هــذه العبــارة الرشيفــة نستشــف معنيــني: 

للــوا هــذه اخلبائــث بعــد أن َجَعَلَهــا  األول: َيِئســوا مرشكــوا العــرب ِمــن َأن ُتَ
حمرمة. اهلل 

ــم  ــاىل َوَعَده ــه تع ــى دينهم؛ألنَّ ــني ع ــوا املؤمن ــن أن يغلب ــوا م ــاين: َيِئس الث
بإعــاء هــذا الديــن عــى كلِّ األديــان، كــا يف قولــه تعاىل:﴿ُيِريــُدوَن َأن 
ــُروَن،  ــِرَه اْلَكافِ ــْو َك ــوَرُه َوَل ــمَّ ُن ــى اهللَُّ إاِلَّ َأن ُيتِ ــْم َوَيْأَب ــوَر اهللَِّ بَِأْفَواِهِه ــوا ُن ُيْطِفُئ
ــِه َوَلــْو  يــِن ُكلِّ ــِذي َأْرَســَل َرُســوَلُه بِاهْلـُـَدٰى َوِديــِن احْلَــقِّ لُِيْظِهــَرُه َعــَى الدِّ ُهــَو الَّ
ــا، وأزال  ــم هب ــي وعده ــرة الت ــاىل النُّ ــق اهلل تع ــوَن﴾)55(، فحق ُك ــِرَه امْلُرْشِ َك
ــار مغلوبــني بعــد أن كانــوا غالبــني، ومقهوريــن بعــد أن  اخلــوف، وجعــل الكفَّ

ــن. ــوا قاهري كان

فضــًا عــن ظهــور اإلســام وظهــوره يقتــي أن ييئــس الكفــار مــن ارجــاع 
ــم يئســوا  الذيــن أمنــوا بــاهلل تعــاىل اىل عبــادة األوثــان واألصنــام، فضــًا عــن أنَّ

مــن بطــان اإلســام.

*﴿ِمــْن﴾: حــرف جــر، ﴿ِدينُِكــْم﴾: اســم جمــرور وعامــة جــره الكــرة، 
وهــو مضــاف والــكاف ضمــر متصــل مبنــي عى الضــم يف حمــل جــر باإلضافة، 
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وامليــم للجاعــة، والديــن اســم جلميــع مــا تعبــد اهلل بــه خلقــه وأمرهــم بالقيــام 
بــه ومعنــى يئســوا وانقطــع طمعهــم مــن دينكــم أن تركــوه وترجعــوا منــه إىل 

الــرشك)56(.

*﴿َفــَا خَتَْشــْوُهْم﴾: الفــاء فــاء الفصيحــة، )ال( حــرف نــي وجزم، ختشــون 
فعــل مضــارع جمــزوم بــا وعامــة جزمــه حــذف النــون والــواو ضمــر مبنــي 
عــى الســكون يف حمــل رفــع فاعــل، واهلــاء ضمــر متصــل مبنــي عــى الضــم يف 
حمــل نصــب مفعــول بــه، وامليــم للجاعــة، وهــذا اخلطــاب موجــه للمؤمنــني إذ 
ناهــم اهلل تعــاىل أن خيشــوا وخيافــوا مــن الكفــار أن يظهــروا عــى ديــن اإلســام 

ويقهــروا املســلمني ويردوهــم عــن دينهــم)57(.

*﴿َواْخَشــْوِن﴾: واخشــون الــواو حــرف عطــف اخشــون فعــل امــر مبنــي 
عــى حــذف النــون والــواو ضمــر متصــل مبنــي عــى الســكون يف حمــل رفــع 
ــل  ــكون يف حم ــى الس ــي ع ــل مبن ــر متص ــاء ضم ــة والي ــون للوقاي ــل و الن فاع
ــم  ــري وارتكبت ــم أم ــوين إن خالفت ــوين، وخاف ــه. أي اخش ــول ب ــب مفع نص

ــايب)58(. ــم عق ــل بك ــي إن أح معصيت

ِذيــَن َكَفــُروا ِمــْن ِدينُِكــْم َفــَا خَتَْشــْوُهْم  فهــذا النَّص:﴿اْلَيــْوَم َيِئــَس الَّ
َواْخَشــْوِن﴾ مــن اآليــة الرشيفــة لــو نضعــه بجنــب آيــات أخــرى ِمــن القــرآن 
ــم  ــِم هل ــار الدائ ــِد الُكفَّ ــن كي ــم م ــلمني وختّوفه ــا تذيرللمس ــي فيه ــم الت الكري
ــم،  ــن دينه ــلمني ع ــع املس ــودُّون أن يرج ــار َي ــار أنَّ الكفَّ ــى اعتب ــم، ع ولدينه
وهــذا التحذيــر القــرآين شــمل أهــل الكتــاب وغرهــم. كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿

ــاًرا َحَســًدا ِمــْن  وَنُكــْم ِمــْن َبْعــِد إِيَانُِكــْم ُكفَّ َودَّ َكثِــٌر ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب َلــْو َيُردُّ
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ِعنـْـِد َأنُفِســِهْم﴾)59(، ففــي ضــوء مــا تقــدم نجــد أنَّ اهلل تعــاىل حُيــذر املســلمني 
ــار َيــودُّون باســتئصال دينكــم، ثــم يــأيت جــلَّ ذكُرُه  يف آيــات مــن القــرآن أنَّ الُكفَّ
هبــذه اآليــة ليذكــر يأســهم مــن بطــان اإلســام، فقــد يئســوا وانقطــع طمعهــم 
ــاطهم  ــى نش ــرشك)60(، وانته ــه إىل ال ــوا من ــوه وترجع ــم أن ترك ــن دينك م

ــْوِن﴾. ــْوُهْم َواْخَش ــَا خَتَْش ــم ﴿َف ــادي لدينك املع

ــُت،  ــق بَأْكَمْل ــا متعّل ــل األول، وهن ــْم﴾: مث ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل *﴿اْلَي
ــاء  ــل، وت ــاء الفاع ــه بت ــكون؛ التصال ــى الس ــي ع ــاٍض مبن ــل م ــُت: فع وَأْكَمْل
ــرور  ــار وجم ــْم: ج ــل، وَلُك ــع فاع ــل رف ــي يف حم ــل مبن ــر متص ــل ضم الفاع
ــو  ــوب وه ــُت منص ــه ألَْكَمْل ــول ب ــْم: مفع ــًا، وِدينَُك ــُت أيض ــان بَأْكَمْل متعلق
مضــاف، والــكاف ضمــر متصــل مبنــي عــى الضــم يف حمــل جــر باالضافــة، 
وامليــم للجاعــة. وِقيــَل يف هــذا املقطــع ِمــن اآليــة الرشيفــة أقــوال منهــا)61(: 

القــول األول: إنَّ معنــاه أكملــت لكــم فرائــي وحــدودي، وحــايل 
ــك  ــادة يف ذل ــا زي ــم، ف ــُت لك ــا بين ــاين م ــُت، وبي ــا أنزل ــي م ــي، بتنزي وحرام
وال نقصــان منــه بالنســخ بعــد هــذا اليــوم، وكان ذلــك يــوم عرفــة عــام حجــة 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه شــيئ مــن  الــوداع، وِقيــَل: مل ينــزل بعــد هــذا عــى الرَّ
ــه مــى بعــد ذلــك بإحــدى وثانــني ليلــة.  الفرائــض يف تليــل وال تريــم، وإنَّ
ــات،  ــن األوق ــًا م ــًا، وقت ــن اهلل ناقص ــال: أكان دي ــرض، فق ــرض مع ــإن اع ف
ــًا  ــال، كام ــن إال يف ك ــن اهلل مل يك ــه: إنَّ دي ــوم؟ فجواب ــك الي ــى أمتَّــه يف ذل حت
ــي  ــزول الوح ــه، ون ــادة في ــخ والزي ــًا للنس ض ــا كان ُمعرَّ ــن ملَّ ــال، ولك يف كل ح
بتحليــل شــيئ، أو تريمــه، مل يمتنــع أن يوصــف بالكــال، إذا أمــن مــن مجيــع 
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ــا كاملــة، وال يلــزم أن توصــف بالنقصــان،  ذلــك فيــه، كــا توصــف العــرشة بأنَّ
ــة أكثــر منهــا وأكمــل. ملــا كانــت املائ

ــد  ــم بالبل ــم، وأفردتك ك ــم ِحجَّ ــت لك ــوم أكمل ــاه الي ــاين: إنَّ معن ــول الث الق
احلــرام، َتُِجونــه دون املرشكــني، وال خيالطكــم مــرشك؛ النَّ اهلل ســبحانه أنــزل 
ــي  ــراء: وه ــال الف ــِة﴾)62(، وق ــْم يِف اْلَكَاَل ــِل اهللَُّ ُيْفتِيُك ــَتْفُتوَنَك ُق ــده ﴿َيْس بع
ــح،  ــول ترجي ــذا الق ــكان هل ــح ل ــو ص ــره ل ــذي ذك ــذا ال ــت، وه ــة نزل ــر آي آخ

لكــن فيــه خــاف.

القــول الثالــث: إنَّ معنــاه اليــوم كفيتكــم األعــداء، وأظهرتكــم عليهــم، كــا 
تقــول: اآلن كمــل لنــا امللــك، وكمــل لنــا مــا نريــد، بــأن كفينــا مــا كنَّــا نخافــه، 
ــا أنــزل بعــد أن  ــه إنَّ عــن اإلمامــني أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل عليهــا الســام أنَّ
ــًا عليــه الســام لألنــام، يــوم غديــر  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه علي نصــب الرَّ
ــة الــوداع، قــاال: وهــو آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل تعــاىل،  خــم منرفــه عــن ِحجَّ

ثــم مل ينــزل بعدهــا فريضــة.

ــت  ــا نزل ــه ملَّ ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدري أنَّ رس ــعيد اخل ــن أيب س وع
هــذه اآليــة، قــال: اهلل أكــرب عــى إكــال الديــن، وإمتــام النعمــة، ورضــا الــرب 
برســالتي، وواليــة عــي بــن أيب طالــب مــن بعــدي، وقــال: مــن كنــت مــواله 
ــره،  ــن ن ــر م ــاده، وان ــن ع ــاد م ــن وااله، وع ــمَّ وال م ــواله، الله ــي م فع

ــه. ــن خذل ــذل م واخ

ــو  ــه ه ــراد من ــة إىل أنَّ امُل ــنَّة واجلاع ــل الس ــاء أه ــب عل ــع: ذه ــول الراب الق
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إكتــال الديــن بجميــع ترشيعاتــه، وقــد بــنّي اإلســام مجيــع األحــكام ومل يبــق 
ــال)63(، ومل  ــة اإلك ــزول آي ــع بن ــر الترشي ــى ع ــر، فانته ــم مل ُيذك حك

يقبل علاء الشيعة هبذا القول لوجود عدة إشكاالت ترد عليه)64(.

القــول اخلامــس: وأمجعــت علــاء الشــيعة عــى أنَّ إكــال الديــن كان بإعــان 
ــًا  ــام تبع ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــة أم ــه بوالي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س الرَّ

ــام)65(. ــم الس ــت عله ــل البي ــة أه ــن أئمَّ ــواردة ع ــات ال للرواي

ــُت  ــل ﴿َأْكَمْل ــي﴾: مث ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــف، ﴿َأمْتَْم ــرف عط *)الواو(:ح
َلُكــْم ِدينَُكــْم﴾، وامُلاحــظ يف هــذا النَّــص الكريــم أنَّ اهلل جــلَّ اســمه خاطــب 
ــن  ــم ع ــني، ونفيه ــى املرشك ــم ع ــم بإظهاره ــة عليه ــمَّ النعم ــه أت ــني بأنَّ املؤمن
بادهــم، وقيل:معنــاه أعطيتكــم مــن العلــم واحلكمــة، مــا مل ُيعــَط قبلكــم نبــي 

ــة)66(. ــول اجلنَّ ــة دخ ــام النَّعم ــل: إنَّ مت ــة. وقي وال أمَّ

ــة فارقــًا مــا بــني اإلكــال واإلمتــام:إنَّ اإلكــال، ال  وال بــدَّ ِمــن القــول إنَّ ثمَّ
ينطــوي الــيء عــى جــزء ناقــص لُيَقــال لــه غــر تــام، فقــد ال يكــون الــيء 
ناقصــًا وليــس لــه جــزء يتممــه، ولكنَّــه مــع ذلــك هــو غــر كامــل حتــى اآلن.

ــزاؤه  ــم أج ــام، إذ تت ــد الت ــل إىل ح ــو يص ــه، فه ــن أمَّ ــني يف بط ــًا: اجلن مث
ــانًا  ــون إنس ــه ال يك ــًا، ولكنَّ ــًا تام ــون طف ــد ويك ــمَّ ُيول ــه، ث ــتوي هيكل ويس
كامــًا، أي ال يتحــى بذلــك النضــج الــذي جيــب أن يتحى بــه اإلنســان، وعملية 

ــص)67(. ــزء ناق ــر إىل ج ــيء يفتق ــون ال ــن ك ــف ع ــي يشء خيتل ــج ه النض

ــا اإلمتــام هــو: آخــر أجــزاء الــيء املتتابعــة بعضهــا وراء بعــض، إذ ُيَقــال  أمَّ
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ــا أنضــمَّ إليهــا  ــإذا م ــه ناقــص إذا مل ترتــب أجــزاؤه كلهــا، ف لذلــك الــيء إنَّ
أجزاؤهــا األخــر، حتــى آخــر جــزء، نقــول تــمَّ ذلــك الــيء.

مثــًا: البنايــة، ال يقــال هلــا متــت وإن وضعــت هلــا القواعــد ورفعــت اجلدران 
ــا ُيَقــال هلــا متــت إذا اســتوفت مجيــع املســتلزمات الروريــة التي  والســقف، وإنَّ
تدخــل يف مقوماهتــا حتــى تكــون صاحلــة لاســتخدام، فعندمــا تكــون جاهــزة 

للســكن ُيَقــال هلــا متــت)68(.

ــغ حــدَّ الكــال، فــإنَّ  ــا َبَل ويف ضــوء هذيــن املعنيــني نســتنتج أنَّ اإلســام ملَّ
مثــل هــذا اإلســام هــو الديــن اإلهلــي املــريّض، وإنَّ الديــن الــذي يريــده اهلل، 

هــو هــذا اإلســام التــامُّ الكامــل.

ْســَاَم ِدينـًـا﴾: مثــل ﴿َأمْتَْمــُت  *)الواو(:حــرف عطــف، ﴿َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي﴾، ودينــًا: حــال منصــوب، وامُلــراد مــن هــذا النَّــص الرشيــف 
» رضيــت لكــم اإلســام ألمــري، واالنقيــاد لطاعتــي، عــى مــا رشعــت لكــم 
ــًا أي: طاعــًة منكــم يل، والفائــدة يف هــذا  مــن حــدوده وفرائضــه، ومعاملــه، دين
ــام  ــات اإلس ــه يف درج ــدًا وأصحاب ــه حمم ــرف نبي ــزل ي ــبحانه، مل ي أنَّ اهلل س
ومراتبــه، درجــة بعــد درجــة، ومنزلــة بعــد منزلــة، حتــى أكمــل هلــم رشائعــه، 
وَبَلــَغ هبــم أقــى درجاتــه ومراتبــه، ثــم قــال: رضيــت لكــم احلــال التــي أنتــم 
عليهــا اليــوم، فالزموهــا وال تفارقوهــا، ثــمَّ عــاد الــكام إىل القضيــة املتقدمــة يف 
ِذيــَن َكَفــُروا﴾ إىل قولــه ﴿ التحريــم والتحليــل وإنَّــا ذكــر قولــه ﴿اْلَيــْوَم َيِئــَس الَّ

ْســَاَم ِدينًا﴾اعراضــا«)69(. َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
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سبب ومكان وزمان نزول اآلية:

َمــْن يتتبــع كتــب التفســر وأســباب النُّــزول جيــد هنــاك ِخــاف كبــر حــول 
ســبب ومــكان وزمــان نــزول آيــة اإلكــال بــني الشــيعة والُســنَّة، وكذلــك وقــع 
هــذا اخلــاف بــني أعــام أهــل الســنّة أنفســهم، فنشــأة أقــوال كثــر مــن ِقَبِلهــم 

أغلبهــا بعيــدة عــن احلقيقــة وجتــايف الصــواب مــن هــذه األقــوال:

1ـ أهــل البيــت عليهــم الســام: قــال مجلــة مــن املعصومــني عليهــم الســام 
ــة،  ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــس الثام ــوم اخلمي ــت ي ــة نزل ــة املبارك ــذه اآلي أنَّ ه
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه مــن حجــة الــوداع، فأمــر اهلل تعــاىل  عندمــا رجــع الرَّ
رســوله الكريــم أنَّ يوقــف املســلمني يف غديــر خــم ويبلغهــم واليــة عــي عليــه 
ــلم  ــن مس ــز ب ــد العزي ــن عب ــه. ع ــه رب ــره ب ــا أم ــم م ــم وبلغه ــام، فأوقفه الس
قــال: كنَّــا مــع الرضــا )عليــه الســام( بمــرو، فاجتمعنــا يف اجلامــع يــوم اجلمعــة 
ــاس فيهــا،  ــرة اختــاف النَّ ــأداروا أمــر اإلمامــة وذكــروا كث ــا، ف ــدء َمقَدِمن يف ب
ــم  ــه، فتبس ــاس في ــوض النَّ ــه خ ــام، فأعلمت ــه الس ــيدي علي ــى س ــُت ع فدخل
ــم،  ــن آرائه ــوا ع ــوم وخدع ــل الق ــز جه ــد العزي ــا عب ــمَّ قال:ي ــام ث ــه الس علي
إنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ مل يقبــِض نبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه حتــى أكمــل لــه الديــن، 
وأنــزل عليــه القــرآن فيــه تبيــان كل شــيئ، بــني فيــه احلــال واحلــرام واحلــدود 
ْطنـَـا  واألحــكام، ومجيــع مــا حيتــاج إليــه النَّــاس كمــًا فقــال عــز وجــل: ﴿َمــا َفرَّ
ٍء﴾)70(، وأنــزل يف حجــة الــوداع وهــي آخــر عمــره صــى  يِف اْلِكَتــاِب ِمــْن يَشْ
اهلل عليــه وآلــه: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـى َوَرِضيُت 
َلُكــُم اآلْســاَم ِدينـًـا﴾، وأمراإلمامــة مــن متــام الديــن، ومل يمــِض صــى اهلل عليــه 
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وآلــه حتــى بــني ألمتــه معــامل دينهــم وأوضــح هلــم ســبيلهم وتركهــم عــى قصــد 
ســبيل احلــق، وأقــام هلــم عليًاعليــه الســام َعَلــًا وإمامــًا، ومــا تــرك شــيئًا تتاج 
إليــه األمــة إال بينــه، فمــن زعــم أنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ مل ُيكمــل دينــه فقــد رد كتــاب 

اهلل، ومــن رد كتــاب اهلل فهــو كافــر بــه... )71(.

ــام:  ــم الس ــت عليه ــل البي ــول أه ــون لق ــة املوافق ــنَّة واجلاع ــل الس 2- أه
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه دعــا عليــًا وأصعــده معــه  قوهلــم ينــص عــى أنَّ الرَّ
ــَغ األمــة مــا أمــره اهلل تعــاىل  عــى املنــرب ورفــع يــده حتــى بــان بيــاض إبطيهــا وبلَّ
فيــه، وأمــر املســلمني أن هينــؤوه ويبايعــوه، وقــال لــه عمــر بــخ بــخ لــك يابــن 
ــعيد  ــن أيب س ــة...، ع ــن ومؤمن ــوىل كل مؤم ــوالي وم ــت م ــب أصبح أيب طال
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم دعــا النَّــاَس إىل غديــر  ــه قــال: إنَّ الرَّ اخلــدري أنَّ
خــم أمــر بــا كان تــت الشــجرة مــن الشــوك فُقطــع، وذلــك يــوم اخلميــس ثــم 
دعــا النَّــاَس إىل عــّي، فأخــذ بيــده فرفعهــا حتــى نظــر النَّــاس إىل بيــاض إبطيــه، 
فهنئــه املوجــودون ومــن بينهــم عمــر ابــن اخلطــاب، فقــدم إليــه وقــال لــه َبــٍخ 

َبــٍخ لــك يابــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة...، 

ــْم  ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــة: ﴿اْلَي ــذه اآلي ــى نزلــت ه حت
ــا﴾)72(. ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي نِْعَمتِ

ــا نزلــت يــوم عرفــة: نــص بعــض علــاء أهــل  3- قــول عمــر ومعاويــة أنَّ
ــه  ســول صــى اهلل علي ــة الرَّ ــن نزلــت بعــد خطب ــة إكــال الدي الســنّة عــى أنَّ آي
وآلــه، ولكــنَّ أكثــر علائهــم مل يقبلــوا أحاديــث نزوهلــا يــوم الغديــر؛ والســبب 
ــا نزلــت يــوم عرفــة ! فحديــث الغديــر  ــم أخــذوا بقــول عمــر ومعاويــة، أنَّ أنَّ
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عندهــم حمــل إمجــاع ونــزول آيــة إكــال الديــن فيــه حمــل خــاف.

روى البخــاري: أنَّ رجــًا مــن اليهــود وهــو )كعــب األحبــار( قــال: لعمــر: 
ــت  ــود نزل ــرش اليه ــا مع ــو علين ــا ل ــم تقرؤون ــة يف كتابك ــني آي ــر املؤمن ــا أم ي
ــُة آيــة؟ قــال: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم  الختذنــا ذلــك اليــوم عيــدًا قــال: أيَّ
ــد  ــر: ق ــال عم ــًا﴾. ق ــاَم ِدينً ــُم اآلْس ــُت َلُك ــى َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك َوَأمْتَْم
عرفنــا ذلــك اليــوم واملــكان الــذي نزلــت فيــه عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 

وهــو قائــم بعرفــة، يــوم مجعــة«)73(.

وقــال ابــن جريــر.. عــن قبيصــة يعنــي ابــن أيب ذئــب قــال: قــال كعــب: لــو 
أنَّ غــر هــذه األمــة نزلــت عليهــم هــذه اآليــة لنظــروا اليــوم الــذي أنزلــت فيــه 
عليهــم فاختــذوه عيــدًا جيتمعــون فيــه ! فقــال عمــر: أيُّ آيــٍة يــا كعــب؟ فقــال: 
ــت  ــذي أنزل ــوم ال ــت الي ــد علم ــر: ق ــال عم ــْم، فق ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل اْلَي
واملــكان الــذي أنزلــت فيــه نزلــت يف يــوم اجلمعــة ويــوم عرفــة وكامهــا بحمــد 
ــه  ــكوين أنَّ ــس الس ــن قي ــرو ب ــا عم ــر.. حدثن ــن جري ــال اب ــٌد... وق ــا عي اهلل لن
ــُت  ــْوَم َأْكَمْل ــة: اْلَي ــذه اآلي ــزع هب ــرب ينت ــى املن ــفيان ع ــن أيب س ــة ب ــمع معاوي س
َلُكــْم ِدينَُكــْم، حتــى ختمهــا فقــال: نزلــت يف يــوم عرفــة، يف يــوم مجعــة »)74(.

ًثــمَّ قــال ابــن كثــر: قلــت: وقــد روى ابــن مردويــه مــن طريــق أيب هــارون 
ــا نزلــت عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه  العبــدي، عــن أيب ســعيد اخلــدري أنَّ
ــم  ــواله. ث ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــال لعي:م ــني ق ــم ح ــر خ ــوم غدي ــه ي وآل
ــي  ــة يعن ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــه الي ــه أّن ــرة، وفي ــن أيب هري رواه ع
ــذا  ــذا وال ه ــح اله ــوداع. وال يص ــه مــن حجــة ال ــه وآل مرجعــه صــى اهلل علي
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ــا أنزلــت يــوم عرفــة وكان يــوم  بــل الصــواب الــذي الشــك فيــه وال مريــة أنَّ
مجعــة كــا روى ذلــك أمــر املؤمنــني عمــر بــن اخلطــاب، وعــي بــن أيب طالــب، 
ــن  ــد اهلل ب ــن أيب ســفيان، وترمجــان القــرآن عب ــة ب وأول ملــوك اإلســام معاوي
عبــاس، وســمرة بــن جنــدب، وأرســله الشــعبي، وقتــادة بــن دعامــة، وشــهر 

ــن حوشــب، وغــر واحــد مــن األئمــة والعلــاء« )75(. ب

* لــكل قــارئ منصــف جيــد أنَّ قــول عمــر ومعاويــة جيــايف وحيايــد الصواب، 
وأنَّ آيــة إكــال الديــن نزلــت يــوم الغديــر ال يف عرفــات، وهــذا يقودنــا إىل مجلــة 

ــن االعراضات. م

وامجل هذه االعراضات با يي: 

أوالً: مــن يتتبــع تأريــخ حجــة الــوداع جيــد الكثر مــن املحدثــني الذيــن رووا 
ســول الكبــر املهيــب، الــذي تــم بإعــاٍن ربــاينٍّ مســبق، وإعداٍد  عــن خــروج الرَّ
ــة،  ــن املدين ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــة الرَّ ــجلوا حرك ــع، وس ــوي واس نب
واألماكــن التــي مــرَّ هبــا أو توقــف فيهــا، ومتــى دخــل مكــة وأدى املناســك، ثــم 
حركــة رجوعــه صــى اهلل عليــه وآلــه حتــى دخــل إىل املدينــة وكــم عــاش فيهــا 
مــن بعــد رجوعــه صــى اهلل عليــه وآلــه، فــكل هــذا الروايــات واالحديــث تفنــد 

مــا رواه عمــر ومعاويــة وتؤكــد وتؤكــد قــول أهــل البيــت عليهــم الســام.

ــت  ــل البي ــة أه ــع رواي ــًا م ــارض متام ــة تتع ــر ومعاوي ــة عم ــًا: إنَّ رواي ثاني
عليهــم الســام ويكــون هــذا التعــارض بــني قــول صحــايب وقــول أئمــة أهــل 
البيــت عليهــم الســام، وممــا ال ريــب فيــه أنَّ قــول أهــل البيــت مقــدم بحكــم 
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وصيــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه هبم وأنــم ِعــْدُل القــرآن وأحــد الثقلني، 
عــن أيب ســعيد قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: إينِّ تــارٌك فيكــم الثقلــني 

أحدمهــا أكــرب مــن اآلخــر: كتــاب اهلل حبــٌل ممــدود مــن الســاء

إىل األرض، وعــريت أهــل بيتــي، وإنــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــيَّ 
احلــوض«)76(.

ثالثــًا: إنَّ قــول عمــر يف اآليــة متناقــض، فقــد َفَهــَم اليهــودي مــن اآليــة أنَّ اهلل 
تعــاىل أكمــل تنزيــل اإلســام وختمــه يــوم نــزول اآليــة، ومعنــاه أن نزوهلــا بعــد 
نــزول مجيــع الفرائــض واألحــكام، فصــح عنــده مــا قالــه أهــل البيــت عليهــم 

. م لسا ا

ــة نزلــت يــوم األثنــني  رابعــًا: أنَّ هنــاك مــن الــرواة مــن جــزم أنَّ هــذه اآلي
وليــس يــوم اجلمعــة عــن ابــن عبــاس قــال: ولــد نبيكــم صــى اهلل عليه وآلــه يوم 
اإلثنــني، ونبــئ يــوم اإلثنــني، وخــرج مــن مكــة يــوم اإلثنــني، وفتــح مكــة يــوم 
اإلثنــني، ونزلــت ســورة املائــدة يــوم اإلثنــني: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم﴾، 
ــني،  ــوم اإلثن ــدر ي ــح ب ــوم فت ــد: ي ــاء يف الزوائ ــني)77(، وج ــوم اإلثن ــويف ي وت

ونزلــت ســورة املائــدة يــوم اإلثنني:﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم﴾)78(.

إشــكايل عليهــم بأحاديــث نــزول اآليــة يــوم اإلثنــني، إلــزاٌم هلــم بــا 
ــس  ــوم اخلمي ــت ي ــا نزل ــة أنَّ ــيعة اإلمامي ــد عندالش ــوه، وإال فاملعتم صحح
الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة وأنَّ وفاتــه صــى اهلل عليــه وآلــه كانــت يف الثامــن 
والعرشيــن مــن صفــر، فتكــون الفاصلــة بينهــا نحــو ســبعني يومــًا. وكــذا عنــد 
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الشــيعة اإلماميــة أن بعثتــه صــى اهلل عليــه وآلــه كانــت يــوم اإلثنــني وصــى عــيٌّ 
ــه يــوم اإلثنــني،  ــاء، ووفاتــه صــى اهلل عليــه وآل ــه الســام معــه يــوم الثاث علي
وقــد تكــون ســورة املائــدة نزلــت يــوم اإلثنــني أي أكثرهــا، ثــم بقيتهــا ومنهــا 
آيتــا التبليــغ وإكــال الديــن. خامســًا:أنَّ عيــد املســلمني يــوم األضحــى وليــس 

ــة بدعــة. عرفــة، لكــن عمــر جعلــه يــوم عرفــة، وهــو بميــزان الوهابي

سادســًا: لــو كان يــوم عرفــة يــوم مجعــة كــا جــاء يف روايــة عمــر ومعاويــة، 
ــرِو  ــا مل ي ــة، بين ــاة اجلمع ــلمني ص ــه باملس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــى الرَّ لص
ــا  ــر ك ــر والع ــى الظه ــه ص ــى أنَّ ــوا ع ــات، وأمجع ــا يف عرف ــه صاه ــٌد أنَّ أح
ُرِوى فيــه عــن جابــر بــن عبــد اهلل قــال: ســار رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــى  ــام فص ــمَّ أق ــر ُث ــى الظه ــام فص ــمَّ أق ــال ُث ــمَّ أذن ب ــة... ُث ــى عرف ــى أت حت
العــر ومل يصــل بينهــا شــيئًا«)79(، ووضــع النســائي ويف ســننه عنوانــًا باســم 

ــة( )80(. ــني الظهــر والعــر بعرف )اجلمــع ب

ــَر  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه، َلَذَك لــو كان عرفــة يــوم مجعــة ومل يصلهــا الرَّ
ذلــك ُألــوف املســلمني الذيــن حــروا حجــة الــوداع.

ــم أن  ــه أمره ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــرة أن الرَّ ــو هري ــًا: روى أب سابعـ
يصومــوا يــوم إكــال الديــن شــكرًا هلل تعــاىل، قــال: مــن صــام يــوم ثــاين عــرشة 
مــن ذي احلجــة كتــب لــه صيــام ســتني شــهرًا، وهــو يــوم غديــر خــم ملَّــا أخــذ 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بيــد عــي بــن أيب طالــب فقــال: ألســت ويل املؤمنني؟ 
قالــوا: بــى يــا رســول اهلل. قــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله. فقــال عمــر بن 
اخلطــاب بــٍخ بــٍخ لــك يــا ابــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مســلم ! 
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فأنــزل اهلل عــز وجــل: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي 
ــا﴾)81(. وهــذه الروايــة بحــد ذاهتــا تناقــض مــا  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإلْســاَم ِدينً
ــوم  ــة مــن ي ــوم عرف ــن نزلــت ي ــة إكــال الدي ــأنَّ آي ــة، ب ــه عمــر ومعاوي جــاء ب

اجلمعــة.

ــه بعــد مــا  ــه وآل ــج قــال: مكــث النبــي صــى اهلل علي ــن جري ــًا: عــن اب ثامن
نزلــت هــذه اآليــة إحــدى وثانــني ليلــة«)82(. ففــي هــذه الروايــة التــي نقلهــا 
ــة ينفــي أن يكــون  ــاء الطرفــني نســتنتج أنَّ قــول عمــر ومعاوي ــر مــن عل الكث
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه عنــد أهــل الســنة  يــوم عرفــة يــوم مجعــة، فوفــاة الرَّ
واجلاعــة يف الثــاين عــرش مــن ربيــع األول، فيكــون مــن9 ذي احلجــة إىل12ربيع 
ــا أن يوافقــوا عــى  األول أكثــر مــن تســعني يومــًا ! وهــذا يــؤدي إىل حتالــني إمَّ
ــا يف28صفــر، أو يوافقــوا عــى نــزول اآليــة يــوم  روايــة وفاتــه قبــل ذلــك وأنَّ

الغديــر18ذي احلجــة.

تاســعًا: القــول بــأن يــوم عرفــة كان يــوم مجعــة، تنفيــه الروايات التي ســجلت 
ــا كانــت اخلميــس ألربــٍع  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــة وأنَّ حركــة الرَّ
بقــني مــن ذي القعــدة. وهــو املشــهور عــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( وهــو 
منســجم مــع تاريــخ نــزول اآليــة يف يــوم الغديــر الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة. 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه كان يــوم اخلميــس الســابع والعرشيــن مــن  فســفر الرَّ
ــٍع بقــني مــن ذي القعــدة هــي: اخلميــس واجلمعــة والســبت  ذي القعــدة، ألرب
ســول صــى اهلل عليــه  واألحــد.. فيكــون أول ذي احلجــة اإلثنــني، ووصــول الرَّ
وآلــه إىل مكــة عــر اخلميــس ســلخ الرابــع مــن ذي احلجــة)83(، ويــوم عرفــة 
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ــد اهلل  ــن أيب عب ــة. ع ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــس الثام ــر اخلمي ــاء، والغدي الثاث
)عليــه الســام( قــال: حــج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عرشيــن حجــة... 
إنَّ رســول اهلل أقــام باملدينــة عــرش ســنني مل حيــج ُثــمَّ أنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ عليــه: 
ــجٍّ  ــْن ُكلِّ َف ــنَي ِم ــٍر َيْأتِ ــَى ُكلِّ َضاِم ــاالً َوَع ــوَك ِرَج ــجِّ َيْأُت ــاِس بِاحْلَ ْن يِف النَّ ﴿َوَأذِّ
َعِميــٍق﴾)84(، فأمــر املؤذنــني أن يؤذنــوا بأعــى أصواهتــم بــأنَّ رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه حيــج يف عامــه هــذا، فعلــم بــه مــن حــر املدينــة وأهــل العــوايل 
واألعــراب... فخــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف أربــع بقــني مــن ذي 
ــى انتهــى  ــمس فاغتســل... حت ــت الش ــة زال ــى إىل ذي احلليف ــاَّ انته ــدة فل القع
إىل مكــة يف ســلخ أربــع مــن ذي احلجــة فطــاف بالبيــت ســبعة أشــواط«)85(. 
وعــن أيب ســعيد أنَّ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه »دعــا النَّــاَس إىل عــي عليــه 
، وذلــك  ــمَّ ــا كان تــت الشــجرة مــن الشــوك َفُق ــر خــم وأمــر ب الســام بغدي
يــوم اخلميــس، ثــم دعــا النــاس وأخــذ بضبعيــه ورفعــه حتــى نظــر النــاس إىل 
ــْم  ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــة: اْلَي ــذه اآلي ــت ه ــى نزل ــوا حت ــم مل يتفرق ــه، ث ــاض إبطي بي
ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإلســام ِدينــًا، فقــال رســول 
ــة، ورىض  ــام النعم ــن وإمت ــال الدي ــى إك ــرب ع ــه:اهلل أك ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ص

الــرب برســالتي وبالواليــة لعــي مــن بعــدي »)86(.

ــه  ــا روت ــس، وم ــه كان اخلمي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــفر الرَّ ــل أنَّ س وقي
ــوم  ــفره إال ي ــدأ س ــه كان اليب ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــن أنَّ ــني م ــادر الفريق مص
ــت  ــل البي ــات أه ــد رواي ــا يؤي ــذا م ــره)87(، وه ــدؤه يف غ ــا يب ــس، أو قل مخي

ــام(. ــم الس )عليه
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وأنَّ مــدة ســره صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــة إىل مكــة التزيــد عــى ثانيــة 
ــق الــذي ســلكه، وهــو يف حدود400كيلومــرًا  ــاٍم، وذلــك بماحظــة الطري أي
ــم  ــب أرجله ــه تع ــكوا ل ــاس ش ــض النَّ ــى أن بع ــر حت ــة الس ــة رسع وماحظ
فعلمهــم الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه أن يشــدوها، وأنَّ أحــدًا مل يــرو توقفــه يف 

طريــق مكــة أبــدًا.

وبذلك تسقط رواية خروجه من املدينة لستٍّ بقني من ذي احلجة)88(.

ومــن هــذا كلــه نستشــف أنَّ رأي أهــل البيــت عليهــم الســام ومــن وافقهــم 
يف ســبب نزوهلــا مــن دون معــارض معتــٍد بــه، وذلــك بســبب مــا أثبتنــاه عــن 

طريــق االمــور العقليــة، أو الروائيــة.

املبحث الثالث: الآية الأوىل من �سورة املعارج: �َساأََل �َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع

ــورة،  ــة املن ــة إىل املدين ــم راجع ــر خ ــن غدي ــوة م ــة النب ــت قافل ــا ترك عندم
ــَغ رســالة ربــه،  ــه َبلَّ ســول صــى اهلل عليــه وآلــه، واطمــأن؛ ألنَّ َســَكَن قلــب الرَّ
لكــنَّ قلــوب قريــش كانــت تغــي مــن الغيــظ الجتــاع النبــوة واخلافــة يف بيــٍت 
ــا أفاقــت بعــد ســكرة،  واحــٍد، وهــذا مــا ال يقبلــوا بــه؛ لــرى قريــش نفســها أنَّ
ســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه  فأخــذت بالنَّشــاط، وأخــذوا يدبــرون املكائــد لرَّ
ــه  ــة نبي ــر لعصم ــلوبًا آخ ــاىل أس ــا اســتعمل اهلل تع ــه، هن ــى قتل ــوا حت ــل حاول ب
ــة  ــد اجلحف ــه بع ــا لقتل ــف مؤامرهت ــو كش ــش، ه ــن قري ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ص
يف عقبــة هرشــى، وكانــت نســخة عــن مؤامرهتــا يف عقبــة تبــوك، كــا اســتعمل 
ــود  ــًا كاليه ــره متام ــش غ ــم قري ــذي ال تفه ــاوي ال ــذاب الس ــلوب الع اهلل أس
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مــع أنبيائهــم عليهــم الســام، وقــد روت مصــادر الســنَّة والشــيعة عــدة أســاء 
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه واليــة  يــن اعرضــوا عــى إعــان الرَّ ألشــخاص الذِّ
أمــر املؤمنــني عــي عليــه الســام يف غديــر خــم وهــم: جابــر بــن النــر بــن 
ــن  ــرو ب ــري، وعم ــان الفه ــن النع ــارث ب ــدري، واحل ــدة العب ــن كل ــارث ب احل
عتبــة املخزومــي، والنــر بــن احلــارث الفهــري، واحلارث بــن عمــرو الفهري، 
ــن  ــذر الفهــري، وعمــرو ب ــن املن ــن احلــارث اليهــودي، والنعــان ب والنعــان ب
ــرايب  ــل أع ــرايب.. ورج ــل أع ــم، ورج ــي تي ــن بن ــل م ــري، ورج ــارث الفه احل

مــن أهــل نجــد مــن ولــد جعفــر بــن كاب بــن ربيعــة)89(.

واحلادثــة الغديــر هــي:أنَّ أحــد القرشــيني، أو أكثــر مــن شــخص، اعــرض 
ــه الســام  ــًا علي ــه علي ــأنَّ إعان ــه، واهتمــه ب ــه وآل ســول صــى اهلل علي عــى الرَّ
، ومل  ــلَّ ــزَّ وج ــه ع ــر رب ــس بأم ــده ولي ــن عن ــًا م ــة، كان عم ــى األمَّ ــًا ع ولي
ــه مــا فعــل ذلــك إال  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه لــه أنَّ يقتنــع القــريش بتأكيــد الرَّ
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه غاضبــًا  ، وخــرج مــن عنــد الرَّ بأمــر ربــه عــزَّ وجــلَّ
مغاضبــًا، وهــو يدعــو اهلل بدعــاء قريــش أن يمطــر اهلل عليــه حجــارة مــن الســاء 
ــه،  ــاء فأهلك ــن الس ــٍر م ــاه اهلل بحج ــده، فرم ــن عن ــًا م ــر حق ــذا األم إن كان ه
ــم  ــًا، ليعص ــش أيض ــع قري ــف م ــتعمل التخوي ــي أنَّ اهلل اس ــة تعن ــذه احلادث وه
رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه مــن تكاليــف حركــة الــردة التــي قــد ُتْقــِدم عليهــا، 
ــول  س ــع الرَّ ــية م ــة احلس ــل املواجه ــل بفش ــاه القائ ــا اإلجت ــد زعائه ــزز عن ويتع

ــاىل)90(. ــاه اهلل تع ــى يتوف ــرب حت ــه، ورضورة الص ــه وآل ــى اهلل علي ص

ــَغ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بغدير  جــاء يف مناقــب آل أيب طالــب: ملَّــا َبلَّ
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ــغ وشــاع ذلــك يف البــاد، أتــى احلــارث بــن النعــان الفهــري ويف  خــم مــا َبلَّ
روايــة أيب عبيــد: جابــر بــن النــر بــن احلــارث بــن كلــدة العبــدري فقــال: يــا 
حممــد أمرتنــا عــن اهلل بشــهادة أن الإلــه إال اهلل وأن حممــدًا رســول اهلل، وبالصــاة 
والصــوم واحلــج والــزكاة فقبلنــا منــك، ثــم مل تــرَض بذلــك حتــى رفعــت بضبع 
ابــن عمــك ففضلتــه علينــا وقلــت: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، فهــذا شــيئ 
ــه إال  ــذي الإل ــه: وال ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــن اهلل؟ فق ــك أم م من
ــمَّ إن كان  ــول: الله ــو يق ــه وه ــد راحلت ــر ُيري ــوىل جاب ــن اهلل، ف ــذا م ــو إنَّ ه ه
ــَاِء َأِو اْئتِنَــا بَِعــَذاٍب َألِيــٍم،  مــا يقــول حممــٌد حقــًا َفَأْمطِــْر َعَلْينَــا ِحَجــاَرًة ِمــَن السَّ
فــا وصــل إليهــا حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــره 

وقتلــه، وأنــزل اهلل تعــاىل: َســَأَل َســاِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــع... )91(.

ــَذاٍب  ــاِئٌل بَِع ــَأَل َس ــه تعــاىل: ﴿َس ــِئَل عــن قول ــة: ُس ــن عيين وعــن ســفيان ب
ــألني  ــألة مل يس ــن مس ــألتني ع ــد س ــائل: لق ــال للس ــت؟ فق ــن نزل ــع﴾، فيم َواِق
عنهــا أحــد قبلــك، حدثنــي أيب عــن جعفــر بــن حممــد عــن آبائــه ريض اهلل عنهــم 
أنَّ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ملَّــا كان بغديــر خــم نــادى النَّــاس فاجتمعــوا 
فأخــذ بيــد عــي ريض اهلل عنــه وقــال مــن كنت مــواله فعــي مــواله، فشــاع ذلك 
فطــار يف البــاد، وَبَلــَغ ذلــك احلــارث بــن النعــان الفهــري، فأتــى رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه عــى ناقــة لــه فأنــاخ راحلتــه ونــزل عنهــا، وقــال: يــا حممــد 
ــك رســول اهلل فقبلنــا  ــا عــن اهلل عــزَّ وجــلَّ أن نشــهد أن الإلــه إال اهلل وأنَّ أمرتن
ــك،  ــا من ــزكاة فقبلن ــا بال ــك، وأمرتن ــا من ــًا فقبلن ــي مخس ــا أن نص ــك، وأمرتن من
ــى  ــذا حت ــرَض هب ــم مل ت ــا، ث ــج فقبلن ــا باحل ــان وأمرتن ــوم رمض ــا أن نص وأمرتن
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ــي  ــواله فع ــت م ــن كن ــت: م ــا فقل ــه علين ــك تفضل ــن عم ــي اب ــت بضبع رفع
ــواله... )92(. م

مفردات اآلية ومعانيها

*﴿َســَأَل َســاِئٌل﴾: َســَأَل: فعــل مــاٍض مبنــي عــى الفتــح، وَســاِئٌل: فاعــل 
مرفــوع، ويف هــذا النــص مــن اآليــة الرشيفــة أقــوال عــدة منهــا:

ــن  ــذا م ــْن اهللِ، وه ــٍع ِم ــَذاٍب َواِق ــا داٍع بَِع ــاِئٌل﴾:أي: دع ــَأَل َس األول: ﴿َس
ــه،  ــتدعاه وطلب ــذا إذا اس ــا بك ــك دع قول

ــذا  ــى ه ــنَي﴾)93(، وع ــٍة آِمنِ ــُكلِّ َفاِكَه ــا بِ ــوَن فِيَه ــه تعاىل:﴿َيْدُع ــه قول ومن
ــد  القــول تقديــر البــاء اإلســقاط، لتصبــح اآليــة: ســأل ســائل عذابــًا واقعــًا، فأكَّ

ي إَِلْيــِك بِِجــْذِع النَّْخَلــِة ُتَســاِقْط َعَلْيــِك ُرَطًبــا  بالبــاء كقولــه تعاىل:﴿َوُهــزِّ

َجنِيًّا﴾)94()95(.

َف املرشكــني  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه وخــوَّ الثاين:عندمــا ُبِعــَث الرَّ
ــذاب  ــذا الع ــن ه ــدًا مل ــلوا حمم ــض: س ــم لبع ــون بعضه ــال املرشك ــذاب ق بالع
وبمــن يقــع، فأخــربه اهلل عنــه بقولــه: ﴿َســَأَل َســاِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع﴾، والتأويــل 

ــن)96(. ــى ع ــاء بمعن ــَذاٍب والب ــْن َع ــاِئٌل َع ــَأَل َس ــول: َس ــذا الق ــى ه ع

ــمَّ إِْن  ُه ــال: اللَّ ــارث إذ ق ــن احل ــر ب ــو الن ــل: ه ــائل قي ــذا الس ــث: ه الثال
ــا  ــَاِء َأِو اْئتِنَ ــَن السَّ ــاَرًة ِم ــا ِحَج ــْر َعَلْينَ ــِدَك َفَأْمطِ ــْن ِعنْ ــقَّ ِم ــَو احْلَ ــَذا ُه َكاَن َه
بَِعــَذاٍب َألِيــٍم، فنــزل ســؤاله وقتــل يــوم بــدر صــربًا هــو وعقبــة بــن أيب معيــط، 
ــان  ــن النع ــارث ب ــو احل ــا ه ــائل هن ــل: إنَّ الس ــا، وقي ــربًا غرمه ــل ص مل يقت
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ســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف عــي عليــه  ــه ملَّــا بلغــه قــول الرَّ الفهــري، وذلــك أنَّ
الســام: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، ركــب ناقتــه فجــاء حتــى أنــاخ راحلته 
ــه  باألبطــح...، وقيــل: إنَّ الســائل هنــا أبــو جهــل وهــو القائــل لذلــك، وقيــل إنَّ
قــول مجاعــٍة مــن كفــار قريــش، وقيــل: هــو نــوح عليــه الســام ســأل العــذاب 
عــى الكافريــن. وقيــل: هــو رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أي دعــا بالعقــاب، 
وطلــب أن يوقعــه اهلل بالكفــار وهــو واقــع هبــم الحمالــة، وامتــد الــكام إىل قوله 

ــًا﴾)97(، أي التســتعجل فإنــه قريــب)98(. تعــاىل: ﴿َفاْصــرِبْ َصــرْبًا مَجِي

ــٍع:  ــَأَل(، َواِق ــان بـ)َس ــرور متعلق ــار وجم ــَذاٍب: ج ــٍع﴾: بَِع ــَذاٍب َواِق *﴿بَِع
ــا  ــاىل: ك ــه تع ــِرَ قول ــان: أوالً: إن ُف ــف وجه ــص الرشي ــذا الن ــة، ويف ه صف
ــًا  ــب عذاب ــب طال ــه طل ــى أنَّ ــذاب، كان املعن ــب الع ــر طل ــن أنَّ الن ــُت م أملع
هــو واقــع ال حمالــة ســواء طلــب أو مل يطلــب، وذلــك ألنَّ العــذاب نــازل عــى 

ــرة  ــن يف اآلخ الكافري

واقــع هبــم ال يدفعــه عنهــم أحــد، وقــد وقــع بالنــر يف الدنيــا، وهــو امُلــراد 
مــن قولــه ليــس لــه دافــع.

ســول صــى اهلل عليــه وآلــه،  ــم ســألوا الرَّ ــا إذا ُفــِرَ قولــه تعــاىل بأنَّ ثانيــًا: أمَّ
ــه واقــع عــى الكافرين. أنَّ هــذا العــذاب بمــن ُينــَزل؟ فأجــاب اهلل تعــاىل عنــه بأنَّ

سبب ومكان وزمان نزول اآلية: 

نزلــت هــذه اآليــه الكريمــة يف أحــد القريشــني، وقــد ُأختلــف فيــه كــا أملعُت 
ســابقًا، وعــى األرجــع هــو جابــر بــن النــر بــن احلــارث بــن كلــدة العبــدري 
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ــرة؛  ــا واآلخ ــذاب يف الدني ــا بالع ــا وهيددن ــدًا خيوفن ــول: أّن حمم ــذي كان يق ال
فلــاذا ننتظــره؟ أي أّنــه اســتعجل العــذاب ودعــا عــى نفســه كــا أخــرب بذلــك 
ــَذا  ُهــمَّ إِن َكاَن َهٰ القــرآن الكريــم يف ســورة األنفــال قــال تعــاىل: ﴿َوإِْذ َقاُلــوا اللَّ
ــَذاٍب  ــا بَِع ــَاِء َأِو اْئتِنَ ــَن السَّ ــاَرًة مِّ ــا ِحَج ــْر َعَلْينَ ــِدَك َفَأْمطِ ــْن ِعن ــقَّ ِم ــَو احْلَ ُه
َألِيــٍم﴾)99(، فأنــزل اهلل بــه مــا اســتعجل مــن العــذاب يــوم غــزوة بــدٍر فُقتِــَل 

ــٍع﴾)100(. ــَذاٍب َواِق ــمَّ نــزل فيــه قولــه تعاىل:﴿َســَأَل َســاِئٌل بَِع صــربًا ُث

اخلامتة

ــر،  ــة الغدي ــت يف واقع ــي نزل ــات الت ــاب اآلي ــوال يف رح ــذا التج ــد ه بع
واســتنطاق نصوصهــا التــي وردت فيهــا، أختــم البحــث بجملــة نتائــج أدرجهــا 

كاآليت:

1- بلحــاظ آيــة التبليــغ نتوصــل إىل أنَّ اهلل تعــاىل أوجــب عــى رســوله صــى 
اهلل عليــه وآلــه أن ُيَبلِّــغ أمــر تنصيــب عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام خليفــًة، 

ووليــًا، وإمامــًا مــن بعــده.

ــًا، وإمامــًا  ــه الســام خليفــًة، وولي 2- َأنَّ تنصيــب عــي بــن أيب طالــب علي
ســول صــى اهلل عليــه وآلــه، كان مــن ِقَبــل الســاء  عــى املســلمني مــن بعــد الرَّ
ــْغ َمــا ُأنــِزَل  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ وبَِوحــٍي مــن اهلل جــلَّ اســمه كــا قــال تعــاىل: ﴿َيــا َأهيُّ

ــَك﴾. بِّ إَِلْيــَك ِمــن رَّ

ــام  ــويل، واإلم ــة، وال ــن اخلليف ــان ع ــة اإلع ــة وعظم ــث أمهي َ البح ــنيَّ 3- ب
ــاىل:﴿ ــه تع ــفها قول ــأنية يكش ــذه الش ــه، وه ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س ــد الرَّ بع
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ــغ أمــر اخلافــة،  ــَرَن وَســاَوى بــني تبلي ــاَلَتُه﴾ إذ َق ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع َوإِن ملَّ
ــالة. ــغ كل الرس ــة وتبلي واإلمام

ــة  ــن صحاب ــا ِم ــي أنَّ ع ــة تدَّ ــود رشحي ــن وج ــث ع ــَف البح ــا َكَش 4- ك
ــن أيب  ــي ب ــة ع ــة وخاف ــض إمام ــي ترف ــه، وه ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص س الرَّ
ــن اهلل جــلَّ ذكــره، وهــذه  ــن الســاء وبوحــي ِم ــه الســام بنــص ِم طالــب علي
نــه  ســول صــى اهلل عليــه وآلــه خيشــى منهــا، إذ طمَّ الرشحيــة هــي التــي كان الرَّ

ــا. ــه منه ــوف يعصم ــه س ــاىل بأّن اهلل تع

ــه أنَّ  ــه وآل ــَغ رســوله صــى اهلل علي 5- أســفر البحــث عــن أنَّ اهلل تعــاىل َأبَل
ُيبّلــغ بخافــة عــي ابــن أيب طالــب عليــه الســام قبــل نــزول آيــة التبليــغ، لــذا 
ــا  ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــر ﴿َي ــياق األم ــل س ــي تم ــغ وه ــة التبلي ــاءت آي ج
ــذي  ــع ال ــاَلَتُه﴾، فاملان ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــد ﴿َوإِن ملَّ ــَك﴾ والتهدي ــِزَل إَِلْي ُأن
ــو  ــة، ه ــر اخلاف ــغ أم ــل تبيل ــن تأجي ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس من
ــة  ــم صحاب ــون أنَّ ع ــن يدَّ ي ــوالء الذَّ ــن ه ــد م ــاس، وبالتحدي ــن النّ ــية م اخلش
ســول املقربــني، فخشــيته صــى اهلل عليــه وآلــه تكمــن يف عــدم تقّبلهــم هــذا  الرَّ
ــَك  ــاىل ﴿َواهللَُّ َيْعِصُم ــه تع ــه قول ــل علي ــى ُيدّل ــذا املعن ــه، وه ــَغ ب ــذي ُبلَّ ــر ال ُأم
ــه هــو  ِمــَن النَّــاِس﴾، إذ ُيَطمِئــن اهلل جــلَّ ذكــره رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه، بأنَّ
ــاس ورّدات فعلهــم اجتــاه األمــر الــذي َوَجــَب عليــه  الــذي ســيتكفل بأمــر النّ

ــه تبليغــه. ــه وآل صــى اهلل علي

َ البحــث أنَّ الكفــار قــد َيأســوا مــن املســلمني متامــًا، بــأن يردوهــم  ــنيَّ 6- َب
ــن يقــوم مقــام  ــب َم إىل دينهــم؛ والســبب يف ذلــك أنَّ رب العــزة والكــال نصَّ
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ــة  رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه يف حفظــه رســالته وتدبــر أمرهــا ٕوارشــاد األمَّ
ــن  ــن دي ــروا م ــن كف ــأس الذي ــك ي ــب ذل ــواب، فيتعق ــو الص ــامية نح اإلس

ــلمني. املس

ــوله،  ــة رس ــم إالَّ بوالي ــاىل التت ــوىل تع ــة امل ــث أنَّ والي ــف البح ــا كش 7 ك
وواليــة رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه ال تتــم إالَّ بواليــة وليــه مــن بعــده، وهــي 

ــامية. ــة اإلس ــة لألم ــور الديني ــم لألم تدبره

ــَغ ال  ــا َبَل ــَغ م ــه، وان َبَل ــه ومعارف ــة أحكام ــن جه ــن ِم ــال الدي 8- إنَّ ك
يقــوى بنفســه عــى حفــظ نفســه أي خــروج الديــن مــن مرحلــة القيــام باحلامــل 
الشــخيص )الرســول( إىل مرحلــة القيــام باحلامــل النوعي)اإلمــام( فيكــون ذلك 

إكــاالً للديــن بتحويلــه مــن صفــة احلــدوث إىل صفــة البقــاء.

َ البحــث أنَّ أنتخــاب اخلافــة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه تكون  9- َبــنيَّ
ِمــْن قبــل اهلل تعــاىل وحــده ال مــن الســقيفة وغرها.

ســول صــى اهلل عليــه وآلــه دون اســتخاف أحــد  10- إنَّ مســالة رحيــل الرَّ
ــران،  ــون الق ــل مضم ــه بكام ــة وعلم ــرط العصم ــام تش ــظ اإلس ــة حف ملهم
ســول  حتــى ال تتعطــل احلــدود واألحــكام ٕواحيــاء أمــر اجلاهليــة، لــذا فــانَّ الرَّ
ــا  ــه؛ لئ ــوم مقام ــًا يق ــه وصي َث علم ــى َورَّ ــت حت ــه مل يم ــه وآل ــى اهلل علي ص

ــاس عــى اهلل حجــة. يكــون للنَّ

امل�سادر واملراجع

1ـ القرآن الكريم.
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ــيني  ــوراهلل احلس ــيد ن ــايض الس ــل، الق ــاق الباط ــق وازه ــاق احل 2- احق
املرعــي التســري، مــع تعليــق آيــة اهلل العظمــى الســيد شــهاب الديــن املرعــي 

ــي، د. ت. النجف

3ــــ أســباب النــزول، عــي بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري، تقيــق كــال 
ــان، د. ت. ــة، بــروت لبن زغلــول، دار الكتــب العلمي

ــش  ــى دروي ــد مصطف ــن أمح ــن ب ــي الدي ــه، حمي ــرآن وبيان ــراب الق 4ــــ إع
ــق، ط7، 1420هـــ 1999م. ــر، دمش ــن كث )ت1402هـــ(، دار اب

5ــــ األمــايل، الشــيخ الصــدوق، تقيــق قســم الدراســات اإلســامية)قم(، 
ــة، ط1، 1417ش. ــة البعث ــرش يف مؤسس ــة والن ــز الطباع مرك

ــي،  ــة األعلم ــيس، مؤسس ــر املجل ــد باق ــيخ حمم ــوار، الش ــار األن 6ــــ بح
1430م. ط1،  لبنــان،  بــروت 

7ــــ تاريــخ أيب الفــداء )املختــر يف إخبــار البــرش(: أبــو الفــداء، عــاد الدين 
ــب  ــوب، دار الكت ــود دي ــه حمم ــق علي ــر )ت 732 هـــ(، عل ــن عم ــاعيل ب إس

ــروت، 1997 م. ــة، ب العلمي

8ــــ تأريــخ األمــم وامللــوك، أبــو جعفــر حممــد ابــن جريــر الطــربي 
2005م. ط1،  لبنــان،  بــروت  األمــرة،  دار  )ت310هـــ(، 

ــة  ــات املدين ــوث ودراس ــز بح ــبة، مرك ــن ش ــر ب ــة، عم ــخ املدين 9ــــ تاري
املنــورة، اململكــة العربيــة الســعودية، 1424هـــ 2003م.

ــاكر )ت:  ــن عس ــن اب ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش 10ــــ تاري
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ــان، د. ت. ــروت لبن ــر، ب 571هـــ(، دار الفك

11ــــ تفســر البحــر املحيــط، حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن 
حيــان الشــهر بــأيب حيــان أثــر الديــن، املحقــق: عــادل أمحــد - عــي معــوض، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت لبنــان، ط1، 1413هـــ - 1993م.

ــمرقندي  ــلمي الس ــاش الس ــعود عّي ــن مس ــد ب ــايش، حمم ــر العي 12ــــ تفس
ــان،  ــروت لبن ــي، ب ــة األعلم ــوف 320 هـــ(، مؤسس ــايش )املت ــروف بالعي املع

ط1، 1411هـــ 1991م.

13ــــ تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(، إســاعيل بــن عمــر بــن 
ــة،  ــامة، دار طيب ــد الس ــن حمم ــامي ب ــق: س ــقي، املحق ــريش الدمش ــر الق كث

1420هـــ - 1999م.

14ــــ تفســر القرطبــي )جامــع أحــكام القــرآن(، شــمس الديــن القرطبــي، 
دار عــامل الكتــاب الريــاض، د. ت.

15ــــ تفســر القمــي، أبــو احلســنعي بــن إبراهيالقمــي، مؤسســة دار الكتاب 
للطباعــة والنــرش، قــم -إيــران، ط3، 1404هـ.

ــاء  ــي، دار إحي ــى الغايين ــيخ مصطف ــة، الش ــدروس العربي ــع ال 16ــــ جام
ــان، ط1، 886هـــ 1944م. ــروت لبن ــريب، ب ــراث الع ال

ــرب،  ــد اهلل ش ــيد عب ــني، الس ــاب اهلل املب ــر كت ــني يف تفس ــر الثم 17ــــ اجلوه
ــت، ط1، 1407هـــ 1986م. ــني، الكوي ــة األلف مكتب

18ــــ حاشــية القونــوي عــى تفســر البيضــاوي ومعه حاشــية ابــن التمجيد، 
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ــن  ــى ب ــن مصطف ــح الدي ــي - مصل ــد احلنف ــن حمم ــاعيل ب ــن إس ــام الدي عص
ــد اهلل حممــود حممــد عمــر، دار الكتــب  ــم الرومــي احلنفــي، املحقــق: عب إبراهي

العلميــة، ط، 1422هـــ- 2001م.

ْوِجــردي  19ــــ دالئــل النبــوة، أمحــد بــن احلســني بــن عــي بــن موســى اخلُْرَ
اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تقيــق: د. عبــد املعطــي قلعجــي، 

دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للــراث، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

20ــــ الــدر املنثــور، عبــد الرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي، دار الفكــر، بروت 
- لبنان، د. ت.

21ــــ ســنن أيب داود، ســليان بــن األشــعث السجســتاين األزدي أبــو داود، 
املحقــق: حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العريــة، صيــدا بــروت، د. 

ت.

22ــــ ســنن الرمــذي، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة الرمــذي )ت279هـ(، 
ــر، ط2، 1395هـــ -  ــي - م ــايب احللب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب رشك

1975م.

ــي  ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــو عب ــائي، أب ــنن النس 23ــــ س
اخلراســاين، النســائي )ت: 303هـــ(، تقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب 

املطبوعــات اإلســامية - حلــب، ط2، 1406هـــ - 1986م.

24ــــ الســرة النبويــة )ســرة ابــن هشــام(، عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيوب 
احلمــري املعافــري، املحقــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، دار الكتــاب العــريب، 
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ط3، 1410هـ - 1990م.

ــداء  ــو الف ــر(، أب ــن كث ــة الب ــة والنهاي ــن البداي ــة )م ــرة النبوي 25ــــ الس
ــق:  ــقي )ت 774هـــ(، تقي ــريش الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب إس
ــروت -  ــع ب ــرش والتوزي ــة والن ــة للطباع ــد، دار املعرف ــد الواح ــى عب مصطف

ــان، 1395هـــ - 1976م. لبن

26ــــ رشح ابــن عقيــل، هبــاء الديــن عبــد اهلل بــن عقيــل الَعِقيــي املــري 
ــم،  ــارات دار العل ــيني، انتش ــي احلس ــيد ع ــه: الس ــق علي ــه وعل ــذاين، حقق اهلم

ــم، ط3، 1434 ش. ــران ق إي

ــر  ــد باق ــيخ حمم ــق الش ــكاين، تقي ــم احلس ــل، احلاك ــواهد التنزي 27ــــ ش
املحمــداوي، جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية، ط1، 1411هـــ 1990م.

ــاري  ــد اهلل البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، حمم ــح البخ 28ــــ صحي
ــاة،  ــوق النج ــارص، دار ط ــارص الن ــن ن ــر ب ــد زه ــي، حمم اجلعف

سوريا دمشق، ط1، 1422هـ.

ــد  ــن حمم ــر ب ــق: نظ ــاج، املحق ــن احلج ــلم ب ــلم، مس ــح مس 29ــــ صحي
الفاريــايب أبــو قتيبــة، دار طيبــة، ط1، 1427هـــ - 2006م.

30ــــ عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــائل والســر، حممــد بــن حممــد بن 
حممــد بــن أمحــد، ابــن ســيد النــاس، اليعمــري الربعــي، أبــو الفتــح، فتــح الديــن 
)ت 734هـــ(، تعليــق: إبراهيــم حممــد رمضــان، دار القلــم، بروت لبنــان، ط1، 

ـ1993م. 1414هــ 
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ــد  ــني أمح ــد احلس ــيد عب ــنَّة واألدب، الس ــاب والس ــر يف الكت 31ــــ الغدي
األمينــي، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، ط 1، 1414 هـــ 

م.  1994  -

ــد  ــق حمم ــاري، تقي ــام األنص ــن هش ــدى، اب ــل الص ــدى وب ــر الن 32ــــ قط
ــار اهلل، ط1، 1424هـــ. ــة أنص ــد، مطبع ــد احلمي ــن عب ــي الدي حم

33ــــ الــكايف يف علــم الــرف، د. فــراس عبــد العزيز عبــد القــادر الكداوي 
ــرش،  ــة و الن ــر للطباع ــن األث ــدواين، دار اب ــي الع ــد ع ــاب حمم ــد الوه و د. عب

جامعــة املوصــل، د. ط، د. ت.

34ــــ الــكايف، حممــد بــن يعقــوب الكلينــي، تقيــق: عي أكــرب الغفــاري، دار 
الكتــب اإلســامية، طهــران - إيــران، ط 4، 1407 هـ.

35ــــ الكامــل يف التاريــخ، عــي بــن حممــد بــن حممــد ابــن األثــر اجلــزري 
)ت630هـــ(، طبعــة دارالفكــر، بــروت لبنــان، 1978م.

36ــــ الكتــاب )كتــاب ســيبويه(، أبــو بشــر عمــرو بن عثــان قنــرب )ت 180 
هـــ(، تقيــق عبــد الســام هــارون، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط4، 1425هـــ 

2004م

م بــن منظور  37ــــ لســان العــرب، مجــال الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن مكــرَّ
)ت711هـــ(، تقيــق يــارس ســلان أبــو شــادي، وجمــدي فتحــي الســيد، املكتبــة 

التوقيفيــة، مــر، د. ت.

ــربيس،  ــن الط ــن احلس ــل ب ــرآن، الفض ــر الق ــان ف تفس ــع البي 38ــــ جمم
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تقيــق: حممــد جــواد الباغــي، انتشــارات نــارص خــرو، طهــران- إيــران، ط 
ش.   1372  ،3

39ــــ املراجعــات: اإلمــام رشف الديــن عبــد احلســني املوســوي، دار النعان 
للطباعــة والنــرش، النجــف االرشف د. ت.

40ــــ املســتدرك عــى الصحيحــني: احلاكم النيســابوري، إرشاف: د. يوســف 
املرعشــي، دار املعرفــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1411هـ-1990م.

41ــــ املسرشــد يف إمامــة أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، 
العامــة حممــد بــن جريــر الطــربي اإلمامــي، تقيق: الشــيخ أمحــد املحمــداوي، 

مؤسســة الثقافــة اإلســامية، إيــران قــم، ط1، 1415 هـ. ق.

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند اإلم 42ــــ مس
ــن أســد الشــيباين )ت 241هـــ(، مؤسســة الرســالة، ط1،  ــن هــال ب ــل ب حنب

1421هـــ - 2001م.

43ــــ املصنــف يف األحاديــث واآلثــار، أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهلل بــن 
ــق:  ــن خواســتي العبــيس )ت 235هـــ(، تقي ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي حممــد ب

ــة الرشــد - الريــاض كــال يوســف احلــوت، مكتب

44ــــ معــاين القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس أمحــد بــن حممــد )ت 338هـــ(، 
املحقــق: حممــد عي الصابــوين، جامعــة أم القرى - مكــة املرمــة، ط1، 1409هـ.

ــر  ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــر(، أب ــر الكب ــب )التفس ــح الغي 45ــــ مفاتي
ــرازي )ت:  ــن ال ــرازي امللقــب بفخــر الدي ــن احلســني التيمــي ال ــن احلســن ب ب
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ــان، ط3، 1420 هـــ. ــروت لبن ــريب، ب ــراث الع ــاء ال 606هـــ(، دار إحي

46ــــ مفــردات الراغــب االصفهــاين مــع ماحظــات العامــي، دار املعــارف 
للطباعــة والنــرش.

ــد  ــد عب ــق حمم ــربد، تقي ــد امل ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــو عب ــب، أب 47ــــ املقتض
ــان، 1431هـــ 2010م ــب، بروتـــ لبن ــامل الكت ــة، ع ــق ُعضيم اخلال

48ــــ املناقــب، املوفــق بــن أمحــد اخلوارزمــي )ت568هـــ(، تقيــق: الشــيخ 
مالــك املحمــداوي، مؤسســة النــرش اإلســامي، إيــران قــم، ط2، 1411هـ. ق.

49ــــ مناقــب آل أيب طالــب، أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن شــهر أشــوب 
ــان، ط2،  ــدراين، تقيــق: د. يوســف البقاعــي، دار األضــواء، بــروت لبن املازن

1991م. 1412هـ 

50ــــ امليــزان يف تفســر القــرآن، الســيد حممــد حســني الطباطبائــي، مؤّسســة 
األعلمــي، بــروت- لبنــان، ط1، 1417هـــ- 1997م.

)الهوام�س(

1( سورة الشعراء: 214.

2( ينظــر: تاريــخ األمــم وامللــوك، حممــد بــن جريــر الطــربي )ت310هـــ،(: 
217/2، والكامــل يف التاريــخ، عــي بــن حممــد بــن حممــد ابــن األثــر اجلــزري: 

22/2، تاريــخ أيب الفــداء: 116/1.

3( املستدرك عى الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري: 107/3.
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4( املراجعات، عبد احلسني رشف الدين: 198.

5( املستدرك: 109/3.

6( سورة املائدة: 67.

7( سورة املائدة: 3.

ــي)ت  ــني األمين ــد احلس ــنَّة واألدب، عب ــاب والُس ــر يف الكت ــر: الغدي 8( ينظ
.214/1 هـ(:   1392

9( املراجعات: 202.

ــابوري: 1/  ــدي النيس ــد الواح ــن أمح ــي ب ــزول، ع ــباب الن ــر: أس 10( ينظ
.150

11( امُلنصــف، أليب بكــر عبــد اهلل بــن حممــد بــن القــايض أيب شــيبة إبراهيــم 
بــن عثــان بــن ُخَواْســَتى العبــيس: 503/7، بــاب فضائــل عــي بــن أيب طالــب 

)ع(.

12( ينظــر: مســند أمحــد، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين 
الذهي )املتوف241هـــ - 855 م(:281/4.

13( ينظر: املصدر نفسه:281/4.

14( امُلنصف، أليب شيبة: 503/7، باب فضائل عي بن أيب طالب )ع(.

15( ينظر: جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغاييني: 487.

16( سورة الفجر: 27.
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17( ينظر: لسان العرب، البن منظور: 280/1 281

18( سورة املائدة:41.

ــد القــادر  ــز عب ــد العزي ــم الــرف، د. فــراس عب ــكايف يف عل 19( ينظــر: ال
الكلــداوي، ود. عبــد الوهــاب حممــد عــي العدواين:61ــــ62.

20( ينظر: معاين القرآن، أبو جعفر النّحاس: 2 /338.

ــي  ــل الَعِقي ــن عقي ــد اهلل ب ــن عب ــاء الدي ــل، هب ــن عقي ــر: رشح اب 21( ينظ
املــري اهلمــذاين: 1 /135.

22( ينظر: رشح ابن عقيل: 2 /212.

23( ينظر: الكتاب، سيبويه:457/1، واملقتضب، املربد:75-74/2.

24( ينظر: قطر النَّدى وبل الصدى، ابن هشام األنصاي: 132.

25( اجلوهــر الثمــني يف تفســر الكتــاب املبــني، الســيد عبــد اهلل شــرب: 
.179 /2

26( ينظر: رشح ابن عقيل: 2 /212.

1037هـــ- )املتــوف  املجلــيس  باقــر  حممــد  األنــوار،  بحــار   )27
.3 0 0 /9 4 : ) 1هـــ 1 1 1

ــمرقندي  ــلمي الس ــاش الس ــعود عّي ــن مس ــد ب ــايش، حمم ــر العي 28( تفس
مــن  الكثــر  وغرهــا  هـــ(.:331/1.   320 )املتــوف  بالعيــايش  املعــروف 
الروايــات التــي ُتؤكــد عصمــة اهلل لرســوله صــى اهلل عليــة وآلــه ينظــر: 



 آيات الغدير سي القرآن الكريم قراءة تحليلية

93

الــكايف، للكلينــي:290/1، و ســنن أيب داود، أبــو داود ســليان بــن األشــعث 
ــوف275  ــأيب داود )املت ــهور ب ــتاين املش ــر األزدي السجس ــن بش ــحاق ب ــن إس ب
ــن  ــال الدي ــظ ج ــور، احلاف ــر باملأث ــور يف التفس ــدر املنث هـــ(:611/1، و ال

الســيوطي )املتــوف911ه(: 298/2وغرهــا الكثــر.

29( ينظــر: الغديــر يف الكتــاب والُســنَّة واألدب، عبــد احلســني األمينــي)ت 
1392 هـ(: 214/1.

ر املنثور:298/2. 30( الدِّ

31( أســباب النــزول، عــي بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري، تقيــق كــال 
زغلــول:139/1.

 - هـــ  )ت310  الطــربي،  جريــر  بــن  حممــد  تفســرالطربي،   )32
923م(:198/6. وهنــاك كثــر مــن التفاســر التــي فــرت آيــة التبليــغ 
ــن العبــاس  ــن إدريــس ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب هبــذا املعنــى منهــا: ينظــر: األم: أب
ــوف: 204هـــ(: 168/1،  ــافعي )املت ــروف بالش ــافع املع ــن ش ــان ب ــن عث ب

الكثــر. وغرهــا  الكشــاف:659/1،  والوســيط:208/2، 

33( سورة الشعراء: 214.

34( الســرة النبويــة مــن البدايــة والنهايــة، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر 
بــن كثــر القــريش الدمشــقي )املتــوف: 774هـــ( تقيق: مصطفــى عبــد الواحد: 

.460/1

ــرباين  ــد الط ــن أمح ــليان ب ــر، س ــم الكب ــور: 298/2، املعج ــدر املنث 35( ال
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ــظ  ــد، احلاف ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ )360 هـــ / 918م(:205/11، وجمم
اهليثمــي:17/7.

الرمــذي  َســْورة  بــن  عيســى  بــن  حممــد  الرمــذي،  ســنن   )36
ــَد هــذا القــول ينظــر: الــدر  ت)892م(:317/4، وهنــاك الكثــر َمــْن أيَّ
ــم  ــو القاس ــة، أب ــرة النبوي ــف يف رشح الس ــروض األن ــور:2/ 298، و ال املنث
صحيــح  رشح  يف  الســاري  وإرشــاد  1185هـــ(:290/2،  )ت  الســهيي 
البخــاري، الشــيخ شــهاب الديــن القســطاين: 86/5، وعمــدة القــاري رشح 
ــل،  ــوم التنزي ــهيل لعل ــي:95/14، التس ــن العين ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ صحي
ــن  ــهاب الدي ــون األدب، ش ــة األرب يف فن ــي:244/1، ناي ــزي الكلب ــن ج اب
النويــري:196/16، حيــاة احليــوان الكــربى، كــال الديــن الدمــري:79/1. 

ــر ــا الكث وغره

37( ينظر: الدر املنثور:298/2.

38( ينظر: تاريخ املدينة، لعمر بن شبة: 301/1.

39( ينظر: دالئل النبوة، للبهيقي: 180/2.

40( ينظر: الدر املنثور: 291/2.

41( ينظر: تاريخ الطربي:381/2.

42( الدر املنثور:298/2.

43( املصدر نفسه:298/2.
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44( ينظر: السرة النبوية، البن هشام األنصاري:225/3.

ــر  ــي:1 / 252، وتفس ــم القم ــن ابراهي ــي ب ــي، ع ــر القم ــر: تفس 45( ينظ
العّيــايش، حممــد بــن مســعود العّيــايش:1 /331-333، وجممــع البيــان، 
ــربيس: 1 /342،  ــيخ الط ــع، الش ــع اجلام ــربيس:3 / 526، وجوام ــيخ الط الش
والتفســر الصــايف، الفيــض الكاشــاين:2 /51-71، وتفســر الربهــان، هاشــم 
ــي:6  ــني الطباطبائ ــد حس ــزان، حمم ــر املي ــراين:2 / 494 - 500، و تفس البح
ــرازي: 3 /  ــكارم الش ــارص م ــزل، ن ــاب اهلل املن ــر كت ــل يف تفس / 48، و األمث

ــر. ــا الكث 576-582، وغره

ــى  ــد مصطف ــن أمح ــن ب ــي الدي ــه، حمي ــرآن وبيان ــراب الق ــر: إع 46( ينظ
.410/1 1403هـــ(:  )ت  درويــش 

47( البحر املحيط، أبو حيان األندليس: 440/3.

48( ينظــر: الغديــر يف الكتــاب والُســنَّة واألدب، عبــد احلســني األمينــي)ت 
1392 هـ(: 214/1.

49( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 273.

50( ينظر: تفسر القرطبي: 60/6 63.

ــرازي:  ــن ال ــر الدي ــب، فخ ــح الغي ــر أو مفاتي ــر الكب ــر: التفس 51( ينظ
.108  107/11

52( سورة الفتح: 1 2.
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ــوار:21  ــار األن ــدوق:152، 153، وبح ــيخ الص ــايل، للش ــر: األم 53( ينظ
و424. و423  و101،   ،142/

54( ينظر: امليزان: 167/5 173.

55( سورة التوبة:32 33.

56( ينظر: جممع البيان، الشيخ الطربيس: 3 / 273.

57( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 273.

58( ينظر: املصدر نفسه: 3 / 273.

59( سورة البقرة: 109.

60( ينظر: جممع البيان، الشيخ الطربيس:3 / 273.

61( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 273 274.

62( سورة النساء: 176.

63( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 274.

64( ينظر: امليزان يف تفسر القرآن: 5/ 198.

65( ينظر: الكايف، الكليني: 1/ 290.

66( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 275.

67( ينظــر: مفــردات الراغــب االصفهــاين، مــع ماحظــات العامــي: 640 
.641
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68( ينظر: املصدر نفسه: 175.

69( جممع البيان يف تفسر القرآن، للطربيس: 3 / 275.

70( سورة األنعام: 38.

71( الــكايف، للكلينــي:198/1، وملزيــد مــن األمثلــة ينظــر: املصــدر نفســه: 
.289/1

72( ينظــر: املناقــب، املوفــق بــن أمحــد اخلوارزمــي: 94. وملزيــد مــن األمثلــة 
ينظــر: الــدر املنثــور:259/2، و الغديــر، لألمينــي: 230/1.

الــدر  ينظــر:  األمثلــة  مــن  وملزيــد  البخــاري:16/1.  صحيــح   )73
.75 اإلتقــان:1/  و  املنثــور:259/2، 

74( تفسر ابن كثر: 14/2.

75( املصدر نفسه: 14/2.

ــل )ت 241هـــ(: 17/3، و26، و59،  ــن حنب ــد ب ــام أمح ــند، اإلم 76( املس
و366/4، و371، وصحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج )875-822(: 

.122/7

77( ينظر: دالئل البيهقي:233/7.

78( ينظر: الزوائد:196/1.

ــتاين  ــعث األزدي الَسِجْس ــن األش ــليان ب ــوداود س ــنن أيب داود، أب 79( س
ــوف: 275هـــ(: 429/1. )املت
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ــائي )ت 303 هـــ(:  ــعيب النس ــن ش ــد ب ــائي، أمح ــنن النس ــر: س 80( ينظ
.290 /1

ــاكر )ت:  ــن عس ــن اب ــن احلس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش 81( تاري
571هـــ(:233/42.

82( الــدر املنثــور:259/2، وينظــر: شــعب اإليــان، أبــو بكــر البيهقــي )ت 
ــذب،  ــوع رشح امله ــربي: 4 /106، و املجم ــر الط 458هـــ(:257/2، وتفس

حييــى بــن رشف النــووي حمــي الديــن أبــو زكريــا:3/7، الغديــر:230/1.

83( ينظر: الكايف، للكليني:245/4.

84( سورة احلج: 27.

85( ينظر: الكايف، للكليني:245/4.

86( املسرشــد يف إمامــة أمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، 
العامــة حممــد بــن جريــر الطــربي:119.

ــح  ــو الفت ــر، أب ــائل والس ــازي والش ــون املغ ــر يف فن ــون األث 87( ينظر:عي
حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن ســيد النــاس: 341/2، وبخــاري:6/4، وأبــو 

داود:586/1.

88( ينظر: تاريخ الطربي:148/3، وتاريخ الذهبي:701/2.

املرعــي  احلســيني  اهلل  نــور  الباطــل،  ووإزهــاق  احلــق  إحقــاق   )89
381/2 احلســكاين:  احلاكــم  التنزيــل،  وشــواهد  التســري:358/6، 
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90( ينظــر: الغديــر يف الكتــاب والســنَّة واألدب: 239/1، و جممــع البيــان يف 
ــر القرآن: 352/5. تفس

91( مناقب آل أيب طالب:240/2.

املرعــي  احلســيني  اهلل  نــور  الباطــل،  ووإزهــاق  احلــق  إحقــاق   )92
.381/2 احلســكاين:  احلاكــم  التنزيــل،  وشــواهد  التســري:358/6، 

93( سورة الدخان:55.

94( سورة مريم: 25.

95( ينظــر: حاشــية القونــوي عــى تفســر اإلمــام البيضــاوي ومعــه حاشــية 
ابــن التمجيــد، عصــام الديــن إســاعيل بــن حممــد احلنفــي )ت1195 هـــ(: 19 

.287 /

96( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن: 352/5.

97( سورة املعارج: 5.

98( ينظر: تفسر القرطبي، شمس الدين القرطبي:278/18.

99( سورة األنفال: 32.

100( ينظــر: الغديــر يف الكتــاب والســنَّة واألدب: 239/1، و جممــع البيــان 
يف تفســر القــرآن: 352/5.
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احمد حممود تاما�س

املقدمة:

بســم اهلل والصــاة والســام عــى النبــي وآلــه االطهــار توجــد أدلــٌة ملموســٌة 
ــه كانــت  ــه وآل ــة األمــر بعــد النبــي صــى اهلل علي ــة ووالي تــدل عــى أن اخلاف
ــة،  ــه الرشيف ــر حيات ــه واىل آخ ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــن أول بعثت ــًة م مطروح
ــدار1  ــث ال ــا حدي ــك منه ــى ذل ــا ع ــا دالئلن ــمية ولن ــورة رس ــس بص ــن لي ولك
ــني﴾  ــرتك األقرب ــذر عش ــاىل ﴿وأن ــه تع ــر قول ــذي ورد يف تفس ــروف، ال املع

ــوة ــعراء-214، نب الش

- الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه أوالً لبنــي هاشــم خاصــة، وبعدهــا لقريــش 
والعــرب والنــاس عامــة؟، واحلديــث الــذي روتــه مصادرنــا )بعثــت إىل أهــل 
ــذار بنــي هاشــم وفــق خطــة مــن  بيتــي خاصــة، واىل النــاس عامــة(، أي أن إن

)1( والذي ذكره السيوطي يف الدر املنثور: 5 / 97، األميني يف الغدير: 1 / 207، و الطربي 
الطبعة األوىل، وقال عي؛فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي  217 من  يف تارخيه: 2 / 
القوم يضحكون، ويقولون  فقام  قال:  له وأطيعوا.  فاسمعوا  فيكم،  ووصيي وخليفتي 
279، وهبذا اللفظ  أليب طالب: قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع. وقال األميني: 2 / 
أخرجه أبو جعفر اإلسكايف املتكلم املعتزيل البغدادي يف كتابه نقض العثانية، وقال: إنه 

روي يف اخلرب الصحيح. وغرهم 
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اهلل تعــاىل ويــدل حديــث الــدار عــى أن تعيــني ويص النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
وخليفتــه مــن بعــده، كان مبكــرًا، مــن ضمــن هــذا الربنامــج..

- ويف صحيــح مســلم: جابــر بــن ســمرة يقــول: ســمعت رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه يقــول: ال يــزال اإلســام عزيــزًا إىل اثنــي عــرش خليفــة، ثــم قــال 
كلمــة مل أفهمهــا، فقلــت أليب: مــا قــال؟ فقــال: كلهــم مــن قريــش!1، وقــد ذكــر 

حديثــني آخريــن.

وقــد حــدد القــران مــن أي آل هــم األئمــة وذلــك يف بــاب قــول اهلل تعــاىل: ﴿
واذكــر يف الكتــاب مريــم إذ انتبــذت مــن أهلهــا مكانًا رشقيــًا. وإذ قالــت املائكة 
ــم وآل  ــم إن اهلل يبــرشك بكلمــة. إن اهلل اصطفــى آدم ونوحــًا وآل إبراهي ــا مري ي

عمــران عــى العاملــني........ يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب﴾مريم16.

. قــال ابــن عباس: وآل عمــران: املؤمنــون مــن آل إبراهيم، وآل عمــران، وآل 
ياســني، وآل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه يقصــد النبــي، هــؤالء الذيــن مدحهــم 
ــاىل  ــة أن اهلل تع ــني لألم ــدة، وب ــبات عدي ــه يف مناس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب

)1( صحيح مسلم: 6 / 3، ومسلم كان أكرم من البخاري قليًا، ألنه اختار روايًة يفهم منها 
أن هؤالء اإلثني عرش هم خلفاء حيكمون بعد النبي صى اهلل عليه وآله يعني أن اهلل تعاىل 
قد حل مشكلة احلكم يف األمة بعد نبيه صى اهلل عليه وآله، و يف مسند أمحد: 5 / 93 و 
96 و 99، وقال: إنه سمع رسول اهلل صى اهلل عليه وآله يقول: يكون )بعدي(و قال: ثم 
يكون اهلرج، و السوائي5 / 99 و 108، سنن الرمذي: 3 / 340، و تاريخ البخاري: 
1 / 446 رقم 1426، و الصواعق املحرقة البن حجر / 20، فقد طرح النبي صى اهلل 
عليه وآله يف حجة الوداع أمر احلكم من بعده، وأخرب عن ربه عز وجل بأن حكم األمة 

الرشعي يكون الثني عرش. 
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ــلمني  ــى املس ــب ع ــرًا، وأوج ــس تطه ــن الرج ــم م ــه، وطهره ــم يف آيات مدحه
مودهتــم، وأن يصلــوا عليهــم معــه يف صلواهتــم، وحــرم عليهم الصدقــة، وجعل 
هلــم اخلمــس يف ميزانيــة الدولــة، وجعلهــم وصيتــه يف أمتــه، وســاهم مــع كتاب 
اهلل الثقلــني جعلهــم اهلل األئمــة اإلثنــا عــرش ال حيتاجــون إىل اختيــار وال بيعــة، 
فقــد ختبــط الــرشاح يف تفســر األئمــة اإلثنــي عــرش إذ ال يمكــن أن حيمــل هــذا 
احلديــث عــى اخللفــاء بعــده مــن أصحابــه لقلتهــم عــن اثنــي عــرش، وال يمكــن 
أن حيملــه عــى امللــوك األمويــة لزيادهتــم عــى اثنــي عــرش، ولظلمهــم الفاحــش 
إال عمــر بــن عبــد العزيــز وال يمكــن أن حيملــه عــى امللــوك العباســية، لزيادهتــم 
عــى العــدد املذكــور، ولقلــة رعايتهــم اآليــة وانــزل بحقهــم: قــل ال أســألكم 
عليــه أجــرًا إال املــودة يف القربــى، وحديــث الكســاء، فــا بــد أن حيمــل احلديــث 
األئمــة اإلثنــي عــرش عــى أهــل بيتــه وعرتــه صــى اهلل عليــه وآلــه، ألنــم كانــوا 
أعلــم أهــل زمانــم وأجلهــم وأورعهــم وأتقاهــم، وأعاهــم نســبًا، وأفضلهــم 
حســبًا، وأكرمهــم عنــد اهلل، والقــوم عندمــا جيدونــم أضعــاف العــدد املطلوب، 
ــيني  ــني، والعباس ــاء األموي ــن اخللف ــارون أحس ــات، فيخت ــؤون اىل الفرضي يلج
وخيلعــون عليهــم صفــة األئمــة الربانيــني، فيثبتــون هــذا وحيذفــون ذاك اختيــارًا 
ــًا( ملجــرد تكميــل العــدد، وبعضهــم ال يكمــل معــه العــدد ممــن  وحذفــًا )كيفي
اختارهــم فيقــول: إن الباقــني ســوف يأتــون، ونســوا أن جعلهــم أئمــة مــن اهلل 

وليــس اختيــارا كــا يف اآليــات..... وغرهــا مــن الدالئــل العديــدة األخــرى

خطــب النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف حجــة الــوداع مخــس خطــب يف مكــة 
يف عرفــات، ويف يــوم الرويــة، ويف منــى يــوم العيــد، ووســط أيــام الترشيــق ويف 
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مســجد اخليــف يــوم النفــر: وتضمنــت أمــور املســلمني بــني فيهــا لألمــة معــامل 
دينهــا مــن صــاة وزكاة وصــوم واحلــج و التأكيــد عــى الثقلــني: القــرآن والعرة 
و برشهــا باألئمــة اإلثنــي عــرش مــن أهــل بيتــه صــى اهلل عليــه وآلــه، وشــدد عى 
أنــه ال أمــان للمســلمني مــن الضــال إال بالتمســك بالثقلــني: القــرآن والعــرة. 
مــن بعــده، ووصيتــه هبــم..، وبســبب حساســية قريــش، مل يكــرس النبــي صــى 
ــن  ــة م ــذ البيع ــمي ومل يأخ ــكل رس ــرة بش ــرة الطاه ــة الع ــه والي ــه وآل اهلل علي
ــن  ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــق عودت ــام،. ويف طري ــه الس ــي علي ــلمني لع املس
حجــة الــوداع نــزل عليــه جربئيــل عليــه الســام بقولــه تعــاىل باآليــة األوىل ﴿

يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك الــخ﴾ فأوقــف النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه املســلمني يف اجلحفــة عنــد غديــر خــم فخطــب اخلطبــة السادســة، 
فبلغهــم مــا أمــره بــه ربــه، وأصعــد عليــًا عليــه الســام معــه عــى املنــرب، ورفــع 
بيــده معلنــًا واليتــه مــن بعــده، وأمــر أن تنصــب لــه خيمــة، وأن هينئه املســلمون 
بالواليــة، فهنــؤوه وبايعــوه فنزلــت عنــد ذلــك آيــة إكــال الديــن وإمتــام النعمــة 
ــم  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــاىل: ﴿الي ــه تع ــي قول ــرة، وه ــرة الطاه ــة الع بوالي
وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دينًا﴾الــخ. وذلــك يف يــوم 
ــن  ــة م ــه األّم ــف اهلل ب ــا كل ــن: م ــة. والّدي ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــر الثام الغدي

جممــوع العقائــد، واألعــال، والرشائــع، والنظــم.

وقبــل وصــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه إىل املدينــة وبعــده، بــدأت تركات 
ــزل اهلل تعــاىل: ســأل ســائٌل  قريــش واملنافقــني، ولكــن اهلل تعــاىل أحبطهــا، وأن
بعــذاٍب واقــع الــخ.، ومــع أن عــددًا مــن مصــادر الســنيني توافقنــا عــى تفســر 
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ــة  ــه والي ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــان النب ــر وإع ــة الغدي ــاث بقص ــات الث اآلي
ــم  ــر مفرهي ــن أكث ــام ولك ــم الس ــرة عليه ــرة الطاه ــام والع ــه الس ــي علي ع
ــث  ــذا البح ــة، ويف ه ــددٍة ومتضارب ــرى، متع ــوه أخ ــا بوج ــم فروه وحمدثيه
يتنــاول هــذا املوضــوع وهــو حمــور الدراســات القرآنيــة آليــات الغديــر، 
ــات  ــرية آلي ــراءات التفس ــي: الق ــب ه ــاث مطال ــة وث ــن مقدم ــون م ويك
الغديــر، واملناهــج التفســرية آليــات الغديــر، وأســباب نــزول آليــات الغديــر، 

ــق. ــة، واهلل ويل التوفي ــم اخلامت ث

املطلب الأول: القراءات التف�سريية لآيات الغدير.

ــرآن،  ــع الق ــف م ــر يف املصح ــرآن، مل تذك ــن الق ــت م ــاظ ليس ــي: »ألف وه
ــض  ــر بع ــل تفس ــات، ألج ــع اآلي ــة م ــات اآلحادي ــرت يف الرواي ــا ذك لكنه
ــات عــى وجــه تفســرها«،  ــة«، و هــي »ألفــاظ ذكــرت يف اآلي األلفــاظ القرآني
ــض  ــر لبع ــي تفس ــل ه ــرآن أصا؛ب ــن الق ــس م ــرية لي ــراءة التفس ــذه الق فه
ألفــاظ القــرآن الكريــم، ليــس حجــة ملزمــة... إال بمقــدار مــا يســنده الدليــل 
اللغــوي والســياقي، وقــد يكــون تفســر حجــة يف حــاالت خاصــة يضيــق املقــام 
اآلن عــن رشحهــا، ويمكــن تســمية هــذه الصــورة: »األلفــاظ التفســرية«. وقــد 
ورد مــن الشــية مــن املســلمني الشــيعة واملســلمني غــر الشــيعة فــوالً نذكــر مــن 

ــم ــم منه مصادره

- مثــل مــا ذكــر يف تفســر الشــوكاين: وأخــرج ابــن أيب حاتــم، وابــن مردويه، 
ُســوُل  َا الرَّ وابــن عســاكر، عــن أيب ســعيد اخلدري قــال نزلت هــذه اآليــة ﴿َيـٰــَأهيُّ
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َبّلــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك﴾ عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خــّم، يف 
عــّي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه.

- وأخــرج ابــن مردويــه، عــن ابــن مســعود قــال كنــا نقــرأ عــى عهــد رســول 
ــك  ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م ــول بل ــا الرس ــا أهي ــه »ي ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ص
ــن  ــك م ــالته واهلل يعصم ــت رس ــا بلغ ــل ف ــني وإن مل تفع ــوىل املؤمن ــا م إن علي

ــاس«. الن

ــن  ــد ب ــر حمم ــو جعف ــال أب ــال: وق ــة اإلك ــره آلي ــي يف تفس ــر الثعلب - وذك
ــا  ــب، { فل ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــك يف فض ــزل إلي ــا أن ــغ م ــاه: }بّل ــي: معن ع
نزلــت اآليــة » أخــذ صــى اهلل عليــه وآلــه بيــد عــي عليــه الســام، فقــال: مــن 

ــواله. ــي م ــواله فع ــت م كن

- ابــن شــهر آشــوب، عــن تفســر الثعلبــي، قــال جعفــر بــن حممــد )عليهــا 
ــزل إليــك مــن ربــك يف عــي. هكــذا  ــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أن الســام(: » ي
أنزلــت، فلــا نزلــت هــذه اآليــة أخــذ النبــي )صــى اهلل عليــه و آلــه( بيــد عــي 

عليــه الســام فقــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله -.

ــه  ــر علي ــو جعف ــال أب ــال: ق ــة، ق ــى اآلي ــي( يف معن ــر الثعلب ــن )تفس - و م
الســام حممــد بــن عــي: » معنــاه بلــغ مــا انــزل إليــك مــن ربــك يف فضــل عــي 

عليــه الســام.

- ذكــر الســيوطي يف تفســره مــا يــي: وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابن مســعود 
قــال: كنــا نقــرأ عــى عهــد رســول صــى اهلل عليــه وآلــه }يــا أهيــا الرســول بلــغ 
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مــا أنــزل إليــك مــن ربــك{ أن عليــًا مــوىل املؤمنــني }وإن مل تفعــل فــا بلغــت 
رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس{.

ــي:  ــا ي ــدة م ــة 67املائ ــره اآلي ــب يف تفس ــويس يف روح املعان ــر االل -ذك
وأخــرج اجلــال الســيوطي يف »الــدر املنثــور« عــن أبـــي حاتــم وابــن مردويــه 
وابــن عســاكر راويــن عــن أبـــي ســعيد اخلــدري قــال: نزلــت هــذه اآليــة عــى 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يــوم غديــر خــم يف عــي بــن أبـــي طالــب كرم 
اهلل تعــاىل وجهــه، وأخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود قــال: كنــا نقــرأ عــى 
ُســوُل َبّلــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك  َا الرَّ عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم }َيـٰــَأهيُّ

ــَت ِرَســاَلَتُه{ ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــًا ويل املؤمنــني }َوإِن ملَّ ــَك{ إن علي ّب ِمــن رَّ

أما يف مصادر الشيعة نذكر ناذج مما ورد:

- ويف الغدير: 1 / 214

نزلــت هــذه اآليــة الرشيفــة يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة ن ســنة حجــة 
ــ ( ملــا بلــغ النبــي األعظــم صــى اهلل عليــه وآلــه غديــر خــم، فأتــاه  الــوداع)10 ه
ــا حممــد إن اهلل  ــل هبــا عــى مخــس ســاعات مضــت مــن النهــار فقــال: ي جربئي
يقــرؤك الســام ويقــول لــك: يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربك - 

يف عــي عليــه الســام - وإن مل تفعــل فــا بلغــت رســالته، اآليــة.

ــًا مــن اجلحفــة فأمــر  ــدون قريب ــة ألــف أو يزي ــل القــوم وهــم مائ وكان أوائ
أن يــرد مــن تقــدم منهــم وحيبــس مــن تأخــر عنهــم يف ذلــك املــكان، وقــد ذكــر 
ــت يف  ــة نزل ــة رووا أن اآلي ــل اجلاع ــن أه ــًا م ــني مؤلف ــه اهلل ثاث ــي رمح األمين
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واليــة عــي صــى اهلل عليــه وآلــه.

- عــي بــن إبراهيــم: و أخربنــا أمحــد بــن إدريــس، عــن حممــد بــن عبــد اهلل، 
عــن حممــد بــن عــي، عــن عــي بــن حســان، عــن عبــد الرمحــن بــن كثــر، عــن 
أيب احلســن عليــه الســام يف قولــه تعــاىل: ﴿َســَأَل َســآِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع﴾، قــال: 
-ســأل رجــل عــن األوصيــاء، و عــن شــأن ليلــة القــدر و مــا يلهمــون فيهــا؟ 
فقــال: النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: ســألت عــن عــذاب واقــع ثــم كفــرت بــأن 
ــال:  ــاِرِج{ ق ــَن اهللَِّ ِذي امْلََع ــٌع * مِّ ــُه َدافِ ــَس َل ــع }َلْي ــإذا وق ــون، ف ــك ال يك ذل
وُح{ يف صبــح ليلــة القــدر إَِلْيــِه مــن عنــد النبــي صــى  }َتْعــُرُج امْلََاِئَكــُة َوالــرُّ

اهلل عليــه وآلــه و الــويص عليــه الســام.

- حممــد بــن يعقــوب: عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أمحــد بــن حممــد، عــن 
ــن  ــر، ع ــن أيب بص ــه، ع ــن أبي ــليان، ع ــن س ــد اب ــن حمم ــد، ع ــن خال ــد ب حمم
ــٍع *  ــَذاٍب َواِق ــآِئٌل بَِع ــَأَل َس ــاىل: }َس ــه تع ــام، يف قول ــه الس ــد اهلل علي أيب عب
ْلَكافِِريــَن{ بواليــة عــي }َلْيــَس َلــُه َدافِــٌع{ ثــم قــال: -هكــذا و اهلل نــزل هبــا  لِّ

ــه. ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــى حمم ــه الســام ع ــل علي جربئي

- و عنــه، قــال: حدثنــا أمحــد بــن القاســم، عــن أمحــد بــن حممــد الســياري، 
عــن حممــد بــن خالــد، عــن حممــد بــن ســليان، عــن أبيــه، عــن أيب بصــر، عــن 
ْلَكافِِريَن{  أيب عبــد اهلل عليــه الســام، أنــه تــا: }َســَأَل َســآِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع * لِّ
ــال: -هكــذا يف مصحــف فاطمــة عليهــا  ــم ق ــٌع{ ث ــُه َدافِ ــَس َل ــة عي{َلْي بوالي

الســام.
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- رشف الديــن النجفــي: عــن حممــد الربقــي، عــن حممــد بــن ســليان، عــن 
ــل:  ــز و ج ــه ع ــام، يف قول ــه الس ــد اهلل علي ــن أيب عب ــر، ع ــن أيب بص ــه، ع أبي
ْلَكافِِريــَن{ بواليــة عــي }َلْيــَس َلــُه َدافِــٌع{،  }َســَأَل َســآِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع * لِّ
ثــم قــال: -هكــذا و اهلل نــزل هبــا جربئيــل عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، و 

هكــذا هــو مثبــت يف مصحــف فاطمــة عليهــا الســام.

أمهية القراءات التفسرية آليات الغدير:

1- عناية املفرين هبا جنًبا إىل جنب مع القراءات املتواترة يف كتبهم.

2- أحيانا تدل عى معنى صحيح ال تدل عليه القراءة املتواترة.

3- توضح أحياًنا املقصود من القراءة املتواترة.

4- يفضــل جعلهــا يف مؤلفــات خاصــة مجعــت التفســرية لســهولة الرجــوع 
إليهــا.

5- العناية بتوجيهها التوجيه النحوي وبيان كثر من آثارها عى اللغة.

ــه  ــكام يف الفق ــى األح ــا ع ــان آثاره ــرية وبي ــراءات التفس ــام بالق 6- االهت
ــد. ــامي ويف العقائ اإلس

املطلب الثاين: املناهج التف�سريية لآيات الغدير.

املنهج األّول التفسر بالعقل وصوره:

ُيطلــق التفســر بالعقــل، وُيــراد بــه التفســر بغــر النقــل، ســواء أكان التفســر 
ــل الفطري بالعق
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1- التفسر بالعقل الريح الفطري: أّن العقل الريح ُيقّسم إىل:

ــا  ــي، إدراك م ــل عم ــم، وإىل عق ــب أن ُيعل ــا جي ــري أي: إدراك م ــل نظ عق
ــهيد  ــت الش ــد اثب ــة، وق ــألة اإلمام ــاة. كمس ــى احلي ــق ع ــل وُيطبَّ ــب أن ُيعم جي
ــة،  ــول اإلمام ــث ح ــة بح ــة يف كتاب ــة عقلي ــة بدالل ــدر اإلمام ــر الص ــد باق حمم
وذكــر الــرازي يف املســألة الرابعــة: قــال أصحــاب اآلثــار: إنــه ملــا نزلــت هــذه 
اآليــة عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل يعمــر بعــد نزوهلــا إال أحــدًا وثانــني 
يومــًا، أو اثنــني وثانــني يومــًا، ومل حيصــل يف الرشيعــة بعدهــا زيــادة وال نســخ 
وال تبديــل ألبتــة000ويف تفســر اآليــة 67ذكــر الــرازي يف املســألة العــارشة مــا 
ــت  ــا نزل ــام، ومل ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــة يف فض ــت اآلي ــي:. نزل ي
هــذه اآليــة أخــذ بيــده وقــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اّللهــم وال مــن 
ــب  ــن طال ــا اب ــك ي ــًا ل ــال: هنيئ ــر.... فق ــه عم ــاداه، فلقي ــن ع ــاد م وااله وع
أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة، وهــو قــول ابــن عبــاس والــرباء 

بــن عــازب وحممــد بــن عــي. انتهــى.

ابــن اجلــوزي: وأمــا اآليــة 3 مــن املائــدة فذكــر قولــه: ﴿اليــوم أكملــت لكــم 
دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي﴾ فقــال عمــر: إيِن ألعلــم اليــوم الــذي نزلــت 
فيــه عــى رســول اهلل، والســاعة التــي نزلــت فيهــا، واملــكان الــذي نزلــت فيــه 
ــّية  ــت عش ــظ »نزل ــة. ويف لف ــوم مجع ــة يف ي ــم بعرف ــو قائ ــول اهلل وه ــى رس ع
عرفــة« قــال ســعيد بــن جبــر: عــاش رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد ذلك 
أحــدًا وثانــني يومــًا. وســنرى أســباب النــزول الصــح هــذا الــكام أم خطــأ. 
ــي  ــج قــال: مكــث النب ــن جري ــر عــن اب ــن جري وذكــر الســيوطيي: وأخــرج اب
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صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد مــا نزلــت هــذه اآليــة إحــدى وثانــني ليلــة قولــه ﴿
اليــوم أكملــت لكــم دينكــم﴾.

ــاء  ــن عط ــل ب ــس واص ــة. فأس ــدارس الكامي ــوء امل ــى ض ــر ع 2- التفس
ــعري )330هـــ(  ــن األش ــو احلس ــام أب ــزال، وأق ــة االعت )80 131هـــ( مدرس
ــم  ــت عليه ــل البي ــة أه ــت مدرس ــنة(. وانتعش ــاعرة)عامة الس ــة األش مدرس
ــة بعقائــد خاّصــة يف مســألة اإلمامــة والعصمــة ومــا إىل ذلــك  الســام الكامي
ــة  ــدر اإلســام. أن العام ــذ ص ــت من ــل البي ــا أه ــدع هب ــي ص ــور الت ــن األم م
الطباطبائــي يفــّر آيــات الغديــر عــى ضــوء املــدارس الكاميــة ونذكــر نــاذج 

ــزول. ــباب الن ــث يف أس ــذا البح ــك يف ه ــن تل م

ــن  ــر م ــاق: وإن تفاس ــة واألخ ــنن االجتاعي ــوء الس ــى ض ــر ع 3- التفس
ــف،  ــزان،، والكاش ــل، واملي ــن التأوي ــرآن، وحماس ــال الق ــار، ويف ظ ــل: املن قبي
ومــن وحــي القــرآن، يمكــن تصنيفهــا ضمــن هــذا االجتــاه وســنذكر مــن امليزان 
يف أســباب النــزول آليــات الغديــر. ومــن الذيــن اهتــم بعلــم النفــس واألخاق 
ــا أكملــت الفرائــض بالواليــة  هــو الفيــض الكاشــاين ومــن أقوالــه: َأقــول: اّن
ألّن النّبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أنــى مجيــع مــا اســتودعه اهلل مــن العلــم إىل عــّي 
صلــوات اهلل عليــه ثــّم ذرّيتــه األوصيــاء واحــدًا بعــد واحــد فلــّا أقامهــم مقامــه 
ومتّكــن النـّـاس مــن الّرجــوع إليهــم يف حاهلــم وحرامهــم واســتمّر ذلــك بقيــام 
ــذا  ــد ورد ه ــاء اهلل وق ــة إنش ــت النّعم ــن ومّت ــل الّدي ــد كم ــد واح ــه بع ــد ب واح

املعنــى بعينــه عنهــم عليهــم الســام ويــأيت مــا يقــرب منــه يف خطبــة الْغديــر.

4- التفســر حســب تأويــات الباطنيــة: ُعرفــوا بالباطنيــة ألخذهــم باطــن 
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القــرآن دون ظاهــره، وُيــراد هبــا اإلســاعيلية الذيــن قالــوا بإمامــة إســاعيل بــن 
جعفــر الصــادق عليــه الســام بعــد رحيــل أبيــه. أسســه بــأيب اخلطاب األســدي 

وزمائــه لذلــك ســموهم باخلطابيــة ولعنهــم األئمــة املعصومــني.

ــد  ــه يقص ــر أن ــه: ويظه ــابوري: منهج ــي النيس ــاري القم ــر االش 5-التفس
ــى  ــن املعن ــد م ــب إىل أبع ــذي يذه ــويف ال ــاري الص ــر اإلش ــل التفس بالتأوي
الظاهــر لآليــة. اآليــة 67 مــن املائــدة فذكــر: ثــم أمــر رســوله بــأن ال ينظــر إىل 
ــا  ــا أهي ــال: ﴿ي ــم فق ــوف مكروهه ــن وال يتخ ــرة املعاندي ــن وكث ــة املقتصدي قل
الرســول بلــغ﴾ عــن أيب ســعيد اخلــدري - أن هــذه اآليــة نزلــت يف فضــل عــي 
بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه وكــرم اهلل وجــه يــوم غديــر خــم، فأخــذ رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بيــده وقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا عــّي مــواله. اللهم 
ــن أيب  ــا اب ــك ي ــًا ل ــال: هنيئ ــر وق ــه عم ــاداه. فلقي ــن ع ــاد م ــن وااله وع وال م
طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة - وهــو قــول ابــن عبــاس 

والــرباء بــن عــازب وحممــد بــن عــي.

- ابــن عجيبــة: اآليــة1 املعــارج: وقيــل: هــو احلــارث بــن النعــان الفهــري، 
: - َمــن كنــُت  وذلــك أنــه مّلــا بلغــه قــوَل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف َعــِيّ
ــا فَأْمطِــر علينــا  مــواله َفَعــِيٌّ مــواله -، قــال: اللهــم إن كان مــا يقــول حممــد حقًّ
ــه،  ــى دماغ ــع ع ــر، فوق ــاه اهلل بَحَج ــى رم ــث حت ــا لب ــاء، ف ــن الس ــارًة م حج

فخــرج مــن أســفله، فهلــك مــن ســاعته.

5- التفسر عى ضوء العلم احلديث التجريبي.
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تفســر القــرآن الكريــم بمكتشــفات العلــم التجريبــي، و هــو اجتهــاد 
املفر)املجتهــد قــد خيطــيء أو قــد يصيــب( يف كشــف الصلــة بــني آيــات القرآن 
ــه إعجــاز  ــي عــى وجــه يظهــر ب ــم التجريب ــة ومكتشــفات العل ــم الكوني الكري
للقــرآن يــدل عــى مصــدره وصاحيتــه لــكل زمــان ومــكان-.، ومنهــا تفســر 
آيــات الغديــر واثبــات زمــن نزوهلــا يف الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة بواســطة 
ــة ان  ــال معرف ــن خ ــن وم ــاس الزم ــاء يف قي ــم الفيزي ــات وعل ــم الرياضي عل
الرســول تــويف حســب روايــة أهــل الســنة بعــد81 يومــا مــن رجوعــه إىل الدينــة 

املنــورة وا يــوم وفاتــه هــو نفــس يــوم والدتــه فيحســب األيــام كــا يــي:

ــوم  ــرم +11ي ــوم يف املح ــر +30ي ــوم يف صف ــع األول+29ي ــوم يف الربي 11ي
يف ذي احلجــة =81يــوم فيــوم 18مــن ذي احلجــة هــو نــزول آيــات الغديــر ال 
يكــون ضمــن احلســاب وكذلــك يــوم 12 الربيــع ال حيســب ألنــه يــوم الوفــاة 
قبــل 81يومــًا رجوعــًا علــًا ان كل ثاثــة شــهور هنــاك شــهر 30يــوم وشــهرين 
29 يــوم فيكــو الفــرق بــني املياديــة واهلجريــة خــال ســنة 11يــوم، أي ان هــذا 
الرقــم اقــرب مــن رقــم نزولــه يف يــوم عرفــة أو يــوم العيــد يف منــى حيــث يكون 
ــني  ــذا الرقم ــد. وه ــى يف العي ــد(، و91للمن ــل العي ــى التوايل92للعرفات)قب ع
اكــرب 81، إذن مل تنــزل اآليــة يف العرفــة وال يف يــوم العيــد وتصــح روايــة الشــيعة 
ــدو  ــم مؤي ــًا فرق ــهرين 30يوم ــو كان الش ــى ل ــم، وحت ــر خ ــت يف غدي ــا نزل أن

الشــيعة هــي األقــرب.

وروايــة الشــيعة ان التبــي تــويف بعــد 70يومــا مــن حادثــة الغديــر ونحســب 
الزمــن كــا يــي:



 أسباب  تول آيات الغدير

113

12مــن يــوم الغديــر داخــل باقــي مــن ذي احلجــة +30 حمــرم +28 يــوم مــن 
صفــر داخــل =70يــوم إذن الروايــة صحيحــة

املنهج الثاين: التفسر بالنقل وصوره:

1 تفســر القــرآن بالقــرآن: اعتمــدوا القــرآن نفســه لتفســر القــرآن؛ وذلــك 
ملــا ورد عــن النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه وأئّمــة أهــل البيــت عليهــم الســام أّن 
ــض.  ــه ببع ــق بعض ــًا وينط ــه بعض ــّدق بعض ــًا ويص ــه بعض ــّر بعض ــرآن يف الق
وقــد اتبــع هــذه الطريقــة مجلــة مــن أعــام املفّريــن مــن الفريقــني كالطــربي 
والــرازي والطــربيس والطــويس والطباطبائــي. ففــي تفســر االية3املائــدة قــال 
ــروا﴾، ويف  ــن كف ــس الذي ــوم يئ ــه ﴿الي ــرر يف قول ــوم املتك ــزان: وأن الي يف املي
قولــه ﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم﴾، ُأريــد بــه يــوم واحــد يئــس فيــه الكفــار 
وُأكمــل فيــه الديــن. ثــم مــا املــراد هبــذا اليــوم الواقــع يف قولــه تعــاىل ﴿اليــوم 
يئــس الذيــن كفــروا مــن دينكــم فــا ختشــوهم﴾؟فراجع وســنذكر يف أســباب 

النــزول كثــرًا مــن آرائهــم.

قــال ابــن عاشــور املفــر بالقــران حيــث يف تفســر اآليــة 3املائــدة مــا يــي«: 
ألّنــه زمــان ظهــور هــذا اإلمتــام: إذ اآليــة نازلــة يــوم حّجــة الــوداع عــى أصــّح 
األقــوال، فــإن كانــت نزلــت يــوم فتــح مكــة، وإن كان القــول بذلــك ضعيفــًا، 
فتــام النعمــة فيــه عــى املســلمني: أْن مّكنهــم مــن أشــّد أعدائهــم، وأحرصهــم 
ــى  ــم﴾ إالّ ع ــم دينك ــت لك ــه: ﴿أكمل ــده قول ــن يناك ــتئصاهلم، لك ــى اس ع

ــدة. تأويــات بعي
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وظاهر العطف يقتي: أّن متام النعمة منَّة أخرى غر إكال الدين...

2 التفســر البيــاين للقــرآن: تطبيــق املنهــج األديب يف تفســر القــرآن الكريــم 
كــا ســيد قطــب وتفســر التفســر البيــاين للدكتــورة عائشــة عبــد الرمحــن بنــت 

الشــاطيء و تفســر الطــربيس اآليــة 3 مــن املائــدة حيــث ذكــر:

- قــال أبــو عــي الطــربيس: املــروي عــن اإلمامــني أيب جعفــر و أيب عبــد اهلل 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــب النب ــد أن نص ــزل بع ــا ان ــه إن ــام: » أن ــا الس عليه
عليــا عليــه الســام علــا لألنــام يــوم غديــر خــم منرفــه عــن حجــة الــوداع 
» قــال: - و هــي آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل تعــاىل ثــم مل ينــزل بعدهــا فريضــة -. 

ــاك الكثــر مــن الروايــات يف تفســره. وهن

الطــربيس: اآليــة 1املعــارج قــال: حدثنــا ســفيان بــن عيينــة عــن جعفــر بــن 
حممــد الصــادق عــن آبائــه عليهــم الســام قــال: مّلــا نصــب رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وآلــه عّليــًا عليــه الســام يــوم غديــر خــم وقــال: مــن كنــت مــواله فعــّي 
مــواله » طــار ذلــك يف البــاد فقــدم عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه النعــان 
ــه إال اهلل وأنــك  ــا عــن اهلل أن نشــهد أن ال إل ــن احلــرث الفهــري فقــال: أمرتن ب
ــا باجلهــاد واحلــج والصــوم والصــاة والــزكاة فقبلناهــا ثــم  رســول اهلل وأمرتن
مل تــرض حتــى نصبــت هــذا الغــام فقلــت: » مــن كنــت مــواله فعــّي مــواله 
ــه إال هــو إن  » فهــذا يشء منــك أو أمــر مــن عنــد اهلل فقــال: » واهلل الــذي ال إل

هــذا مــن اهلل -

وىل النعــان بــن احلــرث وهــو يقــول اللهــم إن كان هــذا هــو احلــق مــن عندك 



 أسباب  تول آيات الغدير

115

فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء فرمــاه اهلل بحجــر عــى رأســه فقتله وأنــزل اهلل 
تعــاىل ســأل ســائل بعــذاب واقــع.

ــراب  ــال إع ــن خ ــك م ــة: و ذل ــد العربي ــة والقواع ــرآن باللغ ــر الق 3 تفس
ــك  ــتفيدين يف ذل ــا، مس ــات ومعانيه ــاظ اآلي ــة ألف ــا إىل دراس ــل وتركيبه اجلم
مــن علــوم النحــو والــرف والباغــة وأقســامها مــن املعــاين والبديــع ومــا إىل 
ذلــك، ويــرون أن القــرآن قــد نــزل باللغــة العربيــة والبــد لفهمــه مــن االســتعانة 
ــاظ  ــاين األلف ــب ومع ــراب والركي ــاه باإلع ــذا االجت ــم ه ــد اهت ــة وق ــذه اللغ هب
ــاه األديب:  ــر ذات االجت ــم التفاس ــك، وأه ــا إىل ذل ــات وم ــة واملرادف والفصاح
ــويس  ــان للط ــر التبي ــرشي،، وتفس ــاف للزخم ــربيس، والكش ــان للط ــع البي جمم
وغرهــا.. فقــال: قــرأ نافــع وعاصــم يف روايــة أيب بكــر وابــن عامــر »رســاالته« 
ــد. مــن قــرأ عــى اجلمــع ذهــب  عــى اجلمــع. الباقــون »رســالته« عــى التوحي
إىل أن األنبيــاء يبعثــون بــروب الرســائل واختــاف العبــادات. ومــن وحــد، 
ــه يــدل عــى الكثــرة000ويف أســباب النــزول. الرابــع - قــال أبــو جعفــر  فألن
وأبــو عبــد اهلل عليهــا الســام إِن اهلل تعــاىل: ملــا أوحــى اىل النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه أن يســتخلف عليــًا كان خيــاف أن يشــق ذلــك عــى مجاعــة مــن أصحابــه، 

فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة تشــجيعًا لــه عــى القيــام بــا أمــره بادائــه.

4 تفســر القــرآن باملأثــور عــن النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه واألئّمــة عليهــم 
الســام.

فأشهر املصنّفات عى هذا النمط عند أهل السنّة عبارة عن:
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- تفسيـــر أيب جعفــر حممــد بــن جرير الطــربي )224 310 هـ( وهــذا الكتاب 
ــى  ــة ع ــندة أو موقوف ــذا مس ــا ه ــن مزاي ــال، وم ــذا املج ــف يف ه ــا ُأّل ــع م أوس
الصحابــة والتابعــني، وقــد ســّهل بذلــك طريــق التحقيــق والتثبيــت منهــا، نعــم 
فيهــا مــن اإلرسائيلّيــات واملســيحّيات مــا ال حيــى كثــرة. أن الطــربي املعــروف 

قــد ألــف كتابــًا مــن جملديــن مجــع فيــه أحاديــث الغديــر وطرقهــا وأســانيدها.

ويليــه يف التبســط تفســر الثعلبي )املتــوّف 427 هـ( باســم )الكشــف والبيان( 
ــق  ــال التحقي ــض اهللّ رج ــى أن يقّي ــة، عس ــخه قليل ــوط، ونس ــر خمط وهــو تفس
إلخراجــه إىل عــامل النــور، ومؤّلفــه مــن املعرفــني بفضائــل أهــل البيــت عليهــم 
الســام، فقــد روى نــزول كثــر مــن اآليــات يف حــّق العــرة الطاهــرة، وينقــل 

عنــه كثــرًا ا ويف تفســر امليــزان: 6 / 54

ــا  ــا أهي ــه: ي ــى قول ــد: معن ــن حمم ــر ب ــال جعف ــال ق ــي ق ــر الثعلب ــن تفس وع
الرســول بلــغ مــا أنــزل اليــك مــن ربــك، يف فضــل عــي، فلــا نزلــت هــذه أخــذ 

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بيــد عــي فقــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله.

وعنــه بإســناده عــن الكلبــي عــن أيب صالــح عــن ابــن عبــاس يف هــذه اآليــة 
ــه أن  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــر اهلل النب ــب، أم ــن أيب طال ــي ب ــت يف ع ــال: نزل ق
يبلــغ فيــه فأخــذ بيــد عــي فقــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال 

مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه.

لسيد البحراين يف كتبه مثل غاية املرام وتفسر الربهان.

ــل إنــا نزلــت  ــد قي ــال وق ــدة ق ــة 3 مــن املائ ــر: مــن تفســر اآلي ــن كث - اب



 أسباب  تول آيات الغدير

117

عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف مســره إىل حجــة الــوداع، ثــم رواه مــن 
طريــق أيب جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أنــس. قلــت وقــد روى ابــن مردويــه 
مــن طريــق أيب هــارون العبــدي عــن أيب ســعيد اخلــدري أنــا نزلــت عى رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خــم حــني قــال لعــي » مــن كنــت مــواله 
فعــي مــواله » ثــم رواه عــن أيب هريــرة، وفيــه أنــه اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي 
احلجــة، يعنــي مرجعــه عليــه الســام مــن حجــة الــوداع، وال يصــح هــذا وال 
هــذا، بــل الصــواب الــذي ال شــك فيــه وال مريــة أنــا أنزلــت يــوم عرفــة، وكان 

يــوم مجعــة. ويف أســباب النــزول ســنبني أي تفســر هــو الصــواب.

تفســر الــدر املنثــور للســيوطي )املتــوّف 911 هـــ( ففيــه مــا ذكــره الطربي يف 
تفســره وغــره ويبــدو مــن كتابــه )اإلتقــان( أّنــه جعلــه مقّدمــة لذلــك التفســر، 
ــي  ــوع إىل النب ــور املرف ــر باملأث ــن التفس ــذة م ــان( نب ــة )اإلتق ــر يف خامت ــد ذك وق
صــى اهلل عليــه وآلــه مــن أّول الفاتــة إىل ســورة النــاس. - قــال يف الــدر املنثــور: 
2 / 298: وأخــرج ابــن أيب حاتــم وابــن مردويــه وابــن عســاكر عــن أيب ســعيد 
اخلــدري قــال: نزلــت هــذه اآليــة: يــا أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن 
ربــك، عــى رســول اهلل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خــم يف عــي 

بــن أيب طالــب. وهنــاك الكثــر واكتفينــا هبــذا.

ــِن  ــارُث ب ــو احل ــَل ه ــارج:، وقي ــورة املع ــة األوىل 1 يف س ــعود اآلي ــو س -أب
ــه ملــا بلَغــُه قــوُل رســوِل اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف  النعــاِن الفهــريُّ وذلــَك أنَّ
عــَي ريَض اهلل عنــُه - مــن كنــُت مــوالُه فعــيٌّ مــوالُه - قــاَل اللهــمَّ إْن كاَن مــا 
يقــوُل حممــٌد حقــًا فأمطــْر علينــا حجــارًة مــن الســاِء، فــا لبــَث َحتَّــى رمــاُه اهلل 
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تعــاىَل بحجــٍر فوقــَع عــى دماِغــِه فخــرَج مــن أســفِلِه فهلــَك مــن ســاعتِِه.

ــد  ــن حمم ــد اهللّ ب ــد عب ــو حمم ــدة: روى أب ــن املائ ــة 67 م ــي: اآلي - الثعلب
ــن  ــد اب ــر حمم ــو بك ــا: أب ــان النصيبين ــن عث ــد ب ــن حمم ــو احلس ــا أب ــي ن القاين
احلســن الســبيعي نــا عــي بــن حممــد الّدهــان، واحلســني بــن إبراهيــم اجلصــاص 
قاالنــا احلســن بــن احلكــم نــا احلســن بــن احلســني بــن حيــان عــن الكلبــي عــن 
ــْغ{ قــال: » نزلــت يف  ُســوُل َبلِّ َا الرَّ أيب صالــح عــن ابــن عبــاس يف قولــه }َيـٰــَأهيُّ
ــذ  ــه فأخ ــغ في ــلم أن يبل ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــر النب ــه( أم ــي )ريض اهلل عن ع
)عليــه الســام( بيــد عــي، وقــال: » مــن كنــت مــواله فعــي مــواله اللهــم واِل 

مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه ».

وبلــغ مــا أنــزل إليــك يف حقــوق املســلمني فلــا نزلــت اآليــة خطــب رســول 
اهللّ صــى اهلل عليــه وســلم أي يــوم هــذا احلديــث يف خطبــة الــوداع، ثــم قــال: 

هــل بّلغــت »

-الثعلبــي اآلية1املعــارج: حّدثنــي أيب عــن جعفــر بن حممــد عن آبائــه، فقال: 
- ملــا كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بغدير خــم، نــادى بالنــاس فاجتمعوا، 
فأخــذ بيــد عــّي ريض اهلل عنــه فقــال: » َمــْن كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله -.؛فشــاع 
ذلــك وطــار يف البــاد، فبلــغ ذلــك احلــرث بــن النعــان القهــري فأتــى رســول 
ــّي  ــى النب ــّم أت ــى األبطــح... ث ــى أت ــه حّت ــة ل ــه عــى ناق ــه وآل اهلل صــى اهلل علي
صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو يف مــأل مــن أصحابــه فقــال: يــا حممــد أمرتنــا عــن اهلل 
أن نشــهد أن ال إلــه إالّ اهلل وأّنــك رســول اهلل فقبلنــاه منــك، وأمرتنــا أن نصــّي 
مخســًا فقبلنــاه منــك، وأمرتنــا بالــزكاة فقبلنــا، وأمرتنــا باحلــّج فقبلنــا، وأمرتنــا 
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أن نصــوم شــهرًا فقبلنــا، ثــّم مل تــرض هبــذا حّتــى رفعــت بضبعــي ابــن عّمــك 
ففضلتــه علينــا وقلــت: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، فهــذا يشء منــك أم مــن 

اهلل تعــاىل؟

ــان  ــن النع ــرث ب ــوىّل احل ــن اهلل » ف ــذا م ــو ه ــه إالّ ه ــذي ال إل ــال: » واّل فق
يريــد راحلتــه وهــو يقــول: اللهــّم إن كان مــا يقولــه حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة 
ــر  ــاه اهلل بحج ــى رم ــا حّت ــل إليه ــا وص ــم، ف ــذاب ألي ــا بع ــاء، أو ائتن ــن الس م
ــَأَل  ــبحانه: ﴿َس ــزل اهلل س ــه، وأن ــره فقتل ــن دب ــرج م ــه وخ ــى هامت ــقط ع فس

ــٌع﴾ -. ــُه َدافِ ــَس َل ــَن َلْي ْلَكافِِري ــٍع لِّ ــَذاٍب َواِق ــآِئٌل بَِع َس

ــر  ــت آخ ــا نع ــٌع{ إم ــُه َدافِ ــَس َل ــه: }َلْي ــارج: قول ــاوي اآلية1املع -الص
ــذا  ــرث( ه ــن احل ــر ب ــو الن ــه: )ه ــتأنف. قول ــه، أو مس ــال من ــذاب، أو ح لع
ــه  ــا بلغ ــه مل ــك أن ــان، وذل ــن النع ــرث ب ــو احل ــل: - ه ــاس، وقي ــن عب ــول اب ق
قــول رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه » يــا عــي مــن كنــت مــواله فعــي مــواله 
». ركــب ناقتــه فجــاء حتــى أنــاخ راحلتــه باألبطــح ثــم قــال: يــا حممــد أمرتنــا 
عــن اهلل أن نشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأنــك رســول اهلل، فقبلنــاه منــك، وأن نحــج 
فقبلنــاه منــك، وأن نصــوم شــهر رمضــان يف كل عــام فقبلنــاه منــك، ثــم مل ترض 
ــال  ــاىل؟ فق ــن اهلل تع ــك أم م ــذا يشء من ــا؛ أفه ــك علين ــن عم ــت اب ــى فضل حت
ــن اهلل ».  ــو إال م ــا ه ــو، م ــه إال ه ــذي ال إل ــه: » وال ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب
فــوىل احلــرث وهــو يقــول: اللهــم إن كان مــا يقــول حقــًا، فأمطــر علينــا حجــارة 
ــع عــى  ــاه اهلل بحجــر، فوق ــى رم ــه، حت ــواهلل مــا وصــل إىل ناقت مــن الســاء، ف
ــل: مجاعــة  ــو جهــل، وقي ــل: أب ــه فنزلــت - وقي ــره فقتل دماغــه فخــرج مــن دب
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مــن كفــار قريــش، وقيــل: هــو نــوح عليــه الســام ســأل العــذاب عــى كفــار 
قومــه. قولــه: )قــال اللهــم( الــخ، أي اســتهزاء وإهيامــًا أنــه عــى بصــرة، حيــث 
جــزم بطانــه. قولــه: )متصــل بواقــع( أي متعلــق بــه، وعيــه فجملــة }َلْيــَس َلــُه 
َدافـِـٌع{ معرضــة بــني العامــل واملعمــول إن جعلــت مســتأنفة، وأمــا إن جعلــت 

ــة. صفــة لعــذاب، فليســت اعراضي

- حممــد مجــال الديــن القاســمي اآلية3املائــدة:، وروى ابــن جريــر مــن طريق 
العــويّف عــن ابــن عبــاس يف اآليــة قــال: ليــس ذلــك بيــوٍم معلــوم عنــد النــاس. 
ومــن طريــق أيب جعفــر الــرازّي: عــن الربيــع بــن أنــس قــال: نزلــت عى رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف مســره إىل حجــة الــوداع. وروى ابــن مردويــه مــن 
طريــق أيب هــارون العبــدّي عــن أيب ســعيد اخلــدرّي؛ أنــا نزلــت عــى رســول 
ــت  ــن كن ــّي: - م ــال لع ــني ق ــّم، ح ــر خ ــوم غدي ــلم ي ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص

مــواله فعــّي مــواله -

ــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة -  ــه الي ــه: إن ــرة وفي ــم رواه عــن أيب هري ث
ــه الصــاة والســام مــن حجــة الــوداع. يعنــي مرجعــه علي

- حممد بن عي رشيد رضا: اآلية 67 من املائدة

بَِّك{تقــدم إن نــداء النبــي صى اهلل  ــْغ َمــآ ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َا الرَّ َيـٰــَأهيُّ
عليــه وآلــه بلقــب الرســول، مل يــرد إالّ يف موضعــني مــن هــذه الســورة، وهــذا 
ــام  ــاب إىل اإلس ــل الكت ــوة أه ــكام يف دع ــياق ال ــاء يف س ــا ج ثانيها؛وكامه
ــذه  ــزول ه ــت ن ــلف يف وق ــرو الس ــف مف ــد اختل ــن. وق ــم يف الدي و حماّجته
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اآليــة، فــروى ابــن مردويــه والضيــاء يف املختــارة عــن ابــن عبــاس، وأبو الشــيخ 
عــن احلســن، وعبــد ابــن محيــد وابــن جريــر وابــن أيب حاتــم وأبــو الشــيخ عــن 
ــغ  ــدء العهــد بالتبلي ــل اإلســام، وب ــدل عــى إنــا نزلــت يف أوائ ــا ي جماهــد، م
العــام. وكأنــا عــى هــذا القــول وضعــت يف آخــر ســورة مدنيــة للتذكــر بــأول 
العهــد بالدعــوة يف آخــر العهــد هبــا، وروى ابــن أيب حاتــم وابــن مردويــه وابــن 
ــن أيب  ــر خــم يف عــّي ب ــوم غدي عســاكر عــن أيب ســعيد اخلــدري إنــا نزلــت ي

طالــب.

وروت الشــيعة عــن اإلمــام حممــد الباقــر إن املــراد بــا أنــزل إليــه مــن ربــه: 
النــص عــى خافــة عــّي بعــده، وإنــه صــى اهلل عليــه وآلــه كان خيــاف إن يشــق 
ذلــك عــى بعــض أصحابــه فشــّجعه اهلل تعــاىل هبــذه اآليــة. ويف روايــة عــن ابــن 
ــى  ــوا: حاب ــّوف إن يقول ــي فتخ ــة ع ــاس بوالي ــرب الن ــره إن خي ــاس إن اهلل أم عب
ابــن عمــه، وإن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فلــا نزلــت اآليــة عليــه يف غديــر خــّم 
أخــذ بيــد عــي وقــال: - مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، 

وعــاد مــن عــاداه - وهلــم يف ذلــك روايــات وأقــوال يف التفســر خمتلفــة.

ومنهــا مــا ذكــره الثعلبــي يف تفســره إن هــذا القــول مــن النبــي صــى اهلل عليه 
وآلــه يف مــواالة عــي شــاع وطــار يف البــاد فبلــغ احلــارث بــن النعــان الفهــري 
فأتــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــى ناقتــه وكان باألبطــح فنــزل وعقــل ناقتــه 
وقــال صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو يف مــأل مــن أصحابــه: يــا حممــد أمرتنــا عــن 
اهلل إن نشــهد إن ال إلــه إال اهلل وأنــك رســول اهلل؛ فقبلنــا منــك - ثــم ذكــر ســائر 
أركان اإلســام وقــال - ثــم مل تــرض هبــذا حّتــى مــددت بضبعــي ابــن عمــك 
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وفّضلتــه علينــا، وقلــت » مــن كنــُت مــواله فعــي مــواله » فهــذا منــك أم مــن 
اهلل؟ فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه واهلل الــذي ال إلــه إال هــو، هــو أمــر اهلل » فــوىل 
ُهــمَّ إِن َكاَن َهـٰــَذا ُهــَو احْلَــقَّ ِمــْن ِعنِدَك  احلــارث يريــد راحلتــه وهــو يقــول: }اللَّ
ــَمآِء َأِو اْئتِنَــا بَِعــَذاٍب َألِيــٍم{ ]األنفــال: 32[ فــا  ــَن السَّ َفَأْمطِــْر َعَلْينَــا ِحَجــاَرًة مِّ
ــره،  ــن دب ــرج م ــه وخ ــى هامت ــقط ع ــر فس ــاه اهلل بحج ــى رم ــا حّت ــل إليه وص
ْلَكافِِريــَن..﴾ املعــارج: 2-1  وأنــزل اهلل تعــاىل: ﴿َســَأَل َســآِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع * لِّ

إلــخ، وهــذه الروايــة موضوعــة.

ــار  ــض كف ــول بع ــن ق ــكاه اهلل م ــا ح ــة. وم ــذه مكي ــارج ه ــورة املع وس
ُهــمَّ إِن َكاَن َهـٰــَذا ُهــَو احْلَــقَّ ِمــْن ِعنــِدَك{ ]كان تذكــرًا بقــول قالــوه  قريش}اللَّ
قبــل اهلجــرة، وهــذا التذكــر يف ســورة األنفــال، وقــد نزلــت بعــد غــزوة بــدر 
قبــل نــزول املائــدة ببضــع ســنني، وظاهــر الروايــة إن احلــارث ابــن النعــان هــذا 
كان مســلًا فارتــد، ومل يعــرف يف الصحابــة، واألبطــح بمكــة والنبــي صــى اهلل 
ــه مــن  ــه منرف ــزل في ــل ن ــر خــم إىل مكــة؛ ب ــه وســلم مل يرجــع مــن غدي علي

ــة. ــوداع إىل املدين حجــة ال

أمــا حديــث - مــن كنــت مــواله فعي مــواله - فقــد رواه أمحــد يف مســنده من 
حديــث الــرباء وبريــدة، والرمــذي والنســائي والضيــاء يف املختــارة مــن حديث 
زيــد ابــن أرقــم، وابــن ماجــه عــن الــرباء، وحســنه بعضهــم وصححــه الذهبــي 
ــاد  ــن وااله وع ــم وال م ــه: - الله ــن زاد في ــند م ــًا س ــق أيض ــظ، ووث ــذا اللف هب
مــن عــاداه - إلــخ ويف روايــة إنــه خطــب النــاس فذكــر أصــول الديــن، ووىص 
بأهــل بيتــه فقــال » إين قــد تركــت فيكــم الثقلــني كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي، 
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فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا، فإنــا مل يفرقــا حتــى يــردا عــّي احلــوض. اهلل 
مــوالي، وأنــا ويل كل مؤمــن » ثــم أخــذ بيــد عــي وقــال - احلديــث. ورواه غــر 
مــن ذكــر بأســانيد ضعيفــة، ومنهــا إن عمــر لقيــه فقــال لــه: هنيئــًا لــك أصبحت 
وأمســيت مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة. وذكــروا إن ســببه تربئــة عــي ممــا كان قالــه 
ــا كــرم اهلل  ــه، ذلــك إن علي ــه بعــض مــن كان معــه يف اليمــن واســتالتهم إلي في
وجهــه كان قــد وجهــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف رسيــة إىل اليمــن، فقاتــل 
مــن قاتــل وأســلم عــى يديــه مــن أســلم، ثــم إنــه تعّجــل إىل رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه ليــدرك معــه احلــج واســتخلف عــى جنــده رجــًا مــن أصحابــه، 
فكســا ذلــك الرجــل كل واحــد منهــم حلــة مــن البــز الــذي كان مــع عــي. فلــا 
دنــا جيشــه خــرج إليهــم فوجــد عليهــم احللــل فأنكــر ذلــك وانتزعهــا منهــم، 

فأظهــر اجليــش شــكواه مــن ذلــك.

وروي أيضــًا عــن بريــدة األســلمي إنــه كان مــع عــي يف غــزوة اليمــن وأنــه 
رأى منــه جفــوة، فشــكاه إىل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فلــا رأى النبــي صى اهلل 
عليــه وآلــه إن بعــض املؤمنــني يشــكو عليــًا بغــر حــق، إذ مل يفعــل إال مــا يــريض 
احلــق، خطــب النــاس يف غديــر خــم، وأظهــر رضــاه عــن عــي وواليتــه لــه ومــا 
ينبغــي للمؤمنــني مــن مواالتــه. وغديــر خــم مــكان بــني احلرمــني قريــب مــن 
رابــغ عــى بعــد ميلــني مــن اجلحفــة. قالــوا وقــد نزلــه النبــي صــى اهلل عليــه وآله 
ــيعة  ــه الش ــد أختذت ــة. وق ــن ذي احلج ــن م ــوم الثام ــه يف الي ــاس في ــب الن وخط

عيــدًا عــى عهــد بنــي بويــه يف حــدود األربــع مئــة.

ــي  ــي ه ــلطة الت ــة الس ــى والي ــدل ع ــث ال ي ــنة إن احلدي ــل الس ــول أه ويق
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ــى. ــذا املعن ــرآن هب ــظ يف الق ــذا اللف ــتعمل ه ــة، ومل يس ــة أو اخلاف اإلمام

بــل املــراد بالواليــة فيــه واليــة النــرة واملــودة التــي قــال اهلل فيهــا يف كل مــن 
املؤمنــني والكافرين}َبْعُضُهــْم َأْولَِيــآُء َبْعــٍض{ ]املائــدة: 51[ ومعنــاه مــن كنــت 
نــارصًا ومواليــًا لــه فعــي نــارصه ومواليــه، أو مــن واالين ونــرين فليــوال عليــًا 

وينره.

ــن  ــر م ــه فين ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــر النب ــو أث ــه يقف ــاه إن ــل معن وحاص
ــه وآلــه وعــى مــن ينــر النبــي أن ينــره. وهــذه  ينــر النبــي صــى اهلل علي
مزيــة عظيمــة. وقــد نــر كــرم اهلل وجهــه أبــا بكــر وعمــر وعثــان وواالهــم. 
فاحلديــث ليــس حجــة عــى مــن واالهــم مثلــه، بــل حّجــة له عــى مــن يبغضهم 
ويتــربأ منهــم. وإنــا يصــح إن يكــون حجــة عــى مــن واىل معاويــة ونــره عليه. 
فهــو ال يــدل عــى اإلمامــة، بــل يــدل عــى نــره إمامــا ومأمومــا. ولــو دل عــى 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــود النب ــع وج ــًا م ــكان إمام ــد اخلطــاب، ل ــة عن اإِلمام
ــتقصاءها  ــب اس ــك ال نح ــوال يف ذل ــني أق ــك، وللفريق ــول بذل ــيعة ال تق والش
والرجيــح بينهــا، ألنــا مــن اجلــدل الــذي فــّرق بــني املســلمني، وأوقــع بينهــم 
ــة عــى اجلاهــر، فــا  ــة املذاهــب غالب العــداوة والبغضــاء. ومــا دامــت عصبي
ــى  ــب ع ــا يرت ــم م ــاف، وال يف جتنبه ــائل اخل ــق يف مس ــم احل ــاء يف ترهي رج
اخلــاف مــن التفــّرق والعــداء. ولــو زالــت تلــك العصبيــة ونبذهــا اجلمهــور 
ــه  ــرون في ــم ال ينظ ــول أو ذاك؛ ألن ــذا الق ــوت ه ــٍذ ثب ــلمني حينئ ــا رض املس مل
ــتغفرون  ــني، ويس ــدون املحق ــار، فيحم ــاف واإلعتب ــرآة اإلنص ــٍذ إال بم حينئ
ــْل يِف  َع ــَاِن َوالَ جَتْ ــَبُقوَنا بِاإِلي ــَن َس ِذي ــا الَّ ــا َوإِلْخَوانِنَ ــْر َلنَ ــا اْغِف نَ للمخطئني}َربَّ
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ــٌم{ ]احلــرش: 10[. ِحي ــَك َرُءوٌف رَّ ــآ إِنَّ نَ ــوْا َربَّ ــَن آَمنُ ِذي لَّ ــاًّ لِّ ــا ِغ ُقُلوبِنَ

ــرآن أو  ــن الق ــص م ــا ن ــو كان فيه ــة ل ــألة اإلمام ــأن مس ــزم ب ــا نج ــم إنن ث
احلديــث، لتواتــر واســتفاض، ومل يقــع فيهــا مــا وقــع مــن اخلــاف، ولتصــدى 
عــي للقيــام بأمــر املســلمني يــوم وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فخطبهــم 
ــو  ــت. وكان ه ــك الوق ــه يف ذل ــن بيان ــا حيس ــم م ــنّي هل ــص، وب ــم بالن وذكّره
الواجــب عليــه لــو كان يعتقــد إنــه اإلمــام بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــة هــو وال أحــد  ــج باآلي ــه مل يقــل ذلــك وال احت بأمــر مــن اهلل ورســوله. ولكن
مــن آل بيتــه وأنصــاره الذيــن يفّضلونــه عــى غــره، ال يــوم الســقيفة وال يــوم 
الشــورى بعــد عمــر، وال قبــل ذلــك وال بعــده يف زمنــه، وهــو هــو الــذي كان ال 
تأخــذه يف اهلل لومــة الئــم، ومل يعــرف التقّيــة يف قــول وال عمــل، وإنــا وجــدت 
ــّون  ــد تك ــل، بع ــتنبطت الدالئ ــات واس ــا الرواي ــت هل ــائل، ووضع ــذه املس ه

ــب. ــة املذاه ــرق، وعصبي الف

والوصيــة باخلافــة ال مناســبة هلــا يف ســياق حماجــة أهــل الكتــاب، فهــي ممــا 
ال ترضــاه باغــة القــرآن، بــل لــو أراد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم النــص عــى 

خليفتــه مــن بعــده وتبليــغ ذلــك للنــاس لقالــه يف خطبتــه يف حجــة الــوداع.

وهــي التــي استشــهد النــاس فيهــا عــى تبليغــه فشــهدوا، وأشــهد اهلل عــى 
ذلــك. دع ســياق اآليــة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فإنــا هــي نفســها ال تقبــل إن 
يكــون املــراد بالتبليــغ فيهــا تبليــغ النــاس إمــارة عــّي، فــإن مجلــة » وإن مل تفعــل 
» الرشطيــة، التــي بعــد مجلــة » بلــغ - األمريــة، ومجلــة األمــر بالعصمــة، ومجلــة 
التذييــل التعليــي بنفــي هدايــة الكافريــن: ال يناســب يشء منهــا تبليــغ النــاس 
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مســألة اإلمــارة، فتأمــل اآليــة يف ذاهتــا بعــني البصــرة ال بعــني التقليــد.

ــم،  ــن وااله ــوايل م ــى، ون ــًا املرت ــوايل علي ــه: ن ــدي ب ــث فنهت ــا احلدي وأم
ونعــادي مــن عاداهــم، ونعــد ذلــك كمــواالة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه. 
ونؤمــن بــأن عرتــه صــى اهلل عليــه وآلــه ال جتتمــع عــى مفارقــة الكتــاب الــذي 
ــا الرســول، فقــد صــّح احلديــث  ــاب والعــرة خليفت ــه، وإن الكت ــه اهلل علي أنزل
ــاه، وإذا  ــاه واتبعن ــر قبلن ــى أم ــوا ع ــإذا أمجع ــر؛ ف ــة الغدي ــر قص ــك يف غ بذل

ــول. ــاه إىل اهلل والرس ــر رددن ــوا يف أم تنازع

ــعيد  ــن أيب س ــيعة ع ــرج الش ــدة: وأخ ــويس يف اآلية3املائ ــاين لال -روح املع
اخلــدري أن هــذه اآليــة نزلــت بعــد أن قــال النبـــي صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي 
ــا  ــواله« فل ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــم: »م ــر خ ــه يف غدي ــاىل وجه ــرم اهلل تع ك
نزلــت قــال عليــه الصــاة والســام: اهلل أكــرب عــى إكــال الديــن وإمتــام النعمــة 
ورضــاء الــرب برســالتي وواليــة عــي كــرم اهلل تعــاىل وجهــه بعــدي، وال خيفــى 
ــر،  ــدأ األم ــك يف مبت ــى ذل ــاهدة ع ــرب ش ــة اخل ــم، وركاك ــن مفرياهت ــذا م أن ه
نعــم ثبــت عندنــا أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه قــال يف حــق األمــر كــرم اهلل تعــاىل 
ــاك: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله وزاد عــى ذلــك كــا يف بعــض  وجهــه هن
ــربى  ــة الك ــن اإلمام ــه م ــا يدعون ــى م ــع ع ــة يف اجلمي ــن ال دالل ــات لك الرواي
ــطنا  ــد بس ــد. وق ــر بعي ــاىل غ ــاء اهلل تع ــيأيت إن ش ــا س ــى ك ــة العظم والزعام
ــم إىل اآلن  ــة« ومل يت ــية يف رد اإلمامي ــات القدس ــا »النفح ــه يف كتابن ــكام علي ال

ونســأل اهلل تعــاىل إمتامــه.

ــا بذلــك بقصــد  ــة عنــد أهــل الســنّة، اكتفين هــذه مشــاهر التفاســر احلديثي
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ــار. لاختص

وأّما التفسر باملأثور عند الشيعة، فأشهرها ما يي:

تفســر حممــد بــن مســعود العيــايش املعــارص للكلينــي الــذي تــويّف عــام 329 
هـــ، وقــد طبــع يف جزأيــن، غــر أّن ناســخ الكتــاب يف القــرون الســابقة، جنــى 
عــى الكتــاب جنايــة علميــة التغتفــر حيــث أســقط األســانيد، وأتــى باملتــون، 
وبذلــك ســّد عــى املحّققــني بــاب التحقيــق. - ففــي تفســر العيــايش: 1 / 331

عــن أيب صالــح، عــن ابــن عبــاس وجابــر بــن عبــد اهلل قــاال: أمــر اهلل تعــاىل 
ــام  ــه الس ــًا علي ــب علي ــه أن ينص ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدًا رس ــه حمم نبي
علــًا للنــاس، وخيربهــم بواليتــه، فتخــوف رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أن 
يقولــوا حابــى ابــن عمــه، وأن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل إليــه: يــا أهيــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن مل تفعــل فــا بلغــت رســالته واهلل 

يعصمــك مــن النــاس..

تفســر عــي بــن إبراهيــم القمــي )عــام 307 هـــ(، وتفســره هــذا مطبــوع 
قديــًا وحديثــًا، غــر أّن التفســر ليــس لعــي بــن إبراهيــم القمــي وحده التفســر 
ذكــر الروايــات، وإّنــا هــو تفســر ممــزوج مــن تفســرين، فهــو ملّفــق ممــا أمــاه 
عــي بــن إبراهيــم عــى تلميــذه أيب الفضــل العبــاس، ومــا رواه تلميــذه بســنده 

اخلــاص، عــن أيب اجلــارود عــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام.

: قــال يف اآليــة 3 مــن املائــدة فذكــر: ذلــك ملــا نزلــت واليــة أمــر املؤمنــني 
ــم  ــت عليك ــم وأمتم ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــه: ﴿الي ــا قول ــام وأم ــه الس علي
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ــن  ــوان ب ــن صف ــي أيب ع ــه حدثن ــًا﴾ فإن ــام دين ــم اإلس ــت لك ــي ورضي نعمت
ــال:  ــام ق ــه الس ــر علي ــن أيب جعف ــلم ع ــن مس ــد ب ــن حمم ــا ع ــن الع ــى ع حيي
آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل الواليــة ثــم مل ينــزل بعدهــا فريضــة ثــم أنــزل ﴿اليــوم 
أكملــت لكــم دينكــم﴾ بكــراع الغنــم فأقامهــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 

ــزل بعدهــا فريضــة ــم ين باجلحفــة فل

وقــد ُأّلــف يف باملنهــج املذكــور، أعنــي هبــا )نــور الثقلــني( للشــيخ عبــد عــي 
احلويــزي، و )الربهــان يف تفســر القــرآن( للســيد هاشــم البحــراين ذكــر يف جــزء 
مــن خطبــة الرســول حــني قــال: معــارش النــاس، قــد بينــت لكــم و أفهمتكــم، 

و هــذا عــي يفهمكــم بعــدي...

ــة األوىل  ــال يف اآلي ــي ق ــاذي و القرطب ــر اجلانب ــة: كتفس ــر الفقهي 5-التفاس
ــان  ــن النع ــارث ب ــو احل ــا ه ــائل هن ــل: إن الس ــال: وقي ــارج ق ــورة املع 1 يف س
والِفْهــِرّي. وذلــك أنــه ملــا بلغــه قــول النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه يف عــّي ريض 
ــاخ  ــى أن ــاء حت ــه فج ــب ناقت ــواله - رك ــيٌّ م ــْوالَه فع ــُت َم ــْن كن ــه: - َم اهلل عن
ــه إال  ــا عــن اهلل أن نشــهد أن ال إل ــد، أمرتن ــا حمم ــال: ي ــم ق ــح ث ــه باألبط راحلت
ــاه منــك، ونزكــي  ــاه منــك، وأن نصــّي مخســًا فقبلن اهلل وأنــك رســول اهلل فقبلن
ــك،  ــاه من ــام فقبلن ــان يف كل ع ــهر رمض ــوم ش ــك، وأن نص ــاه من ــا فقبلن أموالن
ــَت ابــن عمــك علينــا  ْل وأن َنُحــّج فقبلنــاه منــك، ثــم مل تــرض هبــذا حتــى َفضَّ
أفهــذا يشء منــك أم مــن اهلل؟ ٰ فقــال النبــّي صــى اهلل عليــه وآلــه: - واهلل الــذي 
ال إلــه إال هــو مــا هــو إال مــن اهلل - فــوىّل احلــارث وهــو يقــول: اللهــم إن كان 
مــا يقــول حممــد حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم. 
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ــى رمــاه اهلل بحجــر فوقــع عــى دماغــه فخــرج  ــه حت فــواهلل مــا وصــل إىل ناقت
ــٍع﴾ اآليــة ــَذاٍب َواِق مــن دبــره فقتلــه فنزلــت: ﴿َســَأَل َســآِئٌل بَِع

وقــال اجلانبــاذي يف: مــن كنــت مــواله فعــّى مــواله، وتأويلهــم هــذا باملحّب 
كــا أّولــوه بعيــد عــن األنصــاف غايــة البعــد...... عدّونــا مــن ذّمــه اهلل ولعنــه 
ــاس،  ــارش النّ ــاٍد، مع ــىٌّ ه ــذٌر وع ــى من ــه، اال واّن ــه اهلل ومدح ــن أحّب ــا م وولّين

اّنــى نبــّى وعــىٌّ وصيــّى...

املطلب الثالث: اأ�سباب نزول لآيات الغدير.

ليــس مــن املبالغــة القــول: إن البحــث اجلــاد يف أســباب نــزول آيــات 
القــرآن وســوره، مــن شــأنه أن حيــدث تــوالً علميــًا، ألنــه سيكشــف العديــد 
ــة  ــرون طويل ــاس لق ــور الن ــي تص ــلات الت ــض املس ــل بع ــق، ويبط ــن احلقائ م
ــه يف  ــة ذلــك أن اجلانــب العقــي يف أســباب النــزول أقــوى من ــق ثابت أنــا حقائ
موضوعــات التفســر األخرى..؛فعندمــا جتــد مخــس روايــات أو ســبع يف ســبب 
نــزول آيــة، وكل واحــدة منهــا تذكــر ســببًا وتارخيــًا لنزوهلــا، وهــي متناقضــة يف 
املــكان أو الزمــان أو احلادثــة فــا يمكنــك أن تقــول كلهــا مقبولــة وكل رواهتــا 

ــا.. ــا اهتدين ــة، وكلهــم نجــوم بأهيــم اقتدين صحاب

بــل البــد أن يكــون الســبب واحــدًا مــن هــذه األســباب صحيــح، والباقــي 
غــر صحيــح، و كانــت مــادة أســباب النــزول مــادة حاســمًة يف تفســر القــرآن 
وإن كانــت صعوبــة البحــث فيهــا تعــادل غناهــا، بــل قــد تزيــد عليــه أحيانــًا، 
لكثــرة التشــويش والتناقــض والوضــع يف رواياهتــا، ومهــا يكــن األمــر، فــا بــد 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

130

الجزء الثاني

للباحثــني يف تفســر القــرآن وعلومــه، أن يدخلــوا هــذا البــاب بفعاليــٍة وصــرب، 
ــدة  ــج جدي ــال، ألنــا ســتكون نتائ ــج بحوثهــم إىل األمــة واألجي ويقدمــوا نتائ
ــام  ــه واإلس ــد والفق ــم العقائ ــل يف فه ــرة، ب ــرآن والس ــم الق ــدة يف فه ومفي
ــا  عمومــًا..، وأكتفــي مــن هــذا املوضــوع هبــذه اإلشــارة لنســتفيد يف موضوعن
مــن أســباب النــزول واختلــف املفــرون والفقهــاء أهــل الســنة يف ســبب نــزول 
ــدة، أمههــا ســبعة أقــوال، أحدهــا  ــغ ويف تفســرها، عــى أقــوال عدي ــة التبلي آي
ــي  ــا ي ــورد في ــة ون ــتة خمالف ــام، وس ــم الس ــت عليه ــل البي ــر أه ــٌق لتفس مواف

األقــوال املخالفــة مــع مناقشــاهتا:

ــى اهلل  ــي ص ــاف النب ــث خ ــة، حي ــت يف أول البعث ــا نزل ــول األول: أن الق
عليــه وآلــه عــى نفســه فامتنــع عــن تبليــغ اإلســام، أو تباطــأ؛ فهــدده اهلل تعــاىل 
وطمأنــه فقــام النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بالتبليــغ، وهــذا يعنــي أن اآليــة نزلــت 
ــر  ــذا التفس ــافعي ه ــر الش ــد ذك ــدة، وق ــورة املائ ــزول س ــن ن ــنة م ــل 23 س قب
بصيغــة )يقــال( ممــا يــدل عــى أنــه غــر مطمئــن إليــه قــال يف كتــاب األم: 4 / 
168: قــال الشــافعي رمحــه اهلل: ويقــال واهلل تعــاىل أعلــم: وذكــر القــول، وردنــا 
نحــن الشــيعة نقــول: 1- أن اآليــة يف ســورة املائــدة، و أنــا عــى األقــل مــن آخر 
مــا نــزل، بينــا يدعــي هــذا القــول أن اآليــة مــن أوائــل مــا نــزل. 2- الشــافعي 
قــد ضعــف هــذا الوجــه، ألنــه نقلــه بصيغــة يقــال. 3- ال يمكــن قبــول هــذه 
ــغ  ــن تبلي ــع ع ــكأ أو امتن ــه تل ــه بأن ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــيئة للنب ــة الس التهم
ــاس  ــم الن ــي أعظ ــخصية النب ــب ش ــور ال يناس ــذا التص ــه. 4- فه ــاالت رب رس
ــه  ــات التــي تصــف حرصــه صــى اهلل علي ــًا وشــجاعًة وكــا تعارضــه اآلي إيان
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وآلــه عــى تبليــغ الرســالة، وهدايــة النــاس أكثــر ممــا فــرض اهلل تعــاىل عليــه.

القــول الثــاين: أنــا نزلــت يف مكــة قبــل اهلجــرة بــدون تديــد، فاســتغنى هبــا 
ــاس،  ــه عــن حراســة عمــه أيب طالــب، أو عمــه العب ــه وآل ــي صــى اهلل علي النب
ــه يف  ــوٌع نــص عــى تاريــخ نزوهلــا ترحيــًا أو تلوحيــًا، وأن ــه نوعــان: ن وروايات
مكــة. كالــذي رواه الســيوطي يف الــدر املنثــور: 2 / 298 - 299، ويف روايــات 
هــذا النوعفيــه عطيــة العــويف وهــو ضعيــف؛أو النــر بــن عبــد الرمحــن وهــو 

ضعيــف.

ــاس،  ــب أو العب ــة أيب طال ــا بحراس ــط نزوهل ــك ومل يرب ــرح بذل ــوٌع مل ي ون
ولكنــه ربطــه بإلغــاء النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه حلراســته فحملنــاه عليــه، ألن 
ــا  ــم منه ــد فه ــة، وق ــن عائش ــننه: 4 / 317: ع ــذي يف س ــا رواه الرم ــه م أصل
البيهقــي وغــره أنــا تقصــد مكــة. وللــرد عــى هــذا النــوع نقــول: 1- مــا تقــدم 
ــة، وليــس يف  يف القــول األول. 2- أن إلغــاء احلراســة املزعــوم حصــل يف املدين
ــر  ــا غ ــرى فكله ــات األخ ــا الرواي ــاس أم ــة العب ــة حراس ــة. 3- ورواي مك
مســندة، وغــرض بعضهــا تقليــل دور أيب طالــب يف نــرة النبــي صــى اهلل عليــه 
ــه كان مســتغنيًا يف مكــة عــن  ــه وآل ــه صــى اهلل علي ــه كــا هــو واضــٌح، وأن وآل

ــب. ــة أيب طال حراس

ــه كان  ــد إثبــات فضيلــة للعبــاس بأن ــة األوىل أنــا تري كــا ياحــظ يف الرواي
حــارس النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف مكــة بــدل أيب طالــب، وأنــه هــو الــذي 
ــرة دورًا  ــل اهلج ــاس قب ــد كان دور العب ــاس، وق ــن الن ــوله م ــه رس ــم اهلل ب عص
عاديــًا مثــل بقيــة بنــي هاشــم الذيــن تضامنــوا مــع النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
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وتملــوا معــه حصــار الشــعب، ومل يعــرف عنهــم أنــم أســلموا، ومل هياجــروا 
معــه إىل املدينــة مثــل عــي ومحــزة. 4- اســتمرار حراســته صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــباب  ــذه األس ــة وهل ــة القب ــك رواي ــن ذل ــا وم ــى إلغائه ــدل ع ــا ي ــي كل م ونف

ــة مدفوعــة. الرواي

ــخ والغــى احلــرس. كــا  ــدون تاري ــة ب القــول الثالــث: أنــا نزلــت يف املدين
ــرد عــى ذلــك نقــول:  ــور: 2 / 298 - 299، ولل ــدر املنث روى الســيوطيفي ال
1- بايعــه األنصــار بيعــة العقبــة عــى أن حيمــوه وحيمــوا أهــل بيتــه ممــا حيمــون 
ــاج إىل  ــا احت ــة، مل ــت يف مك ــة نزل ــة العصم ــو أن آي ــم فل ــهم وأهليه ــه أنفس من
يشء مــن ذلــك. 2- إن مصــادر احلديــث والتفســر والتاريــخ مليئــة بالروايــات 
التــي ذكــرت حراســة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وأنــا كانــت يف مكــة واملدينــة، 
خاصــة يف احلــروب، إىل آخــر حياتــه صــى اهلل عليــه وآلــه. 3- وقــد تقدمــت يف 
روايــة احلاكــم أن ثلــث املســلمني كانــوا حيرســونه صــى اهلل عليــه وآلــه يف بــدر. 
4- روى أمحــد: 2 / 222 يف غــزوة تبــوك قــام مــن الليــل يصــي فاجتمــع وراءه 
ــم  ــال هل ــم فق ــرف اليه ــى وان ــى إذا ص ــونه، حت ــه حيرس ــن أصحاب ــال م رج
ــم  ــرى بعضهــم يذكــر كل ذلــك عــن احلراســة، ث ــك ت ــب أن ــخ. 5-والعجي ال
يقــول إنــه صــى اهلل عليــه وآلــه ألغــى احلراســة بعــد نــزول اآليــة يف مكــة قبــل 
اهلجــرة، أو بعــد اهلجــرة وكأنــه حلــف يمينــًا أن يبعــد آيــة العصمــة مــن النــاس 
ــل  ــة ال دلي ــه للحراس ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــر، أن دعــوى إلغائ ــوم الغدي ــن ي ع
ــك  ــا، فلذل ــى خافه ــل ع ــل الدلي ــه، ب ــه وآل ــى اهلل علي ــرته ص ــن س ــا م عليه

هــذا القــول مدفــوع هلــذه األســباب.
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القــول الرابــع: أنــا نزلــت يف املدينــة يف الســنة الثانيــة للهجــرة بعــد حــرب 
أحــد.

ــى  ــة ع ــي يف الدالل ــور: 2 / 291: ويكف ــدر املنث ــيوطي يف ال ــال الس ــا ق ك
ــة،  ــدم يف احلراس ــا تق ــول م ــذا الق ــان ه بط

القــول اخلامــس: أنــا نزلــت عــى أثــر حماولــة شــخص اغتيــال النبــي صــى 
ــة  ــا أن احلادث ــر بعضه ــك، فذك ــم يف ذل ــت رواياهت ــد تناقض ــه، وق ــه وآل اهلل علي
كانــت يف غــزوة بنــي أنــار املعروفــة بــذات الرقــاع، وأن شــخصًا جــاء إىل النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه بقصــد اغتيالــه وطلــب منــه أن يعطيــه ســيفه لــراه، فأعطاه 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه إيــاه بــكل ســهولة.. أو كان علقــه وغفــل عنــه، أو 

دىل رجليــه يف البئــر الــخ.

- قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور: 2 / 298 - 299، وردنــا وممــا يــدل عــى 
بطــان هــذا القــول وأن اآليــة مل تنــزل يف قصــة غــورث أو شــبهها:

1- أن غــزوة ذات الرقــاع أو بنــي أنــار كانــت يف الســنة الرابعــة مــن اهلجــرة 
)ســرة ابــن هشــام: 3 / 225(وهــو تاريــٌخ قبــل نــزول ســورة املائدة بســنوات، 

كــا أن بعــض رواياهتــا بــا تاريــخ، وبعضهــا غــر معقــول.

2- أن املصــادر األساســية التــي روت قصــة غــورث وغــزوة ذات الرقــاع، 
ــوف  ــاة اخل ــع ص ــا ترشي ــر أكثره ــل ذك ــا، ب ــة فيه ــة العصم ــزول آي ــر ن مل تذك
ــو  ــاة، وه ــى يف الص ــه حت ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــى النب ــددة ع ــة املش واحلراس
كاٍف لــرد روايــة نــزول اآليــة فيهــا، وأمــا ابــن هشــام فقــد ذكــر أن اآليــة التــي 
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نزلــت يف قصــة غــورث هــي قولــه تعــاىل: يــا أهيــا الذيــن آمنــوا اذكــروا نعمــة 
اهلل عليكــم إذ هــم قــوم أن يبســطوا إليكــم أيدهيــم فكــف أيدهيــم عنكــم )ســرة 
ابــن هشــام: 3 / 227، تقيــق الســقا(، ولكــن ذلــك ال يصــح، ألن تلــك اآليــة 
ــن  ــة م ــت إىل أن اآلي ــذي مل يلتف ــر ال ــن حج ــًا. 3-اب ــدة أيض ــورة املائ ــن س م
ســورة املائــدة التــي نزلــت ســنة عــرش، وأن غــزوة ذات الرقــاع ســنة أربــع، وأن 
جمــيء أيب هريــرة إىل املدينــة ســنة ســبع، وغفــل عــن تشــديد احلراســة وصــاة 
ــاة  ــاري يف ص ــة البخ ــرشح رواي ــك ي ــع ذل ــو م ــاع، وه ــوف يف ذات الرق اخل
قــوه فيــه مــن ربــط آيــة العصمــة  اخلــوف. ومــا ذلــك إال ألن ذهنــه مملــوء بــا زرَّ
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــات حراس ــر، ورواي ــن الغدي ــا ع ــة، إلبعاده باحلراس
وآلــه يف تبــوك، وهــي بعــد غــزوة ذات الرقــاع بنحــو ســت ســنوات، و يف فتــح 

مكــة الــذي كان بعــد هــذه احلادثــة، بنحــو أربــع ســنوات.

القــول الســادس: مل يعــني أصحابــه تاريــخ نــزول اآليــة، وال ربطوهــا 
ــه  ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــوا إنــا عامــة تؤكــد عــى النب باحلراســة، ولكنهــم قال
ــور: 2 / 299.  ــدر املنث ــا يف ال ــا ك ــه مل يبلغه ــالة، وإال فإن ــغ الرس ــوب تبلي وج
وهــذا القــول يشــبه القــول األول، وردنــا عليــه 1-مــا تقــدم، 2- وأن رواياتــه 
ــح  ــي لتصحي ــة، 4-وال يكف ــى اآلي ــى معن ــق ع ــه ال ينطب ــندة، 3-وأن ــر مس غ

ــا. ــة فيه ــة الرشطي القضي

القول السابع: القول املوافق لرأي ألهل البيت عليه السام.

قالــه الســيوطي يف الــدر املنثــور:: 2 / 298: وأخــرج ابــن أيب حاتــم وابــن 
ــا  ــة: ي ــال: نزلــت هــذه اآلي ــن عســاكر عــن أيب ســعيد اخلــدري ق ــه واب مردوي
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أهيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك، عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه يــوم غديــر خــم يف عــي بــن أيب طالــب.

ــر  ــاال: أم ــني ق ــاس الصحابي ــن العب ــد اهلل ب ــد اهلل وعب ــن عب ــر ب ــن جاب وع
ــًا للنــاس وخيربهــم بواليتــه، فتخــوف رســول اهلل أن  اهلل حممــدًا أن ينصــب علي
يقولــوا حابــى ابــن عمــه، وأن يطعنــوا يف ذلــك عليــه، فأوحــى اهلل إليــه: يــا أهيــا 
الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك. فقــام رســول اهلل بواليتــه يــوم غديــر 

خــم. انتهــى

وقــد روى اخلطيــب واحلافــظ احلســكاين وابــن عســاكر وابــن كثــر 
واخلوارزمــي وابــن املغــازيل بأســانيد عــن أيب هريــرة قــال: مــن صــام يــوم ثــاين 
ــم  ــر خ ــوم غدي ــو ي ــهرًا، وه ــتني ش ــام س ــه صي ــب ل ــة كت ــن ذي احلج ــرش م ع
ملــا أخــذ النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بيــد عــي بــن أيب طالــب، فقــال: ألســت 
ويل املؤمنــني؟ قالــوا: بــى يــا رســول اهلل. قــال: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، 
فقــال عمــر بــن اخلطــاب: بــخ بــخ لــك يــا ابــن أيب طالــب، أصبحــت مــوالي 
ومــوىل كل مســلم)بحث(، فأنــزل اهلل عــز وجــل: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم

ويف دعائــم اإلســام للقــايض النعــان املغربيفــي رشح األخبــار: 1 / 101، 
ونحــوه يف: 2 / 276، وفيــه:

ــٍد  ــة عه ــي حديث ــل أمت ــا جربائي ــه: ي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس فق
بجاهليــة، وأخــاف عليهــم أن يرتــدوا، فأنــزل اهلل عــز وجــل: يــا أهيــا الرســول 
ــا  ــل ف ــإن مل تفع ــام - ف ــه الس ــي علي ــك - يف ع ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م بل
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ــاس. ــن الن ــك م ــالته، واهلل يعصم ــت رس بلغ

فلــم جيــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بــدًا مــن أن مجــع النــاس بغديــر 
ــي برســالة فضقــت هبــا ذرعــًا  ــاس إن اهلل عــز وجــل بعثن خــم فقــال: أهيــا الن
فتواعــدين إن مل أبلغهــا أن يعذبنــي، أفلســتم تعلمــون أن اهلل عــز وجــل مــوالي 

وأين مــوىل املســلمني ووليهــم وأوىل هبــم مــن أنفســهم؟

قالــوا: بــى، فأخــذ بيــد عــي عليــه الســام فأقامــه ورفــع يــده بيــده وقــال: 
فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله، ومــن كنــت وليــه فهــذا عــي وليــه، اللهــم وال 
ــه، وأدر  مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذل
احلــق معــه حيــث دار، ثــم قــال أبــو جعفــر عليــه الســام: فوجبــت واليــة عــي 

عليــه الســام عــى كل مســلم ومســلمة. انتهــى.

ورواه بنحوه يف تفسر العيايش: 1 / 333، وفيه:

كنــت عنــد أيب جعفــر حممــد بــن عــي عليــه الســام باألبطــح وهــو حيــدث 
ــى، كان  ــان األعش ــه عث ــال ل ــرة يق ــل الب ــن أه ــل م ــه رج ــام إلي ــاس، فق الن
يــروي عــن احلســن البــري الــخ. وقــد تقدمــت بعــض رواياتــه يف آيــة إكــال 

الديــن، 

رأي الوهابيــة يف حديــث الغديــر: أن ابــن تيميــة الــذي مل ينصــف عــي بــن 
ــا  ــه أن ينصــف شــيعته وقــد دافعَت)ي ــه ال يمكن ــه وآل أيب طالــب صــى اهلل علي
ــكاره  ــة وإن ــن تيمي ــم اب ــام ورددت ظل ــه الس ــي علي ــن ع ــت ع ــاين( أن االلب
حديــث الغديــر )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد 
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مــن عــاداه( فصححــت احلديــث واعرفــت مشــكورًا باحلــق، وكتبــت صفحات 
يف ذلــك يف أحاديثــك الصحيحــة 5 / 330 برقــم 1750، ثــم قلــت يف / 344:

ــان  ــث وبي ــى احلدي ــكام ع ــر ال ــع لتحري ــد كان الداف ــذا فق ــت ه إذا عرف
ــف الشــطر األول مــن  صحتــه: أننــي رأيــت شــيخ اإلســام ابــن تيميــة قــد ضعَّ
احلديــث، وأمــا الشــطر اآلخــر فزعــم أنــه كــذب وهــذا مــن مبالغاتــه الناجتــة يف 
تقديــري مــن ترعــه يف تضعيــف األحاديــث قبــل أن جيمــع طرقهــا، ويدقــق 

النظــر فيهــا. واهلل املســتعان.

ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــره أن النب ــث وغ ــذا احلدي ــيعة يف ه ــره الش ــا يذك ــا م أم
وآلــه قــال يف عــي ريض اهلل عنــه: إنــه خليفتــي مــن بعــدي، فــا يصــح بوجــه 
مــن الوجــوه، بــل هــو مــن أباطيلهــم الكثــرة التــي دل الواقــع التارخيــي عــى 
ــه )وحــي يوحــى(  ــه لــو فــرض أن النبــي قالــه لوقــع كــا قــال ألن كذهبــا، ألن

ــى. ــده انته ــف وع ــبحانه ال خيل واهلل س

ــي  ــار الترشيع ــل اإلخب ــرًا وجع ــرع أخ ــاين ت ــيخ األلب ــظ أن الش وناح
ــذي  ــه ال ــض حديث ــك النتق ــح ذل ــو ص ــا فل ــا بينه ــتان م ــًا وش ــارًا غيبي إخب
صححــه وأحكمــه، وهــو قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه )مــن كنــت مــواله 
فعــي مــواله( فهــو أيضــًا )وحــٌي يوحــى( فوجــب عــى قولــه أن يكــون عــي 
ــع  ــوا م ــا كان ــد ك ــه كالعبي ــوا مع ــم، وأن يكون ــيدًا هل ــلمني وس ــكل املس ــًا ل ولي
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ولكــن ذلــك مل يتحقــق؛ فقولــه صــى اهلل عليــه 
وآلــه: عــيٌّ خليفتــي مــن بعــدي مثــل قولــه: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، 
ــه  ــق عكس ــف تق ــاين، فكي ــك الث ــيقع فكذل ــا س ــارًا ع وإذا كان األول إخب
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وصــار معنــى: مــن كنــت ســيده فعــي ســيده، أنَّ الرعيــة أجــربوا ســيدهم عــى 
بيعتهــم؟ إن اإلخبــار يف احلديثــني ترشيعــي، وليــس هــو إخبــارًا غيبيــًا، حتــى ال 

يصــح وقــوع غــره.

ــبب  ــث س ــت حدي ف ــا ضعَّ ــًا: عندم ــاين( ثاني ــيعة له)لأللب ــن الش ــول نح ونق
نــزول آيــة )واهلل يعصمــك مــن النــاس( هــل مجعــت طرقــه ودققــت النظــر فيهــا 

فقلــت )مراســيل ومعاضيــل أكثرهــا(؟

هــل رأيــت طــرق الثعلبــي، وأيب نعيــم، والواحدي، وأيب ســعيد السجســتاين، 
ــًة،  ــًة أو معضل ــلًة أو ضعيف ــا مرس ــا كله ــانيدهم؟ فوجدهت ــكاين، وأس واحلس
ووجــدت يف رواهتــا مــن مل تعتمــد أنــت عليهــم أم وقعــت فيــا وقــع فيــه ابــن 

تيميــة ممــا انتقدتــه عليــه؟

ــم  ــل للحاك ــواهد التنزي ــاب ش ــو: كت ــد ه ــدٍر واح ــانيد مص ــع أس وراج
احلســكاين1 / 250 - 257: مــن شــاهد 244اىل نايــة 250 لتتبــني لــك 

ــة. احلقيق

مالحظات عامة حول الأقوال املخالفة.

ــني: األول يف: 5 / 88،  ــه باب ــة يف صحيح ــد لآلي ــاري عق ــع أن البخ 1- م
ــاين يف: 8 /  ــان، والث ــدم الكت ــغ وع ــة يف التبلي ــن عائش ــًا ع ــه حديث وروى في
ــة يف:  ــا اآلي ــني تضمن ــا روى حديث ــغ، ك ــري يف التبلي ــن الزه ــه ع 9، وروى في
ــا وال  ــم يروي ــذا فل ــع ه ــلم: 1 / 110؛م ــذا مس 6 / 50، ويف: 8 / 210، وك
ــة  ــة، مــا عــدا رواي روى غرمهــا مــن أصحــاب الصحــاح شــيئًا يف تفســر اآلي
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ــة. ــا غريب ــا إن ــال عنه ــي ق ــة، والت ــذي يف احلراس الرم

ــم  ــت عليه ــل البي ــب أه ــى رد مذه ــون ع ــاح حريص ــاب الصح إن أصح
الســام، وهــم يعرفــون أن آيــة التبليــغ هــذه يســتدل هبــا أهــل البيــت وشــيعتهم 
ــا،  ــا وكرروه ــا لرووه ــٌة يف رده ــٌة قوي ــم رواي ــو كان عنده ــم، فل ــى مذهبه ع
حتــى ال تبقــى روايــات الشــيعة بــا معــارض قــوي. أن ســبب تركهــم روايتهــا 

ليــس ضعــف ســندها، بــل مــا رأوه مــن ضعــف متنهــا، وتعــارض صيغهــا.

ــاث  ــت الث ــد غطَّ ــة ق ــزول اآلي ــخ ن ــنة يف تاري ــل الس ــات أه 2-أن رواي
وعرشيــن ســنة، التــي هــي كل مــدة بعثــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــا عــدا 
حجــة الــوداع التــي نزلــت فيهــا ســورة املائــدة، وهــو أمــر يوجــب الشــك يف 
أن الغــرض مــن ســعة تلــك الروايــات واســتثنائها تلــك الفــرة وحدهــا، هــو 

ــورة. ــا الس ــت فيه ــي نزل ــة الت ــرة التارخيي ــن الف ــرب م الته

3- أن ســبب نــزول اآليــة يف مصادرنــا ســبٌب واحــد، بتاريــخ واحــد، عــى 
ــددة،  ــباٌب متع ــنيني فأس ــا الس ــادر إخوانن ــا يف مص ــني. أم ــزم واليق ــو اجل نح
بتواريــخ متناقضــة، وعلاؤهــم منهــا يف شــكٍّ وحــرة. ويف رواياهتــم مــا يوافــق 
قــول أهــل البيــت عليهــم الســام وإن مل يقبلــه خلفــاء قريــش، وعندمــا نواجــه 
ــدة يف  ــرة واح ــت م ــا نزل ــى أن ــلمون ع ــق املس ــًة يتف ــاىل آي ــاب اهلل تع ــن كت م
ــت  ــل بي ــم أه ــه، وفيه ــًا علي ــًا متفق ــروون تارخي ــم ي ــد أن ــد، ونج ــخ واح تاري
نبيهــم صــى اهلل عليــه وآلــه ويــروي بعضهــم أســبابًا أخــرى متعارضــة خمتلفــًا 
فيهــا فــإن الســبب املجمــع عــى روايتــه يكــون أقــوى وأحــق باإلتبــاع والفتوى.
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تقييم الأقوال املخالفة على �سوء الآية:

ــح يف  ــبب الصحي ــة الس ــا ملعرف ــن تديده ــد م ــائل ال ب ــس مس ــة مخ يف اآلي
ــا: نزوهل

املسألة األوىل: يف املأمور به يف اآلية:

ــزل( فيهــا عــى املــايض  ــة الرشيفــة إال بحمــل )أن ــى اآلي 1-ال يســتقيم معن
احلقيقــي، ألنــا قالــت )بلــغ مــا أنــزل إليــك( ومل تقــل: بلــغ مــا ســوف ينــزل 

إليــك وبيــان ذلــك:

أوالً، ظهــور الفعــل يف املــايض احلقيقــي، وعــدم وجــود قرينــٍة توجــب محلــه 
عــى مــا ســوف ينزلــه اهلل تعــاىل يف املســتقبل. بــل مل نجــد اســتعال )أنــزل( يف 

القــرآن ملــا ســوف ينــزل أبــدًا، عــى كثــرة وروده يف اآليــات.

2- أن اآليــة نزلــت يف آخــر شــهور نبوتــه صــى اهلل عليــه وآلــه، وإذا محلنــا 
الفعــل عــى املســتقبل يكــون معناهــا: إنــك إن مل تبلــغ مــا ســوف ننزلــه عليــك 
يف هــذه الشــهور الباقيــة مــن نبوتــك، فإنــك مل تبلــغ رســالة ربــك أبــدًا، وهــو 

معنــى مل جتــئ بــه روايــة، ومل يقــل بــه أحــٌد مــن علــاء الشــيعة، وال الســنة.

ــى أن  ــي، دلَّ ع ــايض احلقيق ــى امل ــك( ع ــزل إلي ــظ )أن ــل لف ــني مح وإذا تع
ــًا، وأمــره بتبليغــه فــكان الرســول  ــزل عــى رســوله أمــرًا ثقي اهلل تعــاىل كان أن
يفكــر يف ثقلــه عــى النــاس، ويف كيفيــة تبليغــه هلــم، فجــاءت اآليــة لتقــول لــه: 
ــرون  ــون أو يكف ــل يؤمن ــاس، ه ــف الن ــر يف موق ــذ، وال تفك ــر يف التنفي ال تتأخ
ــذا هــو  ــروا، وســنعصمك منهــم. وه ــن يكف ــك بأنــم ســوف ل ولكــن نطمئن
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تفســر أهــل البيــت عليهــم الســام ومــا وافقــه مــن أحاديــث أهــل الســنة.

املسألة الثانية: فيا يصحح الرشط واملرشوط به يف التبليغ:

وقــد اتضــح ذلــك مــن املســألة األوىل، وأنــه ال معنــى لقولــك: يــا فــان بلــغ 
رســائي التــي ســوف أرســلها معــك، فإنــك إن مل تفعــل مل تبلــغ رســائي ألنــه 
مــن املعلــوم أنــه إن مل يفعــل، فلــم يبلــغ رســائلك، ويكــون كامــك مــن نــوع 

قــول الشــاعر:

وفــر املــاء بعــد اجلهــد باملــاِء، نعــم يصــح أن تقــول لــه عــن رســالة معينــة 
ــدًا، وإن مل تبلغهــا،  ــة ج ــة ورضوري ــتقبلية: إن هــذه الرســالة مهم ــة أو مس فعلي

فإنــك مل تبلــغ شــيئًا مــن رســائي.

- قال يف تفسر امليزان: 6 / 49:

ــه  ــم، وأن ــه احلك ــان أمهي ــه بي ــد وحقيقت ــوره التهدي ــوع يف ص ــكام موض فال
ــراع حــق يشء مــن  ــراع حقــه كان كأن مل ي ــاس ومل ي ــو مل يصــل اىل الن بحيــث ل

أجــزاء الديــن.

فقولــه: وإن مل تفعــل فــا بلغــت، مجلــة رشطيــة ســيقت لبيــان أمهيــه الــرشط 
وجــودًا وعدمــًا، لرتــب اجلــزاء األهــم عليــه وجــودًا وعدمــًا، وليســت رشطيــة 
مســوقة عــى طبــع الرشطيــات الدائــرة عندنــا، فإنــا نســتعمل إن الرشطيــة طبعــًا 
فيــا نجهــل تقــق اجلــزاء للجهــل بتحقــق الــرشط، وحاشــا ســاحة النبــي صــى 
ــازل  ــغ احلكــم الن ــال أن يبل ــه احت ــه مــن أن يقــدر القــرآن يف حق ــه وآل اهلل علي

عليــه مــن ربــه، وأن ال يبلــغ انتهــى.
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املسألة الثالثة: يف نوع ختوف النبي صى اهلل عليه وآله:

وال بــد مــن القــول بــأن اخلــوف الــذي كان عنــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
ــل أو األذى، وذلــك  ــًا عــى الرســالة، وليــس عــى شــخصه مــن القت كان خوف

ــه وآلــه. ــه وتقــواه وشــجاعته صــى اهلل علي لعصمت

ــام األوىل  ــن األي ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــوله ص ــرب رس ــاىل كان أخ ــإن اهلل تع ف
ــى اهلل  ــا وكان ص ــامة تبعاهت ــالة، وجس ــوة والرس ــؤولية النب ــل مس ــه، بثق لبعثت
نــًا نفســه عــى كل ذلــك، فــا معنــى ألن يقــال بأنــه تلــكأ بعــد  عليــه وآلــه موطِّ
ذلــك أو تباطــأ أو امتنــع يف أول البعثــة، أو يف وســطها أو يف آخرهــا، حتــى جــاءه 
التهديــد والتطمــني، وقــد تبــني ممــا تقــدم أن اخلــوف عــى الرســالة الــذي كان 
ــن  ــه م ــس إال خوف ــة، لي ــزول اآلي ــد ن ــه عن ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــه النب يعيش

ارتــداد األمــة، وعــدم قبوهلــا إمامــة عرتــه مــن بعــده.

املسألة الرابعة: يف معنى الناس يف اآلية:

- قال الفخر الرازي يف تفسره: 6 جزء 12 / 50:

واعلــم أن املــراد مــن )النــاس( هــا هنــا الكفــار بدليــل قولــه تعــاىل: إن اهلل ال 
هيــدي القــوم الكافريــن ال يمكنهــم ممــا يريــدون. انتهــى.

وال يمكــن قبــول ذلــك، ألن نــص اآليــة العصمــة مــن )النــاس( وهــو لفــظ 
أعــم مــن املســلمني والكفــار، فــا وجــه حلــره بالكفــار..

ــاىل،  ــم اهلل تع ــن ال هيدهي ــم الذي ــم ه ــوم منه ــرازي أن املعص ــور ال ــد تص وق
وأن املعنــى: إن اهلل ســيعصمك مــن الكفــار وال هيدهيــم. ولكنــه تصــوٌر خاطــَى، 
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ألن رْبــط عــدم هدايتــه تعــاىل للكفــار باآليــة يتحقــق مــن وجــوه عديــدة فقــد 
يكــون املعنــى: ســيعصمك مــن كل النــاس، وال هيــدي مــن يقصــدك بــأذى ألنه 
كافــر. أو يكــون املعنــى: بلــغ وســيعصمك اهلل مــن النــاس، ومــن أبــى مــا تبلغــه 
فهــو كافــر، وال هيديــه اهلل تعــاىل. وقــد ورد شــبيه هــذا املعنــى يف البخــاري: 8 
ــال: كل  ــه ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــرة أن رس ــن أيب هري ــال: ع / 139 ق
أمتــي يدخلــون اجلنــة إال مــن أبــى قالــوا: يــا رســول اهلل ومــن يأبــى قــال: مــن 

أطاعنــي دخــل اجلنــة، ومــن عصــاين فقــد أبــى. انتهــى.

ــع  ــب م ــع، يتناس ــموهلا للجمي ــا وش ــى إطاقه ــاس( ع ــة )الن ــاء لفظ فإبق
ــر  ــو غ ــذي ه ــه ال ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــى النب ــر ع ــدر األذى واخلط مص
حمصــور بالكفــار، بــل يشــمل املنافقــني مــن األمــة أيضــًا. بــل عرفــت أن اخلطــر 
كاد يكــون عنــد نــزول اآليــة حمصــورًا فيهــم، ولكــن الــرازي يريــد إبعــاد الــذم 
ــر  ــة أم ــغ والي ــن تبلي ــا ع ــي فيه ــر اإلهل ــاد األم ــني، وإبع ــن املنافق ــة ع يف اآلي

ــام. ــه الس ــي علي ــني ع املؤمن

املسألة اخلامسة: يف معنى العصمة من الناس:

ــد أن  ــة، الب ــودة يف اآلي ــة املوع ــة اإلهلي ــدم أن العصم ــا تق ــح مم ــد اتض وق
ــه  ــه صــى اهلل علي تكــون متناســبة مــع اخلــوف منهــم، ويكــون معناهــا عصمت
وآلــه مــن أن يطعنــوا يف نبوتــه ويتهمــوه بأنــه حابــى أرستــه واســتخلف عرتــه، 
ــد أن  ــه م يري ــه وآل ــى اهلل علي ــدًا ص ــة أن حمم ــم املعروف ــن مقوالهت ــد كان م وق
جيمــع النبــوة واخلافــة لبنــي هاشــم، وحيــرم قبائــل قريــش..،، وكأنــه صــى اهلل 
عليــه وآلــه هــو الــذي يملــك النبــوة واإلمامــة ويعطيهــا مــن جيبه؛فهــذا هــو 
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املعنــى املتناســب مــع خــوف الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وأنــه كان يفكــر بينــه 
وبــني نفســه بــا ســيحدث مــن تبليغــه واليــة عــي عليــه الســام؛فهي عصمــٌة يف 
حفــظ نبوتــه عنــد قريــش، وليســت عصمــًة مــن القتــل أو اجلــرح أو األذى، كــا 
ادعــت األقــوال املخالفــة. ولذلــك مل تتغــر حراســته صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد 
نــزول اآليــة عــا قبلهــا، وال تغــرت املخاطــر واألذايــا التــي كان يواجههــا، بــل 

زادت.

والقــدر املتيقــن مــن هــذه العصمــة حفــظ نبــوة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف 
األمــة وإن ثقلــت عليهــم أوامــره، وقــرروا خمالفتــه. والغــرض منهــا بقــاء النبوة، 
ومتــام احلجــة هلل تعــاىل. وهــي غــر العصمــة اإلهليــة األصليــة للرســول صــى 
اهلل عليــه وآلــه يف أفعالــه وأقوالــه وكل ترفاتــه، وقــد وف اهلل ســبحانه لرســوله 
صــى اهلل عليــه وآلــه بــا وعــد، فقــد أعلــن صــى اهلل عليــه وآلــه يف يــوم الغديــر 
ــة، وأن  ــي خيم ــب لع ــر أن تنص ــم أم ــام ث ــم الس ــرة عليه ــي والع ــة ع خاف
هينــؤوه بالواليــة اإلهليــة عليهــم ففعلــوا ومل خيــدش أحــد منهــم يف نبــوة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه. ولكنهــم عندمــا تــويف فعلــوا مــا يريــدون، وأقصــوا عليــًا 
والعــرة عليهــم الســام بــل أحرقــوا بيتهــم وأجربوهــم عــى بيعــة صاحبهــم.

آبة إكال الدين وإمتام النعمة

- يف الكايف: 1 / 289

ــو  ــال أب ــارود - وق ــر أيب اجل ــًا غ ــوا مجيع ــة: قال ــن أذني ــر ب ــال عم ..... ق
جعفــر عليــه الســام: وكانــت الفريضــة تنــزل بعــد الفريضــة األخــرى وكانــت 
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ــم  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــل: الي ــز وج ــزل اهلل ع ــض، فأن ــر الفرائ ــة آخ الوالي
وأمتمــت عليكــم نعمتــي. قــال أبــو جعفــر عليــه الســام: يقــول اهلل عــز وجــل: 
ال أنــزل عليكــم بعــد هــذه فريضــة، قــد أكملــت لكــم الفرائــض. يف مصــادر 
إخواننــا بــل يمكــن القــول بــأن آيــة ﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم﴾ وحدهــا 
ــاىل،  ــاب اهلل تع ــن كت ــزل م ــا ن ــر م ــت يف آخ ــر نزل ــا آخ ــى أن ــًا ع ــي دلي تكف
ــه  ــد متــت هبــا، فــا يصــح القــول بأن ــزول الفرائــض ق ألنــا تنــص عــى أن ن

ــزل بعدهــا فريضــة. ن

وسبب نزوهلا ويف ذلك ثاثة أقوال:

القــول األول: قــول أهــل البيــت عليهــم الســام أنــا نزلــت يــوم اخلميــس 
الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة يف اجلحفــة، يف رجــوع النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
مــن حجــة الــوداع، عندمــا أمــره اهلل تعــاىل أن يوقــف املســلمني يف غديــر خــم، 
قبــل أن تتشــعب هبــم الطــرق، ويبلغهــم واليــة عــي عليــه الســام مــن بعــده، 
فأوقفهــم وخطــب فيهــم وبلغهــم مــا أمــره بــه ربــه. كــا يف الكلينــي يف الــكايف: 
ــن  ــكايف: 1 / 198ع ــام، و ال ــه الس ــر علي ــد الباق ــام حمم ــن اإلم 1 / 289 ع
ــه  ــه الرضــا علي ــه الســام مــن مــا قال ــه الســام بمــرو علي اإلمــام الرضــا علي

الســام:

}000إن اإلمامــة خــص اهلل عــز وجــل هبــا إبراهيــم اخلليــل عليــه الســام 
ــره  ــا ذك ــاد هب ــا، وأش ــه هب ــة رشف ــة، وفضيل ــًة ثالث ــة، مرتب ــوة واخلل ــد النب بع
ــا:  ــام رسورًا هب ــه الس ــل علي ــال اخللي ــًا، فق ــاس إمام ــك للن ــال: إين جاعل فق
ــت  ــني. فأبطل ــدي الظامل ــال عه ــاىل: ال ين ــارك وتع ــال اهلل تب ــي؟ ق ــن ذريت وم
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هــذه اآليــة إمامــة كل ظــامل إىل يــوم القيامــة، وصــارت يف الصفــوة، ثــم أكرمــه 
ــا  ــال: ﴿ووهبن ــارة، فق ــوة والطه ــل الصف ــه أه ــا يف ذريت ــأن جعله ــاىل ب اهلل تع
ــا صاحلــني. وجعلناهــم أئمــة هيــدون  ــه إســحاق ويعقــوب نافلــة وكاًّ جعلن ل
ــوا  ــزكاة وكان ــاء ال ــاة وإيت ــام الص ــرات وإق ــل اخل ــم فع ــا إليه ــا وأوحين بأمرن
ــًا،  ــًا فقرن ــه، يرثهــا بعــض عــن بعــض، قرن ــزل يف ذريت ــا عابديــن.﴾، فلــم ت لن
ــاىل: ﴿إن أوىل  ــل وتع ــال ج ــام فق ــه الس ــي علي ــاىل النب ــا اهلل تع ــى ورثه حت
النــاس بإبراهيــم للذيــن اتبعــوه وهــذا النبــي والذيــن آمنــوا واهلل ويل املؤمنــني﴾، 
ــه الســام بأمــر اهلل  ــًا علي ــه علي ــه وآل فكانــت لــه خاصة؛فقلدهــا صــى اهلل علي
تعــاىل عــى رســم مــا فــرض اهلل، فصــارت يف ذريتــه األصفيــاء الذيــن آتاهــم اهلل 
العلــم واإليــان، بقولــه تعــاىل: ﴿قــال الذيــن أوتــوا العلــم واإليــان لقــد لبثتــم 
ــة إىل  ــام خاص ــه الس ــي علي ــد ع ــي يف ول ــث﴾، فه ــوم البع ــاب اهلل إىل ي يف كت
يــوم القيامــة، إذ ال نبــي بعــد حممــد صــى اهلل عليــه وآله؛فمــن أيــن خيتــار هــؤالء 
اجلهــال. انتهــى{، وبذلــك اكمــل اهلل لنــا ديننــا ياعــان اإلمامــة أمــر اإلمامــة 
مــن متــام الديــن، وأتــم نعتمــه باإلمامــة وباإلمامــة ريض اهلل اإلســام دينــا لنــا 

ــدا. ــا عي ــح لن ــر لذلــك اصب ــغ الرســول اإلمامــة بشــكل رســمي يف غدي بتبلي

ــل  ــول أه ــق لق ــنة املواف ــل الس ــا أه ــن إخوانن ــول املفري ــاين: ق ــول الث الق
ــام: ــم الس ــت عليه البي

وأحاديثهــم يف بيعــة الغديــر تبلــغ املئــات، وفيهــا صحاح مــن الدرجــة األوىل 
عندهــم وقــد مجعهــا عــدٌد مــن علائهــم القدمــاء منهــم الطــربي املــؤرخ يف كتابه 
)الواليــة( فبلغــت طرقهــا ونصوصهــا عنــده جملديــن، وتنــص رواياهتــا عــى أن 
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النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أصعــد عليــًا معــه عــى املنــرب، ورفــع يــده حتــى بــان 
بيــاض إبطيهــا، وبلــغ األمــة مــا أمــره اهلل فيــه الــخ. وقــد انتقــد الطــربي بعــض 
املتعصبــني الســنيني لتأليفــه هــذه الكتــاب يف أحاديــث الغديــر، التــي حيتــج هبــا 
الشــيعة عليهــم، وجيادلوهــم هبــا عنــد رهبــم، وتنــص بعــض روايــات الغديــر 
عندهــم عــى أن آيــة إكــال الديــن نزلــت يف اجلحفــة يــوم الغديــر بعــد إبــاغ 

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه واليــة عــي عليــه الســام.

لكــن ينبغــي ااِللتفــات إىل أن أكثــر الســنيني الذيــن صحــت عندهــم روايــات 
الغديــر، مل يقبلــوا األحاديــث القائلــة بــأن آيــة إكــال الديــن نزلــت يــوم الغديــر، 
بــل أخــذوا بقــول اخلليفــة عمــر ومعاويــة، أنــا نزلــت يــوم عرفــة، كــا ســيأيت، 
وقــد مجــع أحاديــث بيعــة الغديــر عــدد مــن علــاء الشــيعة القدمــاء واملتأخريــن، 
ــيخ  ــوار، والش ــات األن ــاب عبق ــدي يف كت ــوي اهلن ــن النق ــهر املتأخري ــن أش وم
ــق،  ــاق احل ــاب رشح إحق ــي يف كت ــيد املرع ــر، والس ــاب الغدي ــي يف كت األمين
والســيد امليــاين يف كتــاب نفحــات األزهــار، وقــد أورد صاحــب الغديــر عــددًا 
ــت  ــن نزل ــال الدي ــة إك ــرت أن آي ــنيني، ذك ــادر الس ــن مص ــات م ــن الرواي م
ــه  ــي علي ــة ع ــه والي ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــان النب ــد إع ــر، بع ــوم الغدي يف ي
الســام..، وقــد ذكــر يف الغديــر: 1 / 230: ومــن اآليــات النازلــة يــوم الغديــر 
ــه  ــن مردوي ــربي2- اب ــن: 1 - الط ــا كل م ــام قاهل ــه الس ــني علي يف أمراملؤمن
األصفهــاين 3 - أبــو نعيــم اإلصبهــاين 4- اخلطيــب البغــدادي 5- أبــو ســعيد 
السجســتاين 6- ابــن املغــازيل الشــافعي 7 - احلاكــم احلســكاين 8- بــن عســاكر 
ــاين 12-  ــن الصاحل ــعد الدي ــزي 11- س ــي 10- النطن ــافعي 9- اخلوارزم الش
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احلموينــي.

القــول الثالــث: قــول اخلليفــة عمــر بأنــا نزلــت يف حجــة الــوداع يــوم عرفــة 
ــارى يف  ــد رواه البخ ــنيني فق ــد الس ــهور عن ــول املش ــو الق ــذا ه ــة، وه ــوم مجع ي
ــن  ــاري: 8 / 137، ع ــاري 5 / 127، ويف البخ ــه: 1 / 16، ويف البخ صحيح
طــارق بــن شــهاب قــال: قــال رجــل مــن اليهــود لعمــر: يــا أمــر املؤمنــني لــو 
ــم  ــت عليك ــم وأمتم ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــة: الي ــذه اآلي ــت ه ــا نزل أن علين

نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دينــا الختذنــا ذلــك اليــوم عيــدًا

ــة يف  ــوم عرف ــت ي ــة، نزل ــذه اآلي ــت ه ــوم نزل ــم أي ي ــر: إين العل ــال عم فق
يــوم مجعــة. ســمع ســفيان مــن مســعر، ومســعر قيســًا، وقيــس طارقــًا. انتهــى.

ــة البخــاري هــذه ونحوهــا بطــرٍق  وقــد روت عامــة مصــادر الســنيني رواي
ــاالً لتشــكيك بعضهــم يف أن  ــروا ب ــر علائهــم، ومل يدي متعــددة، وأخــذ هبــا أكث
يكــون يــوم عرفــة يف حجــة الــوداع يــوم مجعــة، مثــل ســفيان الثــوري والنســائي 
وال لرواياهتــم املؤيــدة لــرأي أهــل البيــت عليهــم الســام، التــي تقدمــت وذلك 
بســبب أن اخلليفــة عمــر قــال إنــا مل تنــزل يــوم الغديــر بــل نزلــت يف عرفــات 

قبــل الغديــر بتســعة أيــام، وقولــه مقــدم عندهــم عــى كل اعتبــار.

- قال السيوطي يف ااِلتقان 1 / 75 عن اآليات التي نزلت يف السفر:

ــت  ــا نزل ــر أن ــن عم ــح ع ــم. يف الصحي ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــا: الي منه
ــرة. ــرٌق كث ــه ط ــوداع، ول ــة ال ــام حج ــة ع ــوم اجلمع ــة ي ــية عرف عش

وموقــف الســيوطي هــو املوقــف العــام للعلــاء أهــل الســنة ولكنــه ال يعنــي 
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ــر  ــث الغدي ــون إن حدي ــل يقول ــدم، ب ــا تق ــر ك ــث الغدي ــون حدي ــم يضعف أن
ــة نزلــت قبــل ذلــك اليــوم، متســكًا بقــول اخلليفــة عمــر  ــٌح، ولكــن اآلي صحي
الــذي روتــه صحاحهــم، حتــى لــو خالفــه حديــٌث صحيــٌح، وحتــى لــو خالفــه 
ــن  ــي، وم ــي التجريب ــر العلم ــك يف التفس ــا ذل ــا أثبتن ــاب والتاريخ؛ك احلس
ــر، وهــذه خاصــة مــن تفســره: 2  ــن كث ــرأي عمــر املذكــور: اب ــني ل املتعصب

:14  /

قــال أســباط عــن الســدي: نزلــت هــذه اآليــة يــوم عرفــة، ومل ينــزل بعدهــا 
حــاٌل وال حــراٌم. وقــال ابــن جريــر وغــر واحــد: مــات رســول اهلل صــى اهلل 

عليــه وآلــه بعــد يــوم عرفــة بأحــد وثانــني يومــًا، روامهــا ابــن جريــر.

ــة  ــذي املتقدم ــائي والرم ــد والنس ــلم وأمح ــة مس ــر رواي ــن كث ــر اب ــم ذك ث
ــال: وق

قــال ســفيان: وأشــك كان يــوم اجلمعــة أم ال: ﴿اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 
اآليــة.﴾.

ــل  ــك ه ــث ش ٌع، حي ــورُّ ــو ت ــة فه ــه اهلل إن كان يف الرواي ــفيان رمح ــك س وش
أخــربه شــيخه بذلــك أم ال، وإن كان شــكًا يف كــون الوقــوف يف حجــة الــوداع 
كان يــوم مجعــة فهــذا مــا إخالــه يصــدر عــن الثــوري رمحــه اهلل فــإن هــذا أمــر 
ــر وال  ــازي والس ــاب املغ ــٌد مــن أصح ــه أح ــف في ــه، مل خيتل ــوٌم مقطــوٌع ب معل
ــا،  ــك يف صحته ــرة، ال يش ــث متوات ــك أحادي ــد وردت يف ذل ــاء، وق ــن الفقه م

واهلل أعلــم. وقــد روى هــذا احلديــث مــن غــر وجــه عــن عمــر.
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وقــال ابــن جريــر عــن قبيصــة يعنــي ابــن أيب ذئــب قــال: قــال كعــب لــو أن 
ــه  ــة لنظــروا اليــوم الــذي أنزلــت في غــر هــذه األمــة نزلــت عليهــم هــذه اآلي

عليهــم فاختــذوه عيــدًا جيتمعــون فيــه

فقال عمر: أي آيٍة يا كعب؟

فقال: اليوم أكملت لكم دينكم.

فقــال عمــر: قــد علمــت اليــوم الــذي أنزلــت واملــكان الــذي أنزلــت فيــه، 
ــٌد )ورواه يف  ــا عي ــد اهلل لن ــا بحم ــة، وكامه ــوم عرف ــة وي ــوم اجلمع ــت يف ي نزل
خمتــر تاريــخ دمشــق 2 جــزء 4 / 309(، ونحــن نعلــم أن يــوم عرفــة ليــس 

بعيــد. بــل اليــوم التــايل.

وقــال ابــن جريــر: حدثنــا عمــرو بــن قيــس الســكوين أنــه ســمع معاويــة بــن 
ــى  ــم حت ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــة: الي ــذه اآلي ــزع هب ــرب ينت ــى املن ــفيان ع أيب س

ختمهــا، فقــال: نزلــت يف يــوم عرفــة، يف يــوم مجعــة...

ــم  ــاس، ث ــد الن ــوٍم عن ــوٍم معل ــك بي ــل ليــس ذل ــد قي ــر: وق ــن جري ــال اب وق
روى مــن طريــق العــويف عــن ابــن عبــاس يف قولــه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 
يقــول ليــس بيــوٍم معلــوٍم عنــد النــاس. قــال: وقــد قيــل إنــا نزلــت عى رســول 

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف مســره )إىل( حجــة الــوداع.

ثم قال ابن كثر:

ــن أيب  ــدي، ع ــارون العب ــق أيب ه ــن طري ــه م ــن مردوي ــد روى اب ــت: وق قل
ــه يــوم غديــر  ســعيد اخلــدري أنــا نزلــت عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآل
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خــم، حــني قــال لعــي: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله. ثــم رواه عــن أيب هريرة، 
وفيــه أنــه اليــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة، يعنــي مرجعــه صــى اهلل عليــه 

وآلــه مــن حجــة الــوداع.

وال يصــح ال هــذا وال هــذا، بــل الصــواب الــذي ال شــك فيــه وال مريــة، أنا 
أنزلــت يــوم عرفــة وكان يــوم مجعــة، كــا روى ذلــك أمــر املؤمنــني عمــر بــن 
اخلطــاب، وعــي بــن أيب طالــب، وأول ملــوك اإلســام معاويــة بــن أيب ســفيان، 
ــه،  ــدب ريض اهلل عن ــن جن ــمرة ب ــاس، وس ــن عب ــد اهلل ب ــرآن عب ــان الق وترمج
وأرســله الشــعبي، وقتــادة بــن دعامــة، وشــهر بــن حوشــب، وغــر واحــد مــن 

االَئمــة والعلــاء، واختــاره ابــن جريــر الطــربي رمحــه اهلل. انتهــى.

وتاحــظ أن ابــن كثــر ال يريــد اإلعــراف بوجــود تشــكيٍك يف أن يــوم عرفــة 
ــكيك  ــه تش ــب علي ــد صع ــر، وق ــول عم ــف ق ــك خيال ــة، ألن ذل ــوم مجع كان ي
ســفيان الثــوري الريــح فالتــفَّ عليــه ليخربــه، وممــا يــدل عــى أن الــرواة كانوا 
يف شــكٍّ مــن أن يــوم عرفــات كان يــوم مجعــة مــا رواه الطــربي يف تفســره: 4 / 

111ممــا مل يذكــره ابــن كثــر قــال:

حدثنــا ابــن املثنــى قــال: ثنــا عبــد الوهــاب قــال: ثنــا داود قــال قلــت لعامــر: 
إن اليهــود تقــول: كيــف مل تفــظ العــرب هــذا اليــوم الــذي أكمــل اهلل هلــا دينهــا 

؟ فيه

فقال عامر: أو ما حفظته؟

قلت له: فأي يوم؟
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قال: يوم عرفة أنزل اهلل يف يوم عرفة.

ــة، أعنــي قولــه: اليــوم أكملــت لكــم  وقــال آخــرون: بــل نزلــت هــذه اآلي
ــة. ــدة باملدين ــوا: أنزلــت ســورة املائ ــوم اإلثنــني، وقال دينكــم ي

ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثنــي املثنــى قــال: ثنــا إســحاق قــال: أخربنــا حممــد 
بــن حــرب قــال: ثنــا ابــن هليعــة، عــن خالــد بــن أيب عمــران، عــن حنــش عــن 
ابــن عبــاس: ولــد نبيكــم صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم اإلثنــني، وخــرج مــن مكــة 
يــوم اإلثنــني، ودخــل املدينــة يــوم اإلثنــني، وأنزلــت ســورة املائــدة يــوم اإلثنني: 

اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، ورفــع الذكــر يــوم اإلثنــني.

ثــم قــال الطــربي: وأوىل االَقــوال يف وقــت نــزول اآليــة القــول الــذي روي 
عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــا نزلــت يــوم عرفــة يــوم مجعــة، لصحــة ســنده وهــي 

أســانيد غــره. انتهــى.

املوقف العلمي يف سبب نزول اآلية:

بإمــكان الباحــث أن يفتــش عــن احلقيقــة يف ســبب نــزول اآليــة فــإن عنــر 
ــًا  ــون مرجح ــب أن يك ــذي جي ــو ال ــألة، وه ــٌم يف املس ــخ حاس ــت والتاري التوقي

للــرأي الصحيــح مــن الرأيــني املتعارضــني.

وعنــر التوقيــت هنــا يرجــح قــول أهــل البيــت عليهــم الســام والروايــات 
ــم  ــي تنض ــة، الت ــرى املنطقي ــات األخ ــًا اىل املرجح ــم، مضاف ــة هل ــنية املوافق الس

إليــه كــا يــي:

ــر  ــندًا وأكث ــح س ــا أص ــني أحدمه ــني حديث ــس ب ــا لي ــارض هن أوالً: أن التع
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ــه  ــل هــو تعــارض بــني حديــث عــن النبــي صــى اهلل علي ــًا كــا تومهــوا ب طرق
ــر. ــة عم ــوٍل للخليف ــني ق ــه وب وآل

فــإن األحاديــث التــي ضعفوهــا هــي أحاديــث نبويــة مســندة، بينــا أحاديــث 
ــه؛  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنده اىل النب ــر، مل يس ــول لعم ــي ق ــره ه ــاري وغ البخ
ــرآن،  ــزول الق ــبب ن ــر يف س ــول عم ــتدل بق ــه أن يس ــني ال يكفي ــث الس فالباح
ويــردَّ بــه احلديــث النبــوي املتضمــن ســبب النــزول، بــل ال بــد لــه أن يبحــث يف 
ســند احلديــث ونصــه، فــإن صــح عنــده فعليــه أن يأخــذ بــه ويــرك قــول عمــر 
وإن مل يصــح رجــع اىل أقــوال الصحابــة املتعارضــة، ومجــع بــني املوثــوق منهــا أِن 
أمكــن اجلمــع، وإال رجــح بعضهــا وأخــذ بــه، وتــرك الباقــي ولكنهــم مل يفعلــوا 

ذلــك مــع األســف.

ــا إن أحاديــث أهــل البيــت عليهــم الســام يف ســبب  ــا وقلن ــًا: لــو تنزلن ثاني
ــل  ــن رأي أله ــر م ــت أكث ــا ليس ــدة هل ــنية املؤي ــث الس ــة واألحادي ــزول اآلي ن
البيــت ومــن أيدهــم يف ذلــك، وأن التعــارض يصــر بــني قولــني لصحابيــني يف 
ســبب النــزول، أو بــني قــول صحــايب وقــول بعــض أئمــة أهــل البيــت عليهــم 

الســام.

فنقــول: إن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أوىص أمتــه بأخــذ الديــن مــن أهــل 
بيتــه عليهــم الســام ومل يوصهــا بأخــذه مــن أصحابــه وذلــك يف حديــث الثقلني 
ــد اجلميــع، وهــو كــا يف مســند أمحــد: 3 / 14: عــن أيب  ــر عن الصحيــح املتوات
ــني،  ــم الثقل ــارٌك فيك ــه: إين ت ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال ق ــعيد ق س
ــاء إىل األرض،  ــن الس ــدود م ــٌل مم ــاب اهلل حب ــر: كت ــن اآلخ ــرب م ــا أك أحدمه
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وعــريت أهــل بيتــي، وإنــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــيَّ احلــوض. انتهــى.

ورواه أيضــًا يف: 3 / 17 - 26 و59، و: 4 / 366، و371، والدارمــي: 2 / 
431، ومســلم 7 / 122، واحلاكــم، وصححــه عــى رشط الشــيخني وغرمهــا 

يف: 3 / 109 و 148، والبيهقــي يف ســننه: 2 / 148، وغرهــم.

ــن  ــدل عــى حــر مصــدر الدي ــة ي ــح بدرجــة عالي وهــذا احلديــث الصحي
بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بأهــل بيتــه صــى اهلل عليــه وآلــه، أو يــدل عــى 

األقــل عــى ترجيــح قوهلــم عنــد تعارضــه مــع قــول غرهــم.

ثالثــًا: أن الروايــة عــن اخلليفــة عمــر نفســه متعارضــة، وتعارضهــا يوجــب 
التوقــف يف األخــذ هبــا، فقــد رووا عنــه أن يــوم عرفــة يف حجــة الــوداع كان يــوم 

مخيــس، وليــس يــوم مجعــة. قــال النســائي يف ســننه: 5 / 251:

ــا عبــد اهلل بــن إدريــس، عــن أبيــه،  ــا إســحق بــن إبراهيــم قــال: أنبأن أخربن
عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب قــال: قــال هيــودي لعمــر: لــو 

علينــا نزلــت هــذه اآليــة الختذنــاه عيــدًا: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم.

قــال عمــر: قــد علمــت اليــوم الــذي أنزلــت فيــه والليلــة التــي أنزلــت، ليلــة 
اجلمعــة ونحــن مــع رســول صــى اهلل عليــه وآلــه بعرفــات.

والطريــف أن النســائي روى عــن عمــر يف: 8 / 114، أنــا نزلــت يف عرفــات 
يف يــوم مجعــة

رابعــًا: تقــدم قــول البخــاري يف روايتــه أن ســفيان الثــوري وهــو مــن أئمــة 
احلديــث والعقيــدة عندهــم، مل يوافــق عــى أن يــوم عرفــة كان يــوم مجعــة )قــال 
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ســفيان وأشــك كان يــوم اجلمعــة أم ال( وهنــاك عــدٌد مــن الروايــات تؤيد شــك 
ــوداع مل  ــوم عرفــة يف حجــة ال ــأن ي ــل يظهــر أن ســفيانًا كان قاطعــًا ب ســفيان، ب
يكــن يــوم مجعــة، وإنــا قــال )أشــك( مــداراًة جلاعــة عمــر، الذيــن رتبــوا كل 
ــخ اإلســامي كلهــا  ــداث التاري ــل وأح ــوداع، ب ــداث حجــة ال ــات الَح الرواي

عــى أســاس أن يــوم عرفــات كان يــوم مجعــة، كــا ســتعرف.

ــة، ومل  ــوم عرف ــس ي ــى، ولي ــوم األضح ــو ي ــلمني ه ــد املس ــًا: أن عي خامس
أجــد روايــًة تــدل عــى أن يــوم عرفــة عيــٌد رشعــي، فالقــول بذلــك ممــا تفــرد 
ــد الســلفيني  ــه أحــٌد مــن املســلمني وهــو عن ــه اخلليفــة عمــر، ومل يوافقــه علي ب
يدخــل يف بــاب البدعــة، وأمــا إذا أخذنــا بروايــة النســائي القائلــة إن عرفــة كان 
يــوم مخيــس، وأن اآليــة نزلــت ليلــة عرفــة فــا يبقــى عيــٌد حتــى يصطــدم بــه 
العيــد النــازل مــن الســاء، وال حيتــاج األمــر اىل قانــون إدغــام األعيــاد اإلهليــة 
املتصادمــة، كــا ادعــى اخلليفة؛فيكــون معنــى جــواب اخلليفــة عــى هــذه الرواية 
أن يــوم نــزول آيــة إكــال الديــن يســتحق أن يكــون عيــدًا، ولكــن آيتــه نزلــت 

قبــل العيــد بيومــني، فلــم نتخــذ يومهــا عيدًا؛وهــذا كام متهافــت.

ــٍح  سادســًا: أن قــول عمــر يناقــض مــا رووه عــن عمــر نفســه بســنٍد صحي
ــل  ــل تنزي ــد أكم ــاىل ق ــة أن اهلل تع ــن اآلي ــودي م ــذا اليه ــم ه ــد فه ــًا فق أيض
اإلســام وختمــه يف يــوم نــزول اآليــة، وقبــل عمــر منــه هــذا التفســر فــا بــد 
أن يكــون نزوهلــا بعــد نــزول مجيــع الفرائــض، فيصــح عــى رأيــه مــا قالــه أهــل 
ــه مل  ــن أن ــا م ــاس وغرمه ــن عب ــدي واب ــه الس ــا قال ــام وم ــم الس ــت عليه البي

ــم. ــٌة وال حك ــا فريض ــزل بعده تن
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مــع أن اخلليفــة عمــر قــال إن آيــة إكــال الديــن نزلــت قبــل آيــات الكالــة، 
وأحــكام اإلرث، وغرهــا، كــا تقــدم فوجــب عــى مذهبــه أن يقــول لليهــودي: 
ليــس معنــى اآليــة كــا ظننــت، بــل كان بقــي مــن الديــن عــدة أحــكاٍم ورشائــع 
نزلــت بعدهــا، وذلــك اليــوم هــو اجلديــر بــأن يكــون عيــدًا، وعندمــا تتعــارض 
الروايــات عــن شــخٍص واحــد وتتناقــض، فــا بــد مــن التوقــف فيهــا مجيعــًا، 
وجتميــد كل روايــات عمــر يف آخــر مــا نــزل مــن القــرآن، ويف وقــت نــزول آيــة 

إكــال الديــن

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أقــر اخلليفــة أن )اليــوم( يف اآليــة هــو اليــوم املعــني 
الــذي نزلــت فيــه، وليــس وقتــًا جممــًا وال يومــًا مــى قبــل ســنة كفتــح مكــة، 
أو يــأيت بعــد شــهورمثًا. فهــو يســتوجب رد قــول الطــربي الــذي تعمــد اختياره 
ليوافــق عمــر، ويســتوجب رد كل الروايــات التــي تريــد تعويــم كلمــة )اليــوم( 

يف اآليــة، أو تريــد جعلــه يــوم فتــح مكــة.

قال القرطبي يف تفسره: 1 / 143

ــوم أكملــت لكــم  ــاىل: الي ــال اهلل تع ــه ق ــاعة من ــى الس ــوم ع ــق الي ــد يطل وق
ــم. ــوام فأدغ ــه أي ــام وأصل ــوم أي ــع ي ــم ومج دينك

وقال يف: 2 / 61

ــه  ــهر ببعض ــن الش ــك ع ــه، وكذل ــن مجيع ــه ع ــزء من ــرب بج ــد يع ــوم ق والي
تقــول: فعلنــا يف شــهر كــذا كــذا ويف ســنة كــذا كــذا، ومعلــوم أنــك مل تســتوعب 

ــم. ــرب والعج ــان الع ــتعمٌل يف لس ــك مس ــنة، وذل ــهر وال الس الش
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ســابعًا: أن جــواب اخلليفــة لليهــودي غر مقنــٍع ال لليهودي وال للمســلم؛فإن 
كان يقصــد اإلعتــذار بــأن نزوهلــا صــادف يــوم عيــد، ولذلــك مل نتخــذ يومهــا 
ب عليكــم ربكــم هــذا العيــد وأنزله  عيدًا؛فيمكــن لليهــودي أن جييبــه: ملــاذا خــرَّ
يف ذلــك اليــوم؟، وإن كان يقصــد إدغــام عيــد إكــال الديــن بعيــد عرفــة، حتــى 
ــوم  ــم ي ــم جعلت ــي أنك ــذا يعن ــأل: ه ــائٍل أن يس ــق س ــن ح ــزًء منه؛فم ــار ج ص
نزوهلــا نصــف عيــد، مشــركًا مــع عرفــة فأيــن هــذا العيــد الــذي ال يوجــد لــه 

أثــر عندكــم، إال عنــد الشــيعة؟

، وإن كان يقصــد أن هــذا اليــوم الرشيــف والعيــد العظيــم، قــد صــادف يــوم 
مجعــة ويــوم عرفــة، فأدغــم فيهــا وذاب، أو أدمــج وانتهــى األمر؛فكيــف أنــزل 
اهلل تعــاىل هــذا العيــد عــى عيديــن، وهــو يعلــم أنــا ســيضيع؛فهل تعمــد اهلل 
تعــاىل تذويــب هــذا العيــد، أم أنــه نــيس والعيــاذ بــاهلل فأنــزل عيــدًا يف يــوم عيــد، 
فتــدارك املســلمون األمــر بقــرار الدمــج واإلدغــام، أو التنصيــف، ثــم مــن الذي 
اختــذ قــرار اإلدغــام؟ ومــن الــذي حيــق لــه أن يدغــم عيــدًا إهليــًا يف عيــد آخــر، 
أو يطعــم عيــدًا ربانيــًا لعيــد آخــر، ومــا بــال األمــة اإلســامية مل يكــن عندهــا 
ــذا  ــاء ه ــى ج ــات، حت ــة يف عرف ــاد الرباني ــدام األعي ــة اصط ــن حادث ــرب م خ
اليهــودي يف خافــة عمــر ونبههــم فأخــربه اخلليفــة عمــر بأنــه يوافقــه عــى كل 
مــا يقولــه، وأخــربه وأخــرب املســلمني بقصــة تصــادم األعيــاد اإلهليــة يف عرفــات 
وأن احلكــم الرشعــي يف هــذا التصــادم هــو اإلدغــام ملصلحــة العيــد الســابق، أو 
إطعــام العيــد الاحــق للســابق، وهــل هــذه األحــكام لألعيــاد أحــكاٌم إســامية 

ربانيــة، أم استحســانية شــبيهًا أو كقانــون تصــادم األعيــاد الوطنيــة والدينيــة؟
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إن املشــكلة التــي طرحهــا اليهــودي، مــا زالــت قائمــة عنــد اخلليفــة وأتباعــه، 
ألن اخلليفــة مل يقــدم هلــا حــًا وكل الــذي قدمــه أنــه اعــرف هبــا وأقرهــا، ثــم 
رتــب عليهــا أحكامــًا ال يمكــن قبوهلــا، ومل يقــل إنــه ســمعها مــن النبــي صــى 
اهلل عليــه وآله؛فقــد اعــرف خليفــة املســلمني بــأن يــوم نــزول اآليــة يــوم عظيــٌم 
ــه  ــل اهلل في ــي أكم ــري وتارخي ــوم مص ــه ي ــلمني، ألن ــبة اىل املس ــٌم بالنس ومه
تنزيــل اإلســام، وأتــمَّ فيــه النعمــة عــى أمتــه، ورضيــه هلــم دينــًا يدينونــه بــه، 

ويســرون عليــه، ويدعــون األمــم إليــه.

وأن هــذا اليــوم العظيــم يســتحق أن يكــون عيــدًا رشعيــًا لألمــة اإلســامية 
تتفــل فيــه وجتتمــع فيــه، يف صــف أعيادهــا الرشعية الثــاث: الفطــر واألضحى 
ــًا،  ــدًا رباني ــه عي ــه، ألعلنت ــوم مثل ــرى ي ــة أخ ــد أم ــو كان عن ــه ل ــة، وأن واجلمع
وكان مــن حقهــا ذلــك رشعــًا.. لقــد وافــق اخلليفــة حمــاوره اليهــودي عــى كل 
هــذا، وبذلــك يكــون عيــد إكــال الديــن يف فقــه إخواننــا عيــدًا رشعيــًا ســنويًا، 

يضــاف اىل عيــدي الفطــر واألضحــى الســنويني وعيــد اجلمعــة األســبوعي.

إن الناظــر يف املســألة يلمــس أن اخلليفــة عمــر وقــع يف ورطــة )آيــة عــي بــن 
أيب طالــب( مــن ناحيتــني: فهــو مــن ناحيــة ناقــض نفســه يف آخــر مــا نــزل مــن 
ــة  ــوم القيام ــة إىل ي ــد اآلي ــة بعي ــه املطالب ــى نفس ــح ع ــة فت ــن ناحي ــرآن وم الق
ــد  ــاع عمــر مــن الفقهــاء عــن هــذا العي وصــار مــن حــق املســلم أن يســأل أتب
الــذي ال يــرى لــه عينــًا وال أثــرًا وال اســًا يف تاريــخ املســلمني، وال يف حياهتــم، 

ــيعة. ــد الش ــم إال عن وال يف مصادره

ثــم إن األعيــاد اإلســامية توقيفيــة، فــا جيــوز ألحــد أن يــرشع عيــدًا مــن 
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ــم  ــت عليه ــل البي ــدًا، أن أه ــر عي ــوم الغدي ــل ي ــيعة يف جع ــة الش ــه وحج نفس
الســام وشــيعتهم رووا عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أن يــوم اآليــة أي يــوم 
الغديــر عيــٌد رشعــي، وأن جربئيــل أخــربه بــأن األنبيــاء عليهــم الســام كانــوا 

يأمــرون أممهــم أن تتخــذ يــوم نصــب الــويص عيــدًا.

ــك  ــأن ذل ــه ب ــه ل ــودي، وموافقت ــد كام اليه ــة يف تأيي ــة اخلليف ــي حج ــا ه ف
اليــوم يســتحق أن يكــون عيــدًا رشعيــًا لألمــة اإلســامية ثــم أخــذ يعتــذر لــه 
ــد  ــراد املســلمني ليومهــا بعي ــن أوجبــت عــدم إف ــة نزوهلــا يف عيدي ــأن مصادف ب

الــخ.

فــإن كان اخلليفــة حكــم مــن عنــد نفســه بــأن يــوم اآليــة يســتحق أن يكــون 
عيــدًا، فهــو ترشيــع وبدعــة، وإن كان ســمعه مــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، 
فلــاذا مل يذكــره، ومل يــرو أحــٌد مــن املســلمني شــيئًا عــن عيــد اآليــة، إال مــا رواه 

الشــيعة؟

ثامنــًا: لــو كان يــوم عرفــة يــوم مجعــة كــا قــال عمــر يف بعــض أقوالــه، لصــى 
ــرو  ــدًا مل ي ــع أن أح ــة، م ــاة اجلمع ــلمني ص ــه باملس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب
أنــه صــى اجلمعــة يف عرفــات، بــل روى النســائي وغــره أنــه قــد صــى الظهــر 
والعــر، والظاهــر أن النســائي يوافــق ســفيان الثــوري وال يوافــق عمــر، فقــد 
جعــل يف ســننه: 1 / 290 عنوانــًا باســم)اجلمع بــني الظهــر والعــر بعرفــة(.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــار رس ــال: س ــد اهلل ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــه ع وروى في
وآلــه حتــى أتــى عرفــة، فوجــد القبــة قــد رضبــت لــه بنمــرة فنــزل هبــا، حتــى 
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ــن  ــى إىل بط ــى إذا انته ــه، حت ــت ل ــواء فرحل ــر بالقص ــمس، أم ــت الش إذا زاغ
الــوادي خطــب النــاس، ثــم أذن بــال ثــم أقــام فصــى الظهــر ثــم أقــام فصــى 

العــر ومل يصــل بينهــا شــيئًا انتهــى.

- وكذلك روى أبو داود يف سننه 1 / 429:

عــن ابــن عمــر قــال: غــدا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن منــى حــني 
صــى الصبــح صبيحــة يــوم عرفــة، حتــى أتــى عرفــة فنــزل بنمــرة، وهــي منــزل 
ــزل بعرفــة، حتــى إذا كان عنــد صــاة الظهــر راح رســول اهلل  اإلمــام الــذي ين
صــى اهلل عليــه وآلــه مهجــرًا، فجمــع بــني الظهــر والعــر، ثــم خطــب النــاس، 

ثــم راح فوقــف عــى املوقــف مــن عرفــة. انتهــى.

وأمــا اجلــواب بــأن اجلمعــة تســقط يف الســفر، فهــو أمــر خمتلــٌف عندهــم فيه، 
ولــو صــح أن يــوم عرفــة كان يــوم مجعــة ومل يصــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 

صــاة اجلمعــة، لذكــر ذلــك مئــات املســلمني الذيــن كانــوا يف حجــة الــوداع.

وقد متحل ابن حزم يف اجلواب عن ذلك فقال يف املحى: 7 / 272:

مســألة: وإن وافــق اإلمــام يــوم عرفــة يــوم مجعــٍة جهــِر وهــي صــاة مجعــة 
ويصــي اجلمعــة أيضــًا بمنــى وبمكــة، ألن النــص مل يــأت بالنهــي عــن ذلــك، 
وقــال تعــاىل: إذا نــودي للصــاة مــن يــوم اجلمعــة فاســعوا إىل ذكــر اهلل وذروا 

البيــع، فلــم خيــص اهلل تعــاىل بذلــك غــر يــوم عرفــة ومنــى.

وروينــا عــن عطــاء بــن أيب ربــاح قــال: إذا وافــق يــوم مجعــة يــوم عرفــة، جهر 
اإلمــام بالقــراءة فــإن ذكــروا خــربًا روينــاه عــن احلســن بــن مســلم قــال: وافــق 
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ــتطاع  ــن اس ــال: م ــام فق ــه الس ــي علي ــة النب ــة وحج ــوم اجلمع ــة ي ــوم الروي ي
منكــم أن يصــي الظهــر بمنــى فليفعــل، فصــى الظهــر بمنــى ومل خيطــب فهــذا 
خــرٌب موضــوٌع فيــه كل بليــة: إبراهيــم بــن أيب حييــى مذكــور بالكــذب مــروك 
مــن الــكل، ثــم هــو مرســل، وفيــه عــن ابــن الزبــر، مــع ابــن أيب حييــى احلجــاج 
بــن أرطــاة، وهــو ســاقط، ثــم الكــذب فيــه ظاهــر، ألن يــوم الرويــة يف حجــة 
ــوم  ــة ي ــوم عرف ــس، وكان ي ــوم اخلمي ــا كان ي ــه إن ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب

اجلمعــة، روينــا ذلــك مــن طريــق البخــارى...

فــإن قيــل: إن اآلثــار كلهــا إنــا فيهــا مجــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
بعرفــة بــني الظهــر والعــر؟

قلنــا: نعــم وصــاة اجلمعــة هــي صــاة الظهــر نفســها وليــس يف يشء مــن 
اآلثــار أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه مل جيهــر فيهــا، واجلهــر أيضــًا ليــس فرضــًا، وإنــا 
يفــرق احلكــم يف أن ظهــر يــوم اجلمعــة يف احلــر والســفر للجاعــة ركعتــان. 

انتهــى.

ــرد  ــة ملج ــه رد الرواي ــوب، ألن ــى املطل ــادر ع ــه ص ــزم: أن ــن ح ــواب اب وج
خمالفتهــا لقــول عمــر بــأن يــوم عرفــة مل يكــن يــوم مجعة؛فلــاذا مل يــرد قــول عمــر 

بقولــه الثــاين بــأن عرفــة كانــت يــوم مخيــس، وروايتــه صحيحــة؟

ــربي  ــا الط ــي ذكره ــدة الت ــوال العدي ــوري، واألق ــائي والث ــول النس أو بق
ــره؟ وغ

ولــو صــح مــا قالــه مــن أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه اعتــرب ركعتــي الظهــر 
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يف عرفــة صــاة مجعــة ألنــه جهــر فيهــا، الشــتهر بــني املســلمني أن النبــي صــى 
ــًا(  ــح )تلقائي ــا لتصب ــر هب ــي ال جيه ــر الت ــاة الظه ــر يف ص ــه جه ــه وآل اهلل علي
ــة  ــا لرواي ــبب خمالفته ــا بس ــا وهامجه ــي كذهب ــة الت ــل إن الرواي ــاة مجعة؛ب ص
عمــر تنــص عــى أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه صــى اجلمعــة يف منــى، وهــي أقــرب 
إىل حســاب ســفره صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــة الــذي كان يــوم اخلميــس 
ألربــع بقــني مــن ذي القعــدة، ووصولــه إىل مكــة يــوم اخلميــس ألربــع مضــني 
ــوم  ــة ي ــوم عرف ــني، في ــوم اإلثن ــة كان ي ــة، وأن أول ذي احلج ــن ذي احلج م
الثاثــاء، وعيــد األضحــى األربعــاء، ويــوم اجلمعــة كان ثــاين عــرش ذي احلجــة 
ــى قــوالً صحيحــًا،  ــراوي إن اجلمعــة كانــت يف من كــا ســيأيت فيكــون قــول ال

ولكنــه اشــتبه وحســبها قبــل موقــف عرفــات، مــع أنــا كانــت بعــده.

تاســعًا: إن القــول بــأن يــوم عرفــة يف تلــك الســنة كان يــوم مجعــة، تعارضــه 
رواياهتــم التــي تقــول إنــه صــى اهلل عليــه وآلــه عــاش بعــد نــزول اآليــة إحــدى 
وثانــني ليلــًة أو ثانني؛فقــد ثبــت عندهــم أن وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
يف اليــوم الثــاين عــرش مــن ربيــع األول ومــن 9 ذي احلجــة اىل 12 ربيــع األول 
أكثــر مــن تســعني يومــًا فــا بــد هلــم إمــا أن يأخــذوا بروايــة وفاتــه قبــل ذلــك 
ــوم  ــة يف ي ــزول اآلي ــى ن ــا ع ــر، أو يوافقون ــن صف ــا يف 28 م ــى أن ــا ع فيوافقون

ــر 18 ذي احلجــة. الغدي

- قال السيوطي يف الدر املنثور: 2 / 59

ــه  ــر، عــن ابــن جريــج قــال: مكــث النبــي صــى اهلل علي وأخــرج ابــن جري
وآلــه بعــد مــا نزلــت هــذه اآليــة إحــدى وثانــني ليلــة، قولــه: اليــوم أكملــت 
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لكــم دينكــم. انتهــى.

- وذكر نحوه يف: 2 / 257 عن البيهقي يف شعب اإليان.

- وقال ابن حجر يف تلخيص احلبر هبامش جمموع النووي: 7 / 3

وروى أبــو عبيــد، عــن حجــاج، عــن ابــن جريــح أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه 
مل يبــق بعــد نــزول قولــه تعــاىل: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم إال إحــدى وثانــني 
ليلــة. ورواه الطــرباين يف املعجــم الكبــر برقــم 12984، ورواه الطــربي يف 
ــا احلســني  ــا القاســم قــال: ثن تفســره: 4 / 106 عــن ابــن جريــح قــال: حدثن
قــال: ثنــي حجــاج عــن ابــن جريــج قــال: مكــث النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
بعــد مــا نزلــت هــذه اآليــة إحــدى وثانــني ليلــة، قولــه: اليــوم أكملــت لكــم 

دينكــم.

- وقال القرطبي يف تفسره: 20 / 223:

وقــال ابــن عمــر: نزلــت هــذه الســورة بمنــى يف حجــة الــوداع ثــم نزلــت: 
ــي  ــي. فعــاش بعدمهــا النب ــوم أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمت الي
ــا  ــاش بعده ــة فع ــة الكال ــت آي ــم نزل ــًا. ث ــني يوم ــه ثان ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــا  ــاش بعده ــكم. فع ــن أنفس ــول م ــم رس ــد جاءك ــزل لق ــم ن ــًا، ث ــني يوم مخس
مخســه وثاثــني يومــًا. ثــم نــزل واتقــوا يومــًا ترجعــون فيــه إىل اهلل فعــاش بعدهــا 

ــام. وقيــل غــر هــذا. انتهــى. ــن يومــًا. وقــال مقاتــل ســبعة أي أحــدًا وعرشي

ــال  ــة إك ــد آي ــة بع ــة الكال ــزول آي ــه بن ــول أبي ــد ق ــر تؤي ــن عم ــة اب ورواي
ــن  ــة، وم ــر آي ــا آخ ــًا إن ــوه أيض ــال أب ــي ق ــا الت ــة الرب ــيس آي ــه ن ــن، ولكن الدي
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ناحيــة أخــرى خالــف أبــاه يف أن آيــة إكــال الديــن نزلــت يف عرفــة، وقــال إنــا 
نزلــت بعــد ســورة النــر بمنــى، يعنــي بعــد انتهــاء حجــة الــوداع وســفر النبــي 

ــه، واقــرب مــن القــول بنزوهلــا يف الغديــر. ــه وآل صــى اهلل علي

- وقال األميني يف الغدير: 1 / 230

وهــو الــذي يســاعده ااِلعتبــار ويؤكــده النقــل الثابــت يف تفســر الــرازي: 3 
/ 529 عــن أصحــاب اآلثــار: إنــه ملــا نزلــت هــذه اآليــة عــى النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه مل يعمــر بعــد نزوهلــا إال أحــدًا وثانني يومــًا، أو اثنــني وثانــني، وعينه 
أبــو الســعود يف تفســره هبامــش تفســر الــرازي: 3 / 523، وذكــر املؤرخــون 
ــع األول، وكأن  ــن ربي ــرش م ــاين ع ــه يف الث ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــم أن وفات منه
فيــه تســاحمًا بزيــادة يــوم واحــد عــى اإلثنــني وثانــني يومــًا، بعــد إخــراج يومــي 

الغديــر والوفــاة..

وعــى أي فهــو أقــرب إىل احلقيقــة مــن كــون نزوهلــا يــوم عرفــة، كــا جــاء يف 
صحيحــي البخــاري ومســلم وغرمهــا لزيــادة األيــام حينئــذ. انتهــى.

كــا تعــارض قــول عمــر بــأن يــوم عرفــات كان يــوم مجعــة، رواياهتــم التــي 
تنــص عــى أن اآليــة نزلــت يــوم اإلثنــني ففــي دالئــل البيهقــي: 7 / 233: عــن 
ابــن عبــاس قــال: ولــد نبيكــم صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم اإلثنــني، ونبــَى يــوم 
ــوم اإلثنــني، ونزلــت  ــح مكــة ي ــوم اإلثنــني، وفت اإلثنــني، وخــرج مــن مكــة ي
ســورة املائــدة يــوم اإلثنــني: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وتــويف يــوم اإلثنــني.

- وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 1 / 196
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رواه أمحــد والطــرباين يف الكبــر وزاد فيــه: وفتــح بــدرًا يــوم اإلثنــني، ونزلــت 
ســورة املائــدة يــوم اإلثنــني: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم، وفيــه ابــن هليعــة وهــو 

ضعيــف، وبقيــة رجالــه ثقــات مــن أهــل الصحيــح. انتهــى.

ــم  ــة عنده ــه احلقيقي ــن علت ــة ولك ــن هليع ــا اب ــس فيه ــرٌق لي ــث ط وللحدي
خمالفتــه ملــا قالــه اخلليفــة عمــر، كــا رصح بــه الســيوطي وابــن كثــر فقــد قــال 
ابــن كثــر يف ســرته: 1 / 198: تفــرد بــه أمحــد، ورواه عمــرو بــن بكــر عــن 
ــم  ــت لك ــوم أكمل ــني: الي ــوم اإلثن ــدة ي ــورة املائ ــت س ــة، وزاد: نزل ــن هليع اب
دينكــم، وهكــذا رواه بعضهــم عــن موســى بــن داود بــه، وزاد أيضــًا: وكانــت 
وقعــة بــدر يــوم اإلثنــني. وممــن قــال هــذا يزيــد بــن حبيــب. وهــذا منكــٌر جــدًا 
ــوم أكملــت لكــم دينكــم  ــزول: الي ــدرًا ون ــن عســاكر: واملحفــوظ أن ب ــال اب ق

يــوم اجلمعــة وصــدق ابــن عســاكر. انتهــى.

وقــد تقــدم أن علــة نكارتــه عنــد ابــن كثــر أنــه خمالــف لقــول عمــر، وقــول 
معاويــة وقــد كان ابــن عســاكر أكثــر اتزانــًا منــه حيــث مل يصــف اخلــرب بالضعف 
أو النــكارة، بــل قــال إنــه خمالــٌف للمحفــوظ، أي املشــهور عندهــم، وهــو قــول 

. عمر

ــوم  ــة يف ي ــزول اآلي ــث ن ــم بأحادي ــكال عليه ــات إىل أن اإلش ــي اإللف وينبغ
اإلثنــني إنــا هــو إلــزاٌم هلــم بــا التزمــوا بــه، وإال فنحــن ال نقبــل أنــه صــى اهلل 
عليــه وآلــه مل يبــق بعــد اآليــة إال ثانــني يومــًا؛ألن املعتمــد عندنــا أن اآليــة نزلت 
يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة، وأن وفاتــه صــى اهلل عليــه وآلــه كانــت يف 

يــوم الثامــن والعرشيــن مــن صفــر، فتكــون الفاصلــة بنحــو ســبعني يومــًا.
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وقــد ثبــت عندنــا أن اآليــة نزلــت يــوم اخلميــس، ويف روايــة يــوم اجلمعــة، 
كــا ثبــت عندنــا أن بعثــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه كانــت يــوم اإلثنــني، وأن 
عليــًا عليــه الســام صــى معــه يــوم الثاثــاء، وأن وفاتــه صــى اهلل عليــه وآلــه 
كانــت يف يــوم اإلثنــني أيضــًا، وقــد تكــون ســورة املائــدة نزلــت يــوم اإلثنــني أي 
أكثرهــا، ثــم نزلــت بقيتهــا بعــد ذلــك، ومنهــا آيــة التبليــغ، وآيــة إكــال الديــن.

عــارشًا: إن القــول بــأن يــوم عرفــة يف تلــك الســنة كان يــوم مجعــة، تعارضــه 
الروايــات التــي ســجلت يــوم حركــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــة، 
وأنــه كان يــوم اخلميــس ألربــع بقــني مــن ذي القعــدة. وهــو الروايــة املشــهورة 
عــن أهــل البيــت عليهــم الســام، وهــي منســجمٌة مــع تاريــخ نــزول اآليــة يف 

يــوم الغديــر الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة.

وذلــك، ألن ســفر النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه كان يف يــوم اخلميــس، أي يف 
اليــوم الســابع والعرشيــن مــن ذي القعــدة، ألربــع بقــني مــن ذي القعــدة هــي: 
ــني،  ــوم اإلثن ــة ي ــون أول ذي احلج ــد ويك ــبت واألح ــة والس ــس واجلمع اخلمي
ووصــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه إىل مكــة عــر اخلميــس الرابــع مــن ذي 
احلجــة يف ســلخ الرابــع، كــا يف روايــة الــكايف: 4 / 245، ويكــون يــوم عرفــة 
يــوم الثاثــاء، ويــوم الغديــر يــوم اخلميــس الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة. وهذه 

نــاذج مــن روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام يف ذلــك:

- ففي وسائل الشيعة: 9 / 318

ــيخة للحســن  ــاب املش ــًا مــن كت ــر( نق ــر الرائ ــن إدريــس يف )آخ ــد ب حمم
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بــن حمبــوب قــال: خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ألربــع بقــني مــن ذي 
القعــدة، ودخــل مكــة ألربــع مضــنْي مــن ذي احلجــة، دخــل مــن أعــى مكــة 
ــاري: 4 / 6  ــح البخ ــا يف صحي ــفلها، ك ــن أس ــرج م ــني، وخ ــة املدني ــن عقب م
وســنن أيب داود 1 / 586، وتنــص روايــة ابــن ســيد النــاس يف عيــون األثــر: 2 
/ 341 عــى أن ســفر النبــي مــن املدينــة كان يــوم اخلميــس، وراجــع البخــاري: 
2 / 146 و 184 و 187 و: 4 / 7 وفيــه )وقــدم مكــة ألربــع ليــاٍل خلــون مــن 
ذي احلجــة(، والنســائي: 1 / 154 و 208 و: 5 / 121، ومســلم: 4 / 32، 

ــن ماجــه: 2 / 993، والبيهقــي: 5 / 33، وغرهــا. واب

ــة ال  ــة إىل مك ــن املدين ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــره ص ــدة س ــًا أن م ــده أيض ويؤي
تزيــد عــى ثانيــة أيــاٍم، وذلــك بماحظــة الطريــق الــذي ســلكه، والــذي هــو 
يف حــدود 400 كيلــو مــرًا، وماحظــة رسعــة الســر، حتــى أن بعــض النــاس 
شــكوا لــه تعــب أرجلهــم فعلمهــم شــده؛وماحظة أن أحــدًا مل يــرو توقفــه يف 
طريــق مكــة أبــدًا، وماحظــة روايــات رجوعــه ووصولــه إىل املدينــة أيضــًا، مــع 
أنــه توقــف طويــًا نســبيًا يف الغديــر الــخ، ثــم بماحظــة الروايــات التــي تتفــق 
عــى وصولــه إىل مكــة يف الرابــع مــن ذي احلجــة. كــا رأيــت يف روايــات أهــل 

البيــت عليهــم الســام وروايــة البخــاري اآلنفــة.

وبذلــك تســقط روايــة خروجــه مــن املدينــة لســٍت بقــني مــن ذي احلجــة، كا 
يف عمــدة القــاري، وإرشــاد الســاري، وابــن حــزم، وهامــش الســرة احللبيــة: 3 

/ 257، ألنــا تســتلزم أن تكــون مــدة الســر إىل مكــة عــرشة أيــام.

ــة أهــل البيــت عليهــم الســام  وهبــذا يتضــح حــال القــول املخالــف لرواي
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الــذي اعتمــد أصحابــه روايــة )مخــس بقــني مــن ذي القعــدة( وحاولــوا تطبيقهــا 
عــى يــوم الســبت، ليجعلــوا أول ذي احلجــة اخلميــس، وجيعلــوا يــوم عرفــة يوم 
اجلمعــة تصديقــًا لقــول عمــر، بــل تراهــم ملكيــني أكثــر مــن امللــك، ملــا تقــدم 

عــن عمــر مــن أن يــوم عرفــة كان يــوم اخلميــس.

وممــن قــال بروايــة الســبت ابــن ســعد يف الطبقــات: 2 / 124، والواقــدي يف 
املغــازي: 2 / 1089 وكــذا يف هامــش الســرة احللبيــة: 3 / 3، والطــربي: 3 / 

148، وتاريــخ الذهبــي: 2 / 701، وغرهــم.

وعــى هــذه الروايــة يكــون الباقــي مــن شــهر ذي القعــدة مخســة أيــام هــي: 
الســبت واألحــد واإلثنــني والثاثــاء واألربعــاء، ويكــون أول ذي احلجــة 
اخلميــس، ويكــون يــوم عرفــة يــوم اجلمعــة، وتكــون مــدة الســر اىل مكــة تســعة 

ــًا، فظهــر ناقصــًا. ــراوي تصــور أن ذي القعــدة كان تام ــام، إال أن يكــون ال أي

وقد حاول ابن كثر الدفاع عن هذا القول، فقال يف سرته: 4 / 217:

ــول اهلل  ــا رس ــى بن ــال: ص ــاري ق ــك األنص ــن مال ــس ب ــن أن ــد ع ــال أمح وق
صــى اهلل عليــه وآلــه الظهــر يف مســجده باملدينــة أربــع ركعــات، ثــم صــى بنــا 
العــر بــذي احلليفــة ركعتــني آمنــًا ال خيــاف، يف حجــة الــوداع. تفــرد بــه أمحــد 
مــن هذيــن الوجهــني، ومهــا عــى رشط الصحيــح. وهــذا ينفــي كــون خروجــه 

عليــه الســام يــوم اجلمعــة قطعــًا.

وال جيــوز عــى هــذا أن يكــون خروجــه يــوم اخلميــس كــا قــال ابــن حــزم، 
ألنــه كان يــوم الرابــع والعرشيــن مــن ذي القعــدة، ألنــه ال خــاف أن أول ذي 
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احلجــة كان يــوم اخلميــس ملــا ثبــت )بالتواتــر واإلمجــاع( مــن أنــه عليــه الســام 
وقــف بعرفــة يــوم اجلمعــة، وهــو تاســع ذي احلجــة بــا نــزاع.

فلــو كان خروجــه يــوم اخلميــس الرابــع والعرشيــن مــن ذي القعــدة، لبقي يف 
الشــهر ســت ليــال قطعــًا: ليلــة اجلمعــة والســبت واألحــد واإلثنــني والثاثــاء 
واألربعــاء. فهــذه ســت ليــال. وقــد قــال ابــن عبــاس وعائشــة وجابــر إنــه خرج 
خلمــس بقــني مــن ذي القعــدة وتعــذر أنــه يــوم اجلمعــة حلديــث أنــس، فتعــني 
ــة يــوم الســبت، وظــن الــراوي  ــه الســام خــرج مــن املدين ــه علي عــى هــذا أن
أن الشــهر يكــون تامــًا فاتفــق يف تلــك الســنة نقصانــه، فانســلخ يــوم األربعــاء 
ــر:  ــة جاب ــده مــا وقــع يف رواي ــة اخلميــس. ويؤي واســتهل شــهر ذي احلجــة ليل

خلمــس بقــني أو أربــع.

ــم.  ــه. واهلل أعل ــد من ــه وال ب ــد عن ــر ال حمي ــذا التقدي ــب عــى ه ــذا التقري وه
ــى. انته

ــه رأى  ــرات، ألن ــذه التقدي ــه هب ــدم اطمئنان ــر ع ــن كث ــن كام اب ــر م ويظه
تشــكيك اخلليفــة عمــر نفســه، وتشــكيك ســفيان الثــوري الــذي رواه البخاري، 
ــه كان  ــه وآل ــى اهلل علي ــفره ص ــأن س ــزم ب ــن ح ــزم اب ــائي. وج ــكيك النس وتش

يــوم اخلميــس.

وناحــظ أن ابــن كثــر اســتدل عــى أن خــروج النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
يــوم اخلميــس باملصــادرة عــى املطلــوب فقــال )ملــا ثبــت بالتواتــر واإلمجــاع مــن 
أنــه عليــه الســام وقــف بعرفــة يــوم اجلمعــة( فــأي تواتــٍر وإمجــاٍع يقصــد، ومــا 
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زال يف أول البحــث؟!

كــا أنــه اســتدل عــى أن ســفر النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل يبــدأ مــن املدينــة 
يــوم اجلمعــة بروايــة أنــس أن النبــي صــى الظهــر والعــر ومل يصــل اجلمعــة، 
وهــو اســتدالٌل يــرد نفســه ويؤيــد قــول أهــل البيــت عليهــم الســام بــأن بــدء 
ســفره كان اخلميــس ألربــع بقــني مــن ذي القعــدة، وتقدمــت الروايــة عندنــا أنــه 

عليهــم الســام صــى الظهــر والعــر يف ذي احلليفــة.

ولــو صحــت روايــة أنــس بأنــه صــى الظهــر يف مســجده يف املدينــة، ثــم صى 
العــر يف ذي احلليفــة، فــا ينــايف ذلــك أن يكــون ســفره اخلميــس، بــل يكــون 
معنــاه أنــه أحــرم بعــد العــر مــن ذي احلليفــة، وواصــل ســفره صــى اهلل عليــه 

. له آ و

ــه  ــرد علي ــة، ي ــوم عرف ــن يف ي ــال الدي ــة إك ــزول آي ــول بن ــة: أن الق والنتيج
ــن  ــتوجب م ــه تس ــه وتوقيت ــه، أم يف تارخي ــواء يف منطق ــدٌة، س ــكاالٌت عدي إش

ــه. ــذ ب ــف وال يأخ ــف أن يتوق ــث املنص الباح

فيبقــى رأي أهــل البيــت عليهــم الســام ومــن وافقهــم يف ســبب نــزول اآلية 
بــدون معــارض، ألن املعــارض الــذي ال يســتطيع النهــوض للمعارضــة كعدمــه 

واملتــن الضعيــف ال ينفــع معــه الســند الصحيــح.

ــة  ــزول اآلي ــوم ن ــلمني أن ي ــع املس ــد مجي ــه عن ــع علي ــإن املجم ــام: ف ويف اخلت
عيــٌد إهلــيٌّ عظيــٌم )عيــد إكــال الديــن وإمتــام النعمــة( بــل ورد عــن أهــل البيــت 
ــل  ــاذا يقب ــاق، فل ــى اإلط ــامية ع ــاد اإلس ــم األعي ــه أعظ ــام أن ــم الس عليه
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علــاء املســلمني ومفكروهــم ورؤســاؤهم أن ختــر األمــة أعظــم أعيادهــا، وال 
يكــون لــه ذكــٌر يف مناســبته، وال مراســُم تناســب رشعيتــه وقداســته؟

آية: سأل سائل بعذاب واقع:

ــع،  ــذاب واق ــائل بع ــأل س ــارج: س ــورة املع ــع س ــاىل يف مطل ــال اهلل تع ق
ــة  ــورة الكريم ــر الس ــارج إىل آخ ــن اهلل ذي املع ــع، م ــه داف ــس ل ــن لي للكافري
التــي تبلــغ 44 آيــة، ورد يف أحاديــث الســنة والشــيعة أســاٌء عديــدٌة ألشــخاٍص 
اعرضــوا عــى إعــان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه واليــة عــي عليــه الســام يف 
غديــر خــم، ويفهــم منهــا أن عــددًا منهــا تصحيفــات الســم شــخص واحــد، 
ولكــن عــددًا آخــر ال يمكــن أن يكــون تصحيفــًا، بــل يــدل عــى تعــدد احلادثــة، 
خاصــة أن العقــاب الســاوي يف بعضهــا خمتلــف عــن اآلخــر وهــم: جابــر بــن 
النــر بــن احلــارث بــن كلــدة العبــدري..، واحلــارث بــن النعــان الفهــري..، 

واحلــرث بــن النعــان الفهــري

وعمــرو بــن عتبــة املخزومــي، والنــر بن احلــارث الفهــري..، واحلــارث بن 
عمــرو الفهــري، والنعــان بــن احلــارث اليهــودي، والنعــان بــن املنــذر الفهري، 
ــرايب...،  ــل أع ــم، ورج ــي تي ــن بن ــل م ــري، ورج ــارث الفه ــن احل ــرو ب وعم
ورجــل أعــرايب مــن أهــل نجــد مــن ولــد جعفــر بــن كاب بــن ربيعــة، وكل 
ــم  ــس فيه ــا! ولي ــت روايته ــودي إذا صح ــي واليه ــيون إال الربيع ــؤالء قرش ه
ــي  ــازات الت ــى االمتي ــراٌض ع ــار اع ــن األنص ــد م ــد، إذ مل يعه ــاري واح أنص
ــدم  ــم ع ــد منه ــه وإن عه ــه وآل ــى اهلل علي ــوله ص ــرة رس ــاىل لع ــا اهلل تع أعطاه
ــة: أن  ــه، وخاصــة احلادث ــه وآل ــاة الرســول صــى اهلل علي ــاء هلــم بعــد وف الوف
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أحــد هــؤالء األشــخاص - أو أكثــر مــن واحــد - اعــرض عــى النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه واهتمــه بــأن إعانــه عليــًا عليــه الســام وليــًا عــى األمــة، كان عمــًا 
مــن عنــده وليــس بأمــر اهلل تعــاىل ومل يقتنــع بتأكيــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
لــه، بأنــه مــا فعــل ذلــك إال بأمــر ربــه، وذهــب املعــرض مــن عنــد النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه مغاضبــًا وهــو يدعــو اهلل تعــاىل أن يمطــر اهلل عليــه حجــارة مــن 
الســاء إن كان هــذا األمــر مــن عنــده فرمــاه اهلل بحجــٍر مــن ســجيٍل فأهلكــه! 
ــاىل  ــي أن اهلل تع ــة تعن ــذه احلادث ــه. وه ــاء فأحرقت ــن الس ــارًا م ــه ن ــزل علي أو أن
ــه  ــه وآل اســتعمل التخويــف مــع قريــش أيضــًا، ليعصــم رســوله صــى اهلل علي
مــن تكاليــف حركــة الــردة التــي قــد ُتْقــِدم عليهــا وبذلــك تعــزز عنــد زعــاء 
ــه  ــل بفشــل املواجهــة العســكرية مــع النبــي صــى اهلل علي قريــش اإلجتــاه القائ

وآلــه، ورضورة الصــرب حتــى يتوفــاه اهلل تعــاىل.

ــاب  ــت باحلس ــة. 1-اثب ــاط التالي ــث النق ــذا البح ــق ه ــد حق ــة: لق اخلامت
ــة  ــر. 2-رواي ــات الغدي ــر آي ــت يف تفس ــل البي ــب أه ــات مذه ــخ رواي والتأري
اإلمــام الرضــا عليــه الســام أثبتــت إمامــة األئمــة بآيــات القــران وتدعمــه آيات 
ــاس  ــلمني والن ــد املس ــر عن ــة الغدي ــيخ ثقاف ــاعة وترس ــه. 3-اش ــر وتثبت الغدي
ــارصة.  ــوم املع ــة والعل ــاج احلديث ــى املنه ــر ع ــع الغدي ــة واق ــة. 4-دراس كاف
ــغ  ــي مبل ــان ان النب ــدف. بي ــة واهل ــوة واإلمام ــاربني النب ــدة املس ــة وح 5-تقوي
منــذر واالئمــة هــداة مــن بعــده وأوهلــم اإلمــام أمــر املؤمنــني. 6- إظهــار مــا 
ــة يف  ــة اإلهلي ــة املجعول ــاردور اإلمام ــة 7-اظه ــن دور األئم ــه م أرادوا أن خيفون
املجتمــع اإلســامي واملجتمــع العاملــي بعــد النبــي. 8-االظهــار أن األئمــة مــن 
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بعــد النبــي 12امامــا حتــى قيــام الســاعة 9-جيــب أن نتمســك بالعــرة ونأخــذ 
ــم. واحلمــد هلل رب العاملــني.  ــي ومــن القــران الكري ــا منهــم مــن بعــد النب دينن

انتهــى البحــث.

امل�سادر:

1-القران الكريم.

2-موقع التفاسر العظيمة.

3-آيــات الغديــر بحــث يف خطــب حجــة الــوداع وتفســر آيــات الغديــر- 
تأليــف: الســيد عــي احلســيني امليــاين.

كلات مفتاحية: حاولوا طمس نور اإلمامة واهلل أمته.





2- حمور الدرا�سات احلديثية

- الغدير يف علم احلديث.
- منهج ال�سارحني حلديث الغدير.
- ت�سنيفات رواة حديث الغدير.

- ال�سلة بني الغدير وال�سنة النبوية.
- حديث الغدير يف امل�سادر الروائية احلديثية.

- الغدير يف اخلطبة الفدكية املباركة.
- الغدير يف زيارات الأئمة عليهم ال�سالم.
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والية اإلمام علي عليه السالم بني حديث الغدير والقرآن الكريم قراءة 
تأويلية

اأ. د. حاكم حبيب عزر الكريطي

تفــل كتــب احلديــث والتاريــخ والســر باألخبــار والروايــات التــي 
ــرى  ــًا أخ ــق أحيان ــق احل ــن طري ــد ع ــي تبع ــًا، أو الت ــك أحيان ــا الش ــط هب حيي
ــب  ــد املري ــع القص ــرة، وبداف ــخص أو ذاك م ــذا الش ــب هل ــوالء واحل ــع ال بداف
ــك  ــة لتل ــراءة متأني ــة ق ــدًا، وأي ــرة ج ــك كث ــى ذل ــواهد ع ــرى، والش ــرة أخ م
الروايــات تكشــف عــا نقولــه بيــر. والعــدل املعــريف يقتــي أْن ننظــر يف أّي 
خــرب أو أيــة روايــة عــى وفــق املعيــار القــرآين ومــا يتصــل بــه مــن األحاديــث 
الصحيحــة املرويــة عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فــا توافــق مــع هــذا املعيــار، 
نأخــذ بــه، متمســكني هبديــه، ومــا خالفــه ال نقبلــه وال نعمــل بــه. واســتنادا ً اىل 
ــج  ــن منه ــا ع ــَد بعضه ــر ُبْع ــا، ُيظه ــار إليه ــات املش ــر يف الرواي ــإن النظ ــذا ف ه
الديــن القويــم، ولكــن البعــض جعلهــا روايــة مقدســة ألّنــا ُرويــت عــن احــد 
الصحابــة، فأســبغت عليهــا قدســية مــن هــذا اجلانــب، وهــذا التوجــه ال يتوافــق 
مــع منطــق العقــل الســليم، ألّن مــا يصــدر عــن الصحــايب، يصــدر عــن بــرش 
ــه  ــه يصــدر عــن إنســان يمــزج مــا يصــدر عن ُيصيــب وخُيطــئ، فضــًا عــن أّن
بمشــاعره وأحاسيســه، ومــن هــذا ال يمكــن القطــع بصحــة كل مــا يصــدر عــن 

ــًا. ــدر حق ــة، إن كان ص الصحاب
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واســتناداً  اىل مــا تقــدم، فــا يمكــن أن يكــون لشــخص واليــة عــى شــخص 
آخــر، إاّل أْن يكــون الــويّل مــربأ مــن اخلطــأ ومعصــوم مــن الوقــوع فيــه، حتــى 
يســر بمــن يتــواله عــى الطريــق املســتقيم الــذي ينّجيــه مــن اهللكــة، وتكــون 
ســنته قــدوة لتابعــه، وهــذا شــأن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه إذ أراده اهلل تعــاىل 
ــه معصــوم مــن اخلطــأ  ــه جــلَّ شــأنه، ألّن ــًا للمســلمني برمحــة من أن يكــون ولي
والزلــل ومــربأ ممــا يلحــق النــاس مــن عيــوب، ومســّدد مــن اهلل تعــاىل يف القــول 
ــون  ــه أن يك ــّق ل ــذا ُح ــتنادًا اىل ه ــوى((. واس ــن اهل ــق ع ــا ينط ــل ))وم والعم
ــه اهلل  ــًا فرض ــي حق ــف اإلهل ــذا الترشي ــهم((، وه ــن أنفس ــني م ))أوىل باملؤمن

تعــاىل عــى املســلمني، فآمنــوا بــه وعملــوا عــى وفــق مــا يقتضيــه.

وصــار عــي بــن أيب طالــب امامــًا ووليــًا للمســلمني بعد النبــي صــى اهلل عليه 
وآلــه بنــص القــرآن الكريــم وبنــص حديــث الغديــر. فكيــف نتــأول هــذا كلــه 
مــن املصدريــن. وســنبدأ قراءتنــا التأويليــة مــن نــص حديــث الغديــر لنعطــف 
ــه مــا يســاند هــذه القــراءة  ــا بعــد ذلــك اىل القــرآن الكريــم، فنأخــذ من أبصارن

حتــى يســتقيم أمرهــا متامــًا.

القراءة اللغوية حلديث الغدير:

ــر بصــورة واحــدة، ســوى بعــض  أوردت مصــادر املســلمني حديــث الغدي
االختافــات التــي توّســع مــن معنــاه، واســتنادًا اىل هــذا ســنكتفي هنــا باملقطــع 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــو ق ــا، وه ــادر كّله ــه املص ــت علي ــذي أمجع ال
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باحلادثــة املعروفــة يف غديــر خــم ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله(()1(، ومــن 
أجــل الوقــوف عــى دالالت احلديــث، ســنكثر مــن العــودة اىل املعجــم اللتقــاط 
ــة  ــى وفي ــة( تبق ــة لفظ ــة )أي ــث، ألّن اللفظ ــة للحدي ــردات املركزي ــاين املف مع
ــن  ــياق، وم ــا الس ــا إليه ــي خُيرجه ــاين الت ــددت املع ــا تع ــوي، مه ــا اللغ جلذره
هنــا ســيكون جمديــًا متامــًا عــى وفــق هــذه )الرؤيــة أْن نعــود اىل املعجــم ألخــذ 
ــور  ــن دون أي ج ــا م ــل يقبله ــياق، ب ــا الس ــي حيتمله ــذر )ويل(، الت ــاين اجل مع
عليــه وعــى اللفظــة. جــاء يف لســان العــرب تــت اجلــذر )ويل( املعــاين اآلتيــة:-

ــة مل  ــذا يف الوالي ــع ه ــا مل جيتم ــل، وم ــر والفع ــدرة والتدب ــة: الق 1- الوالي
ــوايل. ــم ال ــه اس ــق علي ينطب

2- الويل: النصر، التابع، املحب، الصديق.

3- الويل: كل من ويل أمر واحد فهو وليه.

4- املوىل: الرب واملالك والسيد واملنعم واملعتق والنارص واملحب.

إّن النظــر يف هــذه املعــاين يقــود اىل نتيجــة مؤداهــا، إن الــويل يمتلــك القــدرة 
ــًا، وإذا فقــد  والفعــل بــا جيعلــه قــادرًا عــى تدبــر شــؤون مــن مــن اختــذه ولي
أيــًا مــن هــذه الصفــات الثــاث، ال يصــح إن يســّمى وليــًا، ألن التوصيــف ال 
ينطبــق عليــه. هــذا فضــًا عــن إن هــذا املعنــى يكشــف مــن طــرف خفــي عــن 
ــه  ــذي اتبع ــويل ال ــدرة ال ــق، بق ــع، الصدي ــب، التاب ــر، املح ــوىل، النص ــان امل إي

)1( الكايف 287/1، من ال حيره الفقيه 229/1، علل الرشائع 144/1، هتذيب األحكام 
 .144/3
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ــق  ــه يف الطري ــى قيادت ــه ع ــًا بقدرت ــره مؤمن ــه أم ــّلم ل ــؤونه، فس ــر ش ــى تدب ع
املســتقيم.

والنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يمتلــك هــذه الصفــات كّلهــا، وآمــن املســلمون 
ــهم(،  ــن أنفس ــني م ــم )أوىل باملؤمن ــرآن الكري ــه الق ــك جعل ــه، ولذل ــك كل بذل
ــارة  ــي أّم ــردى فه ــاوي ال ــوده اىل مه ــد تق ــان ق ــى اإلنس ــس ع ــة النف ألّن والي
ــي  ــه فه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــا والي ــاىل. أم ــم اهلل تع ــا رح ــوء اىل م بالس
ضــان ربــاين للمســلمني، حيميهــم ممــا ال يرضــاه اهلل تعــاىل، وهــذا ال يتحصــل 

إاّل باإليــان هبــذا كّلــه عــى وفــق مــا يريــده املعنــى اللغــوي لـــ )ويل(.

وعــوٌد اىل حديــث الغديــر، فالنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أخــرب املســلمني، بأّن 
واليتــه عــى املســلمني املقــررة إهليــًا بنــص القــرآن الكريــم كــا مــّر هــي لعــي 
عليــه الســام عليهــم. وهــو صــى اهلل عليــه وآلــه ال ينطــق عــن اهلــوى، فــكل 
مــا يبّلــغ بــه عــن اهلل عــز وجــل، واســتنادًا اىل هــذا تكــون واليــة اإلمــام عــي 
ــة، تشــّكل أســًا رئيســًا مــن أســس  ــة رباني ــه الســام عــى املســلمني، والي علي

العقيــدة اإلســامية، اســتنادا ً اىل حديــث الغديــر.

وثمــة أمــر آخــر نلحظــه يف احلديــث، وهــو إّن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل 
يقــل مــن كنــت مــواله فســيكون عــي ولّيــه. أي يف املســتقبل، إذا تــويف صــى اهلل 
عليــه وآلــه وإنــا جــاء احلديــث هبــذه الصياغــة، لينبــئ املســلمني، بــأّن واليــة 
عــي عليــه الســام قائمــة منــذ صــار النبــي نبّيــًا أي مــع أول تبليــغ للنبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه بالنبــوة، ويمكــن أن يــراءى هــذا املعنــى مــع الفاعــل )كنــت( 
الــذي يشــر اىل مــا ســبق مــن زمــن، دون أن يقــر الداللــة عليــه، ألن صاحــب 
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القــول يتحــدث يف احلــارض بلســان املــايض واحلــارض، فــإذا حصــل وانتقــل اىل 
ــن أيب طالــب عــى املســلمني قائمــة كــا  ــة عــي ب ــاة األخــرى، تبقــى والي احلي

كانــت يف حياتــه صــى اهلل عليــه وآلــه.

إّن مــا أثبتنــاه هنــا يكشــف أّن هــذه )الواليــة( حــٌق لعــي بــن أيب طالــب عليه 
الســام، وواجــب عــى املســلمني أْن يعملــوا عــى وفــق مــا يقتضيــه هــذا احلق.

ــا  ــة حين ــن منظــور يف لســان العــرب يف إدراك أبعــاد هــذه القضي ــا اب وُيعينن
يــورد حديثــًا آخــر للنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه هبــذا املعنــى، وهــو قولــه صــى 
ــى  ــة ع ــح الدالل ــذا واض ــًا(. وه ــول علي ــواّلين فليت ــن ت ــه ))م ــه وآل اهلل علي
املعــاين التــي خــرج إليهــا )ويل(. ومعنــاه عــى وفــق ذلــك: مــن جعلنــي وليــًا 
لــه وأملــك حــق التــرف يف شــؤونه كّلهــا، فعليــه أْن جيعــل هــذا كلــه لعــي 
عليــه الســام. وهــذا التوجيــه الــذي نطــق بــه ابــن منظــور يقطــع متامــًا بصحــة 
مــا تأولنــاه يف توجيهنــا الســابق، ويتناغــم متامــًا مــع مــا تؤديــه اللغــة يف داللــة 

ــر. حديــث الغدي

بيــد أّن مــا ينبغــي أْن نشــر إليــه هنــا، إّن أحــد علــاء اللغــة وهــو )ثعلــب( 
أجهــد نفســه يف توجيــه حديــث الغديــر توجيهــًا آخــر. فلــّا مل جيــد مــا يعــرض 
عليــه يف الــدالالت اللغويــة ملعــاين اجلــذر )ويل(، فهــو ممــن أخــذت اللغــة عنــه، 
ــة والطاعــة فقــط،  ــة احلديــث تعنــي املحب وجهــه توجيهــًا آخــر، ورأى أّن دالل
وال تعنــي مــوىل اخللــق ومالكهــم، مــن دون أن يقــدم مســّوغًا ملــا يقــول، وقــر 
ــا  ــن منظــور مل ــه اب ــد تنّب ــض اآلخــر، وق ــة عــى بعــض املعــاين دون البع الدالل
ــه  أراده ثعلــب، فقــال مســتحرًا املعــاين التــي يؤدهيــا )الــويل(. فقــال ))وقول
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صــى اهلل عليــه وآلــه مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، حيمــل عــى أكثــر األســاء 
ــه  ــل ب ــر يتص ــول آخ ــذا، بق ــه ه ــور قول ــن منظ ــردف اب ــم ي ــورة(()1(، ث املذك
ــول  ــال ))... وق ــث، فق ــه احلدي ــده لتوجي ــذي يري ــون ال ــن املضم ــف ع ويكش
ــة أي ويل  ــن ومؤمن ــوىل كل مؤم ــت م ــا أصبح ــاىل عنه ــي ريض اهلل تع ــر لع عم

ــن(()2(. كل مؤم

ــة:  ــا مــّر، تقــول الرواي ــًا في ــة أخــرى تعّضــد مــا بســطناه تأويلي وثمــة رواي
ــلان  ــه س ــام إلي ــث، ق ــذا احلدي ــه ه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــال النب ــا ق حين
الفــاريس فقــال ))يــا رســول اهلل والؤه كــاذا؟ فقــال والؤه كوالئــي، مــن كنــت 
أوىل بــه مــن نفســه، فعــي أوىل بــه مــن نفســه، فأنــزل اهلل تبــارك وتعــاىل )اليــوم 
أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دينــا((

)3(. وهــذه الروايــة تلتقــي مــع مــا أوردنــاه قبــل صفحــات مــن توحيــد واليــة 

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وواليــة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، مــن أول 
اإلســام، اســتنادًا اىل املعطيــات اللغويــة التــي تتــم علينــا أن نقــرأ النصــوص 
عــى وفــق مداليــل اللغــة، وليــس عــى وفــق مداليــل مــا نعتقــد بــه فقــط. ومــا 
ــي  ــاىل لع ــن اهلل تع ــروض م ــق مف ــة ح ــه إن الوالي ــذا كّل ــن ه ــه م ــص إلي نخل
بــن أيب طالــب عليــه الســام، ويلفــت اإلمــام عليــه الســام نظــر املســلمني اىل 
هــذه القضيــة، فيقــول يف نــج الباغــة مؤكــدًا هــذه الداللــة حينــا يصــف أهــل 

)1( لسان العرب )ويل(. 
)2( نفسه. 

)3( إكال الدين 276. 
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ــه ))وهلــم  ــه وآل ــه الســام وهــو ســيدهم بعــد النبــي صــى اهلل علي البيــت علي
خصائــص حــق الواليــة(()1(. وقــول اإلمــام عليــه الســام هــذا يعنــي إن هــذا 
احلــق َيشــمل كل مــا ختــرج إليــه داللــة اجلــذر )ويل( ويتــواءم مــع الســياق، ولــو 
كان بــني املســلمني مــن ال يؤمــن هبــذا احلــق العــرض عــى اإلمــام بحجــة أّنــه 
صحــايب )مثــًا(، وال يقــّر هبــذا احلــق، ولكــّن املصــادر مل ُتــرش اىل أّي اعــراض 
عــى هــذا احلــق اإلهلــي املمنــوح منــه جــّل شــأنه ألهــل البيــت عليــه الســام.

لقــد أثبتــت لنــا هــذه القــراءة التأويليــة، مــن جهــة اللغــة دقــة حديــث الغدير 
يف بيــان اّن واليــة عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، هــي واليــة ربانيــة بّلــغ هبــا 
النبــي صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم، عــى وفــق منطــوق احلديــث الــذي أعاننــا 
لغويــًا عــى الوصــول اىل تلــك الداللــة مــن دون أن نذهــب بعيــدًا مــع الروايات 
ألّن مــن كتــب عــن حديــث الغديــر، كثــرون، وجعلــوا الروايــات وهــم عــى 

حــق مســاند ملــا كتبــوا.

دللة حديث الغدير يف القراآن الكرمي:

واآلن نذهــب اىل القــرآن الكريــم لننظــر فيهــا ورد فيــه عــن داللــة )الواليــة(، 
ومــدى التطابــق بينــه وبــني حديــث الغديــر لنطمــأن اىل ســامة قراءتنــا 

ــة. التأويلي

إّن حــق الواليــة الــذي أشــار إليــه اإلمــام عــي عليــه الســام يتمظهــر يف قوله 
ُســوَل َوُأْويِل األَْمــِر ِمنُكــْم  ِذيــَن آَمنـُـوْا َأطِيُعــوْا اهللَّ َوَأطِيُعــوْا الرَّ َــا الَّ تعــاىل ))َيــا َأهيُّ

)1( نج الباغة 139/2. 
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ــْوِم  ــاهللِّ َواْلَي ــوَن بِ ــْم ُتْؤِمنُ ــوِل إِن ُكنُت ُس وُه إىَِل اهللِّ َوالرَّ ــُردُّ ٍء َف ــْم يِف يَشْ ــإِن َتنَاَزْعُت َف
اآلِخــِر َذلـِـَك َخــْرٌ َوَأْحَســُن َتْأِويــًا(( النســاء59، واملقــام يقتــي أن نقــف عــى 
دالالت )أويل األمــر( الــذي قــرن اهلل تعــاىل طاعتهــم بطاعتــه وطاعــة نبيــه صــى 

اهلل لعيــه وآلــه وســلم.

انقســمت الطاعــة يف اآليــة الكريمــة اىل طاعتــني، طاعــة اهلل عز وجــل وطاعة 
الرســول صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم وأويل األمــر. وطاعــة أويل األمــر مرتبطــة 
ــن  ــواو م ــف بال ــة العط ــلم، بدالل ــه وس ــه وآل ــى اهلل لعي ــول ص ــة الرس بطاع
جهــة، وبداللــة عجــز اآليــة الكريمــة مــن جهــة أخــرى، إذ ُيــردُّ التنــازع يف أي 
يشء اىل اهلل تعــاىل وإىل الرســول، فــكأن اإلشــارة األوىل اىل )أويل األمــر( أغنــت 
ــه وســلم، ألّن  ــه وآل ــة مــع ذكــر الرســول صــى اهلل لعي عــن ذكرهــم مــرة ثاني
طاعتهــم مــن طاعتــه بداللــة صــدر اآليــة، وهــذا مــن أســاليب التعبــر املعهــودة 
يف القــرآن الكريــم، هــذا فضــًا عــّا يؤديــه هــذا األمــر مــن اإلشــارة اىل التوّحــد 
بــني طاعتــي الرســول صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم وأويل األمــر مــن دون فاصــل 

بينهــا.

إّن ويل األمــر هنــا وعــى وفــق داللــة اآلية املباركــة ال يمكــن أن يكــون مطاعًا 
ــل،  ــول والفع ــلم يف الق ــه وس ــه وآل ــى اهلل لعي ــي ص ــج النب ــى ن ــار ع إاّل إذا س
ألّن طاعتــه ُتفــي اىل طاعــة النبــي صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم وإىل طاعــة اهلل 
تعــاىل، وهــذا قــد ال ينطبــق عــى الســاطني أو االمــراء أو أهــل العلــم الذيــن 
أشــار إليهــم بعــض املفريــن، وعّدوهــم مقاصــد لداللــة اآليــة)1(، فهــذا كام 

كثر  ابن  تفسر   ،258/5 القرطبي  تفسر   ،143/2 املسر  زاد  حرًا  ال   ً مثاال  ينظر   )1(
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عــام خيلــو مــن أي ضابــط معــريف ُيســتند إليــه يف قبــول توجيــه داللــة اآليــة إليه، 
ألنــه جيعــل والة األمــر ال حــر لعددهــم بــني املســلمني يف األزمــان املختلفــة، 
ــن،  ــاء يف الدي ــاء والعل ــن الفقه ــم م ــل العل ــن أه ــه م ــال أن ــن يق ــة م وخاص
ورأينــا بعــض املســلمني ممــن ُيقــال أّنــم مــن هــؤالء يناصــب بعضهــم البعــض 
العــداء، ناهيــك عــن االهتــام الــذي يرمــي بعضهــم بعضــًا بــه هلــذه القضيــة أو 
تلــك، هــذا فضــًا عــن اّن الســر عــى منهــج النبــي صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم 
يف القــول والعمــل، وهــذا مــا أرشنــا إليــه مــن قبــُل، صــار ركيــزة للخــاف بــني 
املســلمني يف العصــور املختلفــة، فــا مــن فرقــة مــن فــرق املســلمني إاّل وتــرى 
ــه  ــر إلي ــذي أش ــان ال ــار البي ــه. وص ــذي نقول ــذا ال ــرب اىل ه ــا األق ــها أن نفس

عنــد املفريــن غموضــًا.

ولكــي نجــّي حقيقــة مــا نريــد، ونبعــد الغمــوض املشــار إليــه تنظــر يف آيــة 
ــَن  أخــرى ورد فيهــا ذكــر )أويل األمــر(، وهــي قولــه تعــاىل ))َوإَِذا َجاءُهــْم َأْمــٌر مِّ
ُســوِل َوإىَِل ُأْويِل األَْمِر ِمنُْهــْم َلَعِلَمُه  وُه إىَِل الرَّ األَْمــِن َأِو اخْلـَـْوِف َأَذاُعــوْا بـِـِه َوَلــْو َردُّ
ــْيَطاَن  ــُم الشَّ َبْعُت ــُه الَتَّ ــْم َوَرمْحَُت ــْوالَ َفْضــُل اهللِّ َعَلْيُك ــْم َوَل ــَتنبُِطوَنُه ِمنُْه ــَن َيْس ِذي الَّ
إاِلَّ َقِليــًا(( النســاء83، فأولــوا األمــر هنــا يســتحقون أْن ُيــرّد إليهــم األمــر كــا 
ُيــرد اىل الرســول صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم بداللــة واو العطــف، وال شــك ان 
هــؤالء معروفــون مــن الصحابــة املؤمنــني الذيــن ُأمــروا بــرّد األمــر إليهــم. إذًا 
هــؤالء هــم الذيــن أعطاهــم اهلل ســبحانه وتعــاىل واليــة عــى املســلمني وأمرهــم 
ــا يف  ــر لن ــا ظه ــام، ك ــه الس ــة علي ــم األئم ــم. وه ــم إليه ــّلموا أموره ــأن يس ب

 .530/1
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ــه  ــام وواليت ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــة ع ــى والي ــوي ع ــتدالل اللغ االس
ــر  ــك كث ــارت اىل ذل ــد أش ــام، وق ــه الس ــت علي ــل البي ــة أه ــة ألئم ــي والي ه
ــق َ  ــك فتواف ــا اىل ذل ــوي قادن ــل اللغ ــّن التأوي ــة، ولك ــات الصحيح ــن الرواي م
مــع مــا جــاءت بــه الروايــات الصحيحــة الكثــرة مــع ذلــك. وهــو مــا قــال بــه 

املفــّرون أيضــًا، ولكــن بداللــة الروايــات.

بيــد ان هنــاك مــن املفريــن مــن أورد روايــات توّجــه داللــة )أويل األمــر( يف 
اآليــة اىل كــرباء الصحابــة)1(، أو إىل أهــل العلــم مــن الصحابــة)2(. وهنــا نقــول 
ــن  ــر، فم ــايب دون آخ ــد صح ــف عن ــًا، ال يق ــام أيض ــكام كام ع ــذا ال إن ه
ــا ليــس كــرب الســّن طبعــًا(؟، ومااألســس  ــة )والكــرب هن ــار الصحاب هــؤالء كب

التــي ُيســتند إليهــا يف معرفتهــم؟.

ــان،  ــود اىل البي ــا تق ــر مم ــم أكث ــود اىل التعتي ــه تق ــذا كّل ــن ه ــة ع إن اإلجاب
خاصــة وإّن مــن املســلمني مــن يقــول بعدالــة الصحابــة مجيعــًا، وهنــا تضطــرب 
ــل  ــن قب ــا م ــا إليه ــي أرشن ــة الت ــاين اللغوي ــّن املع ــر. ولك ــط األم ــة وخيتل الرؤي
والتــي أشــارت اىل حســن التــرف والتدبــر وصــواب النظــر يف األمــر ودقتــه 
بحســب ســياق اآليــة، فضــًا عــن التحكــم احلكيــم يف جمــاري األمــور، هــذه 
ــن  ــون م ــر معرف ــو األم ــويل، فأول ــى ال ــة ملعن ــة املعجمي ــا اىل الدالل ــا تعيدن كّله
ــا يف  ــل إلين ــة، ومل يص ــم يف اآلي ــروا باطاعته ــذا أم ــال ل ــذه اخلص ــة هب الصحاب
حــدود اطاعنــا اّن صحابيــًا ادعــى أنــه مــن أويل األمــر، إاّل مــا جــاء عــن النبــي 

)1( ينظر زاد املسر 143/2. 
)2( ينظر الدر املنثور 176/2. 
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صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم بأّنــم األئمــة عليــه الســام وهــذا نتــاج مــا تأولنــاه 
ــًا. لغوي

وإذا أردنــا أن نعيــد صياغــة الفكــرة الســابقة عــى نحــو آخــر نســتمده مــن 
الروايــات واللغــة، تقــول: إن ويل األمــر الــذي تتجســد فيــه خصائــص الواليــة 
ــرف دالالت  ــن يع ــو م ــام، ه ــه الس ــي علي ــام ع ــف اإلم ــق توصي ــى وف ع
القــرآن الكريــم، ليســتنبط فيهــا مــا ُيغنــي املســلمني يف حياهتــم، وملــا كان القــرآن 
ــًدى  ٍء َوُه ــُكلِّ يَشْ ــًا لِّ ــاَب تِْبَيان ــَك اْلِكَت ــا َعَلْي ْلنَ ــكل يشء ))َوَنزَّ ــًا ل ــم تبيان الكري
ــإّن ويل األمــر هــو الــذي يعــرف  ــِلِمنَي(( النحــل 89، ف ى لِْلُمْس ــرْشَ ــًة َوُب َوَرمْحَ
الوجــود كّلــه بعــد النبــي صــى اهلل لعيــه وآلــه وســلم ألن )الوجــود كّلــه( هــو 
)كل يشء(، الــوارد يف اآليــة الســابقة، وهــذا مــا اختــص بــه عــي بــن أيب طالــب 
عليــه الســام واألئمــة مــن ولــده فقــط، فعــن أيب بصــر قــال ))قلــُت أليب عبــد 
اهلل عليــه الســام جعلــت فــداك، أّي يشء هــو العلــم عندكــم؟ قــال مــا حيــدث 
بالليــل والنهــار األمــر بعــد األمــر والــيء بعــد الــيء اىل يــوم القيامــة(()1(.

فقــد أمجــع املســلمون عــى اّن املقصــود بـــ )الذيــن آمنــوا(، اإلمــام عــي بــن 
أيب طالــب عليــه الســام وقــد أحــى الشــيخ األمينــي يف موســوعة )الغديــر( 
ســتًا وســتني مصــدرًا مــن مصــادر املســلمني، أمجعــت عــى اّن اآليــة نزلــت يف 
عــي عليــه الســام بعــد أن تصــدق بخامتــه وهــو يصــّي. والــذي ســنلتفت إليــه 
أوالً معنــى الواليــة يف اآليــة الكريمــة، ثــم نعطــف برنــا عــى ســبب نزوهلــا 
ــا  ــزل هب ــي ن ــة الت ــوده اللغ ــم تق ــا، حك ــأن داللته ــع بش ــم قاط ــل اىل حك لنص

)1( بحار األنوار 60/26، احلديث 20، وينظر الراسخون يف العلم 320. 
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القــرآن الكريــم.

ــة اهلل  ــذه ِ والي ــك(، وه ــه )املال ــا يعني ــي في ــّر َيعن ــا م ــة ك ــويل يف اللغ فال
ــة،  ــة اآلي ــة عــى وفــق دالل ــاده، وترتبــط هبــذه الوالي ســبحانه وتعــاىل عــى عب
واليــة الرســول وواليــة اإلمــام عــي عليــه الســام )أهــل البيــت عليه الســام(، 
ــم تثبــت ملــن ذكــروا )اهلل،  ــة، ث ــة واحــدة، ألنــا جــاءت يف صــدر اآلي فالوالي
الرســول، الذيــن آمنــوا(، فهــي إذًا واليــة واحــدة، وال يمكــن جتزئتها، لنقــول اّن 
هلــا أكثــر مــن داللــة، وقــد تنّبــه املفــرون اىل هــذا التوجيــه اللغــوي، ولكنَّهــم مل 
يذهبــوا اىل الداللــة اللغويــة التــي بســطها الركيــب النحــوي عــى نحــو قاطــع، 
فقــد ذهــب صاحــب امليــزان اىل القــول إن ســياق اآلية:))يــدل عــى وحــدة، يف 
معنــى الواليــة املذكــورة فيــه حيــث تضّمــن العــد يف قولــه تعــاىل )اهلل ورســوله 
ــة  ــون الوالي ــره ك ــم، وظاه ــه )وليك ــع اىل قول ــند اجلمي ــوا( وأس ــن آمن والذي

واحــدة(()1(.

ــدالالت  ــن ال ــرج ع ــي ال خت ــيد الطباطبائ ــا الس ــار إليه ــي أش ــدة الت والوح
اللغويــة التــي قّدمهــا اجلــذر )ويل( كــا مــّر وهــي ال تعــدو املعنــى العــام املشــار 
إليــه )الــويل الــذي يمتلــك القــدرة والتدبــر والفعــل( وهــذه ِ واليــة التــرف 
التــي اختــص هبــا اهلل تعــاىل ومنحهــا تفضــًا لنبّيــه صــى اهلل عليــه وآلــه ولعــي 
ــه  ــه الســام مــن بعــده، وهــذا كّل ــم ألئمــة أهــل البيــت علي ــه الســام )ث علي
يتناســب مــع مضمــون الروايــة التــي تدثــت عــن ســبب النــزول، تقــول ))... 
وخــرج النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه اىل بــاب املســجد، فــإذا هــو بمســكني قــد 

)1( امليزان 12/6. 
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خــرج عــن املســجد وهــو حيمــد اهلل عــز وجــل فدعــاه النبــي صــى اهلل عليــه وآله 
فقــال: هــل أعطــاك أحــد شــيئا، قــال: نعــم يــا نبــي اهلل، قــال: مــن أعطــاك؟، 
قــال الرجــل القائــم أعطــاين خامتــه، يعنــي عــي بــن أيب طالــب رضــوان اهلل عليه 
فقــال النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــى أي حــال أعطاكــه، قــال: أعطــاين وهــو 
راكــع، فكــرّب النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وقــال: احلمــُد هلل الــذي خــصَّ عليــًا 
ــاة  ــون الص ــن يقيم ــوا الذي ــن آمن ــل والذي ــز وج ــزل اهلل ع ــة، فأن ــذه الكرام هب

ويؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون(()1(.

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــر النب ــة تكب ــذه الرواي ــن ه ــتوقفنا م ــذي يس إّن ال
ــار  ــت أنظ ــة اىل لف ــيلة مبارك ــا وس ــه هن ــني، ولكنّ ــوٌد يف كل ح ــر حمم فالتكب
ــو  ــه وه ــام بخامت ــه الس ــي عي ــدق ع ــر تص ــذا األم ــا، وه ــر م ــلمني اىل أم املس
راكــع، بمعنــى إن الواليــة املذكــورة يف اآليــة ختّصــه لوحــده بعــد النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه فهــو الــذي تصــّدق راكعــًا، وال يمكــن أن نلفتهــا اىل غــره مــن 
ــى اهلل  ــي ص ــه، إّن النب ــع بحجت ــه ويقط ــذا التوجي ــّوي ه ــذي يق ــني، وال املؤمن
عليــه وآلــه عقــب ذلــك بحمــد اهلل تعــاىل عــى هــذه الكرامــة التــي ُخــّص هبــا 
ــة  ــًا. واســتنادًا اىل هــذا فــا يصــح عــى وفــق منطــق اللغــة ومنطــق الرواي علي
ــا اىل )املؤمنــني( كّلهــم، عــى النحــو الــذي ذهــب  أْن توجــه داللــة الواليــة هن
إليــه بعــض املفريــن. حينــا قالــوا: إن الواليــة يف اآليــة لــكل املؤمنــني وأفــرد 
الركــوع بالذكــر ترشيفــًا لــه)2(. وهــذا األمــُر ُيــرد بــا قلنــاه ســابقًا، ونتــم الــرد 

)1( تفسر مقاتل بن سليان 429/1. 
)2( تفسر مقاتل بن سليان 429/1
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ــن:  ــده بأمري ونعض

األول: إّن معنــى الواليــة يف اآليــة كــا بّينــا هــو التدبــر والقــدرة والفعل، أي 
حســن التــرف، وكــون الواليــة واحــدة يف اآليــة، ال يصــح أْن تكــون واليــة 
ــة  املؤمنــني مطلقــة عــى بعضهــم عــى هــذا النحــو، هــذا فضــا ً عــن إّن دالل
ــن  ــى م ــرض ع ــن أْن يع ــة، ال يمك ــت مطلق ــة، إذا كان ــوا( يف اآلي ــن آمن )الذي
يقــول أّنــه مــن )الذيــن آمنــوا(، وتكــون لــه واليــة مطلقــة عــى غــره، ولــو كان 
ال حُيســن التــرف مثــًا، ومــن هنــا يتفّلــت حــق التــرف مــن أيــدي أصحابه 
احلقيقيــني الذيــن اختارهــم اهلل، ويكــون حقــًا للجميــع، وهــذا ال يبنــي جمتمعــًا 
يريــده اهلل تعــاىل للمســلمني، إذ جعــل واليتهــم موكولــة اىل نبّيــه وأوليائــه )أهــل 

البيــت عيهــم الســام(.

ــًا  ــع ركع ــع يرك ــال رك ــوع ))ُيق ــة )اخلض ــوع يف اللغ ــى الرك ــاين: إن معن الث
وركوعــًا، طأطــأ رأســه... وأمــا الركــوع يف الصــاة، فيعنــي أن خيفــض املصــّي 
رأســه بعــد القومــة التــي فيهــا القــراءة حتــى يطمئــن ظهــره راكعــًا. قــال لبيد:-

مضْت التي  الــقــرون  أخبــار  ــُعأخــر  راجـ ــتُّ  مـ كلمـــا  ــأيّن  ــ ك أدبُّ 

ــه  ــس ركبت ــه فتم ــبُّ لوجه ــد، وكل يشء ينك ــول لبي ــي يف ق ــع: املنحن فالراك
ــف  ــذا الوص ــع(()1(، وه ــو راك ــه فه ــض رأس ــد أن خيف ــها بع األرض، وال متس
ــوع يف  ــال الرك ــه يف ح ــى بال ــّن تزك ــاة، فم ــع يف الص ــي الراك ــع يعن للراك
الصــاة هــو اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عيــه الســام بإمجــاع املســلمني، وقــد 
ــة اىل  ــة اآلي ــه اللغ ــوع، فتوّج ــي اخلض ــوع يعن ــام للرك ــى الع ــا إّن املعن ــال هن ُيق

)1( لسان العرب )ركع(. 
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نحــو آخــر وهــذا األمــر مــردود أيضــًا، ألّن اخلضــوع مرتبــٌط بطأطــأة الــرأس يف 
ــاة. ــا ً يف الص ــة واصطاح اللغ

ــة  ــة الرواي ــة ودالل ــة اللغ ــان دالل ــد الداللت ــدم تتعاض ــا تق ــتنادًا اىل م واس
لتجعــا حــق الواليــة يف اآليــة الكريمــة حمصــور بأهــل البيــت عيهــم الســام 
وإذا اســتذكرنا مــا أشــار إليــه اإلمــام عيــه الســام مــن خصائــص حــق الواليــة 
املشــار إليــه آنفــًا، نطمئــن اىل أنــه عيــه الســام أراد أْن يعيــد اىل أذهــان بعــض 

ــة الكريمــة. ــة( يف اآلي ــة )الوالي ــّد عنهــا مــن دالل املســلمني مــا ن

وثمــة أمــٌر آخــر يرشــحه لنــا الركيــب النحــوي لآليــة الكريمــة فقــد بــدأت 
اآليــة بـــ )إّنــا(، وهــذا يعنــي تقيقــًا ملــا تتضمنــه مــن داللــة )الواليــة( املشــار 
ــه  ــه وباإلمــام عــي عي ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــاهلل تعــاىل وبالنب إليهــا وحــره ب
الســام. جــاء يف لســان العــرب ))ومعنــى إّنــا اثبــات ملــا يذكــر بعدهــا ونفــي 
ــا  ــاىل )إن ــه تع ــني كقول ــار للتعي ــا( ص ــى)إن( )م ــواه.... وإن زدت ع ــا س مل
الصدقــات للفقــراء( ألنــه يوجــب اثبــات احلكــم للمذكــور ونفيــه عــا عــداه((

ــذي ذهــب  ــة عــى النحــو ال ــه اآلي ــا بتوجي ــا فاللغــة ال تســمح لن )1(. ومــن هن

إليــه بعــض املفريــن، ألّن اطــاق )الذيــن آمنــوا( عــى املؤمنــني مجيعــًا، ينفــي 
احلــر بـــ )إنــا(، وهنــا ال يبقــى مســوغ لغــوي الســتعال )إنــا(، إذ حيتــم هــذا 
املعنــى أن يكــون التعبــر بـــ )إّن( بــدل )إنــا(، وهكــذا تتبــني لنــا دقــة الداللة يف 

ــة للتعبــر عــن املعــاين املحــددة. الصياغــات القرآني

ــى اهلل  ــي ص ــف النب ــق توصي ــى وف ــة( ع ــة )الوالي ــة كرام ــذه الكرام إن ه

)1( لسان العرب )أنن(، وينظر معاين النحو 355/1. 
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عليــه وآلــه كــا مــّر بنــا، التــي ُخــّص هبــا اإلمــام عــي عيــه الســام تســتدعي 
ــه ورد يف  ــه ل ــا يف قول ــس بعضه ــن أْن نتلم ــه، يمك ــزة يف ذات ــة راك ــات معين س
ــا،  ــن نظــروا اىل باطــن الدني ــاء اهلل هــم الذي ــه ))إّن أولي نــج الباغــة، جــاء في
ــا،  ــاس بعاجله ــتغل الن ــا، إذ اش ــتغلوا بآجله ــا واش ــاس ُ اىل ظاهره ــر الن إذ نظ
ــه ســيركهم،  ــوا منهــا مــا خشــوا أن يميتهــم وتركــوا منهــا مــا علمــوا أن فأمات
ــامل  ــا س ــداء م ــًا، اع ــا فوت ــم هل ــتقاالً، ودركه ــا اس ــم منه ــتكثار غره ورأوا اس
النــاس وســلم مــا عــادى النــاس، هبــم ُعلــم الكتــاب وبــه ُعلمــوا، وهلــم قــام 
ــًا فــوق مــا  ــروَن مرجــوا فــوق مــا يرجــون وال ختّوف ــه قامــوا، ال َي ــاب وب الكت

ــون(()1(. خياف

فاإلمــام عــي عيــه الســام يف هــذا النــص مل يذكــر أهــل البيــت عيهم الســام 
رصاحــة يف هــذا القــول، إاّل أنــه واضــح يف داللتــه عليهــم، ألّن الســات التــي 
وردت يف النــص ال يمكــن أن تكــون إاّل فيهــم عيهــم الســام، وقــد تلّمــس هذا 
ابــن أيب احلديــد مــن قبــُل، فقــال معلقــًا عــى هــذا القــول ))... هــذا يصلــح أْن 

جتعلــه اإلماميــة رشح حــال األئمــة املعصومــني عــى مذاهبهــم(()2(.

ومــن أجــل بيــان بعــض املــراد مــن توصيــف اإلمــام لألوليــاء، نقــول: إن كل 
يشء يف الكــون ظاهــر وباطــن، فــاهلل ســبحانه وتعــاىل ظاهــر وباطــن بحســب ما 
ورد يف احلديــث القــديس ))... كنــت كنــزًا خمفيــًا فأحببــُت أن ُأعــرف فخلقــُت 

)1( نج الباغة 101/4. 
)2( رشح نج الباغة 77/20. 
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نيــا ظاهــر  خلقــًا فبــي عرفــوين(()1(، فالقــرآن الكريــم لــه ظاهــر وباطــن)2(، والدُّ
ــن  ــروا اىل باط ــام( نظ ــم الس ــت عليه ــل البي ــم )أه ــاء اهلل وه ــن، فأولي وباط
الدنيــا، واألصــل هــو الباطــن، امــا غرهــم فنظــر اىل ظاهــر الدنيــا بــا فيهــا مــن 
))الشــهوات احلســية(()3(، وركــن اىل مــا يتحقــق لــه مــن ملــذات، أو نظــروا اىل 
ــادات واألحــكام باجلــوارح الظاهــرة)4(. أمــا أهــل  ــق العب ــا بتحقي ظاهــر الدني
البيــت عليهــم الســام فنظــروا اىل باطــن الدنيــا بعقوهلــم، وعقلوهــا بقلوهبــم، 
وهــذا هــو علــم الباطــن، وموضعــه القلــب وأصلــه نــور يقذفــه اهلل فيــه)5(، بــل 
إنــه علــم موقــوف عــى اهلبــة اإلهليــة التــي يمنحهــا اهلل ملــن يشــاء مــن عبــاده)6(. 
ــرآن  ــات الق ــة ويف آي ــارف اإلهلي ــر يف املع ــو التدب ــا، وه ــل الدني ــتغلوا بآج فاش
ــا ينتظــر اإلنســان يف  ــا فيهــا، اىل م ــا ب ــي ختــصُّ عــى تســخر الدني ــم الت الكري

اآلخــرة.

إن هــذه الســات التــي بســطها اإلمــام عيــه الســام يف قولــه هــذا، ال يمكــن 
ــرى أن  ــرة أخ ــح م ــام، وال يص ــم الس ــت عيه ــل البي ــى أه ــق إاّل ع أْن تنطب
ــاس اىل  ــه الن ــد أن يتنب ــا يري ــام هن ــكأن اإلم ــوا(، ف ــن آمن ــع )الذي ــمل مجي تش

)1( كشف اخلفاء 132/2. 
)2( ينظر الربهان يف معاين القرآن 180/2. 

)3( رشح نج الباغة 77/20. 
)4( نخالف هنا ما ذهب إليه ابن أيب احلديد يف تفسره قول اإلمام. ينظر رشح نج الباغة 

 .77/20
)5( ينظر موسوعة مصطلحات التصوف اإلسامي 137. 

)6( م. ن. 
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ــني. ــا الرشعي ــا اىل أصحاهب ــم، وتوجيهه ــرآن الكري ــة( يف الق ــة )الوالي جال

وقــد وضــع عيــه الســام منهاجــًا للتعامــل مــع هــؤالء يقــوم عــى التســامح 
واإلرشــاد، فحينــا ختّلــف عــن بيعتــه مــن ختّلــف مل جيربهــم عليهــا مــا دامــوا 
مســاملني، وعدهــم مــن املفتونــني الذيــن ينطبــق عليهــم قولــه عيــه الســام ))مــا 
ــار  ــدة املش ــورة املائ ــة س ــة آلي ــة املتمم ــودة اىل اآلي ــب(()1( وع ــون يعات كل مفت
إليهــا، تبــني لنــا دقــة التوجيــه الــذي متســكنا بــه، وهــي قولــه تعــاىل بعــد تلــك 
ــوَن((  ــُم اْلَغالُِب ــْزَب اهللِّ ُه ــإِنَّ ِح ــوْا َف ــَن آَمنُ ِذي ــوَلُه َوالَّ ــَولَّ اهللَّ َوَرُس ــن َيَت ))َوَم
ــا  ــا فيه ــابقة، وم ــة الس ــًا بدالل ــة متام ــة متعقل ــذه اآلي ــة ه ــدة56. إذ اّن دالل املائ
مــن بيــان ناتــج عنهــا، ))فمــن يتــوَل هــؤالء فهــو مــن حــزب اهلل، وحــزب اهلل 
غالــب(()2(، ألّن األصــل يف حــزب اهلل تعــاىل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه و 
)الذيــن آمنــوا( يف اآليــة الســابقة، وهــو عــي عيــه الســام فهــا غالبــان، ومــن 
ــب  ــت للنظــر إن الراغ ــٌب ال حمالــة، بيــد أن الاف ــا غال ــوىل اهلل ويتوالمه يت
ــه  ــا اثبتت ــّى ع ــوله َوخت ــاىل ورس ــد اهلل تع ــف عن ــره، وق ــاين يف تفس األصفه
اآليــة مــن واليــة الذيــن آمنــوا، وجعــل الغلبــة يف اآليــة هلــا، ومل يــرشك معهــا 
عليــًا عيــه الســام بوصفــه املصــداق احلقيقــي لداللــة )الذيــن آمنــوا( يف اآليــة 
ــه  ــة وعاضدت ــة لآلي ــراءة التأويلي ــا الق ــطته لن ــذي بس ــو ال ــى النح ــابقة، ع الس

ــة. ــة الصحيح الرواي

اخلامتة

)1( رشح نج الباغة 10/4، 18، 119. 
)2( تفسر الراغب األصفهاين 382/4. 
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ــت  ــل البي ــة( أله ــث، إّن )الوالي ــابقة البح ــات الس ــرت الصفح ــد أظه لق
عيهــم الســام، أمــر ربــاين تكّفــل ببيانــه حديــث الغديــر بروايتــه الصحيحــة، 
ــن  ــم م ــل الرغ ــث، وع ــتوقفتنا يف البح ــي اس ــة الت ــات القرآني ــه اآلي وعضدت
ــإن  ــى، ف ــذا املنح ــت ه ــي نح ــن الت ــة آراء املفري ــات، ورجاح ــة الرواي صح
ــر  ــث الغدي ــون حدي ــت مضم ــة، جعل ــا اللغ ــا هب ــي أمدتن ــة الت ــراءة التأويلي الق
ومداليــل اآليــات القرآنيــة، ال تصــل إاّل للداللــة عــى إّن عليــًا ويّل للمســلمني 
ــة،  ــذه الدالل ــر ه ــح غ ــة ال تبي ــد، ألن اللغ ــن مل يعتق ــك أو م ــد بذل ــن أعتق م
ولذلــك مل يقــع خــاف بــني املســلمني يف صــدر اإلســام حــول هــذه القضيــة، 
بــل كان اجلميــع ُيســّلمون هبــا، ألّنــم أهــل اللغــة ويفهمــون مــا تؤديــه متامــًا. 
ولكــن حينــا بعــدوا عــن العــر األول، تركــوا الــدالالت اللغويــة ومتّســكوا 
ــات يمكــن أن ُيقــال فيهــا أشــياء قــد ختــرج بعضهــا مــن ثــوب رزانتهــا  برواي

ــه. الــذي غلفــت ب

إن عــدم االلتفــات اىل املعــاين التــي تؤدهيــا اللغــة يف النصوص القديمــة عامة، 
قــاد اىل هــذا التفــكك العقائــدي، ولــو عــاد النــاس اىل لغتهــم ايل ترّشفــت بنزول 
القــرآن الكريــم هبــا، وقــرأوا األحاديــث النبويــة الرشيفــة وأقــوال اإلمــام عــي 
ــة  ــن اللغ ــتمدة م ــة املس ــذه الرؤي ــق ه ــى وف ــة، ع ــج الباغ ــام يف ن ــه الس عي
فهــي ليســت روايــات حتــى ُيطعــن هبــا، وإّنــا هــي توجيــه للنصــوص بحســب 
مقتضيــات اللغــة، أقــول لــو فعــل النــاس ذلــك البتعــدوا عــن كل مــا ُيبعدهــم 

عــن هــدي اللغــة 

امل�سادر واملراجع
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- القرآن الكريم.

1- بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، الشــيخ العامــة 
حممــد باقــر املجلــيس، مؤسســة الوفــاء، لبنــان، ط2، 1403هـــ 1983م.

ــد اهلل  ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــي )ب ــرآن، الزرك ــوم الق ــان يف عل 2- الربه
ت 794هـــ(، تقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

بــروت، لبنــان، 1408هــــ 1988م.

3- تفســر الراغــب األصفهــاين )أبــو القاســم احلســني بــن حممــد ت 
502هـــ(، تقيــق د. هنــد بنــت حممــد بــن زاهــد رسدار، كليــة الدعــوة وأصــول 

ــرى، 1422هـــ 2001م. ــة أم الق ــن / جامع الدي

ــد اهلل  ــو عب ــي )أب ــرآن(، للقرطب ــكام الق ــع ألح ــي )اجلام ــر القرطب 4- تفس
ــربدوين  ــد ال ــق أمح ــي ت 671هـــ(، تقي ــاري القرطب ــد األنص ــن أمح ــد ب حمم

ــة، ط2، 1384هـــ 1964م. ــب املري ــش، دار الكت ــم اطفي وإبراهي

ــداء  ــو الف ــر )أب ــن كث ــم(، اب ــرآن العظي ــر الق ــر )تفس ــن كث ــر اب 5- تفس
اســاعيل بــن عمــر القــريش البــري الدمشــقي ت 774هـــ(، تقيــق ســامي 

ــع، ط2، 1420هــــ 1999م. ــرش والتوزي ــة للن ــامة، دار طيب ــد س ــن حمم ب

6- تفســر مقاتــل بــن ســليان )أبــو احلســن مقاتــل بــن ســليان األزدي ت 
ــاء الــراث، ط1، بــروت،  ــد اهلل حممــد شــحاتة، دار إحي ــق عب 150هـــ(، تقي

1423هـ.

7- هتذيــب األحــكام، الشــيخ الطــويس ت 460هـــ، تقيــق الســيد حســن 
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ــرش دار  ــيد، ن ــة خورش ــدي، مطبع ــد اآلخون ــيخ حمم ــح الش ــان، تصحي اخلرس
الكتــب اإلســامية، ط4، 1365هـــ.

8- الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور )الســيوطي ت 911هـــ(، دار املعرفــة، 
مطبعــة الفتــح، جــدة، 1365هـــ.

9- الراســخون يف العلــم - مدخــل لدراســة ماهيــة علــم املعصــوم وحــدوده 
ومنابــع اهلامــه، حمــارضات الســيد كــال احليــدري، بقلــم الشــيخ خليــل رزق، 

ط5، دار فراقــد للطباعــة والنــرش، 1431هـــ 2010م، قــم، ايــران.

10- زاد املســر يف علــم التفســر، ابــن اجلــوزي )مجــال الديــن أبــو الفــرج 
عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي ت 597هـــ(، تقيــق عبــد الــرزاق 

املهــدي، دار الكتــاب العــريب، بــروت، ط1، 1422هـــ.

11- رشح نــج الباغــة، ابــن أيب احلديــد املعتــزيل ت 656هـــ، تقيــق حممد 
أبــو الفضــل إبراهيــم، دار اجليــل، بــروت، ط2، 1996م.

ــب  ــاري، دار الكت ــرب غف ــي أك ــق ع ــي، تقي ــيخ الكلين ــكايف، الش 12- ال
ــامية، ط3، 1388هـــ. اإلس

13- كشــف اخلفــاء ومزيــل االلبــاس، إســاعيل بــن حممــد العجلــوين، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط2، 1408هـــ.

ــرب  ــي أك ــق ع ــدوق، تقي ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن ومت ــال الدي 14- ك
ــم، 1405هـــ. ــني، ق ــة املدرس ــامية، مجاع ــرش اإلس ــة الن ــاري، مؤسس الغف

15- لســان العــرب، ابــن منظــور )أبــو الفضــل مجــال الديــن بــن حممــد بــن 
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مكــرم بــن منظــور ت 711هـــ(، دار صــادر، بــروت، لبنــان.

16- معــاين النحــو، الدكتــور فاضــل الســامرائي، مطبعــة دار احلكمــة 
للطباعــة والنــرش، املوصــل، العــراق.

17- مــن ال حيــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر حممــد بــن عــي 
بــن احلســني ت 381هـــ(، تقيــق عــي أكــرب غفــاري، مجاعــة املدرســني، قــم، 

1404هـ.

18- موســوعة مصطلحــات التصــوف اإلســامي، الدكتــور رفيــق العجــم، 
مكتبــة لبنــان - نــارشون، بــروت، لبنــان، 1999م.

19- تفســر امليــزان يف تفســر القــرآن، العامــة الســيد حممــد حســني 
الطباطبائــي، دار الكتــب اإلســامية، طهــران، 1379هـــ.

20- نــج الباغــة، اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام، مجــع الرشيف 
الــريض، تقيــق ورشح الشــيخ حممــد عبــده، دار املعرفــة، بــروت، لبنان.
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اسرتاتيجيات اخلطاب النبوي )دراسة داللية( خطبة الغدير أمنوذجًا

اأ. م. د. لطيف عبد ال�سادة �سرحان

مة. مقدِّ

ــن  ــم م ــر ُخ ــلمني بغدي ــه يف املس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــد خطب تع
ــن  ــه م ــوي علي ــا تنط ــة م ــن ناحي ــرة، م ــة الكب ــة ذات األمهي ــات احلديثي املدون
ــة اإلســامية، يف إطــار  ــط بوضــع أســس الدول ــة خطــرة ترتب مضامــني معرفي
ــة  ــة والعصم ــة اإلمام ــة كنظري ــات العقدي ــوء املعطي ــتخاف وض ــوم االس مفه
ومفهــوم الواليــة والقيــادة، ومــن ناحيــة أخــرى - التــي هــي مــدار البحــث- ما 
تكتنــزه مــن قيمــة لغويــة تواصليــة عليــا ســواء أكان ذلــك عــى مســتوى النــص 
وأحــوال بنائــه أم عــى مســتوى اخلطــاب وآلياتــه املعتمــدة، إذ يميــل اخلطيــب 
بفعــل مــا ينــوي إيصالــه مــن حمتــوى الرســالة إىل توخــي آليــات ختاطبيــة مؤثــرة 
ــري  ــك تع ــدي ذل ــا، وهب ــي يبتغيه ــة الت ــد الداللي ــق واملقاص ــي تتف يف املتلق
األســلوب النبــوي يف هــذه اخلطبــة اســراتيجيات خمتلفــة قــد يقصدهــا املبــدع 
تبعــًا ألمهيــة املعنــى والغــرض املنشــودين ونــوع املتلقــي الــذي تــدده كفايتــه 
التواصليــة)1( وقــد تــرى اخلطــاب يف ســبيل تقيــق أهدافــه وأغراضــه أربــع 

ــة. ــة والتوجيهي ــة واإلقناعي ــة والتضامني ــي التلميحي ــة ه ــراتيجيات رئيس اس

اأوًل = ال�سرتاتيجية التلميحية.
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يقتفــي اخلطــاب أثــر منوال أســلويب ذي بنيــة عميقة يعــرف بــ)االســراتيجية 
ــن  ــذ م ــى يتخ ــودة بمنح ــاين املقص ــى املع ــي ع ــاف املتلق ــة()2(، أليق التلميحي
ــة،  ــالة املطلوب ــاغ الرس ــبيًا إىل إب ــراد س ــى امل ــى املعن ــة ع ــة التخاطبي اإلحال
بوصــف اإلحالــة فعــًا تداوليــًا يربــط بــني اخلطــاب ومــا حييــل عليــه 
واملتخاطبــني واملخــزون الذهنــي الــذي يعتقــد املخاطـِـب توفــره لــدى املخاَطب 
ــي إىل  ــياق ليف ــب الس ــاب يناس ــدع بخط ــح املب ــب )3(؛ إذ يلمِّ ــاء التخاط أثن
داللــة ومعنــى يســتلزمه اخلطــاب يف ذلــك الســياق ويفهمــه املرســل إليــه )4(، 
ــه  ــد إلي ــذي يعم ــة ال ــة الكنائي ــاين املجازي ــبيل املع ــو س ــذا ه ــب يف أن ه والري
امُلرِســل إلبــاغ مــا يريــده إىل املتلقــي. ولعــل أبــرز مــا تفــل بــه االســراتيجية 
التلميحيــة هــو وقــوع اخلطــاب عــى وفــق مبــدأي التعــاون والتــأدب التداوليني 
بوصفهــا آليتــني مهمتــني فيــا يعتمــده اخلطــاب للتأثــر باملتلقــي. ويظهــر جليــًا 
أمــر املبــدأ األول)5( يف ضــوء مــا ينتجــه البعــد اإلحــايل مــن دالالت؛ إذ يؤلــف 
ــن  ــاب، م ــن اخلط ــه حل ــرًا يف توجي ــًا داالً مؤث ــه مورفي ــل علي ــا حيي ــر وم الضم
ــُه إمــاٌم ِمــَن اهللِ،  ــاِس، إنَّ ذلــك قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النّ
َوَلــْن َيُتــوَب اهللُ َعــى َأَحــد َأْنَكــَر ِوالَيَتــُه َوَلــْن َيْغِفــَر َلــُه، َحْتــًا َعــَى اهللِ َأْن َيْفَعــَل 
ُهــوِر.  ــَد اآلبــاِد َوَدْهــَر الدُّ ــًا ُنْكــرًا َأَب ــُه َعذاب َب ــَرُه َوَأْن ُيَعذِّ ــَف َأْم ــْن خاَل ذلِــَك بَِم
ْت  جــاَرُة ُأِعــدَّ َفاْحــَذُروا َأْن خُتالُِفــوُه، َفَتْصُلــوا نــارًا )َوُقوُدَهــا النّــاُس َواحْلِ
ــارش  ــاب )مع ــني اخلط ــلويب)8( ب ــول األس ــَن()6((( )7(. إذ يف التح لِْلكافِري
النــاس( والغيبــة )إنــه إمــام مــن اهلل... دهــر الدهــور( ثــم العــودة إىل اخلطــاب 
ــي  ــاب التوجيه ــبِّ اخلط ــن ِغ ــي م ــداراة للمتلق ــن( م ــذروا... للكافري )فاح
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ــام،  ــذا املق ــه يف ه ــداليل مع ــه ال ــؤدي غرض ــه وال ي ــد اليروق ــذي ق ــارش ال املب
ــاع  ب ــوب االتِّ ــاد بوج ــأن االعتق ــح ب ــراتيجية التلمي ــلوب إىل اس ــد األس فيعم
والطاعــة منجــاة للمتبــع وخافــه مهلكــة لــه. ووجــود هــذا املفهــوم يســتلزم 
انطباقــه عــى مجيــع مصاديقــه اخلارجيــة بالتســاوي ســواء أكان خماطبــًا أم غائبــًا. 
ــل  ــم ب ــارشًة إليه ــاب مب ــه اخلط ــه بتوجي ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــرح النب ومل ي
ــة املنتجــة  ــة الداللي ــة متناغمــة والكفاي ــة مــن دالل ــه اإلحال عمــد إىل مــا تفضي
ــم  ــئ املتكل ــواري، إذ يتك ــاون احل ــدأ التع ــن مب ــًا م ــه انطاق ــل إلي ــدى املرس ل
ــعفه يف  ــة تس ــزات تداولي ــن مرتك ــي م ــن املتلق ــا يف ذه ــى م ــال ع ــذه احل يف ه
التعــرف عــى املعنــى املقصــود، وعــى هــذا فــا يعــد التلميــح والتلويــح خرقــًا 

لقواعــد ذلــك التعــاون.

ومثــل ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))أال َفَمــْن ُكنـْـُت َمــْوالُه َفهــذا َعــِيٌّ 
ُه َواْخــُذْل َمــْن  َمــْوالُه، الّلُهــمَّ واِل َمــْن واالُه َوعــاِد َمــْن عــاداُه َواْنــُرْ َمــْن َنــَرَ
ــه كان  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــل يف والي ــاظ أن األص ــُه(()9(. فبلح َخَذَل
ــم  ــون عليه ــام تك ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــإن والي ــلمني ف ــوم املس ــى عم ع
ــم؛  ــي وليك ــم فع ــت وليك ــه: إين كن ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــل النب ــًا، ومل يق أيض
تلميحــًا منــه إىل هــذا املعنــى ليمنــح املتلقــي فرصــة التفكــر يف املطلــب املــراد 
وأخــذه الوقــت الــكايف الختــاذ القــرار املناســب )10(؛ لــذا أتــى دعــاؤه صــى 
ــا  ــب وم ــر الغائ ــايل لضم ــد اإلح ــل البع ــًا يف ظ ــًا أيض ــه تلميحي ــه وآل اهلل علي
يســتبطنه مــن تــاق ومقربــات مفهــوم التعــاون احلــواري بــني كفايتــي املرســل 

واملرســل إليــه.
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ــا َأْكَمــَل اهللُ  ــاِس، إنَّ ونحــو ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النّ
َعــزَّ َوَجــلَّ دينَُكــْم بِإماَمتـِـِه. َفَمــْن مَلْ َيْأَتــمَّ بـِـِه َوبَِمــْن َيُقــوُم َمقاَمــُه ِمــْن ُوْلــدي ِمْن 
ــْت  ــَك الَّذيَن)َحبَِط ــْرِض َعــَى اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ َفُأولِئ ــِة َواْلَع ــْوِم اْلِقياَم ــِه إىل َي ُصْلبِ
خالِــُدوَن()12(()13(،  النّاِرُهــْم  واالِْخــَرِة()11()َويِف  ْنيــا  الدُّ يِف  َأْعاهُلُــْم 
ــام  ــد مت ــة عن ــة اإلهلي ــل والنعم ــان الفض ــه بي ــه وآل ــى اهلل علي ــا أراد ص إذ حين
ــارشًا  ــاب مب ــون اخلط ــر أن يك ــام آث ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــن بإمام الدي
ــًا  ــاب تلميحي ــك كان اخلط ــة ذل ــد ملخالف ــد املع ــان الوعي ــني أراد بي ــه ح ــد أن بي
بلســان الغائــب مبتعــدًا عــن املبــارشة والتوجيــه مكتفيــًا باملعنــى اإلحــايل الــذي 
يــرأب صــدع اخلــرق الــداليل املحتمــل يف مفهــوم التعــاون التخاطبــي؛ إذ ربــا 
ــا  ــرًا- ب ــح - ظاه ــرتيجية التلمي ــة يف اس ــارية الرمزي ــة اإلش ــي الدالل توح
ــث  ــن حي ــلوب م ــدة األس ــيا قاع ــواري والس ــاون احل ــد التع ــق وقواع اليتف
الوضــوح وعــدم اللبــس ومــا إىل ذلــك)14(. وإىل جانــب مبــدأ التعــاون نجــد 
ــأدب)15( مــن ذلــك  ــدأ الت ــاد مب ــات هــذه االســراتيجية اعت مــن ضمــن آلي
ــْن  ــاَم َع ــَتْعِفَي يِلَ السَّ ــَل َأْن َيْس ئي ــَأْلُت َجرْبَ ــه: ))َوَس ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص قول
ــِة امْلُتَّقــنَي َوَكْثــَرِة امْلُنافِقــنَي َوإْدغــاِل  ــا النّــاُس لِِعْلمــي بِِقلَّ َ َتْبليــِغ ذلـِـَك إَلْيُكــْم َأهيُّ
ــْم  ُ ــِه بَِأنَّ ــُم اهللُ يف ِكتابِ ــَن َوَصَفُه ذي ــاِم، الَّ ــَتْهِزئنَي بِاالْْس ــِل امْلُْس ــنَي َوِحَي الّاِئم
ــَد  ــَو ِعنْ ــًا َوُه ــُبوَنُه َهيِّن َس ــْم()16(، )َوَتْ ــَس يف ُقُلوهِبِ ــا َلْي ــنَتِِهْم م ــوَن بَِأْلِس )َيُقوُل
ــوا  ــًا َوَزَعُم وين ُأُذن ــمُّ ــى َس ة، َحّت ــرَّ ــْرَ َم ــْم يل َغ ــَرِة َأذاُه ــٌم()17(، َوَكْث اهللِ َعظي
ــي(()18(،  ــِه ِمنّ ــواُه َوَقُبولِ ــِه َوَه ــاَي َوإْقبــايل َعَلْي ــِه إّي ــَرِة ُماَزَمتِ ــَك لَِكْث َأيّن َكذلِ
ــه  ــى اهلل علي ــرح ص ــغ ي ــتهدفة بالتبلي ــة املس ــى الفئ ــكام ع ــون ال ــني يك فح
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وآلــه بأنــه )إليكــم( ولكــن حــني يبــدأ بتوضيــح أســباب اســتعفائه ذلــك يذكــر 
قلــة املتقــني وكثــرة املنافقــني وحيــل املســتهزئني وكثــرة أذاهــم لــه، ولكــن عــى 
نحــو التلميــح والتلويــح مــن دون ذكــر مبــارش أو قريــب مــن املبــارشة تأدبــًا منه 
صــى اهلل عليــه وآلــه وحفظــًا للوجــه؛ إذ إن كل تلــك الفئــات كانــت داخلــة يف 
قولــه: )إليكــم، أهيــا النــاس( لــذا نجــده موضحــًا لذلــك ومعلــًا ومقتفيــًا أثــر 
ــْو ِشــْئُت  مبــدأ التــأدب يف ذلــك أيضــًا وهــو قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َوَل
ــْم  ــْم بَِأْعياِنِ ــَئ إَلْيِه ْيُت، َوَأْن أوِم ــمَّ ــاِئِهْم َلَس ــَك بَِأْس ــنَي بِذلِ َي اْلقاِئل ــمِّ َأْن ُأَس
ــُت(( ْم ــْد َتَكرَّ ــْم َق ــي َواهللِ يف ُأُموِرِه ــُت، َولِكنّ ــْم َلَدَلْل ــْأُت، َوَأْن َأُدلَّ َعَلْيِه ألَْوَم

ــُه َخليَفــُة َرُســوِل اهللِ َوَأمــر  )19(. ومــن ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))إنَّ
امْلُْؤِمنــنَي َواإلمــاُم اهْلــادي ِمــَن اهللِ، َوقاتِــُل النّاِكثــنَي َواْلقاِســطنَي َوامْلاِرقــنَي بَِأْمــِر 
اهللِ(()20(. فــــ)أل( التعريــف يف )الناكثــني والقاســطني واملارقــني( دالــة عــى 
معنــى معهــود يف البنيــة العميقــة للكفايــة الدالليــة التــي عليهــا املتلقــي، فهــم 
الذيــن نكثــوا البيعــة وقســطوا عــن احلــق ومرقــوا الديــن وهــذه الفئــات الثاثــة 
ــول اهلل  ــا رس ــي كان خياطبه ــك الت ــلمة، تل ــة املس ــط اجلاع ــن وس ــت م خرج
ــه إياهــم واكتفــى  ــأدب يف خطاب ــدأ الت ــه اســتعمل مب ــه لكن ــه وآل صــى اهلل علي
بالتلميــح إىل ذلــك. وإىل هــذا أيضــًا أشــار ملمحــًا بقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: 
ــُدوُه  ُس ــا َتْ ــِد، َف ــِة بِاحْلََس ــَن اجْلَنَّ ــَرَج آَدَم ِم ــَس َأْخ ــاِس، إنَّ إْبلي ــارِشَ النّ ))َمع
َفَتْحبـِـَط َأْعاُلُكــْم َوَتــِزلَّ َأْقداُمُكــْم، َفــإنَّ آَدَم ُأْهبـِـَط إىَل األَْرِض بَِخطيَئــة واِحــَدة، 
ــداُء اهللِ(( ــْم َأْع ــْم َوِمنُْك ــْم َأْنُت ــْم َوَأْنُت ــَف بُِك ، َوَكْي ــلَّ ــزَّ َوَج ــَوُة اهللِ َع ــَو َصْف َوُه

)21(. وقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))بِــاهللِ مــا َعنــى هِبــِذِه االَْيــِة إالّ َقْومــًا ِمــْن 
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ْفــِح َعنُْهــْم. َفْلَيْعَمـــْل  َأْصحــايب َأْعِرُفُهــْم بَِأْســاِئِهْم َوَأْنســاهِبِْم، َوَقــْد ُأِمــْرُت بِالصَّ
ــه  ــِض(()22(. ومن ــبِّ َواْلُبْغ ــَن احْلُ ــِه ِم ــِيٍّ يف َقْلبِ ــُد لَِع ــا جَيِ ــى م ــِرئ َع ُكلُّ اْم
ــوَن  ــًة َيْدُع ــدي )َأِئمَّ ــْن َبْع ــَيُكوُن ِم ــُه َس ــه: ))إنَّ ــه وآل ــه صــى اهلل علي أيضــًا قول
ــراتيجية  ــتمر االس وَن()23((()24(. إذ تس ــَرُ ــِة ال ُينْ ــْوَم اْلِقياَم ــاِر َوَي إىَل النّ
التلميحيــة يف مقــام الوعيــد وبيــان املثالــب التــي يــرى املبــدع يف إفشــائها عائقــًا 
تواصليــًا يؤثــر يف مبــدأ التعــاون احلــواري املرتكــز عــى التوافــق التــداويل بــني 
ــي  ــأدب التخاطب ــدأ الت ــاج مب ــد إىل انته ــه، فيعم ــل إلي ــل واملرس ــي املرس كفايت
لضــان توجــه ذهــن املتلقــي إليــه وتفاعلــه وأغــراض اخلطــاب املرجــوة؛ لــذا 
مل يــرح بأســائهم أو حتــى بالقرائــن القريبــة الدالــة عليهــم، حرصــًا منــه عــى 
ســامة املوقــف التخاطبــي ومــن ثــم أداء الرســالة مهمتهــا تامــة، بــل اســتمر 
ــه:  ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــؤالء بقول ــآل ه ــان م ــد بي ــي عن ــوال التلميح ــذا املن ه
ـُـْم َوَأْنصاَرُهــْم  ))َمعــارِشَ النـّـاِس، إنَّ اهللَ َوَأَنــا َبريئــاِن ِمنُْهــْم. َمعــارِشَ النـّـاِس، إنَّ
ــَوى  ــَس َمْث ــاِر()25( )َفبِْئ ــَن النّ ــَفِل ِم ْرِك األَْس ــدَّ ــياَعُهْم )يِف ال ــْم َوَأْش َوَأْتباَعُه
يــَن()26((( )27(. ثــم يعتمــد بعــد ذلــك مبــدأ التــأدب األقــى)28(  امْلَُتَكربِّ
حــني يشــر إىل قرينــة معهــودة يف ذهــن املخاطبــني يلخــص مــا ســبق مــن نكــت 
حيَفـــِة، َفْلَينُْظـــْر  ُـــْم َأْصحـــاُب الصَّ اخلطــاب بقوله صــى اهلل عليه وآله: ))أال إنَّ
َأَحـــُدُكْم فـــي َصحيَفتِـــِه(()29(. ثم يقــول صى اهلل عليــه وآله: ))َوَســَيْجَعُلوَن 
ــنَي، َوِعنَْدهــا  ــنَي امْلُْغَتِصب ــَن اهللُ اْلغاِصب ــًا، أال َلَع ــكًا َواْغتِصاب ــدي ُمْل ــَة َبْع االْماَم
ــْن  ــُرُغ، َو)ُيْرَســُل َعَلْيُكــا ُشــواٌظ ِم ــْن َيْف ــا الثََّقــاِن()30( َم َ ــْم َأهيُّ ــَيْفُرُغ َلُك )َس
ــتهدفة  ــة املس ــظ أنَّ الفئ ــِراِن()31((( )32(. إذ ياح ــا َتنَْت ــاٌس َف ــار َوُنح ن
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ــة(؛  ــة بــــ)أل العهدي ــوا بإضافتهــم إىل )الصحيفــة( املعرف ف ــد ُعرِّ يف اخلطــاب ق
ــن  ــًا ع ــة فض ــب التواصلي ــة املخاط ــتقرًا يف كفاي ــًا مس ً تداولي ــا داالَّ بوصفه
املتكلــم، وهــي ممــا احتــج هبــا اإلمــام عــي عليــه الســام عــى أصحاهبــا عنــد 
ــي  ــة الت ــم امللعون ــم بصحيفتك ــد وفيت ــال: ))لق ــة إذ ق ــه يف اخلاف ــه بحق مطالبت
تعاقدتــم عليهــا يف الكعبــة إن قتــل اهلل حممــدًا أو مــات لتــزونَّ هــذا األمــر عنــا 

ــت(( )33(. ــل البي أه

ثانيًا - ال�سرتاتيجية الت�سامنية.

مــن األســاليب اخلطابيــة التــي يميــل إليهــا املتكلــم يف ســبيل إيصــال حمتــوى 
ــة  ــاء وحماول ــن األنح ــو م ــي بنح ــع املتلق ــن م ــلوب التضام ــو أس ــالة ه الرس
ــأن  ــعاره ب ــه؛ إلش ــاب وأهداف ــوع اخلط ــق بموض ــا يتعل ــه في ــة ب ــكام الصل إح
ــى  ــانا ع ــوى يقتس ــك املحت ــد ذل ــا وأن عوائ ــرك بينه ــاب مش ــوى اخلط حمت
ــك  ــعاره ذل ــد استش ــي عن ــب يف أن املتلق ــة. والري ــك الرشاك ــوم تل ــق مفه وف
التضامــن ســيعيش حالــة املســؤولية املشــركة وحيــاول الســعي - بفعــل 
ــا  ــن هن ــن. وم ــك التضام ــداف ذل ــق أه ــاه تقي ــي- باجت ــاب التضامن اخلط
ــول  ــك ق ــن ذل ــوال م ــذا املن ــى ه ــرًا ع ــد كث ــد اعتم ــوي ق ــاب النب ــد اخلط نج
ــُه  ــَهُد َل ــِة، َوَأْش ــيس بِاْلُعُبوِديَّ ــى َنْف ــُه َع ــرُّ َل ــه: ))َوُأِق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب
ــُه  ــلَّ يب ِمنْ ــَل َفَتِح ــْن َأْن ال َأْفَع ــَذرًا ِم ، َح ــِه إيَلَّ ــى بِ ــا َأْوح ــِة، َوُأَؤّدي م ُبوبِيَّ بِالرُّ
ــَه إالّ  ــُه ; ال إل ُت ــْت ُخلَّ ــُه َوَصَف ــْت حيَلُت ــٌد َوإْن َعُظَم ــي َأَح ــا َعنّ ــٌة ال َيْدَفُعه قاِرَع
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــزال النب ــر يف إن ــي يظه ــى التضامن ــَو(()34(. فاملنح ُه
ــارق  ــع، والف ــه إىل اجلمي ــي موج ــر اإلهل ــاظ أن األم ــي بلح ــة املتلق ــه منزل نفس
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ــغ والطــرف  ــه أمــر التبليــغ فهــو املبلِّ ــه وآلــه مــوكل إلي أن النبــي صــى اهلل علي
ــغ، غــر أنــه اختــذ مــن مهمــة التبليــغ مشــركًا تضامنيــًا لإشــارة إىل  االخــر املبلَّ
وحــدة املــاك يف وجــوب الطاعــة هلل تعــاىل، وكأنــه يريــد القــول بــأن مــا يوجــه 
إليكــم أهيــا النــاس هــو واجــب التنفيــذ وال مندوحــة إىل رفضــه أو تســويفه أو 
غــض الطــرف عنــه؛ ألن كل ذلــك مدعــاة إىل حلــول النقمــة اإلهليــة. فــإن كان 
ــزل  ــا أن ــغ م ــه إن مل يبلِّ ــن غضب ــغ ال يأم ــو املبلِّ ــه وه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب
إليــه فكيــف بالفئــة املســتهدفة بذلــك التبليــغ؟! إذ هــي بداللــة القــول املضمــر 
أحــرى بذلــك الوعيــد واجلــزاء املنتظــر وتصيــل هــذا املعنــى يف خلــد املتلقــي 

ــداويل. ــاء الت ــزات االقتض ــن منج ــز م ــو منج ه

ُل َمــْن آَمــَن بِــاهللِ َوَرُســولِِه، مَلْ  وشــبيه ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َأوَّ
ــَع  ــذي كاَن َم ــِه َوالَّ ــدى َرُســوَل اهللِ بِنَْفِس ــذي َف ــاِن يب َأَحــٌد، َوالَّ ــبِْقُه إىَل االْي َيْس
ُه(()35( إذ يف  ــْرُ ــاِل َغ ج ــَن الرِّ ــولِِه ِم ــَع َرُس ــُد اهللَ َم ــَد َيْعُب ــوِل اهللِ َوال َأَح َرُس
هــذا املقــام جيعــل مــن مفهــوم )الرســالة والنبــوة( مشــركًا تضامنيــًا بينــه وبــني 
املتلقــي تــارًة وبــني موضــوع اخلطــاب )مفهــوم الواليــة( وبينهــم تــارة أخــرى. 
إذ يريــد إيصــال فكــرة رســالة مفادهــا أن القــدر املشــرك بــني اإلمــام ورعيتــه 
وبــني الــويل وأمتــه هــو التســامل عــى املشــرك العقــدي األســاس وهــو النبــوة 
بعــد اإليــان بــاهلل تعــاىل. ومــن لطيــف التنــوع األســلويب أنــه تــارًة يســم مفهــوم 
النبــوة بالضمــر الغائــب وكأنــه واحــد مــن عامــة هــذه األمــة وليــس رســول 
اهلل بقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: )آمــن بــاهلل ورســوله، فــدى رســول اهلل والــذي 
كان مــع رســول اهلل وال أحــد يعبــد اهلل مــع رســوله مــن الرجــال غــره(، وتــارًة 
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أخــرى يذكــر ذلــك بلســان املتكلــم لربــط الوقائــع الدالليــة يف الســياق النــيص 
ــر  ــو العن ــذي ه ــرك ال ــي املش ــدر التضامن ــأن الق ــي ب ــه إىل املتلق ــارة من بإش
املهيمــن يف اخلطــاب إنــا هــو املتكلــم، فمثلــا ينبغــي اإلذعــان إليــه وهــو قيمــة 
عقديــة راســخة ومســلمة إيانيــة قــارة، فكذلــك ينبغــي أن يأخــذ اخلطــاب أثــره 
ــه  ــًا قول ــك أيض ــن ذل ــن. وم ــك التضام ــوء ذل ــائله يف ض ــوى رس ــول حمت يف قب
ــْم يب  ُك ــْم يل َوَأَحقُّ ُك ، َأْنَرُ ــِيٌّ ــذا َع ــاِس، ه ــارِشَ النّ ــه: ))َمع ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــُه راِضيــاِن(()36(. إذ إن  ، َواهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ َوَأَنــا َعنْ ُكــْم َعــَيَّ َوَأْقَرُبُكــْم إيَلَّ َوَأَعزُّ
أســلوب التضامــن واضــح يف األدوات اللغويــة والوحــدات الدالليــة املســتعملة 
ــات  ــاب صف ــاول اخلط ــذي يتن ــت ال ــه؛ إذ يف الوق ــي ومدارات ــواء املتلق يف احت
)الــويل( بأفعــل التفضيــل يضيــف إليــه ضمــر املخاطبــني؛ إرشاكًا هلــم معــه يف 
ــه  ــم وتفضيل ــويل أمره ــم يف ت ــه عليه ــًا ل ــا مرجح ــل جعله ــوي املرس ــة ين مزي
عليهــم فلحــن اخلطــاب: أنتــم مــن نــرين ولكــم حــق يب وقريبــون إيل وأعــزاء 
عــي ولكــنَّ عليــًا األفضــل يف كل ذلــك، وإشــهار هــذه احلقيقــة جــاء للتأكيــد 
عــى أن نبــوغ الــويص فيهــم إنــا هــو منجــز هلــم قبــل غرهــم وكل طاعــة لــه 
ــه إدارة  ــوكل إلي ــه امل ــع عليهم؛ألن ــود بالنف ــوله ويع ــة هلل ورس ــي طاع ــا ه إن
ــه:  ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــًا قول ــك أيض ــن ذل ــة. وم ــة والدنيوي ــؤونم الديني ش
))َمعــارِشَ النّــاِس، ُهــَو نــارِصُ ديــِن اهللِ َوامْلُجــاِدُل َعــْن َرُســوِل اهللِ، َوُهــَو التَِّقــيُّ 
ــْرُ  ــوُه َخ ــْرُ َويِصٍّ َوَبنُ ــْم َخ ــيٍّ َوَوِصيُُّك ــْرُ َنبِ ــْم َخ . َنبِيُُّك ــِديُّ ــاِدي امْلَْه ــيُّ اهْل النَِّق
األَْوِصيــاِء(()37(. فنــارص الديــن واملدافــع عــن النبــي وهــو صاحــب الصفات 
الرفيعــة إذ هــو )التقــي النقــي اهلــادي املهــدي( إنــا هــو قيمــة عقديــة تســتلزم 
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ــي  ــن خف ــي بتضام ــى ي ــذا املعن ــق ه ــأنا، وتق ــاق بش ــا واالتف ــاع عليه االمج
ــه املتكلــم وهــو تعاقــد رشعــي عــى مــواالة ذلــك الــويل املنصــب يف  ــو إلي يرن
ــراض  ــني واالف ــني املتخاطب ــواري ب ــتلزام احل ــة واالس ــة التداولي ــوء الكفاي ض
الســابق القائــم عــى أن املتصــف هبــذه اخلــال حيتــل املكانــة املثــى يف التفكــر 
ــاول  ــي حي ــاب التضامن ــإن اخلط ــذا ف ــى ه ــني. وع ــع املخاطب ــدي ملجتم العق
توثيــق الصلــة بــني املرســل واملرســل إليــه مــن جهــة وموضــوع اخلطــاب مــن 
جهــة ثانيــة، وتوخــي مــا يمكنــه دفــع أي مقــرب مــر يؤثــر يف مبــدأ التعــاون 
احلــواري؛ لــذا فــإن عــرض هــذا التوصيــف يتفــق ومبــدأ التعــاون مــن حيــث 
الوضــوح التــداويل والــداليل بشــأن القيــم املــراد نســبتها إىل مفهــوم )الــويل( أو 
)الــويص(، وكأن اإلمــام عليــًا )ع( مل يكــن وصيــًا إال ألنــه كان جديــرًا بذلــك يف 
ضــوء تلــك النعــوت التــي هــي حمــل اتفــاق لــدى املخاطبــني أيضــًا. ويف ضــوء 
هــذا فــ)نبيكــم خــر نبــي ووصيكــم خــر ويص وبنــوه خــر األوصيــاء(. ويف 
هــذا إشــارة تضامنيــة إىل حتميــة الوصايــة عــى األمة ممثلــة بــ)خــر ويص( وهو 
اإلمــام عــي عليــه الســام باإلضافــة إىل احلتميــة النبويــة. ويصــل التضامــن إىل 
ــه  ــه بقول ــه وغرضــه بــني املرســل واملرســل إلي ــوى اخلطــاب وهدف اقتســام حمت
صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النـّـاِس، إيّن َقــْد َبيَّنـْـُت َلُكــْم َوَأْفَهْمُتُكــْم، َوهــذا 
ــي  ــْم إىل ُمصاَفَقت ــي َأْدُعوُك ــاِء ُخْطَبت ــَد اْنِقض ــدي. َأال َوإيّن ِعنْ ــْم َبْع ــِيٌّ ُيْفِهُمُك َع
ــة  ــي األم ــا أن نب ــدي(()38( فك ــِه َبْع ــمَّ ُمصاَفَقتِ ــِه، ُث ــراِر بِ ــِه َواالْْق ــى َبْيَعتِ َع
وهــو رائدهــا يعــد بيعــة اإلمــام الــويل صفقــة رابحــة بينــه وبــني األمــة، فهــي 
مشــرك تضامنــي يف ضــوء وحــدة اهلــدف اخلطــايب وهــو )الواليــة( يفــي إىل 
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وجــوب مصافقتهــم اإلمــام عليــًا هبــدي هــذا التضامــن. ولذلــك قــال صــى اهلل 
ــَة َلُكــْم بَِقُبــوِل مــا ِجْئــُت  ْفَق عليــه وآله:))َفُأِمــْرُت َأْن آُخــَذ اْلَبْيَعــَة ِمنُْكــْم َوالصَّ
ذيــَن ُهــْم  ــِه َعــِن اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ يف َعــِيٍّ َأمِرامْلُْؤِمنــنَي َواألَْوِصيــاِء ِمــْن َبْعــِدِه الَّ بِ
ُر  ــذي ُيَقــدِّ ِمنّــي َوِمنْــُه إماَمــًة فيِهــْم قاِئَمــًة، خامِتُهــا امْلَْهــِديُّ إىل َيــْوم َيْلَقــى اهللَ الَّ

ــي(()39(. َوَيْق

ويســتمر التضامــن اخلطــايب ليجعــل املخاَطــب مبلِّغــًا يف حماولــة مــن املتكلــم 
ــامع  ــا الس ــوم فيه ــتقبل، يق ــترشافية للمس ــة اس ــًا يف رؤي ــرًا إباغي ــه عن جلعل
ــوم  ــى مفه ــز ع ــدي املركِّ ــراك العق ــك احل ــورًا لذل ــه حم ــم وجعل ــام املتكل مق
الواليــة والبيعــة إذ يقــول صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َأال َوإنَّ َرْأَس األَْمــِر بِامْلَْعــُروِف 
ــْوُه َعــْن  ــي َوَتنَْه ــُرْ َوَتْأُمــُروُه بَِقُبولِــِه َعنّ ُغــوُه َمــْن مَلْ حَيْ َأْن َتنَْتُهــوا إىل َقــْويل َوُتَبلِّ
ــُه َأْمــٌر ِمــَن اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ َوِمنّــي. َوال َأْمــَر بَِمْعــُروف َوال َنـْـَي َعــْن  خُماَلَفتِــِه، َفإنَّ
ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــرن بيع ــام َمْعُصــوم(()40(. فق ــَع إم ــر إالّ َم ُمنَْك
بــاهلل تعــاىل وبــه صــى اهلل عليــه وآلــه تضامنــًا منــه مــع عقائــد األمــة الثابتــة وهي 
اإليــان بــاهلل تعــاىل ونبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه وذلــك بإضافــة بيعــة اإلمــام إىل 
املنظومــة العقديــة التــي متثــل هويــة األمــة وشــخصيتها، وأي تضامــن أكــرب مــن 
اقــران البيعــات الثاثــة معــًا إذ يقــول صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النّــاِس، 
ــَة  ــنْيَ َواألَِئمَّ ــَن َواحْلَُس ــنَي َواحْلََس ــًا أمَرامْلُْؤِمن ــوا َعِلّي ــوين َوباِيُع ــوا اهللَ َوباِيُع َفباِيُع
ــة إذ  ــم بالطاع ــم كلفه ــن ث ــًة(()41( وم ــًة باِقَي ــَرِة َكِلَم ــا َواالِْخ ْني ــْم يِف الدُّ ِمنُْه
ــِع اهللَ َوَرُســوَلُه()42(  يقــول صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النّــاِس، )َمــْن ُيطِ

ــْم )َفَقــْد فــاَز َفــْوزًا َعظيــًا()43((( )44(. ذيــَن َذَكْرهُتُ ــَة الَّ ــًا َواألَِئمَّ َوَعِلّي
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الجزء الثاني

ثالثًا - ال�سرتاتيجية الإقناعية.

لعــل مــن أهــم الســبل التــي يتوخاهــا اخلطيــب هــو اإلقنــاع بجــدوى حمتوى 
الرســالة التــي ينــوي إيصاهلــا إىل املخاطــب، بــل يــكاد يكــون املنحــى اخلطــايب 
خمتصــًا باإلقنــاع واحلجــاج؛ ذلــك ألن ســبيل اخلطيــب الباغــة التــي هــي مظهر 
ــتند  ــايب)45(، ويس ــام اخلط ــن النظ ــيًا م ــزءًا أساس ــه ج ــاين بوصف ــاج البي احلج
جنــوح املرِســل هلــذه االســراتيجية إىل مــا فيها من ســلطة اإلقنــاع وتأثــر تداويل 
ــه وأمــن مــن ســوء فهــم وتأويــل حمتمــل للخطــاب فضــًا عــا  يف املرســل إلي
تققــه مــن نتائــج تربويــة والســيا يف مثــل هــذا املقــام )46(. ففــي خطبــة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم الغديــر مواقــف متعــددة لإقنــاع واحلجــاج ســاقها 
اخلطــاب بوصفهــا منــواالً أســلوبيًا إىل جانــب بقيــة االســراتيجيات املعتمــدة يف 
: بِْســِم  أســلوب اخلطبــة، مــن ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َفَأْوحــى إيَلَّ
ــَك َوإْن مَلْ  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَلْي ــْغ مــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ حيــِم، )يــا َأهيُّ مْحــِن الرَّ اهللِ الرَّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النـّـاِس()47( َمعــارِشَ النـّـاِس، مــا  َتْفَعــْل َفــا َبلَّ
ُ َلُكــْم َســَبَب هــِذِه اآليــِة: إنَّ  ، َوَأَنــا ُأَبــنيِّ ُت يف َتْبليــِغ مــا َأْنــَزَل اهللُ َتعــاىل إيَلَّ ْ َقــرَّ
ــاُم َأْن َأُقوَم يف  ــاِم َريّب َوُهــَو السَّ ئيــَل َهَبــَط إيَلَّ ِمــرارًا َثاثــًا َيْأُمــُرين َعــِن السَّ َجرْبَ
هــَذا امْلَْشــَهِد َفُأْعِلــَم ُكلَّ َأْبَيــَض َوَأْســَوَد: َأنَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيب طالـِـب َأخــي َوَوِصّيــي 
ــُه ِمنـّـي حَمـَـلُّ هــاُروَن ِمــْن  ــذي حَمَلُّ تــي َواالْمــاُم ِمــْن َبْعــدي، الَّ َوَخليَفتــي َعــى ُأمَّ
ــَزَل  ــْد َأْن ــولِِه. َوَق ــَد اهللِ َوَرُس ــْم َبْع ــَو َولِيُُّك ــدي، َوُه ــيَّ َبْع ــُه ال َنبِ ــى إالّ َأنَّ ُموس
ــا َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه  ــِه هــي: )إنَّ ــًة ِمــْن ِكتابِ اهللُ َتبــاَرَك َوَتعــاىل َعــَيَّ بِذلِــَك آَي
كاَة َوُهــْم راِكُعــوَن()48(،  ــاَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ ذيــَن ُيقيُمــوَن الصَّ ذيــَن آَمنُــوا الَّ َوالَّ



ا
 اسذراتيجيات ال طاب النبوا ))راسة )بلية( تطبة الغدير أ مورجا

211

كاَة َوُهــَو راِكــٌع ُيريــُد اهللَ  ــاَة َوآَتــى الــزَّ ــذي أقــاَم الصَّ ــُن َأيب طالِــب الَّ َوَعــِيُّ ْب
َعــزَّ َوَجــلَّ يف ُكلِّ حــال(()49(. إذ تبــدو مامــح املشــهد اإلقناعــي موزعــًة عــى 
ــل مفهــوم  ــات )اجلهــاز احلجاجــي()50(، إذ مث أجــزاء النــص يف ضــوء مقرب
ــا  ــراد إثباهت ــة امل ــي( واألطروح ــرب احلجاج ــة )اخل ــة واخلاف ــة واإلمام الوالي
وحمورهــا )أن عــي بــن أيب طالــب أخــي ووصيــي وخليفتــي عــى أمتــي واإلمــام 
مــن بعــدي الــذي حملــه حمــل هــارون مــن موســى إال أنــه النبــي بعــدي وهــو 
وليكــم بعــد رســول اهلل( يف حــني جــاء إطــار اإلشــكالية )احلكــم( يف وجــوب 
التبليــغ املســتتبع لوجــوب االعتقــاد بــه واإلذعــان إليــه واالحتجــاج بــه وعــدم 
التقصــر يف تبليغــه فيــا أورده النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــن النــص القــرآين 
بقولــه: )فأوحــى إيل(. أمــا اإلطــار الربهــاين )اإلقناع( بجــدوى هــذه األطروحة 
بدليــل حجاجــي مــن )األســاليب القوليــة()51( إذ قــال صــى اهلل عليــه وآلــه: 
ــا َولِيُُّكــُم  ــِه هــي: )إنَّ ــًة ِمــْن ِكتابِ ــَزَل اهللُ َتبــاَرَك َوَتعــاىل َعــَيَّ بِذلِــَك آَي ــْد َأْن )َوَق
ــْم  كاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيقيُم ذي ــوا الَّ ــَن آَمنُ ذي ــوُلُه َوالَّ اهللُ َوَرُس
كاَة َوُهــَو راِكــٌع  ــاَة َوآَتــى الــزَّ ــذي أقــاَم الصَّ راِكُعــوَن(، َوَعــِيُّ ْبــُن َأيب طالـِـب الَّ

ُيريــُد اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ يف ُكلِّ حــال(.

ويف موضــع آخــر مــن اخلطبــة تأخــذ اســراتيجية اإلقنــاع النــص إىل احلجــاج 
ــلم احلجاجــي()52( إذ يقــول صــى  يف ظــل تــدرج احلجــج ومــا يعــرف بــ)السُّ
ــْويل  ــَيَّ َق ــْن َردَّ َع ــوٌب َم ــوٌب َمْغُض ــوٌن، َمْغُض ــوٌن َمْلُع ــه: )). َمْلُع ــه وآل اهلل علي
ــْن  ــوُل: »َم ــَك َوَيُق ــاىل بِذلِ ــِن اهللِ َتع ين َع َ ــربَّ ــَل َخ ئي ــُه. َأال إنَّ َجرْبَ ــذا َومَلْ ُيوافِْق ه
ــْت  َم ــا َقدَّ ــٌس م ــْر َنْف ــي«، )َوْلَتنُْظ ــي َوَغَضب ــِه َلْعنَت ــُه َفَعَلْي ــًا َومَلْ َيَتَولَّ ــادى َعِلّي ع
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ُقــوا اهللَ()53( َأْن خُتالُِفـــوُه )َفَتــِزلَّ َقــَدٌم َبْعــَد ُثُبوهِتــا()54()إنَّ اهللَ َخبــٌر  لَِغــد َواتَّ
بِــَا َتْعَمُلــوَن()55((()56(، فعــى وفــق مبــدأ )الســلطة()57( التــي يتمتــع هبــا 
ــًا وقائــدًا لألمــة يتوخــى البنــى الوصفيــة  املخاطــب بوصفــه نبيــًا ورســوالً إهلي
ــول  ــم املفع ــدة يف اس ــة املؤك ــدات الداللي ــة)58( يف الوح ــط احلجاجي والرواب
( واســم اإلشــارة )هــذا( واجلملــة  )ملعــون ومغضــوب( وشــبه اجلملــة )عــيَّ
ــم  ــن ث ــاج وم ــًة أوىل يف احلج ــا مرتب ــف مجيعه ــه( لتؤل ــة )مل يوافق ــة املنفي الفعلي
لرقــى إىل مرتبــة أخــرى أكثــر حجيــة يف ضــوء ســياق املوقــف الدينــي بقولــه 
ين َعــِن اهللِ َتعاىل بِذلـِـَك َوَيُقــوُل: »َمْن  َ ئيــَل َخــربَّ صــى اهلل عليــه وآلــه: )َأال إنَّ َجرْبَ
ــُه َفَعَلْيــِه َلْعنَتــي َوَغَضبــي( ليصــل يف الســياق احلجاجــي إىل  عــادى َعِلّيــًا َومَلْ َيَتَولَّ
ــد  ــْت لَِغ َم ــٌس مــا َقدَّ ــْر َنْف ــه وآلــه: ))َوْلَتنُْظ ــة احلجــاج بقولــه صــى اهلل علي عتب
ُقــوا اهللَ( َأْن خُتالُِفـــوُه )َفَتــِزلَّ َقــَدٌم َبْعــَد ُثُبوهِتــا( )إنَّ اهللَ َخبــٌر بِــَا َتْعَمُلــوَن(،  َواتَّ
إذ أخــذ بذهــن املتلقــي يف الســياق اإلقناعــي إىل هــذا التــدرج يف األمــر اإلهلــي 
ــدًا يف كل  ــرآن معتم ــم الق ــل ث ــم جربئي ــه ث ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــادئ بالنب الب
ذلــك عــى مبــدا التعــاون واالفــراض الســابق بــأن املتلقــي عــى كفايــة تداوليــة 
ــات  ــي تلتقــي وحيثي ــة الت ــت العقدي ــه مــن فهــم اخلطــاب يف ضــوء الثواب متكن
ذلــك اخلطــاب داعــًا هــذا احلجــاج بأســلوب قــويل متثلــه الوحــدات الدالليــة 
ــي  ــل اجلمع ــدي يف العق ــوخ العق ــوالت ذات الرس ــهاد باملق ــة واالستش الواصف

ــني)59(. للمخاطب

ومثــل ذلــك مــا يعتمــده مــن أســاليب قوليــة يف مفهــوم االستشــهاد 
ــَة يف  ــَت االَْي ــَك َأْنَزْل ــمَّ إنَّ ــه: ))الّلُه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ــي ق احلجاج
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َعــِيٍّ َولِيِّــَك ِعنْــَد َتْبيــنِي ذلـِـَك َوَنْصبِــَك إّيــاُه هِلــَذا اْلَيــْوِم: )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم 
دينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتــي َوَرضيــُت َلُكــُم االْْســاَم دينــًا()60(، َو ُقْلــَت: 
)إنَّ الّديــَن ِعنْــَد اهللِ ْاإلْســاُم()61(، َو ُقْلــَت: )َو َمــْن َيْبَتــِغ َغــْرَ االْْســاِم دينــًا 
َفَلــْن ُيْقَبــَل ِمنْــُه َو ُهــَو ِف االِْخــَرِة ِمــَن اخْلارِسيــَن()62(. الّلُهــمَّ إيّن ُأْشــِهُدَك َأيّن 
ْغــُت(()63( ويف إطــار )ســلطة املتكلــم( يسرســل النبــي صــى اهلل عليــه  َقــْد َبلَّ
وآلــه يف املنــوال اإلقناعــي واالحتجــاج لــ)األطروحــة االحتجاجيــة( )الواليــة 
والعصمــة( بتوخــي )الســلم احلجاجــي( يف عــرض )إطــار اإلشــكالية( )احلكم( 
ــة  ــار الربهن ــه إط ــا يتطلب ــق م ــى وف ــي ع ــاب اإلهل ــم اخلط ــوي ث ــاب النب باخلط
واإلقنــاع مــن اقتفــاء أثــر األســاليب القوليــة يف االستشــهاد بقوله صــى اهلل عليه 
، َوال ُيؤِمــُن  ، َوال ُيــوايل َعِلّيــًا إالّ َتِقــيٌّ ــُه ال ُيْبِغــُض َعِلّيــًا إالّ َشــِقيٌّ وآلــه: ))أال َوإنَّ
مْحــِن  : )بِْســِم اهللِ الرَّ ــِه إالّ ُمؤِمــٌن خُمِْلــٌص. َويف َعــِيٍّ َواهللِ َنَزَلــْت ُســوَرُة اْلَعــْرِ بِ
ــذي آَمــَن َوَريِضَ  ، إنَّ االْْنســاَن َلفــي ُخــْر()64( إالّ َعــِيٌّ الَّ حيــِم، َواْلَعــْرِ الرَّ
(()65( ويقــول صــى اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النّــاِس، النُّــوُر  ــرْبِ بِاحْلَــقِّ َوالصَّ
، ُثــمَّ يف َعــِيِّ ْبــِن َأيب طالـِـب، ُثــمَّ يِف النَّْســِل ِمنُْه إىَل  ِمــَن اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ َمْســُلوٌك يِفَّ
ــذي َيْأُخــُذ بَِحــقِّ اهللِ َوبِــُكلِّ َحــقٍّ ُهــَو َلنــا، ألَنَّ اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ  اْلقاِئــِم امْلَْهــِديِّ الَّ
يــَن َوامْلُعانِديــَن َوامْلُخالِفــنَي َواخْلاِئنــنَي َواالْثِمــنَي  ــًة َعــَى امْلَُقرِّ َقــْد َجَعَلنــا ُحجَّ
ــص  ــذا الن ــر يف ه ــنَي(()66(. إذ يظه ــِع اْلعامَل ــْن مَجي ــنَي ِم ــنَي َواْلغاِصب َوالّظاملِ
املنــوال اإلقناعــي بــا يســتجمعه اخلطــاب مــن فنــون اإلقنــاع وآلياتــه املختلفــة 
فـ)النــور( مفهــوم تــداويل مهيمــن يف املنظومــة العقديــة ذو مدلــول مشــرك بــني 
طــريف الرســالة مركــوز يف الكفايــة التداوليــة ملجتمــع املخاطبــني بوصفــه قيمــًة 
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ــو  ــة( وه ــة واإلمام ــة )العصم ــة احلجاجي ــات األطروح ــتبطِنة حليثي ــا مس علي
ــلوبًا  ــا أس ــم( بوصفه ــاالت التقوي ــار )جم ــة( يف إط ــوم احلقيق ــل )مفه ــا يمث هن
مــن )األســاليب الدالليــة( يف )اإلنجــاز احلجاجــي(. إذن فــ)النــور( هــو املائــز 
ــي  ــوء التعاط ــي يف ض ــى املتلق ــة ع ــة تام ــة وحج ــدوى األطروح ــي جل احلقيق
ــَن اهللِ  ــه: )ِم ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــا بقول ــدًا هل ــه تأيي ــاب بوصف ــداويل للخط الت
ــور  ــر اإلجيــايب ملفهــوم الن ــد التأث (، فمــن جهــة مــا يؤي ــُلوٌك يِفَّ ــلَّ َمْس ــزَّ َوَج َع
يف إثبــات األطروحــة هــو صــدوره مــن حمــض القداســة اإلهليــة بشــهادة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي يمكــن أن يضيــف قبــوالً حلجيــة هــذا املفهــوم بــا 
يمتلكــه مــن ســلطة رشعيــة متفــق عليهــا بــني عامــة جمتمــع املخاطبــني. ومــن 
ــًا( بوصفــه  ــًا حجاجي ــم جيعــل مــن هــذا الرســوخ الــداليل مفهومــًا )موضعي ث
ــا أن الرابــط احلجاجــي بــني امللفوظــات  ــة إذا علمن أســاس التأليفــات اخلطابي
إنــا يســتند عــى قاعــدة املواضــع وليــس اســتنادا إىل طبيعــة الوقائــع اخلارجيــة 
)67( وهــذا مــا يمكــن اإلفــادة منــه يف الربهنــة عــى صحــة احلكــم وجــدوى 
اإلقنــاع ملــا عليــه مــن مؤهــات تســعف ماقــد يعانيــه التخاطــب مــن خــروج 
عــن القواعــد املطــردة يف )مبــدأ التعــاون احلــواري( كالوضــوح والصــدق ومــا 
إىل ذلــك، إذ عــى وفــق مفهــوم )القــول املضمــر التــداويل()68( فــإن اشــتال 
ــوى  ــم حمت ــى فه ــاعدة ع ــة مس ــة داللي ــارص تداولي ــى عن ــي ع ــل احلجاج الدلي
الرســالة يعنــي القبــول بالفكــرة واألطروحــة املــراد إثباهتــا، وهــذه النكتــة هــي 
ــى اهلل  ــه ص ــة( يف قول ــط احلجاجي ــتعاله )الرواب ــد اس ــاب عن ــا اخلط ــا أراده م
عليــه وآلــه: )ُثــمَّ يف َعــِيِّ ْبــِن َأيب طالـِـب، ُثــمَّ يِف النَّْســِل ِمنْــُه إىَل اْلقاِئــِم امْلَْهــِديِّ 
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ــي يف  ــل احلجاج ــل بالتعلي ــا( ليص ــَو َلن ــقٍّ ُه ــُكلِّ َح ــقِّ اهللِ َوبِ ــُذ بَِح ــذي َيْأُخ الَّ
ــي يف  ــل تكوين ــو جع ــل( وه ــري)69( )جع ــازي التأث ــل اإلنج )ألن( والفع
ضــوء )املوضــع احلجاجــي( املســتقى مــن مفهــوم )النــور( املســلوك يف مصاديق 
)اإلمامــة والعصمــة واإلمامــة( إىل احلكــم يف إطــار اإلشــكالية وهــو حجيتهــم 

صــى اهلل عليــه وآلــه عــى كل مفهــوم ومصــداق مغايــر لتلــك األطروحــة.

رابعًا - ال�سرتاتيجية التوجيهية.

ــي وأن  ــدع واملتلق ــني املب ــارشة ب ــتدعي املب ــا يس ــة م ــات اخلطابي ــن املقام م
يتســم اخلطــاب بالوضــوح املفــي إىل فهــم املعنــى مــن دون انزيــاح يف داللتــه 
ــريف  ــني ط ــة( ب ــة )مواجه ــراتيجية توجيهي ــاب اس ــج اخلط ــذا انته ــودة؛ ل املعه
ــذي  ــرن ال ــاب امل ــبها اخلط ــياقات اليناس ــاك س ــن أنَّ هن ــًا م ــاب، انطاق اخلط
حيظــى فيــه مبــدأ التــأدب والتهذيــب باألولويــة، بلحــاظ مقاصــد املتكلــم التــي 
ــات اخلطــاب، ملــا  ــه عــى ســواه مــن آلي ــم التوجي ــة يف تقدي قــد تكتنفهــا الرغب
ــى  ــًا ع ــلطة خطابي ــة الس ــد وممارس ــرض القي ــن ف ــك م ــه ذل ــن أن يؤدي يمك
ــه  ــرر عن ــع ال ــه أم دف ــة ل ــب املصلح ــك يف جل ــواء أكان ذل ــه، س ــل إلي املرس
ــًا  ــارضًا معروف ــياق أم ح ــًا يف الس ــًا مفرض ــه ُمتخيَّ ــل إلي ــواء أكان املرس وس
ــة  ــم املعرفي ــب يف أن القي ــاب)70(. والري ــظ باخلط ــد التلف ــم عن ــدى املتكل ل
التــي يتضمنهــا املقــام واخلطــاب هــو الدافــع اخلطــر إىل ذلــك؛ إذ إن خطــورة 
املوقــف التبليغــي تتــم تلــك املواجهــة وتقتــي تلــك املبــارشة، ولعــل الافــت 
ــة  ــة والبيع ــوم الوالي ــان مفه ــى بي ــلطًا ع ــى مس ــه أت ــي أن ــاب التوجيه يف اخلط
ــه الســام ويــكاد يســتأثر بذلــك فقــط فمــن ذلــك  والطاعــة لإمــام عــي علي
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ــُه  ــام َأُقوُم ــُر َمق ــُه آِخ ــاِس، إنَّ ــارِشَ النّ ــه: ))َمع ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــول النب ق
ــزَّ  ــإنَّ اهللَ َع ــْم، َف ُك ــِر اهللِ َربِّ ــاُدوا ألَْم ــوا َواْنق ــَمُعوا َوَأطيُع ــَهِد، َفاْس ــَذا امْلَْش يف ه
َوَجــلَّ ُهــَو َمْوالُكــْم َوإهلُُكــْم، ُثــمَّ ِمــْن ُدونـِـِه َرُســوُلُه َوَنبِيُّــُه امْلُخاطِــُب َلُكــْم، ُثــمَّ 
تــي ِمــْن  يَّ ُكــْم، ُثــمَّ االْماَمــُة يف ُذرِّ ِمــْن َبْعــدي َعــِيٌّ َولِيُُّكــْم َوإماُمُكــْم بَِأْمــِر اهللِ َربِّ
ــود  ــى املقص ــة املعن ــرًا إىل أمهي ــوَلُه(()71(، ونظ ــْوَن اهللَ َوَرُس ــْوم َتْلَق ــِدِه إىل َي ُوْل
وخطورتــه يف املقــام التبليغــي آثــر اخلطــاب املنــوال التوجيهــي املبــارش، ولعــل 
ــا  ــة وحيثياهت ــة واإلمام ــوم الوالي ــيخ مفه ــو ترس ــك ه ــن يف ذل ــر املهيم العن
ــه، إذ  ــل إلي ــًا للمرس ــارشًا مواجه ــًا مب ــلوبًا خطابي ــتدعي أس ــي تس ــة الت املختلف
قــد تســتوجب بعــض املفاهيــم العقديــة ذكــر ألفاظهــا بدالالهتــا التداوليــة فمــن 
ــْن  ــا ِم ــوُه. م ُل ــاِس، َفضِّ ــه: ))َمعــارِشَ النّ ــه وآل ــه صــى اهلل علي ذلــك أيضــًا قول
ْمــُت َفَقــْد َأْحَصْيُتــُه يف إمــاِم امْلُتَّقــنَي،  ، َوُكلُّ ِعْلــم ُعلِّ ِعْلــم إالّ َوَقــْد َأْحصــاُه اهللُ يِفَّ
ــَرُه اهللُ يف  ــذي َذَك ــنُي الَّ ــاُم امْلُب ــَو االْم ــًا، َوُه ــُه َعِلّي ْمُت ــْد َعلَّ ــم إالّ َوَق ــْن ِعْل َومــا ِم
ــاِس، ال  ــارِشَ النّ ــنٍي()72(. َمع ــاٍم ُمبِ ــاُه يِف إَِم ٍء أْحَصْينَ ــس: )َوُكلَّ يَشْ ــوَرِة ي ُس
ــدي  ــذي هَيْ ــَو الَّ ــِه، َفُه ــْن ِوالَيتِ ــَتنِْكُفوا َع ــُه، َوال َتْس ــُروا ِمنْ ــُه َوال َتنِْف ــوا َعنْ َتِضلُّ
ــُة  ــُذُه يِف اهللِ َلْوَم ــُه، َوال َتْأُخ ــى َعنْ ــَل َوَينْه ــُق اْلباطِ ــِه، َوُيْزِه ــُل بِ ــقِّ َوَيْعَم إىَل احْلَ
الِئــم(()73( فــاإلرصار عــى اإلدالء هبــذه املفاهيــم مبــارشة يدلــل عــى حــرص 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــى اعتــاد تلــك االســراتيجية احــرازًا مــن ســوء 
الفهــم أو خطــأ التأويــل يف تلقــي اخلطــاب)74(، فضــًا عــا يؤطــر ذلــك مــن 
ز للخطــاب التوجيهــي ومؤثــر يف متلقيــه، إذا علمنــا أنَّ  حجــاج ســلطوي معــزِّ
النســبة الكــربى مــن قيمــة اخلطــاب إنــا تكتســبها مــن ســلطة مبدعــه ومكانتــه 
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ــك  ــى ذل ــل زاد ع ــة ب ــارشة الداللي ــاب باملب ــف اخلط ــه )75(. ومل يكت وقيمت
باعتــاد )بنيــة التكريــر( بوصفهــا وســيلة إقناعيــة تــؤدي عــدة وظائــف خطابيــة 
كاإلفهــام والتأكيــد وتقريــر املعنــى يف نفــس املرســل إليــه)76( إذ يقــول صــى 
َلــُه اهللُ، َواْقَبُلــوُه َفَقــْد َنَصَبــُه  ُلــوُه َفَقــْد َفضَّ اهلل عليــه وآلــه: ))َمعــارِشَ النـّـاِس، َفضِّ
ــُه  ُلــوا َعِلّيــًا َفإنَّ اهللُ(()77( وقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: )). َمعــارِشَ النـّـاِس، َفضِّ
ــُق(( ــَي اخْلَْل ْزَق َوَبِق ــرِّ ــَزَل اهللُ ال ــا َأْن ــى م ــر َوُأْنث ــْن َذَك ــدي ِم ــاِس َبْع ــُل النّ َأْفَض

ــة(  ــون )الدالل ــة( واملضم ــكل )البني ــن الش ــرار م ــق التك ــل يف تلفي )78(. ولع
آليــة مهمــة يف اســراتيجية التوجيــه اخلطــايب؛ ملــا حيققــه ذلــك مــن بنيــة إيقاعيــة 
ــف  ــن تكثي ــاع م ــه اإليق ــا خيلِّف ــاظ م ــاب بلح ــتقبِل اخلط ــس مس ــرة يف نف مؤث
لطاقــات التعبــر ومــن َثــمَّ تقــق االســتجابة النفســية ملضامــني الرســالة)79(، 
ــا جــاء نتيجــة االنتقــاء  والريــب يف أن اشــتال اخلطــاب عــى هــذا املعطــى إنَّ
التأثــر اإلباغــي يف املتلقــي، وتناســب هــذا  الدقيــق للملفوظــات ذات 
االنتقــاء واملعرفــة العميقــة بالبنيــة النفســية - فضــًا عــن االجتاعيــة- ملجتمــع 
املخاطبــني، وهــو مــا يمكــن أن يعــزى إىل امتــاك )قــدرة املتكلــم التخاطبيــة( 
ــل  ــياق التواص ــة يف س ــة املختلف ــادئ اخلطابي ــف املب ــة يف توظي ــارف الازم املع

.)80(

نتائج البحث.

يف ضــوء مــا مــر مــن قــراءة و تقــصٍّ لطبيعــة اخلطــاب النبــوي الرشيــف يف 
ــة يمكــن إجيــاز أهــم النتائــج  ــات تواصلي ــه مــن آلي ــر ومــا تضمن ــة الغدي خطب

املســتوحاة مــن ذلــك بــا يــأيت: 
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ــا  ــي عليه ــورة الت ــس اخلط ــاب يعك ــراتيجيات يف اخلط ــوع االس 1 - إن تن
ــه يف  ــه وآل ــى اهلل علي ــي( ص ــم )النب ــلك املتكل ــة؛ إذ س ــذه اخلطب ــني ه مضام
ســبيل بلــوغ احلجــة وتبليغهــا األمــة شــتى األســاليب أليضــاح الفكــرة وهتيــأة 

ــا. ــاد هب ــان لاعتق األذه

ــد  ــاد والتوحي ــدل واملع ــة كالع ــص اخلطب ــة يف ن ــم العقدي ــدد املفاهي 2- لتع
والثــواب والعقــاب وغــر ذلــك، يثبــت أن فكــرة العصمــة والواليــة واخلافــة 
ــة  ــك باملنظوم ــا املتاس ــوء ارتباطه ــا، يف ض ــة علي ــة عقدي ــة رشعي ــة قيم احلق

ــط. ــخص فق ــة لش ــذ البيع ــة ال أخ ــامية العام اإلس

3 - جــاءت نســب توخــي االســراتيجيات يف النــص اخلطــايب خمتلفــًة كثــرًة 
وقلــًة، إذ جــاءت االســراتيجية التلميحيــة أوالً ثــم اإلقناعيــة ثانيًا ثــم التضامنية 
ثالثــًا لينتهــي اخلطــاب بالتوجيهيــة آخــرًا، ممــا يعطــي ذلــك تصــورًا عــن البنيــة 
ــه املبــارش فقــط عــى  ــة للمخاطبــني؛ إذ مل يكــن املقــام حيتمــل التوجي االجتاعي
ــح  ــي التلوي ــروري توخ ــن ال ــل كان م ــة، ب ــم الرشعي ــلطة املتكل ــق س وف
والتلميــح واإلضــار واإلقنــاع والتضامــن واملــداراة ملجتمــع املخاطبــني بنســبة 
أكــرب مــن غرهــا، لضــان تفاعلهــم مــع حمتــوى اخلطــاب ومقاصــد األطروحــة 

املــراد إثباهتــا.

ــار  ــح أن اإلط ــة يتض ــل التخاطبي ــات واملناوي ــدد اآللي ــال تع ــن خ 4 - م
ــة  ــة التام ــود األدل ــكاتيًا؛ إذ وج ــًا أو إس ــًا ال جدلي ــاب كان إقناعي ــيص للخط الن
- فضــًا عــن ســلطة اخلطــاب- عــى لســان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه كافيــة 
لضــان عــدم رد املتلقــي هلا؛كونــا متفقــة ومبــدأ التعــاون التخاطبــي يف ضــوء 
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املتــداول العقــدي آنــذاك، وعــى هــذا فاإلفاضــة والتكــرار واحلبــك والســبك 
ــاء القناعــة بجــدوى األطروحــة وحجيتهــا؛  ــاء النــص كان لبن ــه بن ــا يقتضي وم
لوجــود املوانــع واملؤثــرات يف عــدم القبــول واإلذعــان كاجلهــل والنفــاق 
واحلســد والتعصــب القبــي ومــا إىل ذلــك مــن اآلفــات النفســية التــي حــاول 

ــلوب. ــعه األس ــا وس ــا م ــاب جتاوزه اخلط

ــل  ــاب - أن املرس ــريف اخلط ــني ط ــر ب ــوار الدائ ــوء احل ــم - يف ض 5 - مايفه
ــل  ــتهَدف بالتفاع ــاب مس ــٍق للخط ــتمع متل ــارض مس ــا ح ــان: أحدمه ــه نوع إلي
ــن  ــَرض م ــر مف ــة، واآلخ ــه التواصلي ــق كفايت ــى وف ــودة ع ــه املقص وحيثيات
ــاب  ــة اخلط ــي بمثالي ــوع يوح ــذا التن ــل، وه ــة والتفاع ــود والكفاي ــث الوج حي
ــه، بوصفــه حامــًا للرســائل  ــات املتبعــة يف إيصال ــة املضمــون واآللي مــن ناحي
التواصليــة بنحــو تــام مائــم للمخاطــب عــى الرغــم مــن تعــدده، والســيا أن 
ملفــوظ خطــاب )النــاس( قــد تكررمايقــرب مــن )60( مــرة يف إشــارة إىل هــذا 

ــدد. التع

م�سادر البحث ومراجعه.

- القرآن الكريم.

- االجتــاه التــداويل والوســيط يف الــدرس اللغــوي، د. ناديــة رمضــان النجار، 
ط1، مؤسســة حــورس الدولية - االســكندرية، 2013م.

ــة  ــم، جمل ــى القاس ــراب، حيي ــر اإلع ــلوبية يف تغي ــات األس ــر التحوي - أث
أبحــاث الرمــوك، م11، ع1، 1993م.
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ــد اهلــادي بــن ظافــر  ــة، عب ــة تداولي ــة لغوي - اســراتيجيات اخلطــاب مقارب
ــروت، 2004م. ــدة - ب ــد املتح ــاب اجلدي ــهري، ط1، دار الكت الش

- أنســاق اللغــة واخلطــاب حمــاوالت يف النحــو والتداوليــة، صابــر احلباشــة، 
ط1، فراديــس للنــرش والتوزيــع - مملكــة البحريــن، 2007 م.

- أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم، محــادي 
صمــود، منشــورات كليــة اآلداب - منوبــة، 1998م.

ــة  ــدار العربي ــايب، ط1، ال ــيص العت ــة: د. ق ــول، ترمج ــورج ي ــة، ج - التداولي
ــروت، 2010م. ــارشون - ب ــوم ن للعل

- التداوليــات علــم اســتعال اللغــة، د. حافــظ اســاعيي علــوي، ط1، عــامل 
الكتــب احلديــث - إربــد، 2011م.

- التداوليــة اصوهلــا واجتاهاهتــا، جــواد ختــام، ط1، دار كنــوز املعرفة-عــان، 
2016م.

- التداوليــة عنــد العلــاء العــرب دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال الكاميــة 
يف الــراث اللســاين العريب، د. مســعود صحــراوي، ط1، دار الطليعــة - بروت، 

2005م.

ــر  ــة: صاب ــيه، ترمج ــب بانش ــان، فيلي ــتن إىل غوف ــن أوس ــة م - التداولي
الاذقيــة، 2007م.  - احلــوار  دار  احلباشــة، ط1، 

- التفكــر األســلويب رؤيــة معــارصة يف الــراث النقــدي والباغــي يف ضــوء 
علــم األســلوب احلديــث، د. ســامي حممــد عبابنــة، ط2، عــامل الكتــب احلديــث 



ا
 اسذراتيجيات ال طاب النبوا ))راسة )بلية( تطبة الغدير أ مورجا

221

- إربــد، 2010م.

- احلجــاج، كريســتيان بانتــان، ترمجــة: عبــد القــادر املهــري، دار ســيناترا 
ــس، 2008م. - تون

ــد  ــة د. أمح ــارودو، ترمج ــك ش ــلوب، باتري ــة واألس ــني النظري ــاج ب - احلج
ــروت، 2009م. ــدة - ب ــد املتح ــاب اجلدي ــودرين، ط1، دار الكت ال

ــن  ــاذج م ــية يف ن ــكاته األجناس ــة وتش ــه الفني ــديل خصائص ــاج اجل - احلج
الــراث اليونــاين والعــريب، عبــد اهلل البهلــول، ط1، دار كنــوز املعرفــة - عــان، 

2016 م.

- احلجــاج يف الباغــة املعــارصة بحــث يف باغــة النقــد املعــارص، د. حممــد 
ســامل حممــد األمــني الطلبــة، ط1، دار الكتــاب اجلديــد املتحدة - إربــد، 2008م.

- احلجــاج مفهومــه وجماالتــه دراســات نظريــة وتطبيقيــة يف الباغــة اجلديدة، 
د. حافــظ إســاعيي علــوي، ط1، عــامل الكتــب احلديث - إربــد، 2010م.

- اخلطــاب اللســاين العــريب، د. بنعيســى عســو أزاييــط، ط1، عــامل الكتــب 
ــد، 2012م. ــث - إرب احلدي

- اخلطــاب وخصائــص اللغــة العربيــة دراســة يف الوظيفــة والبنيــة والنمــط، 
أمحــد املتــوكل، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون - بــروت، 2010م.

ــر  ــز املنتظ ــاري، مرك ــر األنص ــد باق ــل، حمم ــص الكام ــر الن ــة الغدي - خطب
ــايف، د. ت. الثق
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ــد  ــد جمي ــة، د. رائ ــة حجاجي ــة دراس ــج الباغ ــي يف ن ــام ع ــائل اإلم - رس
ــاء، 2017م. ــة - كرب ــينية املقدس ــة احلس ــار، ط1، العتب جب

- علــم اللغــة النــيص بــني النظريــة والتطبيــق، د. صبحــي إبراهيــم الفقــي، 
ــرة، 2000م. ــاء - القاه دار قب

ــة  ــة داللي ــارصة دراس ــة املع ــة يف العربي ــال اإلنجازي ــة األفع - يف الربامجاتي
ــة اآلداب -  ــراف، ط1، مكتب ــي ال ــود حج ــي حمم ــياقي، د. ع ــم س ومعج

القاهــرة، 2010م.

- كتــاب ســليم بــن قيــس اهلــايل، تقيــق: حممــد باقــر األنصــاري، ط2، دار 
احلــوراء - بــروت، 2009م.

- لســان العــرب، ابــن منظــور، تصحيــح: أمــني حممــد عبــد الوهــاب وحممــد 
صــادق العبيــدي، ط3، دار إحيــاء الــراث العــريب - بــروت، د. ت.

ــز  ــن، ط1، املرك ــد الرمح ــه عب ــي، د. ط ــر العق ــزان أو التكوث ــان واملي - اللس
ــاء، 1998م. ــدار البيض ــريب - ال ــايف الع الثق

- مبــادئ التداوليــة، جيوفــري ليتــش، ترمجــة: عبــد القــادر قنينــي، أفريقيــا 
الــرشق - املغــرب، 2013م.

- مبــادئ تداوليــة يف تليــل اخلطــاب الرشعــي عنــد األصوليــني، د. حممــود 
طلحــة، ط1، عــامل الكتــب احلديــث - إربــد، 2014م.

- املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، ابــن األثــر، تقيــق: حممــد حميــي 
الديــن عبــد احلميــد، املكتبــة العريــة - بــروت، 2010 م.
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- املحــاورة مقاربــة تداوليــة، د. حســن بــدوح، ط1، عــامل الكتــب احلديــث 
- إربــد، 2012م.

- مدخــل إىل الربامجاتيــة اللغويــة، يــورج مايبــاور، ترمجة: أ. د. ســعيد حســن 
بحــري، ط1، مكتبــة زهراء الــرشق - القاهــرة، 2014م.

ــيد  ــانية، رش ــات اللس ــل إىل احلجاجي ــاج مدخ ــة للحج ــر اللغوي - املظاه
ــاء، 2014م. ــدار البيض ــريب -ال ــايف الع ــز الثق ــرايض، ط1، املرك ال

- مفهــوم املوضــع وتطبيقاتــه يف احلجاجيــات اللســانية ألنســكومرب وديكرو، 
أ. رشــيد الرايض، عــامل الفكــر، م40، ع2، 2011م.

- النــص واخلطــاب واإلجــراء، روبــرت دي بوجرانــد، ترمجــة د. متــام 
حســان، ط1، عــامل الكتــب - القاهــرة، 1998م.

- نظريــة التلويــح احلــواري بــني علــم اللغــة احلديــث واملباحــث اللغويــة يف 
والــراث العــريب واإلســامي، د. هشــام إ. عبــد اهلل خليفــة، ط1، مكتبــة لبنــان 

نــارشون - بــروت، 2013 م.

- نظريــة الفعــل الكامــي بــني علــم اللغــة احلديــث واملباحــث اللغويــة يف 
ــان  ــة لبن ــة، ط1، مكتب ــد اهلل خليف ــام إ. عب ــامي، هش ــريب واإلس ــراث الع وال

ــروت، 2007م. ــارشون - ب ن

ــام  ــد هش ــال حمم ــة، د. من ــوء الرباغاتي ــرب يف ض ــد الع ــام عن ــة املق - نظري
ــد، 2011م. ــث - إرب ــب احلدي ــامل الكت ــار، ط1، ع ــعيد نج س

ــة النحــو  - الوظائــف التداوليــة واســراتيجيات التواصــل اللغــوي يف نظري
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الوظيفــي، د. يوســف تغــزاوي، ط1، عــامل الكتــب احلديــث، إربــد، 2014م.

هوام�س البحث.

ــى  ــاعدة ع ــة املس ــد التداولي ــة بالقواع ــي املعرف ــة تعن ــة التواصلي )1( الكفاي
ــة إىل  ــات التواصلي ــف املقام ــة يف خمتل ــليمة مفهوم ــة س ــارات لغوي ــاج عب إنت
جانــب املعرفــة بقواعــد التحليــل اللســاين كالصــوت والبنيــة والركيــب 

ــدوح /122. ــن ب ــة، د. حس ــة تداولي ــاورة مقارب ــر: املح ــة، ينظ والدالل

ــن  ــدالً م ــح( ب ــح )التلوي ــتعال مصطل ــني اس ــض املحدث ــح بع )2( يرج
ــم  ــني يف املعج ــداليل للمصطلح ــع ال ــد أن التتب ــدد، بي ــذا الص ــح( يف ه )التلمي
يثبــت خــاف هــذا الــرأي؛ إذ يــدل الثــاين عــى املعنــى اخلفــي أكثــر مــن األول 
يف ضــوء الشــواهد الفصيحــة، ينظــر: نظريــة الفعــل الكامــي، د. هشــام 
إبراهيــم / 27، 162، نظريــة التلويــح احلــواري، د. هشــام إبراهيــم / 8، لســان 

العــرب البــن منظــور 325/12 - 326، 353 -356.

)3( ينظــر: اخلطــاب وخصائــص اللغــة العربية، أمحــد املتــوكل / 78، إذ متثل 
اإلحالــة اللغويــة العاقــة بــني العبــارات واألشــياء واملواقــف واألحداث ســواء 
أكانــت خــارج النــص بفعــل الســياق أم داخلــه بشــقيها القبليــة والبعديــة، وتقع 
هــذه العاقــة - عــى وفــق املنظــور التــداويل - بــني املتكلــم املنتــج للعبــارات 
وبــني املوضوعــات الدالــة عليهــا، ومــن ثــمَّ فهــي عاقــة بــني املتكلم واملســتمع 
عنــد اســتعال املتكلــم العبــارة اللغويــة لإحالــة. ينظــر: علــم اللغــة النــيص، د. 
صبحــي إبراهيــم 1/ 38 - 41، مدخــل إىل الربامجاتيــة اللغويــة، يــورج مايبــاور 
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/47، النــص واخلطــاب واإلجــراء، روبــرت دي بوجرانــد / 320.

 ،367  / الشــهري  اهلــادي  عبــد  اخلطــاب،  اســراتيجيات  ينظــر:   )4(
.208  -  201/ تغــزاوي  يوســف  د.  التداوليــة  الوظائــف 

)5( يقــوم مبــدأ التعــاون الــذي وضعــه )غرايــس( عــى أن جتعــل مســامهتك 
احلواريــة حــني تــديل هبــا مناســبًة لاجتــاه والغايــة املتوخــاة مــن احلديــث املتبادل 
الــذي ختوضــه، ويشــتمل هــذا املبــدأ عــى أربعــة جمــاالت )مســلات( تتضمــن 
جمموعــة مــن القواعــد الســلوكية وهــذه املجــاالت هــي: 1- الصلــة )املناســبة 
ــث  ــوع احلدي ــة بموض ــبًا وذا صل ــكام مناس ــون ال ــة( أن يك ــة والعاق واملاءم
ــل كاٍف  ــد دلي ــادق أوال يوج ــر ص ــو غ ــا ه ــال م ــف( أن اليق ــوع )الكي 2- الن
عــى صدقــه 3- )الكــم( أن يكــون اإلســهام باملعلومــات يف املحــاورة بالقــدر 
املطلــوب 4- واألســلوب )اجلهــة واحلــال( أن يكــون الــكام موجــزًا متسلســًا 
ــواري /28 -29،  ــح احل ــة التلوي ــر: نظري ــس. ينظ ــوض أو لب ــه غم ــس في لي
ــام  ــواد خت ــا، ج ــا واجتاهاهت ــة أصوهل ــول /68، التداولي ــورج ي ــة، ج التداولي

.102 - 101/

)6( البقرة /24 

)7( خطبة الغدير، حممد باقر األنصاري /38.

ــا هــو مــا يمكــن أن يطــرأ عــى أســلوب  )8( املــراد بمصطلــح التحــول هن
املتكلــم مــن تغيــرات يف أحــوال الــكام املعهــودة لديــه بنــاء عــى مــا تقتضيــه 
ــة  ــات( يف الباغ ــه )االلتف ــا يتضمن ــذا م ــا وه ــراد بيان ــاين امل ــد واملع املقاص
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ــر  ــر 4/2، أث ــن األث ــائر، اب ــل الس ــر: املث ــة(، ينظ ــجاعة العربي ــرف بــ)ش ويع
التحويــات األســلوبية يف تغــر اإلعــراب، حييــى القاســم / 9، 10 )بحــث(، 

ــو 55/1. ــى عس ــريب د. بنعيس ــاين الع ــاب اللس اخلط

)9( خطبة الغدير /41.

)10( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب / 373.

)11( التوبة/ 69.

)12(اتوبة / 17.

)13(خطبة الغدير /43.

)14( ينظر: نظرية التلويح احلواري / 28 - 29.

)15( ينبثــق مبــدأ التــأدب بوصفــه مصطلحــًا تداوليــًا مــن الســلوك 
اإلنســاين الــذي يراعــي عــى وفقــه املتكلــم يف خطابــه ســبل الـــتأدب واالحرام 
والتهذيــب املعهــودة، ولــه يف مقــوالت املحدثــني قواعــد وأصــول معروفــة فهــو 
إحــدى قاعــديت )الكفــاءة التداوليــة( لــدى )روبــن الكــوف( ومهــا )الوضــوح 
والتــأدب( يف اخلطــاب، إذ يتفــرع مــن هــذا املبــدأ ثــاث قواعــد رئيســة هــي: 1 
- التعفــف أي عــدم الفــرض عــى املرســل إليــه وعــدم التطفــل عــى اآلخرين 2 
- التخيــر وهــو حريــة املخاطــب يف اختــاذ القــرار بنفســه. 3 - التــودد يف إظهــار 
الــود للمرســل إليــه. ينظــر: االجتــاه التــداويل والوســيط يف الــدرس اللغــوي، د. 
ــا /107 - 108،  ــا واجتاهاهت ــة أصوهل ــان / 126 - 127، التداولي ــة رمض نادي

الوظائــف التداوليــة / 199 - 200..
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)16( الفتح /11.

)17( النور /15.

)18( خطبة الغدير / 34.

)19( م. ن/ 34 - 35.

)20( م. ن / 42.

)21( م. ن / 45.

)22( م. ن / 46.

)23( القصص /41.

)24( خطبة الغدير / 47.

)25( النساء / 145.

)26(الزمر /72.

)27(خطبة الغدير / 48.

ــن  ــار م ــى اإلكث ــز ع ــاون يرتك ــدأ التع ــل ملب ــداويل مكم ــدأ ت ــو مب )28( وه
الــكام املــؤدب، وتتفــرع منــه قواعــد متعــددة كاللياقة والســخاء واالستحســان 
والتواضــع والتعاطــف واالتفــاق. ينظــر: مبــادئ التداوليــة، جيوفــري ليتــش / 
174، اللســان وامليــزان أوالتكوثــر العقــي، د. طــه عبــد الرمحــن / 246، االجتاه 

التــداويل والوســيط يف الــدرس اللغــوي /136.
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)29( م. ن / 48.

)30(الرمحن /31.

)31( الرمحن /35.

)32(خطبة الغدير / 49.

)33( كتاب ُسليم بن قيس / 154.

)34( خطبة الغدير / 32.

)35( م. ن / 37.

)36( خطبة الغدير / 44.

)37( م. ن / 44.

)38( م. ن / 56.

)39( م. ن / 58 - 59.

)40( م. ن / 59.

)41( م. ن / 63.

)42( األحزاب /71.

)43( األحزاب /71.

)44( خطبة الغدير / 64.

)45( ينظــر: أنســاق اللغــة واخلطــاب حمــاوالت يف النحــو والتداوليــة، صابر 
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احلباشــة / 31 - 34، احلجــاج، كريســتيان بانتــان /17.

)46( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب / 445 - 447.

)47( املائدة / 67.

)48( املائدة / 55.

)49( خطبة الغدير / 32 - 33.

ــام  ــة أقس ــن ثاث ــص - م ــكل ملخ ــي - بش ــاز احلجاج ــف اجله )50( يتأل
رئيســة هــي: 1 - اخلــرب )األطروحــة(: وهومــا يتكــون مــن قــول أو عــدة أقــوال 
ــو  ــدث أو ه ــا حي ــيئًا ع ــد ش ــرة تفي ــرة أو مضم ــة ظاه ــة حجاجي ــا عاق تربطه
حــادث مــن ظواهــر العــامل. 2 - احلكــم )إطــار اإلشــكالية(: وهومــا يقــوم عــى 
إمــكان وضــع اخلــرب موضــع الشــك مرتبطــًا بنــوع املوقــف املتخــذ مــن الفاعــل 
ــني  ــو مــن أن يكــون إمــا معهــا أو ضدهــا أو ب إزاء صحــة اخلــرب والــذي الخيل
ــاع  ــف. 3 - اإلقن ــك املوق ــى ذل ــاج ع ــأ للحج ــى امُلنش د املنح ــدَّ ــني؛ إذ حُي االثن
ــل  ــة الدلي ــد يف إقام ــلوب املعتم ــوع األس ــو ن ــي( وه ــة اإلقناع ــار الربهن )إط
عــى املوقــف الــذي حيــدده احلكــم. ينظــر: احلجــاج بــني النظريــة واألســلوب، 

ــارودو / 54 - 62. ــك ش باتري

ــرف  ــان: األول يع ــة قس ــي املعروف ــاز احلجاج ــاليب اإلنج ــن أس )51( م
ــة  ــى مواضع ــض ع ــا تنه ــة م ــي حج ــل يف توخ ــة( وتتمث ــاليب الداللي بـ)األس
اجتاعيــة معينــة يف إطــار جمــاالت تقويميــة هــي )احلقيقــة واجلــال واألخــاق 
واملتعــة والذرائعيــة(. والثــاين يعــرف بـ)األســاليب القوليــة( وتتمثــل يف اعتــاد 
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أنــواع مــن املقــوالت اللغويــة أو أســاليب أخــرى مــن أنــواع انتظــام اخلطــاب 
بنحــو دقيــق ومنظــم إلحــداث التأثــر اإلقناعي يف إطــار حجاجــي وهي)املفهوم 
ــر:  ــكالية(. ينظ ــم واإلش ــهاد والراك ــيص واالستش ــف القص ــة والوص واملقارن

ــلوب / 74 - 102  ــة واألس ــني النظري ــاج ب احلج

)52( تعــرف العاقــة - التفاضليــة كانــت أو التقابليــة - الرتيبيــة للحجــج 
ــن  ــة م ــة القريب ــا القوي ــة إىل نظرهت ــن النتيج ــدة ع ــة البعي ــة الضعيف ــن احلج م
ــدة  ــة واح ــة حجاجي ــم - يف فئ ــراد املتكل ــب م ــس بحس ــول - أو بالعك املدل
ــة للحجــاج، رشــيد الــرايض /  ــلَّم احلجاجــي(، ينظــر: املظاهــر اللغوي بــ)السُّ
108 - 109، االجتــاه التــداويل و الوســيط يف الــدرس اللغــوي / 113 - 114، 

ــد / 211. ــد جمي ــة، د. رائ ــة حجاجي ــي دراس ــام ع ــائل اإلم رس

)53( احلرش / 18.

)54( النحل / 94.

)55( احلرش م 18.

)56( خطبة الغدير / 39.

)57( حجــاج الســلطة هــو حجــاج تأييــد ويقــع مثــل هــذا احلجــاج حينــا 
يقــدم العــارض دليــًا يؤيــد بــه إثباتــًا مــا ومتثيــل هــذا الدليــل يف كونــه صــادرًا 
ــى  ــا تتج ــلطة إحدامه ــان للس ــاك حالت ــه، وهن ــول علي ــة يع ــم حج ــن متكل م
مبــارشة مــن مصــدر اإلثبــات واألخــرى يستشــهد هبــا املتكلــم لدعــم أقوالــه. 

ــاج / 153  ــر: احلج ينظ
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)58( يــراد باملورفيــم الــذي يصــل ملفوظــني أو أكثــر يف ســياق اســراتيجية 
حجاجيــة معينــة مــا يعــرف بــ)الرابــط احلجاجــي( لفتــح بــاب احلجــج تــارًة 
( أو لفتــح بــاب النتائــج مثــل )إذن(. ينظــر: املظاهر اللغويــة للحجاج  مثــل )ألنَّ

/104، احلجــاج / 140.

)59( ينظر: احلجاج بني النظرية واألسلوب / 86، 92، 94.

)60( املائدة / 3.

)61( آل عمران / 19.

)62(آل عمران / 85.

)63( خطبة الغدير / 42 - 43.

)64( العر / 2-1.

)65( خطبة الغدير / 45.

)66( م. ن / 46 - 47.

)67( ينظــر: مفهــوم املوضــع وتطبيقاته يف اللســانيات احلجاجية ألنســكومرب 
وديكــرو، أ. رشــيد الــرايض / 200 )بحــث(. ويســتند إىل )املواضــع احلجاجية( 
يف اخلطــاب كونــا قضايــا وقوانــني عامــة جــدًا ُتســتوَلد منهــا املقدمــات اجلدليــة 
ــى  ــة ع ــتدالل قائم ــدات اس ــا وح ــج؛ كون ــا احلج ــى منه ــي تبن ــة الت واخلطبي
ــى،  ــوى واملعن ــة املحت ــن جه ــط م ــة ورواب ــكل والصيغ ــة الش ــن جه ــط م رواب
ــد اهلل  ــديل، عب ــاج اجل ــر: احلج ــاج. ينظ ــة للحج ــات عام ــج ومقدم ــي مناه فه
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ــر  ــود / 14، املظاه ــادي صم ــاج، مح ــات احلج ــم نظري ــول / 114، أه البهل
ــاج / 187. ــة للحج اللغوي

ــًا  ن ــًا ُمتضمَّ ــه ُمنَتجــًا تداولي )68( إذ يعتمــد مفهــوم القــول املضمــر- بوصف
ــة  ــات اخلطابي ــالة واملواضع ــه الرس ــت في ــذي قيل ــي ال ــياق التواص ــى الس - ع
ــتن إىل  ــن أوس ــة م ــر: التداولي ــة. ينظ ــه التداولي ــب وكفايت ــم املخاط ــًا فه فض
غوفــان، فيليــب بانشــيه / 164 - 165، مبــادئ تداوليــة يف تليــل اخلطــاب 
الرشعــي عنــد األصوليــني، د. حممــود طلحــة / 119، التداوليــة عنــد العلــاء 

ــراوي / 32. ــعود صح ــرب، د. مس الع

)69( تقــق اإلنجــاز والتأثــر مرتبــط بوجــود قصــد املتكلــم وفهــم املتلقــي 
ــة  ــة. ينظــر: يف الربامجاتي ــره وهــو مــا توافــر الســياق عــى ظروفــه التداولي وتأثُّ
األفعــال اإلنجازيــة يف العربيــة املعــارصة، د. عــي حممــود الــراف / 42 - 43.

)70( ينظــر: اســراتيجيات اخلطــاب /322 - 323، الوظائــف التداوليــة / 
.197 - 196

)71( خطبة الغدير / 36.

)72( يس / 12.

)73( خطبة الغدير / 37.

)74( ينظر: اسراتيجيات اخلطاب /329.

)75( ينظر احلجاج يف الباغة املعارصة، د. حممد سامل الطلبة / 131.
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)76( ينظر احلجاج مفهومه وجماالته، د. حافظ إساعيي 2/ 33 -41.

)76( خطبة الغدير / 38.

)77( م. ن / 39.

)79( ينظر: التفكر األسلويب، د. سامي حممد عبابنة / 248 - 249.

)80( ينظــر: نظريــة املقــام عنــد العــرب يف ضــوء الرباغاتيــة، د. منــال حممــد 
هشــام / 203، اخلطــاب اللســاين العــريب 2/ 408.
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الغدير يف زيارات األئمة املعصومني عليهم السالم الجزء الثاني

اأ. م. د. �سيدة زهرا قا�سم جناد... حمبوبة ك�سفى

امللخ�س

ــوم  ــی ي ــة ف ــة العظيم ــوع احلادث ــی وق ــر إل ــيعة تش ــد الش ــر عن ــم الغدي اس
ــر  ــلمني. الغدي ــا للمس ــب وليًّ ــن أيب طال ــي ب ــد ع ــول حمم ــه الرس ــذی وىّل في ال
يف ثقافــة الشــيعة دال علــی الواليــة ولذلــک معــروف بعيــد الواليــة ومــن جهــة 
األخــری الغديــر متصــل بالقــرآن الكريــم و األيــة الكريمــة: )الَيــوم َ َاكَملــت ُ 
َلُكــم دينَُكــم و َامتَمــتُ  َعَليُكــم نِعَمتــي( )مائــدة: 3( دال علــی الغديــر بإعتقادنا.

بســبب أمهيــة الغديــر يف ثقافتنــا اإلســامية هــذه املقالــة بحــث عــن الغديــر 
يف كل الزيــارات التــي موجــود. األئمــة عليهــم الســام كلهــم يف زياراهتم يشــر 
إلــی الغديــر بســبب أمهيــة الغديــر يف إحيــاء اإلســام. لذلــک خــرج كل فقرات 
تــی داّل علــی الغديــر مــن زيــارات وبعــد توصيــف وتليــل هــذه الفقــرات  الَّ
التــی دال علــی الغديــر نشــر إلــی ســبب ذكــر هــذه الفقــرات يف زيــارات األئمة 

املعصومــني عليهــم الســام ودليــل ذكرهــا وتأثرهــا يف اجلوامــع اإلســامية.

الكلــات الرئســية: اإلمــام علــی عليــه الســام، حممــد رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وآلــه، الغديــر، الزيــارة، األئمــة عليهــم الســام.

املقدمة
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ــَک َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَک ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ قــال تعالــی: )َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَک ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللَ الَ هَيْــِدی اْلَقــْوَم اْلَكافِِريَن(  َفــَا َبلَّ

)مائــده: 67(.

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص ــی األعظ ــی النب ــه عل ــه الكريم ــذه اآلي ــت ه نزل
ــغ مــا أمــره اهلل ســبحانه بــه. قــد ذكــر ثقــاه املفريــن أنــا نزلــت  تأمــره أن يبلِّ
ــني  ــر املؤمن ــه أم ــغ والي ــی يبلِّ ــه لك ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص ــی األعظ ــی النب عل
ــون  ــون واملحدث ــرون واملؤرخ ــر املف ــد ذك ــاس، وق ــی الن ــام إل ــه الس علي
ــة  ــی إمام ــت عل ــات دل ــن آي ــة م ــذه األي ــم أن ه ــذه اآلهي ــر ه ــی تفس ــًا ف مجيع
امــر املؤمنــني عليــه الســام. وبعــد نصــب امراملؤمنــني مــن جانــب اهلل و بيــد 
نْزيــِر َومــا ُأِهــلَّ  ُم َوحَلـْـُم اخْلِ َمــْت َعَلْيُكــُم امْلَْيَتــُة َو الــدَّ رســول اهلل نزلــت آيــه: )ُحرِّ
ــُبُع إاِلَّ مــا  ــُة َوالنَّطيَحــُة َومــا َأَكَل السَّ َي دِّ ــوَذُة َوامْلَُرَ ــُة َوامْلَْوُق ــِه َوامْلُنَْخنَِق ــْرِ اهللَِّ بِ لَِغ
ــْوَم  ــٌق اْلَي ــْم فِْس ــاأْلَْزالِم ذلُِك ــُموا بِ ــَي النُُّصــِب َوَأْن َتْسَتْقِس ــَح َع ــا ُذبِ ــْم َوم ْيُت َذكَّ
ذيــَن َكَفــُروا ِمــْن دينُِكــْم َفــا خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم  َيِئــَس الَّ
ْســاَم دينــًا َفَمــِن اْضُطــرَّ يف  دينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتــي َوَرضيــُت َلُكــُم اإْلِ
ــٌم( )مائــدة: 3(. وقــد جــاء  ــوٌر َرحي ــإِنَّ اهللََّ َغُف ــٍم َف ْث ــٍف إِلِ ــْرَ ُمَتجانِ خَمَْمَصــٍة َغ
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــب رس ــد أّن نص ــاءت بع ــه ج ــذه اآلي ــأّن ه ــر: ب ــی التفاس ف
عليــه وآلــه وبأمــر مــن اهلل تعالــی عليــًا أمــر املؤمنــني عليــه الســام إمامــًا علــی 
ــب  ــی بحس ــن، وه ــال الدي ــال أی ك ــه الك ــه بآي ــذه اآلي ــمی ه ــني، وتس العامل
بعــض الروايــات آخــر فريضــه أنزهلــا اهلل تعالــی علــی رســوله الكريــم صــى اهلل 

ــی، 1417ق، ج4، ص456(. ــه )الطباطباي ــه وآل علي
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ــم  ــن أه ــوم م ــذا الي ــرشی وه ــوم الب ــلمني أو ي ــد املس ــد عن ــر عي ــا الغدي أم
ــن  ــام م ــم الس ــني عليه ــة املعصوم ــک ائم ــام ولذل ــخ اإلس ــام يف تاري األي
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه إلــی صاحــب األمــر اهتــم هبــذا اليــوم العظيــم 
ــم  ــار عليه ــة األطه ــن أئم ــل م ــة نق ــام جمموع ــم الس ــة عليه ــارات األئم و زي
الســام هبــدف نــرش ثقافــة اإلســامية وغديــر ركــن واســاس لثقافــة اإلســامية 
ولذلــک يف هــذه الدراســة اســتخرج مــن كل زيــارات األئمــة عليهــم الســام 

ــر. ــی تــدل علــی واقعــة الغدي ــارات، أو مجــات الت كلــات، عب

ــة  ــارات األئم ــات يف زي ــارات واجلم ــذه العب ــن ه ــدث ع ــل أن نتح ــا قب ام
ــم  ــة عليه ــارة األئم ــر وزي ــة الغدي ــوم واقع ــن املفه ــم ع ــام نتكل ــم الس عليه

ــام. الس

واقعة الغدير

ســجلت واقعــة الغديــر املقدســة يف كتــب التارخييــة ذات اعتبــار. ابــن 
ــخ  ــًا. تاري ــرًآ واضح ــة تصوي ــذه الواقع ــور ه ــه ص ــة تارخي ــدون يف مقدم خل
البغــداد للخطيــب بغــدادي )خطيــب بغــدادی، 1395ق، ج8، ص290؛ ج8، 
ص377(، تاريــخ ابنعســاكر )ابنعســاكر، 1995، ج1، ص76(، تاريــخ اخللفــاء 
ــذه  ــة. ه ــذه الواقع ــجلت ه ــا س ــا، ص114( أيض ــيوطی، بيت ــيوطي )س للس
ــربی، 1412،  ــربي )ط ــر الط ــًا كتفس ــر ايض ــادر التفس ــت يف مص ــة ثب الواقع
ــا، ج3، ص636(،  ــر رازی، بيت ــرازی )فخ ــر ال ــر الفخ ج3، ص428(، تفس
تفســر ابــن الكثــر )ابــن الكثــر، 1419، ج2، ص14(، تفســر آلوســی 



 الغدير سي  يارات األئمة املعاومين عل يم السالم 

237

)آلوســی، 1415، ج2، ص350؛ ج5، ص249(، ثبــت يف كتــب الروايــة 
ككتــاب صحيحــة الرمــذی )الرمــذی، بيتــا، ج2 ص298(، ســنن ابــن ماجــة 
)ابــن ماجــه، 1395، ج1، ص28-29(، مســتدرک الصحيحــني للحاكــم 
)حاكــم نيشــابوری، 1420، ج2 ص109؛ ص533( ومســند اإلمــام امحــد بــن 

حنبــل )ابــن حنبــل، 1421، ج4، ص372؛ ح1، ص118(.

ــة التــی نجمــع مــن مصــادر املختلفــة،  ــان هــذه الواقعــة بصــورة جممل يف بي
نقــول: أمجــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه اخلــروج إىل احلــج فــی ســنه عــرش 
مــن مهاجــره، وأذن فــی النــاس بذلــک، فقــدم املدينــه خلــق كثــر يأمتــون بــه 
فــی حجتــه تلــک التــی يقــال عليهــا حجــه الــوداع. وحجــه اإلســام. وحجــه 
البــاغ. وحجــه الكــال. وحجــه التــام. ومل حيــج غرهــا منــذ هاجــر إىل أن توفاه 
اهلل، فخــرج صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــه مغتســا متدهنــا مرجــا متجــردا 
فــی ثوبــني صحاريــني إزار ورداء، وذلــک يــوم الســبت خلمــس ليــال أو ســت 
بقــني مــن ذی القعــده، وأخــرج معــه نســاءه كلهــن فــی اهلــوادج، وســار معــه 
أهــل بيتــه عليهــم الســام، وعامــه املهاجريــن واألنصــار، ومــن شــاء اهلل مــن 
قبائــل العــرب وأفنــاء النــاس )ابــن ســعد، 1374ش، ج3، ص22۵؛ املقريزی، 
1999م، ص۵10؛ ابورسيــع، 1416، ج ۶، ص ۴29(. وعنــد خروجه صى اهلل 
عليــه وآلــه أصــاب النــاس باملدينــه جدريـــ بضــم اجليــم وفتــح الــدال وبفتحهاـ 
أو حصبــه منعــت كثــرا مــن النــاس مــن احلــج معــه صــى اهلل عليــه وآلــه، ومــع 
ذلــک كان معــه مجــوع ال يعلمهــا إال اهلل تعــاىل، وقــد يقــال: خــرج معــه تســعون 
ألــف، ويقــال: مائــه ألــف وإربعــه عــرش ألفــا، وقيــل: مائه ألــف وعــرشون ألفا، 
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وقيــل: مائــه ألــف وأربعــه وعــرشون ألفــا، ويقــال أكثــر مــن ذلــک، وهــذه عده 
مــن خــرج معــه، وأمــا الذيــن حجــوا معــه فأكثــر مــن ذلــک كاملقيمــني بمكــه 
والذيــن أتــوا مــن اليمــن مــع عليـــ أمــر املؤمنــني وأبــی موســى )حلبــی، بيتــا، 
ج3، ص283؛ دحــان، 1421، ج3، ص3؛ ابــن جــوزی، 1426، ص18؛ 
فريــد وجــدی، بيتــا، ج3، ص542(. أصبــح صــى اهلل عليــه وآلــه يــوم األحــد 
بيلملــم، ثــم ارح فتعشــى بــرشف الســياله، وصــى هنــاک املغــرب والعشــاء، ثم 
صــى الصبــح بعــرق الظبيــه، ثــم نــزل الروحــاء، ثــم ســار مــن الروحــاء فصــى 
ــى  ــه، وص ــى ب ــى وتعش ــاء باملتعش ــرب والعش ــى املغ ــرف، وص ــر باملن الع
الصبــح باألثابــه، وأصبــح يــوم الثاثــاء بالعــرج واحتجــم بلحــى مجــل وهــو 
عقبــه اجلحفــه ونــزل الســقياء يــوم األربعــاء، وأصبــح باألبــواء، وصــى هنــاک 
ــبت  ــد وس ــا إىل قدي ــه، ومنه ــه اجلحف ــوم اجلمع ــزل ي ــواء ون ــن األب ــم راح م ث
فيــه، وكان يــوم األحــد بعســفان، ثــم ســار فلــا كان بالغميــم اعــرض املشــاه 
فصفــوا صفوفــا فشــكوا إليــه املشــی، فقــال: اســتعينوا باليســان مشــی رسيــع 
دون العــدو ففعلــوا فوجــدوا لذلــک راحــه، وكان يــوم االثنــني بمــر الظهــران 
ــرب  ــل املغ ــم يص ــرف فل ــمس ب ــه الش ــت ل ــى وغرب ــى أمس ــربح حت ــم ي فل
ــار  ــه ن ــل مك ــا فدخ ــات بينه ــني ب ــى إىل الثنيت ــا انته ــه، ومل ــل مك ــى دخ حت
ــرف  ــكه وان ــى مناس ــا ق ــزی، 1420، ص۵13 ۵17(. فل ــاء )املقري الثاث
راجعــا إىل املدينــه ومعــه مــن كان مــن اجلمــوع املذكــورات ووصــل إىل غديــر 
خــم مــن اجلحفــه التــی تتشــعب فيهــا طــرق املدنيــني واملريــني والعراقيــني، 
وذلــک يــوم اخلميــس الثامــن عــرش مــن ذی احلجــه نــزل إليــه جربئيــل األمــني 
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ــه.  ــَک( اآلي بِّ ــن رَّ ــَک ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــه: )َي ــن اهلل بقول ع
وأمــره أن يقيــم عليــا علــا للنــاس ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الواليــه وفــرض 
ــول  ــر رس ــه فأم ــن اجلحف ــا م ــوم قريب ــل الق ــد، وكان أوائ ــى كل أح ــه ع الطاع
ــم  ــر عنه ــن تأخ ــس م ــم وحيب ــدم منه ــن تق ــرد م ــه أن ي ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ص
ــام أن  ــات عظ ــات دوح ــس متقارب ــمرات مخ ــن س ــى ع ــكان ون ــک امل ــی ذل ف
ال ينــزل تتهــن أحــد حتــى إذا أخــذ القــوم منازهلــم فقــم مــا تتهــن حتــى إذا 
نــودی بالصــاه صــاه الظهــر عمــد إليهــن فصــى بالنــاس تتهــن، وكان يومــا 
هاجــرا يضــع الرجــل بعــض رداءه عــى رأســه وبعضــه تــت قدميــه مــن شــده 
الرمضــاء، وظلــل لرســول اهلل بثــوب عــى شــجره ســمره مــن الشــمس، فلــا 
انــرف صــى اهلل عليــه وآلــه مــن صاتــه قــام خطيبــا وســط القــوم )هيثمــی، 
بيتــا، ج9، ص1۵۶(. عــى أقتــاب اإلبــل )ثعالبــی، 1428، ص۵11(. وأســمع 
ــاهلل  ــوذ ب ــه، ونع ــوكل علي ــه، ونت ــن ب ــتعينه ونؤم ــد هلل ونس ــع، فقال:احلم اجلمي
مــن رشور أنفســنا، ومــن ســيئات أعالنــا الــذی ال هــادی ملــن ضــل، وال مضــل 
ملــن هــدى، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل، وأن حممــدا عبــده ورســوهلـ أمــا بعــد: أهيــا 
النــاس قــد نبأنــی اللطيــف اخلبــر أنــه مل يعمــر نبــی إال مثــل نصــف عمــر الــذی 
قبلــه، وإنــی أوشــک أن أدعــى فأجبــت، وإنــی مســؤول وأنتــم مســؤولون، فاذا 
أنتــم قائلــون؟ قالــوا: نشــهد أنــک قــد بلغــت ونصحــت وجهــدت فجــزاک اهلل 
ــوله،  ــده ورس ــدا عب ــه إال اهلل، وإن حمم ــهدون أن ال إل ــتم تش ــال: ألس ــرا، ق خ
ــه ال ريــب فيهــا  ــاره حــق وأن املــوت حــق وأن الســاعه آتي ــه حــق ون وأن جنت
ــم  ــال: ألله ــک، ق ــهد بذل ــى نش ــوا: ب ــور؟ قال ــی القب ــن ف ــث م وأن اهلل يبع
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ــرط  ــی ف ــال: فإن ــوا: نعــم. ق ــاس أال تســمعون؟ قال ــال: أهيــا الن ــم ق اشــهد، ث
ــاء  ــني صنع ــا ب ــه م ــوض، وإن عرض ــی احل ــم واردون عل ــوض، وأنت ــى احل ع
ــی  ــی ف ــف ختلفون ــروا كي ــه فانظ ــن فض ــوم م ــدد النج ــداح ع ــه أق ــري في وب
الثقلــني فنــادى منــاد: ومــا الثقــان يــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه؟ قــال: 
الثقــل األكــرب كتــاب اهلل طــرف بيــد اهلل عــز وجــل وطــرف بأيديكــم فتمســكوا 
بــه ال تضلــوا، واآلخــر األصغــر عرتــی، وإن اللطيــف اخلبــر نبأنــی أنــا لــن 
ــا  ــا تقدمومه ــی، ف ــا رب ــک هل ــألت ذل ــوض فس ــی احل ــراد عل ــى ي ــا حت يتفرق
فتهلكــوا، وال تقــروا عنهــا فتهلكــوا، ثــم أخــذ بيــد علــی فرفعهــا حتــى رؤی 
ــاس  ــن أوىل الن ــاس م ــا الن ــال: أهي ــون، فق ــوم أمجع ــه الق ــا وعرف ــاض آباطه بي
باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ قالــوا: اهلل ورســوله أعلــم، قــال: إن اهلل مــوالی وأنــا 
مــوىل املؤمنــني وأنــا أوىل هبــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــواله فعلــی مــواله، 
يقوهلــا ثلــث مــرات، وفــی لفــظ أمحــد إمــام احلنابلــه: أربــع مــرات ثــم قــال: 
ــن  ــض م ــه، وأبغ ــن أحب ــب م ــاداه، وأح ــن ع ــاد م ــن وااله، وع ــم وال م ألله
أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معــه حيــث دار، 
أال فليبلــغ الشــاهد الغايــب، ثــم مل يتفرقــوا حتــى نــزل أمــني وحــی اهلل بقولــه: 
)اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـی( اآليــه. فقــال رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه: اهلل أكــرب عــى إكــال الديــن، وإمتــام النعمــه، ورىض الــرب 
برســالتی، والواليــه لعلــی مــن بعــدی، ثــم طفــق القــوم هينئــون أمــر املؤمنــني 
عليــه الســام وممــن هنــأه فــی مقــدم الصحابــه: الشــيخان أبــو بكــر وعمــر كل 
يقــول: بــخ بــخ لــک يــا بــن أبــی طالــب أصبحــت وأمســيت مــوالی ومــوىل 
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كل مؤمــن ومؤمنــه، وقــال ابــن عبــاس: وجبــت واهلل فــی أعنــاق القــوم، فقــال 
حســان: إئــذن لــی يــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أن أقــول فــی علــی أبياتــا 
تســمعهن، فقــال: قــل عــى بركــه اهلل، فقــام حســان فقــال: يــا معــرش مشــيخه 
قريــش أتبعهــا قولــی بشــهاده مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فــی الواليــه 
ماضيــه ثــم قال:ينــاد هبــم يــوم الغديــر نبيهــم * بخــم فاســمع بالرســول مناديــا 

ــی، 1366، ج1، ص90-91(. )امين

ــة  ــة مهم ــام واقع ــم الس ــني عليه ــة املعصوم ــد ائم ــة، عن ــذه الواقع ــا ه ام
ــد يف  ــک نج ــرش؛ لذل ــخ الب ــة يف التاري ــذه الواقع ــن ه ــم م ــم أه ــس عنده ولي
كامهــم يف حــوادث املختلفــة يشــرون إلــی الغديــر. أمــا حديــث عــن كل كام 
األئمــة عليهــم الســام حــول الغديــر كثــر وال يمكــن دراســته يف هــذه املقالــة. 

ــا نكتــب حــول الغديــر يف زيــارات األئمــة عليهــم الســام. لذلــک هن

الزيارة عند الإمامية

ــن  ــدول ع ــرف والع ــة إىل ط ــل والرغب ــى املي ــزْور بمعن ــدر ال ــارة مص الزي
غــره، فقــد ذكــر ابــن فــارس يف كتابــه )ابــن فــارس، 1404ق، ج3، ص36(. 
مــا نّصــه: الــزاء والــواو والــراء، أصــل واحــد يــدل عــى امليــل والعــدول )ابــن 
فــارس، 1404ق، ج3، ص36(. ومــن هنــا جــاءت كلمــة الزائــر، ألّن مــن زار 
أحــدًا فقــد مــال إليــه وعــدل عــن غــره. فــإّن مــن يقصــد زيــارة اإلمــام عــّي بن 
موســى الرضــا عليــه الســام فهــو يف الواقــع بمجــرد قصــده وخاّصــًة يف حــني 
ترّشفــه باحلضــور يف حرمــه الرشيــف، قــد مــال إىل اإلمــام وعــدل عّمــن ســواه 
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وأعــرض. ويف الدعــاء: اللهــم اجعلنــي مــن زّوارك )الطرحيــی، 1408ق، ج3، 
ص320(. يعنــي: إنــه ملــا كان اهلل تعــاىل ليــس بجســم، وال حيويــه مــكان أو جهة 
ــب  ــل ويرغ ــن يمي ــي ممّ ــم اجعلن ــو: الله ــاء ه ــذا الدع ــى ه ــإن معن ــة، ف خاّص
ــرض  ــد أع ــون ق ــك، يك ــد كذل ــح العب ــا يصب ــط. وعندم ــك فق ــه إلي بالتوج
ــة  ــه العظيم ــاحة قدس ــني إىل س ــن الّاجئ ــاىل، وم ــوى اهلل تع ــّا س ــدل ع وع
ــبا  ــك وحس ــد ذل ــي بع ــيخ الطرحي ــف الش ــره. ويضي ــه دون غ ــني عون والطالب
ــی، 1408ق،  ــه )الطرحي ــد زار اهلل يف عرش ــذا فق ــل ك ــن فع ــاء يف املأثور:م ج
ــه: أن مــن فعــل ذاك الفعــل  ــى زار اهلل يف عرشــه؟ لعّل ج3، ص320(. فــا معن
ــره،  ــن غ ــرض ع ــه ويع ــه إلي ــد اهلل ويتوّج ــق ألن يقص ــد ُوّف ــون ق ، يك ــنيَّ املع
فيختّصــه اهلل جــّل وعــا لنفســه، وجيعــل رغبتــه وميلــه إليــه دائــًا وحيــول بينــه 
ــر  ــور الزائ ــارة حض ــات: أن الزي ــض الكل ــواه. ويف بع ــن س ــل إىل م ــني املي وب
ــم  ــرى باجلس ــب واخ ــون بالقل ــارة يك ــزور ت ــد امل ــور عن ــزور. واحلض ــد امل عن
ــًا  ــم َمع ــب واجلس ــور بالقل ــح أّن احلض ــن الواض ــم، وم ــب واجلس ــة بالقل وثالث
هــو احلضــور املفيــد املؤّثــر وبــه تتحقــق الزيــارة الواقعّيــة، بــل املهــّم يف تّققهــا 
ــي،  ــة والعــدول عــن الغــر هــو احلضــور القلب ــل والرغب ــه واملي ــى التوّج بمعن
ــدن،  ــارة عــى جمــّرد احلضــور بالب ــوان الزي ــد العــرف العــام عن وإْن صــدق عن

ــاس. ــارة ســائر الن ــه بالقلــب أْوال، ال ســّيا يف زي ــاك توّج ســواء كان هن

ــة تضاهــي ركــن احلــج إىل بيــت اهلل احلــرام!  ــد اإلمامي ــارة املراقــد عن إن زي
ــة! ويعــد تاركهــا خارجــًا  ــًا وأجــرًا ومنزل ــه وجوب ــد علي ــه وتزي ــل قــد تفضل ب
مــن ملــة اإلســام! بــل هــي شــعار وشــعرة لــو ختلــوا عنهــا، أو حميــت القبــور 
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مــن وجــه األرض ملــا بقــي هلــم مــن وجــود، أو عامــة تــدل عــى وجودهــم! 
فارتبــاط اإلماميــة بالقبــور ارتبــاط وثيــق ال انفــكاك هلــم عنــه. وعاقتهــم هبــا 
كعاقــة الســمك باملــاء. فهــي إذن أســاس ورضورة ال يمكــن االســتغناء عنهــا. 
ــتطيع أن  ــك ال تس ــاجد لكن ــر املس ــي وال حي ــا ال يص ــور إمامي ــك أن تتص ول
ــى  ــون ع ــن حيرص ــن الذي ــر م ــاهد! وكث ــور واملش ــن القب ــزل ع ــوره بمع تتص
ــم  ــرًا منه ــد كث ــد جت ــا. وق ــم عليه ــاة حرصه ــى الص ــون ع ــارة ال حيرص الزي
ــراق ذات  ــرة يف الع ــور املطه ــارة القب ــيعة زي ــد الش ــا عن ــًا! ام ــون أساس ال يصل
أمهيــة خاصــة بســبب روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام. روى الكلينــي عــن 
أيب عبــد اهلل عليــه الســام )أي جعفــر الصــادق( أنــه قــال: إن املؤمــن إذا أتــى 
قــرب احلســني عليــه الســام يــوم عرفــة واغتســل مــن الفــرات ثــم توجــه إليــه، 
ــی،  ــزوة )كلين ــال - وغ ــه إال ق ــكها - وال أعلم ــة بمناس ــوة حج ــكل خط ــه ب ل
مازندرانــی، بيتــا، ج4، ص580(. ويــروي أيضــًا عــن أيب عبــد اهلل عليه الســام 
أن رجــًا جــاءه ومل يــزر قــرب أمــر املؤمنــني عليــه الســام فقــال لــه: بئــس مــا 
ــزوره اهلل  ــزور مــن ي ــك، أال ت ــرت إلي ــا نظ ــك مــن شــيعتنا م ــوال أن صنعــت ل
ــا،  ــی، بيت ــی، مازندران ــون )كلين ــزوره املؤمن ــاء وي ــزوره األنبي ــة وي ــع املائك م
ج4، ص580(. وأمــا عــن الزيــارة فيقــرر آيــة اهلل اخلمينــي أن ثــواب الزيــارة أو 
إقامــة التعزيــة تعــادل ثــواب ألــف نبــي أو شــهيد )شــكعه، 1429، ص206(.

واقعة الغدير يف زيارات الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم 

واقعــة الغديــر جــاءت يف بعــض الزيــارات. اوهلــا نفــس زيــارت الغديــر التی 
ــَك امْلَْعنِــيُّ  ــِر َوَأْشــَهُد َأنَّ ــْوَم اْلَغِدي ــَك َي ــُه بِِوالَيتِ ــر َأْكَمَل ــة الغدي ذكــر فيهــا حادث
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ــُبَل  ــوا السُّ ــوُه َوال َتتَّبُِع بُِع ــي ُمْســَتِقيا َفاتَّ اطِ ِحيــِم َوَأنَّ َهــَذا رِصَ ــْوِل اْلَعِزيــِز الرَّ بَِق
َبــَع ِســَواَك َوَعنَــَد َعــِن احْلَــقِّ  َق بُِكــْم َعــْن َســبِيِلِه َضــلَّ َواهللَِّ َوَأَضــلَّ َمــِن اتَّ َفَتَفــرَّ
ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ َمــْن َعــاَداَك )قمــی، 1383، ص 717(. َيــا َأهيُّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس َفَوَضــَع  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ِمــْن َربِّ
ــاَدى  ــَمَع َوَن ــَب َوَأْس ــِر َفَخَط ــَض يِف َرْمَضــاِء اهْلَِج ــِر َوَنَ ــِه َأْوَزاَر امْلَِس ــَى َنْفِس َع
ُهــمَّ اْشــَهْد  ُهــمَّ َبــَى َفَقــاَل اللَّ ْغــُت َفَقاُلــوا اللَّ َفَأْبَلــَغ ُثــمَّ َســَأهَلُْم َأمْجَــَع َفَقــاَل َهــْل َبلَّ
ــاَل:  ــِدَك َوَق ــَى َفَأَخــَذ بَِي ــوا َب ــاَل َأ َلْســُت َأْوىَل بِامْلُْؤِمنِــنَي ِمــْن َأْنُفِســِهْم َفَقاُل ــمَّ َق ُث
ُهــمَّ َواِل َمــْن َواالُه َو َعــاِد َمــْن َعــاَداُه َو  »َمــْن ُكنْــُت َمــْوالُه َفَهــَذا َعــِيٌّ َمــْوالُه اللَّ
ــِه  ُه َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه«. َفــَا آَمــَن بِــَا َأْنــَزَل اهللَُّ فِيــَك َعــَى َنبِيِّ اْنــُرْ َمــْن َنــَرَ
ــُل  ــْن َقْب ــَك ِم ــاىَل فِي ــَزَل اهللَُّ َتَع ــْد َأْن ــٍر َوَلَق ــْرَ خَتِْس ــْم َغ ــٌل َوال َزاَد َأْكَثَرُه إاِل َقِلي

ــْم َكاِرُهــوَن )قمــی، 1383، ص 717(. َوُه

يف هذه الزيارة ذكر واقعة الغدير ب�سورة جمملة

امــا ركــن االساســی يف واقعــة الغديــر يكــون اعانا بيــد رســول اهلل صى اهلل 
عليــه وآلــه؛ فســمی هــذه الواقعــة رســالة رب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه؛ 
ــَهُد  ــاره َأْش ــذه العب ــه ه ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــارة رس ــد يف زي ــک نج لذل
تـِـَك )قمــی، 1383، ص 109(  ــَك َو َنَصْحــَت أِلُمَّ ْغــَت ِرَســاالِت َربِّ ــَك َقــْد َبلَّ َأنَّ
ُلهــا َعــْن ُكلِّ جاِحــٍد،  مَّ و جــاء ايضــًا: َأْشــَهُد َيــا َرُســوَل اهللِّ َمــَع ُكلِّ شــاِهٍد، َوَأَتَ

ــَك( قمــی، 1383، ص 644( ْغــَت ِرســاالِت َربِّ ــَك َقــْد َبلَّ َأنَّ

ــه:  ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــی رس ــق اهلل عل ــت ح ــه كان ــالة اهلي ــذه رس وه
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ــارة  ــاء يف زي ــی، 1383، ص109( و ج ــقِّ )قم ــَن احْلَ ــَك ِم ــِذي َعَلْي ــَت الَّ ْي َوَأدَّ
ــِذي كاَن َعَلْيــَك )قمــی، 1383، ص 644( و يف زيــارة  ْيــَت احْلَــقَّ الَّ أخــری: َوَأدَّ
ــَت اأْلََذى يِف  ــِرِه، َواْحَتَمْل ــَت بَِأْم ــرأ: َصَدْع ــه نق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
َجنْبِِه(قمــی، 1383، ص 644( اشــارت هبــذه العبــارات عــن أمهيــة الغديــر و 

ــه يف ذلــک الزمــن. ــة إعان صعوب

ــِة  ــِذِه امْلَْرَتَب ــرَشِف ه ــُه بِ ــَا َخَصْصَت ــمَّ َفَك ــارة: الّلُه ــذه الزي ــی ه ــرأ ف ونق
ــَغ  ــِدَك َوَبلَّ ــَا َوَف بَِعْه ــِه َك ــلِّ َعَلْي ــِة، َص ــِة اْلَعظِيَم ــِذِه امْلَنَْقَب ــِر ه ــِة، َوُذْخ اْلَكِريَم
ــول اهلل  ــا رس ــة بلس ــذه الواقع ــان ه ــاالتَِك(قمی، 1383، ص 644(. اع ِرَس
ــَغ َعــِن اهللَِّ  ــُه َقــْد َبلَّ صــى اهلل عليــه وآلــه اشــار ايضــا يف زيــارة الغديــر: َأْشــَهُد َأنَّ
ــَك َوِوالَيتِــَك  ــِه َفــْرَض َطاَعتِ تِ َمــا َأْنَزَلــُه فِيــَك َفَصــَدَع بَِأْمــِرِه َو َأْوَجــَب َعــَى ُأمَّ
َوَعَقــَد َعَلْيِهــُم اْلَبْيَعــَة َلــَك َوَجَعَلــَك َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمْن َأْنُفِســِهْم )قمــی، 1383، 
ص717( وجــاء أيضــا: َأنَّ اهللََّ َتَعــاىَل اْســَتَجاَب لِنَبِيِّــِه صــى اهلل عليــه وآلــه فِيــَك 
ــَك  َهانِ ــا لرُِبْ ــْأنَِك َوإِْعان ــاًء لَِش ــِه إِْع تِ ــا َأْوالَك أِلُمَّ ــاِر َم ــَرُه بِإِْظَه ــمَّ َأَم ــُه ُث َدْعَوَت

ــی، 1383، ص717(. ــِر )قم ــا لِْلَمَعاِذي ــِل َوَقْطع ــا لأِْلََباطِي َوَدْحض

ــی  ــار عل ــم ص ــر اخل ــه يف غدي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــان رس ــد اع بع
عليــه الســام حجــة اهلل علــی النــاس لذلــک يف بعــض فقــرات الزيــارات نقــرأ 
ــَة  اإلمــام احلجــة. يف زيــارة الغديــر نعــرف اإلمــام احلجــة: َأْلــَزَم َأْعــَداَءَك احْلُجَّ
ــِة  ــِج اْلَبالَِغ ــَن احْلَُج ــَك ِم ــا َل ــَع َم ــْم َم ــَك َعَلْيِه ــُة َل ــوَن احْلُجَّ ــاَك لَِتُك ــْم إِيَّ بَِقْتِلِه
ــُة  ــَت احْلُجَّ ــْوالَي َأْن ــرأ: َم ــی، 1383، ص 717( أو نق ــِه )قم ــِع َخْلِق ــَى مَجِي َع
َهــاُن امْلُنـِـُر )قمــی، 1383،  ــابَِغُة َو اْلرُبْ ــُة اْلَواِضَحــُة َوالنِّْعَمــُة السَّ اْلَبالَِغــُة َوامْلََحجَّ
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ص 717( ونقــرأ يف زيــارة اإلمــام احلســني عليــه الســام: اشــهد انــک حجــه 
اهلل وابــن حجتــه )قمــی، 1383، ص 828-829( ونقــرأ: »الســام عليــک يــا 
ــم  ــی الكاظ ــارة موس ــی، 1383، ص 873( يف زي ــه اهلل )قم ــی حج وارث عل
الســام عليــک يــا حــج اهلل و ابــن حجتــه )قمــی، 1383، ص 929( و يف زيــارة 
عــي بــن موســی الرضــا عليــه الســام الســام عليک يــا حجــه اهلل و ابــن حجته 
ــام  ــه الس ــكری علي ــن العس ــام احلس ــارة اإلم ــی، 1383، ص 980( و زي )قم
نقــول: الســام عليــک يــا حجــه اهلل وابــن حججــه )قمــی، 1383، ص 997( 
ــهدک  ــر: اش ــب االم ــام، صاح ــه الس ــان علي ــام الزم ــارة اإلم ــاءت يف زي وج
ــی، 1383، ص  ــه )قم ــام حجت ــه الس ــني علي ــر املومن ــا ام ــوالی ان علي ــا م ي
ــک  ــک وخليفت ــی ارض ــک ف ــد حجت ــی حمم ــل عل ــم ص ــرأ: الله 1016( أو نق
فــی بــادک )قمــی، 1383، ص 1018( ويف زيــارة اجلامعــة نعــرف كل األئمــة 
ــی«  ــا واالخــره واألول عليهــم الســام حجــج اهلل حجــج اهلل علــی أهــل الدني
ــام  ــاه اإلم ــوب أم ــصٌّ مكت ــة َن ــارة اجلامع ــی، 1383، ص1121( والزي )قم
عــي اهلــادي عليــه الســام هــذه الّزيــارة كــا رّصح بــه العامــة املجلــيس قــدس 
رسه إّنــا هــي أرقــى الّزيــارات اجلامعــة متنــًا وســندًا وهــي أفصحهــا وأبلغهــا. 
وقــال والــده يف رشح الفقيــه: إّن هــذه الّزيــارة أحســن الّزيــارات وأكملهــا وإيّن 
مل أزر األئّمــة عليــه الســام مــا دمــت يف االعتــاب املقّدســة االّ هبــا، وقــد أورد 
شــيخنا يف كتابــه النجــم الّثاقــب قّصــة تبــدي لــزوم املواظبــة عــى هــذه الّزيــارة 

واالهتــام هبــا.

ــاُم  ــوة السَّ ــرة النب ــر بثم ــة الغدي ــن الواقع ــرب ع ــارات يعت ــض الزي ــی بع وف
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ــِة  ِة، َامْلُونَِق ــوَّ ــَرِة بِالنُُّب ــِة امْلُْثِم ــِميَِّة، َامْلُِضيَئ ــِة اهْلَاِش ْوَح ــِة، َوالدَّ ــَجَرِة النََّبِويَّ ــَى الشَّ َع
ــون  ــر تك ــة الغدي ــی، 1383، ص 112-113( وواقع ــِة )قم َماَم ــِة( بِاإْلِ )امْلُونَِع
ــِذي َنْفــيِس  اتصــال النبــوة باالمامــة؛ لذلــک نقــرأ يف زيــارت الغديــر: ُقْلــَت َوالَّ
ــْيِف ُقْدمــا  ُب بِالسَّ بَِيــِدِه َلَقــْد َنَظــَر إيَِلَّ َرُســوُل اهللَِّ صــى اهلل عليــه وآلــه َوآلـِـِه َأرْضِ
ــِدي  ــيَّ َبْع ــُه ال َنبِ ــْن ُموَســى إاِل َأنَّ ــاُروَن ِم ــِة َه ــي بَِمنِْزَل ــَت ِمنِّ ــِيُّ َأْن ــا َع ــاَل َي َفَق
)قمــی، 1383، ص717( واالمامــة تكــون يعســوب الديــن كــا جــاء يف زيــارة 
يــِن  ــاُم َعَلْيــَك َيــا َأِمــَر امْلُْؤِمنـِـنَي َوَيْعُســوَب الدِّ امراملؤمنــني عليــه الســام: السَّ
ــروة  ــر، ع ــب يف الغدي ــی نص ــة الت ــمی اإلمام ــی، 1383، ص 701( تس )قم
ــَك  ــَك اأْلَْوَف َوُعْرَوتِ ــَى َوَأِمينِ ــِدَك امْلُْرَت ــنَي َعْب ــِر امْلُْؤِمنِ ــَى َأِم الوثقــی: َصــلِّ َع
ــَى  ــَك َع تِ ــنَى َوُحجَّ ــَك احْلُْس ــَى َوَكِلَمتِ ــَك اأْلَْع ــا َوَجنْبِ ــِدَك اْلُعْلَي ــى َوَي اْلُوْثَق
يِقــَك اأْلَْكــرَبِ َوَســيِِّد اأْلَْوِصَيــاِء َوُرْكــِن اأْلَْولَِيــاِء َوِعــَاِد اأْلَْصِفَيــاِء  اْلــَوَرى َوِصدِّ
املقــام منصــوب مــن اهلل  َأِمِرامْلُْؤِمنِــنَي )قمــی، 1383، ص 704( وهــذه 
تبــارک وتعالــی كــا جــاء يف زيــارة األمراملؤمنــني عليــه الســام: اشــهد انــک 
قــد بلغــت عــن اهلل وعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــا محلــت )قمــی، 
1383، ص 692( ويف زيــارة اخــری تعــرف اإلمــام احلســني بابــن امــني و بابــن 
املتقــني وابــن امــام املتقــني و نقــرأ: اشــهد انــک امــني اهلل وابــن امينــه )قمــی، 
1383، ص916( اشــهد ان االئمــه مــن ولــدک كلمــه التقــوی )قمــی، 1383، 
ــی، 1383،  ــه )قم ــن امين ــني اهلل واب ــا ام ــک ي ــام علي ــرأ الس ص917( أو نق
ص 929( هــذه العبــارت تعــرض مقــام اإلمامــة و تقــول هــذه الزيــارات لنــا 
ــول اهلل  ــه رس ــه ب ــبه واتصال ــبب النس ــر ال بس ــب يف الغدي ــذی نص ــام ال أن اإلم
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بــل إنــه عنــد اهلل معصــوم ذات التقــوی ولذلــک يف زيــارة اإلمــام الرضــا نقــرأ 
ُهــمَّ َصــلِّ َعــَى َأِمــِر امْلُْؤِمنـِـنَي َعِلــیِّ ْبــِن  ونتكلــم مــع هــذا اإلمــام الرشيــف: اللَّ
ــُه َهاِديــًا  ــُه بِِعْلِمــَک َوَجَعْلَت ــِذی اْنَتَجْبَت ــِدَک َوَأِخــی َرُســولَِک الَّ ــی َطالِــٍب َعْب َأبِ
ــاِن(  ــاَن )َديَّ ــُه بِِرَســاالَتَِک َوَديَّ ــْن َبَعْثَت ــَل َعــَى َم لِي ــْن َخْلِقــَک َوالدَّ ــْن ِشــْئَت ِم ملَِ
ــِن(  ــَن )امْلَُهْيِم ــَک َوامْلَُهْيِم ــنْيَ َخْلِق ــَک َب ــِل( َقَضاِئ ــَل )َفْص ــَک َوَفْص ــِن بَِعْدلِ ي الدِّ
ــَاُم َعَلْيــِه َوَرمْحَــُة اهللَِّ َوَبَرَكاُتــُه )قمــی، 1383، ص 968(  ــِه َوالسَّ َعــَى َذلـِـَک ُكلِّ
ــس  ــه الرج ــس في ــام لي ــر مق ــرف يف الغدي ــول اهلل يع ــي رس ــة الت ــام اإلمام مق
ولذلــک جــاءت يف زيــارة صاحــب األمــر: اذهبــت عنهــم الرجــس و طهرهتــم 
ــم  ــس فيه ــس لي ــاب الرج ــبب إذه ــی، 1383، ص 1019( وبس ــرا )قم تطه

ــی، 1383، ص 1060(  ــل )قم ــن الزل ــم اهلل م ــل: عصمك زل

ويف زيــارة اجلامعــة الكبــرة نقــرأ: اشــهد انكــم االئمــه الراشــدون املهديــون 
املعصومــون - العاملــون بارادتــه- رضيكــم خلفــاء فــی ارضــه- آمنكــم مــن 
ــرا  ــم تطه ــس وطهرك ــم الرج ــب عنك ــس واذه ــن الدن ــم م ــن وطهرك الفت
ــوة  ــام صف ــون مق ــس يك ــام دون الرج ــذا املق ــی، 1383، ص 1060( وه )قم
ــاُم َعَلْيــَك  ــاُم َعَلْيــَك َيــا ِصْفــَوَة اهللَِّ السَّ ــاُم َعَلْيــَك َيــا َرُســوَل اهللَِّ السَّ اهلل: السَّ
تـِـِه )قمی،  ــُه َواْخَتــاَرُه ِمــْن َبِريَّ ــاُم َعــَى َمــِن اْصَطَفــاُه اهللَُّ َواْخَتصَّ َيــا َأِمــنَي اهللَِّ السَّ
1383، ص 700( أو يف زيــارة األربعــني مــع كلمــة الصفوة اشــارت إلــی واقعة 
ــوِم  ــنْيِ امْلَْظُل ــَى احْلَُس ــاُم َع ــِه السَّ ــِن َصِفيِّ ــيِّ اهللَِّ َواْب ــَى َصِف ــاُم َع ــر: السَّ الغدي
ــِهيِد )قمــی، 1383، ص 915( أو جــاء: انــی اتوســل واتوجــه بصفوتــک  الشَّ
مــن خلقــک وخرتــک مــن خلقــک حممــد وعلــی )قمــی، 1383، ص907( 
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آو نقــرأ: الســام علــی صفــی اهلل وابــن صفيــه )قمــی، 1383، ص915( ويف 
زيــارة اإلمــام كاظــم عليــه الســام نقــول: الســام عليــک يــا صفــی اهلل وابــن 
صفيــه )قمــی، 1383، ص 929(. وفــی ختــام نقــول انتــم امنــاء اهلل واحبائــه 

ــه )قمــی، 1383، ص 1122( ــاده واصفيائ وعب

وبســبب اتصــال امــام علــی عليــه الســام برســول اهلل و اشــراكها يف مقــام 
اإلمامــة يف يــوم الغديــر و كام رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف شــأنه، جــاء 
يف زيــارات كلمــة الوصــی والــويّص: الــذي ُيــوىص، والــذي ُيــويص لــه، وهــو 
مــن األضــداد، قــال ابــن ســيدة: الــويص: امُلــويص وامُلــوىص، واالُنثــى ويّص، 
ومجعهــا مجيعــًا أوصيــاء قــال املــرّبد: أراد ابــن ويّص النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، 
ــور،  ــن منظ ــاف )اب ــام املض ــاب مق ــذا الب ــه يف ه ــاف إلي ــم املض ــرب تقي والع
ــي  ــب ع ــي، لق ــويص كغن ــدي: وال بي ــال الزَّ 1414ق، ج15، ص394(. وق

ــربد، 1409، ج2، ص151(. ــه )م ريض اهلل عن

يف عبــارات أو مجــات مــن الزيــارات املختلفــة جــاءت كلمــة الوصــی وهذه 
ــه يف  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــر وكام رس ــة الغدي ــی واقع ــر إل ــة تش الكلم
شــأن اإلمــام علــی عليــه الســام هــذا علــی أخــی ووارثــی ووصيــی. يف زيــارة 
ٌق َصابِــٌر َعــَى َمــا َأَتــى بِــِه  ســيدة العاملــني فاطمــة الزهــرا نقــرأ: َأَنــا َلــِك ُمَصــدِّ

ــُه َصَلــَواُت اهللِّ َعَلْيِهــَا )قمــی، 1383، ص 113(  َأُبــوِك َوَوِصيُّ

ــنَي  ــاُم َعَلْيــَك َيــا َأِمــَر امْلُْؤِمنِــنَي َوَســيَِّد اْلَوِصيِّ ويف زيــارة الغديــر نقــرأ: السَّ
ــُة اهللَِّ  ــنَي َوَرمْحَ ــْوىَل امْلُْؤِمنِ ــْوالَي َوَم ــنَي َوَم ــنَي َوَويِلَّ َربِّ اْلَعامَلِ ــِم النَّبِيِّ َوَواِرَث ِعْل
ــِه  ــنَي اهللَِّ يِف َأْرِض ــا َأِم ــنَي َي ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــْوالَي َي ــا َم ــَك َي ــاُم َعَلْي ــُه السَّ َوَبَرَكاُت
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ــی، 1383، ص 717( أو  ــاِدِه )قم ــَى ِعَب ــَة َع ــُه اْلَبالَِغ َت ــِه َوُحجَّ ــِفَرُه يِف َخْلِق َوَس
ِعــِه  ــَك َأُخــو َرُســوِل اهللَِّ َوَوِصيُّــُه َوَواِرُث ِعْلِمــِه َوَأِمينـُـُه َعــَى رَشْ نقــرأ: َأْشــَهُد َأنَّ
ــا َأِمــَر  ــَك َي ــاُم َعَلْي ــِه )قمــی، 1383، ص717( أو نقــرأ: السَّ تِ ــُه يِف ُأمَّ َوَخِليَفُت
اِهِديــَن َوَرمْحَــُة اهللَِّ َوَبَرَكاُتــُه  َل اْلَعابِِديــَن َوَأْزَهــَد الزَّ امْلُْؤِمنـِـنَي َوَســيَِّد اْلَوِصيِّــنَي َوَأوَّ
َوَصَلَواُتــُه َوَتِيَّاُتــُه« )قمــی، 1383، ص717( وجــاءت أيضــا يف عبــارات 

التاليــة:

َويِصِّ َرُسوِل َربِّ اْلَعامَلنَِي )قمی، 1383، ص 700(

َويِصِّ َرُسولَِك )قمی، 1383، ص 705(

وصی رسول رب العاملني )قمی، 1383، ص 700(

السام عليک يا وصی االوصياء )قمی، 1383، ص 741(

السام عليک يا وصی رب العاملني )قمی، 1383، ص751(

السام عليک اهيا الوصی التقی )قمی، 1383، ص751(

السام عليک يا سيد الوصيني )قمی، 1383، ص 751، ص 741(

وصی رسولک )قمی، 1383، ص 751(

وابن سيد الوصيني )قمی، 1383، ص881(

وابن سيد الوصيني )قمی، 1383، ص907(

معــدن الوصيــه واخلافــه واالمامــه حتــی نقضــوا عهــد املصطفــی فــی اخيــه 
علــم اهلــدی )قمــی، 1383، ص 1121(
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السام عليک يا نائب االوصيا السابقني )قمی، 1383، ص929(

السام عليک يابن رسول اهلل وابن وصيه )قمی، 1383، ص929(

االوصياء و اهلادون االئمه املهديون )قمی، 1383، ص 929(

السام عليک يابن سيد الوصيني )قمی، 1383، ص 998(

السام عليک يابن سيد الوصيني )قمی، 1383، ص992(

اتوســل اليــک بحبيبــک حممــد ووصيــه علــی ابــن عمــه )قمــی، 1383، ص 
)988

السام عليک يا وصی االوصياء املاضني )قمی، 1383، ص1020( 

معــدن الوصيــه واخلافــه واالمامــه حتــی نقضــوا عهــد املصطفــی فــی اخيــه 
علــم اهلــدی )قمــی، 1383، ص 1127( 

كلمــة الولــی واخلليفــة أيضــًا كلــات يف زيــارات تشــر إلــی واقعــة الغديــر. 
ــايِت  ــَهُد يِف مَم ــإيِنِّ َأْش ــي َف ْيَتنِ ــد نقــرأ: إِْن َتَوفَّ ــارة رســول اهلل مــن مــكان بعي يف زي
يــَك  ــَك َأْنــَت اهللُّ اَلإِلــَه إاِّل َأْنــَت َوْحــَدَك اَلرَشِ َعــَى َمــا َأْشــَهُد َعَلْيــِه يِف َحَيــايِت َأنَّ
ــاُؤَك  ــِه َأْولِي ــِل َبْيتِ ــْن َأْه ــَة ِم ــوُلَك، َوَأنَّ اأْلَِئمَّ ــُدَك َوَرُس ــدًا َعْب ــَك، َوَأنَّ حُمَمَّ َل
َوَأْنصــاُرَك َوُحَجُجــَك َعــَى َخْلِقــَك، َوُخَلفــاُؤَك يِف ِعبــاِدَك )قمــی، 1383، ص 
ــاُم َعَلْيــِك َيــا َزْوَجــَة  644( ويف ســام عــی ســيدة فاطمــة الزهــرا نقــول: السَّ
َويِلِّ اهللِّ )زيــارت حــرت زهــرا( أو نقــرأ: َأَنــا َيــا َمــْواليِت بـِـِك َوبَِأبِيــِك َوَبْعِلــِك 
ــی،  ــِزٌم )قم ــْم ُمْلَت ــٌن، َولَِطاَعتِِه ــْم ُمْؤِم ــٌن، َوبِِوالَيتِِه ــِدِك ُموِق ــْن ُوْل ــِة ِم َواأْلَِئمَّ
ــزَّ  ــْوُل َريبِّ َع ــر جــاأت هــذه الكلمــة: َوَق ــارت الغدي 1383، ص 627( ويف زي
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ــَك  ــَدى إىَِل ِوالَيتِ ــمَّ اْهَت ــا ُث ــَل َصاحِل ــَن َوَعِم ــاَب َوآَم ــْن َت ــاٌر ملَِ ــلَّ َوإيِنِّ َلَغفَّ َوَج
ــَتِوي  ــْل َيْس ــوُل َه ــُمُه َيُق ــلَّ اْس ــاءت: اهللَُّ َج ــی، 1383، ص723( أو ج )قم
ــَرَض اهللَُّ  ــَك َمــْن َف ِذيــَن ال َيْعَلُمــوَن َفَلَعــَن اهللَُّ َمــْن َعــَدَل بِ ِذيــَن َيْعَلُمــوَن َوالَّ الَّ
ابُّ َعــْن ِدينـِـِه )قمــی، 1383،  َعَلْيــِه ِوالَيَتــَك َوَأْنــَت َويِلُّ اهللَِّ َوَأُخــو َرُســولِِه َوالــذَّ
ص 725( ونشــاهد يف زيــارات املختلفــة كلمــة الولــی واخلليفــة يف شــأن أهــل 

البيــت عليهــم الســام كــا جــاءت يف زيــارات التاليــة:

ــَك )قمــی،  ــَك َواْبــُن َصِفيِّ ــَك َو َصِفيُّ ــَك َواْبــُن َولِيِّ ــُه َولِيُّ ُهــمَّ إيِنِّ َأْشــَهُد َأنَّ اللَّ
1383، ص 915(

اُم َعَليَک يابَن َولیِّ َاهللِ  َالسَّ

اللهــم صــل علــی وليــک واخــی نبيــک ووزيــره وحبيبــه وخليلــه وموضــع 
رسه وخرتــه مــن ارستــه ووصيــه وصفوتــه )قمــی، 1383، ص739(

السام عليک يا ولی اهلل وحجته )قمی، 1383، ص 741(

اشهد انک يا ولی اهلل )قمی، 1383، ص 741(

اشهد لک يا ولی اهلل بالباغ واالداء )قمی، 1383، ص741(

اشــهد لــک يــا ولــی اهلل و ولــی صــى اهلل عليــه وآلــه بالبــاغ واالداء )قمــی، 
1383، ص751(

اللهم انی اشهد انه وليک وابن وليک )قمی، 1383، ص871(

السام عليک يا ولی اهلل وابن وليه )قمی، 1383، ص 887(
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اللهــم انــی اشــهد انــه وليــک وابــن وليــک وصفيــک وابــن صفيــک )قمــی، 
1383، ص915( 

السام عليک يا ولی اهلل وابن وليه )قمی، 1383، ص 980(

ان عليا ولی اهلل )قمی، 1383، ص 966(

الســام عليــک يــا وارث امــر املومنــني علــی ولــی اهلل ووصــی رســول رب 
العاملــني )قمــی، 1383، ص 972-971(

السام عليک يا ولی اهلل وابن وليه )قمی، 1383، ص 966(

السام عليک يا ولی اهلل )قمی، 1383، ص 971(

السام عليک يا ولی اهلل وابن اوليائه )قمی، 1383، ص997(

اللهم صل علی وليک وابن اوليائک )قمی، 1383، ص1015(

ــاه  ــی احلي ــی ف ــی وموال ــک ائمت ــن آبائ ــه م ــک واالئم ــوالی ان ــا م ــهد ي اش
الدنيــا )قمــی، 1383، ص 1015(

الســام علــی اوليــاء اهلل واصفيائــه الســام علــی امنــاء اهلل واحبائــه الســام 
علــی انصــار اهلل وخلفائــه )قمــی، 1383، ص 1064(

يــا ولــی اهلل ان بينــی وبــني اهلل عــز و جــل ذنويــا ال ياتــی عليهــا اال رضاكــم 
)قمــی، 1383، ص 1060(

الســام عليــک يــا مــوالی انــت حجــه اللهعلــی خلقــه وبــاب علمــه ووصی 
نبيــه واخلليفــه مــن بعده فــی امتــه )قمــی، 1383، ص 1064(
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ــی، 1383،  ــم )قم ــر بخافتك ــم مق ــد المامتك ــم معتق ــن بواليتك ــی موم ان
ص1121(

حجدوا واليته و اطعموا العبيد فی خافته )قمی، 1383، ص1121(

خليفته علی امته )قمی، 1383، ص 739(

اشهد انک كنت خليفته حقا )قمی، 1383، ص751(

حني وجد انصارا نض مستقا باعباء اخلافه )قمی، 1383، ص751(

ــه )قمــی، 1383،  ــا خليفت ــه واب ــن خلفائ ــا خليفــه اهلل واب الســام عليــک ي
ص997(

ــی، 1383،  ــن )قم ــه الطاهري ــه آبائ ــه اهلل وخليف ــا خليف ــک ي ــام علي الس
)1020 ص

رضيكم خلفاء فی ارضه )قمی، 1383، ص 1060(

اخلليفه فی بسيطک )قمی، 1383، ص 1121(

امــا يف زيــارات نقــرأ مجــات تشــر إلــی إنحــراف جامعــة اإلســامية عــن 
الغديــر وهــذه العبــارات تــدل علــی هــذا اإلنحــراف مــن أهــم مصائــب جامعة 
اإلســامية. يف زيــارة اإلمــام عــي عليــه الســام نقــول: اول مــن غصــب حقــه 
)قمــی، 1383، ص 698( ســؤال هنــا. مــا هــذا احلــق ومــم أيــن وجــد هــذا 
احلــق؟ هــذا احلــق حــق الــذی اعطی لــه رســول اهلل مــن اهلل تبــارک وتعالــی يوم 
الغديــر ومــن غصــب هــذا احلــق لعــن اهلل لــه كــا جــاء: لعــن اهلل مــن ظلمــک 
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و غصبــک حقــک )قمــی، 1383، ص751( ويف زيــارة جامعــة ألمراملؤمنــني 
اشــار إلــی مــن غــرت مقــام اإلمامة ونقــرأ غــرت املقــام )زيــارت جامعــه ائمه 
املومنــني عليــه الســام( أو جــاء: الــوارد علــی جــده املصطفــی وابيــه املرتضــی 
وامــه ســيده نســاء بــارث مغضــوب ووالء مســلوب )قمــی، 1383، ص929( 
أو نقــرأ: نحــن نشــهد اهلل انــا قــد شــاركنا اوليائكــم وانصاركــم املتقدمــني فــی 

اراقــه دمــاء الناكثــني )قمــی، 1383، ص 1121(

النتيجة

جــاءت يف زيــارات األئمــة األطهــار عليهــم الســام كلــات وعبــارات تــدل 
ــی  ــارک تعال ــق اهلل واهلل تب ــون ح ــارات تك ــر يف زي ــة الغدي ــر. واقع ــی الغدي عل
صفــی بعــض عبــاده وهــذا العبــاد حجــت اهلل علــی خلقــه. زيــاراة األئمــة مملــو 
مــن كلــات الصفــی، الولــی، اخلليفــة، الوصــی واإلمــام وامــني اهلل وحجــة اهلل 
ومــن كل هــذه الكلــات نفهــم واقعــة الغديــر واقعــة التــی نصــب علــی عليــه 
الســام مــن جانــب اهلل تبــارک وتعالــی ولــی املؤمنــني وحجــة اهلل علــی الناس.

وزيــاراة األئمــة عليهــم الســام مــن جانــب أخــری تعــرف انحــراف اجلامعة 
مــن الواليــة التــی حــق وحجــة اهلل علــی عبــاده وهــذا االنحــراف يكــون مــن 

أهــم انحرافــات ومقريــن يف هــذا االنحــراف شــمل لعنــة اهلل عليهــم.

فهر�س امل�سادر

1- قرآن الكريم.
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2- ابــن اجلــوزی، يوســف بــن قزاوغلــی، )1426(، تذكــرة اخلــواص مــن 
األئمــة بذكــر خصائــص األئمــة )طبــع جديــد(، قــم: ايــران، املجمــع العاملــی 

الهــل البيــت عليهــم الســام مركــز الطباعــة والنــرش.

ــم،  ــن الكثــر، اســاعيل بــن عمــرو، )1419(، تفســر القــرآن العظي 3- اب
ــه. بــروت: دارالكتــب العلمي

ــود  ــه حمم ــعد، ترمج ــن س ــات اب ــد، )1374ش(، طبق ــعد، حمم ــن س 4-اب
ــه. ــگ و انديش ــران: فرهن ــدوی، هت مه

5-ابــن عســاكر، علــی بــن حســن، )1995م(، تاريــخ مدينــة دمشــق و ذكــر 
فضلهــا و تســمية مــن حلهــا مــن االماثــل، تقيــق حمــب الديــن عمــر بــن غرامة 

ــروت: دارالفكر. ــری، ب العم

6- ابــن فــارس، امحــد، )1404ق(. معجــم مقاييــس اللغــة. هــارون 
عبدالســام حممــد. قــم: مكتــب األعــام اإلســامی.

7-ابــن ماجــه قزوينــي، حممــد بــن يزيــد ابوعبــداهلل، )1395ق(، ســنن ابــن 
ماجــه، تعليــق حممــد فــؤاد عبدالباقــي، بــروت: دارالفكــر.

8-ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم، )1414ق(، لســان العــرب، مصحــح: 
مجــال الديــن مــر دامــادی، بــروت: دار الفكــر، دار صــادر.

9-ابنحنبــل، امحــد بــن حممــد، )1421ق(، مســند امحــد بــن حنبــل، تقيــق 
شــعيب ارنــوط، بــروت: مؤسســة الرســالة.

ــر  ــی درر تفس ــاری ال ــاد الس ــد، )1416(، ارش ــی حمم ــع، زك 10- ابورسي
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ــه. ــه املحمدي ــر، دارالطباع ــره: م ــاوی، قاه البيض

11- امينــی، عبداحلســني، )1366(، الغديــر فــی الكتــاب والســنّه واألدب، 
هتــران: ايــران، دارالكتــب اإلســاميه.

ــرآن  ــر الق ــی تفس ــی ف ــود. )1415(. روح املعان ــيد حمم ــی، س 12- آلوس
ــه. ــب العلمي ــروت: دارالكت ــم. ب العظي

ــنن  ــح س ــع اللصحي ــا(، اجلام ــی ت ــی، )ب ــن عيس ــد ب ــذی، حمم 13-الرم
ــراث  ــاء ال ــروت: داراحي ــران، ب ــاكر و ديگ ــد ش ــد حمم ــق امح ــذی، تقي ترم

ــی. العرب

14- ثعالبــی، عبدامللــک بــن حممــد، )1428(، ثــار القلــوب فــی املضــاف 
واملنســوب، صيــدا: لبنــان، املكتبــة العريــة.

ــی  ــتدرک عل ــداهلل، )1420(، املس ــن عب ــد ب ــابوری، حمم ــم النيش 15- حاك
ــة. ــه العري ــان، املكتب ــروت: لبن الصحيحــني، ب

ــاب  ــو الكت ــة وه ــرة احللبي ــا(، الس ــم، )بيت ــن ابراهي ــی ب ــی، عل 16- حلب
ــب  ــروت، دارالكت ــون، ب ــني املأم ــرة االم ــی س ــون ف ــان العي ــمی انس املس

ــه. العلمي

ــداد أو  ــخ البغ ــی، )1395ق(، تاري ــن عل ــد ب ــدادی، امح ــب بغ 17- خطي
ــة اإلســام، تقيــق مصطفــی عبدالقــادر عطــا، چــاپ اول، بــروت: دار  مدين

ــة. ــب العلمي الكت

ــان،  ــروت: لبن ــه، ب ــرة النبوي ــی، )1421(، الس ــد زين ــان، امح 18- دح
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ــر. دارالفك

ــاء،  ــخ اخللف ــا(، تاري ــی ت ــر، )ب ــی بك ــن اب ــن ب ــيوطی، عبدالرمح 19-الس
ــادر. ــان، دارص ــروت: لبن ب

ــر،  ــره: م ــب، قاه ــا مذه ــام ب ــی، )1429(، اس ــكعه، مصطف 20- ش
ــه. ــه اللبناني ــدر املري ال

21- الطــربی، حممــد بــن جريــر يزيــد )1412ق(. جامــع البيــان عــن تأويل 
آی القــرآن. بــروت: داراملعرفة.

ــاپ  ــن، چ ــع البحري ــد، )1408ق(، جمم ــن حمم ــر الدي ــی، فخ 22-الطرحي
ــوي. ــرويش مرتض ــاب ف ــران: كت ــوم، هت س

23- فخــر رازی، حممــد بــن عمــر. )بيتــا(. التفســر الكبــر. بــروت: لبنــان، 
ــراث العربی. ــاء ال داراحي

24- فريــد وجــدی، حممــد، )بــی تــا(، دائــره املعــارف لفريــد القــرن الرابــع 
عــرش، العرشيــن، بــروت: لبنــان، داراملعرفــة.

ــد  ــن حمم ــادی ب ــد ه ــی، حمم ــوب؛ مازندران ــن يعق ــد ب ــی، حمم 25- كلين
صالــح، )بــی تــا(، رشح فــروع كافــی، قــم: ايــران، مؤسســه علمــی فرهنگــی 

ــث. داراحلدي

26- مــربد، حممــد بــن يزيــد؛ )1409(، الكامــل يف اللغــة و األدب، بــروت: 
لبنــان، دارالكتــب العلميــه. منشــوران حممــد علــی بيضون.
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ــن،  ــي الدي ــد تق ــن حمم ــادر ب ــد الق ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــزي، أمح 27- املقري
ــوال  ــن األح ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــا للنب ــاع ب ــاع األس )1420(، إمت

ــة. ــب العلمي ــروت، دارالكت ــاع، ب ــدة املت ــوال واحلف واألم

28-املقريــزي، تقــي الديــن، أمحــد بــن عــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس 
احلســيني العبيــدي، )1999م(، إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال 

ــة  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــاع، ب ــدة واملت ــوال واحلف واألم

29-هيثمــی، علــی بــن ابــی بكــر، )بــی تــا(، جممــع الزوائــد و منبــع الفوائد، 
مركــز اطاعــات و مدارک اســامی.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

260

زيارة الغدير يف سـرية أهل البيت )عليهم السالم( اإلمام علي اهلادي الجزء الثاني
)عليه السالم( أمنوذجا

د. علياء �سعيد اإبراهيم حممد ك�سار

املقدمة

احلمــد هلل امللــك الشــاكر القديــر، الغفــور الــذي بيــده مفاتيــح مجيــع األمــور 
عــامل الــر والنجــوى وكاشــف الــر والبلــوى وهــو أهــل املغفــرة والتقــوى، 
بعــث النبــي املصطفــى )صــل اهلل عليــه والــه وســلم( داعيــا اىل جنانــه وخالصــا 
ــْم  ُه ــاِس َلَعلَّ ــِه لِلنَّ ُ آياتِ ــنيِّ ــاىل ))َوُيَب ــه تع ــاء يف قول ــا ج ــه ك ــامه وايان يف إس
ــدا  ــة وتأكي ــا للعل ــا امام ــب علي ــة 221، ونص ــرة / اي ــورة البق ــُروَن(( س َيَتَذكَّ
ــِه َوَلــْو َكــِرَه  يــِن ُكلِّ لألدلــة واظهــرا للملــة كــا يف قولــه تعــاىل ))لُِيْظِهــَرُه َعــَى الدِّ

ــة 22. ــة / اي ــوَن(( ســورة التوب ُك امْلُرْشِ

تعــد زيــارة قــرب النبي)صــل اهلل عليــه والــه وســلم( وزيــارة األئمــة )عليهــم 
ــاء والتقديـــس  ــة التــي تســـتحق االهتــام الثن ــارات العظمي الســام( مــن الزي
والتعظيــم، وقــد اهتــم أهــل البيــت )عليهــم الســام( بتعليــم شــيعتهم وحمبيهــم 
ــارة  ــذه الزي ــوي ه ــارة، إذ تت ــوى الزي ــون وحمت ــم، ومضم ــارة أئمته ــة زي كيفي
عــى مصطلحــات ومفــردات ودالالت تربويــة وعقائديــة وأخاقيــة ومفاهيــم 
رســالية ورؤى توعويــة مهمــة والتــي ينبغــي عــى كل مســلم التحي هبــا،، فضا 
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عــن ذلــك تعــد الزيــارة غايــة مهمــة لغــرض ربــط النــاس بأئمتهــم والزائــر هلــم 
يؤكــد يف زيارتــه هلــم حســب مــا جــاء يف قــول اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( 
ــان  ــم، وايت ــارة قبورك ــن زي ــد م ــر العه ــه اهلل آخ ــة: ))ال جعل ــارة اجلامع يف الزي
مشــاهدكم((، باإلضافــة إىل أن الزيــارة هلــم نــوع مــن الشــكر والثنــاء والتقديــر 
عــى تضحياهتــم، وأعــام للجيــل احلــارض أن هــذا جــزاء الذيــن يتبعــون طريــق 

احلــق واهلــدى، والدفــاع عــن املبــدأ والعقيــدة اإلســامية.

ــي  ــام ع ــن اإلم ــة ع ــة املروي ــارات املهم ــن الزي ــر م ــارة الغدي ــت زي وكان
اهلــادي )عليــه الســام( مــن أمجــل واجــل الزيــارات التــي زارهــا اإلمــام عــي 
ــام  ــام( يف الع ــه الس ــر املؤمنني)علي ــام أم ــده اإلم ــام( جل ــه الس اهلادي)علي
ــن  ــرب م ــامراء، إذ تعت ــورة إىل س ــة املن ــن املدين ــم م ــا املعتص ــخصه هب ــذي أش ال
ــدة ســيتم التطــرق اليهــا  ــه مــن إة امــور مهمــه عدي ــا تضمنت ــارات مل أروع الزي
خــال البحــث لذلــك تــم اختيــار هــذا املوضــوع والتعــرف عــى اهــم املضامني 

ــر. ــارة الغدي ــة زي ــى أمهي ــدالالت ع وال

وقســم البحــث اىل ثــاث مباحــث محــل املبحــث األول »قبســات مــن حيــاة 
اإلمــام عــي اهلــادي )عليــه الســام( »والــذي قســم اىل ثــاث مطالــب والــذي 
ــم  ــام( واه ــه الس ــادي )علي ــام اهل ــاه اإلم ــن حي ــره ع ــذه خمت ــه نب ــني في ب
االعــال التــي قــام فيهــا يف عــره، امــا املبحــث الثــاين فحمــل عنــوان »زيــارة 
الغديــر وأمهيتهــا يف التاريــخ »: والــذي قســم اىل ثــاث مطالــب، اذ اوضــح فيــه 
الزيــارة يف اللغــة واألصــاح وذكرهــا يف القــران الكريــم واألحاديــث النبويــة 
الرشيفــة مــع توضيــح أمهيــة الزيــارة الغديريــة وعظمتهــا، فيــا تطــرق املبحــث 
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الثالــث اىل« مضامــني زيــارة الغديــر العظيمــة املرويــة عــن اإلمــام عــي اهلــادي 
)عليــه الســام( »والــذي قســم اىل اربعــة مطالــب والــذي اوضــح فيــه اهــم مــا 
قالــه اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( عنــد زيارتــه جلــده أمــر املؤمنــني )عليــه 
ــة املنــورة اىل ســامراء اذ  الســام( عندمــا اشــخصه احلاكــم العبــايس مــن املدين
بــني فيــه جهــاد وبطــوالت اإلمــام عــي مــع رســول اهلل )صــل اهلل عليــه والــه 
ــه  ــه وال ــل اهلل علي ــول )ص ــد الرس ــة بع ــي باخلاف ــام ع ــق اإلم ــلم( وح وس
وســلم(، مــع توضيــح اهــم صفــات وســات أمــر املؤمنــني )عليــه الســام(.

واعتمــد عــى جمموعــة كتــب ومنهــا: كتــاب اخلصــال ايب للشــيخ الصــدوق، 
اخلصــال وكذلــك كتــاب علــل الرشائــع، وكتــاب األصــول مــن الــكايف اجلــزء 
2 للكلينــي،، وكتــاب حيــاة اإلمــام عــي اهلادي)عليــه الســام( دراســة وتليــل 
لباقــر رشيــف القريــي، ومــن املوســوعات منهــا: لســان العــرب البــن منظــور، 

املجلــد 6 وغرهــا مــن الكتــب االخــرى. ومــن اهلل التوفيــق 

املبحث الأول:قب�سات من حياة الإمام علي الهادي)عليه ال�سالم(

املطلب الأول: ولدته ون�ساأته 

ولــد عــي يف النصــف مــن شــهر ذي احلجــة او الثــاين مــن رجــب عــام 212ه 
ويقــال 214ه يف موضــع قــرب املدينــة املنــورة يســمي بـــ رصبيــا)1( ومعدنــه هــو 
ــة فأبــوه  ــة االهلي ــة والعناي ــة، ولــد وهــو حمــاط بالرعاي الرســالة الســاوية النبوي

والنرش  للطباعة  اهلل  انصار  )مطبعة  اإلسامية،  احلياة  يف  األئمة  دور  اليعقويب،  حممد   )1(
والتوزيع، د. م.، ط 2، 1425(، ص 349. 
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اإلمــام املعصــوم هــو حممــد اجلــواد )عليــه الســام( وامــة التقيــة النقيــة الفاضلة 
هــي ســانه املغربيــة)1(.

ونشــأ اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( يف ارسة وبيــت متيــزت بالعلــم واملعرفة 
وبســلوكها وآداهبــا الرفيعــة، اذ كان الكبــر يوقــر وحيــرم الصغــر وبالعكــس، 
وكان مــن آداهبــم مــا رواه املؤرخــون عــن أهــل البيت)عليهــم الســام( وهــي 
ــه  ــني )علي ــام احلس ــا ان اإلم ــام(، ومنه ــم الس ــم )عليه ــة بينه ــات متوارث صف
ــا  ــام(، تعظي ــه الس ــن )علي ــام احلس ــه اإلم ــدي اخي ــني اي ــم ب ــام( مل يتكل الس
وتقديــرا واحرامــا لــه، وقــد روي عــن اإلمــام الســجاد )عليــه الســام( مل يــأكل 
مــع مربيتــه مــع طلبهــا ان يــأكا معــا، لكــن اإلمــام الســجاد )عليهــم الســام( 
كان يمتنــع مــن ذلــك خشــيا مــن ان يكــون الطعــام الــذي يريــد االكل منــه يقــع 
ــة  ــاق العالي ــذه األخ ــا)2( فه ــا هل ــا ومانع ــك عائق ــح بذل ــا، ويصب ــه نظره علي
ــى  ــيعتهم ع ــوا ش ــام( وحث ــم الس ــت )عليه ــل البي ــا أه ــي تعلمه ــة الت الرفيع
تعلمهــا وااللتــزام هبــا فيــا هلــا مــن اخــاق نبويــة ســاوية تعجــز الكلــات عــن 

التعبــر عنهــا ووصفهــا.

ــد  ــام حمم ــده اإلم ــاة وال ــدة وف ــة بع ــام( اإلمام ــه الس ــادي )علي ــوىل اهل ت
ــه الســام( وهــو يف عمــر ســت ســنوات او ثــان ســنوات وعنــد  اجلــواد )علي

االنوار يف سلسلة االطهار،  السام( عارش  اهلادي )عليه  فاطمة عي جعفر، اإلمام عي   )1(
)الكويت، 2010 م(، ص 11 - 12. 

)2( باقر رشيف القريش، نفحات من سرة ائمة أهل البيت )عليهم السام(، )مطبعة رشيعت، 
قم، ط 6، 2007 م(، ص 332. 
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ــة املنــورة واعطــاه  خــروج والــده اىل بغــداد مل يأخــذه معهــا بــل تركــه يف املدين
ــه)1( ــه وثقات ــهد اصحاب ــة بمش ــه باإلمام ــص علي ــث ون مواري

املطلب الثاين: اهم الدوار التي قام بها الإمام علي الهادي)عليه ال�سالم( 

عــاش اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( يف زمــن حــكام بنــي العباســيني وهــم 
ــز)2(  ــتعني واملعت ــر واملس ــوكل واملنت ــق واملت ــم والواث ــن املعتص ــتة: كا م س
ــى  ــه ع ــام( لكن ــم الس ــل البيت)عليه ــن أله ــني واحلاقدي ــن املعادي ــوا م وكان

ــه الســام( بأعــال عــدة منهــا:  ــام االمام)علي الرغــم مــن ذلــك ق

- قيــادة النــاس وتوجيههــم وارشــاداهتم نحــو الطريــق الســليم اذ كان 
ــيا يف  ــيني والس ــاة العباس ــن الطغ ــر م ــاس اكث ــوب الن ــى قل ــر ع ــر كب ــه تأث ل
املدينــة ممــا ادى اىل الوشــاية عليــه مــن قبــل اعــوان املتــوكل وأنصــاره)3( الــذي 
امــر جاوزتــه بإحضــار اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( اىل ســامراء واســكنه يف 
ــه ليــا ونــارا، وكان مــن اســباب ذلــك  ــة علي منطقــة العســكر ووضــع مراقب
ــورة  ــوكل بخط ــوا اىل املت ــد كتب ــوكل ق ــوان املت ــن اع ــدة م ــوان ع ــل ان اع النق
اإلمــام عليهــم وعــى مناصبهــم نتيجــة طاعــة النــاس لديــة ومــن الذي كتبــوا اىل 

املرتى  )دار  السام(،  عليهم  البيت  أهل  ائمة  حياة  من  املوجز  املوسوي،  عي  عباس   )1(
للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، 2004 م(، ص 135. 

)2( حممد جواد الطبيس، حياة اإلمام اهلادي: دراسة وتليل، )مطبعة رشيعت، قم، 1425ه(، 
ص 305. 

)3( عبد اهلل اليوسف، اإلمام عي اهلادي )ع(، )دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، 
ط 2، 2005 م(، ص 21 - 30. 
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الطاغيــة املتــوكل هــو برحيــة العبــايس الــذي كان مســؤول عــن احلرمــني بقــول: 
ــن  ــي ب ــرج ع ــة، فأخ ــة واملدين ــة بمك ــك حاج ــت ل ــو كان ــت ان ل ــو كان ))ان ل
حممــد اهلــادي )عليــه الســام( منهــا فــان النــاس هنــا رهــن طاعتــه(()1( فضــا 
ــادي  ــي اهل ــام ع ــؤذي اإلم ــذي كان ي ــد ال ــن حمم ــد اهلل ب ــة عب ــن وايل املدين ع
ــه الســام( برســالة اىل املتــوكل  ــه الســام( وملــا اخــرب اإلمــام اهلادي)علي )علي
ــام(  ــه الس ــي اهلادي)علي ــام ع ــا باألم ــس حب ــوايل لي ــل ال ــوكل بتبدي ــام املت ق
وانــا خوفــا مــن ثــوران العلويــني عليــه وفكــر بطريقــة جلبــه اىل ســامراء بانــه 

ــا وجــد اإلمــام نفســه مضطــرا جــاء اىل ســامراء)2( ــه وحين مشــتاقا إلي

ومــن االعــال االخــرى التــي قــام هبــا اإلمــام هــو تعميــق الفكــر اإلســامي 
مــن خــال توجيــه األمــة نحــو الثقافــة القرآنيــة مــن خــال تعميقهــا وغرســها 
يف نفــوس النــاس وفضــح ثقافــة الطاغــوت وثقافــة اجلهــل والتخلــف والتــي 

كان هلــا اثــر اســايس يف ختلــف األمــة حضاريــا)3(.

املطلب الثالث: القابه وكناه ووفاته 

ــه الســام( باأللقــاب متعــددة منهــا: النجيــب واهلــادي  لقــب اإلمــام )علي
ــوكل  ــكري واملت ــب والعس ــني والطي ــامل واالم ــه والع ــي والفقي ــى والنق واملرت

)1( حممد احلسيني الشرازي، من حياة اإلمام اهلادي )عليه السام(، )دار العلقمي للطباعة 
والنرش، كرباء املقدسة، 2008 م(، ص 85. 

)2( حممد احلسيني الشرازي، املصدر السابق، ص 85 - 86. 
)3( عبد اهلل اليوسف، املصدر السابق، ص 31. 
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ــح)1( ــن والناص واملؤمت

ــر  ــن جعف ــوس ب ــن م ــده ايب احلس ــد ج ــث بع ــن الثال ــو احلس ــاه اب ــن كن وم
ــام()2( ــه الس ــا )علي ــن الرض ــام(، وايب احلس ــه الس )علي

تــويف اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( عــى الرغــم مــن اختــاف الروايــات 
يف اليــوم والشــهر لكــن اغلبهــا تؤكــد انــه استشــهد يف الثالــث مــن رجــب عــام 
254 ه مســموما الــذي دســه إليــه احلاكــم العبــايس املعتــز لعنــه اهلل، ودفــن يف 
ــن  ــزوار م ــده ال ــايل تقص ــوم ع ــف الي ــربه الرشي ــراق وق ــامراء يف الع ــة س مدين

ــا)3( ــارق االرض وغرهب مش

املبحث الثاين: زيارة الغدير واأهميتها يف التاريخ 

املطلب الأول: البعاد اللغوية وال�سطالحية للزيارة 

ــْدر، وقيل اعــى الصدر او  ْوُر: أي بالفتــح الصَّ الزيــارة يف اللغــة: تعــود اىل الــزَّ
ْدر  وســطه او اعــاه او ملتقــى جوانــب عظــام الصــدر كافــة، ويقــل: مجاعــة الصَّ

)1( رشيد الدين ايب عبد اهلل حممد بن عي بن شهر اشوب )ت: 588 ه(، مناقب ال ايب طالب، 
تقيق: عي السيد مجال ارشف احلسيني، )مطبعة رشيعت، قم املقدسة، 1432 ه(، اجلزء 
12، ص 335؛ عي حممد عي دخيل، روائع من حياة املعصومني االربعة عرش )عليهم 

السام(، )دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، ط 2، 2005 م(، ص 393. 
)2( رشيد الدين ايب عبد اهلل حممد بن عي بن شهر اشوب )ت: 588 ه(، املصدر السابق، ص 

335؛ حممد اليعقويب حممد اليعقويب، املصدر السابق، ص 349. 
)3( عي حممد عي دخيل، املصدر السابق، ص 394. 
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ــدت  ــَزْوِري، او قص ــُه بِ ــًا اي تلّقْيُت ــع: ازواٌر،)1( وُزْرُت ُفان ، واجلم ــفِّ ــن اخل م
َزْوَرُه أي َوَجْهُتــُه، َوَرُجــُل زائــٌر، وقــوم َزْوٌر، نحــو َســْفٍر وَســافٍِر، ويقــال: َرُجــُل 
ْوِر،  َوُر: ميــان يف الــزَّ َزْوٌر، ويكــون مصــدر موصوفــًا بــه نحــو: َضْيــف،، والــزَّ
ــْمَس  ــَرى الشَّ ــه تعــاىل:(( َوَت ْوِر)2( وقــد جــاء يف قول ــزَّ واألْزَوُر: املنحــرف اىل ال
ــاىل:  ــه تع ــك قول ــنِي(()3(، وكذل ــْم ذاَت اْلَيِم ــْن َكْهِفِه ــزاَوُر َع ــْت َتَت إِذا َطَلَع

ــًا َوُزورًا(()5(. وِر(()4(، وايضــا قولــه تعــاىل: ))ُظْل ــوا َقــْوَل الــزُّ ))َواْجَتنُِب

ــًا  ــدا وتعظي ــا ومتجي ــارة يف االصطــاح: هــو التوجــه اىل املــزور تكري والزي
لــه، واستئناســًا بــه، وزيــارة شــخص مــا: أي قصــده والذهــاب اليــه)6(، وعــن 
عــي عــن أبيــه عــن ابــن ايب عمــر عــن عــي النهــدي عــن احلصــني عــن اإلمــام 
احلســني عليــه الســام قــال: ))مــن زار أخــاه يف اهلل قــال اهلل عــز وجــل: إيــاي 

)1( ابن منظور، لسان العرب، )دار احياء الراث العريب للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، 
1988 م(، املجلد 6، ص 110 - 111؛ حممد مرتى احلسيني الزبيدي، تاج العروس 
من جواهر القاموس، تقيق: نواف اجلراح، )دار صادر، بروت، 2011 م(، اجلزء 5، 

ص 145. 
)2( الراغب االصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، تقيق:صفوان عدنان داوودي، )دار القلم، 

دمشق، ط 3، 2002 م(، ص 386 - 387. 
)3( سورة الكهف، اية 17. 

)4( سورة احلج، اية 30. 
)5( سورة الفرقان، اية 4. 

)6( عبد اهلل عيسى ابراهيم الغديري، القاموس اجلامع للمصطلحات الفقهية، )دار املحجة 
البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، ط 2، 2005 م(، اجلزء 1، ص 235. 
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؛ ولســت أرىض لــك ثوابــًا دون اجلنــة(()1(  زرت وثوابــك عــيَّ

والزيــارة هلــا تعبــر اخــر: حضــور واجتــاع والتقــاء روحــي قلبــي ومعنــوي 
يستشــعر بــه الزائــر يف كنــف مــزوره نتيجــة الغــزارة التــي تقتطفهــا ســيكولوجية 
ونفســية الزائريــن مــن انــوار الشــخصية املقدســة املــزورة، ذات الســات االهليــة 
الســامية العاليــة، وهــي الزيــارة املعروفــة لائمــة أهــل البيت)عليهــم الســام( 

واوليائهــم الصاحلــني)2(.

املبحث الثاين: ذكر الزيارة يف القران الكرمي والأحاديث النبوية ال�سريفة

الزيــارة مــن االمــور املهمــة التــي اكــد عليهــا القــران الكريــم يف الكثــر مــن 
اآليــات القرآنيــة التــي حثــت عليهــا ولــو بصــورة غــر مبــارشة والزيــارة عــى 
انــواع ســواء كانــت زيــارة الوالديــن او االقــارب او اجلــران او زيــارة القبــور 
ــا  ــد فيه ــي اك ــات الت ــن اآلي ــام( وم ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــارة ائم زي
ــوا  القــران الكريــم عــى الزيــارة هــي: ))إِْذ َيَتناَزُعــوَن َبْينَُهــْم َأْمَرُهــْم َفقاُلــوا اْبنُ
ِذيــَن َغَلُبــوا َعــى َأْمِرِهــْم َلنَتَِّخــَذنَّ َعَلْيِهــْم  ــْم َأْعَلــُم هِبـِـْم قــاَل الَّ ُ َعَلْيِهــْم ُبنْيانــًا َرهبُّ

ــِجدًا(()3( َمْس

نزلــت هــذه اآليــة يف شــأن اصحــاب الكهــف، ونــزاع القــوم عليهــم بعــد ان 

)1( ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي، األصول من الكايف، )دار الكتب 
اإلسامية، طهران، 1363ش(، اجلزء 2، ص 176. 

)2( مؤسسة اإلمام اهلادي عليه السام، موسوعة زيارات املعصومني عليهم السام )املقدمة(، 
)مطبعة اعتاد، قم، 1383ش(، ص 53. 

)3( سورة الكهف، اية 21. 
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اماهتــم اهلل لذلــك تــم بنــاء مكانــم مســجد ألجــل الزيــارة والعبــادة والتذكــر 
بــاهلل ســبحانه وتعــاىل وعظمتــه يف امــور اخللــق، واصبــح أهــل الكهــف 

ــاجد ــارة املس ــى زي ــد ع ــل يؤك ــز وج ــاري ع ــزار)1(، أي ان الب ــاب م اصح

ـُـْم إِْذ َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم جاُؤَك  وايــة اخــرى تؤكــد عــى الزيــارة هــي ))َوَلــْو َأنَّ
ابــًا َرِحيا(()2( ُســوُل َلَوَجــُدوا اهللَ َتوَّ َفاْســَتْغَفُروا اهللَ َواْســَتْغَفَر هَلـُـُم الرَّ

نزلــت اآليــة ي املنافقــني الــذي تنازعــوا يف امــر ومل يذهبــوا اىل الرســول اهلل 
)صــل اهلل عليــه والــه وســلم( وانــا ذهبــوا اىل غــره، ومل يندمــوا عــى فعلهــم 
ــني  ــلم( وب ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــول اهلل )ص ــم رس ــف امره ــد ان كش اال بع
اســائهم، ولــو انــم اوضحــوا النــدم عــى فعلتهــم الســتغفر النبــي هلــم ولتــاب 
ــى  ــع ع ــا اجتم ــرش رج ــي ع ــك ان اثن ــان ذل ــم، وبي ــل عليه ــز وج ــاري ع الب
ــه كان  ــول علي ــل الدخ ــلم( وقب ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــول اهلل )ص ــده لرس مكي
ــه وســلم(:  ــه وال ــك فقــال رســول اهلل )صــل اهلل علي ــد اخــربه بذل ــل ق جربائي
))ان قومــا دخلــوا يريــدون امــرا ال ينالونــه.، فليقومــوا وليســتغفروا اهلل حتــى 
ــول اهلل  ــون اىل رس ــون يقدم ــا يذنب ــلمون عندم ــك كان املس ــم(( لذل ــتغفر هل اس
ــه االســتغفار والشــفاعة، وشــاهد  ــون من ــه وســلم( ويطلب ــه وال )صــل اهلل علي
املســلون ان هــذا العمــل تكريــا للنبــي فاســتمروا بالعمــل حتــى بعــد وفاتــه)3(

والنرش  الطبع  )مؤسسة  الرضوية،  الزيارة  فيفضل  الصحيح  االراين،  خداميان  مهدي   )1(
التابعة لاستانه الرضوية املقدسة، مشهد، 1388ش(، ص 10- 11. 

)2( سورة النساء، اية 64. 
)3( مهدي خداميان االراين، املصدر السابق، ص 11 - 12. 
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أي ان هــذه اآليــة تؤكــد عــى الزيــارة واملجــيء لرســول اهلل )صــل اهلل عليــه 
والــه وســلم( واالســتغفار منــه، اجــال وتكريــا وتعظيــا لــه وملقامــه.

ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــوال أه ــن اق ــر م ــارة يف كث ــا وردت الزي ك
ومنهــا يف زيــارة االخــوان حبــا لبعضهــم البعــض وألجــل التقــرب اىل البــاري 
ٌء  ــَس يَشْ ــام(: ))َلْي ــه الس ــم )علي ــام الكاظ ــن اإلم ــاء ع ــد ج ــل فق ــز وج ع
َأْنَكــى إِلْبِليــَس وُجنُــوِده ِمــْن ِزَيــاَرِة اإِلْخــَواِن يِف اهللَّ َبْعِضِهــْم لَِبْعــٍض َقــاَل وإِنَّ 
امْلُْؤِمنَــنْيِ َيْلَتِقَيــاِن َفَيْذُكــَراِن اهللَّ ُثــمَّ َيْذُكــَراِن َفْضَلنَــا َأْهــَل اْلَبْيــِت َفــَا َيْبَقــى َعــَى 
ِة َمــا جَيُِد  ُد َحتَّــى إِنَّ ُروَحــه َلَتْســَتِغيُث ِمْن ِشــدَّ َوْجــه إِْبِليــَس ُمْضَغــُة حَلـْـٍم إاِلَّ خَتَــدَّ
نـَـاِن َفَيْلَعنُوَنــه َحتَّــى اَل َيْبَقــى َمَلــٌك  اُن اجْلِ ــَاِء وُخــزَّ ِمــَن األمََلِ َفَتُحــسُّ َمَاِئَكــُة السَّ
ــورًا(()1(، وكذلــك مــا جــاء عــن  ــرًا َمْدُح ــئًا َحِس ــُع َخاِس ــه َفَيَق ٌب إاِلَّ َلَعنَ ــرَّ ُمَق
ــزاوروا فــان يف زيارتكــم  ــه: ))ت ــاء الديــن قول اإلمــام الصــادق مــن اجــل احي
إحيــاء لقلوبكــم، وذكــرا ألحاديثنــا، وأحاديثنــا تعطــف بعضكــم عــى بعــض، 
فــان أخذتــم هبــا رشــدتم ونجوتــم، وإن تركتموهــا ضللتــم وهلكتــم فخــذوا 
ــه  ــر )علي ــام الباق ــن اإلم ــاء ع ــا ج ــا م ــم(()2( وايض ــم زعي ــا بنجاتك ــا وأن هب
الســام(: ))تــزاوروا يف بيوتكــم فــإن ذلــك حيــاة المرنــا، رحــم اهلل عبــدا أحيــا 

الكايف،  329ه(،   /327 )ت  الرازي  الكليني  اسحاق  بن  يعقوب  بن  حممد  جعفر  ايب   )1(
املقدسة، 1428(،  قم  نوروحى،  )انتشارات  الكتب اإلسامية،  احياء  تقيق: مؤسسة 

اجلزء 1، ص 336. 
)2( حممد الريشهري، ميزان احلكمة: اخاقي، عقائدي، اجتاعي، سيايس، اقتصادي، اديب، 

)دار احلديث، قم، 2000 م(، املجلد 4، ص 1603. 
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ــا(()1(. أمرن

ــى  ــث ع ــام( يف احل ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن ائم ــاء ع ــا ج ــا م وايض
التــزاور يف اهلل، فقــد جــاء يف قــول اإلمــام عــي )عليــه الســام(: ))زوروا يف اهلل 
ــوا  ــداء اهلل وواصل ــوا أع ــوا يف اهلل، زايل ــوا يف اهلل وامنع ــوا يف اهلل، و أعط وجالس

ــاء اهلل(()2(. أولي

باإلضافــة اىل التأكيــد يف زيــارة قبــور أهــل البيــت )عليهــم الســام( مــا جــاء 
ــه الســام( لرســول اهلل )صــى اهلل  عــن رســول اهلل قــال: ))قــال احلســني )علي
عليــه وآلــه(: مــا جــزاء مــن زارك، فقــال: يــا بنــي مــن زارين حيــا أو ميتــا أو زار 
أبــاك أو زار أخــاك أو زارك، كان حقــا عــي ان أزوره يــوم القيامــة حتــى أخلصــه 

مــن ذنوبــه(()3(.

وكذلــك مــا جــاء عــن اإلمــام الرضــا: ))إن لــكل إمــام عهــدا يف عتــق أوليائه 
ــن  ــم، فم ــارة قبوره ــن األداء زي ــد وحس ــاء بالعه ــام الوف ــن مت ــيعته وان م وش
ــوا أئمتهــم شــفعاءهم  ــه كان ــوا في ــا رغب ــة يف زيارهتــم وتصديقــا ب زارهــم رغب

)1(-))ايب جعفر حممد بن عي ابن احلسن بن موسى بن بابوية القمي الشيخ الصدوق )ت: 
التابعة جلاعة  النرش اإلسامي  الغفاري، )مؤسسة  اكرب  381 ه(، اخلصال، تقيق:عي 

املدرسني، قم املقدسة، 1403 - 1362 ش(، ص 22. 
)2( عي بن حممد الليثي الواسطي، عيون احلكم واملواعظ، تقيق: حسني احلسيني البرجندي، 

)دار احلديث، د. ت(، ص 275. 
)3( ايب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي )ت: 368 ه. ق(، كامل الزيارات، تقيق: 

نرش الفقاهة، )مؤسسة النرش اإلسامي، ط 2، قم، 1420(، ص 40. 
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يــوم القيامــة(()1(.

فضــا عن مــا جــاء عــن اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(: ))إذا أردت زيارة 
أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( فاعلــم انــك زائــر عظــام آدم وبــدن نوح وجســم 

عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(()2(.

املطلب الثالث: اأهمية الزيارة الغديرية يف تاريخ الب�سرية

تعــد زيــارة الغديــر مــن اهــم زيــارات التــي اهتــم هبــا أهــل البيت)عليهــم 
ــة  ــد حج ــت بع ــة حصل ــة وعظيم ــة مهم ــة تارخيي ــل بحادث ــام(كونا تتص الس
الــوداع يف يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة عــام 10 ه، ويعتــرب هــذا اليــوم، 
يــوم للرمــز العظيــم واخلالــد يف دنيــا اإلســام، وهــو اليــوم الــذي نصــب فيــه 
ــذي  ــه وســلم( للحاكــم، واخلليفــة مــن بعــده ال ــه وال الرســول )صــل اهلل علي
ســيتوىل شــؤون هــذه األمــة الكبــرة، وهــو اإلمــام أمــر املؤمنني)عليــه الســام( 
خليفــة عــى املســلمني وكللــه بتــاج اإلمامــة والواليــة مــن بعــده بعــد ان مجــع 
النــاس كافــة يف منطقــة تســمى غديــر خــم الواقعــة يف املدينــة التــي تتفــرع فيهــا 
طــرق املدنيــني، املريــني، العراقيــني)3( وكان هــذا املوضــوع بأمــر مــن البــاري 

الصدوق)ت:  الشيخ  القمي  بابوية  بن  موسى  بن  احلسن  ابن  عي  بن  حممد  جعفر  ايب   )1(
احليدرية،  املكتبة  )منشورات  العلوم،  بحر  صادق  حممد  تقيق:  الرشائع،  علل   ،)381

النجف االرشف، 1966 م(، اجلزء 2، ص 459. 
)2(-))حممد الريشهري، املصدر السابق، ص 1607. 

للتحقيق  العلوم  )دار  سرته،  من  اضواء  السام(  اهلادي)عليه  اإلمام  السيف،  حممود   )3(
اإلمام  حياة  القريي،  باقر رشيف  146؛  ص  م(،  والتوزيع، 2007  والنرش  والطباعة 
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جــل وعــا للرســول األكــرم )صــل اهلل عليــه والــه وســلم( كــا تؤكــد ذلــك 
ــَك َوإِْن مَلْ  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ م ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــة: ))ي ــة الرشيف اآلي
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللَ ال هَيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُم ــَت ِرس ْغ ــا َبلَّ ــْل َف َتْفَع
ــد  ــلم( بي ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــول اهلل )ص ــذ رس ــك اخ ــَن(( )1( لذل اْلكافِِري
اإلمــام عــي )عليــه الســام( وقــال: ))مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم 

وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه(()1(

ــم  ــي لكيان ــدر احلقيق ــه املص ــم كون ــدا هل ــوم عي ــذا الي ــيعة ه ــد الش وتع
الفكــري والعقائــدي لذلــك تــأيت النــاس منــذ ذلــك التاريــخ كل عــام لزيــارة 
أمــر املؤمنــني )عليــه الســام(وجيددون لــه البيعــة والــوالء مــن خمتلــف بقــاع 
االرض عــى الرغــم مــن الظــروف السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة التــي 

ــارا)2(  ــارا وصغ ــونا كب يعش

وألمهيــة هــذا اليــوم فهــو مــن االيــام التــي يســتحب فيهــا الصيــام اذ يعــادل 
صيامــه كفــارة ســتني ســنة وروي يعــادل الصــوم فيــه الدهــر كلــه فضــا يعــادل 
ــه الســام(: ))هــل  ــة حجــة وعمــرة وقــد جــاء عــن اإلمــام الصــادق )علي مئ

عي اهلادي )عليه السام( دراسة وتليل، تقيق: مهدي باقر القريش، )مطبعة رشيعت، 
قم، 2008م(، ص 183؛ ايوب احلائري وجلنة البحوث، يف رحاب أهل البيت )عليهم 

السام( الغدير، )مطبعة ليى، د. م.، ط 2، 1426ه( ص 19 - 26. 
)1( عبد احلسني امحد االميني النجفي، موسوعة الغدير يف الكتاب والسنة واالدب: ثمرات 
دائرة  )مؤسسة  اإلسامي،  الراث  ألحياء  االكر  مركز  تقيق:  االقطار،  اىل  االسفار 

املعارف الفقه اإلسامي، قم املقدسة، 2007 م(، ج 1، ص 66. 
)2( باقر رشيف القريي، املصدر السابق، ص 183. 
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للمســلمني عيــد غــر يــوم اجلمعــة واالضحــى والفطــر؟ قــال نعــم: اعظمهــا 
حرمــة. قــال الــراوي: واي عيــد هــو؟ قــال: اليــوم الــذي نصــب فيه رســول اهلل 
)صــل اهلل عليــه والــه وســلم( أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( وقــال مــن كنــت 
مــواله فعــي مــوالة، ويــوم يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة. قــال الــراوي 
ومــاذا ينبغــي ان نفعــل يف ذلــك اليــوم؟ قــال: الصيــام والعبــادة والذكــر ملحمــد 
ــل اهلل  ــول اهلل )ص ــم، واوىص رس ــاة عليه ــام( والص ــم الس ــد )عليه وال حمم
عليــه والــه وســلم( أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( ان يتخــذ ذلــك اليــوم عيــدا 
وكذلــك كانــت االنبيــاء تفعــل، كانــوا يوصــون اوصياءهــم بذلــك فيتخذونــه 

عيــدًا(()1(

وان واقعــة الغديــر التــي تطــرق اليهــا اإلمــام عــي اهلــادي )عليــه الســام( 
مــن خــال زيــارة الغديــر مــن احلقائــق املهمــة الثابتــة املؤكــدة التــي ال يكــون 
ــر كا الفريقــني،  ــق حديــث الغدي فيهــا جــدال او خــاف مــن الفريقــني اذ وث
ــن  ــايب، وم ــرشة صح ــة وع ــو مائ ــة ه ــن الصحاب ــث م ــغ رواه احلدي ــد بل وق
التابعــني هــو اربعــة وثانــون تابــع، واحــيص عــدد طبقــات رواه حديــث الغديــر 
مــن ائمــة احلديــث وحفاظيــه ثــاث مئــة وســتون حمدثــا وعاملــا وهــذا يوضــح 

ويؤكــد ان حديــث الغديــر مــن اوثــق األحاديــث املتواتــرة)2(

املبحث الثالث: م�سامني زيارة الغدير العظيمة املروية عن الإمام علي الهادي)عليه 

)1( عباس القمي، مفاتيح اجلنان، )دار احياء الراث العريب، بروت، 2012 م(، ص 322 
 .323 -

)2( عبد اهلل امحد اليوسف، املصدر السابق، ص 135 - 136. 
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ال�سالم( 

تزخــر الزيــارة الغديريــة لألمــام عــي اهلادي)عليــه الســام( بمفاهيــم 
ومضامــني وحمتويــات واهــداف فكريــة وايدلوجيــة وعقائديــة يف مبتغــى 
االمهيــة والفائــدة، والتــي ينبغــي لــكل زائــر يتوقــف ويتأمــل يف عباراهتــا والتــي 
خاطــب هبــا اإلمــام اهلادي)عليــه الســام( جلــده امــر املؤمنني)عليــه الســام( 
ــن  ــا م ــام هب ــي ق ــام( والت ــه الس ــة جلده)علي ــاط جليل ــا نق ــح فيه ــي اواض والت

ــا: ــأنه، ومنه ــة ش ــاء كلم ــامي واع ــن اإلس ــرة الدي ــل ن اج

املطلب الأول: ا�سبقية الإمام علي بن ابي طالب)عليه ال�سالم( يف الإ�سالم 

فحــوى هــذه الزيــارة هــو ان اإلمــام عــي )عليــه الســام( اول الســابقني يف 
اإلســام، فضــا عــن االيــان والتصديــق بــا انــزل عــى رســول اهلل )صــل اهلل 
ــام  ــول اإلم ــاء يف ق ــه اذ ج ــاد مع ــه، واجله ــاة خلف ــلم( والص ــه وس ــه وال علي
عــي اهلــادي )عليــه الســام(: ))اشــهد انــك اخــو رســول اهلل ووصيــة ووارث 
علمــه وامنيــه عــى رشعــه، وخليفتــه يف امتــه، واول مــن امــن بــاهلل، وصــدق بــا 
انــزل عــى نبيــه(()1(، وكذلــك قــول اإلمــام عــي اهلــادي )عليــه الســام( ايضــا 
يف التأكيــد عــى اســام اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف الزيــارة نفســها بقــول: 
ــرشك  ــه يف دار ال ــدى صفحت ــد واب ــى وجاه ــاهلل وص ــن ب ــن ام ــت اول م ))وان

ــة والشــيطان يعبــد جهــرة(()2(. واالرض مشــحونة ضال

)1( عباس القمي، املصدر السابق، ص 417. 
)2( املصدر نفسه، ص 419. 
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وقــد اكــد اإلمــام عــي )عليــه الســام( بانــه اول مــن اســلم بقــول: ))اللهــم 
اين اول مــن انــاب، وســمع واجــاب مل يســبقني بالصــاة اال رســول اهلل)صــل 
اهلل عليــه والــه وســلم((()1(، وقــد اكــد املؤرخــون عــى دقــة كام األئمــة عــي 
اهلــادي )عليــه الســام( واالمــام عــي )عليــه الســام( الكثــرون ومنهــم حممــد 
بــن اســحاق قــال: ))كان أول ذكــر آمــن وصــدق عــي بــن أيب طالــب وهــو ابــن 
عــرش ســنني ثــم أســلم بعــده زيــد بــن حارثــة(()2( ويف روايــة اخــرى عــن زيــد 
بــن أرقــم قــال: ))أول مــن أســلم مــع رســول اهلل )صــل اهلل عليــه والــه وســلم( 
عــي بــن أيب طالــب(( )1( ويف حديــث اخــر عــن الطــربي عــن ايب قــال اخــذ 
رســول اهلل)صــل اهلل عليــه والــه وســلم( بيــد عي)عليــه الســام( وقــال: ))هــذا 
اول مــن امــن يب واول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة(()3( فضــا عــن أحاديــث 

كثــرة اخــرى.

املطلب الثاين: القرار لالأمام بالولية من خالل واقعة الغدير:

يؤكــد اإلمــام اهلــادي يف زياتــه عــى واقعــة الغديــر مــع توضيــح تفاصيلهــا، 
ــة اذ  ــة، واالمام ــام( بالوالي ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــلمني ألم ــة املس ــع مبايع م

)1( حممد باقر املجليس، بحار االنوار اجلامعة لدرر اخبار األئمة االطهار، تقيق: حممد باقر 
املحمودي، )طهران، 1992م(، اجلزء 34، ص 111. 

)2( ايب عبد الرمحن امحد بن شعيب النسائي، كتاب السنن الكربى، تقيق: عبد الغفار سليان 
البنداري وكروي حسن، )دار الكتب العلمية، بروت، 1991 م(، اجلزء 5، ص 105. 
)3( ايب جعفر حممد بن عي ابن احلسن بن موسى بن بابوية القمي الشيخ الصدوق )ت: 381 
الطباعة  )مركز  البعثة-قم،  مؤسسة   - اإلسامية  الدراسات  قسم  تقيق:  االمايل،  ه(، 

والنرش يف مؤسسة البعثة، قم، 1417(، ص 274. 
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ــك  ــلم( في ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــتجاب لنبيه)ص ــاىل اس ــال: ))وان اهلل تع ق
دعوتــه، ثــم امــره بإظهــار مــا اوالك المتــه اعــاء لشــانك، واعانــا لربهانــك، 
ودحضــا لألباطيــل، وقطعــا للمعاذيــر، فلــا اشــفق مــن فتنــة الفاســقني واتقــى 
ــْغ مــا ُأْنــِزَل إَِلْيَك  ُســوُل َبلِّ َا الرَّ فيــك املنافقــني. اوحــى إليــه رب العاملــني ))يــا َأهيُّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللَ ال  ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــا َبلَّ ِمــْن َربِّ
هَيْــِدي اْلَقــْوَم اْلكافِِريــَن(()1( فوضــع عــى نفســه اوزار املســر، ونــض يف رمضاء 
اهلجــر، فخطــب فاســمع ونــادى فابلــغ ثــم ســأهلم امجــع، فقــال: هــل بلغــت. 
فقالوا:اللهــم بــى. فقــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: الســت اوىل باملؤمنــني مــن 
انفســهم؟ فقالــوا: بــى فأخــذ بيــدك وقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا عي مــواله، 
وعــاد مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، فــا آمــن بــا انــزل 

اهلل فيــك عــى نبيــه اال قليــل، وال زاد اكثرهــم غــر ختســر(()2(

ــل  ــز وج ــاري ع ــن الب ــة م ــة واالمام ــرار بالوالي ــص االق ــذا الن ــا ه ــني لن يب
ــى  ــام( ردا ع ــه الس ــام عي)علي ــلم( لألم ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــه )ص لنبي
خمتلــف االقاويــل التــي ظهــرت يف وقتهــا مــن ســيتوىل اخلافــة بعــد رســول اهلل، 
لذلــك مجــع الرســول كافــة انحــاء البــرش واوضــح هلــم ان اخلليفــة مــن بعــده 
هــو اإلمــام عــي )عليــه الســام( لكنهــم عــى الرغــم مــن ذلــك خالفــو األمــر 

ــه وســلم(. ــه وال ــاه الرســول )صــل اهلل علي بعــد وف

كــا ويشــر اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( يف زيارتــه للغديــر، حينــا يعلــل 

)1( سورة املائدة، اية 67. 
)2( عباس القمي، املصدر السابق، ص 420 - 421. 
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موقــف اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف ســكوته وصمتــه عــن حقــه خليفــه بعــد 
ــه  ــى نفس ــه ع ــبب خوف ــس بس ــلم(، لي ــه وس ــه وال ــل اهلل علي ــول اهلل )ص رس
ــة،  ــا أهــل البيــت )عليهــم الســام( وشــيعتهم هــم أهــل التضحي ــه وإن وعيال
ــوا  ــو وعلم ــد رب ــود. وق ــدي الصم ــرب والتح ــود والص ــاء واجل ــداء واملعط والف
ــذا  ــات ه ــا ب أهــل البيــت )عليهــم الســام( شــيعتهم وحمبيهــم األخــاق وإن
األمــر انطاقــًا مــن رؤى موضوعيــة ظاهــرة نتيجــة الظــروف السياســية 
ــة  ــار التقي ــكان خي ــع، ف ــا يف املجتم ــة يف وقته ــت حاصل ــي كان ــة الت واالجتاعي
واملــدارة يمثــل املســار العقائــدي والســيايس الــذي وضعــه أهــل البيت)عليهــم 
ــامية  ــد اإلس ــاز املقاص ــل انج ــن اج ــة، وم ــة الصاحل ــة اجلاع ــام( حلاي الس

ــة)1(. ــى اخلاف ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــازع اإلم ــك مل يتن ــة لذل اجلليل

املطلب الثالث: جهاد الإمام علي و�سجاعته ومبيته يف فرا�س الر�سول حممد )�سل 
اهلل عليه واله و�سلم( 

ــه  ــة عــن اإلمــام عــي اهلــادي )علي ــة املروي ــارة الغديري ومــن مضامــني الزي
الســام( اشــارة اىل جهــاد اإلمــام عــي )عليــه الســام( وكان جهــاده عــى انواع 
ومنهــا مبيتــه يف فــراش الرســول )صــل اهلل عليــه والــه وســلم( لغــرض محايتــه 
مــن القتــل عندمــا اجتمعــت قريــش عــى التخلــص مــن رســول اهلل)صــل اهلل 
ــل لقتــل الرســول بالســيف  ــه وســلم( واخــذت شــابا مــن كل القبائ ــه وال علي

)مطبعة  الصاحلة،  اجلاعة  بناء  يف  السام(  )عليهم  البيت  أهل  دور  احلكيم،  باقر  حممد   )1(
عرت، قم، ط 2، 1382ش(، اجلزء 1، ص 325. 
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لــكل واحــد منهــم حتــى يضيــع دمــه بــني القبائــل)1(، ويعــد اإلمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو الفدائــي األول يف اإلســام، وقــد اشــار اىل ذلــك اإلمــام اهلــادي 
يف زيارتــه الغديريــة بقــول: ))واشــبهت يف البينــات عــى فــراش الذبيــح )عليــه 
الســام( اذ اجبــت كــا اجــاب واطعــت كــا اطــاع اســاعيل صابــرا حمتســبا((

)2( اذ قــاَل لــه كــا جــاء يف قولــه تعــاىل: ))يــا ُبنَــيَّ إيِنِّ َأرى يِف امْلَنــاِم َأينِّ َأْذَبُحــَك 

ــَن  ــاَء اهللُ ِم ــَتِجُديِن إِْن ش ــُر َس ــا ُتْؤَم ــْل م ــِت اْفَع ــا َأَب ــاَل ي ــرى ق ــا ذا َت ــْر م َفاْنُظ
ــَن(()3(. ابِِري الصَّ

باإلضافــة اىل توضيــح اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( اىل مشــاركه وصمــود 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف مجيــع املعــارك الرســول ومنهــا بقولــه: 
))واشــهد انــك يــا امــر املؤمنــني، جاهــدت يف اهلل حــق جهــاده، حتــى دعــاك 
اهلل اىل جــواره وقبضــك إليــه باختيــاره..... وجاهــدت يف اهلل صابــرا، وجــدت 
ــه الســام( قــول  بنفســك حمتســبا(()4(، وايضــا قــال اإلمــام عــي اهلــادي )علي
ــهورة،  ــات املش ــهودة، واملقام ــف املش ــك املواق ــها: ))ول ــارة نفس ــر يف الزي اخ

)1( للتفاصيل اكثر عن هذا املوضوع: عبد اهلل امحد يوسف، سرة اإلمام عي اهلادي )عليه 
)عليه  اهلادي  لألمام  والسياسية  والعلمية  األخاقية  للحياة  تليلية  دراسة  السام(: 
السام(، )دار املحجة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، 2016 م(، ص131 

 .135 -
)2( عباس القمي، املصدر السابق، ص 424. 

)3( سورة الصافات، اية 102. 
)4( عباس القمي، املصدر السابق، ص 418. 
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وااليــام املذكــورة يــوم بدر)1(ويــوم االحــزاب)2((()3( كــا تؤكــد تلــك املواقــف 
ــَر  ــوُب احْلَناِج ــِت اْلُقُل ــاُر َوَبَلَغ ــِت األَْبص ــي: ))َوإِْذ زاَغ ــة وه ــات القرآني اآلي
َوَتُظنُّــوَن بـِـاهللِ الظُّنُوَنــا * ُهنالـِـَك اْبُتــِيَ امْلُْؤِمنـُـوَن َوُزْلِزُلــوا ِزْلــزاالً َشــِديدًا * َوإِْذ 
ــْم َمــَرٌض مــا َوَعَدَنــا اهللُ َوَرُســوُلُه إاِلَّ ُغــُرورًا  ِذيــَن يِف ُقُلوهِبِ َيُقــوُل امْلُنافُِقــوَن َوالَّ
ــَتْأِذُن  ــوا َوَيْس ــْم َفاْرِجُع ــاَم َلُك ــِرَب ال ُمق ــَل َيْث ــا َأْه ــْم ي ــٌة ِمنُْه ــْت طاِئَف * َوإِْذ قاَل
ــُدوَن  ــْوَرٍة إِْن ُيِري ــَي بَِع ــا ِه ــْوَرٌة َوم ــا َع ــوَن إِنَّ ُبُيوَتن ــيَّ َيُقوُل ــُم النَّبِ ــٌق ِمنُْه َفِري
ــا  ــذا م ــوا ه ــزاَب قاُل ــوَن األَْح ــا َرَأ امْلُْؤِمنُ ــاىل: ))َومَلَّ ــه تع ــرارًا(()4( وقول إاِلَّ فِ
ــِليًا(()5(  ــًا َوَتْس ــْم إاِلَّ إِيان ــا اهللُ َوَرُســوُلُه َوَصــَدَق اهللُ َوَرُســوُلُه َومــا زاَدُه َوَعَدَن
فضــا عــن قــول اإلمــام عــي اهلــادي عــن قتــال اإلمــام عــي )عليــه الســام(: 
ِذيــَن َكَفــُروا  ))فقتلــت عمرهــم وهزمــت مجعهــم(( وقولــه تعــاىل: ))َوَردَّ اهللُ الَّ
ــزًا(()6(  ــا َعِزي ــاَل َوكاَن اهللُ َقِويًّ ــنَي اْلِقت ــى اهللُ امْلُْؤِمنِ ــْرًا َوَكَف ــوا َخ ــْم مَلْ َيناُل بَِغْيظِِه
واشــار اإلمــام عــي اهلــادي )عليــه الســام( اىل مشــاركه وجهــاد اإلمــام عــي 

)1( للتفاصيل عن معركة بدر ينظر: حممد حسن دخيل، قصص بطوالت اإلمام عي )عليه 
السام(، )دار املرتى، بروت، 2004 م(، ص 14 - 27. 

)2( للتفاصيل عن معركة االحزاب ينظر: ايب احلسن عي بن ايب الكرم حممد بن حممد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباين »ابن االثر »، الكامل يف التاريخ، تقيق: ايب الفداء عبد 

اهلل القايض، )دار الكتب العلمية، بروت، 1987 م(، املجلد 2، ص 70 - 77. 
)3( عباس القمي، املصدر السابق، ص 422. 

)4( سورة االحزاب، اية 10 - 13. 
)5( سورة االحزاب، اية 22. 
)6( سورة االحزاب، اية 25. 
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ــه الســام( يف معركــة احــد التــي حدثــت عــام 3 ه)1( اذ  ــن ابــي طالــب )علي ب
قــال: ))ويــوم احــد اذ يصعــدون وال يلــوون عــى احــد، والرســول يدعوهــم يف 
اخراهــم، وانــت تــذود هبــم املرشكــني عــن النبــي، ذات اليمــني وذات الشــال 

ــني(()2( ــك اخلاذل ــر ب ــني، ون ــا خائف ــاىل عنك ــم اهلل تع ــى رده حت

كــا اشــار اإلمــام اهلــادي اىل مشــاركة اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف معركــة 
خبــر عــام 6 ه)3( اذ قــال: ))اذ اظهــر اهلل خــور املنافقــني وقطــع دابــر الكافريــن، 
واحلمــد هلل رب العاملني(()4(كــا جــاء يف قولــه تعــاىل: ))َوَلَقــْد كاُنــوا عاَهــُدوا اهللَ 

ــوَن األَْدبــاَر َوكاَن َعْهــُد اهللِ َمْســُؤالً(()5( ِمــْن َقْبــُل ال ُيَولُّ

ــي  ــام ع ــاركة اإلم ــام( اىل مش ــه الس ــادي )علي ــام اهل ــح اإلم ــا اوض وايض
ــه الســام( يف يــوم حنــني عــام 8 ه)6( والتــي اكــد عليهــا القــران الكريــم  )علي
بقولــه تعــاىل: ))إِْذ َأْعَجَبْتُكــْم َكْثَرُتُكــْم َفَلــْم ُتْغــِن َعنُْكــْم َشــْيئًا َوضاَقــْت َعَلْيُكــُم 

الفكر  )دار  الرسول،  غزوات  الكعبي،  زهر  ينظر:  اكثر  املوضوع  هذا  عن  للتفاصيل   )1(
العريب، بروت، 1996 م(، ص 49 - 65. 

)2( عباس القمي، املصدر السابق، ص 422. 
)3( للتفاصيل عن هذا املوضوع اكثر: كال عي املنتظر، رسايا وغزوات الرسول، )دار اجليل، 

بروت، 1998(، ص177 - 181. 
)4( عباس القمي، املصدر السابق، ص 423. 

)5( سورة التوبة، اية 15. 
)6( للتفاصيل عن هذا املوضوع اكثر ينظر: زهر االعرجي، اإلمام عي بن ايب طالب السرة 
الذاتية واالجتاعية، )دار الوالء للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، ط 2، 2008 م(، 

ص 439 - 454. 
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ــَزَل اهللُ َســِكينََتُه َعــى َرُســولِِه  ــمَّ َأْن ــَن * ُث ــْم ُمْدبِِري ْيُت ــمَّ َولَّ ــْت ُث ــا َرُحَب األَْرُض بِ
َوَعــَى امْلُْؤِمنـِـنَي(()1( وقــال اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( ايضــا عــن جــده أمر 
املؤمنــني )عليــه الســام(: ))شــهدت مــع النبــي )صــل اهلل عليــه والــه وســلم( 
مجيــع حروبــه ومغازيــه، تمــل رايــة االمامــة، وتــرب بالســيف قدامــه، ثــم 
ــك  ــن علي ــن، ومل يك ــرك يف املواط ــور، ام ــك يف االم ــهور وبصرت ــك املش حلزم
امــر(()2( أي ان اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( اشــار يف كل تلــك املواقــف اىل 
ــي يمتلكهــا جــده  ــة والشــجاعة الفائقــة والبطــوالت الغــراء الت اجلهــود العالي
أمــر املؤمنــني )عليــه الســام(، وثباتــه يف املعــارك وعــدم فــراره مــن أي كافــر 
ــن ود  ــرو ب ــوة كعم ــجاعة وق ــن ش ــم م ــمع عنه ــا يس ــم مم ــى الرغ ــق ع او مناف
العامــري لكنــه اإلمــام عــي )عليــه الســام( بــارزه وقتلــه بربــه رجــل واحــدة 
ال تنثــي وغــره، كل ذلــك تملــه اإلمــام عــي )عليــه الســام( مــن اجــل تثبيــت 

اركان الديــن اإلســامي واعــاء كملــة احلــق.

املطلب الرابع:خ�سائ�س ومميزات اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(:

ــني  ــر املؤمن ــده أم ــه جل ــام( يف زيارت ــه الس ــادي )علي ــام اهل ــح اإلم اوض
)عليــه الســام( فضائــل وخصائــص ومميــزات عــدة والتــي امتــاز هبــا عــن كافــة 
النــاس ومنهــا قولــه: ))واشــهد انــك مل تــزل للهــوى خمالفــا، وللتقــى حمالفــا، 
وعــى كظــم الغيــظ قــادرا، وعــن النــاس عافيــا غافــرا، واذا عــيص اهلل ســاخطا، 
واذا اطيــع اهلل راضيــا، وبــا عهــد اليــك عامــا، راعيــا ملــا اســتحفظت، حافظــا 

)1( سورة التوبة، اية 25 - 26. 
)2( عباس القمي، املصدر السابق، ص 423. 
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ــا  ــك م ــهد ان ــدت، واش ــا وع ــرا م ــت، منتظ ــا محل ــا مل ــتودعت، مبلغ ــا اس مل
اتقيــت ضارعــا، وال امســكت عــن حقــك جازعــا، وال احجمــت عــن جماهــدة 
ــا، وال  ــرىض اهلل مداهن ــا ي ــاف م ــا بخ ــرت الرض ــاكا، وال اظه ــك ن عاصي
وهنــت ملــا اصابــك يف ســبيل اهلل، وال ضعفــت وال اســتكنت عــن طلــب حقــك 
ــا، معــاذ اهلل ان تكــون كذلــك بــل اذ ظلمــت احتســبت ربــك وفوضــت  مراقب

ــه امــرك(()1(. إلي

ــه  ــة وتضامن ــوى، وحمالف ــة لله ــو خمالف ــات ه ــن صف ــول م ــذا الق ــني ه يب
ــه،  ــيئني ل ــاحمته للمس ــذره ومس ــوه وع ــع عف ــظ، م ــه للغي ــع كظم ــى، م للتق
وشــدته للارقــني واملرتديــن عــن الديــن اإلســامي، مــع ثباتــه للحــق امــام كل 

ــوده.. ــا موج ــت يف حينه ــي كان ــروف الت ــات والظ التحدي

ومــن الصفــات االخــرى التــي اوضحهــا اإلمــام اهلــادي جلــده أمــر املؤمنني 
يف قولــه: ))ال تفــل بالنوائــب، وال هتــن عنــد الشــدائد، وال تجــم عــن حمارب، 
ــد  ــن عن ــك، واوىل مل ــا علي ــرى باط ــك، واف ــك الي ــر ذل ــب غ ــن نس ــك م اف
عنــك، لقــد جاهــدت يف اهلل حــق اجلهــاد، وصــربت عــى االذى صرب احتســاب، 
وانــت اول مــن امــن بــاهلل وصــى لــه وجاهــد، وابــدى صفحتــه يف دار الــرشك 
واالرض مشــحونة ضالــة، والشــيطان يعبــد جهــرة، وانــت القائــل: ال تزيــدين 
ــاس  ــلمني الن ــو اس ــة، ول ــي وحش ــم عن ــزة، وال تفرقه ــويل ع ــاس ح ــرة الن كث

مجيعــا مل اكــن مترعــا(()2(

)1( عباس القمي، مفاتيح اجلنان، ص 418. 
)2( املصدر نفسه، ص 419. 
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يبــني لنــا هــذا القــول ان اإلمام عــي )عليــه الســام( ال يبــايل بكثــرة املصائب 
والنكبــات والفواجــع عــى الرغــم ممــا يقولــون عليــه الكفــار واملنافقــني 
واملارقــني، وانــه مســتمرا يف جهــاد يف ســبيل اهلل حتــى املــوت ولــو تفــرق عنــه 

ــه. ــبيل اهلل ودين ــال يف س ــاح والنض ــتمر يف الكف ــه مس ــاس، وان ــع الن مجي

اخلامتة

بعد امتام البحث ت التوصل اىل جمموعة من النتائج االتية:

ــام(  ــه الس ــادي )علي ــى اهل ــام ع ــا اإلم ــي رواه ــر الت ــارة الغدي ــد زي - تع
مــن بــني الزيــارات التــي زار هبــا جــده امــر املؤمنني)عليــه الســام( اذ توجــد 
زيــارات اخــرى هلــا يف زيــارة ال جــداده )عليهــم الســام( وهــي زيــارة اجلامعــة 

الكبــرة.

- اشــار اإلمــام اهلادي)عليــه الســام( اىل مجيــع املواقــف واحلــاالت 
واالوضــاع التــي تعــرض هلــا اإلمــام عــي )عليــه الســام( مــن مصائــب وحمــن 
وشــدائد واذى مــن الكافريــن واملنافقــني وتمــل كل تلــك االمــور مــن اجــل 
ــه عــى الرغــم  تبليــغ الرســالة الســاوية التــي كلــف هبــا، وعــدم نزاعــة وحرب
مــن اخــذ اخلافــة منــه ألجــل اعــاء كلمــة اإلســام وتثبيــت دينــه وانــا اتبــع 
ــاوية  ــالة الس ــداد الرس ــل امت ــة ألج ــه باإلمام ــدارة يف حق ــة وامل ــلوب التقي اس

ــة. املحمدي

- اوضــح البحــث احقيــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( باخلافــة مــن خــال 
االستشــهاد بالعديــد مــن اآليــات القرآنيــة التــي اكــدت ذلــك لكــن عــى الرغم 
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مــن ذلــك مل تعطــي اخلافــة لألمــام عــي )عليــه الســام( بعــد رســول اهلل )صل 
اهلل عليــه والــه وســلم(.

ــام(  ــه الس ــي اهلادي)علي ــام ع ــل اإلم ــن قب ــة م ــارة الغديري ــاءت الزي - ج
ــذي كان  ــايس ال ــوكل العب ــه املت ــا ازاء سياس ــيا وأيدولوجي ــا سياس ردا وجواب
مــن اشــد اعــداء أهــل البيت)عليهــم الســام( لكــي يثبــت لشــيعتهم وحمبيهــم 
واتباعهــم مكانــه وعظمــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( فاكــد يف هــذه الزيــارة 
عــى مضامــني خمتلفــة منهــا فــداء اإلمام عــي )عليــه الســام( بروحه لرســول اهلل 
)صــل اهلل عليــه والــه وســلم(، وبطوالتــه، واجلهــاد يف ســبيل اهلل واقامــة الصاة 

وايتــاء الــزكاة، والتاكيــد عــى اخلافــة مــن بعــد الرســول)عليه الســام( 

- هــدف اإلمــام اهلــادي )عليــه الســام( مــن زيــارة الغديــر حمــاكاة الوقائــع 
ــة  ــه مظلومي ــام( وظلمت ــه الس ــر املؤمنني)علي ــق ام ــت ح ــي غبن ــة الت التارخيي
كبــرة، وارد رفــع ذلــك اجلــور والظلــم والتعســف لذلــك اكــد يف مواضــع عــده 
عــى الظلــم الــذي حلــق بجــده أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( فضــا عــن الظلم 
الــذي حلــق بجــده اإلمــام احلســني )عليــه الســام( اي ان اإلمــام اهلــادي ذكــر 
ــه اإلمــام مــن بعــده وهــو اإلمــام  ــه الســام( وظلــم ابن ظلــم اإلمــام عي)علي

احلســني )عليــه الســام(.

امل�سادر واملراجع 

أوالً: القران الكريم

1- سورة االحزاب، اية 10 - 13 و 15 و22 و 25.
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2- سورة التوبة، اية 25 - 26.

3- سورة احلج، اية 30.

4- سورة الصافات، اية 102.

5- سورة الفرقان، اية 4.

6- سورة الكهف، اية 17 و 21.

7- سورة املائدة، اية 67.

8- سورة النساء، اية 64.

ثانيا: الكتب: 

1- ايب احلســن عــي بــن ايب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن 
عبــد الواحــد الشــيباين »ابــن االثــر »، الكامــل يف التاريــخ، تقيــق: ايب الفــداء 

ــد 2. ــروت، 1987 م(، املجل ــة، ب ــب العلمي ــايض، )دار الكت ــد اهلل الق عب

ــي )ت: 368 ه. ق(،  ــه القم ــن قولوي ــد ب ــن حمم ــر ب ــم جعف 2- ايب القاس
ــامي، ط 2،  ــرش اإلس ــة الن ــة، )مؤسس ــرش الفقاه ــق: ن ــارات، تقي ــل الزي كام

ــم، 1420(. ق

ــة القمــي  3- ايب جعفــر حممــد بــن عــي ابــن احلســن بــن موســى بــن بابوي
الشــيخ الصــدوق )ت: 381 ه(، االمــايل، تقيق: قســم الدراســات اإلســامية - 
مؤسســة البعثة-قــم، )مركــز الطباعــة والنــرش يف مؤسســة البعثة، قــم، 1417(.

4- اخلصــال، تقيق:عــي اكــرب الغفــاري، )مؤسســة النــرش اإلســامي 
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التابعــة جلاعــة املدرســني، قــم املقدســة، 1403 - 1362 ش(.

5- علــل الرشائــع، تقيــق: حممــد صــادق بحــر العلــوم، )منشــورات املكتبــة 
احليدريــة، النجــف االرشف، 1966 م(، اجلــزء 2.

6- ايب جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن اســحاق الكلينــي الــرازي)ت 327/ 
329ه(، األصــول مــن الــكايف، )دار الكتــب اإلســامية، طهــران، 1363ش(، 

اجلــزء 2.

7- الــكايف، تقيــق: مؤسســة احيــاء الكتــب اإلســامية، )انتشــارات 
نوروحــى، قــم املقدســة، 1428(، اجلــزء 1.

ــربى،  ــنن الك ــاب الس ــائي، كت ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن امح ــد الرمح 8- ايب عب
تقيــق: عبــد الغفــار ســليان البنــداري وكــروي حســن، )دار الكتــب العلمية، 

بــروت، 1991 م(، اجلــزء 5.

ــم  ــت )عليه ــل البي ــاب أه ــوث، يف رح ــة البح ــري وجلن ــوب احلائ 9- اي
الســام( الغديــر، )مطبعــة ليــى، د. م.، ط 2، 1426ه(.

ــام(  ــه الس ــادي )علي ــي اهل ــام ع ــاة اإلم ــي، حي ــف القري ــر رشي 10- باق
ــم،  ــت، ق ــة رشيع ــريش، )مطبع ــر الق ــدي باق ــق: مه ــل، تقي ــة وتلي دراس

2008م(.

11- باقــر رشيــف القــريش، نفحــات مــن ســرة ائمــة أهــل البيــت )عليهــم 
الســام(، )مطبعــة رشيعــت، قــم، ط 6، 2007 م(.

12- رشــيد الديــن ايب عبــد اهلل حممــد بــن عــي بــن شــهر اشــوب )ت: 588 
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ه(، مناقــب ال ايب طالــب، تقيــق: عــي الســيد مجــال ارشف احلســيني، )مطبعــة 
رشيعــت، قــم املقدســة، 1432 ه(، اجلــزء 12.

13- زهــر االعرجــي، اإلمــام عــي بــن ايب طالــب الســرة الذاتيــة 
ــع، بــروت، ط 2، 2008  ــة، )دار الــوالء للطباعــة والنــرش والتوزي واالجتاعي

م(.

ــروت،  ــريب، ب ــر الع ــول، )دار الفك ــزوات الرس ــي، غ ــر الكعب 14- زه
م(.  1996

ــاة ائمــة أهــل البيــت عليهــم  15- عبــاس عــي املوســوي، املوجــز مــن حي
ــروت، 2004 م(. ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــى للطباع ــام(، )دار املرت الس

16- عبــاس القمــي، مفاتيــح اجلنــان، )دار احيــاء الــراث العــريب، بــروت، 
2012 م(.

ــاب  ــر يف الكت ــوعة الغدي ــي، موس ــي النجف ــد االمين ــني امح ــد احلس 17- عب
والســنة واالدب: ثمــرات االســفار اىل االقطــار، تقيــق: مركــز االكــر ألحيــاء 
الــراث اإلســامي، )مؤسســة دائــرة املعــارف الفقــه اإلســامي، قــم املقدســة، 

2007 م(، ج 1.

ــه الســام(:  ــد اهلل امحــد يوســف، ســرة اإلمــام عــي اهلــادي )علي 18- عب
دراســة تليليــة للحيــاة األخاقيــة والعلميــة والسياســية لألمــام اهلــادي )عليــه 
الســام(، )دار املحجــة البيضــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت، 2016 

م(.
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الغدير يف كتاب املسند ألمحد بن حنبل دراسة وحتليلالجزء الثاني

م. د. عالء ح�سن مردان الالمي

املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى أفضــل اخللــق حممــد والــه 
الطيبــني الطاهريــن، فمــن نعــم اهلل تعــاىل ان هتتــم العتبــات املقدســة بمراكزهــا 
ــني  ــوا الباحث ــخ، وتدع ــوادث التاري ــن ح ــم م ــة مه ــة حادث ــة بدراس التخصصي
بمختلــف التخصصــات للبحــث يف جزئيــات هــذه احلادثــة، وكشــف حقيقتهــا، 
ــص  ــل التمحي ــن اج ــع م ــال للجمي ــاح املج ــا، وافس ــر بفكرهت ــادة النظ وإع
والتدقيــق مــع حضــور املاحظــة، وهــذا الــيء دفعنــا للكتابــة بحادثــة الغديــر، 
فــكان موضــوع بحثنــا الــذي اخرنــاه للمشــاركة يف وقائــع املؤمتــر هــو الغدير يف 
كتــاب املســند ألمحــد بــن حنبــل دراســة وتليــل، اذ ان كتاب املســند نقــل حادثة 
الغديــر بجزئيــات مهمــة مــن تاريــخ اإلســام، وليــس النقــل فحســب بــل مــن 
خــال أحاديــث املســند هنــاك اكثــر مــن ثاثــة عــرش صحــايب كلهــم شــهدوا 
ألمــر املؤمنــني عليــه الســام بالبيعــة والواليــة عــى املســلمني بعــد رســول اهلل 
ــة عــى التأمــل يف  ــات الباعث ــه وســلم(، مــع بعــض الرواي ــه وال )صــى اهلل علي
كلاهتــا ألنــا تمــل معنــى كبــر يــدل عــى حقائــق واقعيــة مــن عــر الرســالة 

اإلســامية.
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هلــذا جــاء الركيــز عــى حادثــة الغديــر كــا وردت عنــد امــام احلديــث امحــد 
بــن حنبــل )ت241ه(، ومــن خــال كتابــه املســند، اذ هلــذا الكتــاب أمهيــة كربى 
عنــد فــرق املســلمني، وكل أحاديثــه تعــد حجــة عــى قارئهــا او تعــد مــن واقــع 
اإلســام بنظــر أهــل الســنة واجلاعــة، وبــا انــه حيمــل هــذه األمهيــة والنظــرة 
املميــزة، ســنحاول قــراءة أفــكار اإلمــام امحــد بــن حنبــل بشــأن حادثــة الغديــر، 
وهــل نظــر اليهــا مــن بــاب احلقيقــة التــي ال انــكار هلــا، ام انــا أحاديــث مســندة 
ــن  ــاب ع ــاند الكت ــب مس ــع وتبوي ــه يف مج ــن منهج ــا ضم ــه بتوثيقه ــزم نفس ال

الصحابــة؟

ــألة  ــد مس ــا يع ــاش فموضوعه ــدل ونق ــل ج ــت حم ــر ال زال ــة الغدي فحادث
ــح  ــر يف توضي ــر كب ــا أث ــًا هل ــامي، وايض ــاد اإلس ــة يف االعتق ــة جوهري فكري
مســألة اخلافــة واألولويــة يف حكــم الدولــة اإلســامية بعــد وفــاة رســول اهلل 
ــف  ــدي خيتل ــري وعقائ ــا فك ــى اثره ــى ع ــلم( ويبن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
ــرب  ــامية، ويق ــب اإلس ــض املذاه ــد بع ــايل عن ــت احل ــائد يف الوق ــو س ــا ه ع
ــى  ــا ع ــأيت أمهيته ــارات ت ــذه االعتب ــوم، هل ــه الي ــم علي ــا ه ــر مم ــلمني اكث املس
مســتوى التفكــر بشــأن الــراث اإلســامي ومــا خلــف لنــا مــن قيمــة معرفيــة، 
اذا نحــن امــام مســألة فكريــة وعقائديــة كبــرة جــدا، وبنفــس الوقــت خطــرة 
ــة، مــع  ــة، وايضــًا ليــس هلــا ناي ــاك حــدود تــد هــذه احلادث جــدًا، فليــس هن
االعــراض مــن قبــل البعــض عــى بدايتهــا وحدوثهــا يف عــر البعثــة النبويــة 
املباركــة، ومــع هــذا وذاك تــزداد األفــكار تشــابكًا، وترتفــع األصــوات بشــأن 
االعــراف هبــا او نســفها مــن األســاس، معتمديــن يف القبــول والرفــض عــى مــا 
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تناقلــه القدمــاء، او مــا اســند مــن حديــث نبــوي رشيــف، او قــول صحــايب، او 
ــر. ــة الغدي إقــرار تابعــي بســاعه حلديــث نبــوي يشــهد عــى صــدق حادث

امــا بالنســبة لتقســيم البحــث، فســيكون بمحوريــن اساســني ومهــا: املحــور 
األول بعنــوان: الصحابــة والتابعــني الذيــن رووا حادثــة الغديــر يف مســند امحــد 
بــن حنبــل، اذ ســيعرض رواة امحــد بــن حنبــل الذيــن نقلــوا حديث الغديــر وهم 
بطبيعــة احلــال يقســمون اىل صحابــة وتابعــني. امــا املحــور الثــاين: األحاديــث 
الدالــة عــى الوصــف الدقيــق حلادثــة الغديــر واملناســبة الباعثــة لقوهلــا، والــذي 
ســركز عــى طبيعــة تلــك األحاديــث مــع ماحظــة بعــض املعلومــات التارخييــة 
والفكريــة الباعثــة عــى اختيارهــا مــن قبــل امحــد بــن حنبــل لتكــون ضمــن مادة 

كتابــه املســند. باإلضافــة اىل خامتــة وقائمــة مصــادر البحــث ومــن اهلل التوفيــق.

ــند  ــر يف مس ــة الغدي ــن رووا حادث ــني الذي ــة والتابع ــور األول: الصحاب املح
ــن حنبــل. امحــد ب

ذكــر ابــن احنبــل مجلــة مــن األحاديــث املســندة والتــي تذكــر حادثــة الغديــر 
ومــا جــرى فيهــا وكيــف متــت، واملــكان الــذي جــرى فيــه مراســيم التتويــج، 
وبشــهادة العديــد مــن الصحابــة، وهــذا األمــر يعنــي لنــا الــيء الكثــر الــذي 
ــن  ــا وم ــوء عليه ــليط الض ــي تس ــة ينبغ ــة او حقيق ــة تام ــة اىل إجاب ال زال بحاج
ــام  ــن اهت ــاءل ع ــا ان نتس ــره اوالً، علين ــل غ ــف قب ــد املخال ــربة عن ــب معت كت
ــه كان  ــى ان ــا، بمعن ــن هب ــل كان يؤم ــر، ه ــة الغدي ــأن حادث ــث بش ــام احلدي ام
يتمتــع بنظــرة ثابتــه بشــأن امامــة عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســام( واحقيتــه 
يف حكــم الدولــة اإلســامية بعــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، ام 
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ال؟ وهــل نعتــرب امحــد بــن حنبــل مــن أنصــار حادثــة الغديــر واملدافعــني عــن 
ــي  ــندة الت ــث املس ــد األحادي ــاء لتأكي ــه ج ــا يف كتاب ــا، ام ذكره ــة حدوثه حقيق
ــل  ــن اج ــة م ــى احلادث ــوى ع ــذي احت ــث ال ــم للحدي ــه اهت ــى ان ــا، بمعن ذكره
ــا  ــة بعينهــا ان ــي او يركــز عــى حادث ــه بصــورة عامــة، ومل يعتن إمتــام مــادة كتاب
جــاء ذكرهــا كغرهــا مــن احلــوادث؟ فهــذا الــيء بحاجــة اىل اســتقراء مبنــي 
ــد  ــورة ق ــس ص ــة او عك ــف احلقيق ــى كش ــادرة ع ــة الق ــواهد التارخيي ــى الش ع
تغــر فكــر منحــرف عــن البعــض بشــأن حادثــة الغديــر؟ فــكل هــذه األمــور 
الزالــت قابــل للنقــاش، وبحاجــة اىل تســليط الضــوء والبحــث والتحــري مــن 

اجــل اســتقراء تــراث اإلســام بصــورة واقعيــة مقبولــة عنــد اجلميــع.

فامحــد بــن حنبــل كان عــارف بحــق اإلمــام عــي )عليــه الســام( مــن خــال 
ــع  ــس واق ــه يعك ــادر عن ــز الص ــذا الركي ــن، وه ــن االخري ــه ورواه ع ــا نقل م
تصــوره إلمامــة عــي بــن ايب طالــب، فــا جــاء عنــه يف كتــاب فضائــل الصحابة، 
يؤكــد عــى اعــراف اإلمــام امحــد بــن حنبــل بفضــل اإلمــام عــي )عليه الســام( 
ــك  ــد ذل ــا يؤك ــني، وم ــر املؤمن ــو أم ــب ه ــن ايب طال ــي ب ــى ان ع ــزم ع ــل جي ب
ــل،  ــن حنب ــد ب ــة ألمح ــل الصحاب ــاب فضائ ــع كت ــن يراج ــح، اذ م ــده واض جي
يــرى انــه ذكــر فضائــل اإلمــام عــي )عليــه الســام( تــت عنــوان: أخبــار أمــر 
املؤمنــني عــي بــن ايب طالــب وزهــده رضــوان اهلل عليــه )1(. فهــذه التســمية مل 
تــأيت اعتباطــًا، بــل تــدل عــى فطنــة ودرايــة امحــد بــن حنبــل جتــاه أمــر املؤمنــني 
ــني  ــى املؤمن ــرة ع ــة واالم ــد األفضلي ــه لتأكي ــة من ــام، يف حماول ــه الس ــي علي ع

بنفــس الوقــت.
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ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل اإلم ــل بفض ــن حنب ــد ب ــة امح ــد معرف ــا يؤك وم
احلديــث الــذي كتبــه بخــط يــده، وبشــهادة ابنــه، اذ جــاء يف الروايــة، قــال أبــو 
ــده يف هــذا احلديــث قــال: )أومــا  ــاب أيب بخــط ي ــد الرمحــن وجــدت يف كت عب
ترضــني إين زوجتــك أقــدم أمتــي ســلا وأكثرهــم علــا وأعظمهــم حلــا( )2(. 
ــن  ــال: )م ــه ق ــلم( ان ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص ــي حمم ــث النب ــل حدي وينق
كنــت وليــه فعــي وليــه( )3(. ونقــل حديــث اخــر يؤكــد عــى ان املؤمــن حيــب 
عــي بــن ايب طالــب، يف حــني عامــة املنافــق هــي كــره عــي بــن ايب طالــب )4(. 
وينقــل حديــث عــن ايب ذر الغفــاري عــن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
انــه قــال: يــا عــي مــن فارقنــي فقــد فــارق اهلل ومــن فارقــك فقــد فارقنــي )5(. 
فهــذه األحاديــث تســتعرض نــوع مــن الفكــر الدينــي الشــارح للســنة النبويــة 
ــد  ــي حمم ــاىل للنب ــار اهلل تع ــاء اختي ــاذا ج ــل، ف ــه أص ــا ل ــة، فكامه واالمام
صــى اهلل عليــه والــه وســلم( فالنبــي بــدوره اختــار عــي بــن ايب طالــب عليــه 
الســام لتأديــة وضيفــة التبليــغ وامتــام الديــن اإلســامي، والوضــوح االخــر يف 
احلديــث النبــوي الرشيــف ان مفارقــة عــي هــي مفارقــة النبــي ومفارقــة النبــي 
هــي مفارقــة اهلل تعــاىل، فاإلشــارة هنــا واضحــة اىل طريــق العبوديــة هلل فــا تتــم 

اال مــن خــال النبــوة واالمامــة.

وينقــل عــن حممــد بــن منصــور الطــويس )6( انــه قــال: ســمعت أمحــد بــن 
حنبــل يقــول: مــا روي اَلحــد مــن الفضائــل أكثــر ممــا روي لعــّي بــن أيب طالــب 
)7(. وقــال: كنــا عنــد أمحــد بــن حنبــل فقــال لــه رجــل: يــا أبــا عبــد اهلل، مــا 
تقــول يف هــذا احلديــث الــذي يــروى: أّن عليــًا قــال: أنــا قســيم النــار؟ فقــال: 
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ومــا تنكــرون مــن ذا؟ أليــس روينــا أّن النبــي صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم قــال 
ــال:  ــى. ق ــا: ب ــق(؟ )8(. قلن ــك إال مناف ــن وال يبغض ــك إال مؤم ــّي: )ال حيب لع
فأيــن املؤمــن؟ قلنــا: يف اجلنــة. قــال: وأيــن املنافــق؟ قلنــا: يف النــار. قــال: فعــيٌّ 

قســيم النــار )9(.

فهــذه األحاديــث التــي وثقهــا امحــد بــن حنبــل ويف كتبــه تكشــف عــن إجابــة 
ــات  ــذه املعلوم ــاره هل ــايل فاختي ــدم، وبالت ــا تق ــا في ــي اثرناه ــاؤالت الت للتس
تكشــف عــن حقيقــة ال غبــار عليهــا كانــت وال زالــت توحــي للحقيقــة املغيبــة 
ــي انتهــت بانتهــاء معتقدهيــا او مــن  لــدى بعــض الفــرق اإلســامية ســواء الت
تلــك التــي ال تريــد ان هتتــدي اىل طريــق الصــواب يف معرفــة الديــن اإلســامي 
والتــي التــزال متــارس عقيدهتــا باعتقادهــا اخلــاص، وكذلــك الغــرض مــن ذكر 
هــذه املعلومــات انــا يأخــذ بنــا اىل الكيفيــة التــي تعامــل هبــا امحــد بــن حنبــل 
مــع حادثــة الغديــر، وايضــًا انتقــاءه للصحابــة الذيــن ذكــروا حديــث الغديــر، 
ــن  ــد ب ــد امح ــم عن ــة توثيقه ــة ومعرف ــؤالء الصحاب ــر ه ــاج اىل ذك ــايل نحت وبالت

حنبــل، او غــره مــن أصحــاب الكتــب الرجاليــة او أهــل اجلــرح والتعديــل.

وســوف نقســم رجــال امحــد بــن حنبــل الذيــن اعتمــد عليهــم يف نقــل حادثــة 
الغديــر اىل الصحابــة والتابعني هــم كااليت:

أوال: الصحابة

ــن األغــر  ــن مالــك ب ــن النعــان ب ــن قيــس ب ــد ب ــن زي ــم ب ــن أرق ــد ب 1-زي
ــل:  ــدق، وقي ــاهده اخلن ــايب، وأّول مش ــي، صح ــاري اخلزرج ــة األنص ــن ثعلب ب
ــة وســكنها  ــزل الكوف ــن رواحــة، ن ــد اهللَّ ب ــة رديــف عب امُلَرْيســيع، وشــهد مؤت
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ــني،  ــام ِصّف ــه الّس ــّي علي ــام ع ــع اإلم ــهد م ــده، وش ــا يف كن ــى دار فيه وابتن
وهــو معــدود يف خاصــة أصحابــه، وقيــل: شــهد مــع عــّي املشــاهد أي اجلمــل 

ــنة 66 او 68 ه )10(. ــويف س ــروان، ت ــني والنه وصّف

2-أبــو الطفيــل: هــو أبــو الطفيــل عامــر بــن واثلــة الليثــي الكنــاين غلبــت 
عليــه كنيتــه، أدرك مــن حيــاة النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم ثــاين ســنني، 
ــع األرض  ــة يف مجي ــن الصحاب ــر م ــو آخ ــة وه ــني بمك ــة واثنت ــنة مائ ــات س وم

.)11(

ــن  ــب ب ــن موه ــد ب ــي حيم ــن بن ــويف، م ــداين الك ــب اهلم ــن وه ــعيد ب 3-س
ــاع بــن دومــان وهــم اليناعيــون مــن مهــدان وكان لزومــا لعــي  صــادق بــن ين
ــه تــويف ســنة 87  ــاه، قيــل ان ــه القــراد للزومــه إي بــن أيب طالــب فــكان يقــال ل
ــدان، أدرك  ــون مه ــن بط ــن م ــواين بط ــن اخلي ــو م ــل ه ــرة )12(، وقي ــن اهلج م
ــل  ــن جب ــاذ ب ــن مع ــمع م ــلم( وس ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب زم
باليمــن، وروى عنــه وعــن ابــن مســعود واالمــام عــي عليــه الســام وســلان 
وأيب مســعود وحذيفــة وخبــاب بــن األرت وأم ســلمة، امــا وفاتــه فقيــل كانــت 
ــن  ــنة 96 م ــه س ــل وفات ــن جع ــاك م ــرة )13(، وهن ــن اهلج ــنة 75 او 76 م س

ــرة )14(. اهلج

4-الــرباء بــن عــازب ابــن احلــارث األنصــاري احلارثــي، أبــو عــارة، وقيــل: 
أبــو الطفيــل. رّده رســول اهللَّ صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم يــوم بــدر اســتصغره، 
وأّول مشــاهده ُأحــد وقيــل اخلنــدق. وشــهد غــزوات كثــرة مــع النبــّي صــىَّ 
ــىَّ  ــّي ص ــن النب ــده )15(. روى ع ــة بع ــزل الكوف ــّم ن ــلَّم ث ــه وس ــه وآل اهللَّ علي
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اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم حديثــًا كثــرًا. روى عنــه الكثــر مــن الــرواة شــهد فتــح 
ــرو  ــول أيب عم ــن يف ق ــع وعرشي ــنة أرب ــّري س ــح ال ــذي افتت ــو ال ــَر، وه تْس
الشــيباين ُعــّد مــن أصحــاب اإلمــام عــّي عليــه الّســام، وشــهد معــه حروبــه، 
ــد  ــو أح ــازب. وه ــن ع ــد ب ــوه عبي ــو وأخ ــروان، ه ــني والنه ــل وصّف اجلم
ــني  ــن التابع ــد م ــر واح ــه غ ــة، رواه عن ــن الصحاب ــم م ــر خ ــث غدي رواة حدي
مفّصــًا، وقيــل بشــأنه انــه كان رســوَل اإلمــام عــي عليــه الســام إىل اخلــوارج 
بالنهــروان يدعوهــم إىل الطاعــة وتــرك املشــاقة، ثــّم روى بســنده عــن أيب اجلهــم 
ــن عــازب إىل أهــل النهــروان  ــه الســام الــرباء ب قــال: بعــث اإلمــام عــي علي

ــوا ســار إليهــم )16(. تــوف عــام 71 ه )17(. ــّا أب ــام فل ــة أي يدعوهــم ثاث

ــرب،  ــام خي ــلم ع ــي، أس ــي الكعب ــد اخلزاع ــن عبي ــني اب ــن حص ــران ب 5-عم
وغــزا مــع رســول اهللَّ )صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم( غــزوا ت، بعثــه عمــر بــن 
ــو  ــنة 52 ه، وه ــات س ــا إىل أن م ــام هب ــا، فأق ــه أهله ــرة ليفّق ــاب إىل الب اخلط

ــة )18(. ــن الصحاب ــر م ــث الغدي ــد رواة حدي أح

6-بريــدة بــن احلصيــب أبــو ســهل األســلمي، قيــل: إنــه أســلم عــام اهلجــرة 
إذ مــر بــه النبــي صــى اهللَّ عليــه وآلــه وســلم مهاجــرًا بالَغميــم، ثــّم قــدم عــى 
رســول اهللَّ صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم بعــد احــد، فشــهد معــه غــزوة خيــرب، 
والفتــح، وكان معــه اللــواء لــواء قومــه أســلم، واســتعمله النبــي صــى اهللَّ عليــه 
ــه  ــه وآل ــى اهللَّ علي ــول اهللَّ ص ــه رس ــه، وبعث ــات قوم ــى صدق ــلم ع ــه وس وآل
ــاة  ــد وف ــزل بع ــم، ومل ي ــتنفرهم إىل عدوه ــوك يس ــزوة تب ــني أراد غ ــلم ح وس
رســول اهللَّ - صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلَّم مقيــًا باملدينــة حتــى فتحــت البــرة 
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ومــرت فتحــول إليهــا )19(، ثــم خــرج منهــا فيــا قيــل غازيــًا إىل خراســان يف 
زمــن عثــان، فأقــام بمــرو ونــرش هبــا العلــم حتــى مــات )20(، وهنــاك روايــة 
ــان  ــكنوا يف خراس ــة واس ــي امي ــن بن ــروا زم ــن هج ــد الذي ــدة أح ــر ان بري تذك

أيــام حكــم زيــاد بــن ابيــه )21(.

ثانيًا: التابعني:

ــوالء،  ــدي بال ــرة الكن ــو عم ــال: أب ــر، ويق ــو عم ــر: أب ــن عم 1-زاذان ب
الفــاريس، الكــويف، ولــد يف حيــاة النبــي صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه وســلم. كان مــن 

ــنة 82ه )22(. ــويف س ــني ت ــار التابع ــاء وكب ــن الفقه ــة، وم ــاء الكوف عل

ــر، وقــال  ــاد: ذكــره االمينــي ضمــن رواة حديــث الغدي ــن ايب زي ــاد ب 2-زي
ــن حجــر يف التقريــب )23(. بشــأنه: وثقــه احلافــظ اهليثمــي يف جممعــه واب

3-زيــد بــن يثيــع اهلــداين الكــويف: عــد ممــن ســمع مــن اإلمــام عــي عليــه 
الســام )24(، وقيــل انــه ثقــة تابعــي )25(، ووثقــه أصحــاب الكتــب الرجالية 

)26(، عــد يف الطبقــة الثانيــة مــن الــرواة.

ــه املقــرئ، ويقــال:  ــد الرمحــن بــن أيب ليــى األنصــاري، املــدين، الفقي 4-عب
ــن  ــل: داود ب ــال، وقي ــل: ب ــار، وقي ــى يس ــم أيب لي ــويف، واس ــد الك ــو حمم أب
ــه  بــال، يــروى ان ســنة والدتــه كانــت نحــو 18ه، وتــويف ســنة 83ه، روي ان
ــن مــن األنصــار مــن أصحــاب رســول اهللَّ صــىَّ  ــة وعرشي ــال: أدركــت مائ ق
ــه  ــّب أن يكفي ــن يشء إالَّ أح ــأل ع ــد يس ــم أح ــا فيه ــلَّم، م ــه وس ــه وآل اهللَّ علي

ــًا. ــور توّثب ــى األُم ــون ع ــا يتوّثب ــم هاهن ــا، وأّن ــه الفتي صاحب
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5-ريــاح بــن احلــرث النخعــي أبــو املثنــى الكــويف، وقيــل اســمه: ريــاح بــن 
احلــارث، ذكــر عــى انــه تابعــي، وثقــه البعــض )27(، ســمع اإلمــام عــي بن أيب 
طالــب، وابنــه اإلمــام احلســن عليهــا الســام، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن 
ــه صدقــة  ــن اخلطــاب حجتــني. روى عن ــه حــج مــع عمــر ب نفيــل، ويقــال: إن
بــن املثنــى، واحلســن بــن احلكــم النخعــي، وحرملــة بــن قيــس، وغرهــم، وورد 

املدائــن )28(.

6-عمــرو بــن ميمــون األود ي أبــو عبــد اهلل، أدرك النبــّي صــى اهلل عليــه واله 
وســلم وصــدق إليــه، وكان مســلا يف حياتــه وهــو معــدود يف كبــار التابعــني مــن 
الكوفيــني، تــويف ســنة 75ه )29(. ســكن الشــام ثــم انتقــل اىل الكوفــة، عــد مــن 

الثقــات يف رواية احلديــث )30(.

ــر  ــة الغدي ــق حلادث ــف الدقي ــى الوص ــة ع ــث الدال ــاين: األحادي ــور الث املح
ــا. ــة لقوهل ــبة الباعث واملناس

ــة  ــارت اىل حادث ــي اش ــث الت ــن األحادي ــة م ــل جمموع ــن حنب ــد ب ــر امح ذك
الغديــر، وبعــض مــن تلــك األحاديــث فيهــا جزئيــة مــن حديــث الغديــر، وهــو 
ــن  ــم او الذي ــن غره ــوه ع ــا نقل ــني م ــة والتابع ــن الصحاب ــل ع ــد نق ــك ق بذل
قالــوا احلديــث او صــوره حســبا شــاهدوا وســمعوا مــن رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم( دون واســطة، او مــن قبــل التابعــني الذيــن نقلــوا احلديــث 
ــة،  ــوا قــد احتاجــوا اىل واســطة للنقــل مــن طبقــة الصحاب ــة فكان عــن الصحاب
وهــذا األمــر هــو املتبــع يف اســناد احلديــث يف زمــن امحــد بــن حنبل للوصــول اىل 
األحاديــث احلقيقيــة وغربلتهــا مــن املوضوعــة، او التــي ال يتحقــق مــع نقلهــا يف 
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كتابــه أي مصــداق، وهــو بذلــك قــد اتبــع منهــج ذلــك الزمــن للتثبــت يف نقــل 
املعلومــات التارخييــة والتوثيــق للحديــث النبــوي حــذرًا مــن نقــل خــرب يؤاخــذ 

عليــه او يكــون ثلمــة يف كتابــه املســند.

ــند،  ــرت يف املس ــي ذك ــث الت ــوص األحادي ــن نص ــض م ــننقل بع ــذا س هل
ومــن ثــم نــرى أمهيتهــا مــن حيــث الذيــن نقلوهــا نصــًا ســواء عــن امحــد بــن 
حنبــل او غــره، وبالتــايل تتضــح املقارنــة بــني مــا نقلــه ابــن حنبــل عــن الذيــن 
نقلــوا حديــث الغديــر ومــا نقلــه غــره مــن الصحابــة والتابعــني، وبــني مــا هــو 

ــراث اإلســامي. ــب ال موجــود يف كت

ــاىل  ــى رىض اهلل تع ــع ع ــال: مج ــه ق ــل )31(، ان ــن أيب الطفي ــل ع ــنده ينق بس
عنــه النــاس يف الرحبــة ثــم قــال هلــم أنشــد اهلل كل امــرئ مســلم ســمع رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــول يــوم غديــر خــم مــا ســمع ملــا قــام فقــام ثاثون 
مــن النــاس وقــال أبــو نعيــم فقــام نــاس كثــر فشــهدوا حــني أخــذ بيــده فقــال 
ــول اهلل  ــا رس ــم ي ــوا نع ــهم قال ــن أنفس ــني م ــى أوىل باملؤمن ــون ان ــاس أتعلم للن
قــال مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه قــال 
فخرجــت وكأن يف نفــيس شــيئا فلقيــت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه انــى ســمعت 
عليــا رىض اهلل تعــاىل عنــه يقــول كــذا وكــذا قــال فــا تنكــر قــد ســمعت رســول 

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم يقــول ذلــك لــه )32(.

فهــذا احلديــث ذكــره غــر امحــد بــن حنبــل وبنفــس االلفــاظ، بــل البعــض 
نقلــه عــن امحــد بــن حنبــل بنصــه، كابــن كثــر، اذ بعــد ذكــره للحديــث، قــال: 
هكــذا ذكــره اإلمــام أمحــد يف مســنده )33(. ونقــل الروايــة بنصهــا مــع زيــادة 



 الغدير سي كتاب املسند ألحمد بن حنبل )راسة وتحليل

303

قليلــة يف اللفــظ كل مــن النســائي )34(، وابــن عســاكر )35(، والذهبــي )36(، 
وايضــًا اهليثمــي )37(. يف حــني ذكــر الطــرباين اخلــرب بنصــه، وزاد عليــه ان زيــد 
بــن أرقــم قــال: فكنــت فيمــن كتــم فذهــب بــري وكان عــي ريض اهلل عنــه 
دعــا عــى مــن كتــم )38(، وهــو اعــراف رصيــح بكتــان فضائــل اإلمــام عــي 

امــام النــاس آنــذاك.

ــي  ــة الت ــور املهم ــض األم ــح بع ــاه، تتض ــور أع ــل املذك ــياق النق ــق س وف
ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــوة اإلم ــي دع ــا، وه ــل تأكيده ــن حنب ــد ب ــب امح رغ
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــمعوه م ــا س ــى م ــهدوا ع ــة ان يش للصحاب
وســلم، وهــذا الفعــل يكشــف عــن حقيقــة األحــداث التارخييــة زمــن حكومتــه 
عليــه الســام اذ النــاس أصبحــت تشــكك ببعــض األحــداث املهمــة والتــي هلــا 
ــن  ــة ب ــام معاوي ــع اع ــيا م ــم ال س ــدارك معارفه ــلمني وم ــد املس ــة بعقائ عاق
ايب ســفيان املضــاد حلكومــة اإلمــام عــي عليــه الســام، وهــذا مــا دفــع بأمــر 
ــي حدثــت زمــن  ــة ويؤكــدوا حقيقــة األمــور الت ــان يشــهد الصحاب ــني ب املؤمن
الرســالة املحمديــة وكشــف زيــف االدعــاءات الباطلــة التــي يســمعوا هبــا مــن 

االعــام االمــوي املضــاد.

ــة مل  ــل الكوف ــض أه ــم ان بع ــن أرق ــد ب ــث زي ــى حدي ــظ ع ــًا املاح وايض
ــن  ــد م ــألون زي ــوا يس ــر، فراح ــة الغدي ــأن بيع ــة بش ــه الصحاب ــا قال ــوا ب يقتنع
اجــل قــط الشــك والوســواس الــذي يف صدورهــم، وهــذا واضــح مــن الروايــة 
ــق  ــق احلقائ ــو توثي ــل، ه ــن حنب ــره اب ــذي ذك ــم ال ــيء امله ــن ال ــاه، لك أع
التارخييــة وكيــف بــدأت تتصــدع باألفعــال واالقــوال مــن قبــل النــاس آنــذاك، 
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ــف  ــام فكي ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــن أم ــًا يف زم ــاف واضح ــاذا كان االخت ف
ــد ازداد  ــل؟ اكي ــن حنب ــد ب ــام امح ــيا أي ــن ال س ــن الزم ــن م ــد عقدي ــح بع أصب

ــول. ــواء واملي ــرة االه ــع كث ــاف م االخت

ــا  ــل جيده ــن حنب ــد ب ــا امح ــي ذكره ــم الت ــن أرق ــد ب ــث زي ــع ألحادي واملتتب
قــد ذكــرت بيعــة الغديــر واملــوالة ألمــر املؤمنــني عليــه الســام، لكــن الــيء 
ــدأ  ــم ب ــن أرق ــد ب ــه ان زي ــياق كام ــر يف س ــل ذك ــن حنب ــاه ان اب ــت لانتب امللف
يــرد عــى ســؤال التابعــني بشــأن بعــض األمــور التــي ختــص أحــداث اإلســام 
األوىل فــا كان جــواب زيــد اال النســيان بســبب الكــرب )39(، فهــل فعــًا هــو 
ــة مــا؟ ففــي األحاديــث  كــرب ونســى ام حــاول كتــم احلقيقــة عــن النــاس لغاي
املذكــور عــن زيــد النــاس تســأله وهــو جييــب دون تــردد، وهنــاك شــواهد كثرة 
تكشــف حفــظ زيــد وعــدم انــكاره لعــذر مــا، فلــاذا مل يرغــب بكشــف حقيقــة 
حادثــة الغديــر؟ حتــى أصيــب بالعمــى نتيجــة دعــوة اإلمــام عــي عليــه الســام 

عــى مــن علــم وكتــم اخلــرب الــذي ذكــره الطــرباين وكــا نقلنــاه فيــا تقــدم.

ــن  ــيا مل ــدًا ال س ــم ج ــر مه ــة الغدي ــأن حادث ــل بش ــن حنب ــد ب ــه امح ــا قدم ف
يرغــب بتوثيــق احلقيقــة، والــرد عــى التهــم واالقــوال الباطلــة التــي يــراد منهــا 
زيــادة الفتق يف دين اإلســام، ورشيعة ســيد املرســلني، وبــا ان الواليــة واالمامة 
حــق، فامحــد بــن حنبــل وثقهــا وقــدم هلــا حرصــًا منــه عــى اســناد حادثــة الغدير 
ــق  ــم حقيقتهــا. وايضــًا هــو وث ــوا كت ــن حاول ــني او الذي وكشــف زيــف املكذب
ملــا حــدث مــن اقــوال وتدابــر ألمــر املؤمنــني عليــه الســام أيــام حكومتــه يف 
عاصمــة دولتــه الكوفــة، وكيــف تعامــل مــع رعيتــه ســواء فيــا خيــص وقائــع 
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ــر  ــة أم ــا إلمام ــاس ونظرهت ــص الن ــا خي ــة، او في ــة النبوي ــام البعث ــام أي اإلس
ــذه  ــًا ه ــامية، وايض ــة اإلس ــم الدول ــه حك ــد تولي ــام بع ــه الس ــني علي املؤمن
األحاديــث تكشــف سياســة أمــر املؤمنــني عليــه الســام مــع النــاس، فرغــم انه 
يمتلــك الســلطة ويتمتــع بكافــة حقــوق احلاكــم الرشعــي آنــذاك اال انــه مل يتبــع 
ــم كل  ــح هل ــل فس ــه، ب ــب رغبت ــاس حس ــير الن ــر وتس ــش والقه ــة البط سياس
املجــال للتعبــر عــن حقوقهــم يف الســؤال والتشــكيك، وهــذا األمــر مل يتحقــق 
اال مــع حكــم اإلمــام عــي عليــه الســام، فترفــه مل ينحــدر عــن ضعــف بــل 
كان يتعكــز عــى قيــم ومبــادئ ديــن امــر اإلســام، هلــذا كان النــاس يمتلكــون 
ــؤال او  ــى س ــبهم ع ــم ال حياس ــون ان احلاك ــم يعلم ــة الن ــرد واملناقش ــام ال زم
ــة  ــه الســام وهــو وجــه مــن وجــوه احلري ــه علي ــاح يف دولت جــدل بــل هــو مت

وحقــوق اإلنســان الــذي طبــق يف دولــة امــر املؤمنــني.

ونقــل حديــث اخــر عــن زيــد بــن ارقــم يوثــق حلادثــة الغديــر وهــذه املــرة 
ــة  ــل صحاب ــن قب ــا م ــدم نفيه ــة وع ــق احلادث ــى تقي ــد ع ــث يؤك ــًا احلدي ايض
رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم اذ جــاء فيــه بعدمــا ذكــر الســند كامــل: 
حدثنــا: عــن عطيــة العــويف )40(، قــال: ســألت زيــد بــن أرقــم، فقلــت لــه: إن 
ختنــا يل حدثنــي عنــك بحديــث يف شــأن عــي عليــه الســام يــوم غديــر خــم 
فأنــا أحــب أن أســمعه منــك، فقــال زيــد: انكــم معــرش أهــل العــراق فيكــم مــا 
فيكــم، فقلــت لــه: ليــس عليــك منــي بــأس، فقــال: نعــم كنــا باجلحفــة )41(، 
فخــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم إلينــا ظهــرا وهــو آخــذ بعضــد 
ــا أهيــا النــاس الســتم تعلمــون أين أوىل باملؤمنــني  ــه الســام، فقــال: ي عــي علي
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مــن أنفســهم، قالــوا: بــى، قــال: فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله. قــال عطيــة 
العــويف فقلــت لزيــد: هــل قــال اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، قــال: 

إنــا أخــربك كــا ســمعت )42(.

ــي  ــام ع ــب اإلم ــة تنصي ــر اىل حادث ــا تش ــة ان ــذه الرواي ــى ه ــظ ع فاملاح
عليــه الســام يف قريــة اجلحفــة، وان البيعــة متــت ألمــر املؤمنــني ظهــرًا، والنبــي 
صــى اهلل عليــه والــه وســلم كان حــارضًا واشــهد اجلميــع عــى ان يتبعــوا عــي 
بــن ايب طالــب ألنــه يمثــل النبــي حممــد صــى اهلل عليــه والــه وســلم ولــه حــق 
ــد  ــني زي ــع املســلمني، ويف مفــردات احلديــث الــذي جــرى ب ــة عــى مجي الوالي
ــة العــراق وقــت اثــر هــذا التســاؤل، اذ  وعطيــة معلومــات تارخييــة ختــص بيئ
زيــد خيشــى مــن قــول يشء يعاقــب عليــه وهــذا واضــح مــن قولــه: انكــم معرش 
أهــل العــراق فيكــم مــا فيكــم. فــرد عطيــة عليــه انــه ليــس عليــك بــأس منــي! 
يبــدو ان احلديــث دار بينهــا زمــن حكــم معاويــة بــن ايب ســفيان، الــذي أصــدر 
امــر بمنــع احلديــث بشــأن عــي بــن ايب طالــب واهــل بيتــه )43(، ومــن خالــف 
تلــك األوامــر يعــرض نفســه للعقــاب من قبــل الدولــة االمويــة، والــيء االخر 
ان النــاس آنــذاك أصبحــت ال تأمــن عــى نفســها، خشــية مــن املربصــني مــن 
ــد بــن أرقــم امــام ســؤال  ــة وانصارهــم، لذلــك نجــد تــردد زي عــال بنــي امي

عطيــة العــويف.

ــن ايب ليــى،  ــد الرمحــن ب ــه عــن عب ــذي نقل ــة احلديــث ال امــا بالنســبة لرواي
ــه  ــي علي ــام ع ــب اإلم ــا طل ــة، وبعدم ــرى يف الرحب ــا ج ــهد م ــه ش ــر ان فذك
الســام مــن الذيــن ســمعوا رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم ان يشــهدوا 
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قــال عبــد الرمحــن: فقــام اثنــا عــرش بدريــا كأين أنظــر إىل أحدهــم فقالــوا نشــهد 
ــر خــم ألســت  ــوم غدي ــه وســلم يقــول ي ــا ســمعنا رســول اهلل صــى اهلل علي ان
أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم وأزواجــي أمهاهتــم فقلنــا بــى يــا رســول اهلل قــال 
فمــن كنــت مــواله فعــى مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه )44(. 
فهــذه الروايــة تؤكــد عــى وجــود اثنــا عــرش بدريــًا كلهــم شــهدوا انــم ســمعوا 
وشــاهدوا رســول اهلل وهــو ينصــب عــي بــن ايب طالــب امــام مــن بعــده، ويأمــر 
ــا  ــه ألن ــه او معادات ــن خمالفت ــم م ــه وحيذره ــه وموالت ــلمني باتباع ــع املس مجي

ســتكون معــاداة هلل تعــاىل.

ــر  ــة الغدي ــول حادث ــي دارت ح ــل والت ــن حنب ــا اب ــي نقله ــث الت فاألحادي
ــاره  ــذي اخت ــخص ال ــه الش ــى ان ــام ع ــه الس ــي علي ــام ع ــهد لإم ــا تش اغلبه
رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم ليكــون مــوىل مجيــع املســلمني، وايضــًا 
هنــاك رقــم مميــز يف األحاديــث اذ كلهــا اتفقــت عــى ان اثنتــا عــرش بدريــًا كلهــم 
شــهدوا لإمــام عــي عليــه الســام بانــم ســمعوا وشــاهدوا وال انــكار ألمــر 
حادثــة الغديــر، فقــط روايــة واحــده جعلتهــم ثاثــة عــرش رجــا، وهــي روايــة 

ــن عمــر )45(. زاذان ب

ــر  ــة الغدي ــى ان بيع ــد ع ــي تؤك ــازب فه ــن ع ــرباء ب ــة ال ــأن رواي ــا بش ام
متــت امــام اغلــب صحابــة النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم اذ بعدمــا نــودي 
ــت  ــلم ت ــه واهلل وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــكان لرس ــئ امل ــة وهي ــاة مجاع للص
ــلم  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول ص ــذ الرس ــر اخ ــاة الظه ــد ص ــجرتني، وبع ش
بيــد اإلمــام عــي عليــه الســام فقــال: الســتم تعلمــون أين أوىل باملؤمنــني مــن 
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أنفســهم، قالــوا: بــى، قــال: الســتم تعلمــون أين أوىل بــكل مؤمــن مــن نفســه، 
ــد عــي، فقــال: مــن كنــت مــواله، فعــي مــواله،  ــال: فأخــذ بي ــى، ق ــوا: ب قال
ــه عمــر بعــد  اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه. ثــم يقــول الــرباء: فلقي
ــن أيب طالــب أصبحــت وأمســيت مــوىل كل مؤمــن  ــا اب ــا ي ذلــك، فقــال: هنيئ

ــة )46(. ومؤمن

ويبــدو ان هــذه الروايــة هــي أكثــر روايــة تذكــر تفاصيــل بشــأن بيعــة الغديــر 
ــل، وان  ــذه التفاصي ــا هب ــذي ذكره ــد ال ــو الوحي ــل، وه ــن حنب ــد ب ــا امح ذكره
ــورة،  ــل املذك ــذه التفاصي ــا هب ــويف )47(، اذ ذكره ــيبة الك ــن ايب ش ــبقه اب س
واالمــر املهــم فيهــا إقــرار عمــر بــن اخلطــاب بإمامــة عــي بــن ايب طالــب فهنئــه 
ــع املؤمنــني،  ــكار لفضــل عــي وســيادته عــى مجي ــردد، او معارضــة او ان دون ت
لكــن مــا يثــر الدهشــة ملــاذا االنقــاب الــذي حصــل عــى عــي بــن ايب طالــب، 

هــل خطــط لــه بعــد اعــان بيعــة الغديــر؟

ضمــن روايــات املــوالة لإمــام عــي التــي ذكرهــا امحــد بــن حنبــل ربــا هناك 
إجابــة لانقــاب احلاصــل بعــد شــهادة رســول اهلل صــى اهلل عليــه واله وســلم، 
فروايــة عــن عمــران بــن حصــني فيهــا يشء مــن انــكار بعــض الصحابــة لإمــام 
عــي، واتفقــوا عــى ان يشــكوه لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم، فذهبــوا 
لرســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم وبــدأوا يتكلمــون بشــأن أفعــال اإلمــام 
عــي، لكــن الرســول صــى اهلل عليــه والــه وســلم مل يكــن يصدقهــم بــل تغــر 
ــي  ــام ع ــا لإم ــي وجهوه ــة الت ــم الباطل ــم وهتمه ــن كامه ــض م ــه وامتع وج
عليــه الســام ورد عليهــم قائــًا: )دعــوا عليــا دعــوا عليــا إن عليــا منــي وأنــا 
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منــه وهــو ويل كل مؤمــن بعــدي( )48(. وليــس الصحابــة األربعــة اتفقــوا عــى 
اإليقــاع باإلمــام عــي عنــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم، بــل خالــد 
بــن الوليــد ايضــًا ممــن حــاول تقديــم ادلــة باطلــة تديــن اإلمــام عــي، لكــن يف 
احلقيقــة كان فعلــه هــو حماولــة يائســة مــن اجــل تشــويه ســمعة اإلمــام عــي يف 
ســبيل ابعــاده عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم، ولكــن الرســول كان 
عــى علــم بنواياهــم اخلبيثــة، وهــذا واضــح مــن قــول بريــده االســلمي عندمــا 
ــه  ــب يف وج ــت الغض ــول فرأي ــي، اذ يق ــد للنب ــرف خال ــن ط ــالة م ــع رس رف
رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم، وهــو يقــول: ال تقــع يف عــي فانــه منــي 
وأنــا منــه وهــو وليكــم بعــدي وإنــه منــي وأنــا منــه وهــو وليكــم بعــدي )49(. 
فالنهــي حــارض يف رد رســول اهلل عــى الصحابــة الذيــن حاولــوا اقــاب األمــور 
ملصلحتهــم ضــد عــي بــن ايب طالــب، والــيء األكيــد انــم مل يرغبــوا بواليــة 

امــر املؤمنــني، وهــذا واضــح مــن رد الرســول عــي وليكــم بعــدي.

اخلامتة

وفــق مــا تقــدم يتضــح ان هناك أمــور بحاجــة اىل إعــادة اســتقراء او اخضاعها 
للنقــد والتحليــل مــن اجــل ابــراز وقائــع اإلســام زمــن البعثــة النبويــة بصــورة 
متطابقــة مــع مــا نقلهــا األوائــل يف كتــب الــراث اإلســامي، مــع التأكيــد عــى 
كل جزئيــة مــن شــأنا إمتــام حقائــق مغيبــة يف كتــب الــراث اإلســامي اذ يتبــني 
ان حادثــة الغديــر كانــت حــارضة يف مســند امحــد بــن حنبــل وبقــوة، اذ ذكرهــا 
أكثــر مــن صحــايب وتابعــي، بــل هنــاك تأكيــد عــى وقــوع احلادثــة مــع شــهود 
العيــان الذيــن أخــربوا النــاس بالكيفيــة التــي متــت حينهــا، مــع ذكــر تفاصيــل 
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أخــرى هلــا عاقــة بالبيعــة ألمــر املؤمنــني.

ــد  ــا تؤك ــل ان ــن حنب ــد ب ــا امح ــي نقله ــث الت ــات احلدي ــى رواي ــظ ع املاح
ــك  ــل ذل ــر تفاصي ــع ذك ــة م ــي بالبيع ــام ع ــهدوا لإم ــة ش ــى ان الصحاب ع
ــان او  ــة دون كت ــي ان املنصفــني ذكــروا احلادث ــه، ممــا يعن ــكل جزئيات احلــدث ب
تســر عــى حقائــق التاريــخ اإلســامي ويــأيت امحــد بــن حنبــل ضمــن الذيــن 
تلــوا باألمانــة ونقلوهــا بالكيفيــة التــي وصلــت اليهــم دون ان حيرفــوا الــكام 

ــه يشء. ــوا من او ينقص

اعتمــد اإلمــام امحــد بــن حنبــل عــى رواة ثقــات ال يشــك بنقلهــم للحديــث 
ــورة يف  ــر املذك ــة الغدي ــرى حلادث ــة أخ ــاف قيم ــدوره أض ــذا ب ــوي، وه النب
ــل  ــل نق ــون، ب ــرب دون اي طع ــم معت ــات حديثه ــن ثق ــندة ع ــي مس ــند، فه املس
ــذا  ــة، وه ــادر األولي ــف املص ــة ويف خمتل ــث النبوي ــن األحادي ــد م ــم العدي عنه
يعنــي ان ابــن حنبــل كان حمرفــًا بمعرفــة علــل احلديــث ورجالــه، فلــم يرغــب 

ــل. ــرح والتعدي ــاب اجل ــل أصح ــن قب ــم م ــذ عليه ــر رواة يؤاخ بذك

ــرش  ــا ع ــم اثنت ــم ه ــر خ ــة يف غدي ــدوث البيع ــهدوا بح ــن ش ــح ان الذي يتض
راوي، ذكرهــم امحــد بــن حنبــل يف مســنده، وايضــًا ذكــر ثاثــة عــرش راوي عــى 
اعتبــار ان الذيــن حــروا برحبــة الكوفــة وشــهدوا هــم مــن أهــل بــدر فيكــون 
ــا تــم لإمــام عــي مــن بيعــة يف  ــة عــرش صحــايب كلهــم شــهد ب عددهــم ثاث

اعنــاق املســلمني وبوصيــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(.

ــن ايب  ــي ب ــة ع ــق امام ــًا بح ــل كان عارف ــن حنب ــد ب ــًا ان امح ــظ ايض املاح
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طالــب، ويــرى اثرهــا واضــح يف أحاديــث النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
ومــا نقلــه الصحابــة مــن اقــوال وافعــال تــدل عــى مكانــة أمــر املؤمنــني عــي 
ــار  ــى اظه ــًا ع ــلم(، اذ كان حريص ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــد رس عن
تلــك املكانــة ومــن لســان الصحابــة البدريــني، الذيــن شــهدوا التنزيــل وعرفــوا 
التفســر والتأويــل، فــا غبــار عــى افعاهلــم وشــهادهتم بشــأن حادثــة الغديــر، 
ــه  ــن وتوثيق ــك الزم ــع ذل ــتقراءه لواق ــل واس ــن حنب ــب الب ــر حيس ــذا األم وه
ــن  ــة دي ــلم وتقوي ــدة املس ــاء عقي ــر يف بن ــر كب ــا اث ــي هل ــة الت ــه املهم ألحداث

ــام. اإلس

واخــر دعوانــا ان احلمــد هلل رب العاملــني والصــاة والســام عــى حممــد والــه 
ــني الطاهرين. الطيب
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41-اجلحفــة: قريــة كبــرة عــى طريــق املدينــة تبعــد عــن مكــة أربــع مراحل، 
يلتقــي هبــا أهــل مــر والشــام اذ مــروا باملدينــة، ســميت باجلحفــة الن الســيل 
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اجحفهــا ومحــل أهلهــا يف بعــض األعــوام. ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان، 
ج2، ص111.

42-امحد بن حنبل، املسند، ج4، ص368.

43-- ابن ايب احلديد، رشح نج الباغة، ج11، ص44.

44-امحد بن حنبل، املسند، ج1، ص119.

45-امحد بن حنبل، املسند، ج1، ص84.

46-امحد بن حنبل، املسند، ج4، ص281.

47-املصنف، ج7، ص503.

48-امحد بن حنبل، املسند، ج4، ص438.

49-امحد بن حنبل، املسند، ج5، ص356.

قائمة امل�سادر

أوال: املصادر األولية

-ابــن االثــر، عــز الديــن ايب احلســن عــي بــن ايب الكــرم الشــيباين 
1232م(. 630ه/ )ت

1-الكامل يف التاريخ )مطبعة دار صادر، بروت 1966م(.

-البخاري، حممد بن إساعيل بن إبراهيم اجلعفي )ت256ه/869م(.

2-التاريخ الكبر )نرش املكتبة اإلسامية، ديار بكري، تركيا د. ت(.
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)ت  البســتي  التميمــي  امحــد  بــن  حبــان  بــن  حممــد  حبــان،  -ابــن 
. ) 9م 6 5 / 3ه 5 4

3-الثقــات )مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة، الطبعــة األوىل، اهلنــد 
1973م(.

ــة دار  ــم )مطبع ــي إبراهي ــرزوق ع ــق: م ــار، تقي ــاء االمص ــاهر عل 4-مش
الوفاء-املنصــورة، الطبعــة األوىل 1919م(.

-ابن حجر، امحد بن عي بن حجر العسقاين )ت 852ه/1448م(.

ــي  ــود، ع ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــق: ع ــة، تقي ــز الصحاب ــة يف متيي 5-اإلصاب
ــة األوىل 1995م(. ــوض )الطبع ــد مع حمم

6-تقريــب التهذيــب، تقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا )الطبعــة الثانيــة، 
بــروت 1995م(.

-ابــن أيب احلديــد، عــز الديــن أيب حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل املدائنــي 
)ت 656هـ/ 1258م(.

7-رشح نــج الباغــة، تقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم )الطبعــة األوىل 
1978م(.

-ابــن حنبــل، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد، احلافــظ أبــو 
عبــد اهللَّ الشــيباين )ت241ه/855م(.

8-املسند )دار صادر، بروت د. ت(.
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-اخلطيب البغدادي، أبو بكر امحد بن عي )ت463ه/1070م(.

9-تاريــخ بغــداد، تقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا )مطبعــة دار املعرفــة، 
ــن امحــد  ــن حممــد ب الطبعــة األوىل، بــروت 1997م(. -الذهبــي، شــمس الدي

ــن عثــان )ت 748ه/1347م(. ب

ــد  ــر عب ــق: عم ــام، تقي ــاهر واالع ــات املش ــام ووفي ــخ اإلس 10-تاري
ــروت 1987م(. ــة األوىل، ب ــان، الطبع ــة لبن ــري )مطبع ــام تدم الس

11-ميــزان االعتــدال، تقيــق: عــي حممــد البجــاوي )الطبعــة األوىل، 
1963م(. بــروت 

-املزي، مجال الدين ايب احلجاج يوسف )ت742ه/1341م(.

ــة،  ــة الرابع ــروف )الطبع ــواد مع ــار ع ــق: بش ــال، تقي ــب الك 12-هتذي
1985م(. بــروت 

-الصفدي، صالح بن عي احلنفي )ت764ه/1362م(.

13-الــوايف بالوفيــات، تقيــق: امحــد االرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى )مطبعة 
2000م(. بروت، 

-ابن سعد، حممد بن سعد )230ه/844م(.

14-الطبقات الكربى )مطبعة دار صادر، بروت د. ت(.

-ابــن ايب شــيبة، عبــد اهلل بــن حممــد بــن ايب شــيبة إبراهيــم بــن عثــان الكــويف 
)ت235ه/894م(.
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15-املصنف، تقيق: سعيد اللحام )الطبعة األوىل، بروت 1989م(.

-ابن عبد الرب، أبو يوسف بن عبد اهلل بن حممد )ت463ه/1070م(.

ــي حممــد البجــاوي  ــق: ع ــاب، تقي 16-االســتيعاب يف معرفــة االصح
)مطبعــة دار اجلبــل، الطبعــة األوىل، بــروت 1992م(.

-العجي، امحد بن عبد اهلل بن صالح أبو احلسن )ت261ه/875م(.

17-معرفة الثقات )الطبعة األوىل 1984م(.

-ابــن عســاكر، عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل الشــافعي 
1175م(. )ت571ه/ 

18-تاريــخ مدينــة دمشــق، تقيــق: عــي شــري )مطبعــة دار الفكــر، بروت 
1994م(.

-ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينوري )ت 276هـ/ 889م(.

19 املعــارف، تقيــق: ثــروت عكاشــة )مطبعــة دار املعــارف، الطبعــة الثانيــة، 
1969م(. مر 

-ابن كثر، أيب الفداء إساعيل الدمشقي )ت 774 هـ / 1373 م(.

20ـ البدايــة والنهايــة، أربعــة عــرش جــزء )مطبعــة دار إحيــاء الــراث العريب، 
الطبعــة األوىل، بــروت 1988م(. -النســائي، اإلمــام أيب عبــد الرمحــن أمحــد بن 

شــعيب )ت 303 هـ / 915 م(.

21-خصائــص أمــر املؤمنــني عليــه الســام، تقيــق: حممــد هــادي األمــني 
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)املطبعــة احليدريــة، النجــف االرشف د. ت(.

22-الســنن الكــربى، تقيــق: عبــد الغفــار ســليان البنــداري، ســيد كروي 
حســن )الطبعة األوىل، بــروت 1991م(.

-اهليثمي، نور الدين عي بن ايب بكر )ت807ه/1404م(.

23-جممع الزوائد ومنبع الفوائد )دار الكتب العلمية، بروت 1988م(.

-ياقــوت احلمــوي، شــهاب الديــن ابــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل الرومي 
البغدادي )ت626ه/1228م(.

20-معجم البلدان )دار احياء الراث العريب، بروت 1979م(.

-أبو يعى، امحد بن عي بن املثنى )ت307ه/ 919م(.

ثانيًا: املراجع )املصادر الثانوية(.

-االميني، عبد احلسني امحد

1-الغدير يف الكتاب والسنة واالدب )الطبعة الرابعة 1977م(.

-الزركي، خر الدين

2-االعام )الطبعة اخلامسة، بروت 1980م(.

-اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق عليه السام.

441-موســوعة طبقــات الفقهــاء، ارشاف: جعفــر الســبحاين )مطبعــة 
اعتــاد، الطبعــة األوىل، قــم 1997م(.
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نَّة النبوّيةالجزء الثاني يوم الغدير يف ظل السُّ

م. نهى حامد طاهر عبد احل�سني الطائي

املبحث الأّول

التعريف بالبحث

املقدمة:

نِعْمَتِــي  عََليُْكــمْ  وََأتْمَمْــتُ  دِينَُكــمْ  َلُكــمْ  َأْكمَْلــتُ  ﴿الْيَــوْمَ  تعــاىل:  اهلل  قــال 
وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــامَ دِينــًا﴾)1(، عــى مــدى قــرون وعلــاء املســلمني يكتبــون يف 
تفســر آيــة إكــال الديــن، ويف صاحــب هــذه اآليــة لإمــام عــيٍّ عليــه الســام، 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــه النب ــال في ــذي ق ــوم ال ــوم، الي ــك الي ــداث ذل وأح
ــن  ــال: <م ــى، فق ــوا: ب ــهم؟>، قال ــن أنفس ــن م ــُت أوىل باملؤمن ــلمني: <أ لس للمس
كنــُت مــواله فعــيٌّ مــواله>، فنهــض عمــر بــن اخلطــاب وقــال: بــٍخ بــٍخ لــك يــا 

ــلمة)2(. ــلم ومس ــوىل كلِّ مس ــوالَي وم ــت م ــن أصبح ــا احلس أب

إّن الرمحــة التــي تنزلــت يــوم الغديــر أكــرب مــن أْن يتعقلهــا بــرش، والســبب 
ــه أراد أْن يوجــد موجــودًا ويــودع فيــه  ــا خلــق هــذا العــامل؛ ألنَّ أنَّ اهلل تعــاىل إنَّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
)2( ابن كثر، 1997: 7/ 386.
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ــدَّ هلذيــن اجلوهريــن أْن يصــا  جوهريــن نادريــن مهــا: العقــل والنفــس، وال ُب
ــا كان  ــام إّن ــم الس ــاء عليه ــة األنبي ــرشوع بعث ــذا كان م ــار؛ هل ــة اإلث إىل مرحل
مــن أجــل إيصــال جوهــر العقــل إىل درجــة الكــال النظــري، وجوهــر اإلرادة 
ــا  ــغ هدفه ــي تبل ــات لك ــم مقدم ــت بعثته ــي، وكان ــال العم ــة الك إىل درج
ــهُ عََلــى الْمُؤْمِنِــنَ إِْذ بَعَــثَ  ــه: ﴿َلَقــدْ مَــنَّ اللَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــا ص ــة نبين ــا ببعث وأوجه
مُهُــمُ الْكَِتــابَ وَالْحِْكمَــَة  يِهــمْ وَيُعَلِّ فِيِهــمْ رَسُــوًل مِــنْ َأنُْفسِــِهمْ يَْتُلــو عََليِْهــمْ َآيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
وَإِنْ َكاُنــوا مِــنْ َقبْــُل َلفِــي َضــاٍَل مُِبــنٍ﴾)1(، إّن قولــه تعــاىل: }َلَقــْد َمــنَّ اهللُ{ رمــٌز 
لقولــه: }َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي{، فبعثــة خاتــم األنبيــاء صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ال تتــم بتعليــم الكتــاب واحلكمــة فقــط، بــل ال ُبــدَّ مــن يــوم الغديــر؛ وذلــك أنَّ 
تعليــم الكتــاب هــو اجلانــب العلمــي وبنــاء الوعــي البــرشي، وتعليــم احلكمــة 
هــو اجلانــب العمــي وبنــاء اإلرادة البرشيــة، وتكميــل هذيــن اجلانبــني حيتــاج إىل 
مفــر ربــاين وحكيــم ربــاين، يواصــل املهمــة بعــد النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه، وهــذا املفــر الربــاين هــو أمــر املؤمنــني اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام)2(.

إّن إحــدى اخلصــال الرائعــة التــي متيــز هبــا هــذا املفــر الربــاين اإلمــام عــيٌّ 
ــى  ــاس، ويتج ــع الن ــه م ــي تعاطف ــه ه ــّدة خافت ــة يف م ــه خاص ــام اهلل علي س
ــد  ــم ق ــال: <أال وإنَّ إمامك ــد ق ــه وق ــال عمل ــن خ ــاس م ــر الن ــع أفق ــه م تعاطف
اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه ومــن طعمــه بقرصيــه>، فهــو ســام اهلل عليــه مل يضــع 
حجــرًا عــى حجــر، ومل يســكن قــرًا فارهــًا ومل يمتــِط فرســًا مطهــًا، وتمــل 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 164.
)2( ينظر: ابن املشهدي 1419هـ: 574.
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كلَّ هــذه املصاعــب لئــا يكــون هنــاك فــرد يف أقــى نقــاط دولتــه يتبيــغ بفقــره، 
ال جيــد حتــى وجبــة غــذاء واحــدة تســّد رمقــه، وهــو القائــل: <لعــلَّ باحلجــاز 
ــه ملجــرد أْنــه  أو الياممــة مــن ال طمــع لــه يف القــرص وال عهــد لــه بالشــبع>؛ لــذا فإنَّ
ــه  ــة حكومت ــن رقع ــة م ــق النائي ــراد يف املناط ــود أف ــل وج ــه حيتم ــام اهلل علي س
جوعــى، مل يكــن ينــام ليلتــه ممتلــئ البطــن، وقــد حــرم نفســه حتــى مــن متوســط 
الطعــام واللبــاس واملســكن ولــوازم احليــاة العاديــة، ومــن هنــا تتجــى عظمــة 
ــا  ــي حيمله ــامية الت ــم الس ــم والتعالي ــوار القي ــطع أن ــر، وتس ــر فأكث ــر أكث الغدي
ــات  ــني املتطلب ــليم ب ــوازن الس ــن الت ــي تؤم ــم الت ــك القي ــر، تل ــد آخ ــًا بع يوم
الروحيــة والعقليــة واملاديــة واملعنويــة للبــرش، لتحقــق الســعادة للجميــع أفــرادًا 

ــني)1(. ــًا وحمكوم ــات حكام وجمتمع

ــه أمــر املؤمنــني، وقائــد  ومل تتميــز شــخصية اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام ألّن
الغــّر املحجلــني، وويّص رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وبــاب مدينــة علمــه، 
ــه، كان قــدوة حســنة، ومثــًا أعــى لاســتقامة اإلنســانية  ــه مــع ذلــك كلِّ بــل ألنَّ
بعــد شــخصية النبــيِّ الكريــم حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، بــل ألنَّ اإلمــام علّيــًا 
عليــه الســام يمثــل شــخصية النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نفســها، كــا يقــول اهلل 
ــاءََك مِــنَ الْعِْلــِم َفُقــْل تَعَاَلــوْا نَــدْعُ َأبْنَاءَنَــا  ــا جَ : ﴿َفمَــنْ حَاجَّــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَ عــزَّ وجــلَّ
ــهِ عََلــى  وََأبْنَاءَُكــمْ وَنِسَــاءَنَا وَنِسَــاءَُكمْ وََأنُْفسَــنَا وََأنُْفسَــُكمْ ُثــمَّ نَبَْتِهــْل َفنَجْعَــْل َلعْنَــتَ اللَّ
الَْكاذِبـِـنَ﴾)2(. هلــذا فالغديــر يعنــي ميثــاق والة األمــر مــع اهلل عــزَّ وجــلَّ بــأْن 

)1( ينظر: الديلمي 1416هـ: 214.
)2( سورة آل عمران، اآلية: 61.
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جيعلــوا مســتوى عيشــهم بمســتوى أقــل األفــراد يف املجتمــع، وأْن حياكوهــم يف 
ــيٌّ  ــام ع ــه اإلم ــا حقق ــذا م ــخ، وه ــة... إل ــس والرفاهي ــكن وامللب ــأكل واملس امل

عليــه الســام يف ظــل خافتــه)1(.

ــه لــو عمــل املســلمون بوصيــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليه  ويمكــن أْن نقــول إنَّ
وآلــه يف خطبــة الــوداع يف غديــر خــم، والتــي هــي أمــر اهلل تعــاىل يف تعيــني حجته 
، ملــا حــدث كلُّ مــا حــدث مــن املــآيس التــي عاشــها املســلمون  مــن بعــد النبــيِّ
ــه  ــق دين ــي يف تطبي ــم اإلهل ــرات احلك ــن ثم ــوا م ــارض وألكل ــايض واحل يف امل
وأحكامــه، ولتمتعــوا بعدالــة اإلســام يف كلِّ أوان وزمــان كــا يف قولــه تعــاىل: 
﴿وََلــوْ َأنَّ َأهــَل الُقــرَى آمَنُــوا وَاتََّقــوا َلَفَتحنَــا عََليِهــمْ بَــرََكاتٍ مِــنَ السَّــمَاءِ وَاأَلرِض﴾)2(، 
ومــن كان يظــن أّن أمــر املؤمنــني عليــه الســام قــد ســكت عــن حقــه اإلهلــي 
فهــو واهــم، إذ إنَّ األحــداث التــي تلــت مؤمتــر الســقيفة قــد بّينــت أنَّ اإلمــام 
ــه خــال ذلــك  اســتمر يف متابعــة واجبــه اإلهلــي وعــدم مبايعتــه أليب بكــر، وأنَّ
أقــام عليهــم احلجــج وخاصــة مــن خــال مواقــف الصديقــة الطاهــرة فاطمــة 
الزهــراء عليهــا الســام، إالَّ أنَّــه بعــد أْن وصلــت األُمــور إىل حــدٍّ هيــدد 
اســتقرار ديــن اهلل يف النفــوس فقــد عــزف عليــه الســام عــن إعــان املعارضــة، 
خوفــًا عــى الديــن وإدراكًا منــه لطبيعــة املجتمــع يف حينــه، ففــي الوقــت الــذي 
كان أمــر املؤمنــني عليــه الســام مشــغوالً بتغســيل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه وتكفينــه كان بعضهــم منشــغًا يف تغيــر مســار اخلافــة اإلهليــة بانتخــاب 

)1( ينظر: الكليني 329هـ: 5/ 279.
)2( سورة األعراف، اآلية: 96.
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حاكــم جديــد باجتاعهــم يف ســقيفة بنــي ســاعدة التــي تتابعــت فيهــا األحــداث 
بانتخــاب أيب بكــر ليحكــم عــى رقــاب النــاس)1(.

ــن حضـــر يف جملســه  وقــد بــنّي اإلمــام الصــادق عليــه الســام يف حديــث ملَِ
مــن حمبيــه وشــيعته أمهيــة هــذا اليــوم بعــد التغييــب الطويــل هلــذه احلقيقــة مــن 
قبــل الســلطات احلاكمــة ألكثــر مــن مئــة عــام حيــث قــال: <أتعرفــون يومــًا شــّيد 
ــيعتنا؟>،  ــا وش ــا وملوالين ــدًا لن ــه عي ــن وجعل ــار الدي ــه من ــر ب ــام وأظه ــه اإلس اهلل ب
فقالــوا: اهلل ورســوله أعلــم، أيــوم الفطــر هــو يــا ســّيدنا؟ فقــال عليــه الســام: 
ــان  ــذان يوم ــام: <ال، ه ــه الس ــال علي ــو؟ ق ــى ه ــوم األضح ــوا: أفي <ال>، قال
رشيفــان جليــان ويــوم منــار الديــن أرشف منهــام، وهــو اليــوم الثامــن عــر مــن ذي 

احلجــة>)2(.

اأهمية البحث:

ــُد اهلل  ــَو ِعي ــاد وأرشفهــا، وُه ــل أعظــم األعي ــد ب ــوم عي ــر ي ــوم الغدي يعــدُّ ي
ــه يــوم  ، َوَمــا َبَعــَث اهلل َعــزَّ َوَجــلَّ َنبِّيــًا َقــطُّ إاِلَّ َوَتَعيَّــَد يِف َهــَذا اْلَيــْوِم، ألنَّ اأْلَْكــرَبُ
إكــال الديــن وإمتــام النعمــة، فقــد ُروي عــن اإلمــام جعفــر بــن حمّمــد الصــادق 
ــاَل َرُســوُل اهلل صــىَّ اهلل عليــه  ــاَل: <َق ــُه َق ــِه عليهــم الســام أنَّ ــِه َعــْن آَباِئ َعــْن َأبِي
ــاىَل  ــَرِن اهلل َتَع ــِذي َأَم ــْوُم الَّ ــَو اْلَي ــي، َوُه تِ ــاِد ُأمَّ ــُل َأْعَي ــمٍّ َأْفَض ــِر ُخ ــْوُم َغِدي ــه: َي وآل
ــْن َبْعــِدي،  ــِه ِم ــُدوَن بِ َت تِــي َيْ ــاًم ِلُمَّ ــٍب َعَل ــِن َأِب َطالِ ــِه بِنَْصــِب َأِخــي َعــِيِّ ْب ِذْكــُرُه فِي
ــُم  تِــي فِيــِه النِّْعَمــَة، َوَرِضَ َلُ يــَن، َوَأَتــمَّ َعــَى ُأمَّ ــِذي َأْكَمــَل اهلل فِيــِه الدِّ َوُهــَو اْلَيــْوُم الَّ

)1( الساوي، 2004م: 40-39.
)2( ابن طاووس، 1418هـ: 1/ 444.
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ــًا...>)1(. ــَاَم ِدين ْس اإْلِ

ويف هــذا اليــوم أنــزل اهلل الضانــة الازمــة حلايــة الرشيعــة املقدســة اخلامتــة 
بــأْن جعــل هلــا أمنــاء وحّراســًا وخّزانــًا حيوطونــا بالرعايــة ويلزمــون النــاس بــا 
فيهــا مــن أحــكام ورشائــع، بعدمــا ســيختار خاتــم رســله حمّمــدًا صــى اهلل عليــه 
ــة  وآلــه الــذي بلغهــا، بعــد أســابيع قائــل، إىل جــواره؛ لــذا فــإْن مل تتفــل األُمَّ
ــد، وهــو  ــد األضحــى، أو قــل مل تستشــعر فيهــا طعــم العي ــد الفطــر أو عي بعي
لعمــري حالنــا اليــوم وغــر اليــوم، لــن حيــّل رضر عــى الرشيعــة املقدســة، وإذا 
قــام املســلمون باالحتفــاالت بعيــدي الفطــر واألضحــى، وذهــب كثــٌر منهــم 
ــن  ــة م ــة املقدس ــظ الرشيع ــًا بحف ــذا كفي ــون ه ــن يك ــات، ل ــرض اجلمع إىل ف
التاعــب والتحريــف؛ ألنَّ املســلمني كانــوا يذهبــون مجيعهــم إىل اجلمعــات يف 
ــان  ــف وكت ــت التحري ــي أسس ــي الت ــرون ه ــك الق ــم أنَّ تل ــرون األوىل رغ الق

احلــقِّ واضطهــاد أهلــه)2(.

ــد  ــن أمح ــل ب ــه اخللي ــئل عن ــذي ُس ــه ال ــة صاحب ــوم بأمهي ــك الي ــة ذل إّن أمهي
فقــال: )مــاذا أقــول يف رجــل أخفــى أعــداؤه فضائلــه حســدًا، وأخفاهــا حمبــوه 

خوفــًا، وظهــر مــن بــني ذيــن وذيــن مــا مــأل اخلافقــني(3(.

وقــد جــاء يف أمــايل أيب عبــد اهلل النيســابوري وأمــايل أيب جعفــر الطــويس يف 
ــه قــال:  خــرب عــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب نــر عــن الرضــا عليــه الســام أنَّ

)1( الشيخ الصدوق، 2009م: 188.
)2( ابن املشهدي، 1419هـ: 576.

)3( املناوي القاهري، 1356هـ: 4/ 468.
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ــه يف  ــهر من ــامء أش ــر يف الس ــوم الغدي ــام: أّن ي ــام الس ــه عليه ــن أبي ــي أب ع <حدثن
الرض، إّن هلل تعــاىل يف الفــردوس قــرًا لبنــة مــن فضــة ولبنــة مــن ذهــب، فيــه مائــة 
ــر،  ــه املســك والعن ــة خــراء، تراب ــة ألــف خيمــة مــن ياقوت ــة محــراء ومائ ألــف قب
ــن وهنــر مــن عســل،  ــه أربعــة أهنــار: هنــر مــن مخــر وهنــر مــن مــاء وهنــر مــن لب في
حواليــه أشــجار مجيــع الفواكــه، عليــه الطيــور أبداهنــا مــن لؤلــؤ وأجنحتهــا مــن يــا 
قــوت، تصــوت بألــوان الصــوات، إذا كان يــوم الغديــر ورد إىل ذلــك القــر أهــل 
الســاموات، يســبحون اهلل ويقدســونه ويللونــه، فتطايــر تلــك الطيــور فتقــع يف ذلــك 
املــاء وتتمــرغ يف ذلــك املســك والعنــر، فــإذا اجتمــع املائكــة طــارت فتنفــض ذلــك 
عليهــم، وإهّنــم يف ذلــك اليــوم ليتهــادون نثــار فاطمــة عليهــا الســام، فــإذا كان آخــر 
اليــوم نــودوا: انرفــوا إىل مراتبكــم فقــد أمنتــم مــن اخلطــر والزلــل إىل قابــل يف هــذا 

ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وعــيٍّ عليــه الســام>)1(. اليــوم تكرمــة ملحمَّ

ــه  ــيٌّ علي ــام ع ــويّص اإلم ــه وال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــذ النب ــد اخّت ــذا فق هل
الســام واألئمــة عليهــم الســام يــوم الغديــر عيــدًا، ليــس فقــط ملــا رّصحــوا 
ــه يــوم عيــد تســتحب فيــه الطاعــات املختلفــة، بــل أيضــًا ألنَّ النبــيَّ  بــه مــن أنَّ
ــات  ه ــة وُأمَّ ــوه، وألنَّ الصحاب ــاس أْن هينئ ــن الن ــب م ــه طل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
املؤمنــني قامــوا بتهنئــة أمــر املؤمنــني عليــه الســام عــى هــذه النعمــة الكــربى 
التــي حباهــا اهلل إيــاه وهــي خافــة ســيد البــرش ووصايــة خاتــم الرســل صــىَّ 

ــه وآله)2(. اهلل علي

ــة، بــل للبــرش مجيعــًا، مــا يضمــن  ويف يــوم الغديــر فقــط جعــل اهلل هلــذه األُمَّ

)1( املازندرايّن، 1956م: 1/ 540.
)2( ينظر: م. ن: 3/ 46-45.
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ــكام  ــة احل ــاس ببيع ــر الن ــوم أم ــك الي ــه يف ذل ــال ألنَّ ــن الض ــن م ــم األم هل
ــدة،  ــرون ع ــل لق ــني، ب ــل وال جيل ــنتني، وال جي ــنة أو س ــس لس ــني، لي الرشعي
ــه،  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــرة نبّي ــاب اهلل وع ــان: كت ــاس الثق ــد الن ــار عن فص
ــة بغــر التمســك هبــا، كــا جــاء يف احلديث  اللــذان ال ضانــة لعــدم ضــال األُمَّ
املتواتــر عــن النبــيَّ صــى اهلل عليــه وآلــه، وعليــه كان عيــد الغديــر أعظــم أعيــاد 
ــة، وأفضــل األعيــاد وأرشفهــا وأفضلهــا؛ ولــذا ينبغــي للمســلمني الذيــن  األُمَّ
ــذا  ــوا هب ــام أن حيتفل ــم الس ــني عليه ــني وأوالده املعصوم ــر املؤمن ــوا أم بايع
اليــوم الســعيد ويبثــوا فضلــه وأمهيتــه، بــل رضورتــه القصــوى بــني املســلمني 
الذيــن جيهلــون فضلــه، بــل جيهلــون وجــوده، وذلــك عمــًا بوصيــة الرســول 

ــوم القيامــة)1(. ــد إىل ي ــد الول ــغ احلــارض الغائــب والوال أْن يبل

ــم  ــدق عليه ــاس وأغ ــى الن ــه ع ــلَّ في ــزَّ وج ــنَّ اهلل ع ــذي امت ــوم ال ــو الي وه
ــة  ــربى واخلاف ــة الك ــة واإلمام ــة الوالي ــي نعم ــا وه ــم وأعظمه ــل النع بأفض
ــيِّ  ــني ع ــر املؤمن ــه ألم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــي قلده ــى الت العظم
: ﴿يَــا  ــه يف قولــه عــزَّ وجــلَّ بــن أيب طالــب عليــه الســام ممتثــًا بذلــك أمــر ربِّ
ــه  ــيٍّ علي ــتخاف ع ــي يف اس ــكَ﴾)2(، يعن ــن رَبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــا ُأنْ ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ َأيُّهَ
ــاَلَتهُ وَالّلــهُ يَعْصِمُــكَ  ْغــتَ ِرسَ الســام والنــص باإلمامــة عليــه: ﴿وَإِن َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ
ــه،  ــْت أتعاب ــذ إرادة اهلل، ذهب ــه إْن مل ُينفِّ ــك بأّن ــرض بذل ــد الف ــاِس﴾، فأك مِــنَ النَّ
ــا  ــاء يف ســبيل هــذا الديــن، وَأمَّ ــاُه مــن العن َد مــا الَق ــدَّ وضاعــت جهــوده، وتب

)1( السامرائي، 2011م: 50.
)2( سورة املائدة، اآلية: 67.
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ــه عيــد اهلل األكــرب، فذلــك مســتوحى مــن روايــات وأحاديــث أشــارت  نعتــه بأنَّ
ــاء واألرض)1(. ــل الس ــاىل وأه ــد اهلل تع ــه عن ــد ومنزلت ــذا العي ــأن ه إىل ش

ــغ  ــه أْن يبل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــا حمّم ــن نبّين ــلَّ م ــزَّ وج ــب اهلل ع ــد طل لق
رســالته وهــي، بــأنَّ هــذا اليــوم مركــزيٌّ يف تبليــغ الرســالة، وأنَّ العمــل الــذي 
ســيقوم بــه، بــه يكمــل الديــن، وبدونــه يبقــى ناقصــًا وتضيــع فائــدة جهــودك يف 
تبليغــه، وأنَّ البرشيــة مل تــَر بعــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن قــال: ســلوين، 
ومل يعــني حــدًا ملــا ُيســأل عنــه يف األرض وال يف الســاء، فهــذا الشــخص فقــط 
يســتطيع أْن يفــر كتــاب اهلل الــذي فيــه تبيــان كلِّ يشٍء: ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ 
ــا إِن اكتفينــا بتنزيــل الكتــاب عليكــم، ومل نجعــل لــه مفــرًا لــه  دِينَُكــمْ﴾، ألنَّ
بعــد رســولنا، فقــد جعلنــا الكتــاب خزائــن مقفلــة، ولكــم َمــْن يســتخرج منهــا 
ــم  ــرش ال تت ــى الب ــة ع ــة العلمي ــل، فالنعم ــرش يف كلِّ جي ــول الب ــه عق ــا تتاج م
إالَّ بمفــر للكتــاب اإلهلــي، وكذلــك النعمــة العمليــة يف بنــاء اإلرادة البرشيــة 
وتقيــق عدالــة الكتــاب اإلهلــي ال تتــم إالَّ بمــن جيســدها ويعلمهــا للنــاس)2(.

هلــذا حظــي يــوم غديــر عنــد املســلمني بأمهيــة كبــرة وال ســيا عنــد الشــيعة؛ 
وذلــك ألنَّ الرســول الكريــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف طريــق عودتــه مــن حّجــه 
يف الثامــن عــرش مــن شــهر ذي احلجــة توّقــف عنــد الغديــر الــذي هــو مــكان 
جتمــع املــاء يف الصحــراء، ومنخفــض حيــّط إليــه الســيل، يقــع بــني مكــة واملدينــة 
ــل أو ميلــني، ويف هــذا املــكان خطــب رســول  ويبعــد عــن اجلحفــة مســافة مي

)1( ابن خلكان، 1972م: 1/ 60.
)2( العامي، 1416هـ: 14/ 389.
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ــن  ــه وم ــن أصحاب ــم م ــد عظي ــة يف حش ــة طويل ــه خطب ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
ــه الشــهرة: <مــن  ــة عبارت ــذاك، وقــد تضّمنــت اخلطب رافقــه يف رحلــة احلــج آن
كنــت مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله>، وتناقلــت ذلــك روايــات العامــة والشــيعة عــى 
الســواء بــأنَّ الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نصــب اإلمــام علّيــًا ســام 

اهلل عليــه رســميًا خليفــة وإمامــًا للمســلمني مــن بعــده)1(.

ويعــدُّ حديــث الغديــر مــن األحاديــث التارخييــة املهمــة واملصريــة التــي أدىل 
ــة،  ــه املبارك ــن حيات ــرة م ــنة األخ ــه يف الس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس هب
ــن أيب  ــيِّ ب ــني ع ــر املؤمن ــام أم ــة اإلم ــت إمام ــي تثب ــث الت ــن األحادي ــي م وه
ــام، وتوجــب واليتــه عــى مجيــع املؤمنني بعــد واليــة اهلل تعاىل  طالــب عليــه السَّ

وواليــة رســوله املصطفــى صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بــكل رصاحــة ووضــوح)2(.

ومــن هنــا كانــت أمهيــة يــوم الغديــر يف تعيــني خليفــة اهلل بعــد النبــيِّ حمّمــد 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فرغــم األحاديــث الكثــرة التــي أوضــح رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه هبــا منزلــة عــيِّ بــن أيب طالــب ومكانتــه عليــه الســام يف أكثــر 
ــه عشــرته لإســام بعــد أْن ذكــر أّن مــن  ــوم دعوت ــداًء مــن ي مــن مناســبة ابت
يبايعــه يكــون خليفتــه مــن بعــده، فلــم يبايعــه أحــٌد إالَّ عــّي عليــه الســام فقــال 
لــه: <أنــت أخــي وخليفتــي مــن بعــدي>، فضحــك القــوم وقالــوا أليب طالــب: بخ 
بــخ لــك فاســمع البنــك وأطعــه، إىل املناســبات الكثــرة يف املدينــة ومنهــا تركــه 
لعــيٍّ ليكــون خليفتــه يف إدارة املدينــة بوجــه املنافقــني الذيــن كانــوا ينــوون الــرشَّ 

)1( ابن خلكان، 1972م: 1/ 180.
)2( شهاب الدين، 1267هـ: 4/ 282.
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باإلســام ونبيــه، فأشــاع املنافقــون بــأّن النبــيَّ حمّمــدًا صــّى اهلل عليــه وآلــه أراد 
اخلــاص منــه فقــال لــه قولتــه املشــهورة: <يــا عــيُّ أنــت منــي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى إالَّ أّنــه ال نبــي بعــدي>)1(.

هدف البحث:

ــه  هيــدف البحــث احلــايل التعــرف عــى ســبب إطــاق اســم يــوم الغديــر بأنَّ
يــوم إكــال الديــن وإمتــام النعمــة.

حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل بدراسة يوم الغدير، وتفسره وفق السنة النبوية.

حتديد امل�سطلحات:

1- يوم الغدير اأو )عيد الغدير(:

اأ: عرفه )النجفي، 1951م(:

ــن  ــوم )18( م ــه يف ي ــل ب ــيعة وحُيتف ــدى الش ــا ل ــاد وآخره ــث األعي ــو ثال ه
ذي احلجــة يف كلِّ عــام هجــري احتفــااًل باليــوم الــذي خطــب فيــه النبــيُّ حمّمــد 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خطبــة عــنيَّ فيهــا عــيَّ بــن أيب طالــب عليــه الســام مــوىًل 
للمســلمني مــن بعــده، وذلــك يف أثنــاء عــودة املســلمني مــن حجــة الــوداع إىل 
املدينــة املنــورة يف مــكان ُيســمى بـ)غديــر خــم( ســنة )10( هـــ، وقــد اســُتدلَّ 

)1( النجفي، 1951م: 1/ 267.
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بتلــك اخلطبــة عــى أحقيــة اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام باخلافــة واإلمامــة بعــد 
استشــهاد النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، عندمــا قــال يف ذلــك اليــوم، <مــن 

كنــُت مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله>)1(.

ب: عرفه )الطو�سي، 1964م(:

ــر  ــوالء ألم ــة وال ــوم البيع ــة ي ــن ذي احلّج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــو الي وه
ــه الســام، وويصِّ نبــيِّ الرمحــة واهلــدى، خاتــم املرســلني ســيدنا  املؤمنــني علي
ــل  ــدة، حيتف ــام اخلال ــام اإلس ــن أي ــوم م ــو ي ــه، وه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص حمّم
ــرى  ــى، وكذك ــر واألضح ــدي الفط ــاين كعي ــه الته ــون في ــون، ويتبادل ــه املؤمن ب
املولــد النبــويِّ الرشيــف، ويف هــذا اليــوم، ويف حّجــة الــوداع، مجــع رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه املســلمني، وهــو عائــد مــن حّجــه، يف بقعــة تســمى بغديــر 
خــّم، ويف حــرِّ اهلاجــرة تفّيــأ ظــل إحــدى الســمرات، وهــي الشــجرة العظيمــة، 
حيــث وضــع لــه منــربًا مــن أحــداج اإلبــل، فاعتــاه خماطبــًا مجــوع احلجيــج: 
ــول اهلل،  ــا رس ــى ي ــوا: ب ــكم؟>، قال ــن أنفس ــم م ــت أوىل بك ــون أ لس ــا املؤمن <أي
قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <أال مــن كنــُت مــواله فهــذا عــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن 
وااله وعــاِد مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه وأدر احلــق معــه كيفــام 

دار>)2(، آخــذًا بيــد عــيٍّ ليقيــم عليهــم احلّجــة.

2-ال�سنة النبوية:

)1( النجفي، 1951م: 1/ 10.
)2( الطويس، 1964م: 255.
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عرفه )ال�سدوق، 1991م(:

ــا َورد  ــي ُكّل م ــام؛ فه ــع يف اإلس ــادر الّترشي ــن َمص ــدٍر م ــاين مص ــي ث وه
ــرٍة، أو  ــٍر، أو س ــٍل، أو تقري ــوٍل، أو فع ــن ق ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــن النب ع
صفــة َخلقيــة أو ُخلقيــة، وقــد ُنقلــت الســرة جيــًا بعــد جيــل بطــرٍق َصحيحــة 
ــل  ــاء والّرس ــني األنبي ــر ب ــح الس ــن أوض ــنّته م ــرته وس ــدُّ س ــة، إذ تع واضح
ــه  ــأته، وصفات ــده، ونش ــن مول ــار ع ــا اإلخب ــاء فيه ــد ج ــام؛ فق ــم الّس عليه
اخلَلقيــة واخلُُلقيــة، وتفاصيــل عاقتــه بأصحابــه، وعاقتــه اليومّيــة مــع 
زوجاتــه، وَمواقفــه مــع اآلخريــن، واحلــوادث التــي حصلــت أثنــاء فــرة نبّوتــه 
بتفاصيلهــا، وامَلعــارك التــي خاضهــا وشــارك فيهــا قبــل اإلســام وبعــد البعثــة، 
ومجيــع مــا جــاء بــه عــن اهلل مــن أحــكام وُأمــور رشعّيــة، وتطبيقاهتــا العملّيــة يف 

ــه)1(. ــه وأقوال ــه وأفعال هيئات

املبحث الثاين

الإطار النظري للبحث

ســنحاول يف هــذا املبحــث أْن نعــرج عــى يــوم الغديــر بوصفــه يمثــل إكــال 
الديــن وإمتــام النعمــة، وفقــًا لتفســر بعــض العلــاء، عــى النحــو اآليت:

اأوًل: يوم الغدير بعده اإكمال الدين على ال�سنة النبوية:

)1( الشيخ الصدوق، 1991م: 1/ 252.
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ــىَّ اهلل  ــد ص ــيِّ حمّم ــوع النب ــد رج ــه عن ــي، أنَّ ــكايف للكلين ــاب ال ــاء يف كت ج
عليــه وآلــه مــن حجــة الــوداع، عندمــا أمــره اهلل تعــاىل أْن يوقــف املســلمني يف 
غديــر خــم ويبلغهــم واليــة عــيٍّ عليــه الســام، فأوقفهــم وبلغهــم مــا أمــره بــه 

ــه، وهــذه نــاذج مــن أحاديثهــم: ربُّ

فعــن اإلمــام الباقــر عليــه الســام قــال: <وكانــت الفريضــة تنــزل بعــد الفريضة 
ــة:  ــة الكريم ــلَّ اآلي ــزَّ وج ــزل اهلل ع ــض، فأن ــر الفرائ ــة آخ ــت الوالي ــرى، وكان الُخ
﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــامَ 

دِينــًا﴾)1(>)2(.

ــة  ــد الفريض ــزل بع ــة تن ــت الفريض ــام: <وكان ــه الس ــر علي ــو جعف ــال أب وق
: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ  الُخــرى وكانــت الواليــة آخــر الفرائــض، فأنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ
ــام:  ــه الس ــر علي ــو جعف ــال أب ــي{>. ق ــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْ
ــم  ــت لك ــد أكمل ــة، ق ــذه فريض ــد ه ــم بع ــزل عليك : ال ُأن ــلَّ ــزَّ وج ــول اهلل ع <يق

الفرائــض>)3(.

وأشــار الكلينــي يف كتــاب الــكايف أيضــًا، نقــًا عــن عبــد العزيــز بــن مســلم 
قــال: كنــا مــع الرضــا عليــه الســام بمــرو، فاجتمعنــا يف اجلامــع يــوم اجلمعــة 
ــاس فيهــا،  ــرة اختــاف الن ــأداروا أمــر اإلمامــة وذكــروا كث ــا، ف ــدء مقدمن يف ب
ــم  ــه، فتبس ــاس في ــوض الن ــه خ ــام فأعلمت ــه الس ــيدي علي ــى س ــت ع فدخل

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
)2( الكليني، 1363هـ: 1/ 289.

)3( احلويزي، 1412هـ: 1/ 582.
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عليــه الســام ثــم قــال: <يــا عبــد العزيــز جهــل القــوم وخدعــوا عــن آرائهــم، 
ــه حتــى أكمــل لــه الديــن، وأنــزل عليــه القــرآن  إّن اهلل عــزَّ وجــلَّ مل يقبــض نبيَّ
ــع  ــكام، ومجي ــدود واألح ــرام واحل ــال واحل ــه احل ــنّي في ــان كلِّ يشء، ب ــه تبي في
ــي الْكَِتــاِب مِــنْ  ــا فِ ــا َفرَّْطنَ : ﴿مَ ــلَّ ــزَّ وج ــال ع ــًا فق ــاس كام ــه الن ــاج إلي ــا حيت م
ــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ  ــره: ﴿الْيَ ــر عم ــي آخ ــوداع وه ــة ال ــزل يف حج ــيْءٍ﴾، وأن شَ
دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾ وأمــر اإلمامــة مــن 
تــه معــامل دينهــم وأوضــح هلــم ســبيلهم  متــام الديــن، ومل يمــِض حتــى بــنيَّ ألُمَّ
وتركهــم عــى قصــد ســبيل احلــق، وأقــام هلــم عليــًا عليــه الســام َعَلــًا وإمامــًا، 
ــلَّ مل  ــزَّ وج ــم أنَّ اهلل ع ــن زع ــه، فم ــة إالَّ بّين ــه األُمَّ ــاج إلي ــيئًا تت ــرك ش ــا ت وم

ــه!>)1(. ــه فقــد ردَّ كتــاب اهلل، ومــن ردَّ كتــاب اهلل فهــو كافــر ب يكمــل دين

ــزُل  ــُض َين ــت الفرائ ــه: <وكان ــه قول ــام اهلل علي ــر س ــام الباق ــن اإلم وروي ع
منهــا يشٌء بعــد يشء، َتنــزُل الفريضــُة ثــم تنــزُل الفريضــُة الُخــرى، وكانــِت الواليــُة 
 : آِخــَر الفرائــِض فأنــزَل اهلل عــّز وجــّل: }اليَــوْمَ أْكمَْلــتُ...{ يقــوُل اهلل عــزَّ وجــلَّ
ال ُأنــِزُل عليُكــْم بعــَد هــذِه الفريضــِة فريضــًة، قــد أكملــُت لُكــْم هــذِه الفرائــض>)2(.

لقــد أوحــى اهلل عــزَّ وجــلَّ باألحــكام والواجبــات الواحــدة تلــو األُخــرى 
ــوْمَ أكمَلــتُ...{ ليعلــن أْن ال  ــة }اليَ ــزل هــذه اآلي ــة، فأن حتــى ختمهــا بالوالي
ــه  ــام اهلل علي ــيٍّ س ــني ع ــر املؤمن ــب أم ــا وتنصي ــد نزوهل ــا، فبع ــة بعده فريض
خليفــة لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أدرك النــاُس مــراَد اهلل تعــاىل مــن اآليــة 

)1( الكليني، 1363هـ: 1/ 198.
)2( املغريب، 1119هـ: 1/ 15.
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الكريمــة: ﴿أطِيعُــوا اهلَل وَأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي األمْــِر مِنُْكــمْ﴾)1(، وعلمــوا أّن عليهــم 
بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يطيعــوا أمــر املؤمنــني علّيــًا ســام اهلل 
عليــه، فكانــت فريضــة الواليــة آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل تعــاىل عــى نبّيــه حمّمــد 

ــه)2(. صــىَّ اهلل عليه وآل

ثانيًا: يوم الغدير بعده اإمتام النعمة على وفق ال�سنة النبوية:

ــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ  ــوْمَ َأْكمَْل ــة ﴿الْيَ ــة الكريم ــذه اآلي ــاه يف ه ــر االنتب ــا يث ممّ
وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾ أّن اهلل تعــاىل قــد ربــط إمتــام 
نعمتــه عــى اخللــق بموضــوع الواليــة، أي كــا أّن كــال الديــن يتحّقــق بالواليــة 
ــام  ــا مت ــإّن هب ــك ف ــام، كذل ــاة والس ــل الص ــم أفض ــد عليه ــد وآل حمم ملحم
ــا  ــم، ظاهره ــع النع ــة، مجي ــة يف اآلي ــود بالنعم ــلمني، واملقص ــى املس ــة ع النعم
وباطنهــا كالعــدل واملســاواة واالّتــاد واألُخــّوة والعلــم واألخــاق والطمأنينــة 
النفســية والروحيــة واحلّريــة، وبعبــارة موجــزة مجيــع أنــواع العطايــا؛ لــذا فقــول 
ــة  ــم املعنوي ــة وبالنع ــة بالرشيع ــة يف اآلي ــر النعم ــعوا إىل تفس ــن س ــك الذي أولئ
ــل  ــألة أص ــّرق ملس ــورة مل تتط ــة املذك ــر؛ ألّن اآلي ــل ونظ ــّل تأّم ــب، حم فحس
النعمــة، بــل ســياقها يــدور حــول إمتــام النعمــة، أي مجــع أنــواع النعــم، فأينــا 
ــي  ــم الت ــا كّل النع ــراد منه ــم كان امل ــرآن الكري ــة يف الق ــام النعم ــر إمت ورد ذك

)1( سورة النساء، اآلية: 59.
)2( الواحدي، 2000م: 115.
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ــا)1(. ــان يف الدني ــا اإلنس يصيبه

ــة أمــر املؤمنــني عــيِّ  ــا نســتطيع معرفــة عاقــة مبــارشة بــني والي ومــن هن
ســام اهلل عليــه والتمّتــع بالنعــم الدنيويــة املرشوعــة، وذلــك ملحوريــة الواليــة 
ــع  ــا إىل جمتم ــول بن ــة للوص ــة والرئيس ــرشوط املهّم ــد ال ــا أح ــة باعتباره العلوي
قائــم عــى أســاس احلريــة والعدالــة والقيــم والفضائــل األخاقيــة واإلنســانية؛ 
لــذا حيتــّم الواجــب أْن نســّلم ملــا بّلــغ بــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف يــوم 
الغديــر، وأْن نقبــل عمليــًا بواليــة أمــر املؤمنــني عــيٍّ ســام اهلل عليــه، وبعبــارة 
أخــرى: )إّن األخــذ بواليــة أمــر املؤمنــني عــيٍّ ســام اهلل عليــه التــي أنزهلــا اهلل 
تعــاىل وفرضهــا عــى املســلمني يف يــوم الغديــر، لــه أثــر تكوينــّي يوجــب ســبوغ 
الــربكات واخلــرات عــى النــاس مــن األرض والســاء، قــال اهلل تبــارك وتعــاىل 
يف كتابــه العزيــز: ﴿وََلــوْ أنَّهُــمْ أَقامُــوا الَتــوْراةَ وَاإلنْجيــَل وَمــا ُأنــِزَل إَليِهــمْ مِــنْ رَبـّــِهمْ ألَكلــوا 

مِــنْ َفوقِِهــمْ وَمِــنْ حْتــتِ أرجُلِِهــم﴾)2(()3(.

وألجــل ذلــك تعــدُّ واقعــة غديــر خــم حدثــًا خالــدًا، وقــد شــاءت احلكمــة 
اإلهليــة أْن تظــّل شــعلة هــذه الواقعــة وّهاجــة عــى طــول التاريــخ البــرشي وإىل 
األبــد، أرست القلــوب بنورهــا، فانــربت أقــام كّتــاب املســلمني يف كلِّ العصور 
ــت  ــكام، وارتفع ــث وال ــخ واحلدي ــر والتاري ــب التفس ــا يف كت ــب عنه تكت
ــى بمآثرهــا عــرب جمالــس الوعــظ، واســتلهم املّداحــون  أصــوات اخلطبــاء لتتغنّ

)1( الشيخ الصدوق، 1991م: 1/ 262.
)2( سورة املائدة، اآلية: 66.

)3( السيوطي، 2003م: 2/ 259.
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مــن معانيهــا، لُيبقــوا عــى جــذوة الفضيلــة مّتقــدة ومســتعرة، مقّدمــني فــروض 
الــوالء والطاعــة لصاحــب الذكــرى.

ثالثًا: مكانة خطبة الغدير يف ال�سنة النبوية:

ــه  ــا َحَوت ــرًا مل ــة، نظ ــة الرشيف ــنة النبوي ــة يف الس ــة خاص ــر مكان ــة الغدي خلطب
مــن مضامــني ومــا راَفــَق احلــدث مــن أجــواء خاصــة، وتتلخــص أهــم مقاصــد 

النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر باألُمــور التاليــة:

1. ضــان اســتمرار خــط النبــّوة وعــدم ضيــاع ثمــرات أتعــاب النبــيِّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه خــال ثاثــة وعرشيــن عامــًا يف إبــاغ الرســالة اإلهليــة وإنشــاء 
ــة وجهــاد أعدائهــا، وذلــك بتعيــني مــن يتــوىل محــل األمانــة وإدامــة املســرة  األُمَّ

النبويــة.

ــام  ــظ اإلس ــؤولية حف ــة َأنَّ مس ــه لأُلمَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــان النب 2. بي
تــه تقــع عــى عاتــق خلفــاء النبــّوة الذيــن اختارهــم اهلل تعــاىل، والذيــن هلــم  وُأمَّ

ــم. ته ــة ألداء مهمَّ ــاءة التام الكف

ــام،  ــم الس ــه عليه ــنة اهلل يف أنبيائ ــى س ــميًا ع ــًا رس ــة تعيين ــني اخلليف 3. تعي
ــا. ــة قائده ــني خليف ــة يف تعي ــم الراقي ــنة األُم وس

4. رسم املنهج السيايس للمسلمني إىل يوم القيامة.

5. إمتام احلجة عى املخالفني، املقرين واملعاندين.

وهــذه األهــداف الســامية واملقاصــد العاليــة هــي التــي أعطــت يــوم الغديــر 
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ُبعــده اخلالــد، وجعلتــه حادثــة فريــدة يف تاريــخ اإلســام، ومــن أجــل هــذا كان 
تأكيــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عليــه كبــرًا، وكــا قــال اإلمــام الباقــر عليــه 

الســام: <مل ينــاَد بــيء مــا نــودي بالواليــة يــوم الغديــر>)1(.

ويمكن تصوير عظمة يوم الغدير من جمموع الروايات با يي:

ــيٍّ  ــام ع ــة اإلم ــة والي ــه لأُلمَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــاغ النب ــرن إب 1- اق
عليــه الســام بظــروف ومميــزات خاصــة، مثــل االجتــاع الكبــر، واألُســلوب 
دت بــه هــذه الواقعــة التارخييــة،  اخلــاص يف البيــان، واملنــرب اخلــاص الــذي تفــرَّ
تــه، وهــي خصوصيــات  ــا تزامنــت مــع وداع النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ألُمَّ وأنَّ
فريــدة تــدلُّ عــى حــرص النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى تصــني اإلســام بــه 

مــن أي تريــف داخــي أو عــدوان خارجــي.

ــر  ــوم الغدي ــة يف ي ــة اإلمام ــه قضي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــرح النب 2- مل يط
؛  وبعــده بصــورة توجيهــات ونصيحــة، بــل بصــورة حكــم إهلــي وأمــر نبــويٍّ
ولذلــك اقــرن إعانــا بأخــذ البيعــة لعــيٍّ عليــه الســام مــن مجيــع املســلمني.

3- متيَّــز إعــان الغديــر بظرفــه اجلغــرايف يف ملتقــى الطــرق يف اجلحفــة قبــل 
أْن يتفــرق املســلمون يف طريــق عودهتــم إىل أوطانــم، وبالصيــف احلــار الــذي 

كان يف تلــك األيــام الثاثــة يف تلــك الصحــراء امللتهبــة.

ــو  ــذي ه ــج ال ــم احل ــا يف موس ــر ووقوعه ــة الغدي ــاين لبيع ــرف الزم 4- الظ
ــلمني. ــري للمس ــع مجاه ــم جتم أعظ

)1( الكليني، 1363هـ: 2/ 21.



ة ة النبويو ن   يوم الغدير سي غل السي

339

ــه صــىَّ  5- إعــان النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فيهــا عــن قــرب رحيلــه، فإنَّ
ــذه  ــه ه ــن إلقائ ــًا م ــبعني يوم ــد س ــا بع ــذه الدني ــن ه ــل م ــه رح ــه وآل اهلل علي

ــة. اخلطب

6- نــزول اخلطــاب اإلهلــي اخلــاص للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هبــذا األمــر: 
ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَالّلــهُ  ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ وَإِن لَّ ﴿يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــة  ــات اإلهلي يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس﴾)1(، وهــو خطــاب خيتلــف عــن ســائر اخلطاب

للرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــدى النب ــي أب ــم اإلهل ــذا احلك ــاغ ه ــن إب 7- ضم
ــده أنَّ هــذه  ســه وخوفــه مــن مؤامــرات املنافقــني يف تلــك املرحلــة، وتأكي توجُّ

ــامية. ــة اإلس ــتقبل األُمَّ ــان ملس ــي الض ــة ه البيع

8- رافــق إعــان النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إلمامــة عــيٍّ والعــرة عليهــم 
الســام، الوعــد اإلهلــي بعصمتــه وحفظــه مــن كيــد األعــداء املعرضــني، ومهــا 
ــه  ــه وتبليغ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــر النب ــة عم ــا طيل ــة ال نجدمه ــان وعصم ض

الرســالة!

9- متيَّــزت خطبــة الغديــر وبيعــة الغديــر بمفاهيــم ســامية ومعــاٍن عميقــة يف 
مقــام الواليــة للعــرة النبوّيــة الطاهــرة عليهــم الســام.

ــزت بيعــة الغديــر بمراســمها اخلاصــة قبــل اخلطبــة وبعدهــا، مثــل  10- متيَّ
إهــداء النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيٍّ عليــه الســام عامتــه اخلاصــة، وأمــره 

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
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املســلمني بتهنئتــه وبيعتــه.

ــة  ــزول اخلطــاب اإلهلــي اخلــاص بعــد بيعــة األُمَّ ــر بن ــوم الغدي ــز ي 11- متيَّ
لعــيٍّ عليــه الســام: ﴿الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي 
وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــاَمَ دِينًــا﴾)1(، وهــو خطــاب ال مثيــل لــه يف اخلطابــات اإلهليــة 

الســابقة.

12- متيَّــزت بيعــة الغديــر باهتــام خــاص مــن أهــل البيــت عليهــم الســام 
ــام يف  ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــرب أم ــد املن ــد صع ــال، فق ــيعتهم يف كلِّ األجي وش
ــرف  ــر، ليع ــة الغدي ــؤدوا شــهادهتم يف بيع ــة أْن ي ــن الصحاب ــب م ــه وطل خافت
ذلــك املســلمون الذيــن مل حيروهــا، وكذلــك الصديقــة فاطمــة الزهــراء عليهــا 
ــوم  ــرك ي ــه ت ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــت أنَّ رسـ ــا علم ــت: <م ــام، إذ قال الس
الغديـــر لحــد حجـــة وال لقائــل مقــاالً>، وكذلــك بقية األئمــة املعصومــني عليهم 

الســام.

13- ومــن مميــزات حديــث الغديــر كثــرة أســناده مــن الصحابــة والتابعــني، 
ــى  ــه، ع ــر أحاديث ــوا توات ــانيده وأثبت ــوا يف أس ــاء ألف ــاظ والعل ــار احلف وأنَّ كب

ــارهبم)2(! ــم ومش ــاف مذاهبه اخت

املبحث الثالث

ا�ستنتاجات وتو�سيات البحث

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
)2( املجليس، 1403هـ: 31/ 447. الشيخ الصدوق، 1403هـ: 173.
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ا�ستنتاجات البحث:

مــن خــال عرضنــا لإطــار النظــري للبحــث، يمكــن أْن نتوصــل باختصــار 
إىل تفســر يــوم الغديــر يف ظــل الســنة النبوّيــة يعــود إىل النقطتــني اآلتيتــني:

ــن أْن ال  ــوْمَ أكمَلــتُ...{ ليعل ــة }اليَ ــذه اآلي ــلَّ ه ــزَّ وج ــزل اهلل ع ــا أن عندم
ــه  ــام اهلل علي ــيٍّ س ــني ع ــر املؤمن ــب أم ــا وتنصي ــد نزوهل ــا، فبع ــة بعده فريض
خليفــة لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أدرك النــاُس مــراَد اهلل تعــاىل مــن اآليــة 
الكريمــة: ﴿أطِيعُــوا اهلَل وَأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي األمْــِر مِنُْكــمْ﴾)1(، وعلمــوا أّن عليهــم 
بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يطيعــوا أمــر املؤمنــني علّيــًا ســام اهلل 
عليــه، فكانــت فريضــة الواليــة آخــر فريضــة أنزهلــا اهلل تعــاىل عــى نبّيــه حمّمــد 

صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ــه  ــام اهلل علي ــيٍّ س ــني ع ــر املؤمن ــة أم ــني والي ــارشة ب ــة مب ــود عاق وج
والتمّتــع بالنعــم الدنيويــة املرشوعــة، وذلــك ملحوريــة الواليــة العلويــة 
باعتبارهــا أحــد الــرشوط املهّمــة والرئيســة للوصــول بنــا إىل جمتمــع قائــم عــى 
أســاس احلريــة والعدالــة والقيــم والفضائــل األخاقيــة واإلنســانية؛ لــذا حيتــّم 
الواجــب أن نســّلم ملــا بّلــغ بــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف يــوم الغديــر، 

ــه. ــام اهلل علي ــيٍّ س ــني ع ــر املؤمن ــة أم ــًا بوالي ــل عملي وأْن نقب

تو�سيات البحث:

)1( سورة النساء، اآلية: 59.
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ووفقَا الستنتاجات البحث، تويص الباحثة باآليت:

1- إقامــة النــدوات واملؤمتــرات التــي هتــدف إىل تعريــف الباحثــني والطلبــة 
بأمهيــة يــوم الغديــر للمســلمني، ومــا أهــم التعاليــم الدينيــة والقيــم األخاقيــة 

التــي جــاء هبــا هــذا اليــوم.

ــم  ــم التعالي ــراز أه ــال إب ــن خ ــي م ــي واألخاق ــي الدين ــرش الوع 2- ن
الدينيــة والقيــم األخاقيــة التــي جــاء هبــا هــذا اليــوم للمواطنــني عــن طريــق 

ــة. ــام املختلف ــائل اإلع وس

3- تشــجيع الباحثــني وذوي االختصــاص بأمهيــة كتابــة البحــوث والكتــب 
التــي تنهــض بأمهيــة يــوم الغديــر.

مقرتحات البحث:

1- إجــراء دراســة هتــدف إىل معرفــة العاقــة بــني يــوم الغديــر واالعــراف 
بإمامــة املعصومــني عليهــم الســام.

2- إجــراء دراســة ميدانيــة هتــدف إىل معرفــة أهــم التعاليــم الدينيــة والقيــم 
األخاقيــة التــي يســتنبطها طلبــة اجلامعــة مــن يــوم الغديــر.

قائمة امل�سادر:

ابــن املشــهدي، الشــيخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن جعفــر )1419هـــ(: املــزار 
الكبــر، النــارش: مؤسســة النــرش اإلســامي للطباعــة والنــرش، املجلــد األول، 

ــران. الطبعــة األُوىل، قــم املقدســة، إي
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ــان  ــات األعي ــر )1972م(: وفي ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــد ب ــكان، أمح ــن خل اب
ــة  ــادر للطباع ــارش: دار ص ــاس، الن ــان عب ــق: إحس ــان، تقي ــاء الزم ــاء أبن وأنب

ــان. ــروت، لبن ــاين، ب ــزء الث ــة األُوىل، اجل ــرش، الطبع والن

ــان  ــات األعي ــر )1972م(: وفي ــن أيب بك ــد ب ــن حمم ــد ب ــكان، أمح ــن خل اب
ــة  ــادر للطباع ــارش: دار ص ــاس، الن ــان عب ــق: إحس ــان، تقي ــاء الزم ــاء أبن وأنب

ــان. ــروت، لبن ــزء األول، ب ــة األوىل، اجل ــرش، الطبع والن

ابــن طــاووس، الســيد عــي بــن موســى بــن جعفــر احلســني )1418هـــ(: 
إقبــال األعــال احلســنة فيــا يعمــل مــرة يف الســنة، ترمجــة حممــد روحــي، تقيق: 
ــام  ــب اإلع ــع ملكت ــرش التاب ــز الن ــارش: مرك ــاين، الن ــي األصفه ــواد القيوم ج

ــران. ــم املقدســة، إي ــة، اجلــزء األول، ق اإلســامي، الطبعــة الثاني

ابــن كثــر، عــاد الديــن أبو الفــداء ابــن عمــر القــريش الدمشــقي )1997م(: 
البدايــة والنهايــة، مركــز البحــوث والدراســات العربية اإلســامية، تقيــق: عبد 
اهلل بــن عبــد املحســن الركــي، النــارش: دار هجــر للنــرش والتوزيــع، اجلــزء )7(، 

ــزة، مر. الطبعــة األُوىل، اجلي

احلويــزي، الشــيخ عبــد عــي بــن مجعــة العــرويس )1412هـــ(: تفســر نــور 
الثقلــني، تصحيــح: هاشــم الرســويل، النــارش: انتشــارات إســاعيليان للطباعــة 

والنــرش، الطبعــة األُوىل، اجلــزء األول، قــم املقدســة، إيــران.

الّديلمــي، احلســن بــن أيب احلســن حممــد )1416هـــ(: إرشــاد القلــوب، دار 
إحيــاء الــراث اإلســامي، تقيــق: الســيد هاشــم امليــاين، الطبعــة األُوىل، قــم 
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املقدســة، إيــران.

الســامرائي، غســان نعــان ماهــر )2011م(: العــودة إىل األصــل إىل آل حمّمــد 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: اجلــزء الرابــع، مؤسســة الفجــر للطباعــة والنــرش، الطبعــة 

األُوىل، اجلــزء األول، بــروت، األردن.
الســاوي، حممــد التيجــاين )2004م(: مؤمتــر الســقيفة: نظــرة جديــدة 
ــة  ــرش، الطبع ــة والن ــر للطباع ــة الفج ــارش: مؤسس ــامي، الن ــخ اإلس يف التاري

ــا. ــدن، بريطاني ــة، لن اخلامس
ــور،  ــر باملأث ــور يف التفس ــدر املنث ــن )2003م(: ال ــال الدي ــيوطي، ج الس
ــوث  ــر للبح ــز هج ــارش: مرك ــي، الن ــن الرك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب تقي
ــرة،  ــة األُوىل، القاه ــاين، الطبع ــزء الث ــامية، اجل ــة واإلس ــات العربي والدراس

ــر. م
ــدادي )1267هـــ(: روح  ــويس البغ ــكري اآلل ــود ش ــن، حمم ــهاب الدي ش
املعــاين يف تفســر القــرآن الكريــم والســبع املثــاين، النــارش: دار الفكــر للطباعــة 
ــة األُوىل،  ــع، الطبع ــزء الراب ــريب، اجل ــراث الع ــاء ال ــر دار إحي ــرش، تصوي والن

ــان. ــروت، لبن ب
الشــيخ الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمي 
ــي،  ــني األعلم ــيخ حس ــق: الش ــة، تقي ــام النعم ــن ومت ــال الدي )1991م(: ك
ــة  ــزء األول، الطبع ــات، اجل ــي للمطبوع ــة األعلم ــورات مؤسس ــارش: منش الن

ــان. ــروت، لبن األُوىل، ب
ــه  ــن بابوي ــني ب ــن احلس ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق، أب ــيخ الص الش
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القمــي )2009م(: أمــايل الصــدوق، تقيــق: الشــيخ حســني األعلمــي، النارش: 
ــة،  ــم املقدس ــة األُوىل، ق ــات، الطبع ــي للمطبوع ــة األعلم ــورات مؤسس منش

ــران. إي
الشــيخ الصــدوق، أبــو جعفــر حممــد بــن عــّي بــن احلســني بــن بابويــه القمي 
)1403هـــ(: اخلصــال، النــارش: منشــورات مجاعــة املدرســني للطباعــة والنــرش، 

تصحيــح: الشــيخ عــي أكــرب الغفــاري، الطبعــة األُوىل، قــم املقدســة، إيــران.
ــار  ــس يف األخب ــر )1964م(: املجال ــو جعف ــن أب ــن احلس ــد ب ــويس، حمّم الط
أو -األمــايل-، تقيــق: مؤسســة البعــث، النــارش: دار الثقافــة للنــرش والتوزيــع، 

الطبعــة األُوىل، النجــف األرشف، العــراق.
العامــي، حممــد بــن احلســن احلــر )1416هـــ(: تفصيــل وســائل الشــيعة إىل 
تصيــل مســائل الرشيعــة، تقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء 
الــراث، النــارش: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام إلحيــاء الــراث للطباعــة 

والنــرش، اجلــزء )14(، الطبعــة األُوىل، قــم املقدســة، إيــران.
الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب )1363هـــ(: الــكايف، دار الكتــب اإلســامية، 

اجلــزء اخلامــس، تقيــق: عــي أكــرب الغفــاري، طهــران، إيــران.
الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب )1363هـــ(: الــكايف، دار الكتــب اإلســامية، 

اجلــزء األّول، تقيــق: عــي أكــرب الغفــاري، طهــران، إيــران.
الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب )1363هـــ(: الــكايف، دار الكتــب اإلســامية، 

اجلــزء الثــاين، تقيــق: عــي أكــرب الغفــاري، طهــران، إيــران.
ــي )2000م(:  ــن ع ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــي ب ــن ع ــو احلس ــدي، أب الواح
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ــان. ــروت، لبن ــة األُوىل، ب ــة، الطبع ــب العلمي ــزول، دار الكت ــباب الن أس
ــر  ــن أيب ن ــوب ب ــهر آش ــن ش ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــدرايّن، أب املازن
ــرش  ــة للن ــة احليدري ــب، املكتب ــب آل أيب طال ــش )1956م(: مناق ــن أيب اجلي ب

ــران. ــة، إي ــم املقدس ــزء األول، ق ــع، اجل والتوزي
املازنــدرايّن، أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن شــهر آشــوب بــن أيب نــر بــن 
أيب اجليــش )1956م(: مناقــب آل أيب طالــب، املكتبــة احليدرية للنــرش والتوزيع، 

اجلــزء الثالــث، قــم املقدســة، إيــران.
ــدرر  ــوار اجلامعــة ل ــر )1403هـــ(: بحــار األن ــد باق ــيخ حمم املجلــيس، الش
ــة  ــرش، الطبع ــة والن ــاء للطباع ــة الوف ــارش: مؤسس ــار، الن ــة األطه ــار األئم أخب

ــان. ــروت، لبن ــزء )31(، ب األُوىل، اجل
املغــريب، القــايض النعــان )1119هـــ(: دعائــم اإلســام، تقيــق: آصــف بن 
ــة،  ــة الثاني ــرش، الطبع ــة والن ــارف للطباع ــارش: دار املع ــي، الن ــر في ــي أصغ ع

اجلــزء األول، القاهــرة، مــر.
ــن  ــن زي ــي ب ــن ع ــني ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــري، عب ــاوي القاه املن
العابديــن احلــدادي زيــن الديــن حممــد )1356هـــ(: فيــض القديــر رشح اجلامع 
ــع،  ــزء الراب ــة األُوىل، اجل ــربى، الطبع ــة الك ــة التجاري ــارش: املكتب ــر، الن الصغ

مــر.
النجفــي، عبــد احلســني أمحــد األمينــي )1951م(: الغديــر، تقيــق: ســلان 
ــة، اجلــزء األول،  عبــاس الــدواح الزبيــدي، النــارش: مركــز األبحــاث العقائدي

الطبعــة األُوىل، قــم املقدســة، إيــران.
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ّنة أسباب نزول اآليات وتواتر ورود  يوم الغدير يف ميزان كتب السُّ
احلديث -ُأمنوذجًا

م. م. م�سطفى خالد جهاد العزاوي

املقدمة

ــني  ــادق األم ــى الص ــام ع ــاة والسَّ ــل الص ــني وأفض ــد هلل ربِّ العامل احلم
حبيــب ربِّ العاملــني وعــى آل بيتــه الطيبــني املجتبــني الطاهريــن وســلَّم تســليًا 

كثــرًا.

ــا  ــامي مل ــخ اإلس ــا يف التاري ــا وقعه ــة هل ــة مهم ــر حادث ــة الغدي ــدُّ حادث ُتع
ــه  ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــرة النب ــًا بس ــاط عل ــن أح ــإنَّ م ــٍم ف ــر مه ــن أم ــه م تتوي
وآلــه يف تأســيس دولــة اإلســام، وترشيــع أحكامهــا، ومتهيــد قواعدهــا، وســن 
ــول اهلل  ــر رس ــًا وزي ــد علي ، جي ــلَّ ــزَّ وج ــن اهلل ع ــؤونا ع ــم ش ــا، وتنظي قوانينه
ــده،  ــه، وويلَّ عه ــه، ووارث حكم ــة علم ــدوه، وعيب ــى ع ــره ع ــره، وظه يف أم
ــه  ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــوال النب ــى أق ــف ع ــن وق ــده، وم ــن بع ــر م ــب األم وصاح
ــه وترحالــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه جيــد نصوصــه يف ذلــك  وآلــه وأفعالــه، يف حلِّ

ــره. ــى عم ــره إىل منته ــدأ أم ــن مب ــة م ــرة متوالي متوات

ــاه اهلل  ــبحانه إذ أوح ــن اهلل س ــام م ــلَّ االهت ــر كان حم ــث الغدي ــا أنَّ حدي ك
إىل رســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وأنــزل فيــه ذكــرًا يرتلــه املســلمون آنــاء الليــل 
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ــم. ــه يف خلواهت ــار، يتلون ــراف النه وأط

أمهية البحث واهلدف منه:

إنَّ كلَّ بحــث علمــيٍّ جيــب أن يتصــف اإلنصــاف واحلياديــة من قبــل الباحث 
وأْن يــورد أقــوال املخالفــني ويــرد عليهــم مــن مؤلفاهتــم وكتبهــم فذلــك أقــوى 

ــر بيانًا. ــة وأكث حّج

وقــد ارتئينــا أْن نجعــل عنــوان بحثنــا موســومًا )يــوم الغديــر يف ميــزان كتــب 
أهــل الّســنة أســباب نــزول اآليــات وتواتــر ورود احلديــث -ُأنموذجــًا(

ــذه  ــة هب ــة املنزل ــات القرآني ــدرس اآلي ــث أن ن ــذا البح ــا يف ه ــد حاولن فلق
الواقعــة وأن نلقــي الضــوء عــى ســبب النــزول وكذلــك أوردنــا أقــوال علــاء 
الســنة القدمــاء الذيــن ذكــروا ورشحــوا وبينــوا بــأنَّ حديــث الغديــر هــو معنــاه 
ــا  ــا أردن ــن هن ــام وم ــه السَّ ــني علي ــر املؤمن ــة بأم ــة خاص ــة، وإّن احلادث الوالي
ــوال  ــع األق ــوء مج ــرة يف ض ــة كب ــوع أمهّي ــذا املوض ــث يف ه ــب البح أن يكتس
ــد  ــى الصعي ــر ع ــة الغدي ــم واقع ــز ودع ــأنا تعزي ــن ش ــي م ــات الت والرواي
التارخيــي، كــا مــن شــأنا أيضــًا أْن ترّســخ املدلــول املعنــوي للحادثــة، ولكــي 
يعلــم القــايص والــداين حقيقــة هــذه احلادثــة وليــس ذلــك انطاقــًا مــن توّجــٍه 
ــم  ــروح تتس ــا ب ــكلِّ أبعاده ــة ب ــف احلقيق ــا إىل كش ــعيٌّ من ــو س ــل ه ــيٍّ ب مذهب

ــتطاع. ــدر املس ــاف ق ــة واإلنص ــة واملوضوعّي باحليادّي

خطة البحث:

تضمنت خطة البحث أن قسمناه إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.



ا
 مورجا

د
ة أسباب  تول اأيات وتواتر ورو) الحديث -أ نو  يوم الغدير سي ميدان كتب السي

349

ــة  ــه وخط ــدف من ــوع واهل ــن املوض ــيطًا ع ــًا بس ــت عرض ــة فكان ــا املقدم فأّم
ــث. البح

ــر وأقــوال علــاء أهــل الســنة يف  ــا املبحــث األَّول: فــكان مفهــوم الغدي وأّم
ــث. ــر ورود احلدي توات

وأّما املبحث الثاين: أسباب نزول آيات الغدير يف كتب أهل السنة.

وأّما اخلامتة فقد ضمناها بأهم النتائج التي توصلُت إليها.

ويف اخلتــام نســأله تعــاىل أْن يوفقنــا يف هــذا البحــث وأْن جيعــل عملنــا خالصــًا 
لوجهــه الكريــم وصــىَّ اهلل عــى ســيدنا حمّمــد وعــى آلــه وســلَّم.

املبحث الأول

مفهوم الغدير واأقوال علماء اأهل ال�سنة يف تواتر ورود احلديث

املطلب الأول: مفهوم الغدير

اْلَغِديُر: املاء الذي ُيَغاِدُرُه السيل يف مستنقع من األرض أي يركه1.

وقال الفّيومي )ت: 770هـ(: الغدير: النْهُر واجلمع )غدائر(2.

)1( شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمري اليمني )املتوف: 
573هـ(، تقيق: د حسني بن عبد اهلل العمري - مطهر بن عي اإلرياين - د. يوسف حمّمد 
عبد اهلل دار الفكر املعارص بروت - لبنان، دار الفكر دمشق - سورية ط1، 1420هـ - 

1999م 4، 4914. 
أبو  احلموي،  ثمَّ  الفيومي  عي  بن  حمّمد  بن  أمحد  الكبر  الرشح  غريب  يف  املنر  املصباح   )2(
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وســبب تســمية الغديــر: إّمــا ألّنــه اســم مفعــول ملغــادرة الســيل لــه، أي أّن 
الســيل عندمــا يمــأل املنخفــض باملــاء يغــادره، بمعنــى يركــه بائــه.

ــدر  ــه، ويغ ــب عن ــون وراده فينض ــه خي ــدر؛ ألّن ــن الغ ــل م ــم فاع ــه اس أو أّن
ــه1. ــة إلي ــّدة احلاج ــد ش ــع عن ــه، فينقط بأهل

ــٌر  ــو َغدي ــم: ه ــور )ت: 711هـــ(: خ ــن منظ ــال اب ــا ق ــم( ك ــى )خ ومعن
معــروف بــني مكــة واملدينــة باجلُْحفــِة، قــال ابــن األَثــر: هــو موضــع بــني مّكــة 
واملدينــة َتُصــب فيــه عــني هنــاك، وبينهــا مســجد ســيدنا رســول اهلل صــىَّ اهلل 

ــلَّم2. ــه- وس ــه -وآل علي

املطلب الثاين

اأقوال علماء اأهل ال�سنة يف تواتر ورود احلديث

ذهــب كثــٌر مــن علــاء العاّمــة إىل أنَّ كلمــة املــوىل، يف حديــث الغديــر، تــدلُّ 
داللــة رصحيــة عــى معنــى اإلمامــة واخلافــة، وهــؤالء مــن كبــار علــاء أهــل 
الســنة املعتربيــن والذيــن لدهيــم مؤلفــات وبــاع طويــل يف املذهــب ومــن أولئك 

العباس )املتوف: نحو 770هـ( املكتبة العلمية - بروت 443/4 مادة )غدر(. 
)1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نر إساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب )املتوف: 
ـ   393هـ(، تقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للمايني - بروت ط4 1407ه

- 1987م 767/2. 
األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عي،  بن  مكرم  بن  حمّمد  العرب  لسان   )2(
الرويفعي اإلفريقي )املتوف: 711هـ(، دار صادر - بروت ط3 1414هـ،191/12. 
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مــا يــي:

1- أبو حامد الغزايل، املتوف )ت: 505 هـ(

قــال يف رســائله: )لكــن أســفرت احلّجــة وجههــا، وأمجــع اجلاهــر عــى متــن 
احلديــث، مــن خطبتــه يف يــوم غديــر خــم، باّتفــاق اجلميــع، وهــو يقــول: »مــن 
كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله« فقــال عمــر: بــخ بــخ يــا أبــا احلســن، لقــد أصبحــت 

مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة.

ــّم بعــد هــذا غلــب اهلــوى حلــبِّ الرياســة،  ــم ث فهــذا تســليم ورىض وتكي
ــات،  ــود، وخفقــان اهلــوى يف قعقعــة الراي ــة، وعقــود البن ومحــل عمــود اخلاف
واشــتباك ازدحــام اخليــول، وفتــح األمصــار؛ ســقاهم كأس اهلــوى، فعــادوا إىل 

ــًا(1. ــًا قلي ــه ثمن ــروا ب ــم، واش ــذوه وراء ظهوره ــاف األَّول، فنب اخل

2- حمّمد بن طلحة الشافعي، املتوف )652هـ(

قــال يف مطالــب الســؤول: )فيكــون معنــى احلديــث: مــن كنــت َأوىل بــه أو 
نــارصه أو وارثــه أو عصبتــه أو محيمــه أو صديقــه فــإّن عليــًا منــه كذلــك، وهــذا 
رصيــح يف ختصيصــه لعــيٍّ هبــذه املنقبــة العليــة وجعلــه لغــره كنفســه... بــا مل 

جيعلــه لغــره.

وليعلــم أنَّ هــذا احلديــث هــو مــن أرسار قولــه تعــاىل... )فإّنــه أوىل باملؤمنــني 

حمّمد  تقيق:  الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  الدارين،  يف  ما  وكشف  العاملني  رس   )1(
حسن حمّمد حسن إساعيل وأمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية بروت - لبنان - 

1424هـ- 2003م ط1 ص18. 
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ونــارص املؤمنــني وســيد املؤمنــني(، وكلُّ معنــى أمكــن إثباتــه ممَّــا دلَّ عليــه لفــظ 
ــامية،  ــة س ــي مرتب ــام، وه ــه السَّ ــيٍّ علي ــه لع ــد جعل ــول اهلل فق ــوىل( لرس )امل
ومنزلــة ســامقة، ودرجــة عليــة، ومكانــة رفيعــة، خصــه صــّى اهلل عليــه -وآلــه 
ــوَم عيــد وموســَم رسور  - وســّلم هبــا دون غــره، فلهــذا صــار ذلــك اليــوم ي

ــه(1. ألوليائ

3- سبط ابن اجلوزي، املتوف )654هـ(

ــى  ــارش( بمعن ــر: ))الع ــث الغدي ــى حدي ــوزي يف معن ــن اجل ــبط اب ــال س ق
ــُروا  ــَن َكَف ِذي ــَن الَّ ــٌة َوال ِم ــْم فِْدَي ــُذ ِمنُك ــْوَم ال ُيْؤَخ األَوىل قــال اهلل تعــاىل: }َفاْلَي
َمْأَواُكــُم النَّــاُر ِهــَي َمْوالُكــْم{، )أي: َأوىل بكــم... واملــراد مــن احلديــث: الطاعة 
املحضــة املخصوصــة فتعــني العــارش ومعنــاه: مــن كنــت َأوىل بــه مــن نفســه فعيٌّ 

أوىل به2.

ــي  ــعيد الثقف ــن س ــى ب ــرج حيي ــو الف ــظ أب ــى احلاف ــذا املعن ــد رّصح هب وق
األصبهــاين يف كتابــه املســّمى بمــرج البحريــن، فإّنــه روى هــذا احلديــث بإســناده 
ــه  ــت ولّي ــال: »مــن كن ــد عــيٍّ وق ــه: فأخــذ رســول اهلل بي ــال في إىل مشــاخيه وق
ــه  ــة إىل الوج ــاين راجع ــع املع ــم أنَّ مجي ــه«، فعل ــيٌّ ولي ــه فع ــن نفس ــه م وَأوىل ب
ــه وآلــه: »ألســت َأوىل باملؤمنــني  ــه أيضــًا قولــه صــىَّ اهلل علي العــارش، ودّل علي

)املتوف:  الشافعي  الدين حممد بن طلحي  الرسول، كال  آل  السؤول يف مناقب  )1( مطالب 
652هـ(، ص16. 

اجلوزي  ابن  األئمة، سبط  األمة يف خصائص  بتذكرة خواص  املعروف  اخلواص  تذكرة   )2(
يوسف قزاوغي بن عبد اهلل، دار الكتب العلمية بروت- لبنان ص34. 
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ــه. ــول طاعت ــه وقب ــات إمامت ــح يف إثب ــصٌّ رصي ــذا ن ــهم؟«، وه ــن أنفس م

4- حممد بن يوسف الكنجي الشافعي، املتوف )658هـ(

ــه(  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ــر: )ق ــث الغدي ــة حدي ــال يف دالل ق
ــام: »لــو كنــت مســتخلفًا أحــدًا مل يكــن أحــد أحــّق منــك«...  لعــيٍّ عليــه السَّ
وهــذا احلديــث وإْن دّل عــى عــدم االســتخاف لكــنَّ حديــث غديــر خــم دالٌّ 
عــى التوليــة، وهــي االســتخاف، وهــذا احلديــث أعنــي حديــث غديــر خــم 

ــه كان يف آخــر عمــره )صــّى اهلل عليــه -وآلــه- وســّلم(1. ناســخ؛ ألنَّ

5- سعيد الدين الفرغاين، املتوف )699هـ(

ــًا  ــه وقائ ــّلم( وصّي ــه- وس ــه -وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ )ص ــه النب ــال: )... جعل ق
مقــام نفســه بقولــه: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، وذلــك كان يــوم غديــر 

ــم(2. خ

6- تقي الدين املقريزي، )املتوف 840هـ(

قــال: »وقــال ابــن زوالق: ويف يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجة ســنة )362 
هـــ(، وهــو يــوم الغديــر، جيتمــع خلــق مــن أهــل مــر واملغاربــة ومــن تبعهــم 
ــّلم(  ــه- وس ــه -وآل ــّى اهلل علي ــول اهلل )ص ــد؛ ألّن رس ــوم عي ــه ي ــاء، ألّن للدع

)1( كفاية الطالب يف مناقب أمر املؤمنني عيِّ بن أيب طالب 166 - 167 نقله عنه خاصة 
عبقات األنوار السيد حامد النقوي ط1 1404هـ 9، 203. 

1977م   - 1397هـ  ط4  لبنان  بروت-  العريب  الكتاب  دار  األميني  للشيخ  الغدير   -)2(
 .249/2
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عهــد إىل أمــر املؤمنــني عــيِّ بــن أيب طالــب فيــه واســتخلفه...(1.

7- ويقول الشهرستاين يف امللل والنحل: 

)ومثــل مــا جــرى يف كــال اإلســام وانتظــام احلــال حــني نــزل قولــه تعــاىل: 
ــَت  ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ }َي
ــادوا الصــاة  ــر خــم أمــر بالدوحــات فقممــن، ون ــّا وصــل غدي ــاَلَتُه{ فل ِرَس
جامعــة، ثــمَّ قــال صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو يــؤم الرجــال: »مــن كنــت مــواله 
ــره،  ــن ن ــر م ــاداه، وان ــن ع ــاِد م ــن وااله، وع ــم واِل م ــواله، الله ــيٌّ م فع

ــًا2. ــه، وأدر احلــق معــه حيــث دار أال هــل بلغــت؟« ثاث واخــذل مــن خذل

قــال أبــو القاســم الفضــل بــن حمّمــد: هــذا حديــث صحيــح عــن رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وقــد روى حديــث غديــر خــم عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل 

عليــه وآلــه نحــٌو مــن مائــة نفــس منهــم العــرشة وهــو حديــث ثابــت.

8- ويف املستدرك عى الصحيحني للحاكم:

عــن زيــد بــن أرقــم قــال: )مّلــا رجــع رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( مــن 
حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم، أمــر بدوحــات فقممــن، فقــال: »كأينِّ ُدعيــت 
ــاب اهلل  ــر كت ــن اآلخ ــرب م ــا أك ــني أحدمه ــم الثقل ــت فيك ــد ترك ــت، إينِّ ق فأجب

)1(- املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار أمحد بن عي بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني 
ط1،  بروت   - العلمية  الكتب  دار  845هـ(  )املتوف:  املقريزي  الدين  تقي  العبيدي، 

1418هـ 255/2. 
)املتوف:  الشهرستاين  أمحد  بكر  أيب  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  الفتح  أبو  والنحل،  امللل   )2(

548هـ(، مؤسسة احللبي 163/1. 
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ــا لــن يفرقــا حتــى يــردا عــيَّ  تعــاىل وعــريت فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا فإنَّ
احلــوض«، ثــمَّ قــال: »إنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ مــوالي، وأنــا مــوىل كلِّ مؤمــن«، ثــمَّ 
ــام( فقــال: »مــن كنــت مــواله فهــذا وليــه، اللهــم  أخــذ بيــد عــيٍّ )عليــه السَّ
واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه«، يقــول احلاكــم هــذا حديــث صحيــح عــى 

ــاه1. ــيخني ومل خيرج رشط الش

ــزري  ــد اجل ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــمس الدي ــر ش ــو اخل ــول أب 9- يق
ــام(،  الشــافعي يف حديــث الغديــر: )تواتــر عــن أمــر املؤمنــني عــيٍّ )عليــه السَّ
وهــو -أي حديــث الغديــر- متواتــر أيضــًا عــن النبــيِّ )صــىَّ اهلل عليــه و آلــه(، 
رواه اجلــم الغفــر، وال عــربة بمــن حــاول تضعيفــه ممّــن ال اطــاع لــه يف هــذا 
العلــم، فقــد ورد مرفوعــًا عــن أيب بكــر الصديــق، وعمــر بــن اخلطــاب، وطلحة 
بــن عبيــد اهلل، والزبــر بــن العــوام، وســعد بــن أيب وقــاص، وعبــد الرمحــن بــن 
ــازب،  ــن ع ــراء ب ــم، و ب ــن أرق ــد ب ــب، وزي ــد املطل ــن عب ــاس ب ــوف، والعب ع
وبريــدة بــن احلصيــب، وأيب هريــرة، وأيب ســعيد اخلــدري، وجابــر بــن عبــد اهلل، 
وعبــد اهلل بــن عبــاس، وحبــي بــن جنــادة، وســمرة بــن جنــدب، وأنــس بــن 

مالــك، وزيــد بــن ثابــت(2.

ــارصه  ــه ون ــواله« أي ولّي ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــاوي »م ــال املن 10- وق

بن محدويه  بن حمّمد  اهلل  بن عبد  احلاكم حمّمد  اهلل  أبو عبد  الصحيحني،  املستدرك عى   -)1(
بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهاين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوف: 405هـ(، 
 - 1411هـ  ط1،  بروت،   - العلمية  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تقيق: 

1990م 118/3 رقم احلديث )4576(. 
)2( أسنى املطالب يف مناقب عيِّ بن أيب طالب ص4-3. 
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ــه ملزيــد علمــه ودقائــق  والء اإلســام ذلــك بــأنَّ اهلل مــوىل الذيــن آمنــوا، وخصَّ
ــوخ  ــيمته ورس ــرم ش ــه وك ــاء رسيرت ــرته وصف ــن س ــه وحس ــتنبطاته وفهم مس
ــا  ــوالي إنَّ ــت م ــام: لس ــه السَّ ــيٍّ علي ــال لع ــامة ق ــببه أنَّ ُأس ــل س ــه، قي قدم
مــوالي رســول اهلل، فقــال النبــيُّ صــى اهلل تعــاىل عليــه وعــى آلــه وســلَّم ذلك1.

ــوف  ــي )املت ــايض املك ــمناين البي ــكارم الس ــو امل ــن أب ــاء الدي ــال ع 11- ق
ــة  ــام املائك ــام( وس ــه السَّ ــيِّ )علي ــال لع ــى وق ــروة الوثق 736هـــ( يف الع
ــدي«،  ــيَّ بع ــن ال نب ــى ولك ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــَت من ــرام: »أن الك
وقــال يف غديــر خــم بعــد حّجــة الــوداع عــى مــأل مــن املهاجريــن واألنصــار 
ــاِد  ــن وااله، وع ــم واِل م ــواله، ألله ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــه: »م ــذًا بكتف آخ

ــاداه«. ــن ع م

ــه عــى  ــاء، وكان قلب ــه فصــار ســيد األولي وهــذا حديــث متفــق عــى صحت
ــني  ــيد الصديق ــار س ــرِّ أش ــذا ال ــام، وإىل ه ــة والسَّ ــه التحي ــد علي ــب حمّم قل
صاحــب غــار النبــيِّ )صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم( أبــو بكــر حــني بعــث 

ــدة؟ ــا عبي ــا أب ــه: ي ــن اجلــراح إىل عــيٍّ الســتحضاره بقول ــدة ب ــا عبي أب

ــة أبعثــك إىل مــن هــو يف مرتبــة مــن فقدنــاه باألمــس،  )أنــت أمــني هــذه األُمَّ
ينبغــي أْن تتكلــم عنــده بحســن األدب(.

ــف( يف رشح  ــوف 743 يف )الكاش ــد املت ــن حمّم ــن ب ــي حس ــال الطيب 12- ق

)1( فيض القدير رشح اجلامع الصغر زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني 
بن عي بن زين العابدين احلدادي ثّم املناوي القاهري )املتوف: 1031هـ( املكتبة التجارية 

الكربى - مر 217/6. 
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ــه  ــه قول ــي ب ــهم -يعن ــن أنفس ــني م ــه: إيّن أوىل باملؤمن ــر، قول ــث الغدي حدي
ــْن َأْنُفِســِهم{ أطلــق فلــم يعــرف بــأيِّ يشء  ــنَي ِم ــيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنِ تعــاىل-: }النَّبِ
َهاهُتُــْم{ ليــؤذن بأّنــه  هــو َأوىل هبــم مــن أنفســهم، ثــمَّ قّيــد بقولــه: }َوَأْزَواُجــُه ُأمَّ
بمنزلــة األب، ويؤيــده قــراءة ابــن مســعود ريض اهلل عنــه: )النبــّي أوىل باملؤمنــني 

مــن أنفســهم وهــو أب هلــم(.

تــه ولذلــك صــار املؤمنــون إخــوة، فــإذن  وقــال جماهــد: كلُّ نبــيٍّ فهــو أبــو ُأمَّ
ــه كاألب،  ــواله« يف كون ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــه: »م ــبيه يف قول ــع التش وق
ــفق  ــه أْن يش ــه ريض اهلل عن ــّره، وعلي ــره وب ــه وتوق ــة احرام ــى األُمِّ ــب ع فيج
عليهــم ويــرأف هبــم رأفــة الوالــد عــى األوالد؛ ولــذا هنــأ عمــر بقولــه: يــا بــن 

ــة1. ــن ومؤمن ــوىل كلِّ مؤم ــيت م ــت وأمس ــب، أصبح أيب طال

13- قــال ابــن باكثــر املكي الشــافعي )املتــوف 1047هـــ( يف وســيلة املآل يف 
ة طــرق: وأخــرج الدارقطنــي  عــد مناقــب اآلل بعــد ذكــر حديــث الغديــر بعــدَّ
ــر  ــا بك ــمعت أب ــال: س ــه ق ــار ريض اهلل عن ــن يس ــل ب ــن معق ــل ع يف الفضاي
يقــول: عــيُّ بــن أيب طالــب عــرة رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه -وآله-وســلَّم( 
أي: الذيــن حــثَّ النبــيُّ )صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم( عــى التمســك هبــم، 
واألخــذ هبدهيــم فإّنــم نجــوم اهلــدى مــن اقتــدى هبــم اهتــدى، وخصــه أبــو 
بكــر بذلــك ألّنــه اإلمــام يف هــذا الشــأن، وبــاب مدينــة العلــم والعرفــان، فهــو 

)1( رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن( رشف الدين 
احلسني بن عبد اهلل الطيبي )743هـ( تقيق: د. عبد احلميد هنداوي مكتبة نزار مصطفى 

الباز مكة املكرمة - الرياض ط1، 1417 هـ - 1997 م 12، 3889. 
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ــه أخــذ ذلــك مــن ختصيصــه )صــىَّ اهلل عليــه  ــة، وكأنَّ إمــام األئمــة، وعــامل األُمَّ
ــث  ــذا حدي ــبق، وه ــا س ــم ب ــر خ ــوم غدي ــم ي ــن بينه ــه م ــلَّم( ل ــه- وس -وآل
صحيــح ال مريــة فيــه وال شــّك ينافيــه، وروي عــن اجلــم الغفــر مــن الصحابــة، 

وشــاع واشــتهر، وناهيــك بمجمــع حجــة الــوداع1.

ــة  ــوف 1182هـــ( يف الروض ــي )املت ــد اليمن ــر حمم ــيد األم ــال الس 14- ق
النديــة رشح التحفــة العلويــة بعــد ذكــر حديــث الغديــر بعــّدة طــرق، وتكّلــم 
ــا  ــال(: ومنه ــك )إىل أْن ق ــض ذل ــل بع ــال وننق ــه وأط ــى معاني ــد ع ــه محي الفقي
ــال: »مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله«، واملــوىل  ــده ورفعهــا وق ــه: أخــذ بي قول
ــه املالــك املتــرف، وإذا كان يف األصــل  إذا ُأطلــق مــن غــر قرينــة ُفِهــَم منــه أنَّ
يســتعمل ملعــاٍن عــدة منهــا: املالــك للتــرف وهلــذا إذا قيــل: هــذا مــوىل القــوم 
ســبق إىل األفهــام أّنــه املالــك للتــرف يف ُأمورهــم ثــمَّ عــدَّ منهــا: النــارص وابن 
ــُم  ــاىل: }َمْأَواُك ــال تع ــى األَوىل ق ــا: بمعن ــال: ومنه ــق فق ــق واملعتِ ــّم واملعَت الع
النَّــاُر ِهــَي َمْواَلُكــْم{، أي َأوىل بكــم وبعذابكــم، وبعــد فلــو مل يكــن الســابق إىل 
األفهــام مــن لفظــة مــوىل الســابق املالــك للتــرف لكانــت منســوبة إىل املعــاين 
ــه  ــه علي ــذر يف حق ــا يتع ــًا، إالَّ م ــا مجيع ــا عليه ــواء ومحلناه ــدٍّ س ــى ح ــا ع كلِّه
ــام مــن املعتِــق واملعَتــق فيدخــل يف ذلــك املالــك للتــرف، واألَوىل املفيــد  السَّ
ــة، وإذا كان َأوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم كان إمامــًا،  ملــك التــرف عــى األُمَّ
ومنهــا قولــه )صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلَّم(: »مــن كنــت وليــه فهــذا وليــه«، 

)1( وسيلة املآل يف عدِّ مناقب اآلل، أمحد بن الفضل بن حمّمد بن باكثر الشافعي خمطوطة مل 
تقق بعد. 
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والــويل املالــك للتــرف بالســبق إىل الفهــم وإن اســتعمل يف غــره، وعــى هــذا 
قــال )صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســلم(: )والســلطان ويل مــن ال ويل لــه(، يريــد 
ــث ال  ــه حي ــة في ــه الوالي ــام ل ــي أنَّ اإلم ــكاح، يعن ــد الن ــرف يف عق ــك الت مل
عصبــة بطريــق احلقيقــة، فــإْن جيــب محلهــا عليهــا أمجــع إذا مل يــدل دليــل عــى 

ــص. التخصي

ــد  ــآل رشح عق ــرة امل ــافعي يف ذخ ــي الش ــد العجي ــيخ أمح ــال الش 15- ق
جواهــر الــآلل يف فضائــل اآلل بعــد ذكــر حديــث الغديــر وقصــة احلــارث بــن 
ــه( َأوىل  ــًا )ريض اهلل عن ــى أنَّ علّي ــة ع ــوى األدل ــن أق ــو م ــري: وه ــان الفه نع
باإلمامــة واخلافــة والصداقــة والنــرة واالتبــاع باعتبــار األحــوال واألوقــاف 
واخلصــوص والعمــوم، وليــس يف هــذا مناقضــة ملــا ســبق ومــا ســيأيت إْن شــاء 
ــه يف  ــن كان مع ــض م ــه بع ــم في ــه( تكّل ــًا )ريض اهلل عن ــن أنَّ علي ــاىل م اهلل تع
ــم  اليمــن، فلــاَّ قــى حّجــه خطــب هبــذا تنبيهــًا عــى قــدره وردًا عــى مــن تكلَّ
ــا خــرج إىل اليمــن رأى جفــوة فقّصــه للنبــيِّ  ــه كان يبغضــه، وملَّ فيــه كربيــدة فإنَّ
ــدة، أ  ــا بري ــه ويقــول: »ي ــر وجه ــل يتغ ــلَّم، فجع ــه- وس ــه -وآل ــىَّ اهلل علي ص
لســُت َأوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟ مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، ال تقــع يــا 

ــي وأنــا منــه، وهــو ولّيكــم بعــدي«1. بريــدة يف عــيٍّ فــإنَّ عليــًا منِّ

ولقــد رّصح بتواتــر حديــث الغديــر مجاعــة آخــرون مــن علــاء الّســنّة منهــم: 
شــمس الديــن الشــافعي والقســطاين واملنصــور بــاهلل وغرهــم.

وبعــد تتبــع كام علــاء أهــل العاّمــة نجــد أنَّ مجيعهــم متفقــون عــى صحــة 

)1(- الغدير نقًا عن ذخر املآل رشح عقد جواهر الآلل يف فضائل اآلل 399/1. 
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ــىَّ اهلل  ــول ص ــة الرس ــد حّج ــر بع ــوم الغدي ــع يف ي ــه وق ــره وأنَّ ــث وتوات احلدي
عليــه وآلــه األخــرة، ومــن هنــا يتضــح مــدى أمهيــة هــذا احلديــث يف اإلســام، 
حيــث ذكــره النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بجمــع غفــر مــن النــاس، وهــذا إْن دلَّ 
ــا يــدلُّ عــى مقصــد عظيــم وكام مهــم أراد يف ضوئــه صــىَّ اهلل  عــى يشء فإنَّ

عليــه وآلــه تبيينــه للنــاس.

املبحث الثاين

اأ�سباب نزول اآيات الغدير يف كتب ال�سنة

املطلب الأول

ــَك  ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ اآليــة األُوىل: قولــه تعــاىل }َيــا َأهيُّ
ــِدي  ــاِس إِنَّ اهللَ اَل هَيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف َوإِْن مَلْ َتْفَع

ــة: 67. ــدة، آي ــْوَم اْلَكافِِريــَن{ ســورة املائ اْلَق

ذكــر اآللــويس يف تفســره بســنده عــن ابــن عبــاس )ريض اهلل تعــاىل عنهــا( 
قــال: نزلــت هــذه اآليــة يف عــيٍّ كــرم اهلل تعــاىل وجهــه حيــث أمــر ســبحانه أْن 
خيــرب النــاس بواليتــه، فتخــّوف رســول اهلل صــّى اهلل عليــه -وآلــه- وســّلم أْن 
ــه  ــه، فأوحــى اهلل تعــاىل إلي ــوا يف ذلــك علي ــه وأْن يطعن ــن عمِّ ــى اب ــوا حاب يقول
ــه الصــاة  ــده فقــال علي ــر خــم، وأخــذ بي ــوم غدي ــه ي ــة فقــام بواليت هــذه اآلي
ــن  ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــام: »م والسَّ
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عــاداه« 1.

ــل  ــَك يف فض ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ م ــاه: »َبلِّ ــيٍّ معن ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــال أب وق
ــيٍّ  ــد ع ــه بي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــذ ص ــة أخ ــت اآلي ــاَّ نزل ــب، فل ــن أيب طال ــيِّ ب ع

ــواله«. ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: م ــام، فق ــه السَّ علي

وعــن الــرباء قــال: ملَّــا نزلنــا مــع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســّلم 
ــادى إنَّ الصــاة جامعــة وكســح رســول  ــر خــم فن ــا بغدي ــوداع كنّ ــة ال يف حّج
، فقــال: »أ لســت  ــام تــت شــجرتني وأخــذ بيــد عــيٍّ اهلل عليــه الصــاة والسَّ
َأوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم؟«، قالــوا: بــى يــا رســول اهلل، قــال: »أ لســت َأوىل 
بــكلِّ مؤمــن مــن نفســه؟«، قالــوا: بــى يــا رســول اهلل، قــال: »هــذا مــوىل مــن 
أنــا مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه«، قــال: فلقيــه عمــر فقــال: 

هنيئــًا لــك يــا بــن أيب طالــب أصبحــت وأمســيت مــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة.

ُســوُل َبلِّــْغ{  َــا الرَّ وعــن أيب صالــح عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل: }يــا َأهيُّ
ــه-  ــه -وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــر النب ــه(، أم ــيٍّ )ريض اهلل عن ــت يف ع ــال: نزل ق
، وقــال: »مــن كنــت  وســّلم أْن يبلــغ فيــه فأخــذ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بيــد عــيٍّ
مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه«، فلــاَّ نزلــت اآليــة 
خطــب رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وســّلم -أي يــوم هــذا احلديــث يف 

اهلل  عبد  بن  حممود  الدين  شهاب  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسر  يف  املعاين  روح   )1(
احلسيني اآللويس )املتوف: 1270هـ(، تقيق: عي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

- بروت ط1، 1415هـ 359/3. 
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خطبــة الــوداع- ثــمَّ قــال: »هــل بّلغــت؟«1.

ــا  ــام، وملَّ ويف روايــة: نزلــت اآليــة يف فضــل عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
ــه وآلــه وقــال: »مــن كنــت  ــة أخــذ بيــده النبــيُّ صــىَّ اهلل علي نزلــت هــذه اآلي
ــر  ــه عم ــاداه«، فلقي ــن ع ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــيٌّ م ــواله فع م
ــن  ــوىل كلِّ مؤم ــوالي وم ــت م ــب أصبح ــن أيب طال ــا ب ــك ي ــًا ل ــال: هنيئ فق

ــد بــن عــي2. ــة، وهــو قــول ابــن عبــاس والــرباء بــن عــازب وحمّم ومؤمن

ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــى رس ــت ع ــا ُأنزل ــدري: أنَّ ــعيد اخل ــن أيب س وع
: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ  -وآلــه- وســلَّم يــوم غديــر خــم، حــني قــال لعــيٍّ
ــن ذي  ــرش م ــن ع ــوم الثام ــه الي ــه: أّن ــرة وفي ــن أيب هري ــمَّ رواه ع ــواله«، ث م

ــوداع3. ــة ال ــن حّج ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــي مرجع ــة، يعن احلج

ــن  ــيُّ ب ــا ع ــال: حدثن ــد ق ــن حمّم ــن ب ــث احلس ــن حدي ــدي م ــر الواح وذك
عبــاس عــن األعمــش وأبــو احلجــاف عــن عطيــة عــن أيب ســعيد، قــال: نزلــت 

)1( الكشف والبيان عن تفسر القرآن، أمحد بن حمّمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )املتوف: 
427هـ(، تقيق: اإلمام أيب حمّمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظر الساعدي، 

دار إحياء الراث العريب، بروت - لبنان ط1 1422هـ - 2002م 92/4. 
التيمي  )2( مفاتيح الغيب، التفسر الكبر، أبو عبد اهلل حمّمد بن عمر بن احلسن بن احلسني 
الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، )املتوف: 606هـ(، دار إحياء الراث 

العريب - بروت ط3 1420هـ 401/12. 
)3( تفسر القرآن العظيم، أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر القريش البري ثّم الدمشقي 
)املتوف: 774هـ( تقيق: سامي بن حممد سامة، دار طيبة للنرش والتوزيع ط2 1420هـ 

- 1999م 28/3. 
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ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّــَك{ يــوم غديــر خــم  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ هــذه اآلية:}َيــا َأهيُّ
يف عــيِّ بــن أيب طالــب ريض اهلل تعــاىل عنــه.

ــْغ َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك{ وذلــك أنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه  وقــال مقاتــل: قوله:}َبلِّ
ــتهزئون  ــوا يس ــاء فجعل ــر الدع ــام فأكث ــود إىل اإلس ــا اليه ــلَّم دع ــه- وس -وآل
بــه ويقولــون: أتريــد يــا حممــد أْن نتخــذك حنانــًا كــا اختــذت النصــارى عيســى 
ــًا؟ فلــاَّ رأى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه-  ــام حنان ــه الصــاة والسَّ علي
ــه صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه-  وســلَّم ذلــك ســكت عنهــم، فحــرض اهلل تعــاىل نبّي
ــن  ــه ع ــتهزاؤهم ب ــاه واس ــم إي ــه تكذيبه ــه ال يمنع ــاء إىل دين ــى الدع ــلَّم ع وس

الدعــاء1.

وروى العيــاش يف تفســره بإســناده عــن أبــن أيب عمــر عــن ابــن ُأذينــة عــن 
ــد اهلل قــاال: أمــر اهلل  ــن عب ــر ب ــاس وجاب ــن عب ــي عــن أيب صالــح عــن اب الكلب
ــام للنــاس فيخربهــم  ــه السَّ ــًا علي ــه أْن ينصــب علي حمّمــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآل
بواليتــه فتخــوف رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن يقولــوا حابــى ابــن عّمــه 
ــر  ــوم غدي ــه ي ــام بواليت ــة فق ــذه اآلي ــه ه ــى اهلل إلي ــك، فأوح ــوا يف ذل وأْن يطعن

خم2.

البلخي،  األزدي  بشر  بن  بن سليان  مقاتل  أبو احلسن  بن سليان،  مقاتل  تفسر  انظر:   )1(
ط1  بروت   - الراث  إحياء  دار  شحاته،  حممود  اهلل  عبد  تقيق:  150هـ(  )املتوف: 

1423هـ 491/1. 
اهلل وسامه  البيت صلوات  أهل  النازلة يف  اآليات  التفضيل يف  لقواعد  التنزيل  )2( شواهد 
من  النسابوري  احلنفي  اخلداء  احلسكاين،  باحلاكم  املعروف  أمحد  بن  اهلل  عبيد  عليهم، 
مؤسسة  املحمودي،  باقر  حممد  الشيخ  وتعليق:  تقيق  اهلجري،  اخلامس  القرن  أعام 
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ــام أنَّ اهلل  وقــد اشــتهرت الروايــات عــن أيب جعفــر وأيب عبــد اهلل عليهــا السَّ
ــام، فــكان خيــاف أْن يشــق ذلــك  أوحــى إىل نبيِّــه أْن يســتخلف عليــًا عليــه السَّ
عــى مجاعــة مــن أصحابــه فأنــزل اهلل تعــاىل هــذه اآليــة تشــجيعًا لــه عــى القيــام 
ــه كنــت  ــه، واملعنــى إْن تركــت تبليــغ مــا ُأنــزل إليــك وكتمت ــا أمــره اهلل بأدائ ب

ــك يف اســتحقاق العقوبــة1. ــك مل تبلــغ شــيئًا مــن رســاالت ربِّ كأنَّ

وقــال ابــن عبــاس: معنــاه إْن كتمــت آيــة ممَّــا ُأنــزل إليــك فــا بلغت رســالته، 
أي مل تكــن ممتثــًا بجميــع األمــر }َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس{ أي يمنعــك مــن 

ــوء2. أْن ينالوك بس

ــا  وهلــذه اآليــة نفــس خــاص يميزهــا عــّا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن اآليــات، إنَّ
تتوجــه باخلطــاب إىل النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وحــده وتبــني لــه واجبــه، فهــي 
ــْغ  ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ تبــدأ بمخاطبــة الرســول وتأمــره بــكلِّ جــاء ووضــوح }َيــا َأهيُّ

َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّــَك{.

ــون  ــي يك ــغ، ولك ــن أبل ــدًا م ــر توكي ــغ أكث ــارة بل ــر أنَّ عب ــب يذك والراغ
ــاَلَتُه{،  ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ــد أشــدَّ وأقــوى ذكــر بعــد ذلــك }َوإِْن مَلْ َتْفَع التوكي

الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسامي، جممع إحياء الثقافة اإلسامية 
ط1 1411هـ - 1990م 475/1. 

)1( التفسر الصايف املوىل حمسن امللقب الفيض الكاشاين )املتويف 1091 ه (، صححه وقدم له 
وعلق عليه: العامة الشيخ حسني األعلمي، مكتبة الصدر، طهران 88/3. 

)2( تفسر القرآن العظيم البن أيب حاتم أيب حمّمد عبد الرمحن بن حمّمد بن إدريس بن املنذر 
التميمي، احلنظي، الرازي ابن أيب حاتم )املتوف: 327هـ(، تقيق: أسعد حمّمد الطيب، 

مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية ط3 1419هـ 1137/4. 
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ثــمَّ يطمئــن رّب العــّزة رســوله وهيــدء مــن روعــه وخوفــه، فــكان هنــاك أمــر 
ــه  ــه بتبليغ ــر اهلل نبيَّ ــذي يأم ــم ال ــر امله ــو األم ــا ه ــغ، إذن م ــن التبلي ــذره م حي

ــه؟ ــد علي ويؤك

ــني  ــكام والقوان ــق باألح ــرشك أم يتعل ــد وال ــصُّ التوحي ــا خي ــو ممَّ ــل ه ه
ــل  ــه أه ــوف بوج ــو الوق ــت، أم ه ــا أْن نزل ــبق هل ــد س ــا ق ــع أنَّ ــامية م اإلس

ــني؟ ــابقة واملنافق ــان الس األدي

ــام وذكــر ذلــك عدد كبــر مــن الصحابة  فاآليــة قــد نزلــت يف عــيٍّ عليــه السَّ
منهــم زيــد بــن أرقــم وأبــو ســعيد اخلــدري وابــن عبــاس وجابــر األنصــاري 
ــا  وأبــو هريــرة والــرباء بــن عــازب وحذيفــة وعامــر بــن ليــى وأمجعــوا عــى أنَّ

نزلــت يف عــيٍّ وبشــأن يــوم الغديــر.

ــدة هــي آخــر  وتتفــق كلمــة الفرقتــني - شــيعة وســنة- عــى أنَّ ســورة املائ
ســورة نزلــت عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن تبليــغ األحــكام التــي نزلــت 
عليــه َطــوال ثــاث عــرشة ســنًة أمضاهــا يف مكــة وعــرش ســنوات أمضاهــا يف 
املدينــة، وعندئــٍذ يكــون مــا ُأنــزل إليــه يف عــداد آخــر تعاليــم اإلســام وأوامــره، 
ثــمَّ إنَّ هــذا األمــر الــذي نــزل عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف عــداد آخــر 
مــا نــزل إليــه بحيــث بلــغ مــن أمهيتــه أنَّ النبــيَّ لــو توانــى عــن تبليغــه وامتنــع 

ــه مل يبلــغ أيَّ يشء ممَّــا نــزل إليــه َطــوال ســنوات البعثــة. عنــه فكأنَّ

بمعنــى تعّلــق مضمــون رســالة اإلســام كّلهــا وتوقفهــا بتامهــا عــى إبــاغ 
ــاغ  ــن إب ــًا ع ــه ختلف ــن تبليغ ــف ع ــي التخل ــث يعن ــر، بحي ــر األخ ــذا األم ه
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ــاس. ــا إىل الن ــالة بتامه الرس

ــذه  ــم أنَّ ه ــى: اعل ــة للمعن ــه املحتمل ــدَّ األوج ــد أْن ع ــرازي بع ــال ال وق
ــه تعــاىل أمنــه مــن مكــر اليهــود  الروايــات وإْن كثــرت إاّل أنَّ األَوىل محلهــا عــى أنَّ
ــه  ــرًا لرؤيت ــم نظ ــه هب ــاالة من ــر مب ــن غ ــغ م ــار التبلي ــر بإظه ــارى وأم والنص
للســياق الــذي قبــل اآليــة وبعدهــا وهــو جمــرد اســتنباط منــه بمائمــة ســياق 
ــتدعي أْن  ــال تس ــة احل ــى أنَّ طبيع ــة، ع ــة رواي ــتناد إىل أي ــر اس ــن غ ــات م اآلي
يكــون هتيبــه مــن اليهــود والنصــارى يف بدايــة البعثــة ال يف ُأخريــات حياتــه بعــد 
ــه الرقــاب طوعــًا وكرهــا1. أن انتــرش اإلســام وترامــت أطرافــه وخضعــت ل

ــُت َعَلْيُكــْم  ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــة الثانيــة: قولــه تعــاىل }اْلَي اآلي
ــة: 3. ــدة، اآلي ــا{ املائ ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي نِْعَمتِ

أخــرج ابــن أيب شــيبة وأمحــد والنســائي عــن بريــدة قــال: غــزوت مــع عــيٍّ 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل - ص ــى رس ــت ع ــاَّ قدم ــوة، فل ــه جف ــت من ــن فرأي اليم
ــت وجــه رســول اهلل - صــى اهلل  ــه فرأي ــًا فنقصت ــلَّم - ذكــرت علي ــه( وس )وآل
ــن  ــني م ــُت َأوىل باملؤمن ــدة، أ لس ــا بري ــال، »ي ــر وق ــلم - تغ ــه( وس ــه )وآل علي
أنفســهم؟«، قلــت: بــى يــا رســول اهلل، قــال: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«2.

)1( مفاتيح الغيب التفسر الكبر 401/12. 
)2( فتُح البيان يف مقاصد القرآن، أبو الطيب حمّمد صديق خان بن حسن بن عي بن لطف اهلل 
خادم  وراجعه:  له  وقّدم  بطبعِه  عني  1307هـ(،  )املتوف:  الِقنَّوجي  البخاري  احلسيني 
ة للطَباعة والنرّْش، َصيَدا - َبروت  العلم َعبد اهلل بن إبراهيم األنَصاري امَلكتبة العريَّ

1412هـ - 1992م 47/11. 
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وعــن أيب هريــرة قــال: ملــا أخــذ رســول اهلل صــّى اهلل عليــه )وآلــه( وســّلم يــد 
عــيٍّ كــرم اهلل وجهــه قــال: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، فأنــزل اهلل تعــاىل 
}اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{، ثــمَّ قــال أبــو هريــرة: وهــو يــوم غديــر خــم، 
ومــن صــام يــوم ثــاين عــرشة مــن ذي احلجــة كتــب اهلل تعــاىل لــه صيــام ســتني 

شــهرًا1.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل - ص ــب رس ــا نص ــال: مل ــدري ق ــعيد اخل ــن أيب س وع
)وآلــه( وســلَّم - عليــًا يــوم غديــر خــم فنــادى لــه بالواليــة، هبــط جربيــل عليــه 

ــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{2. ــْوَم َأْكَمْل هبــذه اآليــة: }اْلَي

وأخــرج ابــن مردويــه واخلطيــب وابــن عســاكر عــن أيب هريــرة قــال: ملَّــا كان 
يــوم غديــر خــم وهــو يــوم ثــاين عــرش مــن ذي احلجــة، قــال النبــيُّ صــىَّ اهلل 
ــْوَم  ــزل اهلل: }اْلَي ــواله«، فأن ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــلَّم: »م ــه( وس ــه )وآل علي

َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم{3.

وعــن أيب ســعيد اخلــدري أنَّ هــذه اآليــة نزلــت بعــد أْن قــال النبــيُّ صــّى اهلل 
ــر خــم: »مــن كنــت  ــه( وســّلم لعــيٍّ كــرم اهلل تعــاىل وجهــه يف غدي ــه )وآل علي

)1( األساس يف التفسر سعيد حّوى )املتوف 1409 هـ(، دار السام - القاهرة ط6، 1424هـ 
 .1473/3

آي  نزول  أسباب  يف  حمققة  حديثية  علمية  موسوعة  )أول  األسباب  بيان  يف  االستيعاب   )2(
القرآن الكريم(، سليم بن عيد اهلايل وحمّمد بن موسى آل نر، دار ابن اجلوزي للنرش 

والتوزيع، اململكة العربية السعودية ط1، 1425هـ 18/2. 
)3( الدر املنثور عبد الرمحن بن أيب بكر، جال الدين السيوطي )املتوف: 911هـ(، دار الفكر 

- بروت 19/3. 
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مــواله فعــيٌّ مــواله«، فلــاَّ نزلــت قــال عليــه الصــاة والســام: »اهلل أكــرب عــى 
ــرم اهلل  ــيٍّ ك ــة ع ــالتي ووالي ــرّب برس ــاء ال ــة ورض ــام النعم ــن وإمت ــال الدي إك

تعــاىل وجهــه بعــدي«1.

ــا  ــه( ملَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــال: إنَّ رس ــدري ق ــعيد اخل ــن أيب س وع
ــر خــم وأمــر بــا تــت الشــجرة  ــام( يف غدي ــه السَّ دعــا النــاس إىل عــيٍّ )علي
مــن الشــوك فُقــّم، وذلــك يــوم اخلميــس، فدعــا عليــًا فأخــذ بضبعيــه فرفعهــا 
ــمَّ  ــه(، ث ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــي رس ــاض إبط ــاس إىل بي ــر الن ــى نظ حت
ــُت  ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــة: }اْلَي ــذه اآلي ــت ه ــى نزل ــوا حت مل يتفرق
ــىَّ  ــول اهلل )ص ــال رس ــا{، فق ــَاَم ِدينً ــُم اإِلْس ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ َعَلْيُك
ــرّب  ــة و رىض ال ــام النعم ــن وإمت ــال الدي ــى إك ــرب ع ــه(: »اهلل أك ــه وآل اهلل علي

ــدي«2. ــن بع ــيٍّ م ــة لع ــالتي والوالي برس

اآليــة الثالثــة: قولــه تعــاىل }َســَأَل َســاِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع )1( لِْلَكافِِريــَن َلْيــَس 
َلــُه َدافـِـٌع )2( ِمــَن اهللِ ِذي امْلََعــاِرِج{ ســورة املعــارج، آيــة - 3-1.

نزلــت هــذه اآليــة يف رجــل بلغــه قــول رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه »مــن 
كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، فقــال: اللهــم إْن كان مــا يقــول حمّمــد حقــًا فأمطــر 
علينــا حجــارة مــن الســاء، فــا لبــث حتــى رمــاه اهلل بحجــر فوقــع عــى رأســه 

فقتلــه، وأنــزل اهلل تعــاىل اآليــة.

)1( روح املعاين يف تفسر القرآن العظيم والسبع املثاين 234/3. 
)2( مناقب عي بن أيب طالب، أبو املؤيد، املوفق بن أمحد بن حمّمد املكي اخلوارزمي، )املتوف: 

568هـ(، قم - إيران ص125. 
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فقــد أورده اإلمــام األمينــي يف كتــاب )الغديــر( ج 1 ص 239 - 246 عــن 
)ثاثــني( كتابــًا مــن كتــب الســنة.

ــه ســأله احلــارث  وهــي مــن اآليــات النازلــة بعــد نــصِّ الغديــر، فقــد روي أنَّ
بــن النعــان الفهــري، وذلــك أّنــه ملــا بلغــه قــول النبــيِّ )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( 
يف عــيٍّ ريض اهلل عنــه: »مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، ركــب ناقتــه، فجــاء 
حتــى أنــاخ راحلتــه باألبطــح، ثــمَّ قــال: يــا حمّمــد، أمرتنــا عــن اهلل، أن نشــهد 
ــك رســول اهلل، فقبلنــاه منــك، وأن نصــي مخســًا، ونزكــي  أن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ
أموالنــا، فقبلنــاه منــك، وأن نصــوم شــهر رمضــان يف كلِّ عــام، فقبلنــاه منــك، 
ــك علينــا،  وأْن نحــّج، فقبلنــاه منــك، ثــمَّ مل تــرَض هبــذا، حتــى فّضلــت ابــن عمِّ

أفهــذا يشء منــك َأم مــن اهلل؟

ــو  ــا ه ــو، م ــه إالَّ ه ــذي ال إل ــه(: »واهلل ال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ )ص ــال النب فق
إالَّ مــن اهلل«، فــوىل احلــارث وهــو يقــول: اللهــم إْن كان مــا يقــول حمّمــد حقــًا، 
ــل  ــا وص ــواهلل م ــم، ف ــذاب ألي ــا بع ــاء، أو ائتن ــن الس ــارة م ــا حج ــر علين فأمط
إىل ناقتــه، حتــى رمــاه اهلل بحجــر فوقــع عــى دماغــه، فخــرج مــن دبــره فقتلــه، 

ــٍع{1. ــَذاٍب َواِق ــاِئٌل بَِع ــَأَل َس فنزلــت }َس

وذكــر الطــربيس أّن هــذا الســائل هــو الــذي قــال: اللهــم إْن كان هــذا هــو 
احلــق مــن عنــدك، فيكــون املعنــى دعــا داٍع عــى نفســه بعــذاب واقــع مســتعجًا 

)1( اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص رساج الدين عمر بن عي بن عادل احلنبي الدمشقي 
حممد  عي  والشيخ  املوجود  عبد  أمحد  عادل  الشيخ  تقيق:  775هـ(  )املتوف:  النعاين 

معوض دار الكتب العلمية - بروت - لبنان ط1، 1419هـ - 1998م 350/19. 
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ــوا:  ــون فقال ــأل املرشك ــل س ــد، وقي ــن جماه ــة ع ــم ال حمال ــع هب ــو واق ــه، وه ل
ــه للكافريــن ليــس  ملــن هــذا العــذاب الــذي تذكــر يــا حمّمــد؟ فجــاء جوابــه بأنَّ
لــه دافــع عــن احلســن، وقيــل معنــاه دعــا داٍع بعــذاب عــى الكافريــن وذلــك 

الداعــي هــو النبــيُّ )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( عــن اجلبائــي.

وتكــون البــاء يف بعــذاب مزيــدة عــى التوكيــد والتقديــر ســأل ســائل عذابــًا 
ــم ســألوا عــن  واقعــًا، وقيــل هــي بمعنــى عــن، وعليــه تأويــل قــول احلســن ألنَّ
العــذاب ملــن هــو، وقيــل البــاء للتعــدي أي بإنــزال عــذاب وعليــه تأويــل قــول 
جماهــد، وقيــل إنَّ معنــى ســأل ســائل عــى قــراءة مــن قــرأ باأللــف مــن ســال 
يســيل ســيًا والتقديــر ســال ســيل ســائل بعــذاب واقــع، وقيــل ســائل اســم واٍد 

ــه يســيل بالعــذاب عــن ابــن زيــد1. يف جهنــم ســمي بــه ألنَّ

واملعــروف بــني املفريــن هــو أنَّ ســورة املعــارج مــن الســور املكيــة وهــي 
الســورة الســابعة والســبعون والتــي نزلــت يف مكــة وبعــض آياهتــا مدنيــة.

اخلامتة

ــّم التســليم عــى ســيدنا حمّمــد  احلمــد هلل ربِّ العاملــني وأفضــل الصــاة وأت
وعــى آلــه الطيبــني الطاهريــن وبعــد.

القرن  أعام  من  الطربيس،  احلسن  بن  الفضل  عى  أبو  القرآن،  تفسر  يف  البيان  جممع   )1(
السادس اهلجري، حققه وعلق عليه: جلنة من العلاء واملحققني اإلخصائيني، قدم له: 
اإلمام األكرب السيد حمسن األمني العامي مؤسسة األعلمي للمطبوعات بروت - لبنان 
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فبعــد تيســر اهلل لنــا بكتابــة هــذا البحــث املتواضــع نقــف عــى أهــم النتائــج 
التــي توصلنــا إليهــا:

ــل  ــه يمث ــنن ألنَّ ــواردة يف الس ــث ال ــم األحادي ــر أه ــث الغدي ــدُّ حدي 1- يع
ــامي. ــب اإلس ــاة اجلان ــة يف حي ــة نوعي نقل

2- اتفــق اجلميــع عــى صّحــة تواتــر احلديــث الــوارد عــن رســول اهلل صــىَّ 
ــام. اهلل عليــه وآلــه يف حــقِّ اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

3- يف ضــوء تتبعنــا للروايــات التــي ذكرهــا علــاء العامــة يف مؤلفاهتــم فقــد 
وجدنــا أنَّ الكثــر منهــم يذكــر أنَّ احلديــث يــدلُّ عــى معنــى الواليــة العامــة.

4- إنَّ الروايــات التــي وردت يف أســباب نــزول اآليــات والتــي ذكرهــا علاء 
العامــة تنــصُّ عــى معنــى الواليــة العامة.

امل�سادر واملراجع

القرآن الكريم.

1- األســاس يف التفســر ســعيد حــّوى )املتــوف 1409 هـــ(، دار الســام - 
ــرة ط6، 1424هـ. القاه

2- االســتيعاب يف بيــان األســباب )أول موســوعة علميــة حديثيــة حمققــة يف 
أســباب نــزول آي القــرآن الكريــم(، ســليم بــن عيــد اهلــايل وحمّمــد بــن موســى 
آل نــر دار ابــن اجلــوزي للنــرش والتوزيــع، اململكــة العربيــة الســعودية ط1، 

1425هـ.
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3- أسنى املطالب يف مناقب عيِّ بن أيب طالب.

ــن بشــر  ــن ســليان ب ــل ب ــو احلســن مقات ــن ســليان أب ــل ب 4- تفســر مقات
األزدي البلخــي )املتــوف: 150هـــ(، تقيــق: عبد اهلل حممــود شــحاته، دار إحياء 

الــراث - بــروت ط1 1423هـ.

ــة يف خصائــص األئمــة،  5- تذكــرة اخلــواص املعــروف بتذكــرة خــواص األُمَّ
ــة،  ــب العلمي ــد اهلل، دار الكت ــن عب ــي ب ــف قزاوغ ــوزي يوس ــن اجل ــبط اب س

ــان. ــروت- لبن ب

ــوف  ــاين )املت ــض الكاش ــب الفي ــن امللق ــوىل حمس ــايف امل ــر الص 6- التفس
1091هـــ(، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: العامة الشــيخ حســني األعلمي، 

ــران. ــدر - طه ــة الص مكتب

7- تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القريش 
البــري ثــمَّ الدمشــقي )املتــوف: 774هـــ(، تقيــق: ســامي بــن حمّمــد ســامة، 

دار طيبــة للنــرش والتوزيع ط2 1420هـــ - 1999م.

8- تفســر القــرآن العظيــم، ابــن أيب حاتــم أبــو حمّمــد عبــد الرمحــن بــن حمّمد 
ــوف:  ــم )املت ــن أيب حات ــرازي اب ــي، ال ــي، احلنظ ــذر التميم ــن املن ــس ب ــن إدري ب
327هـــ(، تقيــق: أســعد حمّمــد الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - اململكة 

العربية الســعودية ط3 1419هـــ 1137/4.

9-خاصة عبقات األنوار، السيد حامد النقوي ط1 1404هـ.

ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــور عب ــدر املنث 10- ال
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ــروت. ــر - ب ــوف: 911هـــ(، دار الفك )املت

11- روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن 
حممــود بــن عبــد اهلل احلســيني اآللــويس )املتــوف: 1270هـــ( تقيــق: عــي عبــد 

البــاري عطيــة دار الكتــب العلميــة - بــروت ط1، 1415هـــ.

ــد  ــن حمّم ــد ب ــد حمّم ــو حام ــن، أب ــا يف الداري ــف م ــني وكش 12- رّس العامل
الغــزايل، تقيــق: حمّمــد حســن حمّمــد حســن إســاعيل وأمحــد فريــد املزيــدي، 

ــان - 1424هـــ- 2003م ط1. ــروت - لبن ــة ب ــب العلمي دار الكت

13- رشح الطيبــي عــى مشــكاة املصابيــح املســمى بـ )الكاشــف عــن حقائق 
الســنن(، رشف الديــن احلســني بــن عبــد اهلل الطيبــي )743هـــ(، تقيــق: د. عبد 
احلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة املكرمــة - الريــاض ط1، 

1417 هـ - 1997 م.

14- شــمس العلــوم ودواء كام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان بــن ســعيد 
احلمــرى اليمنــي )املتــوف: 573هـــ(، تقيــق: د حســني بــن عبــد اهلل العمــري 
ــارص  ــر املع ــد اهلل دار الفك ــد عب ــف حمم ــاين - د. يوس ــي اإلري ــن ع ــر ب - مطه

بــروت - لبنــان، دار الفكــر دمشــق - ســوريا ط1، 1420هـــ - 1999م.

15- شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل يف اآليــات النازلــة يف أهــل البيــت 
صلــوات اهلل وســامه عليهــم، عبيــد اهلل بــن أمحــد املعــروف باحلاكــم احلســكاين 
ــق  ــري، تقي ــس اهلج ــرن اخلام ــام الق ــن أع ــابوري، م ــي النيس ــذاء احلنف احل
ــة  ــرش التابع ــع والن ــة الطب ــودي، مؤسس ــر املحم ــد باق ــيخ حمّم ــق: الش وتعلي
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لــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســامي - جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية، ط1 
1990م.  - 1411هـ 

16- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن محــاد 
اجلوهــري الفــارايب )املتــوف: 393هـــ(، تقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار دار 

ــ  - 1987م. العلــم للمايــني - بــروت ط4 1407هـ

17- ط1، 1411هـ - 1990م.

ــان ط4  ــروت- لبن ــريب ب ــاب الع ــي، دار الكت ــيخ األمين ــر، للش 18- الغدي
1397هـــ - 1977م.

ــان  ــق خ ــد صدي ــب حمّم ــو الطي ــرآن، أب ــد الق ــان يف مقاص ــُح البي 19- فت
ــوف:  ــي )املت ــاري الِقنَّوج ــيني البخ ــف اهلل احلس ــن لط ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن حس ب
1307هـــ(، عنــي بطبعــِه وقــّدم لــه وراجعــه: خــادم العلــم َعبــد اهلل بــن إبراهيم 
ــرْش، َصيــَدا - َبــروت 1412هـــ -  ــة للطَباعــة والنّ األنَصــاري امَلكتبــة العريَّ

1992م.

20- فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر زيــن الديــن حمّمــد املدعــو بعبــد 
الــرؤوف بــن تــاج العارفــني بــن عــيِّ بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــمَّ املنــاوي 

القاهــري )املتــوف: 1031هـــ(، املكتبــة التجاريــة الكــربى - مــر.

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن حمّم ــد ب ــرآن أمح ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي 21- الكش
ــن  ــد ب ــام أيب حمّم ــق: اإلم ــوف: 427هـــ( تقي ــحاق )املت ــو إس ــي، أب الثعلب
ــراث  ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــر الس ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي ــور، مراجع عاش
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ــان ط1 1422هـــ - 2002م. ــروت - لبن ــريب، ب الع

22- كفاية الطالب يف مناقب أمر املؤمنني عيِّ بن أيب طالب.

ــّي  ــن ع ــر ب ــن عم ــص رساج الدي ــو حف ــاب أب ــوم الكت ــاب يف عل 23- اللب
بــن عــادل احلنبــي الدمشــقي النعــاين )املتــوف: 775هـــ(، تقيــق: الشــيخ عادل 
أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ عــّي حمّمــد معــوض دار الكتــب العلميــة - بروت 

- لبنــان ط1، 1419هـ - 1998م.

24- لســان العــرب حمّمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، مجــال الديــن 
ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــي اإلفريقــي )املتــوف: 711هـــ(، دار صــادر - 

بــروت ط3 1414هـ.

25- جممــع البيــان يف تفســر القــرآن، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن 
ــة  ــه: جلن ــق علي ــه وعل ــري، حقق ــادس اهلج ــرن الس ــام الق ــن أع ــربيس، م الط
ــن  ــيد حمس ــرب الس ــام األك ــه اإلم ــدم ل ــني، ق ــني األخصائي ــاء واملحقق ــن العل م

ــان. ــروت - لبن ــات ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــي، مؤسس ــني العام األم

26- املســتدرك عــى الصحيحــني، أبــو عبــد اهلل احلاكــم حمّمــد بــن عبــد اهلل 
ــابوري  ــاين النيس ــي الطه ــم الضب ــن احلك ــم ب ــن ُنعي ــه ب ــن محدوي ــد ب ــن حمّم ب
املعــروف بابــن البيــع )املتــوف: 405هـــ(، تقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا 

ــروت. ــة - ب ــب العلمي دار الكت

ــّي  ــن ع ــد ب ــن حمّم ــد ب ــر أمح ــرشح الكب ــب ال ــر يف غري ــاح املن 27- املصب
الفيومــي ثــمَّ احلمــوي، أبــو العبــاس )املتــوف: نحــو 770هـــ(، املكتبــة العلميــة 
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ــروت. - ب

ــن  ــد ب ــن حمّم ــال الدي ــول ك ــب آل الرس ــؤول يف مناق ــب الس 28- مطال
ــوف: 652هـــ(. ــافعي )املت ــي الش طلح

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــر، أب ــر الكب ــب التفس ــح الغي 29- مفاتي
ــب  ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــرازي امللق ــي ال ــني التيم ــن احلس ــن ب احلس
الــري )املتــوف: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــريب - بــروت ط3 1420هـ.

30- امللــل والنحــل، أبــو الفتــح حمّمــد بــن عبــد الكريــم بــن أيب بكــر أمحــد 
الشهرســتاين )املتــوف: 548هـــ(، مؤسســة احللبي.

31- مناقــب عــّي بــن أيب طالــب، أبــو املؤيــد، املوفــق بــن أمحــد بــن حمّمــد 
املكــي اخلوارزمــي، )املتــوف ســنة: 568هـــ(، قــم - إيــران.

ــد  ــن عب ــن عــيِّ ب ــار، أمحــد ب ــار بذكــر اخلطــط واآلث 32- املواعــظ واالعتب
ــوف:  ــزي )املت ــن املقري ــي الدي ــدي، تق ــيني العبي ــاس احلس ــو العب ــادر، أب الق

ــة - بــروت ط1، 1418هـــ. 845هـــ(، دار الكتــب العلمي

33- وســيلة املــآل يف عــدِّ مناقــب اآلل، ألمحــد بــن الفضــل بــن حمّمــد بــن 
باكثــر الشــافعي، خمطوطــة مل تقــق بعــد.
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