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بيعة الغدير يف اخلطبة الفدكية

ال�سيخ �سباح هادي حمادي الركابي

احلمــد هلل ربِّ العاملــني والصــاة والســام عــى أرشف املرســلني أيب القاســم 
حمّمــد وآلــه الطيبــني الطاهريــن.

ــة  ــة والعقدي ــر الفكري ــم واملآث ــن املاح ــدة م ــة واح ــة الفدكي ــدُّ اخلطب تع
ــة، تطرقــت إليهــا الزهــراء  ــة وعلــوم رباني ــه مــن كنــوز إهلي العظيمــة؛ ملــا حوت
عليهــا الســام، وأوضحــت كلَّ مــا أراده اهلل تعــاىل ومــا قــام بــه نبّيــه مــن تبليــغ 
ــم  ــت عليه ــل البي ــّق أه ــة وح ــألة اإلمام ــا مس ــامية، ومنه ــة اإلس ــام لأُلمَّ ت
الســام هبــا، وال ســيام أحقيــة اإلمــام عــيِّ بــن أيب طالــب عليه الســام، ســأقوم 
بتقطيــع النــص بحســب املبحــث واملطلــب، أي لــن أمــرَّ عــى النــص بالتتابــع.

ل للتوحيــد، واملبحــث الثــاين  جعلــت البحــث أربعــة مباحــث، املبحــث األَوَّ
ــاين  ــة، والث ــان األَّول لإلمام ــه مطلب ــة، وفي ــث لإلمام ــث الثال ــّوة، واملبح للنب
ــام  ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــع ملنزل ــث الراب ــام، واملبح ــه الس ــيٍّ علي ــام ع لإلم

ــلمني. ــع املس ــس لوض ــث اخلام واملبح

املبحث الأول: التوحيد 

النــص: »احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا أهلــم، والثنــاء بــام 
ــا،  ــن أواله ــام من ــداها، ومت ــبوغ آالء أس ــا، وس ــم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــّدم، م ق
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ــن  ــاوت ع ــا، وتف ــزاء أمده ــن اجل ــأى ع ــا، ون ــاء عدده ــن اإلحص ــّم ع ج
اإلدراك أبدهــا، وندهبــم الســتزادهتا بالشــكر الّتصاهلــا، واســتحمد إىل اخلائــق 
بإجزاهلــا، وثنــى بالنــدب إىل أمثاهلــا، وأشــهد أّن ال إلــه إالَّ اهلل وحــده ال رشيــك 
ــار يف  ــن القلــوب موصوهلــا، وأن ــه، كلمــة جعــل اإلخــاص تأويلهــا، وضّم ل
ــن  ــه، وم ــن صفت ــن األلس ــه، وم ــار رؤيت ــن األبص ــع م ــا، املمتن ــر معقوهل التفك
األوهــام كيفيتــه، ابتــدع األشــياء ال مــن يشء كان قبلهــا، وأنشــأها بــا احتــذاء 
أمثلــة امتثلهــا«، أخــذت هــذا النــص الطويــل نوعــًا مــا، لبيــان ثاثــة أغــراض:

ــا  ــة، ومعرفته ــام العلمي ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــان عظم ــرض األول: بي الغ
ــام  ــا الس ــا عليه ــا، فعلمه ــذات وأفعاهل ــات ال ــة وصف ــذات اإلهلي ــا بال وعلمه
علــم عــامل ربــاين ُينبــُئ عــن عصمتهــا ومعرفتهــا بــاهلل تعــاىل، هــذا مــن جانــب، 
ــاع مذهــب أهــل البيــت عليهــم الســام  ــا نحــن أتب وهــذا اجلانــب خــاص بن
ــًا، ونحــن ال نســتغرب أو نتعجــب مــن ذلــك، ومــن  ــم يزقــون العلــم زق ألنَّ
ــل  ــاع أه ــر أتب ــر غ ــت يف نظ ــة بي ــل رّب ــرأة، ب ــا ام ــار كون ــر، باعتب ــب آخ جان
البيــت عليهــم الســام، فهــي مل تتعلــم يف املــدارس واملعاهــد، ومل ختالــط الرجال 
والعلــامء، وحتــى لــو خالطــت فمــن أيــن هلــا هــذا العلــم عى صغــر ســنها؟ ألنَّ 
ــة بخمــس ســنوات عــى  والدهتــا يف العرشيــن مــن مجــادى اآلخــرة بعــد البعث
ــادى األُوىل  ــن مج ــرش م ــث ع ــهادهتا يف الثال ــنتني وش ــرى بس ــى ُأخ ــة، وع رواي
ســنة إحــدى عــرشة فيكــون عمرهــا الرشيــف بــني ثــامين عــرشة ســنة إىل إحــدى 
وعرشيــن ســنة. لقــد ذكــرت النــص لنــرى عظيــم علمهــا بــاهلل تعــاىل، والــذي 
ــب  ــه أغل ــن فهم ــز ع ــذي يعج ــف ال ــم الوص ــا، وعظي ــان خطبته ــر يف بي ظه
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ــامء  ــن عظ ــو كان م ــه ول ــان بمثل ــن اإلتي ــًا ع ــم، فض ــن كّله ــوام إْن مل يك الع
ــاب. ــان واخلط ــة والبي ــل الباغ ــامء وأه العل

ــذايت  ــد ال ــة، التوحي ــه الثاث ــد بأنواع ــا، التوحي ــام اهلل عليه ــت س ــد بّين لق
والتوحيــد الصفــايت والتوحيــد األفعــايل، وبأقرص الطــرق والعبــارات والكلامت 
وأبينهــا وأوضحهــا، ثــمَّ بينــت أنَّ اإلنســان جبــل عــى فطــرة التوحيــد كــام قــال 
تِــي َفَطــرَ النَّــاسَ عََليْهَــا َل تَبْدِيــَل  ــهِ الَّ تعــاىل: }َفَأقِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّيــِن حَنِيًفــا فِْطــرَةَ اللَّ
ــهِ َذلِــكَ الدِّيــنُ الَْقيِّــمُ وََلكِــنَّ َأْكَثــرَ النَّــاِس َل يَعَْلمُــونَ{)1(،  لَِخْلــِق اللَّ
وذلــك بقوهلــا: »وضمــن القلــوب موصوهلــا وأنــار بالتفكــر معقوهلــا«، وذلــك 

لرتبطهــا ببقيــة ُأصــول الديــن ومنهــا اإلمامــة موضــوع البحــث.

ــا الغــرض الثــاين: أردُت أْن أبــنّيَ فيــه أنَّ الزهــراء عليهــا الســام تريــد أن  وأمَّ
تعلمنــا، أنَّ ُأصــول الديــن ترتبــط بعضهــا ببعــض، وال يمكننــا أْن نفصــل أصــًا 
عــن بقيــة ُأصــول الديــن املتمثلــة بالتوحيــد والعــدل والنبــوة واإلمامــة واملعــاد، 
ــو  ــاد، وإالَّ ل ــند للعب ــن أْن ُيس ــيٌّ ال يمك ــر إهل ــاينٌّ وأم ــب رب ــة منص وأنَّ اإلمام
ــه هلل، كــام قــال تعــاىل:  ــّوة هلــم أيضــًا، واألمــر كلُّ ُأســند هلــم لــكان إســناد النب

ــهُ هلل{)2(. ــرَ ُكلَّ مْ ــْل إِنَّ اْلَ ــيْءٍ ُق ــنْ شَ ــِر مِ مْ ــنَ اْلَ ــا مِ ــْل َلنَ ــونَ هَ }يَُقوُل

ــا الغــرض الثالــث: فهــو إقامــة احلّجــة عــى مجيــع املســلمني يف أمريــن:  وأمَّ
ــك  ــا، وبذل ــا حقه ــد غصبه ــم ق ــّق، وأنَّ احلاك ــة احل ــا صاحب ــر األَّول أنَّ األم
ــه غصــب حــّق أقــرب النــاس  يكــون احلاكــم غــر رشعــي وغــر مقبــول؛ ألنَّ

)1( سورة الروم، اآلية: 30.
)2( سورة آل عمران، اآلية: 154.
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لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فكيــف بحقــوق اآلخريــن؟ وبذلــك ســحبت 
البســاط مــن حتــت قدميــه يف األيــام األُوىل، وقــد أعــذرت يف البــاغ، ومــا عــى 
ــة إالَّ أْن تطالــب احلاكــم الــذي نصبتــه الســقيفة أْن يرجــع إىل عهــد رســول  األُمَّ
اهلل وميثاقــه الــذي أخــذه عــى املســلمني يف بيعــة الغديــر، وبذلــك فقــد أسســت 
للثــورة ضــدَّ الظلــم، وهــذا مــا أعطــى الرشعيــة لإلمــام احلســني للوقــوف بوجه 
ــم لــو صدقوهــا عــى دعــوى ملكيتهــا ألرض  ــا األمــر الثــاين فإنَّ الظلــم، وأمَّ
ــا  ــم أْن يصدقوه ــًا عليه ــا؛ كان لزام ــط لصدقه ــام فق ــل، إنَّ ــر دلي ــن غ ــدك م ف
عــى أيِّ مدعــى آخــر لكونــا صّديقــة، فلــو طالبــت باإلمامــة لإلمــام عــيٍّ عليــه 
الســام وشــهدت عــى تنصيبــه مــن قبــل النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف غديــر 
ــا  ــوا م ــقيفة علم ــور الس ــب، إالَّ أنَّ حم ــذا الطل ــوا هل ــم أن يذعن ــم، كان عليه خ

تريــده الزهــراء عليهــا الســام فقطعــوا الطريــق عليهــا.

املبحث الثاين: النبوة

ــده  ــه عب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــي( ص ــّي األُمِّ ــدًا )النب ــهد أّن أيب حمم ــص: »وأش الن
ــاه  ــاه، واصطف ــل أْن اجتب ــّاه قب ــله، وس ــل أْن أرس ــه قب ــاره وانتجب ــوله، اخت ورس
قبــل أن ابتعثــه، إذ اخلالئــق بالغيــب مكنونــة، وبســر األهاويــل مصونــة، وبنهايــة 
العــدم مقرونــة، علــًا مــن اهلل تعــاىل بمآيــل األُمــور، وإحاطــة بحــوادث الدهــور، 
ومعرفــة بمواقــع األُمــور ابتعثــه اهلل إمتامــًا ألمــره، وعزيمــة عــى إمضــاء حكمــه، 
وإنفــاذًا ملقاديــر حتمــه، فــرأى األُمــم فرقــًا يف أدياهنــا، ُعّكفــًا عــى نرياهنــا، 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــد ص ــأيب حمّم ــار اهلل ب ــا، فأن ــع عرفاهن ــرة هلل م ــا، منك ــدة ألوثاهن عاب
ــة اســتخلفها  وآلــه ُظَلَمهــا... وزعيــم حــّق لــه فيكــم، وعهــد قّدمــه إليكــم، وبقّي
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ــْم َحِريــٌص  ــا َعنِتُّ ــِه َم ــٌز َعَلْي ــْن َأْنُفِســُكْم َعِزي ــْم َرُســوٌل ِم ــْد َجاَءُك عليكــم... }َلَق
ــاًل  ــذارة، مائ ــًا بالن ــالة صادع ــغ الرس ــٌم{...، فبّل ــَن َرُءوٌف َرِحي ــْم بِامْلُْؤِمنِ َعَلْيُك
عــن مدرجــة املرشكــن، ضاربــًا َثَبجهــم، آخــذًا بأكظامهــم، داعيــًا إىل ســبيل رّبــه 
باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، يكــر األصنــام، وينكــث اهلــام، حتــى اهنــزم اجلمــع 
ووّلــوا الدبــر، حتــى تفــّرى الليــل عــن صبحــه، وأســفر احلــّق عــن حمضــه، ونطــق 
ــت  ــم الديــن، وخرســت شقاشــق الشــياطن، وطــاح وشــيظ النفــاق، وانحّل زعي
عقــد الكفــر والشــقاق، وُفْهُتــم بكلمــة اإلخــالص يف نفــر مــن البيض اخلــاص...، 
فأنقذكــم اهلل تبــارك وتعــاىل بمحمــٍد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بعــد الّلتيــا والتــي، وبعــد 

ــان العــرب ومــردة أهــل الكتــاب«. أْن منــي بُبهــم الرجــال وذئب

هــذا النــص مــن الغــرض الثــاين الــذي ذكرتــه يف املبحــث األَّول، وهــو بيــان 
ــه  ــام في ــا الس ــراء عليه ــت الزه ــا، بين ــن بعضه ــك ع ــن ال تنف ــول الدي أنَّ ُأص
ــه ال ينطــق عــن اهلــوى، وأنَّ قولــه  عظمــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وأنَّ
ــة حمّمــد صــىَّ اهلل  هــو قــول اهلل تعــاىل، حيــث ذكــرت مــا ســيؤول إليــه أمــر ُأمَّ
عليــه وآلــه مــن بعــده، كــام ذكــره اهلل تعــاىل فقــال: }وَمَــا مُحَمَّــدٌ إِلَّ رَسُــوٌل َقــدْ 
خََلــتْ مِــنْ َقبْلِــهِ الرُّسُــُل َأَفــِإنْ مَــاتَ َأوْ ُقتِــَل انَْقَلبُْتــمْ عََلــى َأعَْقابُِكــمْ وَمَــنْ يَنَْقلِــبْ 
ــهَ شَــيًْئا وَسَــيَجِْزي اهلل الشَّــاكِِرينَ{)1(، وفعــًا  عََلــى عَقِبَيْــهِ َفَلــنْ يَُضــرَّ اللَّ

فقــد انقلبــوا عــى أعقاهبــم.

ــزم  ــا لتل ــه يف خطاهب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــّوة للنب ــهادة بالنب ــر الش إنَّ ذك
ــه  ــن قول ــوا ع ــوا ويتخلف ــم أْن خيلف ــوز هل ــا جي ــم، ف ــده إليه ــام عه ــلمني ب املس

)1( سورة آل عمران، اآلية: 144.
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ــة  ــي خمالف ــه ه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــة الرس ــه؛ ألنَّ خمالف ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــوُلهُ  ــةٍ إَِذا َقَضــى اهلل وَرَسُ هلل تعــاىل، قــال تعــاىل: }وَمَــا َكانَ لِمُؤْمِــٍن وََل مُؤْمِنَ
ــوَلهُ َفَقــدْ َضــلَّ  ــهَ وَرَسُ ــِص اللَّ ــمْ وَمَــنْ يَعْ ــرَةُ مِــنْ َأمِْرهِ ــمُ الْخِيَ ــرًا َأنْ يَُكــونَ َلهُ َأمْ
ــة  ــرة للدالل ــة النك ــرًا، بصيغ ــى اهلل أم ــاىل: إذا ق ــه تع َضــاًَل مُِبينًــا{)1(، فقول

ــني: ــي املعني ــا يعن ــدي هن ــر عن ــوم، واألم ــي العم ــو يعن ــس، وه ــى اجلن ع

ل: معنى أمر، أي اليشء ومجعه ُأمور. املعنى األَوَّ

ا الثاين: يعني احلكم، ومجعه أوامر. وأمَّ

وهــذا يعنــي أّي أمــر مــا مــن األُمــور ومــن األوامــر، وإْن كان األمر شــخصيًا 
ــلمني  ــّص املس ــر خي ــف إذا كان األم ــه، فكي ــن امتثال ــدَّ م ــا ُب ــاًم ف ــيئًا أو حك ش
ــم  ــام خات ــة؛ ألنَّ اإلس ــوم القيام ــه إىل ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــوم رحيل ــن ي م
ــاء  ــه األنبي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيِّ األك ــاىل بالنب ــم اهلل تع ــث خت ــع حي الرشائ
ــدٍ  ــا َأحَ ــدٌ َأبَ ــا َكانَ مُحَمَّ ــاىل: }مَ ــال تع ــاالت، ق ــب والرس ــل والكت والرس
ــهِ وَخَاتَــمَ النَِّبيِّــنَ وََكانَ اهلل بِــُكلِّ شَــيْءٍ  مِــنْ ِرجَالُِكــمْ وََلكِــنْ رَسُــوَل اللَّ
ــذي  ــه ال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس ــم تنقضــون عه ــمَّ أنت عَلِيمًــا{)2(، ث
ــم  ــا أمره ــم«، وم ــول اهلل إليه ــده رس ــد عه ــت: »وعه ــم قال ــم! ث ــده إليك عه
ــن واله اهلل تعــاىل عليهــم  ــاع َم ــه مــن اتب ــه وآل ــيُّ األكــرم صــىَّ اهلل علي ــه النب ب
ــم  ــت: »زعي ــائع، فقال ــو ش ــام ه ــوداع ك ــاغ أو ال ــة الب ــر يف حج ــة الغدي يف بيع
حــقٍّ لــه فيكــم«، ومقابــل كلِّ حــق واجــب، فاحلــق للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 

)1( سورة األحزاب، اآلية: 
)2( سورة األحزاب، اآلية: 40.
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والواجــب عــى املســلمني، وســواء شــاؤوا أم أبــوا، وعهــد قدمــه إليكــم وهــو 
بيعــة الغديــر ألمــر املؤمنــني عليــه الســام، وهــو حــقٌّ للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه، وواجــب عــى املســلمني، وال ينبغــي ألحــد أْن حييــد عنــه، ألنَّ مــن حييــد 
ــهُ  ــا نَهَاُكــمْ عَنْ ــوُل َفُخــُذوهُ وَمَ ــا َآتَاُكــمُ الرَّسُ ــه تعــاىل: }وَمَ ــه مشــمول بقول عن

ــاِب{)1(. ــدِيدُ الْعَِق ــهَ شَ ــهَ إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــوا وَاتَُّق َفانَْتهُ

ــه،  ــن حمض ــّق ع ــفر احل ــه، وأس ــن صبح ــل ع ــّرى اللي ــى تف ــا: »حت ــا قوهل وأمَّ
ــاق،  ــيظ النف ــاح وش ــياطن، وط ــق الش ــت شقاش ــن، وخرس ــم الدي ــق زعي ونط
ــىَّ اهلل  ــيَّ ص ــوا النب ــم جعل ــان أنَّ ــكان لبي ــقاق«، ف ــر والش ــد الكف ــت عق وانحّل
ــيُّ األكــرم  ــم الديــن وهــو النب ــه وراء ظهورهــم، فبعــد أْن نطــق زعي ــه وآل علي
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وســيطر عــى املوقــف ممَّــا مكنــه أْن يبّلــغ النــاس بواليــة 
عــيٍّ عليــه الســام، ففــي بعــض الروايــات أنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عندما 
ــان  ــام واإلع ــه الس ــيٍّ علي ــة ع ــاس بوالي ــغ الن ــاىل يف تبلي ــم اهلل تع ــزل حك ن
الرســمي عنهــا، كان خيشــى أْن يرتــد كثــٌر منهــم عــن اإلســام، أو أْن يوصــف 
ــه وصهــره ألســباب قبليــة ونســبية، وهــذا فعــًا  ــه اختــار الواليــة البــن عمِّ بأنَّ
ــم  ــون بقي ــوا يعيش ــام كان ــم اإلس ــد دخوهل ــى بع ــم حت ــم؛ ألنَّ كان يف تفكره
ــى  ــن وع ــم ممّ ــل منه ــا إالَّ القلي ــابوا عليه ــّبوا وش ــي ش ــة الت ــاق اجلاهلي وأخ
ــْغ  ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــاىل: }يَ ــه تع ــزول قول ــد ن ــى بع ــًا، حت ــًا حقيقي ــن وعي الدي
ــهُ يَعْصِمُــكَ  ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ مَــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ

)1( سورة احلرش، اآلية: 7.
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ــهَ َل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{)1(، وبعــد أن خرســت  مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ
ــد اهلل،  ــن عن ــقِّ م ــه باحل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــا النب ــث أجلمه ــياطني، حي الش
ــل،  ــو جه ــفيان وأب ــو س ــب وأب ــو هل ــم أب ــاق، وه ــيظ النف ــاح وش ــد أْن ط وبع
ــه وآلــه ظهــروا عــى حقيقتهــم  ولكنَّهــم بعــد رحيــل رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــق وراء  ــم احل ــوا زعي ــهم، وترك ــوا رؤوس ــاآلن رفع ــا، ف ــوا خيفون ــي كان الت
ــت  ــمَّ نطق ــوف، ث ــى الرف ــًا ع ــوه تراث ــه، وجعل ــمعوا ب ــم مل يس ــم، كأنَّ ظهوره
الشــياطني بعــد أْن أخرســها بطــل احلــقِّ النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وأســكتها 
ــه الســام وأهــل البيــت عليهــم الســام،  ببيانــه وســنانه وباألخــص عــيٌّ علي
ــه، وأْن ال  ــة أحام ــر حقيق ــفيان، وأظه ــو س ــاق أب ــل والنف ــم الباط ــّوه زعي فتف
ــه حيلــف بــام حيلــف بــه أبــو ســفيان، وهــو هبــل وغــره مــن  جنــة وال نــار، وأنَّ
ــاهلل، فقــال: )يف دار عثــامن عقيــب الوقــت الــذي بويــع  ــام، فلــم يقــل ب األصن
فيــه عثــامن، ودخــل داره ومعــه بنــو ُأميــة، فقــال أبــو ســفيان: أفيكــم أحــد مــن 
غركــم؟ - وقــد كان عمــي - قالــوا: ال. قــال: يــا بنــي ُأمّيــة! تلقفوهــا تلقــف 
الكــرة، فوالــذي حيلــف بــه أبــو ســفيان، مــا زلــت أرجوهــا لكــم، ولتصــرن 
ــة، فانتهــره عثــامن وســاءه مــا قــال، وأنــى هــذا القــول إىل  إىل صبيانكــم وراث
ــا  ــش: أّم ــرش قري ــا مع ــال: ي ــجد فق ــامر يف املس ــام ع ــار، فق ــن واألنص املهاجري
إذا رصفتــم هــذا األمــر عــن أهــل بيــت نبّيكــم مــّرة هاهنــا ومــّرة هاهنــا؛ فــام 
أنــا بآمــن أْن ينزعــه اهلل منكــم فيضعــه يف غركــم كــام نزعتمــوه مــن أهــل هــذا 

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
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ــم()1(. ــد نبّيك ــت بع البي

املبحث الثالث: الإمامة والإمام عليٌّ عليه ال�سالم واأهل البيت عليهم ال�سالم

ــادق،  ــرآن الص ــق والق ــاب اهلل الناط ــم: كت ــتخلفها عليك ــة اس ــص: »وبقّي الن
ــا  ــة، وإمامتن ــًا للمّل ــا نظام ــل طاعتن ــع،... وجع ــاء الالم ــاطع، والضي ــور الس والن

ــة...«. ــن الفرق ــًا م أمان

املطلب الأول: الإمامة

»وبقيــة اســتخلفها عليكــم ومهــا كتــاب اهلل الناطــق والقــرآن الصــادق«، هــذا 
النــص يشــمل مجيــع األئمــة بــدءًا باإلمــام عــيٍّ عليــه الســام وانتهــاًء باملهــدّي 
ــاء  ــق ج ــرآن الناط ــداق الق ــح أنَّ مص ــف، صحي ــه الرشي ــاىل فرج عجــل اهلل تع
بالنــص عــى اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام مــن لســان عــيٍّ عليــه الســام، إالَّ أنَّ 
املــورد ال خيصــص الــوارد، فاحلديــث شــامل جلميــع عــدل القــرآن، وهــم أهــل 
البيــت عليهــم الســام، بــل إّن هــذا النــّص يشــمل ســيدة نســاء العاملــني، ســوى 
ــرأة  ــة امل ــن والي ــع م ــّوة، وال يمن ــال كالنب ــة بالرج ــة خاص ــة؛ ألّن اإلمام اإلمام

التكوينيــة كــام كانــت الزهــراء عليهــا الســام.

إّن قوهلــا هــذا لتذكــر املســلمني بحديــث النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: 
<إنِّ خملــف فيكــم الثقلــن كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي، لــن يفرقــا حتــى يــردا 
ــم  عــيَّ احلــوض انظــروا كيــف ختلفــون فيهــا، يــا أهيــا النــاس ال تعلموهــم فإهنَّ

)1( بحار األنوار، العامة املجليس: 31/ باب25، الطعن السادس.
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ــاب  ــان الكت ــا الثق ــادق مه ــرآن الص ــق والق ــرآن الناط ــم>)1(، فالق ــم منك أعل
ــة  ــا: »بقي ــرآين فقوهل ــام الق ــا الس ــراء عليه ــق الزه ــرى منط ــا ن ــرتة، وهن والع
ــة،  ــة رباني ــام خاف ــم الس ــة عليه ــة األئم ــى أنَّ خاف ــل ع ــتخلفها« للتدلي اس
رِْض  ــي اْلَ ــٌل فِ ــي جَاعِ ــاىل: }إِنِّ ــال تع ــام ق ــلمني، ك ــؤون املس ــن ش ــت م وليس
ــى األرض  ــاىل ع ــه اهلل تع ــان خلق ــة أول إنس ــر خاف ــة تذك خَلِيَفــًة{)2(، واآلي
وهــو النبــّي آدم عليــه الســام، فلــم جيعــل اهلل تعــاىل األرض بغــر حجــة وهــو 
ــه قــال:  خليفتــه يف األرض، فقــد ورد عــن أيب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســام أنَّ
ــا  ــاىل: }يَ ــال تع ــة>)3(، وق ــا احلج ــكان أحدمه ــان ل ــَق يف األرض إالَّ اثن ــو مل يب <ل
ِبــِع  ــا جَعَْلنَــاَك خَلِيَفــًة فِــي اْلَرِْض َفاحُْكــمْ بَيْــنَ النَّــاِس بِالْحَــقِّ وََل تَتَّ دَاوُودُ إِنَّ
ــكَ عَــنْ سَــِبيِل اهلل{)4(، فاالســتخاف جعــل إهلــيٌّ وليــس مــن  الْهَــوَى َفيُضِلَّ
شــؤون النــاس، وهــذا اجلعــل والتنصيــب جيعــل اخلليفــة حيكــم بــام أنــزل اهلل، 
ــاث  ــم يف ث ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــه، وق ــه وأهوائ ــم بآرائ ــره فيحك ــا غ وأمَّ
آيــات إىل الذيــن حيكمــون بغــر مــا أنــزل اهلل تعــاىل: اآليــة األُوىل قولــه تعــاىل: 
}وَمَــنْ َلــمْ يَحُْكــمْ بِمَــا َأنْــزََل اهلل َفُأوَلئِــكَ هُــمُ الَْكافِــرُونَ{)5(، وقــال 

)1( حتف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة احلراين.
)2( سورة البقرة، اآلية: 30.

)3( أصول الكايف، الشيخ الكليني: 1/ باب: أنَّه لو مل يبق يف األرض إاّل رجان لكان أحدمها 
احلجة، ح1.

)4( سورة ص، اآلية: 26.
)5( سورة املائدة، اآلية: 44.
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الِمُــونَ{)1(، وقــال  تعــاىل: }وَمَــنْ َلــمْ يَحُْكــمْ بِمَــا َأنـْـزََل اهلل َفُأوَلئِــكَ هُــمُ الظَّ
تعــاىل: }وَمَــنْ َلــمْ يَحُْكــمْ بِمَــا َأنـْـزََل اهلل َفُأوَلئِــكَ هُــمُ الَْفاسِــُقونَ{)2(؛ لذلــك 
نجــد يف ذيــل اآليــة 26 مــن ســورة )ص( املفهــوم املخالــف ملنطوقهــا: وهــو أنَّ 
ــل  ــه ويض ــل نفس ــوى فيض ــع اهل ــتخَلفًا يتب ــون مس ــر أْن يك ــن غ ــم م ــن حيك م
ــة بعــد رحيــل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه،  اآلخريــن، وهــذا مــا جــرى لأُلمَّ
ــداع يف  ــر وخ ــة ومك ــواء دنيوي ــات وأه ــا رغب ــة؛ ألنَّ ــه البطان ــي علي ــام مت وال ب
ـًة مِــنْ دُونُِكــمْ  أغلبــه، قــال تعــاىل: }يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا َل تَتَّخِــُذوا بَِطانـَ
َأْفوَاهِِهــمْ وَمَــا ُتْخفِــي  بَــدَتِ الْبَْغَضــاءُ مِــنْ  َقــدْ  ــمْ  يَْأُلونَُكــمْ خَبَــاًل وَدُّوا مَــا عَنِتُّ َل 
تَعْقُِلــونَ{)3(، نعــم  يَــاتِ إِنْ ُكنُْتــمْ  اْلَ بَيَّنَّــا َلُكــمُ  َقــدْ  صُدُورُهُــمْ َأْكبَــرُ 
هــذا فعــل البطانــة، ومــا فعلــه مــروان الــوزغ ابــن الــوزغ بوزارتــه لعثــامن أّدى 
ــامن  ــى أنَّ عث ــلمني، حت ــوال املس ــة أم ــة ورسق ــراف األُمَّ ــامن وانح ــل عث إىل مقت

اقتطــع لــه مخــس إفريقيــا.

إنَّ حديــث الثقلــني يصــف اخلافــة يف قولــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: إينِّ خملف، 
أي أينِّ تــارك ومســتخلف فيكــم وعليكــم، أي بقيــة، ومهــا لــن يفرتقــا أبــدًا مهــام 
ــرآن  ــد، فالق ــام واح ــيئان موضوعه ــرتة ش ــرآن والع ــا، والق ــاة الدني ــت احلي طال
ــه اآلن  ــة اإلســامية، املعــر عن ــة وللدول ــون والدســتور األعــى لأُلمَّ هــو القان
ــا أهــل البيــت عليهــم الســام واإلمــام خاصــة  بقوانــني الســلطة الترشيعيــة، وأمَّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 45.

)2( سورة املائدة، اآلية: 47.
)3( سورة آل عمران، اآلية: 118.
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فهــو احلاكــم الرشعــي املطبــق للدســتور وهــو الســلطة التنفيذيــة.

ــة  ــن كلم ــا م ــا هل ــة ي ــبقته كلم ــتخاف، أْن س ــوم االس ــل يف مفه إنَّ اجلمي
ــداق  ــة«، وهــي مص ، وهــو كلمــة »بقي ــرآين بُأســلوب فاطمــيٍّ ــر ق ــرة بتعب مع
ـا عََليُْكــمْ  ــهِ خَيْــرٌ َلُكــمْ إِنْ ُكنُْتــمْ مُؤْمِنِــنَ وَمَــا َأنـَ قولــه تعــاىل: }بَقِيَّــُة اللَّ
ــدًا  ــم أح ــتخلف عليك ــه مل يس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص بِحَفِيــظٍ{)1(، أي أنَّ النب
إالَّ وكان بقيــة مــن بقايــا األنبيــاء واألوصيــاء، وهــم بقيــة اهلل ال بقيتكــم، وهــل 
هنــاك بقيــة أفضــل مــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، حتــى يكــون لغــره 
ــة بعــد رحيــل  بقيــة للمؤمنــني مــن غــر البقيــة التــي أبقاهــا اهلل تعــاىل عــى األُمَّ
ــه؟ فهــم  ــه وآل ــه صــى اهلل علي ــه عــى لســان نبيِّ ــه وآل رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــم ليــس هنــاك  ذرّيــة بعضهــا مــن بعــض، واملعنــى اآلخــر مــن كلمــة بقيــة، أنَّ
ــة، فهــم البقية  مــن املســلمني غرهــم مــن هــو أهــٌل ألْن يكــون خليفــة عــى األُمَّ
ــم مــا تبقــى مــن النبــّوة فيهــم هــم األئمــة إىل يــوم الديــن، وهــذا  الربانيــة، أي أنَّ

هــو الــذي ذكرتــه آنفــًا يف حديــث الثقلــني.

ــق  ــاكت أو الناط ــواء كان الس ــرآن س ــاب أو الق ــذا الكت ــول: إنَّ ه ــمَّ تق ث
كامهــا النــور الســاطع والضــوء الامــع لتفــرق بــني النــور والضــوء، فالنــور 
هــو الضــوء املأخــوذ مــن غــره واملنتــرش يف األجــواء لغــره، واألئمــة عليهــم 
الســام هــم نــور اهلل يف األرض والســموات، وهــم مصــداق قولــه تعــاىل: }اهلل 
ــل  ــس أفض ــه ولي ــى يف خلق ــاىل يتج ــمَاوَاتِ وَاْلَرِْض{)2(، أي أنَّ اهلل تع ُنــورُ السَّ

)1( سورة هود، اآلية: 86.
)2( سورة النور، اآلية: 35.
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مــن أهــل البيــت عليهــم الســام مــن يكــون أهــًا هلــذا التجــي، وهــم معــدن 
ــام  ــارة اإلم ــرأ يف زي ــك نق ــاس، لذل ــه الن ــدي ب ــذي هيت ــور ال ــم الن ــم، فه العل
ــذي  ــور اهلل ال ــا ن ــك ي ــالم علي ــف <الس ــه الرشي ــاىل فرج ــل اهلل تع ــدي عج امله
ــن  ــة م ــة الترشيعي ــه بالوالي ــّر عن ــو املع ــور ه ــذا الن ــدون>، وه ــه املهت ــدي ب هيت
جهــة، وهــو التبليــغ والبيــان؛ ألنَّ القــرآن ال يمكــن فهمــه لعــوام النــاس، فقــال 
ــنَ  ْكــرَ لُِتبَيِّ ــكَ الذِّ ــا إَِليْ ــه: }وََأنْزَلْنَ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــًا نبيَّ ــاىل خماطب تع
ــدي  ــتطيع أْن هت ــة ال تس ــرُونَ{)1(، فاألُمَّ ــمْ يََتَفكَّ هُ ــزَِّل إَِليِْهــمْ وََلعَلَّ ــا ُن ــاِس مَ لِلنَّ
لبيــان القــرآن إالَّ عــن طريــق النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أو مــن ينــوب عنــه، 
ــذِي  ــمُ الَّ ــنَ َلهُ ــابَ إِلَّ لُِتبَيِّ ــكَ الْكَِت ــا عََليْ ــا َأنْزَلْنَ ــاىل: }وَمَ ــه تع ــك قول وكذل
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــًة لَِقــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ{)2(، فالنب اخَْتَلُفــوا فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْمَ
وأهــل بيتــه، هــم األمــان مــن الفرقــة واالختــاف كــام قالــت الزهــراء عليهــا 
الســام »طاعتنــا نظامــًا للملــة وأمانــًا مــن الفرقــة«، وكانــت ســام اهلل عليهــا 
ــه  ــيِّ صــىَّ اهلل علي ــة ســتخلف قــول اهلل وقــول النب ــم اليقــني أنَّ األُمَّ ــم عل تعل

وآلــه، ولكــْن مــن بــاب إقامــة احلجــة عليهــم.

ــق األول:  ــا الش ــقيها، فأمَّ ــة بش ــة التكويني ــي الوالي ــة فه ــة الثاني ــا اجله وأمَّ
ــل  ــه، فأه ــدي ب ــى هتت ــة حت ــه لأُلمَّ ــه ووصف ــفه وبيان ــق وكش ــو إراءة الطري فه
ــن  ــم الدي ــهم ه ــم بأنفس ــاطع، أي أنَّ ــوء الس ــم الض ــام ه ــم الس ــت عليه البي
وهــم الضــوء املنتــج مــن نفســه لنفســه ولغــره، املعــرَّ عنــه بالواليــة التكوينيــة 

)1( سورة النحل، اآلية: 44.

)2( سورة النحل، اآلية: 64.
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ــة نحــو الطريــق املنجــي، وليــس فقــط  يف شــقها الثــاين، وهــو األخــذ بيــد األُمَّ
إراءة الطريــق وكشــفه، فقــد ورد عــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خماطبــًا عــامر 
بــن يــارس قائــًا: <يــا عــار فــإن ســلك النــاس كلُّهــم واديــًا وســلك عــيٌّ واديــًا، 
فاســلك وادي عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســالم وخــل النــاس>)1(، فــوادي عــيٍّ 
ــا يأمــر النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــامرًا  عليــه الســام هــو وادي احلــق، وهن
بــأْن يســلك وادي عــيٍّ عليــه الســام، أي أنَّ عليــًا عليــه الســام يأخذ بيــد عامر 
ــا واآلخــرة  ــاة، والفــوز يف الدني ــق احلــق، والنج ومــن ســار مــع عــامر إىل طري
ال يكــون إالَّ باتبــاع مــن اســتخلفه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عليكــم، حيــث 
بينــت مفهــوم االســتخاف يف املنظــور اإلســامي، أي طبيعــة نظــام احلكــم عى 
وفــق بيعــة الغديــر الربانيــة، وســنرى الذيــن اعرتضــوا عــى النبــيِّ األكــرم صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه يف هــذه البيعــة حتــى خاطبــه أحدهــم بعبــارة نابيــة بالقيــاس إىل 

منزلــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فقــال: يــا حممــد، ومل يقــل يــا رســول اهلل.

ــه  ــة ظواهــره، مغتبطــة ب ــره، منجلي ــره، منكشــفة رسائ ــة بصائ ــمَّ قالــت: <بّين ث
أشــياعه، قائــدًا إىل الرضــوان اتباعــه، مــؤدٍّ إىل النجــاة اســتاعه، بــه تنــال حجــج اهلل 
املنــّورة، وعزائمــه املفــّرة، وحمارمــه املحــّذرة، وبّيناتــه اجلاليــة، وبراهينــه الكافيــة، 
وفضائلــه املندوبــة، ورخصــه املوهوبــة، ورشائعه املكتوبــة>، بعد أْن قرنــت الكتاب 
الســاكت بالكتــاب الناطــق وصفــت الوصــف يف كامهــا )بينــة بصائــره...( إىل 
ــا عليهــا الســام تقصــد االثنــني، وملــا كان  آخــر العبــارة، فالــذي أحتملــه، أنَّ
ــاج إىل  ــر وال حيت ــول: إنَّ كلَّ يشء ظاه ــرآن فأق ــس الق ــة ولي ــا اإلمام موضوعن

)1( فرائد السمطني، العامة اجلويني الشافعي: 1/ 178
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مزيــد بيــان أو جتديــد بيــان، فبعــد بيــان بصائــره وانكشــاف رسائــره وانجــاء 
ظواهــره وغرهــا، صــار القــرآن الناطــق قائــدًا لرضــوان اهلل اتباعــه، وخافــه 
ــدًا للشــيطان؛ ألنَّ ليــس بعــد احلــقِّ إالَّ الضــال، قــال تعــاىل: }َفَذلُِكــمُ  قائ
ــاَُل َفَأنَّــى ُتصْرَُفــونَ{)1(، ثــمَّ  اهلل رَبُُّكــمُ الْحَــقُّ َفمَــاَذا بَعْــدَ الْحَــقِّ إِلَّ الضَّ
ــام  ــا الس ــراء عليه ــد الزه ــره- وتقص ــتامع إىل أوام ــتامعه -أي االس ــار اس ص
ــاىل:  ــال تع ــت، ق ــام كان ــره مه ــه وألوام ــال ل ــق واالمتث ــو التطبي ــتامع ه باالس
مْــِر مِنُْكــمْ{)2(،  ــهَ وََأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي اْلَ }يَــا َأيُّهَــا الَّذِيــنَ َآمَنُــوا َأطِيعُــوا اللَّ
حيــث قــرن طاعــة ويلِّ األمــر بطاعــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وبســبب 
هــذه الطاعــة واالمتثــال تتحقــق مجيــع حجــج اهلل لعبــاده املؤمنــني عــى خلقــه 
أمجعــني، ثــمَّ تذكــر أنَّ مجيــع مــا أراد اهلل مــن عبــادة يف الواجبــات واملحرمــات 
وتتبعهــا املســتحبات واملكروهــات، تتحقــق بفضــل اتبــاع الــويل الــذي فــرض 
اهلل طاعتــه عــى عبــاده أمجعــني، وال جيــوز العــدول عنــه إىل صــفِّ الباطــل، ثــمَّ 
ــة(، حتــى ال يســتغل كامهــا املســتغلون والذيــن يف  قالــت: )ورشائعــه املكتوب
قلوهبــم زيــغ، فيقولــوا: إنَّ هــذا الوصــف للقــرآن وليــس للعــرتة كــام تدعــون 
نــا لســنا مطالبــني بــأْن  أهّيــا الشــيعة، فقوهلــا )رشائعــه املكتوبــة( هــي القــرآن ألنَّ
ــل  ــع اهلل، ب ــن رشائ ــا م ــور وغره ــل والزب ــوراة واإلنجي ــات اهلل يف الت ــق آي نطب
ــب،  ــع الكت ــى مجي ــن ع ــو املهيم ــب اهلل، فه ــع كت ــخ مجي ــد نس ــرآن ق ــذا الق ه
ــنَ  ــهِ مِ ــنَ يَدَيْ ــا بَيْ ــا لِمَ ــقِّ مُصَدًِّق ــابَ بِالْحَ ــكَ الْكَِت ــا إَِليْ ــاىل: }وََأنْزَلْنَ ــال تع ق

)1( سورة يونس، اآلية: 32.

)2( سورة النساء، اآلية: 59.
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ــمْ{)1(. ــعْ َأهْوَاءَهُ ِب ــزََل اهلل وََل تَتَّ ــا َأنْ ــمْ بِمَ ــهِ َفاحُْكــمْ بَيْنَهُ ــا عََليْ ــاِب وَمُهَيْمِنً الْكَِت

ثمَّ قالت: »فجعل اهلل طاعتنا نظامًا للمّلة، وإمامتنا أمانًا من الفرقة«.

إنَّ قوهلا )جعل( حيتمل معنيني هلذا اجلعل:

ــا املعنــى األول: أنَّــه جعــل تكوينــّي، تشــر بــه الزهــراء عليهــا الســام إىل  فأمَّ
عصمــة أهــل البيــت عليهــم الســام؛ ألنَّ النــصَّ مل حيدد طبيعــة اجلعــل وكيفيته، 
ــم  ــام ه ــم الس ــت عليه ــل البي ــوع أه ــون جمم ــم، فيك ــدًا منه ــخص أح ومل يش
املشــمولون هبــذا اجلعــل، وقــد بــنّي القــرآن الكريــم اجلعــل التكوينــي يف قولــه 
وَيَُطهِّرَُكــمْ  الْبَيْــتِ  َأهْــَل  الرِّجْــسَ  عَنُْكــمُ  لِيُْذهِــبَ  اهلل  يُِريــدُ  }إِنَّمَــا  تعــاىل: 
تَْطِهــرًا{)2(، واإلرادة يف إذهــاب الرجــس والتطهــر املطلــق إنَّــام يكــون باخلَْلــق 
ال باخلُُلــق، ألنَّ إبعــاد النجاســة والتطهــر والتطهــر أمــر ترشيعــي، ينطبــق عــى 
ــال  ــع، ق ــام والوض ــب املق ــر بحس ــب بالتطه ــكلُّ مطال ــلمني وال ــع املس مجي
هَّــرُوا... وََلكِــنْ يُِريــدُ لِيَُطهِّرَُكــمْ وَلِيُتِــمَّ  تعــاىل: }وَإِنْ ُكنُْتــمْ جُنُبًــا َفاطَّ
نِعْمََتــهُ عََليُْكــمْ{)3(، وكذلــك قولــه تعــاىل: }فِيــهِ ِرجَــاٌل يُحِبُّــونَ َأنْ يََتَطهَّــرُوا 
هِِّريــنَ{)4(، فمنهــم مــن يتطهــر ومنهــم مــن ال يتطهــر، فهــي  ــهُ يُحِــبُّ الْمُطَّ وَاللَّ
إذًا إرادة تكوينيــة، وإرادة اهلل ليــس قبلهــا وال بعدهــا إرادة، فهــي نافــذة ولــو كره 
ــه يعنــي  املرشكــون؛ ألنَّ اخللــق بيــده تعــاىل، وهــذا اجلعــل ال خــاف عليــه يف أنَّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 48.
)2( سورة األحزاب، اآلية: 33.

)3( سورة املائدة، اآلية: 6.
)4( سورة التوبة، اآلية: 108.
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اجلعــل اخلَْلِقــي ال اخلُُلِقــي؛ ألنَّ اخلُُلــَق يتبــع اخلَْلــَق، وهــذا اجلعل جلميــع األنبياء 
ــُل  ــاىل: }تِْلــكَ الرُّسُ ــال تع ــام ق ــة، ك ــب متفاوت ــاء بنس ــلني واألوصي واملرس
ــمَ اهلل وَرََفــعَ بَعَْضهُــمْ دَرَجَــاتٍ{)1(،  ْلنَــا بَعَْضهُــمْ عََلــى بَعْــٍض مِنْهُــمْ مَــنْ َكلَّ َفضَّ
وكذلــك متييــز أنبيــاء ُأويل العــزم اخلمســة عــن غرهــم مــن األنبيــاء واملرســلني، 
ــيِّ  ــق عــى األئمــة، فقــد ورد عــن النب ــع الدرجــات ينطب ــل ورف ــذا التفضي وه
ــه  ــت أيام ــوالً فانقض ــلت رس ــا أرس ــال: »م ــه ق ــه أنَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص األك
ــه، فأنــا جعلــت عــيَّ بــن أيب طالــب خليفتــك وإمــام  إاّل أقــام باألمــر بعــده وصّي
، ثــمَّ  ــد بــن عــيٍّ تــك، ثــمَّ احلســن، ثــمَّ احلســن، ثــمَّ عــيِّ بــن احلســن، ثــمَّ حممَّ ُأمَّ
جعفــر بــن حمّمــد، ثــمَّ موســى بــن جعفــر، ثــمَّ عــيِّ بــن موســى الرضــا، ثــّم حمّمــد 
بــن عــّي، ثــّم عــّي بــن حمّمــد، ثــّم احلســن بــن عــّي، ثــّم احلّجــة بــن احلســن، يــا 
حمّمــد ارفــع رأســك! فرفعــت رأيس، فــإذا بأنــوار عــيٍّ واحلســن واحلســن وتســعة 
ــاىل:  ــال اهلل تع ــب دّري، فق ــه كوك ــأأل كأنَّ ــطهم يت ــة يف وس ــن واحلّج أوالد احلس
ــن  ــاؤك م ــاؤك وأوصي ــي يف األرض، وخلف ــي، وحجج ــؤالء خلفائ ــد! ه ــا حمم ي

بعــدك، فطوبــى ملــن أحّبهــم، والويــل ملــن أبغضهــم«)2(.

ــا اجلعــل الثــاين: فهــو اجلعــل الترشيعــي، وهــو األمــر اإلهلــي بوجــوب  وأمَّ
ــي،  ــوب عق ــل وج ــوب باألص ــذا الوج ــام، إالَّ أنَّ ه ــم الس ــم عليه طاعته
ــوب  ــس يف قل ــن لي ــني الذي ــر املؤمن ــرض تذك ــة لغ ــه اآلي ــارت إلي ــت وأش نبه
مــرض فتزيــغ عــن احلــق، فصــار وجوبــًا رشعيــًا حتــى لــو مل يقبــل بــه النــاس 

)1( سورة البقرة، اآلية: 253.
)2( النجم الثاقب، حسني الطريس: 1/ 500.
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ــابه  ــع املتش ــي تتب ــة الت ــوب الزائغ ــى ذوي القل ــن اهلل ع ــزام م ــو إل ــًا، وه عقلي
ــن  ــابعة م ــة الس ــم يف اآلي ــم الكري ــاىل يف املحك ــره اهلل تع ــام ذك ــات، ك ــن اآلي م
ــوا  ــوا َأطِيعُ ــا الَّذِيــنَ َآمَنُ ــا َأيُّهَ ــة: }يَ ــن الطاع ــاىل ع ــال تع ــران، فق ــورة آل عم س
مْــِر مِنُْكــمْ َفــِإنْ تَنَاَزعُْتــمْ فِــي شَــيْءٍ َفــرُدُّوهُ إَِلــى  ــهَ وََأطِيعُــوا الرَّسُــوَل وَُأولِــي اْلَ اللَّ
خِــِر َذلِــكَ خَيْــرٌ وََأحْسَــنُ  ــهِ وَالْيَــوِْم اْلَ ــهِ وَالرَّسُــوِل إِنْ ُكنُْتــمْ ُتؤْمِنُــونَ بِاللَّ اللَّ
ــة  ــر يف طاع ــة ُأويل األم ــول وطاع ــة الرس ــاىل طاع ــع اهلل تع تَْأِويــاً{)1(، فجم
ــر،  ــوا ُأويل األم ــول وأطيع ــوا الرس ــوا اهلل وأطيع ــاىل أطيع ــل تع ــدة، ومل يق واح
للداللــة عــى أنَّ طاعــة ويلِّ األمــر هــي عــني طاعــة الرســول، وهنــا جيــب عــى 
ــة أْن ختضــع لقولــه وحكمــه تعــاىل ومــا أمــر بــه الرســول األعظــم صــىَّ اهلل  األُمَّ
ــه يف وجــوب طاعــة ُأويل األمــر مــن حيــث  ــه، وهــذا ال خــاف علي ــه وآل علي
املفهــوم، ولكــنَّ االختــاف يف املصــداق، فمــن هــم ُأولــو األمــر الذيــن أوجــب 
اهلل طاعتهــم ومجعهــا مــع طاعــة الرســول وقرنــا بطاعتــه تعــاىل؟ هــذا مــا بّينــه 
ــت  ــل البي ــن أه ــرتة م ــخيصًا يف الع ــدًا وتش ــًا وحتدي ــني تفصي ــث الثقل حدي
ــا حديــث الغديــر ووقعتــه فقــد حــدد النبــيُّ األكــرم صــىَّ  عليهــم الســام، وأمَّ
اهلل عليــه وآلــه املصــداق األَّول حلديــث الثقلــني وهــو اإلمــام عــيٌّ عليه الســام، 
فقــد قــال النبــيُّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف مجــع غفــر مــن املســلمني يقــدر 
ــن  ــال: <م ــث ق ــوداع( حي ــاغ )ال ــة الب ــد حج ــاج( بع ــف ح بـــ)80-120 أل
ــن  ــر م ــاداه وان ــن ع ــاِد م ــن وااله وع ــم واِل م ــواله، الله ــيٌّ م ــواله فع ــت م كن

)1( سورة النساء، اآلية: 59.
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نــره واخــذل مــن خذلــه>)1(، ومــا ذكــره القــرآن الكريــم بنوعــه ال بشــخصه 
يف قولــه تعــاىل: }إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ َآمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ 
الصَّــاَةَ وَيُؤُْتــونَ الــزََّكاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ{)2(، وكــام نعلــم أنَّ الذكــر بالنــوع 
أبلــغ يف الوصــف والتحديــد مــن الذكــر باالســم؛ ألنَّ االســم يتكــرر والوصف 
املنفــرد ال يتكــرر، وقــد كان اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام يف التصــدق باخلاتــم يف 
الركــوع منفــردًا ومل يشــاركه أحــد مــع اقــرتان هــذا الفعــل بالذكــر اإلهلــي كــام 

ــة الســابقة. ذكــرت اآلي

ــة>،  ــًا للمل ــا نظام ــارة <جعــل اهلل طاعتن بينــت الزهــراء عليهــا الســام يف عب
ــت  ــل البي ــة أه ــون إالَّ بطاع ــقه ال يك ــاقه ونس ــه واتس ــم وطبيعت ــام احلك أي نظ
عليهــم الســام، وبــأنَّ هــذا واضــٌح للمســلمني عندمــا تركــوا وصيــة رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ومل ينتظمــوا ومل يلتزمــوا بأمــره صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف 
موقعــة ُأحــد، عندمــا تــرك املســلمون مواقعهــم اخللفيــة وغــار عليهــم خالــد بن 
الوليــد مــع نفــر مــن قريــش، وكادت أْن تكــون أكــر هزيمــة للمســلني، فقالــت 
ــم حبــل اهلل  إنَّ نظــام املّلــة اإلســامية ال تكــون إالَّ بطاعتهــم طاعــة عميــاء؛ ألنَّ
الــذي يتصــل بــني الســامء واألرض، ثــمَّ قالــت: <وإمامتنــا أمانــًا مــن الفرقــة>، 
ــا ُيلحــْد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، عقــدوا ســقيفتهم، وبقــي  وفعــًا، ملَّ
نظــام اإلســام غــر منتظــم، فــا هــو باجلمهــوري وال بامللكــي وال بالشــورى، 
ولــكلِّ دولــة نظــام بحســب رغبــات احلــكام وبــام يمليــه عليهــم األجنبــي، وإذا 

)1( عيون أخبار الرضا عليه السام، الشيخ الصدوق: ح183.
)2( سورة املائدة، اآلية: 55.
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كان اليهــود قــد اشــرتكوا يف حكــم املســلمني كــام كان كعــب األحبــار ووهــب 
ابــن منبــه، فاليــوم أغلــب املســلمني حيكمهــم وبشــكل مبــارش العــدو اليهــودي 
ــة اإلســامية غر  الصهيــوين واالســتعامر الغــريب والرشقــي، وســيبقى نظــام األُمَّ
مســتقر إىل ظهــور صاحــب العــرص والزمــان عّجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف.

ــر  ــة بحقهــا يف فــدك وبيعــة الغدي ــة الزهــراء عليهــا الســام مطالب ــني وقف ب
أقــل مــن أربعــة أشــهر، حيــث البيعــة ألمــر املؤمنــني عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه 
ــام 10  ــن ع ــرام م ــة احل ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــم يف الثام ــر خ ــام يف غدي الس
ــه يف الثامــن والعرشيــن مــن  ــه وآل للهجــرة، ورحيــل رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
شــهر صفــر مــن عــام 11 للهجــرة، وجلــوس أيب بكــر يف اليــوم نفســه حيــث 
تركــوه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مســجى، ودخــول الزهــراء عليهــا الســام عــى أيب 
بكــر بعــد غصبــه منصــب اخلافــة بأيــام بعــد أْن أخــرج عــامل فاطمــة عليهــا 
ــا يبايــع أبــا بكــر،  الســام مــن أرض فــدك، وابــن عّمهــا عــّي عليــه الســام ملَّ
هــذه األيــام القائــل أثبتــت أنَّ عــدم اتبــاع النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وأهــل 
ــا  ــي ذكرهت ــة الت ــدوث الفرق ــام وح ــال النظ ــي اخت ــام يعن ــم الس ــه عليه بيت

ــام األُوىل لِتســنم أيب بكــر احلكــم. الزهــراء عليهــا الســام يف األي

ــو بكــر يعتقــد بصــدق  ــا نظامــًا للملــة«، هــل كان أب أعــود لقوهلــا: »وطاعتن
كام الزهــراء عليهــا الســام أو ال يصــدق؟ لنــرى مــا قالــه أبــو بكــر لفاطمــة 
ــرآن  ــات الق ــه يف اإلرث بآي ــدت مزاعم ــد أْن فنّ ــام بع ــا الس ــراء عليه الزه
ــه الســام وشــهدت ُأمُّ أيمــن ريض  ــم، وبعــد أْن شــهد اإلمــام عــيٌّ علي الكري
ــو  ــال أب ــامذا ق ــك، ف ــهد بذل ــر ش ــات أنَّ عم ــض الرواي ــل يف بع ــا، ب اهلل عنه
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 ، ــيٌّ ــدق ع ــول اهلل، وص ــت رس ــا بن ــِت ي ــام: )صدق ــا الس ــة عليه ــر لفاطم بك
ــل أنَّ  ــق، وه ــل التصدي ــل يف تفاصي ــد أْن أدخ ــن()1(، ال ُأري ــت ُأمُّ أيم وصدق
ــا صادقــة فيــام اّدعــت بــه، ولكــْن أنقــل مــا قالــه  الزهــراء صادقــة صّديقــة َأم أنَّ
املحــّب الطــري، قــال: )روى أبــو ســعيد يف رشف النبــّوة أنَّ رســول اهلل صىَّ اهلل 
عليــه ]وآلــه[ وســلَّم قــال لعــيٍّ -عليــه الســام-: »أوتيــت ثالثــًا مل يؤهتــن أحــد 
وال أنــا، أوتيــت صهــرًا مثــي ومل أؤت أنــا مثلــك، وأوتيــت زوجــة صديقــة مثــل 
ــك، ومل أؤت  ــن صلب ــن م ــن واحلس ــت احلس ــة وأوتي ــا زوج ــي، ومل أؤت مثله ابنت
مــن صلبــي مثلهــا، ولكنَّكــم منــي وأنــا منكــم«()2(، فأقــول إذا كانــت الزهــراء 
ــا أْن يكــون هــو الكــّذاب أو  ــا إمَّ عليهــا الســام صادقــة فكيــف يكذهبــا؟ فهن
ــن  ــواب م ــأيت اجل ــة، ي ــي الكاذب ــاها[ ه ــام ]حاش ــا الس ــراء عليه ــون الزه تك
قــول أيب بكــر هلــا: صدقــِت يــا بنــت رســول اهلل، ثــمَّ إنَّ الزهــراء عليهــا الســام 
ــه  ــث املزعــوم عــى رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــه يف احلدي ــد قول ــه بتفني ردَّت علي
وآلــه يف أنَّ معــارش األنبيــاء ال يورثــون، والــذي مل يــرَد إالَّ عــن طريــق املّدعــي 
ــه كــذب عــى اهلل ورســوله  هلــذا احلديــث فقــط وهــو أبــو بكــر، فهــذا يعنــي أنَّ
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وقــد قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: <َمــْن َكــَذَب 
ْأ َمْقَعــَدُه ِمــْن النَّــاِر>)3(، هنــا تكمــن عظمــة الزهــراء عليهــا  ــًدا َفْلَيَتَبــوَّ َعــَيَّ ُمَتَعمِّ
ــن  ــن ســيحكمون باســم الدي ــة حقيقــة احلــكام الذي الســام، فقــد بينــت لأُلمَّ

)1( السيدة فاطمة الزهراء عليها السام، حممد بيومي: 168.
)2( الرياض النرضة، املحب الطري: 1/ 270.

)3( مسند أمحد: 2/ 57.
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ــول اهلل  ــى رس ــذب رصاح ع ــه ك ــه، ألنَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــة الرس وخاف
ــا طالبــت الزهــراء عليهــا  ــو كان احلديــث صحيحــًا مل ــه ول ــه وآل صــىَّ اهلل علي
، وعــيٌّ عليــه الســام كــام  الســام بفــدك مــن البدايــة، ثــمَّ قــال: وصــدق عــيٌّ
ــه مــع احلــق، قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل  يف احلديــث املــروي عــن الفريقــني، إنَّ
عليــه وآلــه: )عــن أيب ثابــت مــوىل أيب ذر قــال: دخلــت عــى ُأمِّ ســلمة فرأيتهــا 
ــه[  ــه ]وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــمعت رس ــت: س ــًا وقال ــر علي ــي وتذك تبك
وســلَّم( يقــول: »عــيٌّ مــع احلــق واحلــق مــع عــيٍّ ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــيَّ 
احلــوض يــوم القيامــة«()1(، فقولــه صــدق؛ ألنَّ احلــق ال يكــذب مطلقــًا، واحلــق 
هــو اهلل تعــاىل، فعــيٌّ عليــه الســام مــع اهلل، واهلل مــع عــيٍّ عليــه الســام، فهــل 
يقســم عــيٌّ عليــه الســام عــى الباطــل مــن أجــل حطــام الدنيــا؟ فضــًا عــن 
ــد  ــدة الي ــام، وقاع ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــد فاطم ــت بي ــدك كان ــون أرض ف ك
الفقهيــة حتكــم هلــا، ولكــنَّ ابــن أيب قحافــة علــم أنَّ الزهــراء عليهــا الســام مل 
تقصــد فــدكًا مــن أول مطلــب هلــا، ومــن خــال دعوهتــا املســلمني للعــودة إىل 
بيعــة الغديــر واتصاهلــا بنســاء املســلمني يف املدينــة وجوالهتــا فيهــا، فخططــوا أْن 
ال تصــل دعوهتــا للمســلمني مجيعــًا، وفعــًا نجحــوا يف الدنيــا، ولكــن ســيعلم 

الذيــن ظلمــوا أيَّ منقلــب ينقلبــون.

ــل  ــاج إىل تأوي ــص ال حيت ــة«، الن ــن الفرق ــًا م ــا أمان ــا: »وإمامتن ــا قوهل وأمَّ
ــا حتــى يتــم  ــا، ومل تقــل واليتن ــارة: إمامتن وتفســر، فقــد ذكــرت برصيــح العب
تأويــل الــويل إىل اثنــني وعرشيــن معنــى، الســيد والعبــد والنــار واملعتـِـق وامُلعَتــق 

)1( تاريخ دمشق، ابن عساكر: 43/ 449.
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ــة يف كلِّ  وبعــد ويــي وغرهــا مــن التأويــات، فاإلمــام هــو الــذي يتقــدم األُمَّ
ــه املأمــوم، وقــد كانــت الزهــراء  يشء، كإمامــة الصــاة ال جيــوز أْن يتقــدم علي
ــاره هلــا،  ــا مــن خــال أبيهــا وإخب ــة إّم ــد رأت مســتقبل األُمَّ عليهــا الســام ق
ــام  ــا األي ــهدت لن ــد ش ــة، وق ــا حمدث ــار أنَّ ــدين، باعتب ــا الّل ــن علمه ــا م وإمَّ
ــة حتــى أّدى هبــا  ــه الزهــراء عليهــا الســام عــن تفــرق األُمَّ والســنون مــا قالت
ــىَّ  ــول اهلل ص ــت رس ــن بن ــمِّ اب ــام وس ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــهاد أم إىل استش
اهلل عليــه وآلــه احلســن عليــه الســام استشــهاد ابــن بنــت رســول اهلل صــىَّ اهلل 

ــه الســام. ــه احلســني علي ــه وآل علي

املطلب الثاين: الإمام عليُّ بن اأبي طالب عليه ال�سالم

ــام  ــاب اهلل الناطــق والقــرآن الصــادق،... كّل ــة اســتخلفها عليكــم: كت »وبقّي
أوقــدوا نــارًا للحــرب أطفأهــا اهلل، أو نجــم قــرن الشــيطان أو فغــرت فاغــرة من 
ــى يطــأ صامخهــا بأمخصــه،  املرشكــني قــذف أخــاه يف هلواهتــا، فــا ينكفــئ حت
ــن  ــًا م ــر اهلل، قريب ــدًا يف أم ــدودًا يف ذات اهلل، جمته ــيفه، مك ــا بس ــد هلبه وخيم
ــذه يف  ــًا، ال تأخ ــّدًا كادح ــًا، جم ــّمرًا ناصح ــاء اهلل، مش ــيدًا يف أولي ــول اهلل، س رس

ــم«. ــة الئ اهلل لوم

قوهلــا: »وبقيــة اســتخلفها عليكــم ومهــا كتــاب اهلل الناطــق والقــرآن الصــادق«، 
ــال  ــث ق ــام، حي ــه الس ــيٌّ علي ــام ع ــو اإلم ــداق َأّول، ه ــا كمص ــود هن واملقص
ــا  ــت وأن ــاب( الصام ــرآن )الكت ــك الق ــه: <ذل ــن نفس ــام ع ــه الس ــام علي اإلم
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ــه قــال: <هــذا  القــرآن )الكتــاب( الناطــق>)1(، وورد عنــه أيضــًا عليــه الســام أنَّ
كتــاب اهلل الصامــت، وأنــا املعــّر عنــه، فخــذوا بكتــاب اهلل الناطــق، وَذُروا احُلكــم 
بكتــاب اهلل الصامــت؛ إذ ال معــّر عنــه غــريي>)2(، فهــل هنــاك أوضــح مــن هــذا 
النــص؟ وهــو كــام قالــت الزهــراء عليهــا الســام، ولكــن يبــدو أنَّ القــوم قــد 
بيتــوا ودبــروا أمرهــم ملــا بعــد رحيــل النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــذا 
ــاب  ــن اخلط ــر ب ــاس وعم ــن عب ــني اب ــذي دار ب ــوار ال ــال احل ــن خ ــح م واض
ــن  ــا ب ــر: )ي ــوت أيب بك ــد م ــلمني بع ــى املس ــم ع ــه كحاك ــلم منصب ــد أْن تس بع
عبــاس أتــدري مــا منــع قومكــم منهــم بعــد حممــد؟ فكرهــت أن ُأجيبــه فقلــت: 
إْن مل أكــن أدري فأمــر املؤمنــني يدرينــي، فقــال عمــر: كرهــوا أن جيمعــوا لكــم 
ــش  ــارت قري ــًا فاخت ــًا بجح ــم بجح ــى قومك ــوا ع ــة فتبجح ــوة واخلاف النب
ــا أمــر املؤمنــني إْن تــأذن يل يف الــكام  ألنفســها فأصابــت ووفقــت، فقلــت: ي
ــا قولك  ومتــط عنــي الغضــب تكلمــت، فقــال: تكلــم يــا بــن عبــاس، فقلــت: أمَّ
يــا أمــر املؤمنــني اختــارت قريــش ألنفســها فأصابــت ووفقــت، فلــو أنَّ قريشــًا 
اختــارت ألنفســها حيــث اختــار اهلل عــزَّ وجــلَّ هلــا لــكان الصــواب بيدهــا غــر 
ــم كرهــوا أن تكــون لنــا النبــوة واخلافــة،  ــا قولــك: إنَّ مــردود وال حمســود، وأمَّ
فــإنَّ اهلل عــزَّ وجــلَّ وصــف قومــًا بالكراهيــة فقــال: }َذٰلِــكَ بَِأنَّهُــمْ َكِرهُــوا مَــا 
ــهُ َفَأحْبَــَط َأعْمَاَلهُــمْ{)3(، فقــال: عمــر هيهــات، واهلل يــا بــن عبــاس قــد  َأنــزََل الَلّ

)1( اثنا عرش رسالة، الداماد: 1/ 13.
)2( موسوعة اإلمام عي عليه السام: 9/ 185، ح3957.

)3( سورة حممد، اآلية: 9.
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كانــت تبلغنــي عنــك أشــياء كنــت أكــره أن أفــرك عنهــا فتزيــل منزلتــك منــي، 
فقلــت: ومــا هــي يا أمــر املؤمنــني؟ فــإن كانت حقــًا فــام ينبغــي أن تزيــل منزلتي 
منــك، وإن كانــت باطــًا فمثــي أمــاط الباطــل عــن نفســه، فقــال: عمــر بلغنــي 
ــا أمــر  ــا قولــك ي ــاًم، فقلــت: أمَّ ــا حســدًا وظل ــام رصفوهــا عن ــك تقــول: إنَّ أن
ــا قولــك حســدًا فــإنَّ إبليــس  املؤمنــني ظلــاًم فقــد تبــني للجاهــل واحلليــم، وأمَّ
حســد آدم، فنحــن ولــده املحســودون، فقــال: عمــر هيهــات أبــت واهلل قلوبكــم 
يــا بنــي هاشــم إالَّ حســدًا مــا حيــول وضغنــًا وغشــًا مــا يــزول، فقلــت: مهــًا 
يــا أمــر املؤمنــني، ال تصــف قلــوب قــوم أذهــب اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم 
تطهــرًا باحلســد والغــش، فــإنَّ قلــب رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلَّم 
ــت:  ــاس، فقل ــن عب ــا ب ــي ي ــك عن ــر: إلي ــال عم ــم، فق ــي هاش ــوب بن ــن قل م
أفعــل فلــامَّ ذهبــت ألقــوم، اســتحيا منــي فقــال: يــا بــن عبــاس مكانــك فــواهلل، 
ــًا  ــا أمــر املؤمنــني إنَّ يل عليــك حق ــا رّسك، فقلــت: ي ــراٍع حلقــك حمــبٍّ مل إينِّ ل
وعــى كلِّ مســلم، فمــن حفظــه فحظــه أصــاب، ومــن أضاعــه فحظــه أخطــأ، 
ثــمَّ قــام فمــى()1(، فهيئــوا للســقيفة قبــل زمــن طويــل، ولكــنَّ الرســول صــىَّ 
ت عليهــم الفرصــة فبايــع لعــيٍّ عليــه الســام يف غديــر خــم،  اهلل عليــه وآلــه فــوَّ
وأمــر مجيــع املســلمني بمبايعــة عــيٍّ عليــه الســام، فبايعــه عمــر، عــن أيب هريــرة 
قــال: مــن صــام يــوم ثــامين عــرشة ذي احلجــة، كتــب لــه صيــام ســتني شــهرًا، 
وهــو يــوم غديــر خــم، ملَّــا أخــذ النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه ]وآلــه[ وســلَّم بيــد عــيِّ 
بــن أيب طالــب فقــال: »ألســت ويلَّ املؤمنــن«؟ قالــوا: بــى يــا رســول اهلل، قــال: 

)1( تاريخ الطري: 2/ 578.
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»مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، فقــال: عمــر بــن اخلطــاب بــخ بــخ لــك يــا بــن 
: }الْيَــوْمَ  أيب طالــب، أصبحــت مــوالي ومــوىل كلِّ مســلم، فأنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ
َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ{)1(، ومــع كلِّ ذلــك فلــم يــرَق هلم، وتصــوروا أنَّ 
التنصيــب مــن قبــل النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وليــس مــن اهلل تعــاىل، وقالــوا 
لــو كان هــذا مــن عنــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ال نلتــزم بــه بعــد وفاتــه، بــل 
حتــى لــو كان األمــر مــن عنــد اهلل، نقــول هــو مــن عنــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــة ال ُبــدَّ هلــا مــن  ــة اجتمعــت عــى فــان وكفــى، ألنَّ األُمَّ وآلــه، أو نقــول إنَّ األُمَّ
إمــام بــرٍّ أو فاجــر، لذلــك حــني تــمَّ للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه تنصيــب عــيٍّ 
عليــه الســام، اعــرتض النعــامن بــن احلــرث ]احلــارث[ الفهــري عــى رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف تنصيبــه عليــه الســام، وقــال للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــك رســول اهلل،  ــد أمرتنــا عــن اهلل أْن نشــهد أْن ال إلــه إالَّ اهلل، وأنَّ وآلــه: يــا حممَّ
ــمَّ مل  ــا، ث ــزكاة، فقبلناه ــاة، وال ــوم، والص ــج، والص ــاد، واحل ــا باجله وأمرتن
تــرّض حتــى نصبــت هــذا الغــام، فقلــت: مــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله)2(، 
والقصــة معروفــة، وأنــا أعتقــد أنَّ احلــرث كان مدفوعــًا مــن غــره حتــى يكــون 
هــو الضحيــة، بحيــث ال يســتطيع أحــد أْن يقــول إنَّ األّول والثــاين مهــا اللــذان 
اعرتضــا عــى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، والــذي يتابــع أحــوال عمــر بــن 
اخلطــاب، جيــّده كثــرًا مــا كان يعــرتض عــى أفعــال النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 

كــام يف صلــح احلديبيــة وغــره مــن االعرتاضــات.

)1( البداية والنّهاية، ابن كثر: 7/ 250.
)2( انظر: تفسر جممع البيان، الطريس: 10، تفسر سورة املعارج.
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إنَّ الســيدة الزهــراء عليهــا الســام بخطاهبــا هــذا أرادت أن تقــول: إنَّ احلكم 
ــام هــو شــأن مــن شــؤون اهلل تعــاىل، وال حيــّق حتــى  ال يكــون لعامــة النــاس، إنَّ
ــن  ــلمني م ــى املس ــاًم ع ــتخلف حاك ــه أْن يس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيِّ األك للنب
غــر أْن يكــون حكــاًم ربانيــًا أو إلمضــاٍء مــن اهلل حلكــم مــن أحــكام النبــيِّ صــىَّ 
ــي  ــًا، وتع ــق أيض ــرآن الناط ــي الق ــل ه ــرآن ب ــت الق ــي بن ــه، وه ــه وآل اهلل علي
ــهِ  ــهُ لِلَّ مْــرَ ُكلَّ مْــِر مِــنْ شَــيْءٍ ُقــْل إِنَّ اْلَ قولــه تعــاىل: }يَُقوُلــونَ هَــْل َلنَــا مِــنَ اْلَ
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــم رس ــه هل ــام قال ــدُونَ{)1(، ف ــا َل يُبْ ــِهمْ مَ ــي َأنُْفسِ يُْخُفــونَ فِ
عليــه وآلــه، هــو مــا أمــره بــه اهلل تعــاىل، ثــمَّ طلبــوا أخــف مــن هــذا املطلــب 
فقالــوا: بدلــه، فنــزل قولــه تعــاىل: }َقــاَل الَّذِيــنَ َل يَرْجُــونَ لَِقاءَنَــا ائْــتِ بُِقــرَْآٍن 
َغيْــِر هَــَذا َأوْ بَدِّلْــهُ ُقــْل مَــا يَُكــونُ لِــي َأنْ ُأبَدَِّلــهُ مِــنْ تِْلَقــاءِ نَْفسِــي إِنْ َأتَِّبــعُ إِلَّ مَــا 

ــوْمٍ عَظِيــٍم{)2(. ــَذابَ يَ ــي عَ ــافُ إِنْ عَصَيْــتُ رَبِّ ــي َأخَ ــى إَِلــيَّ إِنِّ يُوحَ

الــرّدة  لقــد أغلقــت الزهــراء عليهــا الســام األبــواب كلَّهــا بوجــه 
ــدم  ــة ق ــرة وقديم ــرة كب ــا؛ ألنَّ املؤام ــوا إليه ــم مل يصغ ــراف، ولكنَّه واالنح
ــىَّ  ــرم ص ــيِّ األك ــل النب ــوم رحي ــارشة ي ــرت مب ــا ظه ــه، ولكنَّه ــام نفس اإلس
ــر؛ ألنَّ  ــل والتأخ ــل التأجي ــرة - ال تقب ــًا - املؤام ــي فع ــه، وه ــه وآل اهلل علي
ــيٌّ  ــام ع ــي اإلم ــام ينته ــروا ريث ــو انتظ ــام، ول ــه الس ــًا علي ــت علي ــة بايع األُمَّ
ــيِّ األكــرم صــىَّ  ــز النب ــه الســام وأهــل البيــت عليهــم الســام مــن جتهي علي
اهلل عليــه وآلــه إىل مرقــده الطاهــر، ملــا َعــَدت اخلافــة عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه 

)1( سورة آل عمران، اآلية: 154.
)2( سورة يونس، اآلية: 15.
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ــيٌّ  ــني، فع ــن الطرف ــّدة م ــت مع ــنَّ األدوار كان ــره، ولك ــت لغ ــام وال آل الس
ــون  ــرة، ويعرف ــون باملؤام ــام يعلم ــم الس ــت عليه ــل البي ــام وأه ــه الس علي
ــدوره،  أبطاهلــا، وكان اجلــواب منهــم أْن حيافظــوا عــى اإلســام، وكلٌّ يقــوم ب
فاإلمــام عــيٌّ عليــه الســام ال يبايــع، وعندمــا تطلــب البيعــة منــه أليب بكــر حيتج 
ببيعــة الغديــر، وفعــًا احتــج، ولكــنَّ القــوم قــد هيئــوا هلــا، فيســكت عــيٌّ عليــه 
الســام، فقــد روى العامــة املجلــيس: )روى البــاذري قــال: ملــا قتــل احلســني 
ــا بعــد، فقــد  عليــه الســام، كتــب عبــد اهلل ابــن عمــر إىل يزيــد بــن معاويــة: أمَّ
عظمــت الرزيــة وجلــت املصيبــة، وحــدث يف اإلســام حــدث عظيــم، وال يــوم 
ــا إىل بيــوت  ــا جئن ن ــا أمحــق، فإنَّ ــا بعــد ي ــد: أمَّ ــه يزي كيــوم احلســني، فكتــب إلي
ــق  ــن احل ــن يك ــا فلئ ــا عنه ــدة، فقاتلن ــائد منض ــدة، ووس ــرش ممه ــدة، وف منج
لنــا فعــن حقنــا قاتلنــا، وإن كان احلــق لغرنــا فأبــوك أّول مــن ســنَّ هــذا وابتــز 

ــه()1(. ــى أهل ــقَّ ع ــتأثر باحل واس

ــى  ــت ع ــا دام ــة م ــا للبيع ــن رفضه ــام أْن تعل ــا الس ــراء عليه كان دور الزه
قيــد احليــاة، وأْن تطالــب احلكــم الســقيفي بحقهــا الــذي غصبــه أبــو بكــر ومــن 
ــة عامــة، وأْن ختــر نســاء املســلمني بذلــك، فعقــدت  معــه مــن قريــش وبنــي ُأمَّ
اجللســات واخلطابــات للحــق املغصــوب، ســواء حقهــا يف فــدك أو حــق اإلمامة 
ــة بعــد خطاهبــا الــذي كاد  البــن عمهــا وهــو األصــل، ونجحــت يف إعــام األُمَّ
أن يقلــب األُمــور عــى رأســها ويســقط املؤامــرة الكبــرة التــي قلبــت موازيــن 
احلكــم اإلســامي ونقلــت احلكــم مــن أوالد األنبيــاء وأوالد األوصيــاء ومــن 

)1( بحار األنوار، العامة املجليس: 45، باب 47.
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الرشفــاء أوالد الرشفــاء إىل الطلقــاء أوالد الطلقــاء، ولكــنَّ دهــاء قريــش ومــن 
ورائهــم التخطيــط اليهــودي وتدبــر قريــش مــن أّول يــوم للدعــوة اإلســامية، 
حــال بــني أهــل البيــت عليهــم الســام والزهــراء عليهــا الســام خاصــة مــن 
ــه صــىَّ اهلل  نجــاح خطتهــم عــى تنصيــب مــن نصبــه اهلل تعــاىل عــى لســان نبّي
عليــه وآلــه، ومل يصلــوا إىل مطلــب عى مســتوى احليــاة الدنيا يف حكم املســلمني، 
ولكنَّهــم مــع ذلــك، أقامــوا احلجــة عــى أعدائهــم وأغلقــوا أبــواب مــن يــأيت 
مــن بعــد مؤامــرة الســقيفة ليقــول: إنَّ عليــًا عليــه الســام وأهــل البيــت عليهــم 
ــه، وبالنتيجــة فــإنَّ فاطمــة  ــوا ب الســام قــد ســكتوا، ولــو كان هلــم حــقٌّ لطالب
ــًا عليــه الســام مــن قبلهــا وأهــل البيــت عليهــم الســام  عليهــا الســام وعلّي

قــد ربحــوا الدنيــا واآلخــرة.

يف هــذا النــص: »فــإن ُتعــزوه وتعرفــوه، جتــدوه أيب دون نســائكم، وأخــا ابــن 
عّمــي دون رجالكــم، ولنعــم املعــزى إليــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه«، نجــد الزهــراء 
ــه أخــو  عليهــا الســام متيــز عليــًا عليــه الســام عــن غــره، فتقــول عــن أبيهــا إنَّ
ــة  ة اإليامني هــا دون رجالكــم، وتقصــد الزهــراء عليهــا الســام األُخــوَّ ابــن عمِّ
أوالً وباألخــص؛ ألنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه آخــى بينــه وبــني عــيٍّ عليــه 
ــه يريــد أْن يقــول، بــل يريــد، أْن  الســام، كــام آخــى بــني أيب بكــر وعمــر، وكأنَّ
ة عــى التشــابه، ففــي قــول للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »عــيٌّ  يقــول إنَّ األُخــوَّ
ــم  ــول: »ولنع ــمَّ تق ــدي«)1(، ث ــة بع ــن ومؤمن ــو ويلُّ كلِّ مؤم ــه وه ــا من ــي وأن من
املعــّزى إليــه«، وهنــا تؤكــد أنَّ املعــّزى وهــو النســب بني أيب رســول اهلل صــىَّ اهلل 

)1( دعائم اإلسام: 1/ 20.
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ــي عــيٍّ عليــه الســام هــو خــر النســب، وليــس النســب  عليــه وآلــه وابــن عمِّ
القبــي مــع مــا لــه مــن منزلــة، ولكنَّــه النســب الربــاين اإلهلــي كــام قــال تعــاىل: 

إِخْــوَةٌ{)1(. الْمُؤْمِنُــونَ  }إِنَّمَــا 

ــد  ــذا والعه ــم، ه ــري مرشبك ــم غ ــم، ووردت ــري إبلك ــمتم غ ــت: »فوس ــمَّ قال ث
قريــب، والكلــم رحيــب، واجلــرح مّلــا يندمــل، والرســول مّلــا ُيقــر« تصفهــم بأنــم 
عّلمــوا إبــل غرهــم، وهــي إشــارة لطيفــة لتمييــز اهلــدي اخلــاص بــكلِّ حــاج، 
حيــث يعلــم بعامــة خاصــة بــكلِّ حــاج حتــى يتعــرف عــى أنعامــه التي ســاقها 
ــى  ــة حت ــا بعام ــم وعلمتموه ــام غرك ــم أنع ــد أخذت ــم فق ــا أنت ــدي، أمَّ لله
تأخذوهــا مــن صاحبهــا، وفعــًا فقــد أخذمتوهــا، وجلســتم يف غــر جملســكم، 
ألنَّكــم وردتــم غــر موردكــم، والغريــب يف فعلتكــم الشــنيعة، أنَّ العهــد قريب، 
ــم  ــم وغصبك ــه وبيعتك ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس ــني غي ــن ب ــم يك فل
للخافــة إالَّ ســويعات، حتــى قالــت عليهــا الســام: <وكفــن رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه مــازال رطبــًا مبتــاًل مــن أثــر غســله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه«، أي كنــت 
قبــل ســويعات يف بيعــة أمــري املؤمنــن عليــه الســالم بأمــر مــن اهلل تعــاىل لنبيــه، نعــم 
والعهــد قريــب مل يتجــاوز الثالثــة أشــهر، وكان جثــان رســول اهلل الطاهــر صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه مــا زال بينكــم، فركتمــوه مســجى ونازعتــم املهاجريــن واألنصــار عــى 

تراثــه وتــراث أهــل بيتــه.

املبحث الرابع: منزلة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم

)1( سورة احلجرات، اآلية: 10.
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ــي( صــىَّ اهلل عليــه  قالــت عليهــا الســام: »وأشــهد أّن أيب حممــدًا )النبــيَّ األُمِّ
وآلــه... فأنــار اهلل بــأيب حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ُظَلَمهــا... اعلمــوا أّن فاطمــة 
وأيب حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، أقــول عــودًا وبــدوًا، وال أقــول مــا أقــول غلطــًا، 
وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا،... فــإن ُتعــزوه وتعرفــوه، جتــدوه أيب دون نســائكم، 

وأخــا ابــن عّمــي دون رجالكــم، ولنعــم املعــزى إليــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه«.

ويف النــص التفاتــة ملنزلتهــا عنــد النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حيــث 
ــب  ــأنَّ صاح ــر ب ــه«، للتذك ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــدًا ص ــهد أنَّ أيب حمّم ــت: »وأش قال
الرســالة أبوهــا وليــس واحــدًا منكــم، ال مــن املهاجريــن وال مــن األنصــار، ثــمَّ 
أعادهتــا مــّرة ُأخــرى فقالــت: »فأنــار اهلل بــأيب حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه«، ثــمَّ 
ــمَّ قالــت  ــه«، ث ــه وآل ــد صــىَّ اهلل علي ــة: »اعلمــوا أنِّ فاطمــة وأيب حمّم قالــت ثالث

ــائكم«. ــدوه أيب دون نس ــوه، جت ــإن.. تعرف ــة: »ف رابع

إنَّ كثــرة ذكــر كلمــة أيب وانتســاهبا لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، أعتقــده 
هــا مــن ثــامر  تذكــرًا بــاإلرساء واملعــراج وعاقتــه بتكــون الزهــراء يف بطــن ُأمِّ
ــه يف معراجــه؛ لذلــك  ــه وآل ــة التــي تغــذى منهــا رســول اهلل صــىَّ اهلل علي اجلن
ــى  ــم ع ــام وأرصَّ بعضه ــا الس ــراء عليه ــى والدة الزه ــاف ع ــار االخت ص
تاريــخ مــا حتــى ال يتوافــق مــع تاريــخ اإلرساء واملعــراج، عــى الرغــم مــن أنَّ 

ــدة. ــّرة واح ــن م ــراج مل يك اإلرساء واملع

إنَّ احلــوار الــذي دار بــني الزهــراء عليهــا الســام وأيب بكــر ومــا ذكــره أبــو 
بكــر مــن حّقهــا وعلمهــا ومنزلتهــا يــدّل عــى أنَّ الزهــراء عليهــا الســام كان 

تطلــب شــيئًا عرفــه القــوم، فحالــوا بينهــا وبــني مطلبهــا.
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ــودًا  ــول ع ــه، أق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــة وأيب حمّم ــوا أّن فاطم ــا <اعلم إنَّ قوهل
وبــدوًا، وال أقــول مــا أقــول غلطــًا، وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا« غايــة يف الدقــة 
ــر مــن مــّرة عاقتهــا وصلتهــا بالرســول صــىَّ  والتعبــر، فبعــد أْن ذكــرت أكث
اهلل عليــه وآلــه وســّمته بمحّمــد، قالــت: <أقــول عــودًا وبــدوًا«، للداللــة عــى 
ــيِّ صــىَّ اهلل  ــويّص أمــر املؤمنــني أو عــن النب ــه عــن ال ــط قوهلــا، ومــا قالت تراب
ــني  ــوا ب ــتطيعون أْن تفصل ــط، وال تس ــو مرتاب ــاىل، فه ــن اهلل تع ــه أو ع ــه وآل علي
ــًا يف  ــه أيض ــذي ذكرت ــاد ال ــا باملع ــن ارتباطه ــًا ع ــة، فض ــن الثاث ــول الدي ُأص
اخلطبــة، ثــمَّ بينــت عظمتهــا وعصمتهــا مــن خــال قوهلــا: »مــا أقــول غلطــًا«، 
ــا أنــا فــكلُّ كامــي صحيــح،  كــام أنتــم تغلطــون يف عباراتكــم وأقوالكــم، وأمَّ
ال تشــوبه شــائبة مــا، ثــم تقــول: »وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا«، فقــويل وفعــي 
ــِر  ــمْ َغيْ ــتَ عََليِْه ــرَاَط الَّذِيــنَ َأنْعَمْ ــا: }صِ ــاىل عن ــال تع ــام ق ــتقيم، ك رصاط مس

الِّــنَ{)1(. الْمَْغُضــوِب عََليِْهــمْ وََل الضَّ

إنَّ قوهلــا »ال أقــول غلطــًا وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا« يتناســق، بــل يتطابــق 
مــع احلديــث الرشيــف، الــوارد عــن النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لفاطمة 
عليهــا الســام »إنَّ اهلل يغضــب لغضبــك ويــرىض لرضــاك«)2(، وأخرجــه احلاكــم 
ــق ومل  ــرؤون مطل ــام تق ــث ك ــم، واحلدي ــدي وغره ــي اهلن ــاكر واملتق ــن عس واب
يقيــد بــأيِّ قيــد قــط، وأنَّ النبــيَّ األكــرم ال ينطــق عــن اهلــوى، إْن هــو إال وحــي 
ــب؟ أم أنَّ  ــئ وُيصي ــرئ خُيط ــب ام ــب لغض ــاىل يغض ــل أنَّ اهلل تع ــى، فه يوح

)1( سورة الفاحتة، اآلية: 7.
)2( املعجم الكبر، الطراين: 1/ 108، ح182.
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ــا  ــة عليه ــو أنَّ فاطم ــول: ل ــال، ونق ــق إالَّ الض ــد احل ــس بع ــّق ولي ــو احل اهلل ه
، وكانــت يف غضبهــا عــى باطــل، فهــل يغضــب  الســام غضبــت ألمــر دنيــويٍّ
ــال -  ــو حم ــا - وه ــاىل لغضبه ــب اهلل تع ــإْن غض ــب؟ ف ــا أو ال يغض اهلل لغضبه
فيكــون اهلل تعــاىل - وحاشــا اهلل عــن ذلــك - عــى الباطــل، نعــوذ بــاهلل تعــاىل 

مــن هــذا القــول.

ــه  ــيٍّ علي ــن ع ــام ع ــا الس ــة عليه ــوال فاطم ــني أق ــط ب ــا نرب ــا، عندم هن
ــه،  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيِّ األك ــل النب ــن قب ــاره م ــه واختي ــام وصفات الس
ــة،  ــن أيب قحاف ــه اب ــا رّصح ب ــذا م ــة، وه ــام صادق ــا الس ــراء عليه ــون الزه تك
، ونــرى أنَّ فاطمــة عليهــا الســام مل تطلــب فــدكًا  فقــال: صدقــت وصــدق عــيٌّ
ــدق  ــأنه الص ــن ش ، ألنَّ َم ــويٍّ ــر دني ــام ألم ــه الس ــيٍّ علي ــق ع ــب بح ومل تطال
مطلقــًا ال يكــون مــن طــاب الدنيــا، وال يتعلــق هبــا، إالَّ بقــدر مــا يمليــه عليــه 
ــا  ــة عليه ــراء فاطم ــه الزه ــت ب ــذي قام ــو ال ــذا ه ــامي، وه ــب اإلس الواج

ــام. الس

ثمَّ عطفت عى قر النبيِّ صىَّ اهلل عليه وآله وقالت:
وهنبثـة ــاء  ــبـ أنـ بــعــدك  ــان  ــ ك ــد  اخلطبقـ تكثر  مل  شاهدها  كنت  لــو 

وابلها األرض  فــقــد  فــقــدنــاك  ــا  تغبإّنـ وال  فاشهدهم  قومك  واختلَّ 

ــه قــربــى ومــنــزلــة ـــ األدنــــن مقرتبوكــــّل أهـــــل ل ــى  ــه ع ـــ اإلل عــنــد 

صدورهم نجوى  لنا  رجــال  الــرتبأبــدت  دونـــك  وحــالــت  مضيت  ملــا 

بنـا ــّف  واســتــخـــ رجـــال  مغتصبجتّهمتنا  اإلرث  وكـــلُّ  فقـدت  ملــا 

بـه يستضاء  ــورًا  ــ ون بـــدرًا  الكتبوكــنــت  الــعــزة  ذي  مــن  ينزل  عليك 
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يؤنسنـا بـــاآليـــات  ــل  جــري حمتجبوكـــان  اخلــر  ــلُّ  وكـ ُفــقـــــدت  فقد 

صادفنا املـــوت  كــان  قبلك  الكثبفليت  ــك  دون وحــالــت  مضيت  ملــا 

شجـن ذوو  ــرزى  ــ ُي ــا  ب ــا  ــن رزي ــّا  عــربإنـ وال  عــجـــــم  ال  ــة  ـــ ــري ال مــن 

أقــف فقــط عــى كلمــة واحــدة يف هــذه األبيــات العظيمــة، والتــي اختــرصت 
هبــا الزهــراء عليهــا الســام مصيبتهــا خصوصــًا ومصيبــة أهــل البيــت عليهــم 
الســام خاصــة ومصيبــة املســلمني عامــة، وهــي قوهلــا: ملــا فقــدت وكلُّ اإلرث 
ــي  ــدك، واإلرث اإلهل ــل بف ــادي املتمث ــني اإلرث امل ــت ب ــا مجع ــب، وهن مغتص

الربــاين املتمثــل بالواليــة ألمــر املؤمنــني عــيٍّ عليــه الســام.

املبحث اخلام�س: و�سع امل�سلمني 

ثمَّ التفتت عليها السام إىل أهل املجلس وقالت: 

النــص: »أنتــم عبــاد اهلل نُصــُب أمــره وهنيــه، ومحلــة دينــه ووحيــه، وُأمنــاء اهلل 
عــى أنفســكم، وبلغــاؤه إىل األُمــم،...، فاتقــوا اهلل حــق تقاتــه، وال متوتــن إالَّ وأنتــم 
ــا خيشــى اهلل  ــه إنَّ ــه، فإنَّ ــه ومــا هناكــم عن ــا أمركــم ب مســلمون، وأطيعــوا اهلل يف م
ــون،  ــة مــن العيــش، وادعــون فاكهــون آمن ــم يف رفاهي ــاُء... وأنت ــاده العل مــن عب
تربصــون بنــا الدوائــر، وتتوّكفــون األخبــار، وتنكصــون عند النــزال، وتفــّرون من 
القتــال... فلــاَّ اختــار اهلل لنبّيــه دار أنبيائــه، ومــأوى أصفيائــه، ظهــر فيكــم حســكة 
)حســيكة( النفــاق، وســمل جلبــاب الديــن، ونطــق كاظــم الغاويــن، ونبــغ خامــل 
ــع الشــيطان رأســه  ــق املبطلــن، فخطــر يف عرصاتكــم، وأطل ــن، وهــدر فني األقّل
ــه مالحظــن،  ــه مســتجيبن، وللغــّرة في مــن مغــرزه هاتفــًا بكــم، فألفاكــم لدعوت
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ــري  ــمتم غ ــًا، فوس ــم غضاب ــكم فألفاك ــًا، وأمحش ــم خفاف ــتنهضكم فوجدك ــمَّ اس ث
إبلكــم، ووردتــم غــري مرشبكــم هــذا والعهــد قريــب والكلــم رحيــب، واجلــرح مّلــا 
يندمــل، والرســول مّلــا ُيقــر، ابتــدارًا زعمتــم خــوف الفتنــة، أال يف الفتنــة ســقطوا 
ــون  ــى تؤفك ــم، وأّن ــف بك ــم، وكي ــات منك ــن، فهيه ــة بالكافري ــم ملحيط وإنَّ جهن
ــرة،  ــه باه ــرة، وأعالم ــه زاه ــرة، وأحكام ــوره ظاه ــم، ُأم ــن أظهرك ــاب اهلل ب وكت
ــة  ــم، أرغب ــوه وراء ظهورك ــد خّلفتم ــة، )و( ق ــره واضح ــة، وأوام ــره الحي وزواج
عنــه تريــدون؟ أم بغــريه حتكمــون؟ بئــس للظاملــن بــدالً، ومــن يبتــِغ غــري اإلســالم 
دينــًا فلــن يقبــل منــه وهــو يف اآلخــرة مــن اخلارسيــن...، حتــى إذا دارت بنــا رحــى 
اإلســالم، ودّر حلــب األيــام، وخضعــت ثغــرة الــرشك، وســكنت فــورة اإلفــك، 
ومخــدت نــريان الكفــر، وهــدأت دعــوة اهلــرج واملــرج، واستوســق نظــام الديــن، 
ــدام؟  ــد اإلق ــم بع ــالن؟ ونكصت ــد اإلع ــم بع ــان؟ وأرسرت ــد البي ــم بع ــى حزت فأّن
ــوا  ــم، ومّه ــد عهده ــن بع ــم م ــوا أياهن ــوم نكث ــًا لق ــان؟ بؤس ــد اإلي ــم بع وأرشكت
ة، أختشــوهنم فــاهلل أحــّق أْن ختشــوه إْن  بإخــراج الرســول، وهــم بدؤوكــم أول مــرَّ
كنتــم مؤمنــن، أال وقــد أرى أْن قــد أخلدتــم إىل اخلفــض، وأبعدتــم مــن هــو أحــّق 
بالبســط والقبــض، وخلوتــم بالدعــة ونجوتــم بالضيــق مــن الســعة، فمججتــم مــا 
وعيتــم، ودســعتم الــذي تســوغتم، فــإْن تكفــروا أنتــم ومــن يف األرض مجيعــًا فــإّن 
اهلل لغنــي محيــد. أال وقــد قلــت مــا قلــت هــذا عــى معرفــة منّــي باخلذلــة )باجلذلــة( 
التــي خامرتكــم، والغــدرة التــي استشــعرهتا قلوبكــم، ولكنّهــا فيضــة النفــس ونفثة 
ــة الصــدر، وتقدمــة احلجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا  ــاة، وبّث ــظ، وخــور القن الغي
دبــرة الظهــر، نقبــة اخلــف باقيــة العــار، موســومة بغضــب اجلبــار وشــنار األبــد، 
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ــون،  ــا تفعل ــن اهلل م ــدة، فبع ــى األفئ ــع ع ــي تطّل ــدة الت ــار اهلل املوق ــة بن موصول
وســيعلم الذيــن ظلمــوا أّي منقلــب ينقلبــون«، فالتفتــت فاطمــة عليهــا الســالم إىل 
النــاس وقالــت: »معــارش املســلمن املرعــة إىل قيــل الباطــل، املغضيــة عــى الفعــل 
القبيــح اخلــارس، أفــال تتدّبــرون القــرآن أم عــى قلوهبــم أقفاهلــا؟ كاّل، بــل ران عــى 
ــا  ــس م ــم، ولبئ ــمعكم وأبصارك ــذ بس ــم، فأخ ــن أعالك ــأتم م ــا أس ــم م قلوبك
تأّولتــم، وســاء مــا بــه أرشتــم، ورّش مــا منــه اغتصبتــم! لتجــدّن واهلل حمملــه ثقيــاًل، 
وغّبــه وبيــاًل، إذا ُكشــف لكــم الغطــاء، وبــان مــا وراءه )مــن البأســاء( والــراء، 

وبــدا لكــم مــن رّبكــم مــا مل تكونــوا حتتســبون، وخــر هنالــك املبطلــون«.

ــني  ــلمني املخاطب ــام للمس ــا الس ــراء عليه ــت الزه ــص أوضح ــذا الن يف ه
ــره يف َأّول  ــث مل تذك ــي، حي ــب فرع ــدك مطل ــا بف ــاب، أنَّ مطالبته ــذا اخلط هب
ــلمني كلٌّ  ــب املس ــه، وواج ــن وُأصول ــة الدي ــن حقيق ــا ع ــة، وكان خطاهب اخلطب
ــد  ــه، فجعلــت مــن مطلبهــا بفــدك، والــذي ُأشــيع عن بحســب موقعــه ومنصب
أهــل املدينــة، طريقــًا للوصــول إىل مــا جــرى يف بيعــة الغديــر، ونجــًا عقائديــًا 
للوصــول إىل ُأصــول الديــن وحقيقتــه املتمثلــة بقولــه تعــاىل: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ 
َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اْلِسْــاَمَ دِينًــا{)1(، 
ــر،  ــا نزلــت بعــد بيعــة الغدي ــن واملؤرخــني أنَّ التــي ذكــر فيهــا أغلــب املفرسي
ــل  ــه أْن أكم ــى علي ــاىل وأثن ــه اهلل تع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــد الرس ــث مح حي

ــه الســام. ــة أمــر املؤمنــني علي ــمَّ النعمــة بوالي الديــن وأت

هــم موضــع تطبيــق أحــكام اهلل تعــاىل، فقالــت: أنتــم  خاطبــت املســلمني بعدِّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
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حمــّل أمــر اهلل ونيــه، وأنتــم مــن حيمــل الرســالة ليبلغهــا إىل النــاس كافــة، وأنتــم 
ُأمنــاء عــى أنفســكم فكيــف ختونــون أنفســكم؟

ــار  ــاَّ اخت ــة القــوم فقالــت: »... فل ــت الزهــراء عليهــا الســام حقيق ــمَّ بين ث
ــه، ظهــر فيكــم حســكة )حســيكة( النفــاق،  ــه، ومــأوى أصفيائ ــه دار أنبيائ اهلل لنبّي
ــن، وهــدر  ــغ خامــل األقّل ــن، ونب ــن، ونطــق كاظــم الغاوي ــاب الدي وســمل جلب
فنيــق املبطلــن، فخطــر يف عرصاتكــم، وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــًا 
ــتنهضكم  ــمَّ اس ــن، ث ــه مالحظ ــّرة في ــتجيبن، وللغ ــه مس ــم لدعوت ــم، فألفاك بك
فوجدكــم خفافــًا، وأمحشــكم فألفاكــم غضابــًا«، هــذه هــي حقيقتكــم، مبطلــون، 
غــاوون، خاملــون، أقلــون، مغــرزة الشــيطان، وغرهــا مــن األوصــاف، فــا 
ــه، وعدتــم كــام كنتــم،  عجــب أن حاربتــم وأبعدتكــم صاحــب احلــقِّ عــن حقِّ

عبــدة األصنــام بلبــاس الديــن.

دعاكــم الشــيطان فوجدكــم لدعوتــه مســتجيبني أيام إجابــة، ولكــن يف الوقت 
ــم  ــه عليه ــل بيت ــه يف أه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــا دعاك ــه عندم نفس
ــم  ــوض؟ ظننت ــيَّ احل ــردان ع ــا س ــام ومه ــوين فيه ــف ختلف ــًا: كي ــام قائ الس
أنَّكــم غــر ماقــي اهلل، ففعلتــم مــا فعلتــم بأهــل بيتــه عليهــم الســام وذريتــه 
ــام وســممت احلســن املجتبــى عليــه  مــن بعــده، قتلتــم أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
ــام وقتلتــم احلســني الشــهيد عليــه الســام وأهــل بيتــه وأصحابــه وفعلتــم  السَّ

مــا فعلتــم بواقعــة احلــرة، كلُّ ذلــك ألنَّكــم كنتــم مســتجيبني للشــيطان.

ــا مــن بقيــة اهلل  إنَّ الــذي نســتخلصه مــن خطــاب الزهــراء عليهــا الســام أنَّ
التــي أبقاهــا للمســلمني مــع األئمــة اهلــداة املهديــني، وهــي خامــس أصحــاب 
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ــه  ــص كتاب ــرًا، بن ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب اهلل عنه ــن أذه ــاء، الذي الكس
اخلالــد القــرآن الكريــم وســنة نبّيــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ــا  ــم وم ــلمني يف وقته ــة املس ــام حقيق ــا الس ــراء عليه صت الزه ــخَّ ــد ش لق
ــه كان بســبب تلــك الســقيفة التــي  ــه أمرهــم، وهــذا الــذي نمــرُّ ب ســيؤول إلي

ــه. ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــيُّ األك ــاه النب ــا بن ــر م ــت أكث هدم

ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــاب أه ــود إىل خط ــة والع ــة إىل الرجع ــا بحاج ن إنَّ
ــا، وأْن  ــا وأفعالن ــدها يف أقوالن ــر نجس ــة الغدي ــة وبيع ــة الفدكي ــاب اخلطب وخط
تكــون اخلطبــة لنــا دســتورًا نتوارثــه ولــد عــن أب وعــن جــد حتــى يــرث اهلل 
األرض ومــن عليهــا، وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل ربِّ العاملــني وصــىَّ اهلل عــى 

ــه الطيبــني الطاهريــن. حمّمــد وآل

امل�سادر:

1- القرآن الكريم

2-اثنتا عرشة رسالة / الداماد - املكتبة الشاملة قرص حاسوب.

3- البداية والنهاية/ البن األثر - املكتبة الشاملة قرص حاسوب.

4- بحــار األنــوار / العامــة املجلــيس - منشــورات األعلمــي الطبعــة األوىل 
2008م.

ــرص  ــاملة ق ــة الش ــريب - املكتب ــامن املغ ــايض النع ــام/ الق ــم اإلس 5- دعائ
ــوب. حاس
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6- الــكايف/ الشــيخ ثقــة اإلســام حممــد بــن يعقــوب الكلينــي - دار الكتــب 
اإلســامية طهــران 1375هـ ش الطبع السادســة.

7- جممــع البيــان/ الفضــل بــن احلســن الطــريس - مؤسســة التأريــخ العريب 
2008م. األوىل  الطبعة 

8- مسند أمحد/ أمحد بن حنبل - املكتبة الشاملة قرص حاسوب.

9- املعجــم الكبــر/ ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب الطــراين- املكتبة الشــاملة 
ــوب. قرص حاس

ــة  ــهري - املكتب ــد الريش ــب/ حمم ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــوعة اإلم 10- موس
ــوب. ــرص حاس ــاملة ق الش

11- النجــم الثاقــب/ الشــيخ حســني الطــريس النــوري - انتشــارات لســان 
الصــدق قــم املقدســة الطبعــة األوىل 2007م.

ــاملة  ــة الش ــي - املكتب ــد بيوم ــام/ حمم ــا الس ــة عليه ــيدة فاطم 12- الس
ــوب. ــرص حاس ق

ــورات  ــدوق - منش ــر الص ــو جعف ــيخ أب ــا/ الش ــار الرض ــون أخب 13- عي
ــة 2013م. ــة الثاني ــي الطبع األعلم

ــاملة  ــة الش ــافعي - املكتب ــي الش ــة اجلوين ــمطني/ العام ــد الس 14- فرائ
ــوب. ــرص حاس ق

ــد  ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــرشة/ أمح ــب الع ــرضة يف مناق ــاض الن 15- الري
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ــوب. ــرص حاس ــاملة ق ــة الش ــري - املكتب ــن الط ــب الدي حم

ــة  ــاكر - املكتب ــن عس ــروف باب ــن املع ــن احلس ــي ب ــق/ ع ــخ دمش 16- تاري
ــوب. ــرص حاس ــاملة ق الش

17- تاريــخ الطــري/ حممــد بــن جريــر الطــري- املكتبــة الشــاملة قــرص 
حاســوب.

18- حتف العقول عن آل الرسول/البن شعبة احلراين.
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حادثة الغدير يف قراءة رواياته من خالل كتاب تاريخ مدينة دمشق 
البن عساكر

الباحثة زينب علي اأحميل

املقدمة

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، بســم اهلل الــذي بــه نســتعني يف الــرساء والــرضاء، 
بســم اهلل الــذي نتــوكل عليــه يف كل أمورنــا، ونصــي ونســلم عــى نبيــه األمــي 
ــني  ــة الطييب ــا، وآل ــم بيان ــانا وأكثره ــم لس ــكان أنصحه ــامل ف ــم الع ــذي عل ال

ــرار. ــني األب املنتجب

ما بعد، 

ــل  ــا األوائ ــق هل ــا ووث ــة نقله ــة وفكري ــا معرفي ــر برؤي ــة الغدي ــت حادث حظي
ممــن اهتــم لنقــل االخبــار والروايــات واحلديــث النبــوي فأصبــح هنــاك تــراث 
ــدرج رواة  ــوان ان ــذا العن ــن ه ــام وضم ــع اإلس ــم لوقائ ــم هيت ــامي ضخ إس
ــخ اإلســام واملســلمني ومــن ضمــن هــذه  ــني صنفــوا والفــوا يف تاري واخباري
ــق  ــة دمش ــة ملدين ــة حملي ــوعة تارخيي ــاكر كموس ــن عس ــاب اب ــاء كت ــات ج املؤلف
نقــل فيــه إحــداث كثــرة ومــا يميــز هــذا الكتــاب انــه يقــدم األحــداث التارخيية 
وفــق مصادرهــا األوليــة ممــا يؤكــد عــى حقيقــة مــا نقــل او ســمع ودون يف كتابه 
عــن رواتــه ومصــادره ومــن مواضيعــه املهمــة وامللفتــة للنظــر موضــوع حادثــة 
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الغديــر، فبينــام الكتــاب يتحــدث عــن مدينــة دمشــق ورجاهلــا وكل مــن دخلهــا 
وخــرج منهــا او درس فيهــا، كان يــؤرخ هلــم او ينقــل جــزء مــن أخبارهــم التــي 
ــأيت  ــا ت ــال بطريقتهــم اخلاصــة، ومــن هن ــوا يقصونــا لألجي ــوا هبــا او كان حدث
ــت  ــا نقل ــق م ــا وف ــلمني ومقارنته ــام واملس ــع اإلس ــة كل وقائ ــة لدراس األمهي
عنــد املوســوعات التارخييــة املحليــة وكتــب التاريــخ العامــة والكتــب الرجاليــة 
وغرهــا، ومــن هــذا الســياق يكــون هنــاك اســتقراء واقعــي للتاريــخ بصــورة 

مركــزة واقعيــة وطموحــة جتــاه احلقيقــة.

ــر  ــث الغدي ــا )حدي ــوع بحثن ــة موض ــا دراس ــوعة آخرتن ــذه املوس ــن ه وم
ــة  ــق طبيع ــق(. ووف ــه دمش ــخ مدين ــه تاري ــاكر يف كتاب ــن عس ــد اب ــه عن وروايات

ــاور. ــع حم ــث اىل ارب ــم البح ــق قس ــه دمش ــاب مدين ــة يف كت ــادة التارخيي امل

فاملحــور األول ســنتحدث فيــه عــن ابــن عســاكر وحياتــه ومنهجــه يف تأليــف 
الكتــاب، أمــا املحــور الثــاين محــل عنــوان: الغديــر مــن خــال مرويــات ابــن 
عســاكر، واملحــور الثالــث فســيكون عــن أحاديــث الغديــر عنــد ابــن عســاكر، 

يف حــني املحــور الرابــع سيســتعرض رواة حادثــه الغديــر عنــد ابــن عســاكر.

أمــا بشــأن املصــادر التــي اعتمــد عليهــا البحــث فجــاءت متنوعــه، بــني كتب 
ــة،  ــرة النبوي ــب الس ــث، وكت ــب احلدي ــر، وكت ــب التفس ــام، وكت ــخ الع التاري

وبعــض املراجــع التــي تعــزز مــن افــكار هــذه احلادثــة، ومــن اهلل التوفيــق

املحور الأول:- اأبن ع�ساكر وحياته ومنهجه يف تاأليف الكتاب

ــه  ــم منزلت ــه الرتاجــم واملصــادر مــا يشــر اىل عظي أن ابــن عســاكر تفســح ل
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ــة. ــخصية العلمي ــه، وش ــى حيات ــرف ع ــك بالتع ــي يف ذل ــة فنكتف ومكان

اسمه ومولده وحياته:-

ــو القاســم  ــن احلســني، اب ــد اهلل ب ــة اهلل بــن عب ــن احلســن بــن هب هــو عــي ب
ولــد يف املحــرم، يف أول الشــهر ســنه تســع وتســعني واربعمئــة يف دمشــق )1(.

ــل،  ــت جلي ــاش يف بي ــني ع ــق ح ــة بدمش ــذ احلداث ــه من ــم والفق ــذ العل أخ
وقــد كان أبــوه احلســن بــن هبــه اهلل شــيخا صاحلــا وعــدال، حمبــا للعلــم، مقــدرا 
للعلــامء، مهتــام بأمــور الديــن والفقــه، كان للبيئــة التــي نشــأ فيهــا احلافــظ ابــن 
عســاكر أثــر كبــر يف اجتاهــه نحــو العلــم ونبوغــه فيــه، فقــد نبــت يف بيــت قضاء 
وحديــث وفقــه، وكان األف هــذا البيــت مــن كبــار علــامء دمشــق وقضاهتــا، فــام 

راى ابــن عســاكر منــذ نشــأته غــر العلــامء، ومــا وعــى غــر العلــم )2(.

تفقــه يف حداثتــه بدمشــق عــى يــد اعمــدة أهــل الشــام ومفتيهــم، وكان قــد 
الزم الغــزايل مــده مقامــه بدمشــق، وقــد نقــل ابــن عســاكر عــن الغــزايل قولــه 
يف أيب احلســن الســلمي: خلفــت بالشــام شــابا إن عــاش كان لــه شــان، فــكان 
ــة  ــس يف املدرس ــم ويل التدري ــده، ث ــزايل م ــه الغ ــه، ودرس بحلق ــرس في ــام نغ ك
ــع عــرش ومخســمئة، وهــي اول مدرســه شــافعيه بنيــت يف  ــة يف ســنه أرب األميني
دمشــق، وكان ســلمي ثقــه ثبتــا عاملــا باملذاهــب والفرائــض، وكان ابــن عســاكر 

يــرتدد عليــه وحيــرض دروســه يف املدرســة األمينيــة ويســتمع إليــه )3(.

ولــه العديــد مــن املؤلفــات ال يســع املجــال لذكرهــا، وبــذل جهــده يف طيلــة 
حياتــه، حيــث أشــتهر أســمه يف األرض، ومل يكــن لــه نظــر يف زمانــه، مــن حيث 
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ــاة  ــى ص ــا ع ــره مواظب ــول عم ــزل ط ــل، ومل ي ــى العم ــه ع ــه ودأب ــعة علم س
اجلامعــة مازمــا لقــراءة القــران مكثــرا مــن النوافــل واألذكار، والتســبيح أنــاء 
الليــل وأطــراف النهــار، وكان خييــم كل مجعــه ومل يــر إال يف اشــتغال بيحاســب 

نفســه عــى ســاعه تذهــب يف غــر طاعــه )4(

ــود  ــك حمم ــس، وكان املل ــف والتدري ــف والتصني ــى التألي ــا ع ــى منكب ويبق
بــن زنكــي نــور الديــن قــد بنــي لــه دار احلديــث النوريــه، فــدرس هبــا اىل حــني 
ــر  ــا وال ناظ ــرف الدني ــع اىل زخ ــا، وال متطل ــت اىل غره ــر ملتف ــه، وغ وفات
ــد  ــنه والتعب ــة الس ــى خدم ــا ع ــزل مواظب ــل مل ي ــا، ب ــق ونزهه ــن دمش اىل حماس
ــييع  ــم وتش ــرش عل ــه، ون ــا وصدق ــا واعتكاف ــاة وصيام ــه، ص ــاف أنواع باخت

ــض )5(. ــني قب ــم اىل ح ــات رح ــز، وص اجلنائ

تــويف يف رجــب ســنه إحــدى وســبعني ومخســمئة ليلــة األثنــني حــادي عــرش 
الشــهر وصــى عليــه القطــب النيســابوري، وحفــره صــاح الديــن، ودفــن عنــد 

أبيــه بمقــرة بــاب الصغــر)6(.

وقــال العــامد:)وكان الغيــث قــد احتبــس يف هــذا الســنه، فــدر وســح عنــد 
ارتفــاع نعشــه، فــكأن الســامء بكــت عليــه بدمــع وبلــه وطشــه( )7(.

كانــت مكانتــه كبــره بــني العلــامء واملؤرخــني واملحدثــني أذا يقــول عنــه ابــن 
خلــگان:)كان حمــدث الشــام يف وقتــه، ومــن اعيــان الفقهــاء الشــافعيه، غلــب 
عليــه احلديــث فاشــتهر بــه وبالــغ يف طلبــه اىل ان مجــع منــه مــامل ينتفــق لغــره(

.)8(
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وقــال الســبكي:)هو الشــيخ االمــام، نــارص الســنه وخادمهــا، وقامــع جنــد 
ــام  ــه، وخت الشــيطان بعســاكر اجتهــاده وهادمهــا، إمــام أهــل احلديــث يف زمان
اجلهابــذة احلفــاظ، وال ينكــر أحــد منــه مكانــه حمــط رحــال الطيببــن، وموئــل 
ــر  ــه، والبح ــه االم ــت علي ــذي اجتمع ــد ال ــني، والواح ــن الراغب ــم م ذري اهلم

ــه()9(. الــذي ال ســاحل ل

وقال سعد اخلر:)ما رأيت يف سن ابن عساكر مثله()10(.

ــا  ــمعت أب ــعودي يقول:س ــاج املس ــمعت الت ــن عساكر:)س ــم ب ــال القاس وق
العــاء اهلمــذاين يقــول لرجــل أســاذنه يف الرحلــه قــال:إن عرفــت أحــدا افضــل 
منــي حينئــذ أذن لــك أن تســافر إليــه إال أن نســافر اىل ابــن عســاكر فأنــه حافــظ 

كــام جيــب()11(.

وقــال شــيخه اخلطيــب ابــو الفضــل الطويس:)مــا نعــرف مــن يســتحق هــذا 
اللقــب ســواه -يعنــي لفظــة احلافــظ(.

تاريخ مدينه دمشق:-

ــه دمشــق( قــد خلــد ابــن عســاكر تارخيــه الكبــر املســمى بـــ )تاريــخ مدين
وجعلــة يف مرتبــه قلــام وصــل إليهــا غــره، وإنــه أتــى يف تارخيــه هــذا بالعجــب 
ــث، ومل  ــؤون احلدي ــه بش ــعه إحاطت ــن س ــه م ــر في ــش الناظ ــام يده ــاب وب العج

ــده،  ــه وال بع ــره ال قبل ــك غ ــبقه يف ذل يس

ــق  ــى نس ــه ع ــدن وجعل ــن امل ــه م ــب ملدين ــخ كت ــم تاري ــخ أعظ ــذا التاري وه
)تاريــخ بغــداد( للخطيــب البغــدادي، وقــد تراجــم فيــه امــه كثــره هلــا عاقــه 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

52

س
الجزء الخام

مــا بمدينــة دمشــق، فقــف عنــد أي معجــم مــن تراجــم الرجــال التــي يعــرض 
ــه  ــذا واطرائ ــر ه ــخ الكب ــى تاري ــاء ع ــا بالثن ــده ملي ــاكر نج ــن عس ــة اب ترمج

ــموخ. ــة والش بالعظيم

ــه  فيقــول يف حقــه ابــن كثر:)صنــف تاريــخ الشــام ثامنــني جملــده فهــي باقي
ــأيت  ــن ي ــب م ــني، وأتع ــن املؤرخ ــه م ــن تقدم ــى م ــدر ع ــد ن ــده، وق ــده خمل بع
بعــده مــن املتأخريــن، فحــاز فيــه قصــب الســبق، ومــن نظــر فيــه وتأملــه راى 
ــذروة  ــه ال ــد دهــره يف التواريــخ وان ــه فري ــه وأصلــه، وحكــم بأن مــا وصفــه في
ــدة او  ــني جمل ــام يف ثامن ــخ الش ــبكي:)له تاري ــامريخ()12(. والس ــا يف الش العلي
أكثــر، أبــان فيــه عــام مل يكتمــه غــرة وإنــام عجــز عنــه، ومــن طالــع هــذا الكتاب 
عــرف اىل اي مرتبــه وصــل هــذا األمــام واســتقل الثريــا ومارخــئ بــدر التــامم(

.)13(

ــني  ــق« يف ثامن ــخ دمش ــا »تاري ــة منه ــف اجلليل ــف التصاني والنعيمي:)وصن
ــظ()14( ــه يف احلف ــم منزلت ــه عل ــن تصفح ــدا، وم جمل

أبــن اجلوزي:)صنــف تارخيــا لدمشــق عظيــام جــدا يدخــل يف ثامنــني جملــدة 
ــارا()15(. كب

ــج وكان  ــرج التخاري ــدة وخ ــف املفي ــف التصاني ــن خلگان:)صن ــول اب ويق
حســن الــكام عــى األحاديــث حمفوظــا يف اجلمــع والتأليــف، صنــف التاريــخ 
الكبــر لدمشــق يف ثامنــني جملــد اتــئ فيــه بالعجائــب، وهــو عــى نســق تاريــخ 
ــد العيظــم  ــو حممــد عب بغــداد قــال يل شــيخنا احلافــظ العامــة زكــي الديــن اب
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املنــذري حافــظ مــرص وقــد جــرئ ذكــر هــذا التاريــخ واخــرج يل االعــزم عــى 
ــك  ــن ذل ــع م ــه ورشع يف اجلم ــى نفس ــل ع ــوم عق ــن ي ــخ م ــذا التاري ــع ه وض
الوقــت اال فالعمــر يقــرص عــن ان جيمــع فيــه عليــه عــرف حقيقــة هــذا القــول 
ومتــى يتســع اإلنســان الوقــت حتــى يضــع مثلــه، وهــذا الــذي ضهــر هــو الذي 
اختــاره، ومــا صــح لــه هــذا إال بعــد مســودات مــا يــكاد ينضبــط حرصهــا، ولــه 

غــره مــن تواليــف حســنه وجــزاء فمتعــه()16(.

ويتحــدث احلافــظ يف مقدمــة عــن الكتــاب وعملــه ونجــه فيــه فقــال: »امــا 
بعــد، فــاين كنــت بــدأت قديــام باالعتــزام، لســؤال مــن قابلــت ســؤاله باالمتثال 
وااللتــزام عــى مجــع تاريــخ ملدينــه دمشــق، ام الشــام، فيــه ذكــر مــن حلهــا مــن 
ــت  ــام، فعاق ــه واإلمت ــاز ل ــى اإلنج ــا ع ــه عازم ــدات ب ــام، فب ــل واألع االماث
ــب  ــر وتعاق ــر وكال الناظ ــدة اخلاط ــن ش ــام م ــق االي ــه وعوائ ــازه وإمتام أنج
االالم، فصدفــت عــن العمــل بــه برهــه مــن األعــوام، حتــى كثــر عــي يف إمهــال 
وتركتــه لــوم اللــوام، وحتشــيم مــن حتشــمه ســبب لوجــود االحتشــام، وظهــر 
ذكــر رشوعــي فيــه حتــى خــرج عــن حــد االكتتــام، وامتــرش احلديــث فيــه بــني 
ــو النهــى ودوو األحــكام، ورقــي  ــه اول اخلــواص والعــوام، وتطلــع اىل مطالعت
ــنه  ــة األوىل س ــه مرحل ــن تصنيف ــى م ــك وانته ــرضة املل ــه اىل ح ــي ل ــر مجع خ
549 هجريــا، وبلــغ مخســمئة وســبعني جــزءا ثــم اخــذ يزيــد فيــه، ويضــم إليــه 
مــا يســتجد عنــده حتــى متــت نســخته اجلديــدة واملؤلفــة مــن ثامنــني جملــدا ســنه 
559 هجريــا، وقــدر د. املنتجــد ان احلافــظ ســلخ يف تأليــف تارخيــه ثاثــني ســنه 

واقــل قليــا )17(.
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ــخ  ــاب تاري ــك، كت ــن ذل ــف، ضم ــع وصن ــوت احلموي:)ومج ــول ياق ويق
دمشــق وأخبارهــا واخبــار مــن حلهــا اوردهــا يف مخســمئة وســبعني جــزءا مــن 

ــزء()18(. ــة ج ــدة ثامنامئ ــخة اجلدي ــل، والنس ــه األص جتزئ

ــة  ويقــول الذهبي:)وصنــف ومجــع فاحســن فمــن ذلــك تارخيــه يف ثــامن مئ
جــزء قلــت: اجلــزء عــرشون ورقــه، فيكــون ســته عــرش الــف ورقــه()19(.

ــه بــني  ــه دمشــق مظهــرا مكانت ويف تقديمــة د. شــكري فيصــل، تاريــخ مدين
ــن  ــه م ــه، ومكانت ــخ بخاص ــب التاري ــن كت ــه، م ــة ومكانت ــرتاث بعام ــب ال كت
التاريــخ لبــاد الشــام بوجــه أخــص يقــول: )إنــه يــؤرخ جلوانــب مــن اجلاهليــة 
ــق  ــوا دمش ــني، عرف ــني واملخرضم ــن اجلاهلي ــال م ــم الرج ــث ترج ــن حي م
ــول  ــام يق ــا، ك ــا وأهله ــن واردهي ــا م ــازوا بنواحيه ــا واجت ــو هب ــا او حل وأعامهل
ــة بجوانبهــا والذيــن اتصــل هبــا  ــه، ثــم هــو يــؤرخ ســرة النبوي يف عنــوان كتاب

ــداث()20(. ــن اح ــا م ــا كان فيه ــا وم ــج عنه ونت

املحور الثاين:- الغدير من خالل مرويات اأبن ع�ساكر.

يف شــوق غامــر يمــا القلــوب تطلــع املســلمون اىل اللقــاء العبــادي الســيايس 
الــذي مل يشــهد التاريــخ لــه نضــرا لــه مــن قبــل عندمــا حتــرك موكــب الرســول 
ــه وآلــه يف أواخــر شــهر ذي القعــدة مــن ســنه العــارشة للهجــرة  صــى اهلل علي
باجتــاه مكــة ليــؤدي مناســك احلــج وحيــث اللقــاء العبــادي وحتــت رايــه واحده 

يــرددون شــعارًا واحــدا.
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وكان اإلمــام عــي »عليــه الســام« يف اليمــن وقــد كتــب الرســول )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم(، لألمــام عــي »عليــه الســام« يأمــره بالقــدوم وااللتحــاق 
ــن  ــروج م ــام« باخل ــه الس ــي »علي ــام ع ــه وأرسع اإلم ــج مع ــة ليح ــه يف مك ب

اليمــن.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــزل رس ــال: ن ــم ق ــن األرق ــد أب ــن زي ــد روي ع وق
والــه وســلم(، بــني مكــة واملدينــة عنــد ســمرات مخــس دوحــات عظــام فكنــس 
النــاس مــا حتــت الســمرات، ثــم راح رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
ــا  ــال م ــظ وق ــر ووع ــه، وذك ــى علي ــد اهلل واثن ــا، فحم ــام خطيب ــم ق ــى، ث فص
شــاء اهلل ان يقــول، ثــم قال:»يــا اهيــا النــاس إين تــارك فيكــم أمريــن لــن تضلــوا 
ــون أين أوىل  ــم قال:»أتعلم ــرتيت« ث ــي ع ــل بيت ــاب اهلل، وأه ــا كت اذا أتبعتمومه
باملؤمنــني مــن انفســهم؟« ثــاث مــرات فقــال النــاس نعــم، فقــال رســول اهلل 

ــا مــواله«)21(. )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(:»من كنــت مــواله فــإن علي

ــه  ــكان نزول ــذا امل ــلم(، يف ه ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــه )ص ــبب نزول وكان س
ــه الســام( خليفــه  ــه الــرساء اإلهلــي لتنصيــب أمــر املؤمنــني )علي القــران علي
يف األمــه مــن بعــده وقــد كان تقــدم الوحــي إليــه يف ذلــك مــن غــر توقيــت لــه 

فأمــره حلضــور وقــت بأمــن مــن خــاف القــوم مــن بعــده 

ــاس اىل  ــه الن ــل عن ــم أنفص ــر خ ــاوز غدي ــه أن جت ــل ان ــز وج ــم اهلل ع وعل
ــاىل أن  ــبحانه وتع ــاراد اهلل س ــت، ف ــك الوق ــم يف ذل ــم وبوادهي ــم وأماكنه باده
ــه  ــد للحج ــام( تأكي ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــى أم ــص ع ــامع الن ــم لس جيمعه

ــده. ــول اهلل بع ــي الرس ــه والوح ــه في علي
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ــي،  ــامء املذهب ــن االنت ــر ع ــض النظ ــلم بغ ــص كل مس ــة خت ــذه البيع وان ه
لكونــا اإلهلــي، وأمــر ربــاين والمــه كانــت حديثــه العهــد باإلســام جــاء األمر 
اإلهلــي بواقعــة الغديــر لتــايف األخطــار وهتديــد املجتمــع اإلســامي، وبنفــس 
الوقــت لكــي ال تــرتك األمــه بــدون قائــدا دنيــا، وسياســيا، معلــن ومنصــوص 

عليــه.

ــام  ــم األم ــر خ ــلم( يف غدي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص ــة الرس وان وصي
ــاموية. ــب الس ــخ. والكت ــا يف التاري ــبقتها وصاي ــام( س ــه الس ــي )علي ع

ــا وكــامالت وســجايا، مل  ــه الســام( مجــع فضائــل ومزاي واإلمــام عــي )علي
ــذه  ــت ه ــك كان ــلم(، لذل ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا إال. رس جيمعه

ــام(. ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــع أم ــا مج ــة م ــًا حصيل ــة أعان الواقع

روي عــن ابــن حذيفــه بــن أســيد قــال: ملــا قفــل رســول اهلل )صــى 
ــجرات  ــن ش ــه ع ــى أصحاب ــوداع ن ــة ال ــن حج ــلم( ع ــه وس ــه وال اهلل علي
ــم  ــم بعــث إليهــم فصــى حتتهــن، ث ــوا حوهلــن، ث ــات أن نيزل بالبطحــاء متقارب
ــب، وإين  ــي فأجي ــه ادع ــر أن ــف اخلب ــأين اللطي ــد نب ــاس ق ــا الن ــام فقال:»أهي ق
مســؤول وانتــم مســؤولون فــامذا انتــم تقولــون؟«، قالوا:نشــهد أنــك قــد بالغت 
ونصحــت وجهــدت فجــزاك اهلل خــرا، قال:»الســتم تشــهدون أن ال الــه اال اهلل 
وأن حممــد عبــده ورســوله، وأن جنتــه حــق، ونــاره حــق، وان املــوت حــق، وأن 
البعــث بعــد املــوت حــق، وأن الســاعة اتيــه آليــب فيهــا، وان اهلل يبعــث مــن يف 
القبــور؟« قالــوا بــى نشــهد يذلــك، قاب:»اللهــم نشــهد«، ثــم قال:»أهيــا النــاس 
إن اهلل مــوالي، وأنــا مولــئ املؤمنــني، وإين اولــئ هبــم مــن أنفســهم، مــن كنــت 
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مــواله فهــذا عــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعاد مــن عــاداه«، ثــم قال:»أهيا 
النــاس إيل فــرط لكــم وأنكــم واردون عــى احلــوض، حــويض أعــرض ممــا بــني 
بــرصى وصنعــاء، فيــه عــدد النجــوم قدحــان فضــه، وأين ســائلكم حــني تــردون 
عــي عــن الثقلــني، فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهام للثقــل األكــر كتاب اهلل ســبب 
طرفــه بيــد اهلل عــز وجل وطرفــه بأيديكــم فأمتســكوا بــخ وال تضلــوا وال تبدلوا، 
وعــرتيت آهــل بيتــي، فأنــه قــد انبــاين اللطيــف اخلبــر أنــام لــن يتفرقــا حتــى يــرد 

عــي احلــويض«)22(

روي عــن الــراء بــن عــازب قــال: خرجنــا مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
والــه وســلم(، حتــى نزلنــا غديــر خــم مناديــا ينــادي، فلــام اجتمعنا قال:»الســت 
اولــئ بكــم مــن انفســكم؟«، قالنــا بــى يــا رســول اهلل، قــال »الســت أوىل بكــم 
مــن أمهاتكــم« قلنا:بــى يــا رســول اهلل، قــال: »الســت أوىل بكــم مــن أباءكــم؟«، 
قلنــا: بــى يــا رســول اهلل، قال:»الســت أوىل بكــم، الســت الســت؟« قلنــا: بــى 
بــى يــا رســول اهلل ثقال:»فمــن كنــت مــواله فــإن عليــا بعــدي مــواله، اللهــم 
وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه«، فقــال عمــر ابــن اخلطاب:هنيئــا لــك يــا أبــن 

أيب طالــب أصبحــت اليــوم ويل كل مؤمــن )23(

وكذلــك عــن الــراء بــن عــازب قــال: كنــا مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــح لرس ــوداع فكس ــة ال ــلم(، يف حج ــه وس وال
ــا  ــا علي ــه، فدع ــاة جامع ــاس للص ــودي يف الن ــجرتني ث ن ــت ش ــلم( حت وس
واخــذ بيــده، فأقامــه عــن يمينــه فقــال: »الســت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســكم؟« 
ــى، ويف أحــد  ــكل مؤمــن مــن نفســه؟«، قالوا:ب ــى، قال:»الســت أوىل ب قالوا:ب
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ــا  ــي وأن ــذا ولي ــى، قال:»ه ــوا: ب ــم«؟، قال ــي أمهاتك ــت ازواج ــني »الس احلديث
مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه«، فقــال لــه عمــر: هنيئــا لــك يــا 

ــوالي ومــوىل كل مؤمــن )24( ــت م ــي أصبح ع

ففــي روايــة عــن جابــر بــن عبــد اهلل قال:»خــرج رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه ونــزل معــه عــي بــن أيب  ــه وســلم( حتــى نــزل بخــم فتنخــى النــاس عن وال
طالــب، فشــق عــى النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وتأخــر النــاس عنــه، 
ــن  ــا بجمعهــم، فلــام اجتمعــوا قــام فيهــم وهــو متوســد عــى عــي ب فأمــر علي
ــت  ــد كره ــاس اين ق ــا الن ــال: »أهي ــم ق ــه، ث ــى علي ــد اهلل وأثن ــب، فحم أيب طال
ختلفكــم وتنحيكــم عنــي حتــى خيــل إيل أنــه ليــس شــجرة ابغــض أليكــم مــن 
شــجرة تلينــي«، ثــم قال:»لكــن عــي ابــن أيب طالــب أنزلــه اهلل منــي بمنزلتــي 
ــي  ــريب وصحبت ــى ق ــار ع ــه ال خيت ــه راِِض، فأن ــا عن ــام أن ــه ك ــه، ريض اهلل عن من
ــم وآل  ــواله، الله ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــم قال:»م ــه ث ــع يدي ــم رف ــيئا«، ث ش
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاس اىل رس ــدر الن ــاداه«، وابت ــن ع ــاد م ــن وااله وع م
ــا  ــام تنخين ــول اهلل، أن ــا رس ــه ويقولون:ي ــون إلي ــون ويترضع ــلم( يبك ــه وس وال
كراهيــة ان نثقــل عليــك، فنعــوذ بــاهلل مــن ســخط اهلل وســخط رســوله، فــريض 
عنهــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( عنــد ذلــك، فقــال ابــو بكــر: 
يــا رســول اهلل، اســتغفر لنــا مجيعــا، فقــال هلم:»ابــرشوا فــو الــذي نفــيس بيــده 
ــِف  ــع كل ال ــاب وم ــر حس ــا بغ ــبعون ألف ــايب س ــن أصح ــة م ــن اجلن ليدخل

ــًا ــا ومــن بعدهــم مثلهــم أضعاف ســبعون الِف

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا، وكان رس ــول اهلل زدن ــا رس ــر: ي ــو بك ــال اب «، ق
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ــه،  ــآ كفي ــل م ــك الرم ــن ذل ــه م ــن بيدي ــل، فحف ــع رم ــلم( يف موض ــه وس وال
ثــم قال:»هكــذا«، قــال ابــو بكر:زدنــا يــا رســول اهلل، فقــال مثــل ذلــك ثــاث 
مــرات، فقــال أبــو بكــر: زدنــا يــا رســول اهلل، فقــال عمــر: ومــن يدخــل النــار 
بعــد الــذي ســمعناه مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بعــد ثــاث 
حثيــات مــن الرمــل مــن فضحــك رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، 
ــن  ــم م ــويف عدهت ــى ي ــي حت ــذا أمت ــي هب ــا يف ــده م ــيس بي ــذي نف فقال:»وال

ــراب«)25(. األع

املحور الثالث:- اأحاديث الغدير عند اأبن ع�ساكر.

أن حادثــه تفصــح بوضــوح عــن أن الواليــة مذهــب إهلــي ويــوم الغديــر هــي 
ــزل إليــك  ــغ مــا أن تنصيــب للــويل بأمــر مــن اهلل لرســوله:»يا أهيــا الرســول بل

مــن ربــك وإن مل تفعــل فــام بلغــت رســالة.... «)26(

ــه  ــة لام ــة التكاملي ــن احلال ــر ع ــام يع ــم يف اإلس ــر اىل أن احلك ــذا يش وه
واخلافــة اإلهليــة لإلنســان، وعصمــة األنبيــاء واألوليــاء مــن مجلــة مــا أختــص 
بــه الشــيعة، بــأن األنبيــاء واألئمــة املعصومــني مــن الذنــوب صغرهــا وكبرهــا، 
ومــا فــوق ذلــك، ألن احلاكــم اإلهلــي يتحمــل مســؤوليه أقامــه احلــق، والقســط 
والعــدل بــني النــاس، وذلــك مــن خــال االلتــزام بتطبيــق األحــكام الرشعيــة 

التــي وضعهــا اهلل تعــاىل مــن أجــل أقامــه احلــق والعــدل بــني النــاس.

وقــد صــدر مــن فــم رســول اهلل حممد)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، املبــارك 
ــى اهلل  ــي )ص ــا النب ــه أدىل هب ــه مهم ــكام رشعي ــث وأح ــدة أحادي ــف ع الرشي
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ــني  ــو تعي ــة، وه ــض الصحاب ــه لبع ــر متوقع ــت غ ــلم( كان ــه وس ــه وال علي
ــات  ــن اخلاف ــر م ــاك الكث ــع هن ــك وق ــة، لذل ــرتض الطاع ــام مف ــه وإم خليف
ــم  ــدًا منه ــاب كل واح ــنه والكت ــرك الس ــه وت ــب اآلن ــبب ح ــات، بس واملدامه
يميــل حســب هــواه وميولــه الســيايس، والعقائــدي، والفكــري، ضنــًا منهــم أن 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( عملــة برئيــه خــاف الســنه والقــران، 
وهلــذا الســبب أصبحنــا نعــاين مــن الفرقــة واالختــاف مــن يــوم الغديــر حتــى 
عرصنــا احلــايل تاركــني اآليــات التــي نزلــة بحــق اإلمــام عــي »عليــه الســام« 

ــه مــن اهلل. ــة ومنزلت ــا مكان ــي بينــت لن والت

روي عــن اإلمــام عــي أبــن موســى الرضــا )عليــه الســام( عــن بيــه، عــن 
جــده جعفــر عــن ابيــه، عــن جــده عــي أبــن احلســني بــن عــي بــن أيب طالــب 
ــول اهلل  ــام(:قالت:قال رس ــا الس ــه )عليه ــة فاطم ــن ام ــام(، ع ــن الس )عليه

ــه«)27(. ــي ولي ــه فع ــت ولي ــلم(:»من كن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص

ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــال:أن رس ــاس ق ــن عب ــن أب ــدادي ع ــب البغ روي اخلطي
ــواله«)28(. ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــلم(، قال:»م ــه وس ــه وال علي

يف روايــة عــن بريــده قــال: بعــث رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
بعثتــني اىل اليمــن عــى أحدامهــا عــي بــن أيب طالــب، وعــى اآلخــر خالــد بــن 
الوليــد فقــال: وإذا التقيتــم فعــي عــى النــاس، وأن افرتقتــام فــكل واحــٍد منكــام 
عــى جنــده«، قال:فلقينــا بنــي زيــد مــن أهــل اليمــن، فاقتتلنــا عــى أمــرأه مــن 
ــد اىل رســول اهلل )صــى اهلل  ــن الولي ــد اب ــدة فكتــب معــي خال ــال بري الســبي ق
عليــه والــه وســلم( خيــره بذلــك فلــام أتيــت النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فقلــت: 
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ــه،  ــي أن أطيع ــل وامرتن ــع رج ــي م ــذ، بعثتن ــكان العائ ــذت م ــول اهلل ه ــا رس ي
فبلغــت مــا أرســلت بــه، فقــال الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(:»ال تقــع 

يف عــي فانــه منــي وأنــا منــه، وهــو وليكــم بعــدي«)29(.

وجــاء لــدى أبــن حنبــل يــروي عــن أبــن بريــده عــن أبيــه قــال: ويف حديــث 
وكيــع قال:قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(:»من كنــت وليــه فــإن 

عي وليــه«)30(.

وعــن أبــا هريــره، عــن عمــر ابــن اخلطــاب قال:قــال رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم(:»من كنــت مــواله فعــي مــواله«)31(

عــن أبــن بريــده، عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( قال:»مــن 
كنــت وليــه فعــي وليــه«)32(

وعــن جابــر قــال: ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، يــوم 
غديــر خــم يقــول: »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله«)33(

عــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عقيــل قــال: كنــا عنــد جابــر بــن عبــد اهلل، وعنده 
حممــد بــن احلنفيــة، فجــاء رجــل مــن أهــل العــراق فقــال: انشــدك بــاهلل يــا جابر 
إال أخرتنــي مــا ســمعت مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، قــال 
جابر:كنــا مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( فخــرج مــن خبــاء او 

فســطاط، فقــال: »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله«)34(

وجــاء لــدى اخلطيــب البغــدادي عــن أنــس قــال: ســمعت رســول اهلل)صــى 
اهلل عليــه والــه وســلم(، يقول:»مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن 
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وااله وعــاد مــن عــاده«)35(.

يف روايــة تقول:)اقبــل عــي وعمــر جالــس يف جملســه، فلــام راه عمــر تضعضع 
وتواضــع، وتوســع لــه يف املجلــس فلــام قــام عــي قــال بعــض القــوم: يــا أمــر 
ــد،  ــه حمم ــن أصحاب ــٍد م ــه بأح ــا تصنع ــًا م ــي صنيع ــع بع ــك تصن ــني ان املؤمن
ــت  ــه تضعضع ــام رأيت ــك كل ــال: رأيت ــا؟، ق ــع ب ــي اصن ــا رأيتن ــر: وم ــال عم ق
ــوالي  ــه مل ــي واهلل أن ــا يمنعن ــال: وم ــس، ق ــى جيل ــعت حت ــت واوس وتواضع

ــن()36( ــوىل كل مؤم وم

ــول اهلل  ــمع رس ــن س ــد اهلل م ــهد الناس:أنش ــة يش ــَا يف الرحب ــهدت علي ش
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يقــول يــوم غديــر خم:»مــن كنــت مــواله فعــي 
مــواله«، ملــا قــام، نشــهد، قــال عبــد الرمحن:فقــام أثنــا عــرش بدريــًا، كأين أنظــر 

ــوا: ــم، فقال اىل أحده

ــوم  ــول ي ــلم( يق ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــمعنا رس ــا س ــهد أن نش
غديــر خم:»الســت أوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم، وأزواجــي أمهاهتــم؟«، فقلنــا: 
بــى يــا رســول اهلل، قال:»مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله 

وعــاد مــن عــاداه«)37(.

ــه وســلم(  ــه وال روي عــن عــامر أبــن يــارس عــن رســول اهلل )صــى اهلل علي
قــال:»اويص مــن أمــن يب وصدقنــي بواليــة عــي أبــن ايب طالــب، مــن تــواله، 
فقــد تــوالين ومــن تــوالين فقــد تــوىل اهلل، ومــن احبــه فقــد أحبنــي ومــن أحبنــي 

فقــد أحــب اهلل«)38(.
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وعــن ابــن عبــاس قال:قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه واله(:مــن أرسه أن 
حييــا حيــايت ويمــوت ممــايت، ويســكن جنــه عــدن غرســها ريب، فاليــوم عليــَا مــن 
بعــدي، واليــوال وليــه، وليقتــد باألئمــة مــن بعــدي، فإنــم عــرتيت خلقــوا مــن 
طينتــي، رزقــوا فهــاًم وعلمنــًا، ويــل للمكذبــني بمفصلهــم مــن أمتــي، القاطعني 

فيهــم صلتــي ال أناهلــم اهلل شــفاعتي«)39(.

ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــول النب ــى ق ــول يف معن ــافعي يق ــن الش روي ع
وســلم(، لعــي بــن ايب طالــب: »مــن كنــت مــواله فعــي مــواله« يعنــي بذلــك 
والء اإلســام وذلــك قــول اهلل عــز وجل:»ذلــك بــأن اهلل مــوىل الذيــن أمنــو وإن 

ــم«)40(. ــوىل هل ــن ال م الكافري

ــن اخلطــاب لعــي: أصبحــت مــوىل كل مؤمــن، ويقــول  وأمــا قــول عمــر ب
ــلم. ويل كل مس

فــروي عــن أيب االعــرايب قــال: املــوىل املالــك، وهــو اهلل، واملــوىل الرشيــك، 
ــه قــول  ــويل، ومن واملــوىل احلليــف، واملــوىل املحــب، واملــوىل اللــوي، املــوىل ال
ــاه  ــواله« معن ــي م ــواله فع ــت م ــلم(:»من كن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص النب

ــًا« )41( ــول علي ــوالين فاليت ــن ت م

ــق،  ــوىل اخلل ــَا م ــة:إن علي ــول الرافض ــام تق ــو ك ــس ه ــب: ولي ــال ثعل ق
ــا  ــول، الن ــاب املعق ــن ب ــد م ــه يفس ــذا، ألن ــة يف ه ــرت الرافض ــم وكف ومالكه

ــة )42(. ــة والطاع ــاب املحب ــن ب ــه م ــاه ولكن رأين

قــول ابــن عســاكر عــى كام ثعلــب قــال يــدل عــى أن املــوىل والوىل:املحب، 
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.)43( ما 

وعــن أمحــد أبــن حنبــل:أن البنــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( قــال يــوم 
غديــر خم:»مــن كنــت مــواله فعــي مــواله«، قــال: فــزاد النــاس بعــد:وال مــن 

وااله وعــاد مــن عــاداه )44(.

ــه يف احلديــث هــو املــراد بكلمــة )مــواله(  ولكــن أن أهــم مــا ينبغــي معرفت
فإنــا أذا اتضــح معناهــا صــار معنــى هــذا احلديــث واضحــًا جليــًا، ألن باقــي 

ألفــاظ احلديــث وأضحــه ال نــزاع فيهــا.

ــك،  ــرب املل ــرب، منها:ال ــة الع ــام يف لغ ــره ك ــان كث ــا مع ــه هل ــوىل كلم وامل
ــع،  ــب، التاب ــارص، واحل ــق والن ــه، واملعت ــم علي ــم، املنع ــد، املنع ــيد، والعب والس
اجلــار، وأبــن العــم، واحلليــف، والعقيــد، الصهــر، والــويل الــذي يــي عليــك 

ــرك )45(. أم

ــاء يف  ــد ج ــا ق ــورة، وأكثره ــاين املذك ــداد املع ــد تع ــر بع ــن االث ــال أب وق
ــه، وكل مــن  ــه احلديــث الــوارد في احلديــث، فيضــاف كل واحــِد اىل مــا يقتضي
ويل أمــرًا أو قــام بــه فهــو مــواله ووليــه كــام يف قــول عمر:لعــي )أصبحــت مــوىل 

ــن()46(. ــن، أي ويل كل مؤم كل مؤم

يــروي ابــن ماجه:املــراد باملــوىل يف احلديــث هــو الــويل، وهــو القائــم باألمــر، 
األوىل بالتــرصف كقوهلــم:ويل الطفــل، وويل الــدم، فــا يــراد بالــويل إال األوىل 
بالتــرصف، الن هــذا هــو املعنــى املتبــادل عنــد إطــاق الــويل، وملــا ورد يف كثــر 
مــن طــرق احلديــث أن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( قال:»أهيــا النــاس، 
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ــا رســول اهلل، قال:»فمــن كنــت  ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم؟، قالوا:بــى ي
مــواله فعــي مــواله«)47(.

ومــع أن املــوىل لــه معــان متعــددة ويعــرف املــراد مــن اللفــظ بالقرينــة، أال أن 
قوله:»الســت أوىل بكــم مــن أنفســكم«، يــدل بوضــوح عــى أن املــراد باملــوىل يف 
احلديــث هــو األوىل باملؤمنــني مــن انفســهم، وال يمكــن التشــكيك يف أن هــذا 

هــو املعنــى املــراد يف احلديــث بعــده، ووجــود هــذه القرينــة واضحــه جــدًا.

يف روايــة أخــرئ عــن أبــن كثــر يف البدايــة والنهايــة ايضــًا عــن أيب هريره:أنــه 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــده ع ــلم( بي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــذ النب ــا اخ مل
قال:»مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله، أنــزل اهلل عــى النبــي )صــى اهلل عليــه 
والــه وســلم( قولــه تعاىل:»اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وامتمــت عليكــم نعمتــي 

ورضيــت لكــم اإلســام دينــًا«)48(.

وروي عــن الشــيخ املفيــد يف كتــاب اإلرشــاد، عــن اإلمــام الصــادق )عليــه 
الســام(:أن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بعــد أن انتهــى مــن خطابــه 
ــه فوجــًا فوجــًا  ــأن يدخلــوا علي أمــر بتنصيــب لعــي خيمــه، وأمــر املســلمني ب
ــه  ــر أزواج ــك، وأم ــم ذل ــاس كله ــل الن ــني، ففع ــرة املؤمن ــه بأم ــلموا علي ويس
وســائر نســاء املؤمنــني، ممــن معــه أن يفعلــن ذلــك، قــال لــه عمــر أبــن اخلطــاب 
يــوم ذاك، بــخ بــخ لــك يــا عــي أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن ومؤمنــه 

.)49(

وجــاء يف كتــاب الــكايف، عــن األمــام الباقر)عليــه الســام( انــه قال:»أمــر اهلل 
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عــز وجــل رســوله)صى اهلل عليــه والــه وســلم( بواليــة عــي )عليــه الســام(، 
وأنــزل عليــه »أنــام وليكــم اهلل ورســوله والذيــن امنــوا والذيــن يقيمــون الصــاة 
ــة، فأمــر اهلل  ــدروا ماهــي الوالي ــم ي ــزكاة وهــم راكعــون«)50(، فل ــون ال ويؤت
ــرس  ــام ف ــة ك ــي الوالي ــم ماه ــرس هل ــلم(، ان يف ــه وس ــه وال ــى اهلل علي حممد)ص
ــدره  ــاق ص ــن اهلل ض ــك م ــاه ذل ــام أت ــوم، فل ــج والص ــزكاة واحل ــاة وال الص
ــا  ــه: »ي ــه فأوحــئ إلي ــوه وراجــع رب ــدوا عــن دينهــم وأن يكذب وختــوف أن يرت
أهيــا الرســول بلــغ مــا نــزل أليــك مــن ربــك وإن مل تفعــل فــام بلغــت رســالته 
ــة  ــام بوالي ــل وق ــز وج ــر اهلل ع ــدع بأم ــاس«)51(، فص ــن الن ــك م واهلل يعصم
عــي يــوم الغديــر خــم، وانــزل اهلل جــل وعــا بعــد ذلــك »اليــوم أكملــت لكــم 

ــًا«)52(. دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دين

وعــى أي حــال، فقــد روحــي حديــث الغديــر بنصــه الــذي ذكرنــاه معظــم 
املؤرخــني واملفرسيــن واملحدثــني مــن الفريقــني الســنه والشــيعة، حتــى أصبــح 
مــن األحاديــث املتواتــرة التــي الشــك وال ريــب يف صدورهــا عــى لســان النبي 

)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، بــني مجيــع املســلمني.

وهنــا البــد مــن تأكيــد ان معنــى الواليــة يف كام النبــي )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( يف حديــث الغديــر هــو احلكــم، فقــد اراد النبــي )صــى اهلل عليــه والــه 
ــه،  ــي ولي ــادة فع ــم والقي ــى احلك ــواله« بمعن ــت م ــن كن ــلم(، أن يقول:»م وس
والدليــل عــى ذلــك هــو املقدمــة التــي ســأل فيهــا رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 

والــه وســلم( ســؤاالً تقريريــًا ألســت أوىل باملؤمنــني مــن انفســهم؟؟

ــة واحلكــم والســلطة عــى املؤمنــني حيــث  ــا الــذي أعطــاين اهلل الوالي أي أن
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أين أوىل باملؤمــن مــن نفســه، فمــن كنــت أوىل بــه مــن نفســه فعــي أوىل بــه مــن 
نفســه، هــذا الواليــة التــي أعطــاين اهلل أياهــا فــاين أعطيهــا لعــي مــن بعــدي بأمر 
مــن اهلل فالنبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، يتحــدث عــن الواليــة بمعنــى 
ــاج أن  ــرصة، وحيت ــاج اىل الن ــذي حيت ــم ال ــى احلاك ــوايل بمعن ــن ال ــم وع احلك

ــع احلــاالت والــرضوف. ــام دار يف مجي يكــون معــه احلــق حيث

ــة  ــى املحب ــة بمعن ــرس الوالي ــاول أن يف ــض ح ــك ألن البع ــد ذل ــا نؤك أنن
ــت  ــلم(:»من كن ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــرس كام النب ــه ف ــرصة أي أن والن
مــواله فهــذا عــي مــواله« أي مــن كنــت حمبــه فهــذا عــي حمبه ومــن كنــت نارصه 
فهــذا عــي نــارصه، ولكننــا نــرى أن النبــي )صــى اهلل عليــه واله وســلم( لــو اراد 
أن يبلــغ هــذا املعنــى فــأن النبــي ال حيتــاج اىل كل هــذا اإلنــذار والتهديــد الــذي 
ذكرتــه اآليــة الكريمــة، بحيــث هــذا بحيــث هــذا املعنــى ال حيتــاج اىل كل هــذا 
االجتــامع الكبــر للمســلمني يف قلــب الصحــراء، ويف يــوم شــديد احلــر، ويف حر 
الظهــرة، وال حيتــاج اىل كل هــذا اجلهــد واملعانــاة التــي عاناهــا املســلمون عندمــا 
حطــوا رحاهلــم يف الصحــراء حتــت حــر الشــمس الشــديد فابــد مــن أن يكــون 
األمــر الــذي يبلغــه النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( للمســلمني يف غايتــه 
ــة، وأســمى وأكــر مــن جمــرد احلــب والنــرصة، واملــودة ومــا اىل ذلــك،  األمهي
ــادة واخلافــة  ــة التــي هــي بمعنــى احلكــم والقي وليــس ذلــك األمــر إال الوالي
ــه،  ــلم( وحكم ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــة النب ــداد لوالي ــي امت ــي ه والت
والتــي هبــا يضمــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه واله وســلم(، مســتقبل اإلســام 

ومســتقبل األمــه مــن بعــده.
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ــه  ــن ذي احلج ــرشه م ــامين ع ــوم ث ــام ي ــن ص ــال: م ــره ق ــن أيب هري ــه ع روي
ــا أخــذ النبــي )صــى  ــر خــم مل ــوم غدي ــام ســتني شــهرًا، وهــو ي ــه صي ُكتــب ل
اهلل عليــه والــه وســلم( بيــد عــي بــن أيب طالــب فقال:»الســت ويل املؤمنــني؟«، 
ــر  ــال عم ــواله«، فق ــِي م ــواله فع ــت م ــن كن ــول اهلل، قال:»م ــا رس ــى ي قالوا:ب
ــوىل كل  ــوالي وم ــت م ــب، أصبح ــن أيب طال ــك يأب ــخ ٍل ــٍخ ب ــاب: ب ــن اخلط أب
مســلم، فأنــزل اهلل تعــاىل »اليــوم اكملــت لكــم دينكــم« ومــن صــام يــوم ســبعه 
وعرشيــن مــن رجــب كتــب لــه صيــام ســتني شــهرًا، وهــو أول نــزول جرئيــل 

ــالة )53(. بالرس

املحور الرابع:-رواة حادثه الغدير عند اأبن ع�ساكر.

حديــث الغديــر هــو حديــث متواتــر ســطر يف كثــر مــن الكتــب اإلســامية 
ــن  ــث م ــرات احلدي ــض فق ــام أن بع ــيعة ك ــنه والش ــد الس ــخ عن ــر التاري ــى م ع
ــه الكثــر مــن  ــر حيــث نقل قبيــل »مــن كنــت مــواله فهــذا عــي مــواله« متوات
الصحابــة والتابعــني وتشــتهر هــذه الواقعــة اإلســامية بكثــره رواهتــا وتطابــق 

املســلمني عــى أصــل وقوعهــا.

فالذيــن ذكــروا وحدثــوا بحديــث الغديــر الــذي هــو وصيــه النبــي )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم(، حســب مــا يذكرهــم التاريــخ هــم مــن األصحــاب )115( 
ــدد  ــاف ع ــم أضع ــل أن عدده ــة قي ــى رواي ــني )89( وع ــن التابع ــًا وم صحابي
ــم  ــغ عدده ــني فيبل ــامء واملحدث ــن العل ــث م ــذا احلدي ــا رواة ه ــة، وام الصحاب

ــًا. )370(راوي
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ــه  ــن رووا حادث ــرواة الذي ــهر ال ــن اش ــض م ــتعرض بع ــوف نس ــل س وه
غديــر خــم مــن الصحابــة، والتابعــني، والعلــامء،، واملحدثــني ممــن ذكرهــم أبــن 

ــق(. ــه دمش ــخ مدين ــه )تاري ــاكر يف كتاب عس

1- أبــا هريره:-عــى الرغــم مــن شــهرة أيب هريــره الكبــرة بــني الصحابــة، 
ــوض،  ــن الغم ــه م ــا هال ــه حتيطه ــخصيته وحيات ــية لش ــامل األساس إال أن املع
والنمــوذج البــارز لذلــك أن االختــاف يف ضبط أســمه ونســبة بالغ بــني املصادر 
درجــه بحيــث قبــل: إن اختافــًا مل حيــدث يف ضبــط أســم شــخص طيلــة التاريخ 
ــة:  ــهر يف اجلاهلي ــامئه األش ــني أس ــمه، وب ــط أس ــدث يف ضب ــام ح ــامي ك اإلس

عبــد شــمس وعبــد غنــم، ويف اإلســام عبــد اهلل، وعبــد الرمحــن)54(.

ــره، األن أن  ــأيب هري ــاس ب ــه وســلم( او الن ــه وال ــي )صــى اهلل علي ــاه النب كن
هــذه الكنيــه مأخــوذة مــن مصغــر هــر.

ويــروي ابــن أســحاق عــن ايب هريــره نفســه أن اســمه كان يف اجلاهليــة عبــد 
شــمس بــن صخــر، ثــم تغــر يف اإلســام اىل عبــد الرمحــن، وقــد دعــاه الرســول 

)صــى اهلل عليــه والــه وســلم(بأيب هريــره )55(.

وتــويف )59، 58، 57( وهــو أبــن ثــامن وســبعني عامــا، وعــى مــا يبــدوا أن 
أبــا هريــره أعتنــق اإلســام مــع الوفــد اليمنــي الــذي جــاء اىل النبــي )صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم( ســنه 7للهجــره )628 م(، وعــرف مــن مجلــة مــن أعرضــوا 

عــن أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( بعــد صفــني )56(.

ــند يف  ــه مس ــد حديث ــث يوج ــر، حي ــث الغدي ــوا بحدي ــن حتدث ــة م ــن مجل وم
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ــد هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال  ــخ اخلطيــب البغــدادي، وكذلــك عن تاري
ــره. ــا هري ــا رواه اب للمــزي ومناقــب اخلوارزمــي وعــدد مــن ذكــروا م

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب األم ــد اصح ــازب:- أح ــن ع ــراء ب 2- ال
ــاذ  ــد أفخ ــارث أح ــي ح ــن بن ــار م ــن األنص ــراء م ــنه 71 او 72، ال ــوىف س املت

قبيلــة األوس يف املدينــة )57(.

لــه عــدة كنــئ ولكــن أشــهرها أبــو عــامره )58(، أســلم الــراء بعــد هجــرة 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه اىل املدينــة املنــورة، وكان وقتهــا اليــزال شــابًا صغرًا.

من املحتمل أن أباه اسلم أيضًا )59(.

ــره  ــدق وكان عم ــزوة اخلن ــي غ ــراء ه ــا ال ــارك فيه ــه ش ــت اول معرك كان
ــلها  ــي أرس ــه الت ــن احلمل ــن ضم ــراء م ــد كان ال ــنه )60(، وق ــذاك 15 س وقت
ــادة  ــًا بقي ــنه 10 هجري ــن يف س ــلم( اىل اليم ــه وس ــه وال ــول)صى اهلل علي الرس
ــه الســام(، الــذي كان  ــواء عــي )علي ــم أنظــم حتــت ل ــد، وث ــن الولي ــد أب خال

ــًا )61(. ــن أيض ــه( اىل اليم ــه وال ــى اهلل علي ــي هص ــه النب ــد بعث ق

ذكــر اليعقــويب أن الــراء بــن عــازب مــن الذيــن امتنعــوا عــن بيعــه أيب بكــر 
ــي  ــر بن ــذي أخ ــو ال ــلم(، وه ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــل النب ــد رحي بع
هاشــم بــام جيــري يف ســقيفة بنــي ســاعد وهــم مشــغولون بتجهيــز النبــي )صــى 

ــه وســلم()62( ــه وال اهلل علي

ونقل أن الراء كان من الذين بايعوا أمر املؤمنني )عليه السام( )63(

ــني  ــل وصف ــام( يف اجلم ــه الس ــي )علي ــام ع ــب األم ــرتك اىل جان ــد أش وق
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والنهــروان، وقــد ارســله األمــام )عليــه الســام( اىل اخلــوارج كــي يدعوهــم أن 
ــه الســام( )64(. يعــودوا اىل معســكر األمــام عــي )علي

نقــل الــراء جمموعــه مــن األحاديــث النبويــة تــدل بعــض األحاديــث عــن 
ــث  ــراء حدي ــد ال ــارزة عن ــات الب ــن الرواي ــة )65(، وم ــرة النبوي ــه س اهتامم

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــر )66( وكان م الغدي

وتــويف الــراء أيــام ســيطرة مصعــب أبــن الزبــر عــى العــراق وقــد تــويف يف 
الكوفــة او يف املدينــة )67(، وكان قــد ذهــب البــرصة يف أخــر ايــام حياتــه )68(.

ــو  ــًا، ه ــلمي )ت62( هجري ــهل األس ــو س ــب: أب 3- بريــدة بــن احلصي
الصحــايب بــن احلصيــب بــن عبــد اهلل بــن احلــارث بــن األعــرج بــن ســعد بــن 
عــدي، بــن ســهم بــن مــازن بــن احلــارث بــن ســامات بــن أســلم بــن أقــى، 
بــن حارثــه بــن عمــرو بــن عامــر األســلمي، يكنى:أبــا عبــد اهلل وقيل:أبــا ســهل 

ــداهلل )69(. ــان، واملشــهور أبوعب ــا ساس ــب، وقيل:أب ــا احلصي وقيل:أب

4-جابــر بــن عبــد اهلل األنصاري:مــن أصحــاب البنــي )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم(، واألمــام عــي )عليــه الســام( الذيــن بايعــوه يف بيعــه العقبــة الثانيــة، 
مــن احلفــاظ ومكثــري احلديــث وهــو أول مــن زار قــر األمــام احلســني )عليــه 
الســام( وكان جابــر مــن املعمريــن حتــى ادرك األمــام الباقــر )عليــه الســام( 

فأبلغــه ســام اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه.

عمرو بن حرام بن كعب بن غنم الذي ينتهي نسبه اىل اخلزرج )70(.

ــاير  ــه س ــر ولعل ــن ايب بك ــر م ــني جلاب ــف مع ــن موق ــادر ع ــدث املص مل تتح
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ــم عــدل بعــد ذلــك اىل صــف اإلمــام  ــادئ األمــر ث ــن واالنصــار يف ب املهاجري
ــام( )71(. ــم الس ــت )عليه ــل البي ــام( وأه ــه الس ــي )علي ع

وكان جابــر مــن املقاتلــني حتــت لوائــه )عليــه الســام( يف فــرته خافــه اإلمام 
عي )عليــه الســام( )72(.

ــاك  ــه هن ــة فلقي ــاورة بمك ــر املج ــرر جاب ــره ق ــن عم ــرة م ــنه األخ ويف الس
الكثــر مــن كبــار التابعــني، كعطــاء بــن أيب ربــاح وعمــرو بــن دينــار وكان قــد 

ــرصه )73(. ــف ب ك

وذكــر املــزي جمموعــه مــن الروايــات يف حتديــد تاريــخ وفاتــه حيــث 
.)74( هجريــًا   68 ســنه  قال:مــات 

5-جريــر بــن عبــد اهلل البجــي: األمحــيس اليمنــي الصحــايب مشــهور 
)ت151( وقــد جريرعــى النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(، يف املدينــه وأســلم يف 
رمضــان ســنه 10 هجريــًا، وهــو الــذي حطــم صنــم بعــض القبائــل العربيــه(، 
يف عهــد األمــام عــي )عليــه الســام( تلقــئ جريــر بعــد حــرب اجلمــل رســاله 

ــه )75( ــب اىل الكوف ــه، وذه ــه باخلاف ــي فبايع ــام ع ــن األم م

وأرســله اإلمــام عــي )عليــه الســام( ســفرًا اىل معاويــه ليأخــذ منــه البيعــه، 
لكنــه فشــل يف مهمتــه وجــرئ جــدال بينــه وبــني مالــك األشــرت، دفــع جريــرًا 
ألبتعــاد عــن اإلمــام عــي )عليــه الســام( وغــادر الكــوف، وعــى الرغــم مــن 
وقــوف جريــر عــى حيــاد يف معوكــة صفــني إال أن ميلــه لعــي )عليــه الســام(، 

كان وراء تشــيع البجلــني، ويعــد مــن أشــهر رواة حديــث الغديــر)76(.
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اخلامتة

مــن خــال البحــث تضــح أن ابــن عســاكر حــاول أن يقــدم حادثــه الغديــر 
ــاط  ــق النق ــك وف ــة ذل ــن ماحظ ــا ويمك ــبقه يف توثيقه ــن س ــه مل ــه مماثل بطريق

ــة:- التالي

ــادس  ــرن الس ــان الق ــن أعي ــد م ــر، يع ــامل متج ــاكر ع ــن عس ــظ اب 1- احلاف
ــرصًا. ــًا خمت ــه تعريفن ــاه وبمؤلف ــري، عرفن اهلج

ــذكاء،  ــم وال ــم والعل ــن الفه ــر م ــب كب ــى جان ــاكر ع ــن عس 2- كان اب
ــا. ــب بارسه ــى املذاه ــًا ع ــة ومطلع ــة والتجرب واحلنك

ــد  ــر( أزي ــث الغدي ــف )حدي ــث الرشي ــذا احلدي ــاكر ه ــن عس ــرج اب 3- أخ
ــه. ــه يف مؤلف ــه جمتمع ــذه ثل ــًا، وه ــن 130 طريق م

ــر خــم ومــا جــرئ وأورد أحاديــث كثــره  4- ذكــر أبــن عســاكر يــوم غدي
ــة والتابعــني عــن لســان رســول اهلل. نقــًا مــن الصحاب

5-ذكــر رواة حديــث الغديــر ومــا احتــوى عــى مضمــون متميــز يف تفضيــل 
اإلمــام عــي )عليــه الســام(، واختصاصــه بالواليــة.

ــه  ــا بطريق ــني، وقدمه ــن واملؤرخ ــني واملفرسي ــامء واملحدث ــن العل 6-روئ ع
ــه الســام(  ــه اإلمــام عــي )علي مماثلــه عــن ممــن ســبقه، وكلهــا تشــر اىل أحقي

ــه وســلم(. ــه وال ــة بعــد رســول اهلل )صــى اهلل علي بالوالي

ــد  ــون ق ــي أن يك ــعيه يرجت ــه س ــعى في ــًا فيس ــل عم ــن يعم ــك أن م والش
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احســنه وأمتــه، ولعلنــا نبالــغ لــو زعمنــا أننــا وفقنــًا يف هــذا البحــث غــر إننــا 
ــه الســان والقلــم،  ــر ب ــه الفكــر، او عث نرجــوا اهلل أن ُينفــع هبــا ويغفــر مــازل ب

ــدئ. ــد يف املبت ــل للحم ــو أه ــام ه ــئ ك ــد هلل يف املنهت واحلم
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)57(سوره املائدة، اآلية: 3.

)58(أبــن عســاكر، تاريــخ مدينــه دمشــق، ج42، ص233.؛ ينظــر اخلطيــب 
ــة، ج7،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــداد، ج8، ص290؛ أب ــخ بغ ــدادي، تاري البغ

ص386.

ــحاق،  ــن أس ــر أب ــق ج19، ص206.؛ينظ ــخ دمش ــاكر تاري ــن عس )59( أب
ــة، ج4، ص204. ــر، اإلصاب ــن حج ــازي، ص286؛ أب ــر املغ س



 حاف ة الغدير لي قراءة رواياته من لالل كتاب تاري  مدينة فمشي غبن عساكر

79

)60( السر املغازي، ص286.

)61(أبراهيم بن حممد، لغارات، ج2، ص607.

)62( املزي، هتذيب الكامل، ج4، ص35-34.

)63(النيســابوري، الكنــى واألســامء، ج1، ص454.؛ أبــو نعيــم األصبهاين، 
ــة، ج3، ص71. معرفه الصحاب

)64(أبن سعد، الطبقات الكرئ، ج4، ص367-365.

)65(الباذري، أنساب األرشاف، ج1، ص344.

ــاد،  ــد، االرش ــري، ج3، ص131-132.؛املفي ــخ الط ــري، تاري )66(الط
ص62. ج1 

)67( تاريخ اليعقويب، ج2، ص124.

)68(املفيد، اجلمل، ص103-102.

)69(اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص177.

)70(الطراين، املعجم الكبر، ج2، ص10-9.

)71(الباذري، أنساب األرشاف، ج8، ص257.

)72(اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج3، ص279-277.

)73(أبن سعد، الطبقات الكرى، ج4، ص368.

)74(النوري، هتذيب األسامء وللغات، ج1، ص132.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

80

س
الجزء الخام

)75(أبــن عســاكر، تاريــخ مدينــه دمشــق، ج11، ص208. ينظــر ابن ســعد، 
الطبقات الكــرى، ج3، ص105-104.

)76(الطويس، اخبار معرفة الرجال، ص38.

)77(األمــني، أعيــان الشــيعة، ج4، ص46.؛ الصــدوق، ال حيــرضه الفقيــه، 
ج1، ص232

)78(الذهبي، سر أعام النباء، ج3، ص192-191.

)79(هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، ج4، ص545-453.

)80(ابــن األثــر، الكامــل يف التاريــخ، ج2، ص364،؛الذهبــي، ســر 
االنبــاء، ج2، ص53. األعــام 

)81(ابن مزاحم، وقعة صفني، ص27-20.

قائمة امل�سادر واملراجع

1-القران الكريم.

-أبن األثر: عز الدين ايب احلسن عي بن أيب الكرم )ت630 ه(

2-الكامــل يف التاريــخ، ط1، مطبعــة دار األحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت، 
2004م.

ــروت، د،  ــة، ب ــة العلمي ــر، ط1، املكتب ــث واألث ــب احلدي ــه يف غري 3-النهاي
ت.
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ــدين  ــوالء امل ــي بال ــار املطلب ــن يس ــحاق ب ــن أس ــد أب ــحاق: حمم ــن أس -أب
ه(  151(

4-سر املغازيل، ط1، دار الفكر، بروت، 1368 ه/1978م.

-اخلطيب البغدادي: أمحد بن عي ابو بكر )463 ه(

5-تاريخ بغداد، )د، ط(، دار الكتب العلميه بروت، )د، ت(.

ــعود  ــن مس ــال ب ــن ه ــعد ب ــن س ــد ب ــن حمم ــم ب ــم الثقفي:أبراهي -براهي
ه(.  283( الثقفــي، 

6-الغارات، )د، ط( )د، مط( )د، ت(.

-الباذري: امحد بن جابر بن داود، ت )279 ه(.

7-أنساب األرشاف، ط1، دار الفكر، بروت، )د، ط(.

-أبن التغري الردي: ابو املحاسن يوسف األتابكي )ت874 ه(.

ــه دار  ــن طبع ــوره ع ــه مص ــره، طبع ــوك القاه ــره يف مل ــوم الزاه 8-النج
الكتــب، مــرص، )د، ط(.

-أبن خلكان: أبو العباس أمحد بن حممد )ت681 ه(.

9-الوفيات االعيان وأنباء الزمان، ط2، دار صادر، بروت، 1977.

-أبن حجر العسقاين: شهاب الدين أمحد بن عي )ت852 ه(.

10-املطالــب العاليــه، ط1، دار العاصمــه دار الغيــث، الســعوديه، ت 1414 
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11-األصابــه، ط1، دار الكتــب العلميــه، بــروت، 1415 ه.

-ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد أبن حممد )ت241 ه(.

12-مسند أمحد، ط1، لبنان، 1403.

13-فظائل الصحايه، ط1، لبنان، 1403ه -1983م.

- احلنبــي: عبــد احلــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن العــامد العكــري احلنبــي ث 
ه( )ت1089 

14-شذرات الذهب، ط1، ابن كثر، دمشق، ت1406 ه -1986.

-أبن اجلوزي:ابو فرج عبد الرمحن بن عي بن حممد )ت597ه(.

ــه،  ــارف العثامني ــرة املع ــم، )د، ط(، دائ ــوك واألم ــخ املل ــم يف تاري 15-املنتظ
ــاد، ت1939م. ــدر اب حي

16-مناقب األمام أمحد، ط2، دار اهلجر، ت 1409 ه.

-الذهبي: شمس الدين عبد اهلل بن امحد بن عثامن )ت748 ه(.

17-سر األعام األنباء، ط1 مؤسسة الرساله، بروت، 1993 م.

18-تذكرة احلافظ، ط1، بروت، 1965 م.

السبكي: ابو نصر عبد الوهاب بن عي )ت771 ه(

19-طبقات الشافعيه الكرئ، )د، ط(، مطبعة القاهره 1964 ه

-ابن سعد: حممد بن سعد منيع الزهري، )230 ه(
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20-الطبقات الكرئ، ط1، لبنان، )1411 ه- 1991م(

-الصدوق: أيب جعفر حممد بن عي بن احلسن بن بتبويه )ت381(.

ــروت، 1406 ه  ــي، ب ــته األعلم ــه، ط1، مؤسس ــرة الفقي ــن الحيظ 21-م
م.  1986-

-الصفدي: صاح الدين خليل بن أبيك الصفدي )ت764 ه(

22-ابوايف بالوفيات، ط2، دار أحياء الرتاث العريب، 2000.

ــافعي  ــي الش ــر للذهب ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليامن ب ــراين: س -الط
ه( )ت360 

23-املعجم الكبر، ط1، دار للصميعي، الرياض، 1415 ه -1994 م.

-الطويس: أيب جعفر بن احلسن ت )460 ه(.

24-أختيار معرفة الرجال، )د، ط(، )د، مط(، )ت1404 ه(

-أيب عاصــم: أبــو بكــر بــن ايب عاصــم أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن 
ــيباين، ت287 ه. ــد الش خمل

25 -السنه، ط1، املكتب اإلسامي، بروت، 1400

-أبن عساكر: ايب القاسم عي بن احلسن بن هبه اهلل )ت571(.

26-تاريخ مدينه دمشق، ط1، )د، مط(، )د، ت(.

- ابن كثر: ايب النداء أسامعيل بن كثر ت )774 ه(.
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27-البدايه والنهايه، ط1، دار املعرفه لبنان، )1396(.

-الكنجي الشافعي: حممد بن يوسف بن حممد الكنجي، ت658.

28-كفايــه الطالــب يف مناقــب عــي بــن ايب طالــب، ط3، فــارايب دار أحيــاء 
تــراث أهــل الييــت )ع(، طهــران، 1404.

-أبن ماجه: ابو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت 273 ه(

29-سنن ابن ماجه، ط2، دار االحياء الكتب العربيه، )د، ت(.

صفحه )20(

املفيد: ايب عبد اهلل حممد بن حممد النعامن، ت 413 ه

ــد  ــرتاث دار املفي ــق ال ــت )ع( لتحقي ــة آل ألبي ــاد، ط2، موسس 30-األرش
ه -1993م. لطبــع، ت1414 

-املغازيل: عي بن محد بن الطيب، ت 482ه.

31-مناقب عي بن أيب طالب ث ط3، دار االضواء للطباعه، د، ت.

-املزي: مجال الدين احلجاج يوسف ت )722 ه(

32-هتذيــب الكــامل، ط2، مؤسســة الرســاله، بــروت، )1413 ه -1992 
م(

-ابن مزاحم: نرص بن مزاحم املنقري )212 ه(.

33-وقعة صفني، ط2، )د، ط( )ت1383 ه(.
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-ابن منضور االنصاري: حممد بن مكرم بن عي ابو الفضل )ت711(

34-لسان العرب: ط4، دار صادر، بروت، ت1414 ه

-أبــو نعيــم االنصــاري: امحــد بــن عبــد اهلل بــن امحــد بــن أســحاق بن موســئ 
بن طهــران ااصبهــاين، ت435 ه.

 1419( الريــاض،  للنــرش،  الوطــن  دار  ط1،  الصحابــه،  35-معرفــة 
1998م(. ه-

ــريب،  ــاب الع ــاء، )د، ط(، دار الكت ــات االصفي ــاء وطبق ــة األولي 36-حلي
بــروت، 1409 ه.

-النعيمي: عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي، ت 927 ه.

37-الــدراس يف تاريــخ املــدارس، ط1، دار الكتــب العلميــه، 1410 ه 
-1990م(.

-النووي: ابو زكريا حميي الدين حييئ بن رشف النووي ت676 ه.

38-هتذيــب االســامء واللغــات، )د، ط(، دار الكتــب العلميــه، بــروت )ت، 
ط(.

النيسابوري: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشري، ت261 ه

39-الكنئ األسامء: )د، ط(، ت1404 ه -1984 م.

-اليعقــويب: أبــو العبــاس أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب ت )284 
ه(.
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40-تاريخ اليعقويب، )د، ط(، )د، ت(.

-ياقوت احلموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل ت 626 ه

41-معجم االدباء، )د، ط(، بروت، ت 1936 م.

املراجع

-اخلوئي: ابو القاسم بن عي بن هاشم )ت1411 ه(

42-معجم رجال احلديث، ط5، )د، م، ط( )ت1413 ه -1993 م(.

-األمني: السيد حمسن االمني العامي )ت. 1371ه(.

43-أعيان الشيعه، )د، ط(، دار التعارف للمطبوعات، )د، ت(.

-ابو زهره: حممد امحد مصطفئ امحد، املعروف بأبو زهره ت )1394 ه(

44-ابن حنبل، ط1، دار الفكر العريب، القاهره، )ت، ط(

-مصطفئ حممد الشكعه، مصطفئ حممد )ت 2011 ه(.

45-األئمه االربعه، ط3، دار الكتاب املرصي، مرص، ت 1411.



5- حمور الدرا�سات الكالمية والعقدية

- الغدير عند الفرق الكالمية.
- امل�سامني العقائدية يف خطبة الغدير.

- �سلة الإمام بالنبوة.
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احتجاجات السيدة الزهراء عليها السالم وأثره يف جمتمع قريش الغدير 
أمنوذجًا

اأ. م. د. اأميان عبد الكرمي الطائي

امللخ�س:

ال خيفــى عــى أحــد مــن املخالفــني واملؤلفــني أن شــخصية الســيدة فاطمــة 
الزهــراء عليهــا الســام هــي مــن أهــم الشــخصيات اإلســامية بعــد شــخصية 
الرســول حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
)فاطمــة منــي فمــن أغضبهــا أغضبنــي()1(، وهــي زوجــة عــي بــن ايب طالــب 
ــم  ــة وأكثره ــم مه ــامًا وأعاه ــوم إس ــني أول الق ــر املؤمن ــام( أم ــه الس )علي
معرفــة وهــي أم الســبطني هــي البتــول الطاهــرة أكثــر شــخصية عرفهــا التاريــخ 
ــات  ــات والكتاب ــوث والدراس ــت بالبح ــر حظي ــدل الكث ــا اجل ــدور حوهل ي

ــة. املختلف

ومــا هــذا البحــث إال حماولــة بســيطة لتســليط الضــوء عــى يشء يســر هلــذه 

)1( صحيح البخاري، حممد بن اسامعيل البخاري )ت 256هـ(، حتقيق: مصطفى ديب البغا، 
األولياء  الياممة - بروت، 1407هـ - 1987م، ج2، ص2- 3، حلية  ابن كثر،  دار 
وطبقات األصفياء، أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصفهاين، مكتبة اخلانجي، ودار الفكر، 
الفكر،  دار  العسقاين،  حجر  ابن  التهذيب،  هتذيب  ص4،  ج2،  1416هـ-1996م، 

بروت، د. ت، ج2، ص469. 
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الشــخصية العظيمــة مــن خــال معرفــة موقفهــا مــن بيعــة الغديــر.

إنَّ اهلــدف مــن الدراســة هــو التعــرف عــى موقفهــا عليهــا الســام مــن بيعــة 
الغديــر أقواهلــا وأفعاهلــا التــي أوضحــت هبــا موقفهــا واثــار ذلــك عــى املجتمــع 

القريــيش حــني ذاك.

اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي والتارخيــي التحليــي ولتحقيــق هــدف 
الدراســة حــدد البحــث بأربعــة فصــول تنــاول الفصــل األول موضــوع وأهداف 

وأمهيــة ومنهجيــة الدراســة وحتديــد املصطلحــات الــواردة يف البحــث.

وتنــاول الفصــل الثــاين مبحثــني األول حجــة الــوداع والثــاين بيعــة الغدير أما 
الفصــل الثالــث تنــاول مبحثــني املبحــث األول املواقــف التــي مــرت بالســيدة 
الزهــراء عليهــا الســام وموقفهــا مــن بيعــة الغديــر باألخــص واملبحــث الثــاين 
تنــاول آثــار تلــك املواقــف للســيدة الزهــراء عــى املجتمــع القريــيش حــني ذاك.

ــم  ــات ث ــات واملقرتح ــتنتاجات والتوصي ــاول االس ــع فتن ــل الراب ــا الفص أم
ــث. ــادة البح ــدة يف م ــادر املعتم ــر املص ذك

الف�سل الأول

أوالً: موضوع البحث: 

ــى  ــن ع ــوم مل تب ــة الي ــة فالدراس ــة الديني ــا الرتبي ــة يعوزه ــة احلديث إنَّ الثقاف
ــال  ــب رج ــذا ذن ــامية، وه ــم اإلس ــوء التعالي ــى ض ــرس ع ــة ومل ت ــس ديني أس
احلكــم والرجــال املســؤولني يف جمــال الرتبيــة والتعليــم ومــن هنــا طغــت املــادة 
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وانعدمــت املثــل العليــا وماتــت الروحيــات فأصبــح اإليــامن هبــا، بنظــر التجــدد 
ــه  ــن وأحاديث ــز الدي ــرضوري تركي ــن ال ــدًا. فم ــًا ج ــوج، ضئي ــي األه الادين
ومطالعــة الكتــب الدينيــة واخراجهــا ونرشهــا بثــوب حديــث وابعــاد النشــيئ 
عــن مطالعــة، الكتــب التــي انجــرف بتيارهــا كتــب الزندقــة واالحلــاد وكتــب 
ــد أن  ــًا بع ــرب ديني ــتعمرنا الغ ــد اس ــه فق ــه ودعارت ــوره وخاعت ــرب وفج الغ
ــى  ــوء ع ــليط الض ــة تس ــاول الباحث ــبق حت ــا س ــتنادًا مل ــيًا، واس ــتعمرنا سياس اس
ــبيل  ــا يف س ــى تضحياهت ــام وع ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــة فاطم ــيدة اجلليل الس
ــكل  ــت ب ــة وعمل ــالة املضني ــاء الرس ــا اعب ــى أكتافه ــت ع ــد محل ــام فق اإلس
ــراف املعمــورة.  ــد مــن أط ــى ح ــان إىل أق ــا الرن ــال صوهت ــى ايص ــتقامة ع اس
ورايــة اإلســام إذ تراهــا اليــوم تعلــو خفاقــة إنــام ســمت وعلــت عــى أكتــاف 
جهــود ســيدة نســاء العاملــني مــع ســائر التضحيــات املبذولــة مــن قبــل األئمــة 
األطهــار، والــذي يقلــب صفحــات التاريــخ بامعــان تتجــى لــه صــور صمــود 

ــة. ــرة العربي ــة اجلزي ــة يف أروق ــا املعروف ــام وصوالهت ــا الس ــراء عليه الزه

ثانيًا: أمهية البحث: 

ــة  ــم والروحاني ــرع العل ــل ف ــام، متث ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــيدة فاطم إنَّ الس
والــروح واجلهــاد، ألنــا كانــت أبنــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عقــًا 
وروحــًا وفكــرًا.. كان عقلهــا مــن عقلــه، وقلبهــا مــن قلبــه، وعلمهــا مــن علمــه 
وحياهتــا يف خــط حياتــه، وهــي ربيبــة القــرآن قمــة الباغــة واحلكمــة، وهــي أبنة 
حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( ســيد احلكــامء والبلغــاء وهــي زوجــة عــي )عليــه 

الســام( الــذي ســن للباغــة نجهــا.
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ويمكن أن نوجز أمهية البحث يف النقاط اآلتية: 

ــون  ــرج القان ــة خ ــه( وفاطم ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ 1- بالرس
اإلســامي إىل مرحلــة الفعليــة والتطبيــق فصــار مثاليــة تــروي أحاديــث 
ــامل  ــكان يف ع ــامل اإلم ــد ك ــني، فتجس ــعراء املتخييل ــام الش ــني ال أوه الصادق
الرجــال والنســاء هبــام يف مرحلــة التطبيــق وإن كان لــكل مــن الرجــال والنســاء 

ــن. ــدة والدي ــبيل العقي ــاد يف س ــن للجه ميادي

ــا بطلــة اإلســام ترســم خطــى الســام لطــاب احلقيقــة يف مدرســة  2- إنَّ
اإليــامن قائلــة: إن كانــت القيــم يف العلــم فهــا هــي يف حــق عــي )عليــه الســام( 
ــونة يف ذات اهلل  ــجاعة واخلش ــم بالش ــت القي ــيخني وإن كان ــهادة الش ــى بش حت
والصــر والثبــات فــا يــرتدد املنصــف أيضــًا أنــا يف عــي )عليــه الســام( وإن 
ــث  ــم وحدي ــدق باخلات ــة التص ــات كآي ــات والرواي ــروى باآلي ــم ت ــت القي كان
احلــب كقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))ســأعطي الرايــة غــدًا رجــًا كــرار غــر 

فــرار حيبــه اهلل ورســوله وحيــب اهلل ورســوله((.

3- تعريف األجيال ببيعة الغدير وأثره يف تاريخ األمة اإلسامية.

4- التعــرف بأمهيــة الــدور للســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام، 
واملواقــف التــي مــرت هبــا وطــرق تعاملهــا مــع األحــداث.

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــه رس ــة يضع ــن أمهي ــذا م ــث ه ــة البح ــأيت أمهي وت
ــان  ــود واحلن ــش ال ــام، تعي ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــت فاطم ــث كان ــه( حي وآل
ــه  ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــق الرس ــن عات ــالة ع ــل الرس ــف ثق ــذي خيف ال
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وآلــه( الــذي قــي حياتــه حيمــل اثقــال الوحــي واحيــاء اإلنســانية بــام يكلــف 
ــار. ــم األخط ــور وعظي ــاب األم ــن صع م

ووقفــت يف مســجد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( جتــدد نــرات الرســالة 
اخلالــدة آلذان الســامعني وتنــذر مغبــة كابــوس يســلب األرواح ويبقي األجســاد 
هامــدة قائلــة: إنَّ قدمــًا ســارعت ألغضــاب مــن ينــاط غضبهــا بغضــب الرمحــن 
ســيهون عليهــا اغضــاب أي مؤمــن أو مؤمنــة أخــرى وأن ســكوت املظلــوم أمام 
ــال أمــام  ــح املج ــة سيفس ــرشف والكرام ــل ال ــن أه ــص إذا كان م ــامل باألخ الظ
العــدوان عــى األمــة ومشــرة إىل أن شــخصًا يكــون هــو اخلصــم واحلاكــم معــًا، 
ســيغر موازيــن األمــة. وأن حكــاًم يقــام بــرضب اآلخريــن يتســلق إليــه باســم 
القــرب مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ثــم يــزدي عــن أقــرب النــاس 
ــالة  ــول الرس ــن أص ــني م ــدم أصل ــد ه ــه( ق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص لرس
النــص عــى الوصايــة لعــي )عليــه الســام(، ويغــض النظــر عنــه فقــد خالــف 

الشــورى وثالثــًا قــد ناقــض نفســه أن كانــت دعــوى القــرب هــي املــاك.

كانــت الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، بخطبتهــا املشــهورة واملواقــف التــي 
ــام  ــل أم ــتظل بظ ــاًم أن مل يس ــام اس ــى اإلس ــن أن يبق ــا م ــا وختوفه ــت هب وقف
ــوالة  ــا ل ــوز غمده ــيوفًا هلل ال جي ــاة س ــح الزن ــن أن تصب ــوف م ــادل، كان اخل ع
ــد  ــراج بل ــا خ ــدق صهره ــة تص ــح اإلمام ــن أن تصب ــوف م ــلمني، كان اخل املس
وتلــني بــإزاء رشبــة اخلمــور عــى حســاب األمــة والديــن، كان اخلــوف مــن أن 
يطبــق أمثــال املؤلفــة قلوهبــم واملطروديــن عــى لســان رســول اهلل قانونا يتســامى 
يف كل جوانبــه وعجــز عــن درك معانيــه فطاحــل العلــم واحلكمــة الــذي مــا كان 
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ليســلم إال ألمثــال ابراهيــم وداود عليهــام الســام بعــد االختبــار واالبتــاء كان 
ــح الشــورى بعــد الفــض عــن اإلمامــة صــورة حتمــل يف  اخلــوف مــن أن تصب

واقعهــا االســتبداد كان اخلــوف مــن ضيــاع القيــم والكرامــات.

ثالثًا: أهداف البحث:

1- التعــرف عــى حادثــة الغديــر يف ضــوء خطــة الرســول الكريــم يف غديــر 
خــم.

2- التعــرف عــى موقــف الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، مــن هــذه احلادثــة 
ــه  ــة الســيدة الزهــراء عليهــا الســام( ومــا قامــت ب مــن خــال أقواهلــا )خطب

مــن أدوار ألجــل محايــة الرســالة اإلســامية والدفــاع عــن اإلمامــة.

ــام األوىل  ــة اإلس ــجاع بطل ــويل الش ــا البط ــال موقفه ــال حي 3- ردود األفع
الســيدة الزهــراء عليهــا الســام مــن قبــل املجتمــع القريــيش يف ذلــك الوقــت.

رابعًا: منهجية البحث: 

ال بــد ألي دراســة علميــة أن تعتمــد عــى منهــج حيــدد آليــات عملها ويســهم 
يف توجيههــا، فاملنهــج هــو الطريــق املوصــل إىل كشــف أبعــاد موضــوع البحــث 
كــام أنــه يســاعد الباحــث عــى كشــف واقعيــة أو مشــكلة أو ظاهــرة اجتامعيــة ما 
املنهــج أداة لكشــف احلقائــق وحتديــد مضامــني وأبعــاد الدراســة ومن ثــم إدراج 
نتائجهــا ونظــرًا لطبيعــة موضــوع دراســتنا اســتخدمت الباحثــة املناهــج اآلتيــة: 

1- املنهج الوصفي التحليي: 

يســتهدف املنهــج الوصفــي تقريــر خصائــص ظاهــرة معينــة أو موقــف تغلب 
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صفــة التحديــد. ويعتمــد عــى مجــع احلقائــق وحتليلهــا وتفســرها ألســتخاص 
دالالهتــا. وصــوالً إىل اصــدار تعميــامت بشــأن املوقــف أو الظاهــرة التــي يقــوم 

الباحــث بدراســتها.

ــا  ــرًا م ــرة وكث ــف الظاه ــر وص ــة بتطوي ــام الباحث ــج قي ــذا املنه ــن ه ويتضم
ــروض)1(. ــة الف ــارًا لصح ــرة أو اختب ــرًا للظاه ــف تفس ــن الوص يتضم

ــة إىل  ــوث الوصفي ــي )Whitney( البح ــف هويت ــامر يصن ــذا املض ويف ه
مخــس أنــامط أو فئــات وال خيضــع للعوامــل املؤثــرة يف البحــث كاملجــال املــكاين 

ــات)2(. ــع البيان ــاين وأدوات مج ــال الزم واملج

 )Library and Documeteryres( ويعــد البحث املكتبي أو الوثائقي
ــات  ــامط أو فئ ــن أن ــامده ضم ــن اعت ــذي يمك ــتنا ال ــوع دراس ــرب إىل موض األق
ــي:  ــرى ه ــات األخ ــذه الفئ ــاًم أن ه ــي )عل ــج الوصف ــة باملنه ــرى اخلاص األخ
ــة،  ــة احلال ــث دراس ــل، بح ــدى الطوي ــى امل ــف ع ــي، الوص ــث الوصف البح

ــاط()3(. ــل والنش ــل العم حتلي

وينتــرش هــذا اللــون يف الدراســات التارخييــة حتــى أنــه اشــتهر بــني الكثريــن 
باملنهــج التارخيــي، ولكنــه كأســلوب متميــز يمكــن تطبيقــه يف جمــاالت علميــة 

)1( أصول البحث االجتامعي، د. عبد الباسط حممد حسن، مكتبة وهبة للطباعة والنرش، ط1، 
2011، ص188. 

البرت، دار اجلامهر للنرش والتوزيع  )2( مبادئ وأسس البحث االجتامعي، د. مصطفى عمر 
واإلعان، 1986، ص59. 

)3( أصول البحث االجتامعي، ص204- 205. 
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كثــرة... ويتميــز هــذا التصميــم يف الدراســات االجتامعيــة بكونــه يتــم يف مكتبه 
ــق  ــات والوثائ ــمية االحصائي ــر الرس ــة إىل التقاري ــث باإلضاف ــتخدم الباح ويس

والكتابــات الشــخصية كالرســائل واملذكــرات اخلاصــة وتواريــخ احليــاة)1(.

2- املنهج التأرخيي: 

مــن خــال هــذا املنهــج يســتطيع الباحــث أن يتعامــل مــع مــا هــو ضمنــي 
ــل  ــتهدف التوص ــي يس ــث التارخي ــاين، فالبح ــخ اإلنس ــم يف التاري ــي ومه وخف
ــج  ــذا املنه ــتخدام ه ــاميض)2(، وأن اس ــزة لل ــح املمي ــض املام ــر بع إىل تفس
ــادئ  ــول إىل املب ــه الوص ــد ب ــام يقص ــة إن ــات االجتامعي ــوث والدراس يف البح
ــق  ــل احلقائ ــخ وحتلي ــداث التاري ــث يف أح ــق البح ــن طري ــة ع ــني العام والقوان
ــوض  ــتجاء الغم ــة الس ــر االجتامعي ــا والظواه ــكات والقضاي ــة باملش املتعلق
يف هــذه األمــور مــن خــال الوقــوف عــى جذورهــا وأساســياهتا لذلــك فــا 
بــد للباحــث مــن الرجــوع إىل املــايض لتعقــب الظواهــر منــذ نشــأهتا والوقــوف 

ــال)3(. ــال إىل ح ــن ح ــا م ــل تغيره ــى عوام ع

ــال  ــر االسرتس ــج ع ــذا املنه ــة ه ــت الباحث ــد انتهج ــاء فق ــا ج ــتنادًا مل واس
والتمحيــص يف أمهــات كتــب التاريــخ العريقــة للــم شــذرات مــن هنــا وهنــاك 
عــن شــخصية الســيدة الزهــراء عليهــا الســام مــن الكتــب التارخييــة املتنوعــة.

خامسًا: مصطلحات البحث: 

)1( مبادئ وأسس البحث االجتامعي، ص59- 60. 
)2( أصول البحث االجتامعي، ص205-204. 

)3( امَلصدُر َنفُسُه، ص109. 
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أوالً: االحتجاج:

عرف يف قاموس املعجم الوسيط باللغة العربية املعارصة.

ــم  ــكار حك ــات أو إن ــى إثب ــل ع ــث كدلي ــذ باحلدي ــو األخ ــاج ه االحتج
ــني. ــي مع رشع

وعــرف االحتجــاج يف قامــوس املعــاين اجلامــع، احتــج- احتجاجــًا، احتــج 
عليــه، عارضــه مســتنكرًا فعلــه، احتــج عليــه، أقــام احلجــة.

ــة  ــة راهن ــى حال ــًا ع ــن اعرتاض ــوب يتضم ــان مكت ــمي، بي ــاج رس احتج
ــا. ــًا بتغيره ومكالب

ثانيًا: آثاره:

ــوره،  ــن ط ــرء ع ــراج امل ــع إخ ــاين اجلام ــم املع ــاره يف معج ــة آث ــت كلم عرف
ــف. ــع إىل العن ــة، دف ــال واملضايق ــظ واالنفع ــن الغي ــة م ــداث حال أح

وعــرف كلمــة آثــاره يف قامــوس املعجــم الوســيط للغــة العربيــة املعــارصة، 
لســان العــرب، القامــوس املحيــط.

آثــاره تعنــي إثــارة املــرء بالفكــرة اجلديــدة بحيــث يرغــب يف التعــرف عــى 
ــه بشــأنا. ــة معلومات وقائعهــا ويســعى إىل تنمي

الف�سل الثاين

املبحث الأول: تن�سيب اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(: 
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ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــى رس ــا ق ــه مل ــريس)1( أن ــد والط ــيخ املفي ــروي الش ي
ــلمون  ــام( واملس ــه الس ــي )علي ــه ع ــة ومع ــل اىل املدين ــكه قف ــه( نس ــه وآل علي
حتــى انتهــى إىل املوضــع املعــروف بغديــر خــم، وليــس بموضــع إذ ذاك بصلــح 
للنــزول، لعــدم املــاء فيــه واملراعــي، فنــزل يف املوضــع ونــزل املســلمون معــه، 
وكان بســبب نزولــه يف هــذا املــكان نــزول القــرآن عليــه بنصبــه أمــر املؤمنــني 

ــه الســام( خليفــة يف األمــة بعــده. ــن أيب طالــب )علي عــي ب

وقــد كان تقــدم الوحــي إليــه يف ذلــك مــن غــر توقيــت لــه، فأخــره حلضــور 
ــز  ــم اهلل ع ــن، وعل ــن الدي ــم ع ــد بعضه ــه، فرت ــم علي ــاف منه ــت االخت وق
ــم  ــاس إىل باده ــن الن ــر م ــه كث ــل عن ــم انفص ــر خ ــاوز غدي ــه إن جت ــل أن وج
ــأراد اهلل أن جيمعهــم لســامع النــص عــى أمــر املؤمنــني  وأماكنهــم وبوادهيــم ف
)عليــه الســام(، وتأكيــد احلجــة عليــه فيــه، فــا يبقــى ألحــد املســلمني عــذر، 

ــاىل: )چ چ چ چ(. ــه تع ــزل قول فأن

يعنــي يف اســتخاف عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( والنــص باإلمامــة 
ــر  ــر األم ــن تأخ ــه م ــك، وخوف ــه بذل ــرض علي ــد الف ــال)ژ ژ(فأك ــم ق ــه ث علي
فيــه، وضمــن لــه العصمــة ومنعــه النــاس منــه، لذلــك نــزل رســول اهلل )صــى 

اهلل عليــه وآلــه( يف هــذا املوضــع الــذي ال يصلــح للنــزول فيــه.

ورجــع املســلمون مــن ســبق منهــم، ونزلــوا حولــه، وكان يومــًا فائقــًا شــديد 
ــمَّ مــا حتتهــا، وأمــر بجمــع الرحــال يف ذلــك  ــاك فُق ــر، فأمــر بدوحــات هن احلّ

)1( منتهى اآلمال يف توارع النبي واآلل، عباس القمي، مكتبة الصفا، ط1، إيران- قم املقدسة، 
2004، ص138. 
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ــاس:  ــادى يف الن ــه فن ــر منادي ــم أم ــض، ث ــوق بع ــا ف ــع بعضه ــكان، ووض امل
))الصــاة جامعــة، فاجتمعــوا مــن رحاهلــم إليــه، وأن أكثرهــم ليلــّف راءه عــى 
قدميــه مــن شــدة احلــّر، فلــام اجتمعــوا صعــد عــى تلــك الرحــال حتــى صــار 
ــام عــن  ــى ق ــه الســام( فرقــي معــه حت يف ذروهتــا، ودعــا أمــر املؤمنــني )علي
يمينــه، ثــم خطــب النــاس، فحمــد اهلل وأثنــى عليــه، ووعظــا فأبلــغ يف املوعظــة، 
ونعــى إىل األمــة نفســه، وقــال: ))قــد ُدعيــت ويوشــك أن أجيــب، وقــد حــان 
منّــي خفــوق)1(، مــن بــني أظهركــم، وإين خملــف فيكــم مــا إنَّ متســكتم بــه لــن 
تضلــوا بعــدي: كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي، فأنــام لــن يفرتقــا حتى يــردا عيَّ 
احلــوض((. ثــم نــادى بأعــى صوتــه. ))ألســت أوىل بكــم منكــم بأنفســكم((؟ 
ــه  ــني )علي ــر املؤمن ــي)2(، أم ــذ بضيع ــد أخ ــم وق ــال هل ــى، فق ــم ب ــوا: الله قال
الســام( فرفعهــام حتــى بــان بيــاض إبطيهــام: ))فمــن كنــت مــواله فهــذا عــّي 
مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وأنــرص مــن نــرصه، واخــذل 

مــن خذلــه((.

ثــم نــزل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكان وقــت الظهــرة، فصــل ركعتــني، ثــم 
زالــت الشــمس، فــأذن مؤذنــه لصــاة الظهــر، فصــى هبــم الظهــر وجلــس يف 
ــر  ــم أم ــِه ث ــه بإزائ ــة ل ــس يف خيم ــام( أن جيل ــه الس ــًا )علي ــر علي ــه، وأم خيمت
املســلمني أن يدخلــوا عليــه فوجــًا فوجــًا فيهنئــوه باملقــام، ويســلموا عليــه بإمــر 

)1( خفق النجم: غاب. 
)2( الضيع: العضد. 
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ويــروي الصــدوق)1( يف كــامل الديــن )ص664(، عــن ســلامن قــال: ))كنــت 
جالســًا بــني يــدي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف مرضــه التــي قبــض فيها 
فدخلــت فاطمــة عليهــا الســام فلــام رأت مــا بأبيهــا مــن الضعــف بكــت حتــى 
ــه(:  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا رس ــال هل ــا، فق ــى خدهي ــا ع ــرت دموعه ج
))مــا يبكيــك يــا فاطمــة؟ قالــت: يــا رســول اهلل أخشــى عــى نفــيس وولــدي 
ــا فاطمــة  ــال: ي ــم ق ــكاء ث ــا رســول اهلل بالب الضيعــة بعــدك! فأغــر ورقــت عين
أمــا علمتــي أنــا أهــل بيــت اختبــار اهلل عــز وجــل لنــا اآلخــرة عــى الدنيــا وأنــه 
حتــم الفنــاء عــى مجيــع خلقــه، وأن اهلل تبــارك وتعــاىل أطلــع إىل األرض اطاعــه 
فأختــارين مــن خلقــه فجعلنــي نبيــًا، ثــم اطلــع إىل األرض اطاعــة ثانيــة فاختار 
منهــا زوجــك. وأوىص إىل أن أزوجــك إيــاه. وأختــذه وليــًا ووزيــرًا، وأن أجعلــه 
ــاء  ــر األوصي ــك خ ــله، وبعل ــاء اهلل ورس ــر أنبي ــوك خ ــي، فأب ــي يف أمت خليفت
ــارك  ــة فأخت ــة ثالث ــع اطاع ــم اطل ــي. ث ــن أه ــق يبَّ م ــن يلح ــت أول م وأن
وولديــك، فأنــت ســيدة نســاء أهــل اجلنــة وأبناك حســن وحســني ســيدا شــباب 
أهــل اجلنــة، وأبنــاء بعلــك اوصيائــي إىل يــوم القيامــة، كلهــم هــادون مهديــون، 
ــم تســعة مــن  ــم حســني، ث ــم حســن، ث ــاء بعــدي أخــي عــي، ث وأول األوصي
ــي  ــن درجت ــرب إىل اهلل م ــة أق ــة درج ــس يف اجلن ــي ولي ــني يف درجت ــد احلس ول
ودرجــة أيب ابراهيــم! أمــا تعلمــني يــا بنيــة أن مــن كرامــة اهلل إيــاك أن زوجــك 
خــر ُأمتــي، وخــر أهــل بيتــي أقدمهــم ســلاًم وأعظمهــم حلــاًم، وأكثرهــم علــاًم. 

)1( كامل الدين ومتام النعمة، للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن عي بن احلسني بن بابويه 
األعلمي،  حسني  الشيخ  العامة  عليه:  وعلق  له  وقدم  صححه  381هـ(،  )ت  القمي 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط1، بروت- لبنان، 1991م، ص664. 



ا
 احتجاجات السيدة الق راء عليفا السالم وأ را لي مجتمع قرلا الغدير أاموججا

101

املؤمنــني، ففعــل النــاس كلهــم. ذلــك)1(.

املبحث الثاين: مواقف لل�سيدة فاطمة الزهراء عليها ال�سالم: 

ــه(، وكان ذلــك  ــه وآل ــوم بكــت وأبكــت أباهــا رســول اهلل )صــى اهلل علي ي
أكثــر مــن مــرة، يف جمالــس شــهدها الصحابــة ونطــق فيهــا النبــي )صــى اهلل عليه 
وآلــه( بالغيــب. فكانــت نــورًا نبويــًا تلقــاه رواة أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

ونقلــوه بأمانــة)2(.

روي اجلــزاء يف كفايــة األثــر )ص124( عــن عامر قــال: ))ملا حرضت رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الوفــاة دعــا بعــي )عليــه الســام( فســاره طويــًا، ثــم 
قــال: يــا عــي أنــت ويص ووراثــي قــد أعطــاك اهلل علمــي وفهمــي، فــإذا مــت 
ــة  ــت فاطم ــد! فبك ــى حق ــب ع ــوم وغص ــدور ق ــن يف ص ــك ضغائ ــرت ل ظه
وبكــى احلســن واحلســني فقــال فاطمــة: يــا ســيدة النســوان فــمَّ بــكاؤك! يــا أبــة 
أخشــى الضيعــة بعــدك! قــال: أبــرشي يــا فاطمــة فإنــك أول مــن يلحقنــي مــن 
أهــل بيتــي، وال تبكــي وال حتــزين فإنــك ســيدة نســاء أهــل اجلنــة، وأبــاك ســّيد 
األنبيــاء، وابــن عّمــك خــر األوصيــاء وأبنــاك ســيدا شــباب أهــل اجلنــة، ومــن 
صلــب احلســني خيــرج اهلل األئمــة التســعة، مطهــرون معصومــون، ومنـّـا مهــدي 

هــذه األمــة((.

)1( منتهى اآلمال يف توارع النبي واآلل، ص140. 
)2( كفاية األثر يف النصوص عى األئمة األثني عرش، الشيخ أبو القاسم عي بن حممد بن عي 
نور األنوار يف إحياء بحار األنوار،  املوسوي، مركز  القمي، حتقيق: حممد كاظم  اخلراز 

ط1، قم املقدسة، 1430ق، ص124. 
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فاســتبرشت فاطمــة عليهــا الســام وفرحــت بــام قــال هلــا رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه(.

يــوم بكــى أبوها)صــى اهلل عليــه وآلــه( لظامتهــا... وبكــت لفقــده! يف أماين 
الشــيخ الطــويس)1(: ))عــن عبــد اهلل بــن عبــاس قــال: ملــا حــرضت رســول اهلل 
ــا  ــه: ي ــل ل ــه فقي ــى بلــت دموعــه حليت ــاة بكــى حت ــه( الوف ــه وآل )صــى اهلل علي
ــي  ــم رشار أمت ــع هب ــا يصن ــي، وم ــي لذريت ــال: أبك ــك؟ فق ــا يبكي ــول اهلل م رس
مــن بعــدي أو كأين بفاطمــة أبنتــي وقــد ظلمــت بعــدي وهــي تنــادي يــا أبتــاه يا 
أبتــاه، فــا يعينهــا أحــد مــن أمتــي افســمعت ذلــك فاطمــة فبكيــت، فقــال هلــا 
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، مل تبكــني يــا بنيــة؟ فقالــت: لســُت أبكــي ملــا 
يصنــع يبَّ مــن بعــدك، ولكــن أبكــي لفراقــك يــا رســول اهلل! فقــال هلــا: أبــرشي 
، فإنــك أول مــن يلحــق يبِّ مــن أهــل بيتــي((. يــا بنــت حممــد برسعــة اللحــاق يبِّ

املبحث الثالث: 

ــي  ــة وع ــت فاطم ــام عان ــاين ك ــد يع ــن أح ــوداع، مل يك ــة ال ــد حج ــن بع م
واحلســنان )عليهــم الســام(، كان وداع النبــي بالنســبة هلــم وداعــًا لعــامل أعــى 
فيــه كل يشء، واســتعدادًا لدخــول يف عــامل مــيء بــاألالم واألحــزان ومقارعــة 

ــي!)2(. ــف واألفاع العواص

)1( كتاب األمايل، الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، دار الثقافة، ط1، 1414هـ، 
ص188. 

)2( الزهراء 3 يف السنة والتاريخ، العامة السيد حممد كاظم الكفائي، ط1، بروت- لبنان، 
1433هـ. 
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كانــوا يدركــون أن كل تأكيــدات النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( واحتياطاتــه مل 
تؤثــر يف قريــش التــي ركبــت رأســها وأرصت عــى مؤامراهتــا، وهيــأت األجــواء 
يف قبائلهــا وقبائــل العــرب حتــى يف بعــض أوســاط األنصــار ملقولتهــا أن بنــي 
هاشــم تكفيهــم النبــوة، وليــس مــن العــدل أن جيمعــوا بــني النبــوة واخلافــة، 

وحيرمونــا مــن قريــش.

ــدى  ــني اهل ــرصاع ب ــن ال ــورًا م ــوداع ص ــة ال ــة يف حج ــاهدت فاطم ــد ش لق
ــب  ــه( خط ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــيش، ورأت أن النب ــال القري ــوي والض النب
مخــس خطــب، وأوضــح لألئمــة مــرارًا موقــع عرتتــه وأهــل بيتــه مــن بعــده، 
بأســاليبه املبتكــرة وباغتــه النبويــة. وأنــه كلــام وصــل إىل تعيــني الــوالة بعــد، 
ــوش  ــش وش ــت قري ــم، لغط ــي هاش ــن بن ــت م ــذا البي ــهم يف ه وأن اهلل غرس
أشــياعها املنبثــون يف جملســه، وصاحــوا وقامــوا وقعــدوا وكــروا ثــم قالــوا: إنَّ 

ــش؟!)1(. ــش، كل قري ــش، كل قري ــن قري ــة م ــال: األئم ــي ق النب

لقــد أقــام النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( احلجــة لربــه بنيــة رصحيــة يف مكــة 
ــر  ــد تعب ــى ح ــذرًا، ع ــد ع ــر ألح ــوم الغدي ــي ي ــم مل يبق ــى، ث ــات ومن وعرف
فاطمــة عليهــا الســام! لكــن قريــش كانــت صــامء، وكأن حجــة النبــي )صــى 
اهلل عليــه وآلــه( ال يعنيهــا بــيشء! فهــذا ســهيل بــن عمــر يمســك بزعامتهــا يف 
مكــة ويتــرصف كأنــه رئيــس دولــة مقابــل النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( ويقــول 
ــي  ــى النب ــرتض ع ــدري ليع ــر العب ــن النض ــر ب ــل جاب ــد! ويرس ــن، وحمم نح
ــن  ــاس م ــى الن ــه ع ــام فرض ــي ب ــه مل يكتف ــه بزعم ــه( ألن ــه وآل ــى اهلل علي )ص

)1( منتهى اآلمال، ص139. 
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صــاة وصــوم وزكاة وحــج، حتــى أخــذ يضيــع ابــن عمــه قائــًا: مــن كنــت 
ــواله!)1(. ــي م ــواله فع م

ــة وهــم ملتفــون  ــًا يف املدين وهــؤالء طلقــاء النبــي مــن قريــش صــاروا ألوف
حــول أبــو بكــر وعمــر، وعائشــة وحفصــة توصــان تظاهرمهــا عــى رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( وتفشــيان رسه: وكّلــام علــمَّ جرئيــل النبــي خطــة لرتتيب 

الوضــع لوصيــه وعرتتــه مــن بعــده، عملــت قريــش يف ابطاهلــا وختريبهــا!!

ومــن أواخــر مــا خربــوه أن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــرض عليهــم مــا 
مل يعرضــه نبــي عــى أمتــه قــط وطلــب منهــم أن يلتزمــوا لــه بعهــد يكتبــه ليؤمــن 
األمــن مــن الضــال إىل يــوم القيامــة، وجيعلهــا ســيدة العــامل إىل يــوم القيامــة، 
فبــادروا إىل رفضــه، ودفعــوا عمــر ملواجهــة النبــي بــكل صافــة: ال حاجــة لنــا 

بكتابــك، ومنعــوه مــن كتابتــه!!)2(.

ــة  ــاة الفتن ــن دع ــة م ــرغ املدين ــه( أن تف ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــم أراه النب ث
وأرســلهم مجيعــًا يف جيــش أســامة إىل فلســطني، وفيهــم ســبع مئــة رجــل مــن 
ــلوا  ــامة! وأفش ــش أس ــن جي ــف ع ــن ختل ــن م ــرك، ولع ــره بالتح ــش! وأم قري
برنامــج أســامة وتســللوا مــن معســكره مــن اجلــرف لــواذًا عائديــن إىل املدينــة! 
ــى اهلل  ــا )ص ــمع كام أبيه ــك، وتس ــاهد ذل ــام تش ــا الس ــة عليه ــت فاطم كان
ــه، وتــرى دموعــه الغــزار  ــه وآلــه( عــن عاصفــة قريــش التــي تنتظــر عرتت علي

)1( الزهراء القدوة احلسنة، حسني أمحد اخلشن، دار املاك، ط3، 2001، ص66. 
بروت-  ط1،  الطبيس،  جواد  حممد  الشيخ  وحتليل،  دراسة   -  3 فاطمة  الصديقة  حياة   )2(

لبنان، 1425هـ، ص150. 
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مــن أجلهــم، ومــن أجلهــا خاصــة! لكنهــا كانــت اليــوم تبكــي ألعظــم مــن كل 
ذلــك، لفــراق أبيهــا!

ــون  ــه، وهيجم ــي حق ــب زوج ــي! يغص ــا أبت ــدك ي ــألقاه بع ــا س ــني اهلل م بع
علينــا ويرضمــون النــار يف دارنــا، وأهــان أنــا وأرضب وُيســقط جنينــي ويقــاد 
ــذه  ــكل ه ــول اهلل ف ــا رس ــاك ي ــا اهلل ورض ــًا برض ــيفّه رض ــل س ــي بحامئ زوج

ــاء)1(. ــر اآلب ــل وخ ــر الرس ــا خ ــك ي ــة فراق ــب دون مصيب املصائ

الف�سل الثالث

املبحث الأول: موقف ال�سيدة الزهراء عليها ال�سالم من بيعة الغدير.

ــد  ــون، بع ــا يك ــّد م ــني بأش ــوه الغاصب ــام بوج ــا الس ــة عليه ــت فاطم وقف
مــا حتمّلــت أشــد الظلــم واخليانــة مــن أعــداء آل البيــت )عليهــم الســام( مــن 

ــة. ــن ويل اهلل والوالي ــاع ع ــم والدف ــاء عليه الدع

-رصخة الزهراء عليها السام عى املفسدين والغاصبني: 

رصخــت الزهــراء عليهــا الســام ملــا رأت تواثــب القــوم عــى عــّي )عليــه 
الســام( واحاطتهــم بأمــر املؤمنــني وكأنــا نســيت ممــا حــلَّ هبــا مــن الــرضب 
واللطــم عــى وجههــا وهتــك حرمتهــا، فقالــت: ))واهلل لتخرجــن وألكشــفن 

ــت إىل اهلل...(()2(. ــعري وال عجب ش

)1( الزهراء 3 يف السنة والتاريخ، ص145. 
)2( تاريخ اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقويب، دار صادر، بروت، )د. 

ت(، ج2، ص126. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

106

س
الجزء الخام

وملــا رأت أنــم جيــرون عليــًا إلخراجــه إىل البيعــة صاحــت: ))واهلل ال أدعكم 
تتحــرون ابــن عّمــي، ويلكــم مــا أرسع مــا خفتــم اهلل ورســوله فينــا أهــل البيت 
وقــد أوصاكــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بأتباعنــا ومودتنــا والتمســك 

بنــا. فقــال اهلل تعــاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٿ(()1(.

ــادي:  ــي تن ــم وه ــت وراءه ــن داره خرج ــحبًا م ــام س ــوا اإلم ــا أخرج ومّل
ــه  ــوا عن ــق إن مل ختل ــدًا أيب باحل ــث حمم ــذي بع ــو اهلل ال ــي، ف ــن عّم ــوا اب ))خّل
ــى  ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــص رس ــّن قمي ــعري، وألضع ــرشنَّ ش ألن
رأيس وألرصخــّن إىل اهلل تبــارك وتعــاىل، فــام صالــح بأكــرم عــى اهلل مــن أيب وال 

ــدي....(()2(. ــن ول ــى اهلل م ــرم ع ــل بأك ــي وال الفصي ــرم منّ ــة بأك الناق

فخرجــت وبيدهيــا احلســن واحلســني متجهــة إىل قــرب الرســول فقــال عــّي 
)عليــه الســام( إىل ســلامن )عليــه الســام( ))أدرك ابنــة حممــد )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( فــإين أرى جنبتــي املدينــة تكفئــان، فــو اهلل لئــن فعلــت ال يناظــر باملدينــة 
أن خيســف هبــا وبمــن فيهــا((، قــال: فلحقهــا ســلامن فقــال: يــا بنت حممــد إنَّ اهلل 
تبــارك وتعــاىل إنــام بعــث أبــاِك رمحــة فانــرصيف، فقالــت: ))يــا ســلامن مــا عــى 

.)) صــر فدعنــي حتــى أيت قــر أيب فأصيــح إىل ريبَّ

قــال ســلامن: فــإن عليــًا بعثنــي إليــك وأمــرك بالرجــوع فقــال: ))وأســمع لــه 

)1( نوارد األخبار، الفيض الكاشاين، مطبعة آرين، طهران، )د. ت(، ص183. 
)2( االحتجاج، أمحد بن عي الطريس، منشورات دار النعامن، ط1، بغداد- العراق، )د. ت(، 

ص113. 
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ــت.....)1(. وأطعت((، فرجع

مع األمام عي )عليه السام( عى أبواب املهاجرين واألنصار: 

واصلــت الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام دفاعهــا عــن ويص رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( األمــام أمــر املؤمنــني )عليــه الســام( بشــتى طــرق 
الدفــاع وخمتلــف أســاليبه، فكانــت ختــرج مــع إمامهــا وتــأيت أبــواب املهاجريــن 
واألنصــار لتذكرهــم حقــوق اإلمــام عــى األّمــة ودعوهتــم إىل نرصتــه بعــد أن 

ابتــزوا حّقــه وغصبــوا خافتــه.

قــال ســليامن: فلــام كان الليــل محــل عــّي فاطمــة عــى محــار، وأخــذ بيــد أبنيــه 
احلســن واحلســني. فلــم يــدع أحــدًا مــن أهــل بــدر املهاجريــن وال مــن األنصــار 
إال أتــى منزلــه وذكــر حقــه ودعــاه إىل نرصتــه، فــام اســتجاب لــه مــن مجيعهــم 
ــهم  ــني رؤوس ــره حملق ــوا بك ــم أن يصبح ــًا، فأمره ــون رج ــة وأربع إال أربع
ــدًا  ــم أح ــه منه ــح ومل يوافي ــوت، فأصب ــى امل ــوه ع ــد بايع ــاحهم وق ــم س معه
ــم  ــم أتاه ــوام، ث ــن الع ــر ب ــداد والزب ــو ذر واملق ــلامن وأب ــم س ــة وه ــر أربع غ
مــن الليلــة الثانيــة فناشــدهم اهلل. فقالــوا: نصحبــك بكــرة فــام منهــم أحــد وىف 
غرنــا، ثــم الليلــة الثالثــة فــام وىف أحــد غرنــا، فلــام رأى عــي )عليــه الســام( 

ــه....(()2(. ــزم بيت غدرهــم وقلــة وفائهــم ل

وقــال ابــن قتيبــة: وخــرج عــيٌّ )عليــه الســام( حيمــل فاطمــة بنــت رســول 

)1( االختصاص، حممد بن حممد بن النعامن العكري املفيد، مؤسسة األعلمي، ط1، بروت- 
لبنان، 2009، ص181. 

)2( االحتجاج، ج1، ص107. 
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اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى دابــة ليــًا يف جمالــس األنصــار تســأهلم النــرصة، 
ــو  ــل، ول ــذا الرج ــا هل ــت بيعتن ــد مض ــول اهلل ق ــت رس ــا بن ــون: ي ــوا يقول فكان
أن زوجــك وابــن عمــك ســبق إلينــا قبــل أيب بكــر مــا عدلنــا بــه، فيقــول عــي 
كــرم اهلل وجهــه: أفكنــت أّدع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف بيتــه مل أدفنــه 

وأخــرج أنــازع النــاس ســلطانه؟)1(.

فقالــت فاطمــة: ))مــا صنــع أبــو احلســن إال مــا كان ينبغــي لــه، ولقــد صنعوا 
ما اهلل حســبهم وطالبهــم(()2(.

رفضها لبيعة أيب بكر: 

ــام  ــا الس ــة عليه ــأن فاطم ــهد ب ــر يش ــخ معت ــى تاري ــد اآلن ع ــر حل مل يعث
بايعــت اخلليفــة األول، بــل بقيــت واحــدة عليــه إىل أن انتقلــت إىل جــوار رهبــا.

ــة  ــًا وخليف ــن إمام ــه مل يك ــى أن ــح ع ــل واض ــة دلي ــن بيع ــراض ع إنَّ اإلع
وحيــث أن فاطمــة عليهــا الســام غضبــت عــى ايب بكــر وهجرتــه إىل أن ماتــت 
ــة  ــة املروي ــا مل تــرىض عنهــا فشــملته الرواي يقــول عــي أنــا مل تــرىض عنهــا ومل
ــي هلــا: ))فاطمــة اهلل عــز وجــل يغضــب لغضبــك  ــال النب ــه ق ســنة وشــيعة أن
ــه  ــه الــرب فكيــف يكــون خليفــة ل ويــرىض لرضــاِك(()3(، ومــن غضــب علي

ــه؟)4(. ــراء وتبايع ــه الزه ــى تطيع ــل حت ــز وج ــة اهلل ع ــه طاع وطاعت

)1( حياة الصديقة فاطمة 3 - دراسة وحتليل، ص213. 
)2( اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، مؤسسة احللبي، القاهرة، )د. ت(، ص19. 
)3( بحار األنوار، ج23، ص21- 76- 79، 84، 88، 89، 94، و ج27، ص126. 

وأسد  ص39،  ت(،  )د.  القاهرة،  القديس،  مكتبة  الطري،  الدين  حمب  العقبي،  ذخائر   )4(
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موقفها مع نساء املهاجرين واألنصار: 

ــة فاطمــة بنــت رســول اهلل  مّلــا ســمعت نســاء املهاجريــن واألنصــار خــر علَّ
اجتمعــن وذهبــن إىل بيــت فاطمــة: لعيادهتــا كــام رواه الطــريس)1( يف االحتجاج 
ممــن ســويد بــن غفلــة قــال: مّلــا مرضــت فاطمــة عليهــا الســام املرضــة التــي 
ــا:  ــن هل ــا فقل ــار يعدن ــن واألنص ــاء املهاجري ــا نس ــع اليه ــا اجتم ــت فيه توفي
ــا أبنــة رســول اهلل؟ فحمــدت اهلل وصلــت عــى  كيــف أصبحــت مــن علتــك ي
أبيهــا )صــى اهلل عليــه وآلــه( ثــم قالــت: ))أصبحــت واهلل عائفــة لدنياكــن قاليــه 
ــم وشــنأتم بعــد أن ســرتم، فقبحــًا لغلــول  ــم بعــد أن عجمت لرجالكــّن، لفظت
احلــّد واللعــب بعــد اجلــدَّ وقــرع الصفــارة وصــدع القنــاة وخطــل اآلراء وزلــل 
األهــواء، وبئــس مــا قدمــت هلــم أنفســهم أن ســخط اهلل عليهــم ويف العــذاب 

)ت630هـ(،  األثر  ابن  اجلزري  حممد  بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عي  احلسن  أبو  الغابة، 
املحقق: عي حممد معوض عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ-
1994م، ج5، ص522، وهتذيب التهذيب، ابن حجر العسقاين، دار الفكر، بروت، 
العامة  املودة،  ينابيع  ص302،  ج2،  البخاري،  وصحيح  ص269،  ج12،  ت(،  )د. 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  احلنفي،  احلسيني  ابراهيم  الشيخ  بن  سليامن  الشيخ 
جال  الزهراء،  فاطمة  ومسند  ص174،  1418هـ-1997م،  ط1،  لبنان،  بروت- 
الدين السيوطي، تصحيح ونرش وتعليق: عزيز بيك، مطبعة العزيزية حيدر آباد، اهلند، 

1968م، ص52. 
)1( االحتجاج، ج1، ص147، بحار األنوار الكاملة لدرر أخبار األئمة الطاهرة، الشيخ حممد 
باقر املجليس، طبعة مصححة ومزيدة، إحياء الكتب اإلسامية، إيران- قم، 1430هـ، 
ج43، ص159، الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم، عي بن يونس البياض، املكتب 

املرتضوية، )د. ت(، ج1، ص171، وكتاب األمايل، ص375. 
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هــم خالــدون، ال جــرم لقــد قلدهتــم ربقتهــا ومحلتهــم أوقتهــا وشــتت عليهــم 
غارهــا، فجدعهــا وعقــرًا وبعــدًا للقــوم الظاملــني.

ــة  ــوة والدالل ــد النب ــالة وقواع ــن روايس الرس ــا ع ــن زعزعوه ــم أي وحيه
ومهبــط الــروح األمــني، والطبيــني بأمــور الدنيــا والديــن، أال ذلــك هــو 

اخلــرسان املبــني)1(.

ومــا الــذي نقمــوا مــن أيب احلســن؟ نقمــوا منــه واهلل نكر ســيفه وقلــة مباالته 
بحتفــه، وبشــدة وطأتــه، وثــكال وقعتــه وتنمــره يف ذات اهلل، وتــاهلل لــو مالوا عن 
املحجــة الائحــة وزالــوا عــن قبــول احلجــة الواضحــة لردهــم إليهــا، ومحلهــم 
عليهــا، ولســار هبــم ســرًا ســجحًا ال يكلــم خشاشــة وال يــكّل ســائره وال يمــل 
راكبــه، وألدردهــم متهــًا نمــرًا صافيــًا رويــًا تطفــح ضفتــاه وال يرتنــق جانبــاه 
وألصدرهــم بطانــًا ونصبــح هلــم رّسًا وإعانــًا ومل يكــن جيــي مــن الغنــى بطائــل 
ــان هلــم  ــل. غــر رّي الناهــل. وشــيعة الكافــل، ولب ــا بنائ وال خيطــي مــن الدني
ــوا  ــرى آمن ــل الق ــو أن أه ــكاذب، ول ــن ال ــادق م ــب، والص ــن الراغ ــد م الزاه
وأتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات مــن الســامء واألرض، ولكــن كذبــوا فأخذناهــم 
بــام كانــوا يكســبون، والذيــن ظلمــوا مــن هــؤالء ســيصيبهم ســيئات مــا كســبوا 
ــًا، وأن  ــر عجب ــت أراك الده ــا عش ــتمع وم ــم فاس ــن، أال هّل ــم بمعجزي ــا ه وم
تعجــب فعجــب قوهلــم، ليــت شــعري أي أيَّ اســناد اســتندوا عــي أيَّ عــامدًا 
ــس  ــوا؟ لب ــوا واحتنك ــة اقدم ــة ذري ــى أي ــكوا، وع ــروة متس ــة ع ــدوا، وبأي اعتم

)1( االحتجاج، ج1، ص147، وبحار األنوار، ج43، ص159، والرصاط املستقيم، ج1، 
ص171، وكتاب األمايل، ص375. 
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املــوىل ولبئــس العشــر، وبئــس للظاملــني بــدال اســتبدلوا واهلل الــدُّ نأيــي بالقوادم 
والعجــز بالكاهــل، فرغــاًم ملعاطــس قــوم حتســبون أنــم حيســبون صنعــا إال أنم 
هــم املفســدون ولكــن ال يشــعرون وحيهــم أفمــن هيــدي إىل احلــق أحــق أن يتبــع 

ــن ال هيــدي إال أن هيــدي فــام لكــم كيــف حتكمــون؟  أمَّ

ــب  ــلء القع ــوا م ــم احتلب ــج، ث ــام تنت ــرة ريث ــت قنط ــد لقح ــري لق ــا لعم أم
ــبِّ  ــون، غ ــرف التال ــون ويع ــرس املبطل ــك خي ــدًا، هنال ــًا مبي ــًا وذعاق ــًا عبيط دم
ــس األولــون ثــم طيبــوا عــن دنياكــم أنمســًا، واطمأنــوا للفتنــة جأشــًا،  مــا أسَّ
وأبــرشوا بســيف صــارم وســطوة معتــد غاشــم وهيــرج شــامل واســتبداد مــن 
الظاملــني، بــدع فيئلــم زهيــدًا ومجعكــم حصيــدا، فيــا حــرسة لكــم وأّنــى بكــم 

ــا كارهــون((؟)1(. ــم هل ــا وأنت ــم أتلزمكموه ــت عليك ــد عمي وق

قــال ســويد بــن غفلــة: فأعــادت النســاء حوهلــا عليهــا الســام عــى رجاهلــن 
فجــاء إليهــا قــوم مــن وجــوه املهاجريــن واألنصــار معتذريــن، قالــوا: يــا ســيدة 
النســاء لــو كان أبــو احلســن ذكــر لنــا األمــر مــن قبــل أن نــرم العهــد وحتكــم 
العضــد ملــا عدلنــا عنــه إىل غــره فقالــت: اليكــم عنــي فــا عــذر بعــد تعذيركــم 

وال أمــر بعــد تقصركــم)2(.

املبحث الثاين: خطبة ال�سيدة الزهراء عليها ال�سالم: 

)1( االحتجاج، ج1، ص147، وبحار األنوار، ج43، ص159، والرصاط املستقيم، ج1، 
ص171، وكتاب األمايل، ص375. 

ج1،  املستقيم،  الرصاط  ص159،  ج43،  األنوار،  بحار  ص147،  ج1،  االحتجاج،   )2(
ص171، وكتاب األمايل، ص375. 
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عــى أثــر األحــداث التــي شــهدهتا الســاحة اإلســامية بعــد وفــاة الرســول 
ــى  ــداء ع ــة واالعت ــاب اخلاف ــة اغتص ــل قضي ــه مث ــه وآل ــى اهلل علي ــرم ص األك
حــق أمــر املؤمنــني عليــه الســام وغصــب فــدك مــن فاطمــة الزهــراء عليهــا 
ــة، رأت  ــداث األليم ــن األح ــك م ــر ذل ــا، وغ ــى داره ــوم ع ــام واهلج الس
الزهــراء عليهــا الســام إنَّ الواجــب يفــرض عليهــا أن تقــف مــع احلــق وتقــول 
كلمــة احلــق. وهكــذا خرجــت إىل مســجد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ووقفــت 
أمــام مجــوع املهاجريــن واألنصــار وخطبــت هبــذه اخلطبــة القيمــة وهــي اخلطبــة 
املذكــور يف العديــد مــن املصــادر وهــي خطبــة مشــهورة)1(، ومعروفــة ذكرهــا 
ــن  ــرًا ع ــا عاب ــون يتناقلون ــت والعلوي ــل البي ــد كان أه ــى وق ــون القدام املؤرخ
ــع  ــب م ــوي ومتناس ــا ق ــم، وأن متنه ــا لصبيان ــا وحيفظون ــر، ويعلمون عاب

ــامي. ــري اإلس ــون الفك املضم

ــا  ــام يف خطبته ــا الس ــراء عليه ــا الزه ــزت عليه ــي رك ــائل الت ــم املس إنَّ أه
هــي: 

ــا حــددت موقفهــا مــن األحــداث الطارئــة واحلادثــة بعــد وفــاة النبــي  1- إنَّ
ــل  ــل املتمث ــامي األصي ــط اإلس ــص اخل ــام خي ــيام في ــه الس ــه وآل ــى اهلل علي ص
باإلمامــة الواعيــة الشــجاعة املنفتحــة عــى اهلل وعــى النــاس واحليــاة مــن أوســع 

)1( من أقدم املصادر التي ذكرت خطبة الزهراء 3 كتاب باغات النساء البن طيفور، ص23. 
واالحتجاج، ج1، ص97- 107، طبع مشهد املقدسة، 1403هـ، وراجع مسند فاطمة، 
ص557، ورشح نج الباغة البن أيب احلديد، ج16، ص211، 249، وعوامل الزهراء، 

ص467، وبحار األنوار، ج43، ص148. 



ا
 احتجاجات السيدة الق راء عليفا السالم وأ را لي مجتمع قرلا الغدير أاموججا

113

األبــواب، والعميقــة يف فكرهــا املمتــد مــع الزمــن، بحيــث ال يكــون لــه مــاٍض 
ــذه  ــد، وه ــاة اخلال ــر احلي ــو فك ــام وه ــر اإلس ــه فك ــتقبل ألن ــارض أو مس أو ح

األمانــة متمثلــة بأمــر املؤمنــني عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام.

ــة،  ــة غني ــامية تثقيفي ــارضة اس ــي حم ــي ه ــا الت ــرصت يف خطبته 2- اخت
ــت  ــد حتدث ــّوة، فق ــد والنب ــا التوحي ــيني، ومه ــا األساس ــدة بركنيه ــول العقي أص
عــن صفــات اهلل عــز وجــل، ثــم حتدثــت عــن رســول اهلل وخصالــه ومعاناتــه يف 
ســبيل انقاذهــم مــن الغوايــة إىل اهلدايــة، كــام وحتدثــت عــن اإلمامــة ودورهــا يف 

انتظــام األمــة.

3- حتدثــت بشــكل مســتفيض عــن أرسار الترشيعــات اإلســامية وحكمهــا 
وخصائصهــا.

4- تكلمــت عــن الواقــع الــذي حــدث بعــد وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه 
وآلــه وكيــف انحــرف عــن خــط االســتقامة واملســار الــذي خّطــه اهلل ورســوله 
وتوجهــت إىل األنصــار الذيــن أحاطــوا برســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 

ــتنرضهم. ــم وتس ــتنهض مهمه ــاعرهم وتس ــج مش ــرصوه لتؤج ون

ــت  ــدكًا وناقش ــتحقاقها ف ــول اهلل واس ــن رس ــا م ــة إرثه ــت يف قضي 5- دخل
املســألة مناقشــة علميــة تفســرية بــكل حجــج القــرآن الكريــم ودقائقــه 
وأرساره، ومل تناقشــها مناقشــة عاطفيــة، وإنــام دخلــت يف االحتجــاج بالطريقــة 

ــف)1(. ــة يف املواق ــج وصلب ــة يف احلج ــة قوي ــة واعي ــرأة عامل ــزة كام املمي

)1( الزهراء القدوة، ص238- 239. 
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ــع  ــام واق ــا الس ــراء عليه ــا الزه ــرت فيه ــدة ذك ــة أركان عدي وكان للخطب
ــن  ــه ع ــرت في ــام ذك ــر في ــة الغدي ــن بيع ــا م ــه إىل موقفه ــارت في ــلمني وأش املس
اإلمــام عليــه الســام فقالــت )قــدف أخــاه( حيــث فأشــارت إليــه عندمــا كان 
ــي  ــالته وتق ــدى رس ــقاطه وتتح ــد اس ــي تري ــات الت ــه كل اجلامع ــي يواج النب
عــى أمــة ))قــذف اخــاه يف هلواهتــا((، »قذفــه« يعنــي رمــاه وأرســله يف هلواهتــا، 
واللهــوات مجــع هلــاة وهــي اللحمــة يف ســقف الفــم، وهنــا كنايــة عــن أنــه كلــام 
واجهتــه طائفــة مــن املرشكــني أو عرضــت لــه داهيــة عظيمــة، بعــث عليــًا عليــه 

الســام لدفعهــا وصدهــا وعرضــه للمهالــك.

))فــا ينكفــئ- فــا يرجــع- حتــى يطــأ مجاحهــا بامخصــه- والصــامخ هــو 
ثقــب األذن أو هــو االذن نفســها، واألمخــص ممــا ال يصيــب األرض مــن باطــن 
القــدم عنــد مشــيها، -وخيمــد هلبهــا بســيفه، مكــدودًا يف ذات اهلل- متعبــًا جمهــدًا 

-جمتهــدًا يف أمــر اهلل- قريبــًا مــن رســول اهلل ســيدًا يف أوليــاء اهلل-)1(.

ــه الســام ابــن  ــا أنــا عليهــا الســام تتحــدث عــن عــي علي واملاحــظ هن
ــه  ــدث عن ــا تتح ــة، ولكنه ــة أو القراب ــال الزوجي ــن خ ــا، ال م ــا وزوجه عمه
بصفــة أنــه أمامهــا وســيدها يف حركــة الرســالة، »مشــمرًا« يعنــي مشــمرًا عــن 
حياتــه كلهــا بــاذالً هلــا يف ســبيل اهلل، »ناصحــًا جمــددًا كادحــًا« وكان عــي عليــه 
ــه، فهــا  الســام الناصــح للمســلمني مجيعــًا حتــى الذيــن اغتصبــوا اخلافــة من
ــال  هــو ينصــح عمــر بــن اخلطــاب عندمــا استشــاره للشــخوص بنفســه إىل قت
ــرز  ــن اخل ــلك م ــام. الس ــكان النظ ــر م ــم باألم ــكان القيِّ ــًا: ))وم ــرس قائ الف

)1( امَلصدُر َنفُسُه، ص288- 289. 
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ــًا  ــن قطب ــب... فك ــرز وذه ــرق اخل ــام تف ــع النظ ــإن انقط ــه، ف ــه ويضم جيمع
واســتدر الرحــى بالعــرب، وأصلهــم دونــك نــار احلــرب، فإنــك إنَّ شــخصت 
مــن هــذه األرض انتفضــت عليــه العــرب مــن أطرافهــا وأقطارهــا، حتــى تكون 
مــا تــدع وراءك مــن العــوارن أهــم إليــك ممــا بــني يديــك أن األعاجــم أن ينظروا 
ــرتحتم فيكــون  ــإذا اقتطعتمــوه اس ــذا أصــل العــرب، ف ــوا: ه ــدًا يقول ــك غ إلي
ذلــك أشــدَّ لكلبهــم عليــك وطمعهــم فيــك)1(، وكان عــي عليــه الســام املجــد 

الــكادح يف ســبيل اهلل ال تأخــذ يف اهلل لومــة الئــم.

املبحث الثالث: تاأثري موقف الزهراء عليها ال�سالم على ال�سلطة القري�سية: 

ــابيع األوىل،  ــًا يف األس ــية كان ضعيف ــلطة القريش ــع الس ــت أن وض ــن الثاب م
ــام يف  ــال ك ــم، فق ــني هل ــوا معارض ــار كان ــة األنص ــأن عاّم ــر ب ــرتف عم ــد اع وق
البخــاري: ))إنــه قــد كان مــن خرنــا حــني تــوىف اهلل نبيــه أّن األنصــار خالفونــا 
واجتمعــوا بأمرهــم يف ســقيفة بنــي ســاعدة، وخالــف عنــا عليــًا والزبــر ومــن 

ــم(()2(. معه

ــوا  ــن، أدان ــار واملهاجري ــن األنص ــة م ــرشات الصحاب ــون ع ــّد املؤرخ وع
الســقيفة، أو امتنعــوا عــن البيعــة، وإّنــام كان املعتصمــون يف بيــت عــي وفاطمــة 

ــم! ــام بعضه ــام الس عليه

وقــد هــزت خطبــة الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، وضع الســلطة القريشــية 

)1( نج الباغة، اخلطبة: 146. 
)2( صحيح البخاري، ج8، ص26. 
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اجلديــدة، وذكــر الــرواة أن البــكاء عــمَّ النــاس ذلــك. اليــوم وإن بعــض األنصار 
هتفــوا باســم عــي عليــه الســام للخافــة فخــاف أبــو بكــر وعمــر أن يتحــرك 
ــه، واإلطاحــة هبــم! ولذلــك  ــه وآل ــي صــى اهلل علي األنصــار لــرصة عــرتة النب
بــادر أبــو بكــر وخطــب فنــال مــن عــي عليــه الســام بــدون أن يســميه، وهــدد 
ــامل  ــوا بأع ــم قام ــدَّ أن ــة! وال ب ــن يف املدين ــش املتكاثري ــاء قري ــار بطلق األنص
أخــرى حتــى اســتطاعوا أن هيدئــوا الوضــع ويســكتوا أنصــار فاطمــة والعــرتة 

النبويــة!)1(.

ــا  ــقَّ عليه ــا ش ــر خطبته ــو بك ــمع أب ــام س ــقيفة: ))فل ــري يف الس ــال اجلواه ق
ــن  ــه، أي ــة إىل كّل قال ــذه الرع ــا ه ــاس م ــا الن ــال: أهي ــر وق ــد املن ــا فصع مقاهل
ــهد  ــل، ومــن ش ــمع فليق ــول اهلل، إال مــن س ــد رس ــذه األمــاين يف عه ــت ه كان
ــام هــو ثعالــة شــهيدة ذنبــه، َمــرُب لــكل قتشــة، هــو الــذي يقــول  فليتكلــم. إنَّ
كّردهــا جذعــِه بعد مــا هرمــت، يســتعينون بضعفــه، ويســتنرصون بالنســاء، كأم 
طحــال أحــّب اهلهــا إليهــا البغــي، أال أين لــو شــاء أن أقــول لقلــت، ولــو قلــت 
ــي  ــد بلغن ــال: ق ــار فق ــت إىل األنص ــم التف ــت. ث ــا ترك ــأكتب م ــت، إين س لُبح
يــا معــرش األنصــار مقالــه ســفهائكم وأحــق مــن لــزم عهــد رســول اهلل أنتــم، 
فقــد جاءكــم فأويتــم ونرصتــم، أال إين لســت باســطًا يــدًا وال لســانًا عــى مــن مل 

يســتحق ذلــك منــا، ثــم نــزل!(()2(.

ــري:  ــة اجلواه ــذا برواي ــر ه ــل كام أيب بك ــد نق ــج: بع ــال يف رشح النه وق

)1( السقيفة وفدك، أمحد بن عبد العزيز، بروت، د. ت، ص104. 
)2( جواهر التاريخ، ج1، ص112. 
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))قلــت: قــرأت هــذا الــكام عــى التقيــد، أيب حييــى جعفــر بــن حييــى بــن أيب 
زيــد البــرصي وقلــت لــه: بمــن يعــرض؟ فقــال: بــل يــرصح، قلــت: لــو رصح 
ــه  ــكام كل ــذا ال ــت: ه ــب، قل ــن أيب طال ــي ب ــال: بع ــك وق ــألك! فضح مل اس
لعــي بقولــه! قــال: نعــم، إنــه امللــك يــا بنــي، قلــت: فــام مقالــة األنصــار؟ قــال: 

هتفــوا بذكــر عــّي فخــاف مــن اضطــراب األمــر عليهــم، فنهاهــم(()1(.

وملــا ألفــت الزهــراء عليهــا الســام أن القــوم قــد اســتحوذ الشــيطان عليهــم 
فأنســاهم ذكــر اهلل عمــدت إىل تطبيــق البنــود املرســومة ملعارضتهــا آنــذاك وهــي 

: يل لتا كا

1- املطالبة باحلقوق: 

مل تكــن الســيدة الزهــراء عليهــا الســام مــن ذلــك الــرضب الــذي يطالــب 
بحقوقــه حرصــًا عــى متــاع الدنيــا وحطامهــا، فهــي تلــك املــرأة الزاهــدة التــي 
قــد عزفــت عــن زخــارف الدنيــا وزبرجهــا فصغــر كل مــا يف الوجــود يف عينيها.

إذن ملــاذا متســكت الزهــراء عليهــا الســام بفــدك حتــى اللحظــات األخــرة 
مــن عمرهــا املبــارك؟.

بالتأكيــد أنــا كانــت تــروم شــيئًا يفــوق فــدك وهــي احلقــوق املتعلقــة بفــدك 
ــوي،  ــت العل ــادي يف البي ــوارد االقتص ــية لل ــة أساس ــت دعام ــا كان ــث أن حي

ــد املغــذي حلركــة اخلافــة احلقبــة. ــة املنهــل الوحي ــايل فــدك تعــد بمثاب وبالت

يقــول ابــن أيب احلديــد يف رشحــه: ســألت عــّي بــن الفارقــي مــدرس مدرســة 

)1( رشح نج الباغة، ج16، ص214. 
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الغربيــة ببغــداد، فقلــت لــه: أكانــت فاطمــة صادقــة؟ فتبســم، ثــم قــال كامــًا 
ــا  ــو أعطاه ــال: ل ــه، ق ــة دعابت ــه وقل ــه وحرمت ــن ناموس ــنًا م ــًا مستحس لطيف
ــة،  ــا اخلاف ــت لزوجه ــدا وادع ــه غ ــاءت إلي ــا، جل ــرد دعواه ــدك بمج ــوم ف الي
ــه  ــيشء، ألن ــة ب ــذار واملوافق ــه االعت ــن يكمن ــه، ومل يك ــن مقام ــه ع وزحزحت
يكــون قــد أســجل عــى نفســه بأنــا صادقــة فيــام تدعــى كائنــًا مــا كان مــن غــر 

ــهود)1(. ــة وال ش ــة إىل بين حاج

وعليــه فــإن أول يشء بــادرت الزهــراء عليهــا الســام بــه هــو مطالتهــا بحقها 
لتحيــط اجلميــع علــاًم أن هلــا حقــًا مضيــع قــد اغتصبــه اآلخرون.

2- خلع الرشعية:

ضمــن التحــركات امللحوظــة التــي قامــت هبــا ربيبــة النبــوة مقابل الســلطات 
اجلديــدة هــو خلــع ثــوب الرشعيــة عنهــم واالســتناد بجميــع األوراق الرشعيــة 
ــه الســام خاصــة ))فأنقذكــم  املســجلة بحــق اإلمــام عــي بــن أيب طالــب علي
ــد أن  ــي وبع ــا والت ــد اللتي ــه بع ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــاىل بمحم ــارك وتع اهلل تب
منــى ببهــم الرجــال وذؤبــان العــرب ومــردة أهــل الكتــاب - يب- وأنجــم قــرُن 
للشــيطان، وفغــرت فاغــرة مــن املرشكــني قــذف أخــاه يف هلواهتــا فــا ينكفــى 
حتــى يطــأ صامخهــا بأمخصــه، وخيمــد هلبهــا بســيفه، مكــدودًا يف ذات اهلل، جمتهدًا 

يف أمــر اهلل، قريبــًا مــن رســول اهلل ســيد أوليــاء اهلل، مشــمرًا ناصحــًا، جمــدًا.

وهكــذا راحــت الزهــراء عليهــا الســام متــارس عمليــة نــرش الغســيل أمــام 

)1( رشح نج الباغة، ج16، ص284. 
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ــلطات  ــه الس ــوم ب ــا تق ــره إزاء م ــن أم ــرة م ــى بص ــون ع ــور ليك ــرأى اجلمه م
ــدة. اجلدي

3- اجلامهرية:

ــن  ــة م ــع الرشعي ــة خل ــن عملي ــام م ــا الس ــراء عليه ــت الزه ــد أن فرغ بع
احلكومــة اجلديــدة عمــدت إىل اجلمهــور الــذي كان عــى إطــاع تــام ملــا جيــري 
مــن صــوالت وجــوالت عــى الســاحة السياســية فحركــت فيــه روح التفاعــل 

معهــا.

ــا  ــراء عليه ــدت الزه ــث عم ــة حي ــة واحلناك ــة الدق ــة بغاي ــا عملي ــًا أن وحق
الســام إىل إقحــام اجلمهــور يف القضيــة لكــي تــؤول إىل قضيــة مجاهريــة بــدل 

ــاق. ــدودة النط ــخصية وحم ــون ش أن تك

4 - سامة الوسيلة:

األحــداث اخلطــرة التــي قامــت هبــا الســلطات الغاصبــة يف عهــد الزهــراء 
عليهــا الســام كانــت قائمــة عــى تزييــف احلقائــق، ففــي غصبهــم فــدك ظلــوا 
يقلبــون األوراق بخفيــة حتــى ال يشــعر أحــد هبــم، حتــى لقــد طالبــوا الزهــراء 
ــا  ــد، ومل ــات ملكيتهــا فــدك، وهــي ذات ي ــأيت بشــهود إلثب عليهــا الســام أن ت
ــًا مبتــدع عــى الرســول صــى  جــاءت الزهــراء بالبينــة ردوهــا واختلقــوا حديث
اهلل عليــه وآلــه ادعــوا فيــه أن معــارش األنبيــاء ال يورثــوا درهــم وال دينــار ومــا 

تركــوه صدقــة.

ــدء  ــذ الب ــام من ــا الس ــراء عليه ــكان الزه ــات كان بإم ــذه التحريف ــل ه مقاب
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أن تــأيت بحجــج دامغــة تدحــض ادعــاءات القــوم حججهــم الواهيــة وتكــرس 
ــام  ــا الس ــراء عليه ــن الزه ــرة، لك ــا واآلخ ــزي الدني ــوا بخ ــوكتهم فيذهب ش
ــم  ــن فمه ــم م ــة ادانته ــم متوخي ــم يف ادعاءاهت ــوم وجتادهل ــاري الق ــت جت ظل
ولتحيــط األمــة كافــة أن فــدك حقهــا رغــم كل هــذه التزيفــات املوضوعــة مــن 

ــة. ــلطات املنحرف ــدن الس ل

ــة  ــم الرشعي ــة متنحه ــوذوا إىل حيل ــام يل ــوم كل ــًا أن الق ــاه حق ــت لانتب امللف
يف غصــب فــدك كانــت الزهــراء عليهــا الســام تبطلهــا وتقيــم الراهــني عــى 
ــب  ــذه األالعي ــف ه ــور أن يوق ــب اجلمه ــى تطال ــل أو حت ــا دون أن مت أحقيته

ــة. ــني الدامغ ــه بالراه ــم لتدحض ــام تطالبه وإن

5- ردع محات التحريف:

ــد  ــة يف عه ــلطات املزيف ــا الس ــي عملته ــهورة الت ــركات املش ــدى التح إح
ــول  ــث رس ــف ألحادي ــة التحري ــس عملي ــي تكري ــام ه ــا الس ــراء عليه الزه
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بالتــايل تفتــح جبهــة أخــرى عــى أهــل البيــت عليهــم 
الســام ينبغــي التصــدي هلــا والوقــوف قباهلــا بــكل صابــة األمــر الذي يشــتت 

ــة. ــم املبارك ــتنزف طاقاهت ــم ويس قواه

ــد  ــا تع ــث واختافه ــف األحادي ــة تزيي ــس عملي ــك تكري ــى ذل ــاوة ع ع
ــة الدعامــة األساســية التــي شــيدت عليهــا ســلطات ذلــك العهــد، ففــي  بمثاب
قبــال كل معضلــة تعصــف بالســلطات يأتــون بالوضاعــني وخيتلقــوا األحاديــث 
ــوا  ــب فيقبل ــور الغاض ــاح اجلمه ــح مج ــذي يكب ــر ال ــم، األم ــة أعامهل يف رشعي
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ــط  ــذا املخط ــل ه ــدت ملث ــام تص ــا الس ــراء عليه ــن الزه ــع، ولك ــر الواق األم
ــوه. ــه ونم ــت دون تكامل ــيطاين وحال الش

6- التظاهرات السلمية:.

ــا  ــراء عليه ــذت الزه ــذاك أخ ــة آن ــلطات املنحرف ــه الس ــا عملت ــال كل م قب
ــع كان  ــيام أن اجلمي ــائل س ــتى الوس ــخطها بش ــم س ــن عظي ــدي ع ــام تب الس
يعــرف احلديــث املشــهور عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: ))إن فاطمــة شــعرة 
منــي، فمــن آذى ســعرة منــي فقــد آذاين، ومــن آذاين فقــد آذى اهلل، ومــن آذى اهلل 

ــاموات واألرض(()1(. ــلء الس ــه اهلل م لعن

ــرات  ــي التظاه ــوة ه ــة النب ــا ربيب ــت هب ــي قام ــامل الت ــذه األع ــرز ه ــن أب وم
ــام  ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــن أم ــرج م ــت هت ــكال، وكان ــتى األش ــلمية بش الس

ــتنصار. ــد االس ــار تناش ــوت األنص ــدور بي فت

وملــا مل جيــد ذلــك عمــدت ربيبــة النبــوة إىل بيــت األحــزان تشــكو إىل النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه مــا فعلــه القــوم بعــده.

وحتــى ملــا عدنــا نســاء املهاجريــن واألنصــار فســألوها عــن حاهلــا فقالــت: 
أصبحــت واهلل عائفــة لدنياكــم، قاليــة لرجالكــم، لفظتهــم قبــل أن عجمتهــم، 
ــل  ــاة، وخط ــور القن ــد، وخ ــول احل ــًا لفل ــرهتم، فقبح ــد أن س ــنئتهم بع وش
ــذاب  ــم ويف الع ــخط اهلل عليه ــهم أن س ــم أنفس ــت هل ــا قدم ــس م ــرأي ))وبئ ال

)1( بحار األنوار، ج43، ص54. 
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ــدون(()1(. ــم خال ه

7- استقامة املعارضة:

أهــم يشء ينبغــي أن حتــرزه املعارضــة يف منهجيتهــا قبــال الســلطات الفاســدة 
ــا  ــره فإم ــأذن اهلل بأم ــى ي ــة حت ــة يف املعارض ــتقامة والديموم ــألة االس ــي مس ه

ــى. ــق األع ــال إىل الرفي ــهادة واالنتق ــني أو الش ــرص املب الن

ويتجــى هــذا واضحــًا يف معارضــة الزهــراء عليهــا الســام، فحينــام ثقلــت 
وعلــم الرجــان بذلــك أتياهــا عايديــن واســتأذنا عليهــا فأبــت أن تــأذن هلــام، 
فأتــى عمــر عليــًا عليــه الســام فقــال لــه: إن أبــا بكــر شــيخ رقيــق القلــب، وقد 
ــا  ــد أتيناه ــه وق ــه صحبت ــار فل ــه يف الغ ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس كان م
غــر هــذه املــرة مــرارًا نريــد اإلذن عليهــا وهــي تأبــى أن تــأذن لنــا فــإن رأيــت 
ــى  ــام ع ــه الس ــي علي ــل ع ــم، فدخ ــال: نع ــل، ق ــا فافع ــا عليه ــتأذن لن أن تس
فاطمــة عليهــا الســام فقــال يــا بنــت رســول اهلل قــد كان مــن هذيــن الرجلــني 
مــا قــد رأيــت وقــد تــرددا أمــورًا كثــرة ورددهتــا، ومل تــأذين هلــام، وقــد ســأالين 

أن اســتأذن هلــام عليــك.

فقالــت: واهلل ال آذن هلــام وال أكلمهــام كلمــة مــن رأيس حتــى ألقــى أيب 
ــإين  ــام: ف ــه الس ــي علي ــال ع ــي، ق ــا من ــاه وارتكب ــام صنع ــه ب ــكومها إلي فأش
ــك  ــت بيت ــيئًا فالبي ــام ش ــت هل ــد ضمن ــت ق ــت: إن كان ــك قال ــام ذل ــت هل ضمن
ــرج  ــت، فخ ــن أحبب ــأذن مل ــيشء ف ــك ب ــف علي ــال ال أخال ــع الرج ــاء تتب والنس

)1( خطبة الزهراء يف نساء املهاجرين واألنصار. 
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عليــه الســام فــأذن هلــام، فلــام وقــع نظرمهــا عــى فاطمــة عليهــا الســام ســلام 
ــرد عليهــام فحولــت وجههــا عنهــام، فتحــوال واســتقبا وجههــا  عليهــا فلــم ت
ــا  ــوة حوهل ــت لنس ــوب وقال ــاف الث ــي ج ــا ع ــت: ي ــرارًا وقال ــت م ــى فعل حت
لنــا وجههــا إليهــا وســئا أن تــرىض عنهــام وتصفــح عــام كان منهــام إليهــا،  حوَّ
فقالــت فاطمــة عليهــا الســام: أنشــدكام بــاهلل أتذكــران أن رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وآلــه ســتخرجكام يف جــوف الليــل بــيشء كان حــدث مــن أمــر عــي عليــه 
الســام فقــال: اللهــم نعــم، فقالــت: أنشــدكام بــاهلل هــل ســمعتام النبــي صــى 
ــد آذاين  ــا فق ــن آذاه ــا م ــا منه ــي وأن ــة من ــة بضع ــول: فاطم ــه يق ــه وآل اهلل علي
ــن  ــايت وم ــن آذاين يف حي ــويت كم ــد م ــا بع ــن آذاه ــد آذى اهلل، وم ــن آذاين فق وم
آذاهــا يف حيــايت كمــن آذاهــا بعــد مــويت، قــاال: احلمــد هلل، ثــم قالــت: اللهــم 
أين أشــهدك فاشــهدوا يامــن حــرضين، أنــام قــد آذيــاين يف حيــايت وعنــد مــويت، 
واهلل ال أكلمكــام مــن رأس كلمــة حتــى ألقــي ريب فأشــكوكام إليــه بــام صنعتــام يف 

ــي)1(. ــام من وارتكبت

الف�سل الرابع

- االستنتاجات

بعــد اإلطــاع عــى مســرة ومآثــر الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، خرجــت 
الباحثــة بجملــة مــن النتائــج أمههــا: 

القمي، دار زينب الكري، )د. ط(، 1416هـ-1995م،  الشيخ عباس  )1( بيت األحزان، 
ص172-171. 
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ــور  ــن ص ــورة م ــل ص ــت حتم ــام، كان ــا الس ــراء عليه ــيدة الزه 1- إنَّ الس
ــق. ــن واحل ــبيل الدي ــك يف س ــاص وذل ــة واإلخ ــة والتضحي البطول

ــة  2- إنَّ الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، قــد ســجلت أروع صــور البطول
والوفــاء والــذود عــن هــذا الديــن العظيــم.

3- الزهد والورع مازمان هلا.

ــوة  ــا النب ــد ألبيه ــام جتس ــة اإلس ــام، بطل ــا الس ــراء عليه ــة الزه 4- فاطم
ــر  ــو الظاه ــن إال ه ــا كان بباط ــذي م ــزواج ال ــة ال ــا مثالي ــة ولزوجه واألموم
ــا  ــرشف وألبناءه ــاف وال ــان والعف ــث احلن ــروي أحادي ــن ي ــو الباط ــر ه وظاه

ــة. ــة األموم مثالي

5- وقفــت يف مســجد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه جتــدد نــرات الرســالة 
اخلالــدة آلذان الســامعني وتنــذر مغبــة كابــوس يســلب األرواح ويبقي األجســاد 
هامــدة قائلــة: إنَّ يــدًا مــدت اليــوم عــى أمــوال بيــت الرســالة ســيهون عليهــا 
كل مــال دون ذلــك فــا آمــن بعــد اليــوم ألي إنســان يف كيانــه املــايل وأن قدمــًا 
ــا  ــيهون عليه ــن س ــب الرمح ــا بغض ــاط غضبه ــن ين ــاب م ــارعت الغتص س

اغضــاب أي مؤمــن أو فئــة أخــرى.

6- كان صــوت الســيدة الزهــراء عليهــا الســام، بعــد عــي )عليــه الســام( 
ــار إىل أن  ــدوان وأش ــى الع ــر ع ــدم الص ــني إىل ع ــى املظلوم ــوت دع أول ص
الســكوت أمــام أول خطــوة يفتــح املجــال أمــام اخلطــوات وأن ســكوت املظلوم 

ظلــم لنفســه وظلــم لألجيــال.
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- التوصيات: 

يف ضوء ما توصل إليه الباحثة من استنتاجات تورد التوصيات اآلتية: 

1- تبنــي واضعــي املناهــج الدراســية، الســيام تلــك املتعلقــة برتســيخ القيــم 
ــاول  ــث وحم ــذا البح ــة يف ه ــم املطروح ــامية والقي ــة اإلس ــل الرتبي ــة مث الديني
تثبيتهــا يف نفــوس الطلبــة عــن طريــق طــرح املوضوعــات التــي تؤكدهــا، ومــن 
املستحســن اقتبــاس عــدد مــن النصــوص التــي قالتهــا الســيدة الزهــراء عليهــا 
الســام، ووصفهــا داخــل هــذه املناهــج أو تضمنهــا كمحتــوى يف بعــض الكتب 

مثــل املطالعــة واألدب والنصــوص يف املراحــل الدراســية املختلفــة.

ــي يســهم  ــرات واحللقــات النقاشــية الت ــدوات واملؤمت 2- الدعــوة لعقــد الن
ــم اإلســامية بنحــو عــام. ــة ملناقشــتهم القي فيهــا التدريســيون والطلب

ــول  ــميًا ح ــعبيًا أو رس ــة ش ــة والديني ــدوات الفكري ــراء الن 3- رضورة إج
ــيام  ــر والس ــاب الفك ــا أصح ــي طرحه ــامية والت ــة واإلس ــم الرتبوي ــة القي أمهي

ــع. ــاء املجتم ــة بن ــا يف عملي ــام( وتأثره ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم

- املقرتحات: 

1- إجــراء دراســات أخــرى تتنــاول املواقــف املختلفــة التــي مــرت هبــا حياة 
الســيدة الزهــراء عليها الســام.

التصنيــف احلــايل  باالعتــامد عــى  2- إجــراء دراســة مماثلــة، وذلــك 
احلاليــة. بالدراســة  نتائجهــا  وموازنــة  أخــرى  إســامية  ولشــخصيات 

ــراء  ــيدة الزه ــا الس ــي أعدهت ــم الت ــول القي ــة ح ــة متكامل ــراء دراس 3- اج
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عليهــا الســام، يف خطبــة فــدك واظهــار أمهيــة هــذه اخلطبــة وجوانبهــا املهمــة 
ــلمني. ــاة املس يف حي

ــا  ــراء عليه ــيدة الزه ــا الس ــي أكدهت ــم الت ــة للقي ــة موازن ــراء دراس 4- اج
ــر يف  ــادة الفك ــض ق ــا وبع ــي ألقته ــا الت ــا وخطبته ــال وقفته ــن خ ــام، م الس

ــارض. ــرص احل الع

امل�سادر: 

- القرآن الكريم.

ــامن، ط1،  ــورات دار النع ــريس، منش ــي الط ــن ع ــد ب ــاج، أمح 1- االحتج
ــراق، د. ت. ــداد- الع بغ

2- االختصــاص، حممــد بــن حممــد بــن النعــامن العكــري املفيــد، مؤسســة 
ــان، ط1، 2009. ــروت- لبن ــي، ب األعلم

3- اســد الغابــة: ابــو احلســن عــي بــن ايب الكــرم حممــد بــن حممــد اجلــزري 
ــد  ــد عب ــادل امح ــوض ع ــد مع ــي حمم ــق: ع ــر )ت 630هـــ(، املحق ــن االث اب

ــة، ط1، 1415هـــ- 1994م. ــب العلمي ــود، دار الكت املوج

4- أصــول البحــث االجتامعــي، عبــد الباســط حممــد حمســن، مكتبــة وهبــة 
للطباعــة والنــرش، ط1، 2011.

ــة الدينــوري، مؤسســة احللبــي، القاهــرة،  5- اإلمامــة والسياســة، ابــن قتيب
د. ت.
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ــد  ــيخ حمم ــار، الش ــة االطه ــار األئم ــدرر اخب ــة ل ــوار الكامل ــار االن 6- بح
ــاء الكتــب اإلســامية، ايــران ٿ  باقــر املجلــيس، طبعــه مصححــه ومزيــده، احي

ــم، 1430هـ  ق

ــن طيفــور، صححــه  ــن طاهــر ب ــو الفضــل أمحــد ب 7- باغــات النســاء، أب
ورشحــه: أمحــد األلفــي، مطبعة مدرســة والــدة عبــاس األول، القاهــرة، 1980.

ــرى، )د، ط(،  ــب الك ــي، دار زين ــاس القم ــيخ عب ــزان، الش ــت االح 8- بي
1416هـــ - 1995م

9- تاريــخ اليعقــويب، امحــد بــن ايب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب اليعقــويب، 
دار صــادر ٿ بــروت، )د. ط(، )د. ت(.

10- هتذيب التهذيب، ابن حجر العسقاين، دار الفكر، بروت، د. ت.

ــم  ــو نعي ــد اهلل أب ــن عب ــد ب ــاء، أمح ــات األصفي ــاء وطبق ــة األولي 11- حلي
ــر، 1416هـــ-1996م. ــي، ودار الفك ــة اخلانج ــاين، مكتب األصفه

12- حيــاة الصديقــة فاطمــة عليهــا الســام دراســة وحتليــل، الشــيخ حممــد 
جــواد الطبــيس، ط1، بــروت، لبنــان، 1425هـــ.

ــرة، د.  ــديس، القاه ــة الق ــري، مكتب ــن الط ــب الدي ــة، حم ــر العقب 13- ذخائ
ت.

ــد  ــيد حمم ــة الس ــخ، العام ــنة والتاري ــام يف الس ــا الس ــراء عليه 14- الزه
ــان، 1433هـــ. ــروت- لبن ــي، ط1، ب ــم الكفائ كاظ



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

128

س
الجزء الخام

15- الزهراء القدوة دار املاك، حسني أمحد اخلشن، ط3، 1422هـ.

16- السقيفة وفدك، أمحد بن عبد العزيز، بروت، د. ت.

17- رشح خطبــة الصديقــة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام، آل شــر 
اهلــدى، ط2، 1423. أنــوار  دار  اخلاقنــي، 

ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــن أيب احلدي ــة، اب ــج الباغ 18- رشح ن
بــروت، د. ت.

ــاري )ت 256هـــ(،  ــامعيل البخ ــن اس ــد ب ــاري، حمم ــح البخ 19- صحي
حتقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، الياممــة - بــروت، 1407هـــ - 

1987م

20- الــرصاط املســتقيم إىل مســتحقي التقديــم، عــي بــن يونــس البيــاض، 
ــة، د. ت. ــة املرتضوي املكتب

ــويس، دار  ــن الط ــن احلس ــد ب ــر حمم ــيخ أيب جعف ــايل، الش ــاب األم 21- كت
الثقافــة، ط1، 1414هـــ.

ــو  ــيخ أب ــرش، الش ــي ع ــة األثن ــى األئم ــوص ع ــر يف النص ــة األث 22- كفاي
القاســم عــي بــن حممــد بن عــي اخلــراز القمــي، حتقيــق: حممــد كاظم املوســوي، 

مركــز نــور األنــوار يف إحيــاء بحــار األنــوار، ط1، قــم املقدســة، 1430ق.

ــن  ــد ب ــر حمم ــدوق أيب جعف ــيخ الص ــة، للش ــام النعم ــن ومت ــامل الدي 23- ك
عــي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي )ت 381هـــ(، صححــه وقــدم لــه وعلــق 
ــات،  ــي للمطبوع ــة األعلم ــي، مؤسس ــني األعلم ــيخ حس ــة الش ــه: العام علي



ا
 احتجاجات السيدة الق راء عليفا السالم وأ را لي مجتمع قرلا الغدير أاموججا

129

ــان، 1991م  ــروت- لبن ط1، ب

24- مبــادئ وأســس البحــث االجتامعــي، مصطفــى عمــر البــرت، دار 
اجلامهــر للنــرش والتوزيــع واإلعــان، 1986.

ــرش  ــح ون ــيوطي، تصحي ــن الس ــال الدي ــراء، ج ــة الزه ــند فاطم 25- مس
ــد، 1968م. ــاد، اهلن ــدر آب ــة حي ــة العزيزي ــك، مطبع ــز بي ــق: عزي وتعلي

26- منتهــى اآلمــال يف تــوارع النبــي واآلل، عبــاس القمــي، مكتبــة الصفــا، 
ط1، ايــران- قــم، 2004م.

ــح، دار الكتــب  ــق: صبحــي صال 27- نــج الباغــة، الســيد الــريض، حتقي
ــروت، ط4، 2004م. ــاين، ب ــاب اللبن ــرة، ودار الكت ــرصي، القاه امل

28- نوادر األخبار، الفيض الكاشاين، مطبعة آرين، طهران، د. ت.

ــم  ــر، ط1، ق ــة أم ــب، املطبع ــم األدي ــراء، جاس ــن الزه ــألونك ع 29- يس
املقدســة، 1418هـــ.

30- ينابيــع املــودة، العامــة الشــيخ ســليامن بــن الشــيخ ابراهيــم احلســيني 
احلنفــي، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، ط1، 1418هـــ - 

1997م.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

130

س
األبعاد واملضامني العقائدية يف اخلطبة الغديريةالجزء الخام

م. د. �ساكر عطية �سويحي ال�ساعدي

مل يكــن يــوم الغديــر كســائر األيــام التــي متــّر بنــا وتنــرصم، بــل كان لــه جتــدد 
يف عــام يمــّر عــى األمــة اإلســامية، حتــى أصبــح عيــدًا يتحفــل فيــه اخلاصــة 
منهــا، ملــا تضمنــه مــن حــدث تأريــخ مهــم لــه أثــر يف دوام أمنهــا واســتقرارها 
ــه، فهــو  ــه األخــرى خاصــة ب ــه وامتيازاتــه ودالالت حاهلــا، فضــًا عــن تداعيات
بذلــك حمطــة تســتحق الوقــوف عندهــا والتأمــل فيهــا، متّثــل بدايــة حليــاة جديدة 
اختارهــا اهلل تعــاىل لألمــة أإلســامية؛ لعلمــه ســبحانه وتعــاىل بــام تصبــو إليــه يف 
التخطيــط لقيادهتــا السياســية والدينيــة بعــد رحيــل نبّيهــا األكــرم حممــد )صــى 
اهلل عــى وآلــه(، فــأراد اهلل تعــاىل هلــذه األمــة أن تبقــى عزيــزة قويــة أمــام مجيــع 
ــل بمثلــث  ــا ينتظرهــا مــن أعدائهــا يف الداخل)املنافقــني( ويف اخلــارج، املتمّث م

اخلطــر، الــذي ينتظــر الفرصــة لانقضــاض والقضــاء عليهــا.

ــاب  ــن االنق ــه م ــيؤول إلي ــا س ــول وم ــة امله ــذه األم ــر ه ــن أم ــام كان م ف
والعصيــان ألوامــر النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وتــرك تعاليمــه، مقلقــًا لنفــس 
النبــي األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن التبليــغ هبــذا األمــور، فبــادر 
ــذه  ــر ه ــاس، فأم ــن الن ــك م ــه، واهلل يعصم ــك ب ــا أمرت ــغ م ــاىل أن بل ــق تع احل
األمــة كان لألســف الشــديد يمثــل أرادة وخمططــًا معاكســًا لــإلرادة واملخطــط 
ــبق وأن  ــة؛ إذ س ــنن اإلهلي ــن الس ــه م ــت أن ــد تناس ــاىل، وق ــل اهلل تع ــن قب ــه م ل
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طلبــه نبــي اهلل إبراهيــم لذريتــه بعدمــا اصطفــاه اهلل تعــاىل واختــاره ألن يكــون 
ــال  ــاىل )ال ين ــارك وتع ــق تب ــه احل ــال ل ــي(، ق ــن ذريت ــال وم ــاس، )ق ــًا للن إمام
عهــدي الظاملــني(، فموضــوع اإلمامــة مــن األمهيــة واملنزلــة العظيمــة ال يتوالها 
إال مــن عصــم نفســه، وكان ممــن اصطفــاه اهلل واختــاره هلــا، وعندهــا ال معنــى 
ــًا  ــوم حدث ــذا الي ــن ه ــه مل يك ــا. وعلي ــامية، أو آحاده ــة اإلس ــار األم الختي
ــة،  ــدالالت العقدي ــاد وال ــني واألبع ــن املضام ــر م ــن الكث ــل تضم ــرًا، ب عاب
ــد  ــون التطــرق لبعضهــا، وبقــي البعــض اآلخــر بحاجــة إىل مزي حــاول الباحث
مــن البحــث وتســليط الضــوء، وهــذا مــا ســتناوله يف موضــوع بحثنــا املوســوم 
بـــ )األبعــاد واملضامــني العقائديــة يف اخلطبــة الغديريــة(، وقــد وجدناهــا أكثــر 
مــن مخســة أبعــاد ومبــاديء، وأن كل واحــد منهــا يصلــح أن يكــون بحــد ذاتــه 

ــق. ــي دقي ــث علم ــرشوع لبح ــاب أو م ــًا لكت موضوع

اخل�سائ�س الزمكانية لـ )غدير خم(

ــة، واىل  ــف واملدين ــة إىل الطائ ــرق املؤدي ــرتق الط ــى مف ــم ع ــر خ ــع غدي يق
العــراق وأطــراف الشــام، قــرب منطقــة اجلحفــة نســبيًا، حيــث يقــع غديــر خــم 
ــي  ــوب رشق ــوات، وجن ــوايل 8 كيل ــمس بح ــع الش ــة مطل ــات اجلحف ــن ميق م

ــام يقــرب مــن 26 كــم)1(. رابــغ ب

ــة،  ــن اجلحف ــا م ــم؛ إحدامه ــر خ ــع غدي ــان إىل موق ــني تؤدي ــاك طريق وهن

حممد  والتاريخ  والسنة  الكتاب  يف  السام(  )عليه  طالب  أيب  بن  عي  اإلمام  موسوعة   )1(
الريشهري، ص386.
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ــغ.  ــن راب ــرى م واألخ

ــالكا  ــغ س ــار راب ــد مط ــة عن ــرق اجلحف ــن مف ــدأ م ــة: تب ــق اجلحف 1- طري
تســعة كيلــوات مزفتــة إىل أول قريــة اجلحفــة القديمــة، حيــث شــيدت احلكومــة 
الســعودية - بعــد أن هدمــت املســجد الســابق الــذي رأينــاه يف الرحلــة األوىل - 
مســجدا كبــرا يف موضعــه، ومحامــات لاغتســال، ومرافــق صحيــة، ومواقــف 

ســيارت. 

ثــم تنعطــف الطريــق شــامال وســط حجــارة ورمــال كالســدود بمقــدار مخســة 
ــق  ــف الطري ــم تنعط ــات. ث ــة امليق ــة قري ــث ناي ــاء، حي ــرص علي ــوات إىل ق كيل
ــن  ــوال م ــارة وتل ــن احلج ــا م ــن أكوام ــدار كيلوي ــا بمق ــني، قاطع ــة اليم إىل جه
ــث  ــق حي ــة الطري ــرة يمن ــن احل ــط م ــم هتب ــافة. ث ــرة املس ــرة قص ــال، وح الرم

ــر. وادي الغدي

2 - طريــق رابــغ: وتبــدأ مــن مفــرق طريــق مكــة - املدينــة العــام، الداخل إىل 
مدينــة رابــغ عنــد إشــارة املــرور، يمنــة الطريــق للقادم مــن مكــة، مــارة ببيوتات 

مــن الصفيــح، وأخــرى مــن الطــني يســكنها بعــض بــدو املنطقة. 

ثــم يصعــد عــى طريــق قديمــة مزفتــة تنعطــف بــه إىل اليســار - وهــي الطريق 
العــام القديمــة التــي تبــدأ بقاياهــا مــن وراء مطــار رابــغ -. وبعــد مســافة عــرش 
كيلــوات، وعــى اليمــني، يتفــرع منــه الفــرع املــؤدي إىل الغديــر، ومســافته مــن 

رابــغ إىل الغديــر 26 كيلــوا تقريبــا)1(.

)1( املصدر السابق نفسه.
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ــال  ــل أيص ــن قبي ــة م ــة خاص ــزات داللي ــّدة ممي ــكان بع ــذا امل ــع ه ويتمت
ــول  ــاهم يف وص ــا يس ــو مم ــدة، وه ــافة بعي ــى مس ــح ع ــكل واض ــوت بش الص
صــوت النبــي األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل مجيــع مــن خــرج معــه يف 
حجــة الــوداع، وحــرض يف هــذا املــكان، ليكــون ذلــك حجــة لــه عــى اجلميــع، 
كــام أن للزمــان الــذي أمــر اهلل تعــاىل نبيــه األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــرى؛ إذ  ــة أخ ــه، خصوصي ــاىل ب ــره اهلل تع ــام أم ــم ب ــلمني وخيره ــع املس أن جيم
اختــار اهلل تعــاىل وقــت احلــج األكــر الــذي جيتمــع فيــه املســلمني كافــة، فضــًا 
عــن دعــوة النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه هلــم باحلضــور يف هــذا املوســم 
بالــذات، ألنــا ســتكون حجــة الــوداع لــه مــع أمتــه اإلســامية؛ ألن اهلل تعــاىل 
اقتضــت إرادتــه أن يرحــل النبــي عــن أمتــه، كــام أخرهــم النبــي صــى اهلل عليــه 
ــوه  ــاس اســمعوا مــا أقــول لكــم واعقل ــال: )أهيــا الن ــه بخــر الســامء؛ إذ ق وآل

ــا هــذا()1(. عنــي فــإين ال أدري لعــي ال ألقاكــم يف هــذا املوقــف بعــد عامن

اخلطبة الغديرية و الإمامة الإلهية

إّن واقعــة الغديــر ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث التــي ورد ذكرهــا يف خطبــة 
النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه يــدور مــدار أخــذ البيعــة لإلمــام عــي عليــه 
الســام مــن مجيــع املســلمني بعــد تنصيبــه إمــام احلــّق هلــم بعــده صــى اهلل عليــه 
وآلــه، لكــون النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــد قــرب أجلــه وأوشــك رحيلــه عــن 
أمتــه، التــي بــات يتوجــس اخليفــة عليهــا مــن حــوادث األيــام وتقلــب األحوال 

)1( الكايف، الكليني، ج7، ص273. 
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ــن  ــْت ِم ــْد َخَل ــٌد إاِلَّ َرُســوٌل َق ــا حُمَمَّ ــه تعــاىل: )َوَم مــن بعــده، كــام جــاء يف قول
ــَىَ  ــْب َع ــن َينَقِل ــْم َوَم ــَى َأْعَقابُِك ــْم َع ــَل انَقَلْبُت ــاَت َأْو ُقتِ ــإِن مَّ ــُل َأَف ُس ــِه الرُّ َقْبِل

ــاِكِريَن()1(. َعِقَبْيــِه َفَلــن َيــرُضَّ اهللََّ َشــْيًئا َوَســَيْجِزي اهللَُّ الشَّ

وعليــه فــكان البــد مــن جعــل اإلمامــة االهليــة كــام اراد اهلل تعــاىل هلــا وأمــر 
هبــا، فهــي الضامــن الســتمرار تعاليــم الرشيعــة واحلفــاظ عليهــا، وليكــون ذلك 
ــًا جمعــوالً باجلعــل  شــاهد حــيش وحــي وتارخيــي عــى كونــا متثــل مبــدأ قرآني
اإلهلــي وليــس لألمــة اإلســامية االختيــار يف جعلهــا فيمــن تشــاء مــن آحادهــا، 
كــام ســيتضح معاملــه يف بيــان معنــى االختيــار االهلــي وأدلتــه القطعية، وتكشــف 

عنــه املضامــني العقديــة التــي تعــد مــن مبادئــه وأصولــه، وهــي: 

املبداأ الأول: الختيار واجلعل الإلهي لالإمامة 

إن مــن بــني النصــوص الرصحيــة التــي تكشــف عــن كــون اإلمامــة جمعولــة 
باجلعــل اإلهلــي وأن أمرهــا بيــد اهلل تعــاىل ورســوله ال غــر أو مــن نــص عليــه 
ــامت  ــه بكل ــم رّب ــى إبراهي ــاىل: )وإذا ابت ــه تع ــاء يف قول ــا ج ــو م ــك، ه ــد ذل بع
فأمتهــن قــال أين جاعلــك للنــاس إمامــًا قــال ومــن ذريتــي قــال ال ينــال عهــدي 
ــاء  ــد واصطف ــة عه ــوح أن اإلمام ــف بوض ــص يكش ــذا الن ــني()2(، فه الظامل
واختيــار وجعــل مــن اهلل تعــاىل لإلنســان الــذي يــرى اهلل عّزوجــّل فيــه القابليــة 
ــح أّن  ــا يتض ــن هن ــي، وم ــب اإلهل ــذا املنص ــنمه ه ــة لتس ــتعداد واألهلي واالس

)1( آل عمران: 144.
)2( البقرة: 124.
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ــر  ــار اهلــادي لــكل قــوم )لــكل فــوم هــاد( يــدور مدت ــة يف اختي ــة القرآني الرؤي
ــا  ــا مَلَّ ــُدْوَن بَِأْمِرَن ــًة هَيْ ــْم َأِئمَّ ــا منُه ــال تعــاىل: )َوَجَعْلنَ ــار ق هــذا اجلعــل واالختي
ــًة هَيْــُدْوَن بَِأْمِرَنا  وْا َوَكْاُنــوْا بِآَيْاتِنـَـا ُيِوِقنـُـْوَن()14(، وقولــه: )َوَجَعْلنَاُهــْم َأِئمَّ َصــَرُ
ــا لِلُمَتِقــنْيَ إِْماَمــًا()3(،  ْاِت( )25(، وقولــه: )َواَجْعلنَ ــْرَ ــا إَِلْيِهــْم فِْعــَل اخْلَ َوَأْوَحْينَ

ــذا أوالً. ()4(. ه ــنْيَ ــْم اْلَوْاِرثِ ــًة َوَنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ ــه: )َوَنْجَعَلُه وقول

وثانيــًا أّن اآليــة املباركــة )أين جاعلــك( تكشــف عــن أن اإلمامــة ليســت هــي 
النبــوة، وهــذا مــا يؤكــده املعنــى مــن أن نبــي اهلل إبراهيــم )عليــه الســام( ُمنـِـَح 
ــل كان  ــارات، ب ــاءات واالختب ــن االبت ــلة م ــه لسلس ــد تعرض ــام بع ــذا املق ه
ذلــك يف أواخــر عمــره الرشيــف؛ ألنــه طلبهــا لذريتــه، وهــو ال يتناســب إال مــع 
حصــول الذريــة لــه وجتــاوزه مرحلــة الشــباب والفتــوة خصوصــا وأّنــه )عليــه 
ــة إال بعــد فــرتة مديــدة مــن الزمــن جتــاوز فيهــا تلــك  الســام( مل يــرزق الذرّي
املرحلــة، يف حــني أنــه )عليــه الســام( عندمــا أعلــن دعوتــه كان شــابًا يافعــًا، 
كــام هــو مفــاد قولــه تعــاىل: )قالــوا ســمعنا فتــى يذكرهــم يقــال لــه إبراهيــم(

 ،)5(

ــة املباركــة - » جاعــل » ال يعمــل يف  ــل يف - اآلي فضــًا عــن أّن اســم الفاع

)1( السجدة: 24.
)2( األنبياء: 73.
)3( الفرقان: 74.
)4( القصص: 5.
)5( األنبياء: 60.
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املفعــول » إمامــًا » إال إذا كان بمعنــى احلــال أو االســتقبال، وال يعمــل يف املايض، 
ــد أن  ــام(، فاب ــه الس ــم )علي ــبقا إلبراهي ــة مس ــت ثابت ــوة كان ــث إن النب وحي
ــه الســام( يف احلــال أو االســتقبال، أي  ــم )علي يكــون إعطــاء اإلمامــة إلبراهي
بعــد نبوتــه، وبذلــك حيصــل االطمئنــان بــأن منصــب اإلمامــة ُأعطــي إلبراهيــم 
ــي  ــات الت ــن أروع الرواي ــم إّن م ــًا. ث ــن إمام ــًا، ومل يك ــوالً نبي ــد أن كان رس بع
أشــارت إىل حقيقــة اإلمامــة وبينــت عظــم شــأنا مــا ورد عــن اإلمــام الرضــا 
عليــه الســام: »إن اإلمامــة أجــل قــدرًا وأعظــم شــأنًا وأعا مكانــًا وأمنــع جانبًا 
وأبعــد غــورًا مــن أن يبلغهــا النــاس بعقوهلــم، أو ينالوهــا بآرائهــم، أو يقيمــوا 
إمامــًا باختيارهــم، إن اإلمامــة خــص اهلل عــز وجــل هبــا إبراهيــم اخلليــل عليــه 
الســام بعــد النبــوة واخللــة مرتبــًة ثالثــًة، وفضيلــًة رشفــه هبــا وأشــاد هبــا ذكــره، 
ــاِس إَِماًمــا } فقــال اخلليــل عليــه الســام رسورا  فقــال: )َقــاَل إيِنِّ َجاِعُلــَك لِلنَّ
تـِـي( قــال اهلل تبــارك وتعــاىل: )َقــاَل الَ َينـَـاُل َعْهــِدي الظَّاملـِِـنَي(1،  يَّ هبــا: )َوِمــن ُذرِّ
فأبطلــت هــذه اآليــة إمامــة كل ظــامل إىل يــوم القيامــة وصــارت يف الصفــوة ثــم 

أكرمــه اهلل تعــاىل بــأن جعلهــا يف ذريتــه أهــل الصفــوة والطهــارة«...2.

املبداأ الثاين: مبداأ الدوام وعدم النقطاع لها

ال شــك أن مبــدأ اإلمامــة واهلدايــة هــو عبــارة عــن اســتمرار وامتــداد ملهــام 
ــاهبها  ــا ومتش ــا وحمكمه ــان مبهامهت ــا وبي ــر تفاصيله ــن ذك ــة، م ــالة اإلهلي الرس

)1( البقرة،124.
)2( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف، ج1، ص91، نرش: انتشارات نور وحي، ايران، قم 

املقدسة، الطبعة األىل، 1428هـ. 
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وتفعيلهــا يف األمــة وغــر ذلــك؛ ألن ُعمــر الرســول عــادة يكــون أقــرص مــن 
ــة  ــرة إهلي ــيعة إم ــد الش ــة عن ــبحاين: )اخلاف ــيخ الس ــال الش ــالة،، ق ــر الرس عم
واســتمرار لتحقيــق أهــداف النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( ووظائفــه، واإلمــام له 
نفــس صاحيــات ووظائــف النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( غــر أّنــه ليــس بنبــي 
وال يوحــى إليــه، والنبــوة أوصــدت وختمــت بالرســول فــا نبــي وال رســول 
بعــده،.... إىل أن قــال: فاإلمــام عنــد الشــيعة اإلماميــة هــو الــذي يقــوم هبــذه 
ــة،  ــن األم ــل م ــل فاألمث ــا إال األمث ــوم هب ــتثناء وال يق ــا اس ــة ب ــف كاف الوظائ
ــة بمختلــف  ــة وكان ذا كفــاءة وجــدارة عــى إدارة الدول ــة إهلي ــع برتبي ومــن متت
شــؤونا، وليــس التعــرف عــى مثــل ذلــك اإلنســان أمــرا يســرا بــل ال يعلمــه 

ــق إباغــه()1(. ــه عــن طري ــه وآل ــي صــى اهلل علي إال اهلل ســبحانه والنب

ــاء أويل  ــاء التابعــني لألنبي ــا قــد تســتمر الرســالة مــن خــال األنبي ومــن هن
ــع  ــوة ويرتف ــع النب ــا تنقط ــاء عندم ــة، واألوصي ــال األئم ــن خ ــزم، أو م الع
الوحــي، كــام يف الرســالة اخلامتــة، ولكــن اهلدايــة البــد مــن بقائهــا واســتمرارها، 
كــام قــال تعــاىل: )وجعلهــا كلمــة باقيــة يف عقبــه لعلهــم يرجعــون()2(، وذلــك 
ــرش  ــي ع ــث االثن ــني وحدي ــث الثقل ــة وحدي ــاغ والوالي ــات الب ــاد آي ــو مف ه
ــادي  ــو اهل ــام ه ــون اإلم ــا، فيك ــة وغره ــن حج ــو األرض م ــث ال ختل وحدي
لألمــة بعــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فــا تقتــرص إمامتــه عــى عــرص 
ــه موقعــه مــن  ــه علي دون آخــر، بــل هــي دائمــة مســتمرة، وهــذا هــو مــا يملي

)1( السبحاين، جعفر، رسائل ومقاالت، ص50.
)2( الزخرف: 28.
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ــر  ــه أم ــي؛ ال أن ــاين دائم ــل رب ــة بجع ــًا لألم ــه هادي ــامي، وكون ــن اإلس الدي
ــة  ــنة إهلي ــو س ــام ه ــكان، وإن ــان وامل ــن الزم ــاص م ــع خ ــق بمقط ــت يتعل مؤق

ــاد()1(. ــوٍم َه ــُكلِّ ق ــاىل: )َولِ ــال تع ــة هلل يف األرض، ق ــة، وحج ثابت

ومــا أروع مــا قالــه اآللــويس يف تفســره: ))ومل تــزل تلــك اخلافة يف اإلنســان 
الكامــل إىل قيــام الســاعة وســاعة القيــام، بــل متــى فــارق هــذا اإلنســان العــامل 
مــات العــامل؛ ألنــه الــروح الــذي به قوامــه، فهــو العــامد املعنــوي للســامء، والدار 
الدنيــا جارحــة مــن جــوارح جســد العــامل الــذي اإلنســان روحــه، وملــا كان هــذا 
االســم اجلامــع قابــل للحرضتــني بذاتــه، صّحــت لــه اخلافــة وتدبــر العــامل، 

واهلل ســبحانه الفّعــال ملــا يريــد وال فاعــل يف احلقيقــة ســواه(()2( 

ــا  ــُدْوَن بَِأْمِرَن ــًة هَيْ ــْم َأِئمَّ ــا منُه ــه تعاىل:)َوَجَعْلنَ ــى مــع قول ويلتقــي هــذا املعن
ــًة هَيْــُدْوَن بَِأْمِرَنــا  وْا َوَكْاُنــوْا بِآَيْاتِنـَـا ُيِوِقنـُـْوَن()3(، وقوله:)َوَجَعْلنَاُهــْم َأِئمَّ مَلَّــا َصــَرُ
ْاِت()4(، ويؤكــد ذلــك أيضــًا مــا ذكــره الســيوطي يف  َوَأْوَحْينـَـا إَِلْيِهــْم فِْعــَل اخْلـَـْرَ
تفســره: )أخــرج ابــن مردويــه عــن بــرزة األســلمي، قــال: ســمعت رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه والــه( يقــول: )إنــام أنــت منــذر(، ووضــع يــده عــى صــدره، ثم 

وضعهــا عــى صــدر عــي )عليــه الســام( ثــم قــال: » لــكل قــوم هــاد«()5(، 

)1( الرعد: 7.
)2( اآللويس، روح املعاين: ج1: ص221-220.

)3( السجدة: 24. 
)4( األنبياء: 73.

)5( السيوطي، الدر املنثور: ج4: ص45؛ احلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل: ج1: ص386؛ 
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ــى  ــول اهلل )ص ــع رس ــال: ))وض ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ــر ع ــع آخ ويف موض
ــب  ــأ إىل منك ــم أوم ــذر، ث ــا املن ــال: أن ــدره، فق ــى ص ــده ع ــه( ي ــه وآل اهلل علي
عــي )ريض اهلل عنــه( وقــال: أنــت اهلــادي يــا عــي بــك هيتــدي املهتــدون مــن 
ــذر  ــت من ــام أن ــي: )إن ــن ع ــتدرك: ))ع ــم يف املس ــرج احلاك ــدي(()1(، وأخ بع
ــال  ــادي(()2(، وق ــا اهل ــذر، وأن ــول اهلل املن ــي: رس ــال ع ــاد(، ق ــوم ه ــكل ق ول

ــاه. ــناد ومل خيرج ــح اإلس ــث صحي ــذا حدي ــم: ه احلاك

ــامء  ــن عل ــًا ع ــنة - فض ــامء الس ــدأ كان رأى عل ــق واملب ــذا املنطل ــن ه وم
ــى اهلل  ــد النبي)ص ــة بع ــام واخلليف ــب اإلم ــألة تنصي ــة - أيف مس ــيعة اإلمامي الش
عليــه وآلــه( رضورة عقليــة ورشعيــة ال خــاف فيهــا، قــال القرطبــي: )الرابعــة: 
ــه  ــع ب ــاع، لتجتم ــه ويط ــمع ل ــة يس ــام وخليف ــب إم ــل يف نص ــة أص ــذه اآلي ه
ــة  الكلمــة وتنفــذ بــه أحــكام اخلليفــة، وال خــاف يف وجــوب ذلــك بــني األّم
وال بــني األئمــة، إالّ مــا روي عــن األصــم، حيــث كان عــن الرشيعــة أصــم()3(.

وقــال الفخــر الــرازي: )وخامســها: إذا كان معنــى اخلليفــة مــن يكــون نائبــًا 
ــون  ــام يك ــايض إّن ــم والق ــاج إىل احلاك ــاء، واالحتج ــم والقض ــاىل يف احلك هلل تع
التنــازع والتظــامل، كان اإلخبــار عــن وجــود اخلليفــة إخبــارًا عــن وقــوع الفســاد 

الطري، جامع البيان: ج13: ص142؛ وقال الشوكاين يف فتح القدير: )وصححه ابن 
مردويه وابن عساكر عن عي بن أيب طالب( / ج3: ص70.

)1( املصدر السابق نفسه.
)2( الحظ: الدر املنثور: ج4: ص45؛ شواهد التنـزيل: ج1: ص386؛ جامع البيان: ج13: 

ص142. 
)3( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، ج1، ص264.
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والــرش بطريــق االلتــزام()1(.

ــان  ــادي يف كل زم ــام اهل ــود اإلم ــدم رضورة وج ــا تق ــع م ــن مجي ــني م إذن تب
جمعــول بجعــل إهلــي ال غــر، هــذا أمــر مســلم لــو ال تشــكيك البعــض بكيفيــة 
جعلــه، هــل هــي بيــد اهلل تعــاىل أو بيــد األمــة؟ وهــذا مــا رصح بــه ابــن حجــر 
يف )صواعقــه( حيــث قــال: ))اعلــم أن الصحابــة )رضــوان اهلل عليهــم( امجعــوا 
عــى أن نصــب اإلمــام بعــد انقــراض زمــن النبــوة واجــب... واالختــاف يف 

التعيــني ال يقــدح باإلمجــاع املذكــور(()2(. 

املبداأ الثالث: مبداأ الطاعة ووجوبها للنبي الأكرم �سلى اهلل عليه واآله 

ــد  ــا عن ــامل عليه ــة متس ــألة ببيهي ــى مس ــل األدن ــن قب ــى م ــة األع إن طاع
العقــاء، فــإذا جــاء األمــر هبــا مــن قبــل الشــارع بعــد ذلــك يعــد أمــرًا أرشــاديًا 
ال مولويــًا، ملقتــى حــق املولويــة والعبوديــة، أن يكــون العــايل )آمــر( والســافل 
ــول  ــوا الرس ــوا اهلل وأطيع ــه تعاىل}اطيع ــاء يف قول ــام ج ــور(، ك ــداين )مأم ال
وأولــوا أمــر منكــم(، ومــن كانــت طاعتــه فــرع طاعــة اهلل تعــاىل، كان معصومــًا، 
ــه عــى ســبيل اجلــزم والقطــع ال  ــرازي: ))ومــن أمــر اهلل بطاعت ــال الفخــر ال ق
بــد وأن يكــون معصومــًا عــن اخلطــأ، إذ لــو مل يكــن معصومــًا عــن اخلطــأ كان 
ــك أمــرا  ــه، فيكــون ذل ــد أمــر اهلل بمتابعت ــر إقدامــه عــى اخلطــأ يكــون ق بتقدي

)1( الفخر الرازي، حممد بن عمر، التفسر الكبر، ج2، ص170.
)2( اهليتمي، ابن حجر، الصواعق املحرقة: ص15.
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ــه(()1(  ــه خطــأ منهــي عن بفعــل ذلــك اخلطــأ واخلطــأ لكون

لقــد أمــر اهلل تعــاىل بطاعــة أنبيائــه ورســوله واالنقيــاد هلــم، ومل يقيــد طاعتهــم 
بــأّي قيــد أو رشط، وهــذا مــا ورد يف مجلــة مــن اآليــات القرآنيــة، كقولــه تعــاىل: 
ــاىل يف  ــى اهلل تع ــد حك ــإذن اهلل()2(، وق ــاع ب ــول إالّ ليط ــن رس ــلنا م ــا أرس )وم
ــم  ــوط وشــعيب)ع( أّن ــح ول ــوح وهــود وصال ــه ن ســورة الشــعراء عــن أنبيائ
كانــوا يكــّررون مطالبــة قومهــم بالطاعــة واالنقيــاد ألوامرهــم، وذلــك يف قولــه 
تعــاىل: )فاتقــوا اهلل وأطيعــون()3(، وقــد دعــا اهلل تعاىل النــاس إىل طاعة الرســول 
األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه واالنقيــاد ألوامــره يف أكثــر مــن ثاثــني آيــة مــن 
ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــة الرس ــرن طاع ــة، وق ــظ الطاع ــم بلف ــرآن الكري ــات الق آي
وآلــه بطاعتــه يف مجلــة مــن اآليات،وقــال عــز وجــل: )مــن يطــع الرســول فقــد 
ــة  ــوب الطاع ــاء)ع( وج ــت لألنبي ــة أثبت ــات املبارك ــذه اآلي ــاع اهلل()4(.[. فه أط

مطلقــًا، أي يف كل األمــور التــي مــن أّنــا أن تطــاع كاألفعــال واألقــوال.

ومــع احتــامل الذنــب أو اخلطــأ أو الســهو أو النســيان يف كل مــا لــه مســاس 
ــون  ــه يك ــتقيم، فإّن ــرصاط املس ــادة ال ــن ج ــروج ع ــب اخل ــا يوج ــة مم بالطاع
ــال،  ــل والض ــأ والزل ــاع اخلط ــر بإتب ــًا لألم ــة وموجب ــة اإلهلي ــًا للحكم خمالف
وهــو مســتحيل عــى اهلل تعــاىل، كــام ينــايف هــذا أيضــًا قــوه تعــاىل: )ومــن يطــع 

)1(-)(التفسير الكبير: ج10، ص144.
)2( النساء: 64.

)3( الشعراء: 18، 110، 126، 144، 150، 163.
)4( النس.اء: 180
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ــني  ــني والصديق ــن النبي ــم م ــم اهلل عليه ــن أنع ــع الذي ــك م ــول فأولئ اهلل والرس
ــنّي يف  ــد ب ــاىل ق ــًا()1(؛ ألّن اهلل تع ــك رفيق ــن أولئ ــني وحس ــهداء والصاحل والش
آيــات أخــرى أّن الذيــن أنعــم عليهــم عــى رصاط مســتقيم، حيــث قــال تعــاىل: 
)اهدنــا رصاط املســتقيم* رصاط الذيــن أنعمــت عليهــم غــر املغضــوب عليهــم 

ــني()2(. وال الضال

فلــو كان املطيــع ألنبيــاء اهلل تعــاىل طاعــة تامــة عــى رصاط مســتقيم مــع الذين 
ــي املطــاع كذلــك عــى رصاط مســتقيم يف  أنعــم اهلل عليهــم، فــا شــك أن النب

قولــه وفعلــه وكل مــا هــو أســوة وقــدوة فيــه.

ــام  ــم الس ــم عليه ــى عصمته ــدل ع ــا ي ــي: ))م ــة الطباطبائ ــال العام ق
ــل  ــث جع ــإذن اهلل( حي ــاع ب ــول إال ليط ــن رس ــلنا م ــا أرس ــاىل: )وم ــه تع قول
ــة فيــه، وذلــك يســتدعي  كــون الرســول مطاعــا غايــة لإلرســال، وقــرص الغاي
باملازمــة البينــة تعلــق إرادتــه تعــاىل بــكل مــا يطــاع فيــه الرســول وهــو قولــه 

ــه(()3(. أو فعل

وقــال الفخــر الــرازي: ))ومــن أمــر اهلل بطاعتــه عــى ســبيل اجلــزم والقطــع 
ال بــد وأن يكــون معصومــا عــن اخلطــأ، إذ لــو مل يكــن معصومــا عــن اخلطــأ كان 

بتقديــر إقدامــه عــى اخلطــأ يكــون قــد أمــر اهلل بمتابعتــه(()4(. 

)1( النساء: 69.
)2( احلمد: 7-6.

)3( الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسر القرآن: ج2، ص137
)4( التفسر الكبر )مفاتيح الغيب(، ج10، ص144.
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املبداأ الرابع: مبداأ الإقرار للنبي �سلى اهلل عليه واآله بكل ما �ساألهم عنه واأ�سهدهم 
عليه

إّن مــن بــني أهــم األدلــة وأوضحهــا واثبتهــا هــو اإلقــرار الوجــداين بثبــوت 
الــيشء أو عدمــه، ألّنــه يقــوم عــى أســس ومبــاديء عقائيــة متفــق عليهــا عنــد 
مجيــع العقــاء، فإلنســان العاقــل بمقتــى فطرتــه وســامتها يســتطيع التمييــز 
ــت  ــر ثاب ــو غ ــا ه ــني م ــًا وب ــت واقع ــو ثاب ــا ه ــني م ــل، وب ــق والباط ــني احل ب
ــرتاف  ــه اع ــرتف ب ــيشء ويع ــوت ال ــزوم ثب ــر بل ــام خي ــه، فل ــكوك بثبوت أو مش
إقــرار وإذعــان، فمــن البعيــد جــدًا أن ننقــض عليــه هــذا االعــرتاف واإلذعــان 
ــة متجــذرة يف نفــس العاقــل املقــر  ــه يقــوم عــى أســس وجداني ــق، ألّن التصدي
بذلــك، ولــذا ســادت القاعــدة العامــة )إقــرار العقــاء عــى أنفســهم جائــز()1( 
أي نافــذ، وثابــت، فــا جمــال عدنئــذ إلنــكاره بعــد االقــرار االلتــزام بــه، وعــّده 
ُكــْم َقاُلــوْا َبــَى َشــِهْدَنا  اهلل تعــاىل مبــدأ قــرآين عقائــي، قــال تعــاىل: )َأَلْســَت بَِربِّ

ــا َعــْن َهــَذا َغافِِلــنَي()2( ــا ُكنَّ َأن َتُقوُلــوْا َيــْوَم اْلِقَياَمــِة إِنَّ

ــع  ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــرم حمم ــي األك ــتخدمه النب ــد اس ــذا ق ــل ه ومث
أمتــه، حيــث قــال هلــم: ألســت أوىل بكــم مــن أنفســكم ؟ قالــوا: بــى يــا رســول 

اهلل، قــال: فمــن كنــت مــواله فعــي مــواله)3(.

)1( الصدوق، حممد بن عي، اخلصال: ص311.
)2( االعراف: 172.

)3( احلر العامي، حممد بن احلسن، وسائل الشيعة: ج23، ص 184.
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املبداأ اخلام�س: مبداأ التعظيم لأمر الإمامة وخطورتها

يظهــر مــن حلــن اخلطــاب اإلهلــي يف آيــة التبليــغ وهلجتــه أن األمــر املكلــف 
بتبليغــه يف غايــة األمهيــة واخلطــورة؛ إذ جعــل عــدم تبليغــه مســاويا لعــدم تبليــغ 
ــن  ــب م ــر والطل ــوب األم ــدأ بوج ــه ابت ــن كون ــًا ع ــامية، فض ــالة اإلس الرس
ــِزَل  ــا ُأن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــه )َي ــه بقول ــه وآل ــى اهلل علي ــرم ص ــي األك النب

ــاَلَتُه...()1( ــَت ِرَس ْغ ــاَم َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــن رَّ ــَك ِم إَِلْي

ــاِس إِنَّ اهللََّ الَ  ــَن النَّ ــَك ِم ــه )َواهللَُّ َيْعِصُم ــان اهلل تعــاىل للنبــي يف قول ثــم إن بي
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن()2( يكشــف عــن وجــود أمــر كان مقلقــًا للنبــي صــى  هَيْ
ــغ هبــذا  ــو حصــل التبلي ــام ل ــه وباعــث عــى اخلــوف يف نفســه، في ــه وآل اهلل علي
األمــر ورفضــت األمــة قبولــه ومعارضتــه، وهــو ممــا يســتوجب كفرهــا بجميــع 
مــا آتــاه بــه مــن الديــن وأحكامــه )إن الذيــن يكفــرون بــاهلل ورســله ويريــدون 
أن يفرقــوا بــني اهلل ورســله ويقولــون نؤمــن ببعــض ونكفــر ببعــض ويريــدون 
ــق  ــع القل ــة هــذا اخلــوف ودف ــني ذلــك ســبيا()3(، وألجــل ازال أن يتخــذوا ب
عــن نفــس النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه قــال تعــاىل )واهلل يعصمــك مــن 
النــاس( مطمئنــا لــه؛ ألّن النبــي األكــرم ســبق وأن بلــغ هبــذا األمــر وعارضــه 
بعــض آحادهــم، فخــاف أن يبلغهــم بــه وحتصــل املعارضــة مــن اجلميــع وهــو 

يف أواخــر أيــام حياتــه.

)1( املائدة: 67.

)2( املائدة: 67.
)3( النساء: 150.
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املبداأ ال�ساد�س: مبداأ اإكمال الدين واإمتام النعمة به 

هــذا املبــدأ وإن جــاء اإلعــان عنــه متأخــرًا بعــض الــيشء، أي بعــد تبليــغ 
األمــر وأخــذ البيعــة لألمامــة عــي )عليــه الســام( مــن مجيــع مــن حــرض تلــك 
احلجــة وتلــك احلادثــة )الغديريــة(، فــكان ذلــك إيــذان مــن اهلل تعــاىل مــن أن 
ــه كان  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــا النب ــاء هب ــي ج ــة الت ــام النعم ــن وإمت ــامل الدي ك
رهــني هــذه البيعــة واالعــرتاف مــن اجلميــع بإمامــة اإلمــام عــي عليــه الســام 
ــا  ــا يف عرصن ــي متاثله ــه والت ــه وآل ــى اهلل علي ــد ص ــرم حمم ــي األك ــد النب بع
احلــارض بعمليــة إجــراء القســم، التــي تعــد البصمــة األخــرة يف حســم األمــر 
ــار إهلــي  ــًا بجعــل واختي ــًا إهلي ــًا وتنصيب ــدأ قرآني للقاســم بذلــك؛ باعتبارهــا مب
ــى  ــد ص ــرم حمم ــي األك ــه النب ــاء ب ــا ج ــدادًا مل ــظ وامت ــك حاف ــون بذل ــا، لتك هل
ــة عــى  ــه وأمين ــه والدفــاع عــن دين ــه تقــوم مقامــه يف بيــان رشيعت ــه وآل اهلل علي

ــدع. ــه مــن االنحــراف والضــال والب ــة ل ــه، صائن وحي

ــهًا  ــا س ــن أمره ــكان مل يك ــة بم ــن األمهي ــة م ــل اإلمام ــل: أن أص واحلاص
مستســاغ لألمــة اإلســامية، فألمهيتهــا وخطورهتــا أخــذ النبــي األكــرم 
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه منــذ االنطــاق األوىل لدعوتــه، مــن التعريــف هبــا 
وبأصحاهبــا يف مواطــن خمتلفــة، كان يف أغلبهــا يواجــه النبــي صــى اهلل عليــه وآله 
معارضــة شــديدة اىل املســتوى واحلــد الــذي اهتــم باجلنــون، أو التشــويش عليــه 
لئــا تســمع النــاس بــام يريــد قولــه، أو احلــد الــذي يطلــب فيــه أحدهــم املــوت 
وأن ال يكــون ذلــك لإلمــام عــي عليــه الســام وهــو احلــق، كــام طلــب ذلــك 
اهلــاك وأنــزال العــذاب بــه إن كان مــا يقولــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف ابــن 
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عمــه حقــًا)1(.

وعليــه فمــن الطبيعــي أن يتخــوف النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو 
ينعــى نفســه وخيرهــم بقــرب رحيلــه عــن هــذه الدنيــا، أونــه مــودع هلــم عــام 
قريــب، وهــو يعلــم حاهلــم وموقفهــم مــن اإلمــام عــي عليــه الســام مــا تصبوا 

إليــه نفوســهم يف طلــب الرئاســة والزعامــة مــن بعــده عــى هــذه األمــة.

ــل  ــة قب ــة واإلهلي ــاديء العقلي ــذه املب ــدم كل ه ــي أن يق ــن الطبيع ــه م ــام أن ك
االفصــاح عــن هــذا األمــر، لئــا يكــون هلــم بعــد ذلــك احلجــة عليــه، وتكــون 
احلجــة البالغــة عليهــم، وألجــل ذلــك قــدم هــذه املبــاديء فضــًا عــن تعريفــه 
بعرتتــه كونــا عــدل القــرآن، وأن التمســك بالقــرآن ال يعنــي مــن دون التســمك 

هبــا، إذ قــرن النجــاة بالتمســك هبــام معــًا)2(.

عــاوة عــى هــذا أن األمــة اإلســامية هلــا ســابق معرفــة باإلمــام عــي عليــه 
الســام ومكانتــه عنــد اهلل تعــاىل وعنــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فــا زالــت 
أصــداء تلــك اآليــات واألحاديــث الرشيفــة تــزن يف مســامعهم، فاإلمــام عــي 
عليــه الســام مل يكــن خفيــًا عــن أحــد يف ســابق إيامنــه وجهــاده وعلمــه بالديــن 

ْلَكافِريَن َلْيَس َلُه  )1( كام جاء خر ذلك يف سورة املعارج: 1-2 )َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع * لِّ
َدافٌِع(

)2( كام رواه امحد يف مسنده عن ايب سعيد اخلدري)إين أوشك أن أدعي فاجيب، و إين تارك 
فيكم الثقلني كتاب اهلل عزوجل، و عرتيت، كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل االرض 
و عرتيت أهل بيتي، و إن اللطيف اخلبر، اخرين انام لن يفرتقا حتى يردا عّي احلوض( 
ينظر: مسند أمحد بن حنبل، ج3، ص 14.و ج 3، ص 17 و ص 26. و ج 4 ص 366، 

367 و ص 371. و ج 5، ص 179، 181، 182، 190.
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وأحكامــه، بــل بجميــع مــا حتتــاج إليــه األمــة يف أدارة شــؤونا، فهــو كــام قيــل 
عنــه الــكل حيتــاج إليــه وال حيتــاج ألحــد منهــم، ولــوال هلــك الكثــر مــن آحــاد 
األمــة، فــكان مرجعهــا يف مجيــع أمــور دينهــا ودنياهــا، فضــًا عــن وصايــا النبي 
صــى اهلل عليــه وآلــه بــه وحتذيرهــم عــن مفارقتــه، فهــو مــع احلــق واحلــق معــه، 
يــدور احلــق حيــث دار)1(، فأخــذ البيعــة لــه يف هــذا اليــوم بمثابــة أداء القســم 

لــه وحســم األمــر بعــد ذلــك.

النتائج النهائية والتو�سيات

لقد توصلنا من خال البحث إىل عدة نتائج كلية، وهي:

أوال: إن أصــل اإلمامــة هلــا مــن األمهيــة واخلطــورة، يعــد التبليــغ واإلعــان 
ــه وآلــه( بــا  عنهــا كحــق لإلمــام عــي مــن بعــد رحيــل النبــي )صــى اهلل علي
فصــًا، باعــث عــى قلــق وختــوف النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن أمتــه أن ال 

تســتجيب هلــذا األمــر وهــو يف أواخــر حلظــات حياتــه معهــا.

ثانيــًا: إن ممــا يكشــف أيضــًا أمهيــة اإلمامــة عــن عــدم اإلعــان عنهــا أمــام 
األمــة اإلســامية يف يــوم الغديــر وأخــذ البيعــة لصاحبهــا مــن مجيــع املســلمني 
ــى اهلل  ــي )ص ــغ النب ــاوية لتبلي ــغ مس ــان والتبلي ــك اإلع ــا بذل ــو أن ــذاك، ه آن

عليــه وآلــه( لرســالته، وعدمهــا مســاوي لعــدم ذلــك )مــا بلغــت رســالته(.

)1( ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج 14 / 321، واحلافظ اهليثمي، نور الدين، جممع 
الزوائد: ج 7 / 236، والدينوري، ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة: ج 1 / 68، واحلاكم 
النيسابوري، املستدرك عى الصحيحني: ج 3 / 135، والرتمذي، سنن الرتمذي: ج 2 

/ 213 وغره. 
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ــي  ــل النب ــا، أن جع ــا وخطورهت ــم أمره ــن عظي ــًا ع ــف أيض ــا يكش ــا: مم ثالث
ــا،  ــن إعان ــد ع ــات للتمهي ــدة مقدم ــا ع ــدم هل ــه أن يق ــه وآل ــى اهلل علي ص

ــة. ــني العقدي ــاد واملضام ــن اإلبع ــة م ــة جمموع ــكلت بمجموع ش

رابعــًا: إن مــن أهــم مــا تتميــز بــه اإلمامــة أنــا جمعولــة باجلعــل اإلهلــي، ومل 
يكــن أمرهــا آحــاد األمــة اإلســامية؛ وذلــك أمهيتهــا وعظيــم مكانتهــا ودورهــا 
يف حفــظ اإلســام بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فهــي االمتــداد واالســتمرار 

لنبوتــه، وحفظهــا مــن االنحــراف عــن أهدافهــا.

التو�سيات

ــب  ــن التعص ــدة ع ــة بعي ــة العلمي ــامية إىل الثقاف ــة اإلس ــاج األم أوالً: حتت
ــة،  ــة الصحيح ــة الديني ــرش الثقاف ــال ن ــن خ ــك م ــي، وذل ــي والقوم املذهب
ويتــم لــك عــن طريــق احلــوارات اهلادفــة مــن جهــة، وعقــد النــدوات الدينيــة 

ــل. ــدي األصي ــن املحم ــة بالدي التعريفي

ــًا  ــًا علمي ــة بحث ــل اإلمام ــث أص ــي لبح ــر عامل ــاك مؤمت ــون هن ــًا: أن تك ثاني
ــح. ــامي الصحي ــر اإلس ــد الفك يعتم

ثالثــًا: االســتمرار بعقــد املؤمتــرات اخلاصــة هبــذا اليــوم، لتســنى للكثــر مــن 
املســلمني وغرهــم التعــرف عــى أحداثــه ومضامينــه وأبعــاده.
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بيعة الغدير... حتت الشجرة... بيعة خالفة اهلل يف األرض

د. اأحمد را�سم النفي�س

ــَجَرِة َفَعِلــَم  ــَت الشَّ يقــول تعــاىل: َلَقــْد َريِضَ اهللَُّ َعــِن امْلُْؤِمنـِـنَي إِْذ ُيَباِيُعوَنــَك حَتْ
ــَرًة  ــَم َكثِ ــا * َوَمَغانِ ــا َقِريًب ــْم َفْتًح ــْم َوَأَثاهَبُ ــِكينََة َعَلْيِه ــَزَل السَّ ــْم َفَأْن ــا يِف ُقُلوهِبِ َم
َل  َيْأُخُذوَنـَـا َوَكاَن اهللَُّ َعِزيــًزا َحِكيــاًم * َوَعَدُكــُم اهللَُّ َمَغانـِـَم َكثـِـَرًة َتْأُخُذوَنـَـا َفَعجَّ
ــْم  ــنَي َوهَيِْدَيُك ــًة لِْلُمْؤِمنِ ــوَن َآَي ــْم َولَِتُك ــاِس َعنُْك ــِدَي النَّ ــفَّ َأْي ــِذِه َوَك ــْم َه َلُك

اًطــا ُمْســَتِقياًم(1. رِصَ

أي شجرة؟!

ــوم أن  ــة، ي ــوم احلديبي ــت ي ــجرة كان ــة الش ــن أن بيع ــد املفرسي ــائع عن الش
خــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف العــام الســادس للهجــرة متجهــا نحــو 
مكــة ألداء العمــرة فــكان أن تصــدت لــه قريــش باملنــع وكان مــا كان مــن إبــرام 
صلــح واتفــاق بــني الطرفــني ونصــه: هــذا مــا صالــح عليــه حممــد بــن عبــد اهلل 
وســهيل بــن عمــرو، »واصطلحــا عــى وضــع احلــرب عــرش ســنني يأمــن فيهــا 
النــاس ويكــف بعضهــم عــن بعــض عــى أنــه ال إســال وال إغــال، وأن بيننــا 
عيبــة مكفوفــة، وأنــه مــن أحــب أن يدخــل يف عهــد حممــد وعقــده فعــل، وأنــه 
ــه مــن أتــى حممــدا  مــن أحــب أن يدخــل يف عهــد قريــش وعقدهــا فعــل، وأن

)1( سورة الفتح 20-18. 
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منهــم بغــر إذن وليــه رده إليــه، وأنــه مــن أتــى قريشــا مــن أصحــاب حممــد مل 
ــا قابــا يف  ــه ويدخــل علين ــا عامــه هــذا بأصحاب يــردوه، وأن حممــدا يرجــع عن
أصحابــه فيقيــم هبــا ثاثــا، ال يدخــل علينــا بســاح إال ســاح املســافر الســيوف 

يف القــرب«.

أمــا القمــي فيضيــف يف تفســره إىل نــص كتــاب الصلــح )عــى أن املســلمني 
ــم يشء  ــر عليه ــون وال ينك ــام وال يكره ــم اإلس ــؤذون يف إظهاره ــة ال ي بمك

يفعلونــه مــن رشائــع اإلســام، فقبلــوا ذلــك(1.

ــال  ــى القت ــة ع ــت بيع ــا كان ــل أن ــر القائ ــلمني بالتفس ــب املس ــى أغل اكتف
ثــأرا ملقتــل عثــامن بــن عفــان )املظلــوم؟!( بينــام يقــول القمــي أنــا كانــت بيعــة 
عــى الســمع والطاعــة يف مواجهــة التمــرد الــذي قــاده عمــر بــن اخلطــاب وهــو 

الصحيــح واملقبــول عقــا ونقــا!!.

ــام  ــى مق ــه ع ــاب وهتجم ــن اخلط ــر ب ــرد عم ــن مت ــة ال ع ــن اآلي ــدث ع نتح
النبــوة ووصفــه للصلــح بأنــه كان إعطــاًء للدنيــة وقبــوال بالــذل إىل آخــر تلــك 

املقــوالت التــي ال خيجــل القــوم مــن تكرارهــا والتفاخــر هبــا!!.

ــبب  ــوص الس ــن خص ــص ال ع ــوم الن ــن عم ــدث ع ــة تتح ــدة العام القاع
ــا  ــال حلرصه ــا جم ــجرة( ف ــت الش ــك حت ــبحانه )إذ يبايعون ــول س ــا يق فعندم
بشــجرة معينــة ثــم القــول أن النــص خمتــص ببيعــة جــرت يف ظــل هــذه الشــجرة 
أمــا إذا مل تكــن حتتهــا فقيمــة البيعــة تتضــاءل وهــي غــر ملزمــة، فــام بالــك لــو 

)1( تفسر القمي ج2 ص 318، ط دار الرسور بروت لبنان. 
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مل جتــر حتــت أي شــجرة أو جــرت يف اخلــاء فعندهــا تصبــح قيمــة البيعــة هــي 
ــواء!!. ــدم س والع

ــارة إىل  ــة، إال أن اإلش ــوم احلديبي ــة ي ــاك بيع ــت هن ــه كان ــي أن ــن ال ننف نح
الشــجرة حتــوي مــن الــدالالت مــا ينبــه الواعــي والبصــر إىل أن تذكــر 
املســلمني ببيعتهــم يف هــذا اليــوم يف مواجهــة التمــرد والــذي قــاده ابــن اخلطــاب 

ــام. ــتقبل األي ــو آت يف مس ــا ه ــر إىل م يش

يف اللغــة ال يقــال )حتــت الشــجرة( لــو كان املــراد هبــا جمــرد شــجرة عاديــة أو 
حتــى شــجرة وارفــة الظــال، وإنــام يقــال جنــب الشــجرة أو بجوارهــا، فهــل 

هنــاك شــجرة تســع حتتهــا قرابــة األلــف إنســان؟!.

إنــا ليســت شــجرة عاديــة بلحــاظ حجمهــا املفــرتض أمــا يف اعتقادنــا فهــي 
ــا عــز وجــل يف حمكــم  ــة التــي ذكرهــا ربن شــجرة النبــوة شــجرة الكلمــة الطيب

كتابــه.

تتكــرر كلمــة الشــجرة يف القــرآن إشــارة إىل مــكان له أعــى درجات القداســة 
كقولــه تعــاىل )َفَلــامَّ َقــَى ُموَســى اأْلََجــَل َوَســاَر بَِأْهِلــِه َآَنــَس ِمــْن َجانـِـِب الطُّوِر 
ــْذَوٍة  ــَرٍ َأْو َج ــا بَِخ ــْم ِمنَْه ــيِّ َآتِيُك ــاًرا َلَع ــُت َن ــوا إيِنِّ َآَنْس ــِه اْمُكُث ــاَل أِلَْهِل ــاًرا َق َن
ُكــْم َتْصَطُلــوَن * َفَلــامَّ َأَتاَهــا ُنــوِدَي ِمــْن َشــاطِِئ اْلــَواِد اأْلَْيَمــِن يِف  ِمــَن النَّــاِر َلَعلَّ

ــَجَرِة َأْن َيــا ُموَســى إيِنِّ َأَنــا اهللَُّ َربُّ اْلَعامَلـِـنَي(1. اْلُبْقَعــِة امْلَُباَرَكــِة ِمــَن الشَّ

ــجرة  ــت ش ــرى حت ــي األخ ــرت ه ــر ج ــة الغدي ــم أن بيع ــو أخرناه ــاذا ل م

)1( القصص 30-29. 
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كــام يقــول املحدثــون والــرواة ومــن ضمنهــم ابــن كثــر الــذي قــال: فصــل يف 
إيــراد احلديــث الــدال عــى أنــه عليــه الســام خطــب بمــكان بــني مكــة واملدينــة 
مرجعــه مــن حجــة الــوداع قريــب مــن اجلحفــة - يقــال لــه غديــر خــم - فلــام 
فــرغ عليــه الســام مــن بيــان املناســك ورجــع إىل املدينــة خطــب خطبــة عظيمــة 
يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة عامئــذ وكان يــوم االحــد بغديــر خــم حتــت 
شــجرة هنــاك، فبــني فيهــا أشــياء. وذكــر مــن فضــل عــي وأمانتــه وعدلــه وقربه 

إليــه مــا أزاح بــه مــا كان يف نفــوس كثــر مــن النــاس منــه.

ــن  ــا م ــا فيه ــني م ــك ونب ــواردة يف ذل ــث ال ــون األحادي ــورد عي ــن ن ونح
صحيــح وضعيــف بحــول اهلل وقوتــه وعونــه، وقــد اعتنــى بأمــر هــذا احلديــث 
ــع  ــخ فجم ــر والتاري ــب التفس ــري صاح ــر الط ــن جري ــد ب ــر حمم ــو جعف أب
فيــه جملديــن أورد فيهــام طرقــه وألفاظــه، وســاق الغــث والســمني والصحيــح 
والســقيم، عــى مــا جــرت بــه عــادة كثــر مــن املحدثــني يــوردون مــا وقــع هلــم 

ــز بــني صحيحــه وضعيفــه1. ــاب مــن غــر متيي ــك الب يف ذل

الولية و�سجرة النبوة

ــل يف  ــز وج ــا ع ــا ربن ــي ذكره ــجرة الت ــت الش ــة حت ــه أن البيع ــذي نرجح ال
ســورة الفتــح هــي بيعــة الواليــة وأن الشــجرة هــي شــجرة النبــوة بــدءا وانتهــاء 
ــوال  ــا ورس ــد اهلل نبي ــن عب ــد ب ــامن بمحم ــى اإلي ــم ع ــوا بيعته ــوم أعط وأن الق

ــني. ــى العامل ــة ع ــا وحج ــا وإمام ــب وصي ــن أيب طال ــي ب وع

)1( أين هذا الكتاب؟!، ها أخرنا التيمويون والكثريون أين نعثر عليه؟!. 
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ــًة َكَشــَجرٍة  ــًة َطيَِّب ــًا َكِلَم َب اهللُّ َمَث ــَف رَضَ ــَر َكْي يقــول ســبحانه وتعــاىل )َأمَلْ َت
ــا  َ ــإِْذِن َرهبِّ ــنٍي بِ ــا ُكلَّ ِح ــْؤيِت ُأُكَلَه ــاَمء * ُت ــا يِف السَّ ــٌت َوَفْرُعَه ــا َثابِ ــٍة َأْصُلَه َطيَِّب
ــُروَن * َوَمثــُل َكِلَمــٍة َخبِيَثــٍة َكَشــَجَرٍة  ُهــْم َيَتَذكَّ ُب اهللُّ األَْمَثــاَل لِلنَّــاِس َلَعلَّ َوَيــرْضِ
ــوْا  ِذيــَن آَمنُ ــُت اهللُّ الَّ ــَراٍر * ُيَثبِّ ــا هَلَــا ِمــن َق ــْوِق األَْرِض َم ــْت ِمــن َف ــٍة اْجُتثَّ َخبِيَث
ْنَيــا َويِف اآلِخــَرِة َوُيِضــلُّ اهللُّ الظَّاملـِِـنَي َوَيْفَعــُل اهللُّ َمــا  بِاْلَقــْوِل الثَّابـِـِت يِف احْلََيــاِة الدُّ

َيَشــاء(1.

ــاُح  ــاٌح امْلِْصَب ــا ِمْصَب ــَكاٍة فِيَه ــوِرِه َكِمْش ــُل ُن ــاَمَواِت َواأْلَْرِض َمَث ــوُر السَّ )اهللَُّ ُن
ــٍة الَّ  َباَرَكــٍة َزْيُتونِ ــُد ِمــن َشــَجَرٍة مُّ يٌّ ُيوَق َــا َكْوَكــٌب ُدرِّ َجاَجــُة َكَأنَّ يِف ُزَجاَجــٍة الزُّ
ــوٌر َعــَى ُنــوٍر هَيْــِدي  ِقيَّــٍة َواَل َغْربِيَّــٍة َيــَكاُد َزْيُتَهــا ُيــِيُء َوَلــْو مَلْ مَتَْسْســُه َنــاٌر نُّ رَشْ
ٍء َعِليــٌم * يِف  ــُكلِّ يَشْ ــاِس َواهللَُّ بِ ــاَل لِلنَّ ُب اهللَُّ اأْلَْمَث ــرْضِ ــوِرِه َمــن َيَشــاء َوَي اهللَُّ لِنُ
ُبُيــوٍت َأِذَن اهللَُّ َأن ُتْرَفــَع َوُيْذَكــَر فِيَهــا اْســُمُه ُيَســبُِّح َلــُه فِيَهــا بِاْلُغــُدوِّ َواآْلَصــاِل 
َكاِة  ــَاِة َوإِيَتــاء الــزَّ ــاَرٌة َواَل َبْيــٌع َعــن ِذْكــِر اهللَِّ َوإَِقــاِم الصَّ * ِرَجــاٌل الَّ ُتْلِهيِهــْم جِتَ
ــُب فِيــِه اْلُقُلــوُب َواأْلَْبَصــاُر * لَِيْجِزهَيُــُم اهللَُّ َأْحَســَن َمــا َعِمُلوا  اُفــوَن َيْوًمــا َتَتَقلَّ خَيَ

ــن َفْضِلــِه َواهللَُّ َيــْرُزُق َمــن َيَشــاء بَِغــْرِ ِحَســاٍب(2. َوَيِزيَدُهــم مِّ

النبوة شجرة هلا جذور وهلا ساق وهلا فروع وهلا أوراق وهلا ثامر.

فالســاق هــو رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه واجلــذور هــم ســلفه مــن أنبيــاء 
اهلل صلــوات اهلل وســامه عليهــم أمجعني.

)1( سورة إبراهيم 27-24. 
)2( سورة النور 38-35. 
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ــامر  ــا الث ــام أم ــم الس ــوة عليه ــت النب ــل بي ــة أه ــم أئم ــية ه ــروع الرئيس الف
واألوراق فهــم آحــاد املســلمني الذيــن حاولــوا ومــا زالــوا حياولــون احلصــول 
ــا  ــا أن ــال عنه ــا يق ــى م ــائل أدن ــوة بوس ــجرة النب ــذع ش ــن ج ــذاء م ــى الغ ع

ــوع!!. ــن ج ــمن م ــي وال تس ــا ال تغن ــام أن ــة ك طفيلي

ويقول اإلمام عي بن أيب طالب عليه السام:

ــَجِر- َنَبَتــْت يِف  ، َوَشــَجَرُتُه َخــْرُ الشَّ ُتــُه َخــْرُ األرَسِ ، َوُأرْسَ ُتــُه َخــْرُ اْلِعــرَتِ ِعرْتَ
َحــَرم، َوَبَســَقْت يِف َكــَرم، هَلـَـا ُفــُروٌع طِــَواٌل، َوَثَمــٌر الَ ُينَــاُل.

ويقول عليه السام:

ِة  ــاِء، َورُسَّ ــِة اْلَعْلَي ــاِء، َوُذَؤاَب َي ــَكاِة الضِّ ــاِء، َوِمْش ــَجَرِة األْنبَِي ــْن َش ــاَرُه ِم اْخَت
ــة 107. ــِة. خطب ْكَم ــِع احْلِ ــِة، َوَينَابِي ْلَم ــِح الظُّ ــاِء، َوَمَصابِي اْلَبْطَح

، َوامْلِنَْهــاِج اْلَبــاِدي، َواْلِكَتــاِب  ـوِر امْلُــِىِء، َواْلُرَهــاِن اجْلَــيِّ اْبَتَعَثــُه بِالنُـّ
ــاِدي. اهْلَ

ــا  ــٌة، َوثاَِمُرَه ــا ُمْعَتِدَل ــَجَرة، َأغَصاُنَ ــْرُ َش ــَجَرُتُه َخ ة، َوَش ــْرُ ُأرْسَ ــُه َخ ُت ُأرْسَ
ــٌة. َل ُمَتَهدِّ

َة، َوِهْجَرُتُه بَِطْيَبَة، َعا هِبَا ِذْكُرُه، َواْمَتدَّ ِمنَْها َصْوُتُه. َمْولُِدُه بَِمكَّ

اِئــَع  ــة َكافَِيــة، َوَمْوِعَظــة َشــافِية، َوَدْعــَوة ُمَتافَِيــة. َأْظَهــَر بـِـِه الرشَّ َأْرَســَلُه بُِحجَّ
َ بـِـِه األْحــَكاَم امْلَْفُصوَلَة. اْلـــَمْجُهوَلَة، َوَقَمــَع بـِـِه اْلبـِـَدَع امْلَْدُخوَلــَة، َوَبــنيَّ

ــْق ِشــْقَوُتُه، َوَتنَْفِصــْم ُعْرَوُتــُه، َوَتْعُظْم  َفـ)َمــْن َيْبَتــِغ َغــْرَ اإلْســاِم ِدينــًا( َتَتَحقَّ
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ــَى اهللِ  ُل َع ــَوكَّ ــِل َوَأَت ــَذاِب اْلَوبي ــِل َواْلَع ــْزِن الطَِّوي ــُه إىَل احْلُ ــْن َمآُب ــُه، َوَيُك َكْبَوُت
ــلِّ  ــَدَة إىل حَمَ ــِه، اْلَقاِص ــَة إىل َجنَّتِ َي ــبِيَل امُلَؤدِّ ــُدُه السَّ ِش ــِه، َوَأْسرَتْ ــِة إَلْي َل اإلَناَب ــَوكُّ َت

ــة 161. ــِه. خطب َرْغَبتِ

بيعة الشجرة وإرهاصات التمرد الكبر!!

مــا هــو األمــر الــذي بايــع عليــه املســلمون رســوَل اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
يــوم احلديبيــة فيــام بــات يعــرف ببيعــة الرضــوان كــام ســامها القــرآن الكريــم أو 
شــجرة الرضــوان )لقــد ريض اهلل عــن املؤمنــني إذ يبايعونــك حتت الشــجرة(؟!.

بعــض الــرواة يزعــم أنــه أخــذ بيعتهــم عــى املــوت وهــو مــا نفــاه آخــرون 
ــل  ــن مقت ــاعة( رست ع ــاب )إش ــروا يف أعق ــى أال يف ــم ع ــه بايعه ــن أن ذاكري

ــان!!. ــن عف ــامن ب عث

بالتأمــل يف خــر أو إشــاعة مقتــل عثــامن بــن عفــان وتقديمهــا كمــرر للبيعــة 
نــرى مــن الصعــب أن نســلم هبــذا الزعــم، وهــو الــذي ذهــب إىل مكــة باقــرتاح 
ــن العــاص حــني  ــن ســعيد ب ــاَن ب ــن اخلطــاب حيــث )اســتقبله أب مــن عمــر ب
ــول اهلل  ــالة رس ــغ رس ــى بلَّ ــاره حت ــم أج ــه، ث ــني يدي ــه ب ــة، فحمل ــل مك دخ
صــى اهلل عليــه وســلم، فانطلــق عثــامُن حتــى أتــى أبــا ســفيان وعظــامَء قريــش، 
فبلَّغهــم عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم مــا أرســله بــه، فقالــوا لعثــامن 
حــني فــرغ مــن رســالة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم إليهــم: إن شــيئَت أن 
ــه رســول اهلل  تطــوَف بالبيــت فُطــْف فقــال: مــا كنــت ألفعــل حتــى يطــوَف ب
واحتبســته قريــش عنَدهــا، فبلــغ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم واملســلمني 
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أن عثــامَن قــد ُقتــل(.

ــايل فتفســر  ــرا مل يمسســه ســوء، وبالت ــه عــاد بعــد ذلــك ســاملا واف املهــم أن
البيعــة بأنــا كانــت اســتعدادا للقتــال ردا عــى مقتــل عثــامن املزعــوم ليــس أمــرا 

مقنعــا.

ــد  ــاب ق ــن اخلط ــر ب ــهم عم ــى رأس ــلمني ع ــض املس ــا أن بع ــت أيض الثاب
اعرتضــوا عــى الصلــح فيــام يشــبه التمــرد وهــو مــا غصــت بــه كتــب الروايات.

هاهــو ابــن القيــم يف كتابــه )زاد املعــاد( يــروي قصــة متــرد عمــر بــن اخلطــاب 
ورفضــه للصلــح - يف أعقــاب قصــة أيب جنــدل- راويــا عنــه: قــال ُعَمــُر: واهللِ 
ــلََّم،  ــِه َوَس ــى َصــىَّ اهللَُّ َعَلْي ــُت النب ــذ. فأتي ــذ أســلمُت إال يومئ مــا شــككُت من
فقلــت: يــا رســوَل اهلل؛ ألســَت نبــى اهلل حقــًا؟ قــال: »بــى«، قلــُت: ألســنا عــى 
ــَة ىف  نيَّ ــى الدَّ ــاَم ُنعط ــُت: ع ــى«، فقل ــال: »ب ــل؟ ق ــى الباط ــا ع ن ــق وعدوُّ احل
ديننــا إذًا، وَنْرِجــَع وملــا حَيُْكــم اهللُ بيننــا وبــنَي أعدائنــا؟ فقــال: »إنِّــى َرُســوُل اهللِ، 
ــنأتى  ــا س ــا أنَّ ــَت حُتدثن ــَت كن ــُت: أَو لس ــِه«، قل ــُت أْعِصي ى، َوَلْس ــارِصِ ــَو َن َوُه
ــِه الَعــام«؟، قلــُت: ال.  ــَك َتْأتِي ــَك َأنَّ ُت ــَى، َأَفَأْخَرْ البيــَت ونطــوُف بــه؟ قــال: »َب
ٌف بــه«. قــال: فأتيــُت أبــا بكــر، فقلــُت لــه كــام قلــُت  ــوِّ ــَك آتيــِه وُمطَّ قــاَل: »فإنَّ
لِرســول اهللِ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم، وردَّ عــىَّ أبــو بكــر كــام ردَّ عــّى رســول اهلل 
ــه  َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم ســواء، وزاد: فاسَتْمِســك بَِغــْرِزِه َحتَّــى مَتـُـوَت، فــواهللِ إنَّ
. قــال ُعمــر: فعملــت لذلــك أعــامالً. فلــامَّ فــرغ ِمــن قضيــة الكتــاب،  َلَعــى احلَــقِّ
قــال رســوُل اهلل َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم: »ُقوُمــوا َفاْنَحــُروا، ثــم اْحِلُقــوا« َفــَواهللِ 
َمــا َقــاَم ِمنُْهــْم رجــٌل واحــد حتــى قــال ذلــك ثــاَث مــرات، فلــام مل َيُقــْم ِمنْهــم 
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أحــد، قــام فدخــل عــى ُأمِّ ســلمة، فذكــر هلــا َمــا َلِقــَى ِمــَن النــاس، فقالــت ُأمُّ 
ــم أحــدًا منهــم كلمــة  ــبُّ ذلــك؟ اخــُرْج ثــم ال تكلِّ ســلمة: يــا رُســول اهلل؛ َأحُتِ
ــْم  ــم ُيَكلِّ ــرج، فل ــام، فخ ــَك، فق ــَك فيحلَق ــو َحالَِق ــك، وتدع ــَر ُبْدَن ــى َتنَْح حت
ــام رأى  ــه، فل ــه فحلق ــا َحالِق ــة، ودع ــر ُبدن ــك: نح ــل ذل ــى فع ــم حت ــدًا منه أح
ِلــُق بعضــًا، حتــى كاَد بعُضهم  النــاُس ذلــك، قاُمــوا فنحــروا، وجعــل بعُضهــم حَيْ

يقُتــُل بعضــًا غــاًم.

حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غام!!!!!.

ــر  ــح أق ــد صل ــرتاض بع ــا لاع ــا موضع ــا نراه ــدل ف ــو جن ــة أب ــا قص أم
بحــق املســلمني يف مكــة يف إظهــار دينهــم واألمــر كان كــام وصفــه ابــن شــهاب 
الزهــري ونقلنــاه ســابقا )ملــا كانــت اهلدنــة ووضعــت احلــرب أوزارهــا وأمــن 
ــم  ــة فل ــث واملنازع ــوا يف احلدي ــوا وتفاوض ــا فالتق ــم بعض ــم بعضه ــاس كله الن
يكلــم أحــد باإلســام يعقــل شــيئا إال دخــل فيــه فلقــد دخــل يف تينــك الســنتني 

يف اإلســام مثــل مــا كان يف اإلســام قبــل ذلــك وأكثــر(.

ــذي  ــرم ال ــي األك ــر النب ــى أم ــرتاض ع ــاق لاع ــى اإلط ــررا ع ــرى م ال ن
ــٍن  ــا َكاَن ملُِْؤِم ــاىل )َوَم ــبحانه وتع ــول س ــث يق ــا حي ــرا إهلي ــذ أم ــدوره ينف كان ب
ُة ِمــْن َأْمِرِهــْم َوَمــْن  ــَرَ َواَل ُمْؤِمنـَـٍة إَِذا َقــَى اهللَُّ َوَرُســوُلُه َأْمــًرا َأْن َيُكــوَن هَلـُـُم اخْلِ

ــا(1. ــْد َضــلَّ َضــَااًل ُمبِينً ــِص اهللََّ َوَرُســوَلُه َفَق َيْع

يــروي ابــن ســعد يف الطبقــات عــن ابــن عبــاس قــال عمــر بــن اخلطــاب: 

)1( األحزاب 36. 
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ــح  ــى صل ــة ع ــل مك ــلم، أه ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل، ص ــح رس ــد صال )لق
وأعطاهــم شــيئا لــو أن نبــي اهلل أمــر عــي أمــرا فصنــع الــذي صنــع نبــي اهلل مــا 
ســمعت لــه وال أطعــت )؟!(، وكان الــذي جعــل هلــم أن مــن حلــق مــن الكفــار 
ــن  ــب م ــات التعج ــردوه(!! وعام ــار مل ي ــق بالكف ــن حل ــردوه وم ــلمني ي باملس

ــا. عندن

ــول اهلل  ــن رس ــا م ــا ردا وافي ــا عنه ــي نقلن ــادر الت ــب املص ــرى يف أغل ال ن
ــدا  ــذي أورد مزي ــي ال ــر القم ــتثناء تفس ــاب باس ــن اخلط ــات اب ــى اعرتاض ع
مــن التفاصيــل يف الــرد )وأقبلــوا يعتــذرون إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 
فقــال هلــم: ألســتم أصحــايب يــوم بــدر إذ أنــزل اهلل فيكــم إذ تســتغيثون ربكــم 
ــايب  ــتم اصح ــني، ألس ــة مردف ــن املائك ــف م ــم بأل ــم إين ممدك ــتجاب لك فاس
يــوم احــد إذ تصعــدون وال تلــوون عــى أحــد والرســول يدعوكــم يف أخراكــم، 
ألســتم اصحــايب يــوم كــذا؟ ألســتم اصحــايب يــوم كــذا فاعتــذروا إىل رســول اهلل 
ــم ورســوله  ــوا: اهلل أعل ــه وندمــوا عــى مــا كان منهــم وقال ــه وآل صــى اهلل علي

فاصنــع مــا بــدا لــك(1.

قــال عــي بــن ابراهيــم )تفســر القمــي( يف قولــه )هــو الــذي انــزل الســكينة 
ــول  ــوا رس ــن مل خيالف ــم الذي ــموات واالرض( فه ــود الس ــه - وهلل جن - إىل قول
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ومل ينكــروا عليــه الصلــح ثــم قــال )ليدخــل املؤمنــني 
واملؤمنــات - إىل قولــه - الظانــني بــاهلل ظــن الســوء عليهــم دائــرة الســوء( وهــم 
ــف  ــم عط ــه ث ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــوا رس ــح واهتم ــروا الصل ــن أنك الذي

)1( تفسر القمي ج2 ص 318-319 دار الرسور بروت لبنان. 
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باملخاطبــة عــى أصحابــه فقــال )لتؤمنــوا بــاهلل ورســوله وتعــزروه وتوقــروه( ثم 
عطــف عــى نفســه عــز وجــل فقــال: )وتســبحوه بكــرة وأصيــا( معطوفــا عــى 
ــني  ــن املؤمن ــد ريض اهلل ع ــوان )لق ــة الرض ــت يف بيع ــاهلل، ونزل ــوا ب ــه لتؤمن قول
ــن  ــك ع ــد ذل ــروا بع ــم ان ال ينك ــرتط عليه ــجرة( واش ــت الش ــك حت إذ يبايعون
ــم  ــيئ يأمره ــوه يف ش ــه وال خيالف ــيئا يفعل ــه ش ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــام  ــك إن ــن يبايعون ــوان )ان الذي ــة الرض ــزول آي ــد ن ــل بع ــال اهلل عزوج ــه، فق ب
ــن  ــه وم ــى نفس ــث ع ــام ينك ــث فان ــن نك ــم فم ــوق أيدهي ــد اهلل ف ــون اهلل ي يبايع
أوىف بــام عاهــد عليــه اهلل فســيؤتيه أجــرا عظيــام( وإنــام ريض عنهــم هبــذا الــرشط 
أن يفــوا بعــد ذلــك بعهــد اهلل وميثاقــه وال ينقضــوا عهــده وعقــده فبهــذا العهــد 

ــم1. ريض اهلل عنه

مل يكــن التمــرد الــذي قــاده عمــر بــن اخلطــاب عــى مقــام النبــوة أمــرا هينــا 
أو بســيطا بعــد أن أدى إىل حالــة مــن الغضــب ورفــض الصلــح الــذي كان منــذ 
ــق يف  ــى ح ــم أدن ــؤالء وال لغره ــا كان هل ــا م ــا مبين ــة وفتح ــة إهلي ــدء خط الب
االعــرتاض عليــه وال إلثــارة مثــل هــذه الزوبعــة التــي هــددت متاســك األمــة 

ــا. ــامية ووحدهت اإلس

الشــاهد أن موقــف ابــن اخلطــاب الــذي عــر عنــه بعــد ذلــك )لقــد صالــح 
ــيئا  ــم ش ــح وأعطاه ــى صل ــة ع ــل مك ــلم، أه ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل، ص رس
ــه  ــمعت ل ــا س ــي اهلل م ــع نب ــذي صن ــع ال ــرا فصن ــي أم ــر ع ــي اهلل أم ــو أن نب ل
وال أطعــت )؟!(، وكان الــذي جعــل هلــم أن مــن حلــق مــن الكفــار باملســلمني 

)1( نفس املصدر ص 322-321. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

162

س
الجزء الخام

يــردوه ومــن حلــق بالكفــار مل يــردوه(، كان إنــذارا بــام ســيصدر منــه بعــد ذلــك 
يف مواجهــة البيعــة األكــر بيعــة الغديــر وهــو بذلــك كان يــدرب أنصــاره عــى 
مبــدأ العصيــان والتمــرد وإعــامل اهلــوى والــرأي يف مقابــل األمــر الربــاين الــذي 
ــاءت  ــم ج ــن ث ــوى وم ــن اهل ــق ع ــذي ال ينط ــني ال ــول رب العامل ــدره رس أص
البيعــة وكأنــا متهيــد أو تدريــب للمســلمني عــى اإلذعــان والســمع والطاعة!!.

وهيهات هيهات!!

بيعة الغدير وال�ستخالف يف الأر�س

َعــُل فِيَهــا  ــوا َأجَتْ ــًة َقاُل ــَك لِْلَمَاِئَكــِة إيِنِّ َجاِعــٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَف ــاَل َربُّ )َوإِْذ َق
ــاَل  ــَك َق ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق ــاَء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْم َم ــا َوَيْســِفُك الدِّ ــْن ُيْفِســُد فِيَه َم
َهــا ُثــمَّ َعَرَضُهــْم َعــَى امْلََاِئَكــِة  ــَم َآَدَم اأْلَْســاَمَء ُكلَّ إيِنِّ َأْعَلــُم َمــا اَل َتْعَلُمــوَن * َوَعلَّ
َفَقــاَل َأْنبُِئــويِن بَِأْســاَمِء َهــُؤاَلِء إِْن ُكنُْتــْم َصاِدِقــنَي * َقاُلــوا ُســْبَحاَنَك اَل ِعْلــَم َلنَــا 
ــَك َأْنــَت اْلَعِليــُم احْلَِكيــُم * َقــاَل َيــا َآَدُم َأْنبِْئُهــْم بَِأْســاَمِئِهْم َفَلــامَّ  ْمَتنَــا إِنَّ إاِلَّ َمــا َعلَّ
ــَمَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم  َأْنَبَأُهــْم بَِأْســاَمِئِهْم َقــاَل َأمَلْ َأُقــْل َلُكــْم إيِنِّ َأْعَلــُم َغْيــَب السَّ

َمــا ُتْبــُدوَن َوَمــا ُكنُْتــْم َتْكُتُمــوَن(1.

يعــرف كل مــن لــه مســكة مــن علــم أن اهلل تبــارك وتعــاىل خلــق آدم وأســكنه 
األرض لينهــض بمهمــة خافتــه )َوإِْذ َقــاَل َربُّــَك لِْلَمَاِئَكــِة إيِنِّ َجاِعــٌل يِف 
ــتخاف مل  ــذا االس ــة ه ــن حكم ــة ع ــاؤل( املائك ــًة(2، وأن )تس اأْلَْرِض َخِليَف

)1( البقرة 33-30. 
)2( البقرة 30. 
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يكــن اعرتاضــا عــى أمــر اهلل ســبحانه وهــم الذيــن )اَل َيْعُصــوَن اهللََّ َمــا َأَمَرُهــْم 
ــموات واألرض  ــب الس ــون غي ــم ال يعلم ــل ألن ــُروَن(1، ب ــا ُيْؤَم ــوَن َم َوَيْفَعُل
وال يعلمــون إال مــا علمهــم اهلل عــز وجــل ومــن ثــم فلــم يكــن هلــم علــم بــأن 
ــه  ــيدور حول ــذي س ــور ال ــو املح ــيكون ه ــان يف األرض س ــتخاف اإلنس اس
ــقَّ  ــا َح ــَدى َوَفِريًق ــا َه ــوُدوَن * َفِريًق ــْم َتُع ــاَم َبَدَأُك ــه )َك ــرشي برمت ــار الب االختب
ــْم  ُ ــُبوَن َأنَّ ــْن ُدوِن اهللَِّ َوحَيَْس ــاَء ِم ــَياطِنَي َأْولَِي ــُذوا الشَّ َ ــُم اختَّ ُ ــُة إِنَّ َاَل ــُم الضَّ َعَلْيِه

ــُدوَن(2. ُمْهَت

ــع  ــام تض ــرصاع حين ــة ال ــوال إىل ناي ــة وص ــذه اللحظ ــى ه ــدء وحت ــذ الب من
ــة  ــر نتيج ــق وتظه ــف احلقائ ــر وتكش ــى الرسائ ــث تب ــا حي ــرب أوزاره احل
ــَن  ِذي ــا الَّ ــوٌه َفَأمَّ ــَودُّ ُوُج ــوٌه َوَتْس ــضُّ ُوُج ــْوَم َتْبَي ــل )َي ــرشي الطوي ــار الب االختب
ْت ُوُجوُهُهــْم َأَكَفْرُتــْم َبْعــَد إِياَمنُِكــْم َفُذوُقــوا اْلَعــَذاَب بِــاَم ُكنُْتــْم َتْكُفــُروَن  اْســَودَّ
ــِة اهللَِّ ُهــْم فِيَهــا َخالِــُدوَن(3، ظــل  ــْت ُوُجوُهُهــْم َفِفــي َرمْحَ ِذيــَن اْبَيضَّ ــا الَّ * َوَأمَّ
االختبــار احلقيقــي للنــاس دائــرا حــول خافــة اهلل يف األرض وظيفــة وشــخصا 
أكثــر مــن كونــه دائــرا حــول وجــود اهلل تبــارك وتعــاىل، إثباتــا للمؤمنــني، ونفيــا 
مــن قبــل امللحديــن، واكثــر مــن كونــه دائــرا حــول أصــل النبــوة إثباتــا أو نفيــا 

كــام هــو احلــال بالنســبة لقضيــة األلوهيــة.

اختلــف النــاس حــول اخللــق واخلالــق إثباتــا ونفيــا، إال أن الغالبيــة العظمــى 

)1( التحريم 6. 
)2( األعراف 30-29. 

)3( آل عمران 107-106. 
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حتــى أولئــك الذيــن ال ينتمــون للديانــات الســاموية الكــرى، يقــرون بوجــود 
اخلالــق وإن اختلفــت تصوراهتــم حــول اهلل عــز وجــل.

اآلن هنــاك مليــار ونصــف مســلم يعيشــون يف هــذا العــامل يؤمنــون بــأن ال إله 
إال اهلل ويؤمنــون بنبــوة حممــد بــن عبــد اهلل إال أنــم ال يفــرسون الديــن بطريقــة 
ــبي  ــر وس ــتم والتكف ــب والش ــد الس ــم ح ــاف بينه ــل اخل ــل ويص ــدة، ب واح

نســاء بعضهــم بعــض فضــا عــن قطــع الــرؤوس.

ــث  ــامي حي ــا اإلس ــة يف عاملن ــددة ومتنازع ــادة متع ــز قي ــاك مراك اآلن هن
ــل املــا عمــر والبغــدادي وخليفــة بوكــو  ــة مث ــر مــن مدعــي خاف يوجــد أكث
ــاجقة  ــان الس ــعودية وأردوج ــك الس ــرب ومل ــني يف املغ ــر املؤمن ــرام وأم ح

ــذاك!!. ــذا وال ب ــم هب ــر هل ــى ال تق ــى ولي ــا لي ــي وص ــم يدع وكله

ــرتاه  ــذي اف ــاء ال ــرتم( باخل ــه املخ ــذات )الفق ــتند ل ــرشاذم يس ــؤالء ال كل ه
ــروض  ــد مف ــة واح ــول بخليف ــذي يق ــول اهلل وال ــى رس ــى اهلل وع ــوم ع الق
بالســيف )وإذا بويــع خلليفتــني فاقتلــوا الثــاين(، إال أنــم ال يتمكنــون مــن هــذا 
ــم  ــب هب ــذي يتاع ــر ال ــي األك ــيطان األمريك ــم للش ــى بيعته ــم ع ــم كله ألن
ــيعة، وال  ــل الش ــوقهم لقت ــؤدب ذاك ويس ــذا وي ــرضب ه ــوطه لي ــك س ويمس
يمنــع هــذا مــن قيامهــم بقضــم رؤوس بعــض وقضــم أذرع الشــيطان األكــر يف 

ــة األول. ــة اإلهلي ــدو اخلاف ــس ع ــه إبلي ــذي أقام ــوخ ال ــرك املس س

ــا *  ــا ُمبِينً اًن ــرِسَ ُخرْسَ ــْد َخ ــْن ُدوِن اهللَِّ َفَق ــا ِم ــْيَطاَن َولِيًّ ــِذ الشَّ ــْن َيتَِّخ )َوَم
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ــُروًرا(1. ــْيَطاُن إاِلَّ ُغ ــُم الشَّ ــا َيِعُدُه ــْم َوَم ــْم َوُيَمنِّيِه َيِعُدُه

يف البــدء عندمــا خلــق اهلل اخللــق وقــال للــيشء كــن، فــكان، اقتضــت إرادتــه 
ــني،  ــى العامل ــاه ع ــبحانه واصطف ــاره س ــد، اخت ــة واح ــق خليف ــون للخل أن يك
ــو  ــه آدم أب ــى من ــذي اصطف ــاء ال ــس الوع ــن نف ــر م ــة آخ ــه خليف ــة يعقب خليف
ــيطان  ــن الش ــة م ــوا بوسوس ــروا وبدل ــرش غ ــن الب ــاء، لك ــو األنبي ــرش وأب الب
الرجيــم، فتنازعواوتفرقــوا فيــام بينهــم وســاروا عــى نفــس الســبل التــي اختطها 
هلــم إبليــس )أنــا خــر منــه خلقتنــي مــن نــار وخلقته مــن طــني(، فــكان الرصاع 
ــا عــى مائكــة اهلل  الدمــوي وكان الفســاد وســفك الدمــاء وهــو مــا كان عصي
املجبولــني عــى الطاعــة وعمــل اخلــر أن يدركــوا حكمتــه منــذ اللحظــة األوىل.

اإليــامن باخلالــق عــز وجــل ال يتحقــق إال بإفــراده وتوحيــده بصفــات الكــامل 
ــون  ــأن للك ــه ب ــرء إيامن ــم امل ــي أن يزع ــبيه، وال يكف ــل والش ــن املثي ــه ع وتنزهي
خالقــا مبدئــا معيــدا دون معرفــة اهلل )فاعلــم أنــه ال إلــه إال اهلل(، كــام أن اإليــامن 
ــه  ــى اهلل علي ــد ص ــوة حمم ــر بنب ــا مل يق ــيئا م ــه ش ــع صاحب ــوة ال ينف ــق النب بمطل
وآلــه ولــذا كانــت بوابــة الدخــول لإلســام هــي اإلقــرار بالشــهادتني )ال إلــه 

ــد رســول اهلل(. إال اهلل حمم

األمــر ذاتــه ينطبــق عــى قضيــة خافــة اهلل يف أرضــه وال يغنــي املقــر 
باالســتخاف جمــرد اإلقــرار باملبــدأ بينــام هــو يتمــرد عــى خليفــة اهلل يف أرضــه 

ــاده. ــى عب ــه ع ووصي

)1( النساء 120-119. 
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األمــر اإلهلــي بالســجود آلدم يعنــي اإلقراراملــادي وليس جمــرد إقــرار معنوي 
ذهنــي بمبــدأ االســتخاف كــام يزعــم املتشــدقون باحلديــث عــن دور اإلنســان 
عمــوم اإلنســان ســواء مــن كان مــن أهــل اجلنــة أو مــن أهــل النــار يف خافــة 
ــامرة  ــادي لع ــن امل ــو الرك ــه ه ــؤالء إثبات ــن هل ــا يمك ــارى م ــه، وقص اهلل يف أرض

األرض وهــي مهمــة يتشــارك فيهــا املؤمــن والكافــر، لكنهــام ال يســتويان.

لــو كان املقصــود باالســتخاف عــامرة األرض كــام يزعــم املتفيهقــون لــكان 
ــن  ــكان الذي ــون واألمري ــم األوروبي ــه ه ــة اهلل يف أرض ــاس بخاف ــق الن أح
هجــروا تعاليــم األديــان الســاموية ولــن نتحــدث هنــا عــن إباحــة اخلمــر والزنــا 
فيكفــي مــا فعلتــه وتفعلــه أمريــكا وأوروبــا مــن اســتعباد للبــرش ومــا مارســته 

مــن إبــادة مجاعيــة لشــعوب بأرسهــا.

ــوا أفعــاال مشــاهبة لتلــك  ــأن املســلمني ارتكب ــا ب ســرد البعــض عــى كامن
التــي يفعلهــا جبابــرة العــرص وهــذا الــرد تأكيــد عــى مــا نعتقــده مــن أن قولــه 
ــن  ــلمني وم ــوم املس ــه عم ــد ب ــة( ال يقص ــل يف األرض خليف ــاىل )إين جاع تع
بــاب أوىل ال يقصــد بــه املســتكرين املهيمنــني عــى العــامل اآلن رغــم انجازاهتــم 
العلميــة اجلبــارة التــي غــرت وجــه احليــاة اإلنســانية وجعلــت ما كان مســتحيا 

قبــل بضعــة عقــود ســهل يســر.

اخلليفــة املنصــوب مــن اهلل تبــارك وتعــاىل هــو شــخص أو فئــة بعينهــا وهــو 
ليــس اســتخافا لعمــوم اإلنســانية، إال إذا نجــت البرشيــة ذات النهــج الــذي 
ــيا  ــزءا أساس ــك ج ــاروا بذل ــه يف األرض فص ــاىل خلليفت ــارك وتع ــمه اهلل تب رس

ــه املعينــني مــن اهلل تبــارك وتعــاىل. مكمــا لاســتخاف اإلهلــي وقادت
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اخلليفــة املنصــوب مــن اهلل عــز وجــل هو نبــي أو ويص نبــي وليــس بالرضورة 
أن يكــون حاكــام زمانيــا ألن إقامــة احلكومــة العادلــة ثمــرة من ثامر االســتخاف 

اإلهلــي وليســت املظهر األوحــد خلافــة اهلل يف األرض.

يقول العامة الطبطبائي يف تفسر امليزان: 

ــا  ــة حاكي ــون اخلليف ــم إال بك ــر ال تت ــام آخ ــام يشء مق ــي قي ــة وه اخلاف
ــو  ــام ه ــره ب ــه وتداب ــاره وأحكام ــة وآث ــيئونه الوجودي ــع ش ــتخلف يف مجي للمس
مســتخلف، واهلل ســبحانه يف وجــوده مســمى باألســامء احلســنى متصــف 
بالصفــات العليــا، مــن أوصــاف اجلــامل واجلــال، منــزه يف نفســه عــن النقــص 
ــام  ــة األريض ب ــه، واخلليف ــاد جلــت عظمت ــرش والفس ــه عــن ال ــدس يف فعل ومق
هــو كذلــك ال يليــق باالســتخاف وال حيكــي بوجــوده املشــوب بــكل نقــص 
ــدام،  ــص وكل األع ــع النقائ ــن مجي ــزه ع ــدس املن ــي املق ــود اإلهل ــني الوج وش
ــرف  ــام تع ــة يف مق ــن املائك ــكام م ــذا ال ــاب، وه ــرتاب ورب األرب ــن ال فأي
مــا جهلــوه واســتيضاح مــا أشــكل عليهــم مــن أمــر هــذا اخلليفــة، وليــس مــن 
قبيــل االعــرتاض أواخلصومــة يف يشء، والدليــل عــى ذلــك قوهلــم فيــام حــكاه 

ــم. ــم احلكي ــت العلي ــك أن ــم: إن ــاىل عنه اهلل تع

ــذه  ــأن ه ــعر ب ــم، مش ــم عرضه ــا ث ــامء كله ــم آدم األس ــاىل: وعل ــه تع وقول
األســامء موجــودات أحيــاء عقــاء، حمجوبــني حتــت حجــاب الغيــب وأن العلــم 
بأســامئهم كان غــر العلــم الــذي عندنــا بأســامء األشــياء، وإال كانــت املائكــة 
ــن يف  ــه، ومل يك ــاوين مع ــل آدم مس ــن مث ــني وصائري ــا عامل ــم هب ــاء آدم إياه بإنب
ــم، و  ــامء ومل يعلمه ــبحانه أس ــه اهلل س ــث علم ــة حي ــرام آلدم وال كرام ــك إك ذل
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لــو علمهــم إياهــا كانــوا مثــل آدم أو أرشف منــه، ومل يكــن يف ذلــك مــا يقنعهــم 
أو يبطــل حجتهــم، وأي حجــة تتــم يف أن يعلــم اهلل تعــاىل رجــا علــم اللغــة ثــم 
يباهــي بــه و يتــم احلجــة عــى مائكــة مكرمــني ال يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره 

يعملــون بــأن هــذا خليفتــي وقابــل لكرامتــي دونكــم؟.

ــون إال  ــميات ال يك ــؤالء املس ــامء ه ــم بأس ــبق أن العل ــا س ــر مم ــد ظه فق
ــان وجوداهتــم، وليــس جمــرد املفهــوم اللغــوي  بالكشــف عــن حقائقهــم وأعي
ــع  ــي م ــة وه ــودات عيني ــة، ووج ــة معلوم ــق خارجي ــميات حقائ ــؤالء املس فه

ــاموات واألرض. ــب الس ــرت غي ــت س ــتورة حت ــك مس ذل

الذيــن عرضهــم اهلل تعــاىل عــى املائكــة موجــودات عاليــة حمفوظــة عنــد اهلل 
تعــاىل، حمجوبــة بحجــب الغيــب، أنــزل اهلل ســبحانه كل اســم يف العــامل بخرهــا 
ــم  ــا، وه ــا وهبائه ــن نوره ــاموات واألرض م ــا يف الس ــتق كل م ــا واش وبركته
ــاوت  ــون تف ــراد، وال يتفاوت ــدد األف ــددون تع ــم ال يتع ــم وتعدده ــى كثرهت ع

ــون يف املراتــب والدرجــات. انتهــى النقــل. ــل يتفاوت األشــخاص، ب

الواضــح أن العامــة الطبطبائــي عــى جالــة قــدره وعظيــم علمــه حــاول أن 
يتجنــب قدر املســتطاع تســمية األشــياء بأســامئها.

يــدور جوهــر احلديــث منــذ البــدء حــول قولــه تعــاىل )إين جاعــل يف األرض 
ــا  ــم م ــم )إين أعل ــبحانه عليه ــه س ــة( وجواب ــرتاض املائك ــم )اع ــة( ث خليف
ــليم  ــرار والتس ــب اإلق ــي توج ــة الت ــة البالغ ــم باحلج ــره هل ــون( وقه ال تعلم
ــت  ــن عرض ــاء الذي ــؤالء اخللف ــة ه ــليم بحقيق ــب س ــه قل ــن كان ل ــى كل م ع
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أســامؤهم عــى املائكــة فأقــروا بالعجــز عــن معرفتهــم معرفــة كاملــة بأســامئهم 
ــكال،  ــامء واألش ــة األس ــى معرف ــارصا ع ــار ق ــو كان االختب ــم، وإال ل وحقائقه

ــارا. ــا كان اختب ــي مل ــة الطبطائ ــال العام ــام ق ك

ــق  ــياء ال يتواف ــامء األش ــي اس ــات ه ــورة يف اآلي ــامء املذك ــأن األس ــم ب الزع
ــياء أو  ــن أش ــة ال ع ــات عاقل ــن كائن ــدث ع ــذي يتح ــوي ال ــياق اللغ ــع الس م
مجــادات )عرضهــم عــى املائكــة، أنبئــوين بأســامء هــؤالء( وألن ســياق الــكام 
يتحــدث عــن اخلليفــة واخلافــة )إين جاعــل يف األرض خليفــة(، يصبــح منطقيــا 
أن نســتنتج أن األســامء التــي ســئل املائكــة عنهــا هــي أســامء هــؤالء اخللفــاء 
ــاء  ــة باخللف ــة الكامل ــي املعرف ــة ه ــا املائك ــي افتقده ــة الت ــة وأن املعرف واألئم
ــا  ــت رفض ــل كان ــز وج ــة اهلل ع ــى طاع ــرده ع ــس ومت ــر إلبلي ــة وأن كف األئم

ــاده. ــى عب ــه ع ــه وعرفائ ــاء اهلل يف أرض ــة خلف ــوع لألئم للخض

ــا إن  ــه، م ــة اهلل وعبادت ــى طاع ــت ع ــي جبل ــات الت ــك املخلوق ــة تل املائك
عرفــت حتــى أســلمت هلل واعرتفــت بقدر خلفــاء اهلل فيخلقــه واســتجابت لألمر 
اإلهلــي بالســجود آلدم وخلفائــه بينــام متــرد إبليــس عليــه لعنــة اهلل حســدا لتلــك 
النعمــة وامليــزة التــي أســبغها اهلل تبــارك وتعــاىل عــى خلفائــه صفــوة اإلنســانية 
ــام  ــام يشء مق ــألن )قي ــزة خلافته ــم رب الع ــن اختاره ــا الذي ــا وقادهت وخرهت
آخــر ال يتــم إال بكــون اخلليفــة حاكيــا للمســتخلف يف مجيــع شــيئونه الوجوديــة 
وآثــاره وأحكامــه وتدابــره بــام هــو مســتخلف، واهلل ســبحانه يف وجوده مســمى 
باألســامء احلســنى متصــف بالصفــات العليــا، مــن أوصــاف اجلــامل واجلــال، 
ــت  ــاد جل ــرش والفس ــن ال ــه ع ــدس يف فعل ــص ومق ــن النق ــه ع ــزه يف نفس من
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عظمتــه( كــام يوضــح العامــة الطبطبائــي.

الوجــه اآلخــر )العــرتاض( املائكــة عــى قولــه تعــاىل )إين جاعــل يف 
ــتخاف وأن كل  ــة االس ــم بعمومي ــذي اعرتاه ــم ال ــو الوه ــة( ه األرض خليف
ــح  ــل فيصب ــذا اجلع ــه ه ــق علي ــن أن ينطب ــه األرض يمك ــى وج ــد ع ــن يوج م
خليفــة فيــأيت الــرد اإلهلــي بكشــفه ســبجانه هلــم عــن كنــزه املخبــوء )إين أعلــم 
ــام  ــن مه ــة م ــأول مهم ــام ب ــه الس ــف آدم علي ــل أن يكل ــون( قب ــا ال تعلم م
االســتخاف وهــي بيــان حقيقــة هــؤالء اخللفــاء فــكان أن عــرض )ســبحانه( 
صورهتــم عــى املائكــة بعــد أن أعلــم آدم أباهــم بأســامئهم وحقيقتهــم )وعلــم 
آدم األســامء كلهــا( فوقــف املائكــة حائريــن )أنبئــوين بأســامء هــؤالء اخللفــاء( 
فأقــروا بنقــص علمهــم ومعارفهــم، وكان أن فــوض اهلل اإلخبــار آلدم ع )قــال 

ــال....(. ــم ق ــام أنبأه ــامئهم.... فل ــم بأس ــا آدم أنبئه ي

يمكــن للقــارئ أن يستكشــف مــا ورد يف شــبكة املعلومــات الدوليــة حــول 
االســتخاف لــرى أن مــن يســمون أنفســهم باإلســاميني يتعاطــون مــع العلــم 
ــم  ــة وه ــن احلقيق ــرا م ــزءا صغ ــفوا ج ــن اكتش ــدارس الذي ــال امل ــي كأطف اإلهل
ــق كان  ــا حقائ ــل، وكله ــة والعق ــم واملعرف ــول العل ــرة ح ــى الثرث ــرصون ع ي
ــه أرص عــى اجلحــود  ــر مــن إدراكهــم هلــا، إال أن إبليــس يعرفهــا ويدركهــا أكث
والتمــرد ألنــه رأى أنــه خــر مــن آدم ومــن خلفــاء اهلل يف أرضــه وعرفائــه عــى 

عبــاده وهــم عــى إثــره ســائرون وعــى دربــه ماضــون.

هــذا هــو االســتخاف الــذي أراده اهلل تبــارك وتعــاىل فــكان أن تغــر مســار 
الكــون منــذ هــذه اللحظــة حيــث انقســم الكــون إىل فريقــني متواجهــني: فريــق 
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يذعــن ويقــر بأمــر اهلل تبــارك وتعــاىل ســرا وراء خليفــة اهلل يف أرضــه نبيــا كان 
أم وصيــا وفريــق يســر خلــف الشــيطان الرجيــم ويتبــع خطواتــه انطاقــا مــن 
اخلطــوة األوىل )ُثــمَّ ُقْلنَــا لِْلَمَاِئَكــِة اْســُجُدوا آِلََدَم َفَســَجُدوا إاِلَّ إِْبِليــَس مَلْ َيُكــْن 
ــُه  ــْرٌ ِمنْ ــا َخ ــاَل َأَن ــَك َق ــُجَد إِْذ َأَمْرُت ــَك َأالَّ َتْس ــا َمنََع ــاَل َم ــاِجِديَن * َق ــَن السَّ ِم
ــَك َأْن  ــاَم َيُكــوُن َل ــا َف ــْط ِمنَْه ــاَل َفاْهبِ ــنٍي * َق ــْن طِ ــُه ِم ــاٍر َوَخَلْقَت ــْن َن َخَلْقَتنِــي ِم
ــوَن *  ــْوِم ُيْبَعُث ــْريِن إىَِل َي ــاَل َأْنظِ ــَن * َق اِغِري ــَن الصَّ ــَك ِم ــُرْج إِنَّ ــا َفاْخ َ فِيَه ــرَّ َتَتَك
اَطــَك امْلُْســَتِقيَم  ــَك ِمــَن امْلُنَْظِريــَن* َقــاَل َفبِــاَم َأْغَوْيَتنـِـي أَلَْقُعــَدنَّ هَلـُـْم رِصَ َقــاَل إِنَّ
* ُثــمَّ آَلَتَِينَُّهــْم ِمــْن َبــنْيِ َأْيِدهيـِـْم َوِمــْن َخْلِفِهــْم َوَعــْن َأْياَمِنِــْم َوَعــْن َشــاَمِئِلِهْم َواَل 
جَتِــُد َأْكَثَرُهــْم َشــاِكِريَن * َقــاَل اْخــُرْج ِمنَْهــا َمْذُءوًمــا َمْدُحــوًرا مَلَــْن َتبَِعــَك ِمنُْهــْم 

ــَم ِمنُْكــْم َأمْجَِعــنَي(1. أَلَْمــأَلَنَّ َجَهنَّ

ــادة لغــر اهلل حيــث  ــه الســام ليــس بالقطــع ســجود عب الســجود آلدم علي
نــرى أن الوهابيــني احلمقــى يعتــرون أن جمــرد التوســل بنبــي مــن أنبيــاء اهلل أو 
بأحــد األئمــة األطهــار املعصومــني خلفــاء اهلل يف أرضــه هــم رشك خيــرج مــن 
امللــة بــل نراهــم يتهكمــون عــى مــن ينحنــي إجــاال ألحــد العلــامء الربانيــني، 
بينــام نــرى يف القــرآن الكريــم أن عبــاد اهلل الصاحلــني يســجدون تعظيــام خللفــاء 

اهلل يف أرضــه.

ــْمَس  ــا َوالشَّ ــرَشَ َكْوَكًب ــَد َع ــُت َأَح ــِت إيِنِّ َرَأْي ــا َأَب ــِه َي ــُف أِلَبِي ــاَل ُيوُس )إِْذ َق
ــف )4(. ــاِجِديَن( يوس ــْم يِل َس ــَر َرَأْيُتُه َواْلَقَم

ــاَء  ــرْصَ إِْن َش ــوا ِم ــاَل اْدُخُل ــِه َوَق ــِه َأَبَوْي ــَف َآَوى إَِلْي ــَى ُيوُس ــوا َع ــامَّ َدَخُل )َفَل

)1( األعراف 18-11. 
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ًدا َوَقــاَل َيــا َأَبــِت َهــَذا  وا َلــُه ُســجَّ اهللَُّ َآِمنـِـنَي * َوَرَفــَع َأَبَوْيــِه َعــَى اْلَعــْرِش َوَخــرُّ
ــا َوَقــْد َأْحَســَن يِب إِْذ َأْخَرَجنـِـي ِمــَن  َتْأِويــُل ُرْؤَيــاَي ِمــْن َقْبــُل َقــْد َجَعَلَهــا َريبِّ َحقًّ
ــْيَطاُن َبْينـِـي َوَبــنْيَ إِْخــَويِت  ــْجِن َوَجــاَء بُِكــْم ِمــَن اْلَبــْدِو ِمــْن َبْعــِد َأْن َنــَزَغ الشَّ السِّ

ــُه ُهــَو اْلَعِليــُم احْلَِكيــُم(1. ــا َيَشــاُء إِنَّ إِنَّ َريبِّ َلطِيــٌف ملَِ

يقــول ابــن منظــور يف لســان العــرب: َســَجَد َيْســُجُد ســجودًا وضــع جبهتــه 
ٌد وســجود. وقولــه عــز وجــل: وخــروا لــه ســجدًا؛ هــذا  بــاألَرض، وقــوم ُســجَّ
ســجود إِعظــام ال ســجود عبــادة ألَن بنــي يعقــوب مل يكونــوا يســجدون لغر اهلل 
عــز وجــل. قــال الزجــاج: إِنــه كان من ســنة التعظيــم يف ذلــك الوقت َأن ُيْســَجد 
للمعظــم، قــال وقيــل: خــروا لــه ســجدًا َأي خــروا هلل ســجدًا؛ قــال األَزهــري: 
هــذا قــول احلســن واألَشــبه بظاهــر الكتــاب َأنــم ســجدوا ليوســف، دل عليــه 
ــًا والشــمس  ــاه األُوىل التــي رآهــا حــني قــال: إيِن رَأيــت َأحــد عــرش كوكب رْؤي
والقمــر رَأيتهــم يل ســاجدين؛ فظاهــر التــاوة َأنــم ســجدوا ليوســف تعظيــاًم 
لــه مــن غــر َأن َأرشكــوا بــاهلل شــيئًا، وكَأنــم مل يكونــوا نــوا عــن الســجود لغــر 

اهلل عــز وجــل.

ــن:  ــن )التطام ــه: التطام ــجود أصل ــول: الس ــاين فيق ــب األصفه ــا الراغ أم
ــو  ــه، وه ــل هلل وعبادت ــن التذل ــارة ع ــك عب ــل ذل ــل، وجع ــاء( والتذل االنحن
عــام يف اإلنســان، واحليوانــات، واجلــامدات، وذلــك رضبــان: ســجود باختيــار، 
وليــس ذلــك إال لإلنســان، وبــه يســتحق الثــواب، نحــو قولــه: -فاســجدوا هلل 
واعبــدوا- ]النجــم/62[، أي: تذللــوا لــه، وســجود تســخر، وهــو لإلنســان، 

)1( يوسف 100-99
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ــموات  ــن يف الس ــجد م ــه: -وهلل يس ــك قول ــى ذل ــات، وع ــات، والنب واحليوان
واألرض طوعــا وكرهــا وظاهلــم بالغــدو واآلصــال- ]الرعــد/ 15[، وقولــه: 
-يتفيــأ ظالــه عــن اليمــني والشــامئل ســجدا هلل- ]النحــل/48[، فهــذا ســجود 
ــا  ــة، وأن ــا خملوق ــى كون ــة ع ــة املنبه ــة الناطق ــة الصامت ــو الدالل ــخر، وه تس
ــا يف األرض  ــموات وم ــا يف الس ــجد م ــه: -وهلل يس ــم، وقول ــل حكي ــق فاع خل
مــن دابــة واملائكــة وهــم ال يســتكرون- ]النحــل/49[، ينطــوي عــى النوعني 
ــه: -والنجــم والشــجر يســجدان-  ــار، وقول مــن الســجود، التســخر واالختي

]الرمحــن/6[، فذلــك عــى ســبيل التســخر.

وهنا بيت القصيد.

ــكل  ــادة ب ــجود عب ــس س ــخر ولي ــجود تس ــو س ــة آلدم ه ــجود املائك فس
ــرار  ــجود إق ــام س ــه الس ــف علي ــوب ليوس ــجود آل يعق ــذا كان س ــد، وك تأكي
وإذعــان لنبــي ارتقــى يف الرتبــة واملنزلــة عــى أشــقائه بــل وعــى أبويــه فصــار 

ــه. ــة هلل يف أرض ــا وخليف إمام

يف اعتقادنــا أن اخلافــة املذكــورة يف القــرآن هــي اإلمامــة وهــو معنــى قولــه 
َعُلُكــْم ُخَلَفــاَء اأْلَْرِض  ــوَء َوجَيْ ــْن جُيِيــُب امْلُْضَطــرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشــُف السُّ تعــاىل )َأمَّ

ــُروَن( النمــل 62. َأِءَلــٌه َمــَع اهللَِّ َقِليــًا َمــا َتَذكَّ

وكــام يقــول القمــي يف تفســره فيــام رواه عــن أيب عبــد اهلل ع: نزلــت يف القائــم 
ــني  ــام ركعت ــى يف املق ــر إذا ص ــو واهلل املضط ــام، ه ــم الس ــد عليه ــن آل حمم م
ودعــا اهلل فأجابــه ويكشــف الســوء وجيعلــه خليفــة يف االرض وهــذا ممــا ذكرنــا 
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ان تأويلــه بعــد تنزيلــه.

ــي  ــة الت ــة الكريم ــك اآلي ــو تل ــة ه ــي اإلمام ــة ه ــا أن اخلاف ــل عندن الدلي
تتحــدث عــن حلظــة ظهــور القائــم مــن آل حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه والنائــج 
ــادة  ــح أئمــة أهــل البيــت هــم ق ــة عليهــا عندمــا يتحقــق وعــد اهلل ليصب املرتتب

ــا. ــذه الدني ــادة ه األرض وس

يوم الغدير يف األرض امتداد ليوم االستخاف يف السامء

ــة وال  ــح ال بالتوري ــان الواضــح الرصي ــاد إال بالبي ال تقــوم احلجــة عــى العب
ــح. بالتلمي

ــة الواضحــة  ــة النبوي ــة اإلهلي أن ينكــر فريــق مــن املنتســبني لإلســام الوصي
وضــوح الشــمس باســتخاف اإلمــام عــي بــن أيب طالــب رغــم النــص عليهــا 
يف كتبهــم وهــي أيضــا متواتــرة يف مرحلــة مــا قبــل تدويــن الكتــب فهــذا أمــر 
ــها  ــق وتلمس ــن احل ــا ع ــا وانحرافه ــة يف اعوجاجه ــع البرشي ــف الطبائ ال خيال
املخــارج التــي تعــني عــى التملــص مــن االلتــزام باحلــق )َأْم َتْســَأهُلُْم َأْجــًرا َفُهــْم 
ــاَمِء َســاِقًطا َيُقوُلــوا  ِمــْن َمْغــَرٍم ُمْثَقُلــوَن( الطــور 40، )َوإِْن َيــَرْوا ِكْســًفا ِمــَن السَّ

ــوٌم( الطــور 44. َســَحاٌب َمْرُك

الذيــن متــردوا وعصــوا أمــر رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو مــن عهــد 
اهلل تبــارك وتعــاىل بتدبــر هــذه األمــة وواليــة أمرهــا، باســتخاف عــي بــن أيب 
ــا ألمــر األمــة يــوم الغديــر ال خيتلــف شــأنم عــن حــال  ــه ولي طالــب وتنصيب

إبليــس الــذي قــال أنــا خــر منــه وقــال خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــني.
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مل تكــن الوصيــة اإلهليــة باســتخاف عــي بــن أيب طالــب ومــن بعــده أئمــة 
ــاغل  ــغل الش ــت الش ــد كان ــر فق ــوم الغدي ــى ي ــارصة ع ــد ق ــن آل حمم ــق م احل
ــي  ــوداع الت ــة ال ــم يف حج ــجرة ث ــت الش ــوان حت ــة الرض ــذ بيع ــول اهلل من لرس
ــة  ــن املدين ــس م ــوب ولي ــدب وص ــن كل ح ــلمني م ــب املس ــا أغل ــع فيه اجتم

ــا. ــا حوهل ــا وم ــورة وحده املن

ــا  ــن م ــال ضم ــر وق ــظ وذك ــاس فوع ــول اهلل ص الن ــب رس ــى( خط يف )من
ــوا أال ال  ــوه تنعش ــدي وافهم ــه بع ــوا ب ــويل تنتفع ــوا ق ــاس احفظ ــا الن ــال: أهي ق
ترجعــوا بعــدي كفــارا يــرضب بعضكــم رقــاب بعــض بالســيف عــى الدنيــا، 
فــان فعلتــم ذلــك ولتفعلــن لتجــدوين يف كتيبــة بــني جرئيــل وميكائيــل أرضب 
وجوهكــم بالســيف، ثــم التفــت عــن يمينــه فســكت ســاعة ثــم قــال إن شــاءاهلل 
او عــي بــن ابــى طالــب، ثــم قــال أال وإين قــد تركــت فيكــم امريــن ان اخذتــم 
هبــام لــن تضلــوا كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي فانــه قــد نبأنــى اللطيــف اخلبــر 
ــردا عــى احلــوض، أال فمــن اعتصــم هبــام فقــد نجــا  ــى ي ــا حت ــن يفرتق انــام ل
ــوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد،  ومــن خالفهــام فقــد هلــك، أال هــل بلغــت؟ قال
ــي فاقــول  ــال فيدفعــون عن ــوض منكــم رج ــي احل ــرد ع ــه س ــال أال وان ــم ق ث
رب أصحــايب فيقــول ياحممدإنــم أحدثــوا بعــدك وغــروا ســنتك فأقــول ســحقا 

ســحقا.

فلــام كان آخــر يــوم مــن أيــام الترشيــق انــزل اهلل: إذا جــاء نــرص اهلل والفتــح، 
ــاة  ــادى الص ــم ن ــيس ث ــت إىل نف ــه نعي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس فق
ــال  ــم ق ــه ث ــى علي ــد اهلل واثن ــاس فحم ــع الن ــف فاجتم ــجد اخلي ــة يف مس جامع



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

176

س
الجزء الخام

نــرص اهلل امــرءا، ســمع مقالتــي فوعاهــا وبلغهــا مــن مل يســمعها فــرب حامــل 
فقــه غــر فقيــه ورب حامــل فقــه إىل مــن هــو افقــه منــه..... أهيــا النــاس انــى 
تــارك فيكــم الثقلــني، قالــوا يارســول اهلل ومــا الثقــان؟ قــال كتــاب اهلل وعرتتى 
أهــل بيتــي، فانــه قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر انــام لــن يفرتفــا حتــى يــردا عــي 
احلــوض كاصبعــي هاتــني، ومجــع بــني ســبابتيه وال اقــول كهاتــني ومجــع ســبابته 

والوســطى، فتفضــل هــذه عــى هــذه.

فاجتمــع قــوم مــن أصحابــه وقالــوا يريــد حممــد أن جيعــل اإلمامة يف أهــل بيته 
فخــرج أربعــة عــرش نفــر منهــم إىل مكــه ودخلــوا الكعبــة فتعاهــدوا وتعاقــدوا 
ــر يف  ــذا األم ــردوا ه ــل أن ال ي ــد او قت ــات حمم ــا ان م ــم كتاب ــام بينه ــوا في وكتب
ُمــوَن *  ــا ُمْرِ أهــل بيتــه ابــدا فانــزل اهلل عــى نبيــه يف ذلــك » َأْم َأْبَرُمــوا َأْمــًرا َفإِنَّ

ــْم َيْكُتُبــوَن«. ُهــْم َوَنْجَواُهــْم َبــَى َوُرُســُلنَا َلَدهْيِ ــا اَل َنْســَمُع رِسَّ َأْم حَيَْســُبوَن َأنَّ

فخــرج رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن مكــة يريــد املدينــة حتــى نــزل 
منــزال يقــال لــه غديــر خــم، وقــد علَّــم النــاس مناســكهم وأوعــز إليهــم وصيته 
ــَك َوإِْن مَلْ  ــِزَل إَِلْيــَك ِمــْن َربِّ ــْغ َمــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ إذ نزلــت عليــه اآليــة »َيــا َأهيُّ
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللََّ اَل هَيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــاَم َبلَّ ــْل َف َتْفَع

ــَن«. اْلَكافِِري

ــه  ــى علي ــد اهلل واثن ــد ان مح ــال بع ــه فق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــام رس فق
ثــم قــال اهيــا النــاس هــل تعلمــون مــن وليكــم؟ فقالــوا نعــم اهلل ورســوله، ثــم 
قــال ألســتم تعلمــون اين أوىل بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا بــى، قــال اللهــم اشــهد 
ــاس  ــول الن ــه األول ويق ــل قول ــول مث ــك يق ــا كل ذل ــم ثاث ــك عليه ــاد ذل فاع
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كذلــك ويقــول اللهــم اشــهد، ثــم أخــذ بيــد أمــر املؤمنــني عليــه الســام فرفعها 
ــم قــال »أال مــن كنــت مــواله فهــذا عــي  ــاس بيــاض ابطيهــام ث ــدا للن حتــى ب
مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن 
خذلــه واحــب مــن احبــه ثــم رفــع رأســه إىل الســامء فقــال اللهــم اشــهد عليهــم 

وانــا مــن الشــاهدين«.

ــال  ــوله؟ فق ــن رس ــن اهلل وم ــذا م ــول اهلل ه ــال يارس ــر فق ــتفهمه عم فاس
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه نعــم مــن اهلل ورســوله انــه أمــر املؤمنــني وامــام 

ــد الغــر املحجلــني. املتقــني وقائ

فقــال اصحابــه الذيــن ارتــدوا بعــده قــد قــال حممــد يف مســجد اخليــف مــا 
قــال وقــال ههنــا مــا قــال وان رجــع إىل املدينــة يأخذنــا بالبيعــة لــه فاجتمعــوا 
أربعــة عــرش نفــرا وتآمــروا عــى قتــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وقعــدوا 
يف العقبــة، بــني اجلحفــة واالبــواء، فقعــد ســبعة عــن يمــني العقبــة وســبعة عــن 
يســارها لينفــروا ناقــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فلــام جــن الليــل تقــدم 
ــى  ــس ع ــل ينع ــكر فاقب ــة العس ــك الليل ــه يف تل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ناقتــه، فلــام دنــا مــن العقبــة نــاداه جرئيــل يــا حممــد ان فانــا وفانــا قــد قعــدوا 
ــال  ــي فق ــذا خلف ــن ه ــال م ــه فق ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس ــك، فنظ ل
حذيفــة اليــامين انــا يارســول اهلل حذيفــة بــن اليــامن، قــال ســمعت مــا ســمعت 
قــال بــى قــال فاكتــم، ثــم دنــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه منهــم فناداهــم 
ــه فــروا ودخلــوا  ــه وآل ــداء رســول اهلل صــى اهلل علي باســامئهم، فلــام ســمعوا ن
يف غــامر النــاس وقــد كانــوا عقلــوا رواحلهــم فرتكوهــا وحلــق النــاس برســول 
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اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وطلبوهــم وانتهــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه إىل 
رواحلهــم فعرفهــم، فلــام نــزل قــال مــا بــال اقــوام حتالفــوا يف الكعبــة ان مــات 
حممــد او قتــل أال يــردوا هــذا األمــر يف أهــل بيتــه ابــدا، فجــاؤا إىل رســول اهلل 
ــدوه ومل  ــيئا ومل يري ــك ش ــن ذل ــوا م ــم مل يقول ــوا ان ــه فحلف ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــاهللَِّ  ِلُفــوَن بِ يكتمــوا شــيئا مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، فانــزل اهلل » حَيْ
َمــا َقاُلــوا« أن ال يــردوا هــذا األمــر يف أهــل بيــت رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآله 
ــوا« مــن  ــاَم مَلْ َينَاُل ــوا بِ ــَاِمِهْم َومَهُّ ــَد إِْس ــُروا َبْع ــِر َوَكَف ــَة اْلُكْف ــوا َكِلَم ــْد َقاُل » َوَلَق
قتــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآله«َوَمــا َنَقُمــوا إاِلَّ َأْن َأْغنَاُهــُم اهللَُّ َوَرُســوُلُه ِمْن 
ْنَيــا  ــُم اهللَُّ َعَذاًبــا َألِيــاًم يِف الدُّ هْبُ ــْوا ُيَعذِّ ا هَلـُـْم َوإِْن َيَتَولَّ َفْضِلــِه َفــإِْن َيُتوُبــوا َيــُك َخــْرً

ــْن َويِلٍّ َواَل َنِصــٍر« التوبــة 74. ــا هَلُــْم يِف اأْلَْرِض ِم ــَرِة َوَم َواآْلَِخ

ومثلــام ســأل إبليــس قائــد التمــرد عــى االســتخاف اإلهلــي النظــرة إىل وقت 
ــوم  ــل معل ــاة ألج ــن العص ــؤالء اجلاحدي ــل ه ــز وج ــل اهلل ع ــد أمه ــوم فق معل
ــِذي ُيوَعــُدوَن( الزخــرف.  ــى ُيَاُقــوا َيْوَمُهــُم الَّ )َفَذْرُهــْم خَيُوُضــوا َوَيْلَعُبــوا َحتَّ

 )83(

نـَـا  ــُه فِْتنـَـٌة َلُكــْم َوَمَتــاٌع إىَِل ِحــنٍي * َقــاَل َربِّ اْحُكــْم  بِاحْلَــقِّ َوَربُّ )َوإِْن َأْدِري َلَعلَّ
ــُن امْلُْســَتَعاُن َعــَى َما َتِصُفــوَن( األنبيــاء 112-111. مْحَ الرَّ
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الغدير يف فكر السيدة الزهراء عليها السالم

م. م. انتظار دمان �ساهي ال�سلطاين

املقدمة

ــلني  ــاء واملرس ــم االنبي ــى خات ــاة والســام ع ــني والص ــد هلل رب العامل احلم
ســيدنا حممــد وعــى الــه وصحبــه وســلم

اما بعد

الســيدة الزهــراء - عليهــا الســام شــخصية عظيمــة قــدوة واســوة للمــرأة 
ــة اهلل  ــا طاع ــرس فيه ــر اهلل غ ــيء بذك ــع م ــت رفي ــت يف بي ــلمة ترعرع املس
ــد  ــدت - ع- بع ــامية ول ــالة اإلس ــرش الرس ــى ن ــل ع ــاىل والعم ــبحانه وتع س
املبعــث بخمــس ســنوات )1( تزوجهــا اإلمــام عــي عليــه الســام بعــد اهلجــرة 
النبويــة بســنة واحــدة وكان عمرهــا تســع ســنوات )2( عاشــت يف كنــف ورعاية 

ــه ــه وآل والدهــا رســول اهلل صــى اهلل علي

امــا حياهتــا مــع زوجهــا فكانــت مليئــة باإليــامن والطاعــة فقــال عنهــا اإلمــام 
الصــادق عليــه الســام كان عــي اشــبه النــاس طعمة وســرة برســول اهلل - صى 
ــم  ــز واللح ــاس اخلب ــم الن ــت ويطع ــز والزي ــأكل اخلب ــه - وكان ي ــه وآل اهلل علي
وكان يستســقي وحيتطــب وكانــت فاطمــة - عليهــا الســام- تطحــن وتعجــن 
وترقــع )3( رزقهــا اهلل مــن الذريــة ســيدا شــباب أهــل اجلنــة االمامــني احلســن 
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واحلســني- عليــه الســام - )4( تنبــأت - عليهــا الســام بمصــر هــذه األمــة 
بعــد وفــاة النبــي - صــى اهلل عليــه وآلــه- )5( فبــدأت مرشوعهــا األصاحــي 
مــن املطالبــة بحقهــا بفــدك )6(حقهــا يف االرث وجعلت منهــا دعــوة اىل االلتزام 
باحلقــوق ومل يقتــرص دورهــا عــى حــق االفــراد بــل خرجــت لتوعيــة اجلامهــر 
عندمــا الحظــت ان االنحــراف قــد ســاد يف املجتمــع وايــدت خطبتهــا بآيــات 
مــن القــران الكريــم وادلــة وبراهــني كشــفت اخطــاء القــوم وعيوهبــم ملــا هلــا 
مــن االثــر يف نفــوس املســلمني بطريقــة تتناســب مــع مضمــون خطبتهــا والتــي 
عــدت مــن املحــارضات الثقافيــة والعلميــة واالجتامعيــة فجــاءت شــاملة لــكل 
جوانــب احليــاة السياســية واالجتامعيــة والعقائديــة مؤكــدة عــى حقــوق الفــرد 

وصــاح املجتمــع مــن خــال تأكيدهــا عــى احقيتهــا يف ارض فــدك.

ففــي روايــة ســندها ايب ســعيد اخلــدري انــه قــال ملــا نزلــت )َوَءاِت َذا ألُقرَبــٰى 
ــدك. )8(  ــك ف ــة ل ــا فاطم ــه وآهلي ــى اهلل علي ــول اهلل - ص ــال رس ــُه( )7( ق َحقَّ
دافعــت عــن واليــة أمــر املؤمنــني - عليــه الســام باعتبارهــا مكملــة للديــن اذا 

دعــت اىل مقاومــة الظلــم االســتبداد والتمســك بتعاليــم اهلل عــز وجــل.

ومــن املصــادر املهمــة يف هــذه الدراســة كتــاب بحــار األنــوار للمجلــيس )ت 
1111ه )وكتــاب الــكايف للكلينيــت329ه( أمــا عــن مصــادر اخلطبــة الفدكيــة 
ــاب باغــات النســاءالبن طيفــور )ت 280  للســيدة فاطمــة الزهــراء - ع- كت
ه( وكتاباالحتجــاج للطــريس( مــن اعــام القــرن الســادس اهلجــري( وكتــاب 
الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف البــن طــاووس)ت 664ه)كــام اقتضــت 
طبيعــة املوضــوع تقســيمه عــى مبحثــني فجــاء املبحــث األول األثــر الفكــري /
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ــراء - ع-  ــة للزه ــة الفدكي ــت - ع- باخلطب ــل البي ــة وأه ــح دور اإلمام لتوضي
بحســب مــا جــاء يف القــران الكريــم أمــا املبحــث الثــاين فجــاء: الواليــة يف أقوال 
الزهــراء - ع- شــملت أقــوال أخــرى للزهــراء - عليهــا الســام- غــر اخلطبــة 

الفدكيــة ثــم اخلامتــة متضمنــة أهــم االســتنتاجات وقائمــة املصــادر واملراجــع.

الكلامت املفتاحية: اخلطبة - الزهراء- اإلمامة - النبي - فدك

املبحث الأول: الثر الفكري

ــن  ــام- م ــا الس ــراء - عليه ــة الزه ــيدة فاطم ــة للس ــة الفدكي ــد اخلطب تع
ــا  ــا حقه ــت هب ــامل مجع ــامي ش ــج اس ــي منه ــة فه ــية املهم ــق السياس الوثائ
ــرسون  ــث املف ــغلت أحادي ــي ش ــة والت ــة واخلاف ــالة اإلمام ــع مس ــدك م يف ف
ــا  ــب عليه ــد ترت ــامية فق ــة اإلس ــا األم ــم قضاي ــن اه ــدت م ــني اذ ع واملحدث
ــده  ــن بع ــة م ــون اخلليف ــد - ص- ان يك ــول حمم ــا الرس ــتقبلها اذ اراد منه مس
شــخصية ترعرعــت يف كنفــه- صــى اهلل عليــه وآلــه- وعنايتــه عمــل - صــى اهلل 
عليــه وآلــه- عــى هــذا األمــر وهتيئتــه فجــاء يــوم دعــي فيــه اقربائــه وعشــرته 
ــني )9()وفيهــا شــخص الرســول  ــَرَتَك أألَقَربِ ــِذر َعِش ــه تعــاىل( َوَأن ــزل قول فن
ــال  ــام اذ ق ــه الس ــي - علي ــام ع ــر اىل اإلم ــه- والة األم ــه وآل ــى اهلل علي - ص
لــه- صــى اهلل عليــه وآلــه-: انــت وصيــي وخليفتــي مــن بعــدي )10( ومــن 
هــذا احلديــث عــدت اإلمامــة جــزء مــن التبليــغ الرســايل كــام اشــار النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه اىل ذلــك يف حديــث الثقلــني )اال واين تــارك فيكــم الثقلــني مــا ان 
متســكتم هبــام لــن تضلــوا ابــدا )11( )فهنــا داللــة تامــة عــى ترصيــح النبــي - 
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صــى اهلل عليــه وآلــه- باإلمامــة لألمــام عــي عليــه الســام فقــال(: مــن كنــت 
مــواله فعــي مــوالة )12()اشــارت اىل قولــه تعــاىل( ألَيــوَم َأكَملــُت َلُكــم ِدينَُكم 

ــا( )13(. َم ِدين ــُم أإِلســَلٰ ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــم نِعَمتِ ــُت َعَليُك َوَأمتَم

ــكل ابعــاد احلكــم اإلســامي فقــد  ــة شــاملة ل ــة الفدكي فقــد جــاءت اخلطب
ــت  ــد اعتزل ــا فق ــا وملذاهت ــن الدني ــا ع ــام- زهده ــا الس ــا - عليه ــرف عنه ع
ــا  ــور منه ــدة ام ــن وراءه ع ــدك كان م ــا بف ــاة اال ان مطالبته ــات احلي ــن مغري ع
ــه الســام - وان  ــة اإلمــام عــي - علي ــرة ارادت اضعــاف هيب ان الســلطة اجلائ
ــلطة  ــة والس ــة باخلاف ــي املطالب ــدك ه ــة بف ــاءت املطالب ــأن فج ــه ش ــون ل ال يك
ــة يف  ــائل الصحيح ــن الوس ــة م ــت اخلطب ــام - فكان ــه الس ــي - علي ــام ع لألم
ــه  ــد ذهاهبــا اىل مســجد رســول اهلل - صــى اهلل علي اســتاملة القلــوب اليهــم عن

ــار. ــن واالنص ــن املهاجري ــاس م ــا بالن ــه- وكان مكتظ وآل

ــة  ــد واملبالغ ــن التعقي ــدة ع ــة بعي ــام واضح ــا الس ــا - عليه ــت خطبته فكان
فصيحــة قويــة احلجــة والدليــل فلــم تكتــف - ع -بذكــر حقهــا بــل جعلــت مــن 
ــزام  ــاس بالديــن اإلســامي وبطاعــة اهلل تعــاىل وااللت ذلــك فرصــة لتذكــر الن
ــاء  ــى بن ــدت ع ــروف اذ اك ــر باملع ــاح واالم ــك بالص ــران والتمس ــم الق بتعالي

الفــرد الــذي مــن خالــه يبــدا اصــاح املجتمــع.

فبــدأت الســيدة الزهــراء - عليهــا الســام- بحمــد اهلل تعــاىل وشــكر نعمتــه 
ــم  ــا اطع ــى م ــكر ع ــه الش ــم ول ــا انع ــى م ــد هلل ع ــه فقالت(:احلم ــاء علي والثن
ــاىل:  ــه تع ــن قول ــول م ــذا الق ــذت دالالت ه ــا اخ ــرى ان ــاء )14( )اذ ن والثن
ــات  ــام- بآي ــا الس ــهدت - عليه ــم( )15(اذ استش ــَكرُتم أَلَِزيَدنَُّك ــن َش )َلِئ
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القــران الكريــم او بالداللــة عليهــا فقــد جــاءت أمهيــة ومكانــه القــرآن الكريــم 
ــة  ــدى َوَرمَح ــُكلِّ يَشء َوُه ــا لِّ ــَب تِبَيٰن ــَك ألِكَتٰ ــا َعَلي لنَ ــاىل: )َوَنزَّ ــه تع ــن قول م
ــَىٰ  ــاَن َع َل ألُفرَق ــزَّ ــِذي َن ــاَرَك ألَّ ــاىل: )َتَب ــه تع ــِلِمني( )16( وقول ــرَشٰى لِلُمس َوُب
َلِمــنَي َنِذيــًرا )17()فالقــران كام اهلل املنــزل عــى نبيــه - صــى  َعبــِدِه لَِيُكــوَن لِلَعٰ

ــه- ــه وآل اهلل علي

فجــاء استشــهاد الزهــراء - عليهــا الســام- بالقــران متاشــيا مــع قــول اإلمام 
عليــه الســام: نــزل القــران اربعــه اربــاع ربــع فينــا أهــل البيــت وربــع يف عدونا 
ــران  ــم الق ــي كرائ ــزل ع ــكام واهلل ان ــع أح ــض ورب ــع فرائ ــال ورب ــنن وامث س

.)18(

ــرآن  ــر بالق ــامم كب ــام- اهت ــا الس ــراء - عليه ــة الزه ــيدة فاطم وكان للس
ــر اىل  ــاب اهلل والنظ ــاوة كت ــاث: ت ــم ث ــن دنياك ــب ايل م ــة: حب ــي القائل فه
وجــه رســول اهلل واالنفــاق يف ســبيل اهلل )19( فقــد ارتبطــت هــذه الشــخصية 
ــا  ــراء - عليه ــب الزه ــه قل ــل إلي ــا امي ــو اول م ــم فه ــرآن الكري ــة بالق العظيم
الســام ففــي وصفهــا للقــرآن ارادت بيــان الرابطــة بــني أهــل البيــت - عليهــم 
الســام والقــرآن الكريــم ويؤكــد ذلــك مــا ورد عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام 
- - )كتــاب اهلل فيــه نبــأ مــا قبلكــم وخــر مــا بعدكــم وفصــل مــا بينكــم ونحــن 
ــأرادت عليهــا الســام ان توحــي  ــور يشــع يف القلــوب ف نعلمــه( )20( فهــو ن
باحلاجــة اىل القــرآن الكريــم يف كل فصــل مــن مفاصــل احليــاة ومل تطلــب تاوتــه 

ــار مــن تاوتــه واالســتامع اىل تلــك التــاوة. بــل االكث

ويف فضــل القــرآن قــد اكــد أمــر املؤمنــني - عليــه الســام - ذلــك )واعلموا 
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انــه شــافع مشــفع وقائــل مصــدق وانــه مــن شــفع لــه القــران يــوم القيامة شــفع 
ــوم  ــاد ي ــادي من ــه ين ــه فان ــوم القيامــة صــدق علي ــه القــرآن ي ــه ومــن حمــل ب في
ــران  ــة الق ــر حرث ــه غ ــة عمل ــه وعاقب ــي يف حرث ــارث مبت ــة اال ان كل ح القيام

فكونــوا مــن حرثتــه واتباعــه( ))21.

ــي -  ــا النب ــال فيه ــي ق ــام- الت ــا الس ــة الزهراء-عليه ــت منزل ــا توضح فهن
صــى اهلل عليــه وآلــه- )اذ كان يــوم القيامــة نــاد منــاد غضــوا ابصاركــم فهــذه 
ــى  ــيعتها ع ــام وش ــا الس ــة عليه ــر فاطم ــول اهلل فتم ــد رس ــت حمم ــة بن فاطم

ــف( )22(. ــرق اخلاط ــرصاط كال ال

ــرآن يف  ــات الق ــام- آلي ــا الس ــراء - عليه ــال الزه ــاء ادخ ــا ج ــن هن وم
خطبتهــا لبيــان التعــدي عليــه يف تفســره فالقــران هــو دســتور املســلمني فهــو 
ــُه حَلَِٰفُظــوَن( )23(ثــم  ــا َل كــَر َوإِنَّ ــا ألذِّ لنَ ــا َنحــُن َنزَّ حمفــوظ يف قولــه تعــاىل: )إِنَّ
اشــارت - عليهــا الســام- اىل صفــات اهلل تعــاىل )املمتــع مــن االبصــار رؤيتــه 
 َ ُ َوُهــَو ُيــدِرُك أألَبرَصٰ )24( فجــاءت توضيحــا لقولــه تعــاىل: )الَّ ُتدِرُكــُه أألَبــرَصٰ
ــُر( )25(ثــم اكملــت خطبتهــا بقوهلــا: )واشــهد ان ال الــه  َوُهــَو أللَّطِيــُف أخلَبِ
اال اهلل وحــده ال رشيــك لــه كلمــة جعــل اإلخــاص تأويلهــا وحــن القلــوب 
ــار يف التفكــر معقوهلــا املمتنــع كان قبلهــا وانشــاءها بــا افتــداء  موصوهلــا وأن
امثلــة أمتثلهــا 000ثــم جعــل الثــواب يف طاعتــه ووضــع العقــاب عــى معصيتــه 
ــهادة  ــام- اىل الش ــا الس ــارت - عليه ــه )26( )اذ اش ــن نعمت ــاده ع ــادة لعب زي
والتوحيــد هلل تعــى اشــارة اىل خلقــه الكــون فهــو املبــدع املصــور القــادر عــى 
ــاء  ــة فج ــم اجلن ــر ونعي ــوز يف االخ ــا وف ــواب يف الدني ــه ث ــي طاعت كل يشء فف
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ــُروَن يِف  ــم َوَيَتَفكَّ ــَىٰ ُجنُوهِبِ ــام َوُقُعــودا َوَع ــُروَن أهللََّ ِقَيٰ ــَن َيذُك ِذي قولــه تعــاىل(: ألَّ
ــا َعــَذاَب  نََك َفِقنَ ــا ُســبَحٰ ــَذا َبٰطِ ــا َخَلقــَت َهٰ ــا َم نَ ِت َوأألَرِض َربَّ َوٰ ــَمٰ َخلــِق ألسَّ
ــن َأنَصــار(  ــنَي ِم ِلِم ــا لِلظَّٰ ــُه َوَم ــد َأخَزيَت ــاَر َفَق ــِل ألنَّ ــن ُتدِخ ــَك َم ــآ إِنَّ نَ ــاِر َربَّ ألنَّ

.)27(

ــن  ــه م ــه وآهلوانتخاب ــى اهلل علي ــا - ص ــر والده ــن ذك ــا م ــوا خطبته ومل ختل
قبــل اهلل عــز وجــل فقالــت - عليهــا الســام(-: -واشــهد ا ن ايب حممــدا عبــده 
ــاه  ــاه واصطف ــل ان اجتب ــل ان ارســله وســامه قب ــه قب ــاره وانتجب ورســوله واخت
قبــل ان إبتعثــه اذا اخلائــق بالغيــب مكنونــة وبيســر األهاويــل مصونــه وبنهايــة 
العــدم مقرونــه علــام مــن اهلل تعــاىل هبــا بــل االمــور واحاطــه بحــوادث الدهــور 
ــة اهلل  ــه ورمح ــام علي ــق والس ــن اخلل ــه م ــه وخرت ــع... وصفيت ــة بمواق ومعرف
ــر  ــة بذك ــه وآهلمتدرج ــى اهلل علي ــي - ص ــوة النب ــرت بنب ــه( )28(اذ اق وبركات
صفاتــه وفضلــه عــى النــاس امجعــني معلنــه عــن جهــاده وحرصــه عــى انقــاذ 
النــاس مــن الضالــة اىل اهلــدى فأنــار الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه- قلوهبــم 
ــه  ــا يف قول ــص واضح ــذا الن ــاء ه ــدى وج ــق اهل ــم اىل طري ــم ودعوهت وعقوهل
َلِمــنَي(  َن َعــَى ألَعٰ ِهيــَم َوَءاَل ِعمــَرٰ تعــاىل(: إِنَّ أهللََّ أصَطَفــٰىٓ َءاَدَم َوُنوحــا َوَءاَل إِبَرٰ

.)29(

اذ بــدأت خطبتهــا باإلشــارة اىل عــوام النــاس مــرة ومــرة اخــرى اىل اخلــواص 
ــة الرشيفــة  ــاد اخلطب ــرا عميقــا يف ارف ــم اث مــن اهلهــا اذ اكتســب القــرآن الكري
فاعتمــدت عــى النصــوص القرآنيــة بجعــل القــرآن مرجعــا فكريــا مهــام تداخــل 
ــره  ــب ام ــادة اهلل نص ــم عب ــام-: -ا)نت ــا الس ــا - عليه ــي قوهل ــا فف ــع خطبته م
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ــة( )30(  ــه املكنون ــكم... ورشائع ــى انفس ــاء اهلل ع ــه وامن ــة دين ــه ومحل وني
اشــارت - عليهــا الســام- اىل ســمو مكانــة البــرش حمدثــة احلارضيــن موجهــة 

العتــاب هلــم فجــاءت خطبتهــا يف اجــواء مليئــة بالظلــم وانتهــاك احلرمــات.

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــه الق ــا خص ــودة اىل م ــة الع ــذه اخلطب ــن ه ــد ارادت م فق
ــراء -  ــيدة الزه ــت الس ــد وصف ــم فق ــه بحقه ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــان نبي لس
ــا -  ــح بقوهل ــور الواض ــاب اهلل الن ــو كت ــب فه ــرآن العجي ــام- الق ــا الس عليه
عليهــا الســام-: - )كتــاب اهلل الناطــق والقــران الصــادق( )31( اذ حتدثــت عنه 
ــُر  ِئ ٓ ــَذا َبَصٰ ــاىل: )َهٰ ــه تع ــن قول ــامعه م ــة اىل س ــاما داعي ــا ش ــاه وصف ــه اي واصف
ــا  ــاىل(: َوَلَدينَ ــه تع ــك قول ــون( )32( وكذل ــوم ُيوِقنُ َق ــة لِّ ــدى َوَرمَح ــاِس َوُه لِلنَّ
ق  ــدِّ َص ــب مُّ ــَذا ِكَتٰ ــه(: َوَهٰ ــوَن )33( )وقول ــم اَل ُيظَلُم ــقِّ َوُه ــُق بِأحلَ ــب َينطِ ِكَتٰ

ــا( )34(. ــاًنا َعَربِّي َس لِّ

ــاىل  ــه تع ــارة اىل قول ــاطع )35( )اش ــام(-والنور الس ــا الس ــا - عليه وقوهل
ِٓئــَك  ــِذٓي ُأنــِزَل َمَعــُهٓ ُأْوَلٰ َبُعــوْا ألنُّــوَر ألَّ وُه َوأتَّ ُروُه َوَنــرَصُ ِذيــَن َءاَمنـُـوْا بـِـِه َوَعــزَّ )َفألَّ
ــع )37(  ــاء الام ــام- )والضي ــا الس ــا - عليه ــوَن( )36( وقوهل ــُم أمُلفِلُح ُه
ــرا  ــآء َوِذك ــاَن َوِضَي ــُروَن ألُفرَق ــٰى َوَهٰ ــا ُموَس ــد َءاَتينَ ــاىل(: َوَلَق ــه تع ــر قول )لذك
ــع  ــح الرشائ ــن وض ــو م ــم ه ــرآن الكري ــن ان الق ــتدله م ــنَي( )38(. مس لُمتَِّق لِّ
وجــاء تفســرها وتوضيحهــا مــن قبــل النبــي - صــى اهلل عليــه وآلــه- مشــرة 
اىل عــدم تركــه فقــد جــاء يف حديــث الثقلــني(اين تــارك فيكــم الثقلــني كتــاب اهلل 
وعــرتيت أهــل بيتــي )39( )فمازمــة القــرآن الكريــم جــاءت موازيــة ملازمــة 
ــة(:  ــا قائل ــة خطبته ــام- متبع ــم الس ــت - عليه ــل البي ــاع أه ــة واتب وطاع
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ــة  ــه للعام ــروف مصلح ــر باملع ــر واالم ــتحباب االج ــى اس ــة ع ــر معون والص
وبــر الوالديــن وقايــة مــن الســخط وصلــة االرحــام منســاة يف العمــر وممحــاة 
ــه  ــا لقول ــص وفق ــذا الن ــاء ه ــاء )40( )اذا ج ــا للدم ــاص حقن ــدد والقص للع

ــون()41(. ــم َتتَُّق ــِب َلَعلَُّك ــُأْويِل أألَلَبٰ ٓ ــٰوة َيٰ ــاِص َحَي ــم يِف ألِقَص ــاىل(: َوَلُك تع

ــام-  ــا الس ــراء - عليه ــة الزه ــع خطب ــم م ــرآن الكري ــل الق ــاء تداخ وج
واضحــا فهــو ســمة واضحــة يف خطــب أهــل البيــت - عليهــم الســام- فقــد 
دعــت اىل التقــوى وااللتــزام بتعاليــم الديــن اإلســامي وعــدم االنجــرار وراء 
ــه وال  ــق تقات ــوا اهلل ح ــام(-: فاتق ــا الس ــاء قوهلا-عليه ــلطة فج ــراف الس انح
متوتــن اال وانتــم مســلمون واطيعــوا اهلل فــام امركــم بــه( )42( مســتوحى مــن 

ــِلُموَن )43( ). س ــم مُّ ــنَّ إاِلَّ َوَأنُت ــِه َواَل مَتُوُت ــقَّ ُتَقاتِ ــوْا أهللََّ َح ُق ــاىل(: أتَّ ــه تع قول

ــت  ــد دخل ــُؤْا )44( )فق ٓ ــاِدِه ألُعَلَمٰ ــن ِعَب ــى أهللََّ ِم ــاىل: )خَيَش ــه تع ــرة قول ذاك
الســيدة الزهــراء - عليهــا الســام- يف صلــب املوضــوع مبينــة انقــاب 
ــم  ــلمون اجتاهه ــاذل املس ــام- وخت ــم الس ــت - عليه ــل البي ــد أه ــم ض احلك
موجهــة خطاهبــا حــول االرث فهــي التــي قــال فيهــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــه صــى  ــي )45( )وقول ــد اغضبن ــي فمــن اغضبهــا فق وآله:)فاطمــة بضعــة من
ــاك )46(  ــرىض لرض ــك وي ــب لغضب ــة ان اهلل يغض ــا فاطم ــه: ي ــه وآل اهلل علي
ِذيــَن ُيــؤُذوَن ألنَّبِــيَّ  )فهــي ســيدة نســاء العاملــني وجــاء قولــه تعــاىل( َوِمنُهــُم ألَّ
ــنَي َوَرمَحــة  ــُن لِلُمؤِمنِ ــأهللَِّ َوُيؤِم ــُن بِ ــم ُيؤِم ُك ــل ُأُذُن َخــر لَّ ــَو ُأُذن ُق ــوَن ُه َوَيُقوُل
ــم )47(  ــَذاٌب َألِي ــم َع ــوَل أهللَِّ هَلُ ــؤُذوَن َرُس ــَن ُي ِذي ــم َوألَّ ــوْا ِمنُك ــَن َءاَمنُ ِذي لَّ لِّ
)فإغضاهبــا وايذاءهــا اغضــاب وايــذاء هلل عــز وجــل ولرســوله الكريــم - صــى 
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ــه- ــه وآل اهلل علي

وتعــد إلمامــة امــان للنــاس مــن الضعــف فقــط طالبــت - عليهــا الســام- 
بطاعــة أهــل بيــت النبــوة)48( ثــم حتدثــت عــن نســبها فقالــت: )اهيــا النــاس 
اعلمــوا اين فاطمــة وايب حممــد - ص - اقــول عــودا- وبــددا- وال اقــول غلطــا- 
ــم  ــة مــا عنت ــز علي وال افعــل شــططا- لقــد جاءكــم رســول مــن انفســكم عزي
ــه صفــات ودور  حريــص عليكــم باملؤمنــني رؤوف رحيــم )49( )موضحــة في
ــم  ــد َجآَءُك ــاىل( َلَق ــه تع ــى قول ــدة ع ــه- معتم ــه وآل ــى اهلل علي ــول - ص الرس
ــم َحِريــٌص َعَليُكــم بِأمُلؤِمنِــنَي َرُءوف  ــن َأنُفِســُكم َعِزيــٌز َعَليــِه َمــا َعنِتُّ َرُســول مِّ
ــق  ــام- بح ــا الس ــراء - عليه ــت الزه ــص طالب ــذا الن ــن ه ــم )50( )وم ِحي رَّ
اإلمــام باخلافــة( فــأن تعرفــوه وتعرفــوه جتــدوه اي دون نســائكم واخــي ابــن 
عمــي دون رجالكــم ولنعــم املعــزي إليــه )51()وقوهلــا عليهــا الســام: )فجعل 
اهلل االيــامن تطهــر لكــم مــن الــرشك)52( )اشــارت اىل مــا ســيلقاه املســلمون يف 
ذلــك العــرص فهــو تذكــر هلــم بمســؤولياهتم والتــي يكــون اوهلــا املحافظــة عــى 

الديــن والقيــم واملثــل اإلســامية.

ــه  ــى اهلل علي ــي - ص ــل بالنب ــق تتص ــام- حقائ ــا الس ــت - عليه ــد قدم فق
وآلــه- وعاقتــه وجهــاده مــع املســلمني وفضلــه عــى اإلســام فقالــت(: فبلــغ 
الرســالة صادعــا بالنــذارة مائــا عــن مدرجــة املرشكــني خارجــا ثبجهــم اخــذا 
ــرة  ــنه )53( )مذك ــة احلس ــة واملوعظ ــه باحلكم ــبيل رب ــا اىل س ــم داعي باحلظامه
القــوم بــدوره - صــى اهلل عليــه وآلــه- بإنقــاذ املجتمــع مــن الظــام اىل النــور 
ومذكــرة اياهــم بمواقفــه اجلهاديــة مــن اجــل الديــن اإلســامي فقــد اشــارت 
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ــه)54(  ــالة رب ــغ رس ــى بل ــني حت ــد املرشك ــاده ض ــة وجه ــالة املحمدي اىل الرس
ــَك بِأحِلكَمــِة َوأمَلوِعَظــِة أحلََســنَِة )55(  اشــارة اىل قولــه تعــاىل(: أدُع إىَِلٰ َســبِيِل َربِّ
ــرة  ــني )56()مش ــِن أمُلرِشِك ــِرض َع ــُر َوَأع ــاَم ُتؤَم ــَدع بِ ــه: )َفأص ــك قول )وكذل
اىل التفرقــة والظالــة ومــا الــت إليــه امــور البــاد وانحرافهــم قائلــة(: وكنتــم 
ــون ان  ــئني ختاف ــة خاس ــد اذل ــون الق ــة وتقتات ــار مذق ــن الن ــرة م ــفا حف ــى ش ع
ــد )57(  ــاىل بمحم ــارك وتع ــم اهلل تب ــم فأنقذك ــن حولك ــاس م ــم الن يتخطفك
نَهــا( )58(  ــَن ألنَّــاِر َفَأنَقَذُكــم مِّ )فجــاء قولــه تعــاىل(: َوُكنُتــم َعــَىٰ َشــَفا ُحفــَرة مِّ
ثــم اكملــت خطبتهــا مشــرا اىل املهاجريــن واالنصــار مبينــه احقيــة اإلمــام عــي 

ــه الســام باإلمامــة. - علي

ــة  ــداث التارخيي ــب األح ــع جوان ــام-اظهار مجي ــا الس ــد ارادت - عليه فق
ــد  ــاك وال ارث ايب لق ــرث اب ــاب اهلل ان ت ــام-: )ايف كت ــا الس ــت - عليه فقال
ــم اذ  ــوه وراء ظهورك ــاب اهلل ونبذمت ــم كت ــد تركت ــن عم ــا أفع ــيئا فري ــت ش جئ
ُن َداُوَد  ــَليَمٰ ــاىل )َوَوِرَث ُس ــه تع ــاء قول ــليامن داوود( )59( فج ــول وورث س يق
)60( )دليــل عــى حقهــا يف ارثهــا الــذي اقــره القــرآن الكريــم فهــي ختاطــب 
ــا  ــام اختــص خــر حييــى بــن زكري مــن انكــر عليهــا حقهــا فقالــت: )وقــال في
ــا يرثنــي 000وقــال يوصيكــم وقــال ان  اذ يقــول رب هــب يل مــن لدنــك ولي
تــرك خــر الوصيــة )61( )فالنــص القــرآين لــه وقــع خــاص يف النفــوس وحيــرك 
قلــوب وعواطــف النــاس فقــد هــزت هــذه اخلطبــة وضــع الســلطة واســتاملت 
ــا  ــهدت - عليه ــد استش ــام فق ــه الس ــي علي ــام ع ــار اىل اإلم ــوب االنص قل
الســام- بالقــرآن الكريــم ردا عــى مــا رووه أن ال ارث هلــا )62( مؤيــدا كامــه 
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بقولــه - صــى اهلل عليــه وآلــه- )ال نــورث مــا تركنــا صدقــة )63()فــردت عليه 
- عليهــا الســام( -ســبحان اهلل مــا كان ايب رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه- 
عــن كتــاب اهلل صــادق وال ألحكامــه خمالفــا بــل كان يتبــع اثــره ويقفــو ســوره 
ــد  ــا بع ــت بكامه ــزور )64( )توجه ــه بال ــاال علي ــدر اعت ــون اىل الق أفتجمع
ذلــك اىل عامــة النــاس مذكــرة اياهــم ان رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه- قــد 
ــٌد إاِلَّ  اوضــح هلــم اإلســام وجعــل هلــم خليفــة كــام يف قولــه تعــاىل(: َوَمــا حُمَمَّ
بُِكــم  ٓ َأعَقٰ ــاَت َأو ُقتـِـَل أنَقَلبُتــم َعــَىٰ ُســُل َأَفإِْيــن مَّ َرُســول َقــد َخَلــت ِمــن َقبِلــِه ألرُّ
ــِكِرين( )65(. َوَمــن َينَقِلــب َعــَىٰ َعِقَبيــِه َفَلــن َيــرُضَّ أهللََّ َشــي ٔا َوَســَيجِزي أهللَُّ ألشَّٰ

بعــد ان اســتولت احلكومــة عــى مجيــع حقــوق ال البيــت - عليهــم الســام- 
فقــد ارادت الزهــراء - عليهــا الســام- ان تكشــف احلقيقــة امــام النــاس فهــي 
ــه  ــى اهلل علي ــول - ص ــاة الرس ــد وف ــه األمــور بع ــت إلي ــام آل ــألدالء ب ــة ل فرص
وآلــه- مبينــة احقيــة اإلمــام عــي - عليــه الســام - باإلمامــة قائلــة: )انتــم اعلم 
بخصــوص القــران وعمومــه مــن ايب وابــن عمــي( )66( وقوهلــا(: ابعدتــم مــن 

هــو احــق بالبســط والقبــض )67()

ــى  ــول اهلل - ص ــة لرس ــف البطولي ــام- اىل املواق ــا الس ــا - عليه ــارة منه اش
اهلل عليــه وآلــه- جاعلــة مــن فــدك عنوانــا للخافــة اذ عــدت اخلطبــة الفدكيــة 
مــن حماســن اخلطــب وبدائعهــا عليهــا مســحة مــن نــور النبــوة ومنهــا عقبــة مــن 
ــب  ــٓوْا َأيَّ ُمنَقَل ــَن َظَلُم ِذي ــَيعَلُم ألَّ ــاىل:( َوَس ــه تع ــاء قول ــالة )68( وج ارج الرس

ــون( )69(. َينَقِلُب

داللةعــى قبــح الفعــل والقــول الــذي اختــذه القــوم بعــد وفــاة النبــي - صــى 
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اهلل عليــه وآلــه- مذكــرة اياهــم بنكثهــم البيعــة لإلمــام عــي - عليــه الســام - 
واعراضهــم عــن بيعتــه فقالتعليهــا الســام )ورش ما منــه اغتصبهــم( )70(مبدية 
ــدة  ــة املجاه ــخصية العريق ــروف والش ــل املع ــذو النس ــم ل ــن خذالن ــا م تعجب
صاحبــة التاريــخ واملواقــف بمــن ال يقــاس هبــم يشء فقالــت: )وعــى ايــة ذريــة 
اقدمــوا واحتنكــوا لبئــس املــوىل ولبئــس العشــر وبئــس للظاملــني بــدال إســتبدلو 
اهلل الذنــايب بالقــوادم والعجــز بالكاهــل )71( )ويف أخــر خطبتهــا نباهتــم بســوء 

العاقبــة يف الدنيــا واالخــرة.

املبحث الثاين / الولية يف اقوال الزهراء - عليها ال�سالم-

ــا هلــا  ــد املســلمني مل ــة عظيمــة عن للســيدة الزهــراء - عليهــا الســام- مكان
ــاء  ــيدة نس ــاءه وس ــم انبي ــة خات ــي ابن ــاىل فه ــبحانه وتع ــد اهلل س ــأن عن ــن الش م
العاملــني )72( فهــي مثــال للمــرأة املســلمة نشــأت يف بيــت النبــوة مهتمــة بتعاليم 
اإلســام الصحيحــة اذ حــرص أهــل البيــت - عليهــم الســام- عــى نقــل هــذا 
االهتــامم اىل املســلمني وكان ذلــك واضحــا- يف تعاليمهــم ويف وصاياهــم التــي 
خصــت لرتبيــة األمــة عــى نبــذ الظلــم واقامــة العــدل والعمــل بــه اذ اختــذت 
الزهــراء عليهــا الســام - حادثــة غديــر خــم طريــق املعارضــة بعــد وفــاة ابيهــا 
صــى اهلل عليــه وآلــه- يف مواجهــة الســلطة احلاكمــة وجــاءت مطالبتهــا رصحيــة 
ــة يف  ــع التارخيي ــم الوقائ ــن اه ــر م ــة الغدي ــدت واقع ــاح اذ ع ــدل واألص بالع
حيــاة األمــة اإلســامية بعــد قيــام النبــي - صــى اهلل عليــه وآلــه- مــن خاهلــا 
عنــد عودتــه مــن حجــة الــوداع والتوقــف يف منطقــة غديــر خــم )73( بإعــان 
ــه  ــة بأن ــاد علي ــام واالرش ــه الس ــي علي ــام ع ــب اإلم ــو تنصي ــي وه ــر اهل ام
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خليفــة لــه)74( والــذي قــال فيــه رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه-: )افضــل 
اعيــاد امتــي هــو اليــوم الــذي امــرين اهلل تعــاىل ذكــرة يف بنصــب اخــي عــي بــن 
ايب طالــب علــام- المتــي يقتــدون بــه مــن بعــدي وهــو اليــوم الــذي اكمــل اهلل 
فيــه الديــن واتــم عــى امتــي فيــه النعمــة ورضــا هلــم اإلســام دينا-)75()فنزل 
قولــه تعــاىل: )ألَيــوَم َأكَملــُت َلُكــم ِدينَُكــم َوَأمتَمــُت َعَليُكــم نِعَمتِــي َوَرِضيــُت 
َم ِدينــا(- )76( فاإلمامــة يف الديــن اإلســامي تكليــف اهلــي وقــد  َلُكــُم أإِلســَلٰ
اطلــق عليهــا اخلافــة وان اإلمــام عــي - عليــه الســام - قــد تــم اختيــاره مــن 
قبــل املــوىل لعصمتــه فمــن رشوط اإلمامــة العصمــة وتــدل عــى كل مــن ائتمــن 

بــه قــوم فاإلمــام هــو مــن اقتــدى النــاس بــه قــوال وفعــا )77(.

فاإلمامــة رئاســة عامــة يف امــور الديــن والدنيــا )78( وقــد اكــد ذلــك نبينــا 
ــة ســندها  حممــد ص بقولــه: )ففــي النبــوة ويف عــي اخلافــة )79( )ففــي رواي
ــه يقــول(  ــه وآل ــال: ســمعت رســول اهلل صــى اهلل علي ــه ق ــاس ان ــن عب عــن اب
مــن لقــي اهلل تعــاىل وهــو جاحــد واليــة عــي بــن ايب طالــب لقــي اهلل وهــو عليــه 

غضبــان وال يقبــل اهلل منــه شــيئا مــن اعاملــه( )80(.

ــقيفة  ــر يف الس ــع اليب بك ــه- بوي ــه وآل ــى اهلل علي ــي - ص ــاة النب ــد وف وبع
رفضــت الزهــراء - عليهــا الســام- البيعــة ملــا رأت فيــه نقضــا لبيعــه الغديــر 
ــه وآله-ألمــر املؤمنــني  والتــي اكــدت عــى اســتخاف النبــي - صــى اهلل علي
- عليــه الســام - اذ ســعت - عليهــا الســام- لنــرش اإلســام واحلفــاظ عــى 
املســلمني مــن االنحــراف عــن طريــق الدعــوة واجلهــاد اذ قــام الطغــاة باقتحــام 
ــو  ــت: )خل ــه فقال ــارصة ل ــا ن ــن زوجه ــة ع ــت مدافع ــوي فخرج ــت النب البي
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ابــن عمــي فــو الــذي بعــث حممــدا باحلــق لئــن مل ختلــوا عنــه ألنــرشن شــعري 
وألضعــن قميــص رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه- عــى رايس وأل رصخــن 
اىل اهلل )81()بمعنــى الدعــاء اىل اهلل تبــارك وتعــاىل النــزال اشــد العــذاب هبــم.

ــه-  ــه وآل ــى اهلل علي ــا - ص ــف ابيه ــام- يف وص ــا الس ــت - عليه ــام قال ك
ــم  ــامن اوده ــي يقي ــد وع ــة حمم ــذه األم ــوا ه ــام(-: اب ــه الس ــا - علي وزوجه
ــم ان  ــم الدائ ــم النعي ــا ويبيحان ــم ان اطاعومه ــذاب الدائ ــن الع ــم م وينقذان
وافقومهــا )82()هنــا جــاء كام الزهــراء - عليهــا الســام- تاكيــدا عــى األمــر 
ــه  ــن ذريت ــني م ــة املعصوم ــام واالئم ــه الس ــام - - علي ــان اإلم ــدي ب العقائ
ــُه( )83(اي  ــٰى َحقَّ ــاىل: )َوَءاِت َذا ألُقرَب ــه تع ــاء قول ــوة فج ــط النب ــداد خل امت
قرابتــك مــن ابيــك وامك؟فقــد اخــذ اإلمــام - عليــه الســام مــن رســول اهلل- 
صــى اهلل عليــه وآلــه- شــهامته وبطولتــه يف ســبيل اهلل فــكان جماهــدا يف ســبيل 
ِذيــَن َأحَســنُوْا  ــوْا َوجَيــِزَي ألَّ ــاَم َعِمُل ــوْا بِ ـُٔ ٓ ِذيــَن َأَسٰ اهلل يف كل حروبــه( لَِيجــِزَي ألَّ
بِأحلُســَن)84()كام كان للزهــراء - عليهــا الســام- خطبــة اخــرى بعــد اخلطبــة 
الفدكيــة عملــت مــن خاهلــا عــى اداء واجبهــا الرســايل يف الدفــاع عــن امامــة 
ــم اي  ــني وحيه ــوم الظامل ــدا للق ــت(: وبع ــام - فقال ــه الس ــي - علي ــام ع اإلم
زحزحوهــا عــن روايس الرســالة وقواعــد النبــوة ومهبــط الروح االمــني( )85(.

اذ تكلمــت عــن الواقــع الــذي آلــت إليــه حالــة املســلمني بعــد وفــاة النبــي 
ــمل  ــة مل تش ــة تثقيفي ــارضة علمي ــا حم ــدت كلامهت ــه- اذ ع ــه وآل ــى اهلل علي - ص
ــام شــملت اســمى درجــات  ــة وان ــه الســام يف اخلاف عــى حــق اإلمــام - علي
الفصاحــة والباغــة وجعلــت مــن القــرآن الكريــم مــا يزيــد مــن باغتهــا باغة 
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فقــد اشــارت اىل انحرافهــم عــن اإلســام وعــدم مســاندة ال البيــت - عليهــم 
ِم ِدينــا َفَلــن ُيقَبــَل ِمنــُه  السام-مســتدله بقولــه تعــاىل: )َوَمــن َيبَتــِغ َغــَر أإِلســَلٰ
ــن  ــام-: )أفم ــا الس ــت - عليه ــَن )86( )وقال ي ــَن أخلرَِٰسِ ــَرِة ِم ــَو يِف أألِٓخ َوُه
هيــدي اىل احلــق ان يتبــع امــن ال هيــدي اال ان هيــدي فاملكــم ال حتكمــون( )87( 
وقوهلــا: )ومــا الــذي نقمــوا مــن ايب احلســن نقمــوا منــه واهلل نكــر ســيفه وقلــة 

مباالتــه بحقــه وشــدة وطأتــه ونــكال وقعتــه وتنمــره يف ذات اهلل )88( )

اشــارة منهــا - عليهــا الســام- اىل احقيــة اإلمــام - عليــه الســام يف خافــة 
رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه- فــام كان كامهــا اال ألداء الواجــب الرســايل 
يف احلفــاظ عــى العقيــدة مــن الضيــاع واالنحــراف ولبنــاء ودعــم قواعــد الديــن 

اإلسامي.

ــا  ــة علين ــو حج ــراء ه ــن الزه ــدر ع ــا يص ــرآن وم ــت اال بالق ــا تكلم وم
ــه-  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل - ص ــن رس ــاري ع ــر االنص ــن جاب ــة ع ــي رواي فف
ــم  ــة وه ــى خلق ــج اهلل ع ــه حج ــه وابنائ ــا وزوجت ــل علي ــال(: ان اهلل جع ــه ق ان
ابــواب العلــم يف امتــي فمــن اهتــدى هبــم هــدى اىل الــرصاط املســتقيم( )89( 
مــن خــال ذلــك نقــف عــى حقيقــة مهمــة وهــي عصمــة الزهــراء - عليهــا 
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــد عليه ــي اك ــة الت ــول اخلمس ــن األص ــة م ــام- فاإلمام الس
والســنة النبويــة فارتبطــت بالســيدة الزهــراء - عليهــا الســام - فهــي حجــة اهلل 
عــى انبيــاءه فقــد روي عــن اإلمــام احلســن العســكري - عليــه الســام - قولــه: 
ــا  ــا )90( )وملنزلته ــة علين ــة حج ــا فاطم ــة وجدتن ــى خلق ــج اهلل ع ــن حج )نح
ــم اهلل  ــوله لعنه ــؤذون اهلل ورس ــن ي ــاىل:( ان الذي ــه تع ــاء قول ــاىل ج ــد اهلل تع عن



 الغدير لي فكر السيدة الق راء عليفا السالم

195

ــي  ــة مقــدار االذى الــذي حــل بالنب ــة بين ــا واالخــرة )91( )فهــذه اآلي يف الدني
ص- وذريتــه مــن بعــده فهــو القائل:(مــا أوذي نبــي بمثــل مــا أوذيــت))92(.

وقــد محلــت الزهــراء - عليهــا الســام- دورهــا يف التصــدي للظلــم وفضــح 
اصحــاب الســقيفة حتــى اليفــرس ســلوكها عــى انــه رضــا منهــا فجــاء وقوفهــا 
ــام -  ــه الس ــام - علي ــوا اإلم ــن طالب ــوم الذي ــوم الق ــد هج ــاب عن ــف الب خل
ــدم  ــني ع ــي تب ــة ولك ــا الرفيع ــى مكانته ــة ع ــا دالل ــاء ترصفه ــه وج ــى البيع ع
مراعــاة حرمــة البيــوت )93( وقالــت - عليهــا الســام-: واهلل الكلمتــك ابــدا 
واهلل الدعــون اهلل عليــك يف كل صــاه )94(اشــارة منهــا - عليهــا الســام- اىل 
ــه  ــاء قول ــت فج ــة البي ــك حرم ــوق وهت ــلب احلق ــم وس ــن الظل ــا م ــل هل ماح
ــوٍت َأِذَن أهللَُّ  ــاىل: )يِف ُبُي ــه تع ــع( )95( وقول ــَذاب َواِق ــآِئُل بَِع ــَأَل َس ــاىل: )َس تع
َأن ُترَفــَع َوُيذَكــَر فِيَهــا أســُمُه ُيَســبُِّح َلــُه فِيَهــا بِألُغــُدوِّ َوأألَٓصــال()96( فهــي دار 
مقدســة لطامــا رشفهــا النبــي - صــى اهلل عليــه وآلــه- بجلوســة فيهــا والوقــوف 

عــى باهبــا.

ثــم اســتمرت الزهراء-عليهــا الســام- بتذكــر القــوم بمنزلتهــا وبمكانتهــا 
ــه -  ــه وآل عــن اهلل تعــاىل والتــي جــاءت مــن قــول رســول اهلل - صــى اهلل علي
ــا  ــت - عليه ــاك )97( فقال ــرىض لرض ــك وي ــب لغضب ــل يغض ــز وج ان اهلل ع
الســام-: واهلل ياابــن اخلطــاب لــو ال اين اكــره ان يصيــب البــاء مــن ال ذنــب له 
لعلمــت اين ساقســم عــى اهلل ثــم اجــده رسيــع االجابــة )98( داللــة عــى عمــق 
ــاس  ــوب الن ــم يف قل ــادة ملحبته ــن ولزي ــاح املؤم ــاء س ــون الدع ــة ولك الرتبي
ــنِي  ــم ِكفَل ــوْا بَِرُســولِِه ُيؤتُِك ــوْا أهللََّ َوَءاِمنُ ُق ــوْا أتَّ ــَن َءاَمنُ ِذي ــا ألَّ َ َٓأهيُّ فقــال تعــاىل: )َيٰ
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ــم(  ِحي ــور رَّ ــم َوأهللَُّ َغُف ــر َلُك ــِه َوَيغِف ــوَن بِ ــورا مَتُش ــم ُن ُك ــل لَّ ــِه َوجَيَع مَحتِ ــن رَّ ِم
ــن  ــم م ــق بك ــي اح ــم )100( فه ــي موالك ــار ه ــم الن ــت موالك )99( ولكان

ــم )101(. غرك

ــخطتامين  ــام اس ــه انك ــهد اهلل ومائكت ــام-: اين اش ــا الس ــت - عليه ــام قال ك
ــا  ــت - عليه ــه )102( فقال ــكوكام إلي ــي الش ــت النب ــن لقي ــامين ولئ ومارضيت
الســام-: امــا واهلل لــو تركــو احلــق عــى اهلــه واتبعــوا عــرتة نبيــه ملــا اختلــف 
ــا التاســع مــن ولــد احلســني - عليــه الســام -  بعــد خلــف حتــى يقــوم قائمن
ــى  ــاس مت ــم الن ــو عل ــه: ل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــول رس ــاء ق )103( فج
ســمي أمــر املؤمنــني ماانكــروا فضلــه وســمي أمــر املؤمنــني وادم بــني الــروح 
ــِت ُطوَبــٰى  ِلَحٰ ِذيــَن َءاَمنُــوْا َوَعِمُلــوْا ألصَّٰ اجلســد )104( فجــاء قولــه تعــاىل: )ألَّ
ــم مَل  ــُروْا بَِغيظِِه ــَن َكَف ِذي ــاىل: )َوَردَّ أهللَُّ ألَّ ــه تع ــاب()105( وقول ــُن مَ َٔ ــم َوُحس هَلُ
ــا َعِزيــزا( )106( فكفــى  َينَاُلــوْا َخــرا َوَكَفــى أهللَُّ أمُلؤِمنِــنَي ألِقَتــاَل َوَكاَن أهللَُّ َقِويًّ

ــام - )107(. ــه الس ــي - علي ــال بع ــني القت اهلل املؤمن

ــة املســؤولة اذ  ــراة القيادي فقــد جســدت الزهــراء - عليهــا الســام- دور امل
ارادت اثبــات احلــق واملســامهه يف بنــاء هيكليــة اإلســام فهــي قــدوه يف كل يشء 
ــة  ــم قالي ــة لدنياك ــت واهلل عاتق ــا-: )أصبح ــة بقوهل ــامع السياس ــت اط فواجه
ــم  ــرا يف تدعي ــا كب ــاء دوره ــي فج ــوذج للوع ــي انم ــم( )108( فه لرجالك
قواعــد الديــن اإلســامي فذكــرت املســلمني ان غضبهــا يعنــي غضــب رســول 
ــه-  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل - ص ــب رس ــه- وان غض ــه وآل ــى اهلل علي اهلل - ص
يعنــي غضــب اهلل عــز وجــل فكانــت تريــد اللقــاء بابيهــا بعــد ان تنكــر الزمــان 
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ــه  ــني - علي ــر املؤمن ــا أم ــق زوجه ــا وح ــلب حقه ــا وس ــاكيه مظلوميته ــه ش ل
الســام - فاكملــت خطبتهــا قائلة:)التصــي عــي امــه نقضــت عهــد اهلل وعهــد 
ــوا  ــي وخرق ــذوا ارث ــي واخ ــوا يل حق ــني وظلم ــر املؤمن ــول اهلل يف أم ايب رس
ــا  َ َٓأهيُّ صحيفتــي التــي خامتهــا يل ايب بملــك فــدك()109(. فجــاء قولــه تعــاىل: )َيٰ

ــنَي()110(. ِدِق ــَع ألصَّٰ ــوْا َم ــوْا أهللََّ َوُكوُن ُق ــوْا أتَّ ــَن َءاَمنُ ِذي ألَّ

ــامية  ــدة اإلس ــامة العقي ــى س ــاظ ع ــام- احلف ــا الس ارادت الزهراء-عليه
ــت  ــي بن ــف ال وه ــاق فكي ــكارم األخ ــامن وم ــب االي ــى ح ــة ع ــي دالل فه
ــام-  ــام الس ــبطني - عليه ــى وام الس ــة املرت ــالة وزوج ــة الرس ــي وربيب الوح
مذكــرة القــوم بفضــل ابيهــا صــى اهلل عليــه وآهلوزوجهــا - عليــه الســام - عــى 
ــدى  ــة اىل اهل ــن الظال ــول اهلل - ص- م ــم رس ــف انقذه ــا وكي ــلمني مجيع املس

فهــي القائلة:)ابــوا هــذه األمــة وعــي يقيــامن اودهــم وينقذانــم مــن العذاب 
ــاىل: )َوإيِنِّ  ــال تع ــم( )111(فق ــم الدائ ــم النعي ــا ويرحان ــم ان اطاعومه الدائ
ــول  ــرج رس ــمَّ أهَتَدى()112(فخ ــا ُث ِلح ــَل َصٰ ــَن َوَعِم ــاَب َوَءاَم ــن َت ــار ملَِّ َلَغفَّ
ــَل  ــَن َوَعِم ــاَب َوَءاَم ــن َت ــار ملَِّ اهلل - ص- فقــال: ان اهلل تعــاىل يقــول: )َوإيِنِّ َلَغفَّ

ــَدى( ثــم قــال لعــي بــن ايب طالــب اىل واليتــك )113( ــمَّ أهَت ِلحــا ُث َصٰ

اخلامتة

ــر  ــة غدي ــم خطب ــا مفاهي ــام-يف خطبته ــا الس ــدت الزهراء-عليه 1- جس
خــم التــي القاهــا رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآله-موضحــة - صــى اهلل عليــه 
وآلــه- قرائــن خطبتهــا مــع مــا جــاء يف القــران الكريــم فهــي بمنزلــة الرهــان 
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االهلــي والتــي تبــني احقيــة اإلمــام عــي - عليــه الســام يف اخلافــة.

ــام  ــق ام ــة الطري ــاء قاطع ــلوب االحي ــام- اس ــا الس ــتعملت - عليه 2- اس
ــكام اهلل. ــني ل املحرف

3- الدقــة يف اختيــار األلفــاظ ومعرفتهــا الواســعة بمعــاين الكلــامت اذ كانــت 
كلامهتــا واســعة شــاملة ملختلــف جوانــب احليــاة فأثــرت يف النفــوس.

ــني -  ــر املؤمن ــة أم ــق يف والي ــي احل ــر ه ــة الغدي ــت ان بيع ــد وضح 4- لق
ــه-. ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل - ص ــه رس ــدان نصب ــام بع ــه الس علي

ــاة  ــد وف ــلمني بع ــع املس ــخصت واق ــدة وش ــول العقي ــت اص 5- اوضح
ــه- فقــد ارادت مــن خطبتهــا اســرتجاع حقهــا  ــه وآل الرســول - صــى اهلل علي

ــم. ــة احلك ــدم مرشوعي ــان ع ــوب وبي املغص

6- تعــد اخلطبــة معجــزة خالــدة منظمــة خاليــة مــن املغالطــة عذبــة املنطــق 
قويــة احلجــة عاليــة املســتوى

7- الغــت الســيدة الزهــراء - عليهــا الســام - دروســا للمطالبــة باحلقــوق 
ــل  ــه وان جتع ــه ب ــدى للمطالب ــا وان تتص ــرتك حقه ــى الت ــاء حت ــيام النس والس

منهــا - عليهــا الســام- قــدوة واســوة.

الهوام�س

)1(الكليني الكايف ج 1ص 458.

)2(املصدر نفسهج8 ص 430.
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)3(املصدر نفسه ج8 ص 165.

)4(املصدر نفسه ج8 ص 463.

)5( احلكيم اصول العقيدة ج 1ص 89.

)6( فــدك: قريــة باحلجــاز بينهــا وبــني املدينــة يومــان وقيــل ثاثــة افاءهــا اهلل 
عــى رســوله. احلمــوي معجــم البلــدان ج4 ص 238.

)7(سورةاالرساء / اآلية )26(..

)8( ابن ايب احلديد رشح نج الباغة ج16 ص 210.

)9(سورة الشعراء / اآلية )214(.

)10(الطري تفسر الطري ج10 ص 74.

)11( املجليس بحار االنوار ج23 ص 133..

)12(احلاكم النيسابوري املستدرك ج3 ص110.

)13( سورة املائدة / اآلية )3(.

)14(املجليس بحار االنوار ج 29ص 229.

)15(سورة ابراهيم / اآلية)7(.

)16( سورة النحل / اآلية )89(..

)17( سورة الفرقان/ اآلية )1(..

)18( املفيد املسائل الرسورية ص 81.
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)19( املتقي كنز العامل ج1 ص 582..

)20( املازندراين رشح األصول ج2 ص 302..

)21( الرشيف الريض نج الباغه ج2 ص 91.

)22( الصدوق ثواب االعامل ص22.

)23(سورة احلجر/ اآلية )9(..

)24( الطريس االحتجاج ج 1 ص 123.

)25( سورة االنعام / اآلية )103(.

)26( الطريس االحتجاج ج1 ص 123.

)27( سورة ال عمران/ اآلية )191-190(.

)28( الطريس االحتجاج ج1 ص 123.

)29( سورة ال عمران / اآلية )33(..

)30(الطريس االحتجاج ج1 ص 123.

)31(املصدر نفسه ج1 ص 123.

)32( سورة اجلاثية / اآلية)20(..

)33( سورة املؤمنون/ اآلية)62(..

)34( سورة االحقاف / اآلية)12(..

)35( الطريس االحتجاج ج 1 ص 123.
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)36( سورة االعراف / اآلية )157(.

)37(الطريس االحتجاج ج1 ص 123.

)38( سورة االنبياء / اآلية)48(..

)39(املجليس بحار االنوار ج23 ص 133..

)40(الطريس االحتجاج ج 1 ص 133.

)41(سورة البقرة / اآلية 179.

)42(الطريس االحتجاج ج 1 ص133.

)43( سورة ال عمران / اآلية 102(.

)44( سورة فاطر/ اآلية )28(.

)45( البخاري صحيح البخاري ج4 ص 210.

)46(احلاكم النيسابوري املستدرك ج3 ص 154.

)47( سورة التوبة / اآلية )61(.

)48( البستاين ادب فاطمة ص4 0.

)49( ابن طيفور باغات النساء ص24.

)50( سورة التوبة /االية )128(.

)51( ابن طيفور باغات النساء ص24 0.

)52( املصدر نفسة ص24 0.
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)53( الطريس االحتجاج ج1 ص 133.

)54( البستاين ادب فاطمة ص 14.

)55(سورة النحل / اآلية )125(.

)56( سورة احلجر / اآلية )94(.

)57(ابن طيفور باغات النساء ص 24.

)58( سورة ال عمران / اآلية)103(.

)59(ابن طيفور باغات النساء ص 24.

)60( سورة النمل / اآلية )16(.

)61( ابن طيفور باغات النساء ص24.

)62( الذهبي تذكرة احلفاظ ج2 ص 684.

)63( املصدرنفسه ج 2 ص 684.

)64( ابن طيفور باغات النساء ص 24.

)65( سورة ال عمران / اآلية)144(.

)66( املجليس بحار االنوار ج 29 ص 227.

)67( املصدرنفسه ج 29 ص 227.

)68(ابن عيسى كشف الغمة ج1 ص 479.

)69( سورة الشعراء / اآلية)227(.
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)70( الطريس االحتجاج ج1 ص 133.

)71( املصدرنفسه ج 1 ص 133.

)72( اخلوارزمي مقتل احلسني ج1 ص 51..

ــان.  ــة مي ــني اجلحف ــه وب ــه بين ــة واملدين ــني مك ــع ب ــر خم:موض )73( غدي
ــدان ج4 ص 187. ــم اليل ــوي معج ــوت احلم ــر ياق ينظ

)74( ابن طاووس الطرائف ص 139.

)75( الصدوق األمايل ص 188-ص 197.

)76( سورة املائدة / اآلية )3(.

)77( العامي االنتصار ج6ص 183.

)78( احلي نج احلق ص 439.

)79( املغازيل مناقب ص 93.

)80( البحراين غاية املرام ج3ص 61.

)81(ابن شهر اشوب املناقب ج3 ص 339.

)82(الصدوق األمايل ص9.

)83( سورة االرساء/ اآلية)26(..

)84( سورة النجم / اآلية )31(.

)85( ابن طيفور باغات النساء ص 24.
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)86( سورة ال عمران / اآلية )85(.

)87(ابن طيفور باغات النساء ص 24.

)88(املصدرنفسه ص24.

)89( احلاكم احلسكاين شواهد التنزيل ج1 ص58 0.

)90(املسعودي االرسار الفاطمية ص153.

)91( سورة االحزاب / اآلية )57(.

)92(املجليس بحار االنوار ج39 ص 56.

)93( مهدي اهلجوم عى بيت فاطمة ص 103.

)94( مسلم صحيح مسلم ج2ص 72.

)95( سورة املعارج / اآلية )1(.

)96( سورة النور / اآلية )36(.

)97( الطري ذخائر العقبى ص 39.

)98( املجليس بحار االنوار ج7ص 249.

)99( سورة احلديد / اآلية )28(.

)100( التسرتي تفسر ص23.

)101( االزهري هتذيب اللغة ج15 ص 323.

)102( البخاري صحيح البخاري ج5ص 5.
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)103( املجليس بحار االنوار ج 36ص 352.

)104( اهلمداين مودة القربى ص 104.

)105( سورة الرعد / اآلية )29(.

)106( سورة احلزاب / اآلية )25(.

)107( القندوزي ينابيع املودة ج1ص 283.

)108( معاين االخبار ج2ص 355.

)109( ابن عيسى كشف الغمة ج21 ص 494.

)110( سورة التوبة / االية( 119(

)111( الصدوق االمايل ص 9

)112( سورة طه/ اآلية )82(.

)113( احلاكم احلسكاين شواهد التنزيل ج1ص 493.

امل�سادر واملراجع

القران الكريم.

-االزهري حممد بن امحد اهلروي )ت 370 ه /981م(.

1- اللغــة تــح: حممــد معــوض دار احيــاء الــرتاث العــريب )بــروت: 
2001م(.

-البخــاري ايب عبــد اهلل يمحمــد بــن اســامعيل بــن ابراهيــم ابــن املغــرة بــن 
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ــة )ت250ه /869م(. بردزب

2-صحيح البخاري دار الفكر للطباعة والنرش )د- م: 1401ه/1991م(.

-البحراين هاشم املوسوي التوبي)1107ه/ 1695م(.

3- غايــة املــرام وحجــة اخلصــام يف تعيــني اإلمــام مــن طريــق اخلــاص والعام 
تــح: عــي عاشــور من مصــادر العقائــد عنــد الشــيعة اإلماميــة )د- م/ د- ت(.

-التسرتي ابو حممد سهل بن عبد اهلل )ت 283ه/ 981(.

ــي  ــد ع ــورات حمم ــة منش ــب العلمي ــل دار الكت ــد باس ــح: حمم ــر ت 4- تفس
ــروت: 2003م(. ــون )ب بيض

-ابن ايب احلديد )ت 657ه /1258 م(.

5- رشح نــج الباغــة: تــح: حممــد ابو الفضــل ابراهيم مؤسســة اســامعيليان 
للطباعــة والنرش والتوزيــع )د- م / د-ت(.

ــرن  ــام الق ــن اع ــد )م ــن امح ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل ب ــكاين عبي ــم احلس -احلاك
ــري(. ــس اهلج اخلام

6- شــواهد التنزيــل تــح: حممــد باقــر املحمــودي مؤسســة االعلمــي )بروت 
2010م(.

-احلموي ياقوت )ت262ه/ 1228م(.

7- معجم البلدان دار احياء الرتاث العريب )بروت: 1399ه/1979م(.

-احلاكم النيسابوري ايب عبد اهلل )ت 405ه /1014م(.
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8- املستدرك دار املعرفة )بروت: د- ت(.

-احلي احلسن بن يوسف بن املظهر )ت 726ه /1325م(.

9- نج احلق وكشف الصدق ط1)د- م: 1415ه(.

-اخلوارزمي املوفق بن امحد بن حممد املكي )ت568ه/1173م(.

10- مقتل احلسني ع تح: حممد الساموي ط1)د- م: 1418ه(.

-الذهبي ايب عبد اهلل حممد بن امحد بن عثامن )ت 748ه/1347م(.

11- تذكرة احلفاظ دار احياء الرتاث العريب )بروت: د- ت(.

-ابن شهر اشوب ايب عبد اهلل حممد بن عي )ت588ه /1191م(.

12- مناقــب ال ايب طالــب تــح: جلنــة مــن اســاتذة النجــف االرشف املكتبــة 
احليدريــة )النجــف االرشف: 1376 -1956م(.

-الصــدوق ايب جعفــر حممــد بــن عــي بــن احلســني بــن موســى بــن بابويــة 
/991م(. ه  )ت381 

13- االمــايل تح:قســم الدراســات اإلســامية مؤسســة البعثــة مركــز 
ه(. البعثــة ط1 )د-م: 1417  والنــرش يف مؤسســة  الطباعــة 

ــم: د-  ــن ط2)ق ــورات الرمح ــامل منش ــاب االع ــامل وعق ــواب االع 14- ث
ت(.

15- معــاين االخبارتصــح: عــي اكــر الغفــاري استشــارات اســامي)د-م: 
د-ت(.
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ــي)ت664  ــى احل ــن موس ــي ب ــم ع ــن ايب القاس ــاووس ريض الدي ــن ط -اب
ه/1265م(.

16- الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف مطبعة اخليام )قم:1399ه(.

-الطريس ايب منصور امحد بن عي بن ايب طالب )ت620ه/1223م(

17- االحتجــاج تعليــق: حممــد باقــر اخلرســان منشــورات طبــع يف مطابــع 
ــف االرشف:1386ه -1966م(. ــامن )النج النع

-الطري ايب جعفر حممد بن جرير )ت 310ه/ 923م(.

18- جامع البيان يف تفسر القران دار الكتب العلمية )د- م: د- ت(.

19- ذخائر العقبى دار الكتب املعرفية )د- م: 1356ه(.

-ابن طيفور ايب الفضل بن ايب ظاهر)ت380ه / 990م(.

20- باغات النساء منشورات مكتبة بصريت )قم: د- ت(.

-ابــن عيســى ايب احلســن عــي بــن عيســى بــن ايب الفتــح)ت693ه / 
1293م(.

21- كشــف الغمــة يف معرفــة األمــة تعليــق: هاشــم الرســول املطبعــة 
العلمية)تريــز:1381ه(.

-القندروزي سليامن بن ابراهيم )ت1294ه /1882م(.

ــح: ســيد عــي مجــال ارشف احلســيني  ــى ت ــذوي القرب ــع املــودة ل 22- ينابي
ــرش)د- م: 1416ه(. ــة والن ــوة للطباع ط1 دار االس
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-الكليني ايب جعفر حممد بن يعقوب بن اسحاق )ت329ه/ 941م(.

ــامية ط3 )د-  ــب اإلس ــاري دار الكت ــر الغف ــي اك ــح: ع ــكايف تص 23- ال
م:1388ه(.

-املتقي عاء الدين عي)ت 967ه / 1568م(.

24- كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال ضبــط: بكــري حيايت مؤسســة 
ــالة )بروت: 1409ه -1989 م(. الرس

-املجليس حممد باقر)ت 1111ه / 1699م(.

ــاين  ــراد خ ــم امل ــم كاظ ــران تنظي ــور للق ــر املأث ــوار يف تفس ــار االن 25- بح
ــران:1411ه(. ــرش )طه ــور للن ــة الط ط1مؤسس

-املازندراين حممد صالح)ت1081ه/ 1670م(.

26- رشح األصــول تصــح: عــي عاشــور دار احيــاء الــرتاث العــريب 
ت(. د-  )بــروت: 

-مسلم ايب احلسن مسلم بن احلجاج )ت 261ه / 874م((.

27- صحيح مسلم دار الفكر )بروت: د - ت(.

-املسعودي حممد فاضل )ت346ه / 957م(.

ــامية  ــة اإلس ــة الصداق ــوي رابط ــي العل ــة تقديم:ع 28- االرسار الفاطمي
1992م(. م:  141)د- 

-ابــن املغــازي ايب احلســن عــي بــن حممــد الواســطي اجلــايب الشــافعي )ت 
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483 ه - 1092م(.

29- مناقــب عــي بــن ايب طالــب ع انتشــارات ســبط النبــي ص ط1 )د- م: 
1424م(

ــد اهلل )ت413ه /  ــم ايب عب ــن املعل ــامن ب ــن نع ــد ب ــن حمم ــد ب ــد حمم -املفي
1022م(.

30- املسائل الرسورية )د- م: د- ت(.

-اهلمداين عي بن شهاب الدين )ت 786ه/1385م(.

31- مــودة القربــى واهــل الصبــا تــح: حممــد جــواد النجفــي ط1 مركــز دار 
احلكمــة للدراســات اإلســامية مؤسســة النــراس للطباعــة والنــرش )د- م: د. 

-ت(.

املراجع

-البستاين حممود.

1- ادب فاطمة الزهراء - ع- مؤسسة تعليم اللغات )قم: د- ت(.

-احلكيم حممد سعيد.

2- اصول العقيدة )د- م: د- ت(.

-الرشيف الريض ابو احلسن حممد الريض بن احلسن املوسوي.

ــة  ــح ط2 مطبع ــي الصال ــته: صبح ــع فهرس ــط ووض ــة ضب ــج الباغ 3- ن
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ــم: 2006م(. ــا )ق الوف

-العامي عي الكوراين.

4- االنتصار اهم مناظرات الشيعة يف شبكات االنرتنت.

-مهدي عبد الزهرة.

5- اهلجــوم عــى بيــت فاطمــة - ع- مؤسســة اإلمــام اهلــادي - ع- )د- م: 
د- ت(.
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َحبٍَّة َوَساَلٍم الجزء الخام َثَقاَفُة اْلَغِدْيِر ِعْلٌم إهِليٌّ َوِبَناٌء َحَضاِرٌي ِبَ

و �َسنْي اأَْحَمد َكِرمْيُ ْيُخ اْلُ اْل�سَّ

َتْقِدمْيٌ

ــه  ــاب األمــر علي ــه إال أن يقــف عــى أعت ــام علي ــْرَ ف إذا أراد الباحــث أن حَيِ
ــام.. الس

ــد يف  ــن بعي ــل م ــه إال أن يتأم ــام علي ــَش، ف ــر أن ُيده ــامل النِّحري وإذا أراد الع
ــام.. ــه الس ــر علي ــم األم ــر عل بح

ــع  ــواج، واس ــم األم ــار، متاط ــر ذخَّ ــام بح ــه الس ــني علي ــر املؤمن ألن أم
ــاَحُل،  ــذي ال ُيس ــط ال ــو املحي ــراف فه ــي األط ــور، مرتام ــد الغ ــاج، بعي الفج
ــه،  ــاٌء لطالبي ــه معط ــاَجل، ولكن ــذي ال ُيس ــُر ال ــل، والَفخ ــذي ال حُياف ــمُّ ال واجل
ــه  ــة، ومن ــه املكنون ــة، وآللئ ــن ُدرره امَلصون ــقيه م ــٌح لعاش ــه، مان ــٌم لراغبي كري
ــا رقَّ  ــا م ــرَش منه ــور، لنن ــن الن ــح خلزائ ــض املفاتي ــا بع ــوَن ليعطين ــتمدُّ الع نس

ــاق.. ــيُء اآلف ــاة، وت ــَر احلي واق، لتن

ِعْلُم اْلإَِماِم َعِلّي عليه ال�سالم 

اإلمــام عــي عليــه الســام عنــده مفاتِــُح العلــم، وخزائــن العلــم، ومكامــن 
العلــم، فهــو عيبــة العلــم باملعنــى الواســع الــذي يمكــن لإلنســان أن يفهمــه، أو 
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أن يســتوعبه، وخزائنــه متعــددة، وأمههــا ثــاث: 

1- َخَزاِئُن إهِِليَّة )اْلُقرآُن احْلَِكيُم(..

اهلل تعــاىل هــو العــامل باملطلــق، فالعــامل مــن أســامئه الذاتيــة، وهــو الــذي ُيعطي 
ــن  ــه الطاهري مــني، وعــى رأســهم حممــد وآل ــاده املكرَّ ــْن شــاء مــن عب ــه مَل علَم
ــق  ــى اخلل ــم ع له ــى، وفضَّ ــة العظم ــم اهلل بالوالي مه ــن كرَّ ــام الذي ــه الس علي
هــم  ، واإلمــام عــي عليــه الســام مِمَّــْن اختصَّ ــُدينِّ بالرســالة اخلامتــة والعلــم اللَّ
اهلل بعلمــه فــكان عيبــة علــم اهلل، والعــامل بكتــاب اهلل، ويف الكتــاب خزائــن علــم 

ٍء(1. ــاِب ِمــْن يَشْ ــا يِف اْلِكَت ْطنَ اهلل، قــال تعــاىل: )َمــا َفرَّ

ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف  ــاِل َذرَّ ــْن ِمْثَق ــَك ِم ــْن َربِّ ــُزُب َع ــا َيْع وقــال ســبحانه: )َوَم
ــنٍي(2.  ــاٍب ُمبِ ــَرَ إاِلَّ يِف ِكَت ــَك َواَل َأْك ــْن َذلِ ــَر ِم ــاَمِء َواَل َأْصَغ السَّ

ــكام  ــامِل باألح ــو ع ــاب اهلل ه ــامِل بكت ــه، والع ــاب اهلل بيان ــكل يشء يف كت ف
والبيِّنــات لكهــا بتعليــم مــن اهلل تعــاىل مــن خــال تعليــم تفســر وتأويــل آيــات 

ــني؟ ــزع البط ــا إال األن ــل حواه ــم، وه ــرآن احلكي الق

فهــو دون غــره الــذي استشــهده الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه بقولــه تعــاىل: 
ــْم  ــي َوَبْينَُك ــِهيًدا َبْينِ ــاهللَِّ َش ــى بِ ــْل َكَف ــًا ُق ــَت ُمْرَس ــُروا َلْس ــَن َكَف ِذي ــوُل الَّ )َوَيُق

ــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب(3  َوَمــْن ِعنْ

)1( )األنعام: 38(
)2( )يونس: 61(
)3( )الرعد: 43( 
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ــب  ــن أيب طال ــي ب ــل ع ــأل رج ــال: س ــك ق ــس، يف ذل ــن قي ــليم ب ــن ُس فع
ــَك.  ــٍة ل ــِل منقب ــرين بأفض ــمع -: أخ ــا أس ــه - وأن ــال ل ــام( فق ــه الس )علي

قال: َما َأْنَزَل اهللُ يِف ِكَتابِِه، قاَل: َوَما أنزَل اهللُ فيَك؟

ــْن  ــى بَِم ــاَي َعنَ ــًا..( إَِي ــَت ُمْرَس ــُروا َلْس ــَن َكَف ِذي ــوُل الَّ ــه: )َوَيُق ــال: قول ق
ــاِب(1. ــُم الِكَت ــَدُه ِعْل ِعنْ

ــه(  ــه وآل وعــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: ســألُت رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــٌم ِمــَن اْلِكَتــاِب(2 قــال: َذاَك  ــَدُه ِعْل ــِذي ِعنْ عــن قــول اهلل جــلَّ ثنــاؤه: )َقــاَل الَّ
َويِصُّ َأِخــي ُســَلياَمُن بــَن َداود، فقلــُت لــه: يــا رســول اهلل فقــول اهلل: )ُقــْل َكَفــى 

ــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب(؟  بِــاهللَِّ َشــِهيًدا َبْينِــي َوَبْينَُكــْم َوَمــْن ِعنْ

قاَل: َذاَك َأِخي َعِيُّ ْبَن َأيِب َطالِب(3.

ــام(،  ــه الس ــد اهلل )علي ــن أيب عب ــة، ع ــن أذين ــن اب ــر، ع ــن أيب ُعَم ــن اب وع
ــَام(، وُســئل:  ــَدُه ِعْلــُم اْلِكَتــاِب ُهــَو َأِمــُر امْلُْؤِمنـِـني )َعليــِه السَّ ــِذي ِعنْ قــال: الَّ
ــاب؟  ــُم الكت ــده عل ــذي عن ــم أم ال ــاب أعل ــن الكت ــٌم م ــده عل ــذي عن ــن ال ع
ــُم  ــَدُه ِعْل ــِذي ِعنْ ــَد الَّ ــاِب ِعن ــَن اْلِكَت ــٌم ِم ــَدُه ِعْل ــِذي ِعن ــُم الَّ ــا َكاَن ِعْل فقــال: َم

امليزان للطباطبائي: ج11 ص205  الثقلني للحويزي: ج4 ص80 وتفسر  )1( )تفسر نور 
بحث روائي مجيل حوهلا..(

)2( )سورة النمل: 40(
)3( القندوزي؛ ينابيع املودة، الباب 30: ص.103 امليزان، املجّلد 11، الصفحة 427. امايل 

الصدوق: 337.
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ــِر(1. ــاِء اْلَبْح ــْن َم ــا ِم ــٌة بَِجنَاِحَه ــُذ َبُعوَض ــا َتأُخ ــْدِر َم ــاِب إاِْل بَِق اْلِكَت

تلــك خزائــن علــم اإلمــام عــّي اإلهليــة وال أحــد ينازعــه فيهــا أبــدًا مــن هــذه 
األمــة، وال مــن غرها..

ُسوُل اْلَكِريُم(.. ة )الرَّ 2- َخَزاِئٌن َنَبِويَّ

ــة علــم اهلل، وهــو املؤمتــن عــى  ــه هــو مدين ــه وآل ورســول اهلل صــى اهلل علي
ــه،  ــن لُدْن ــه اهلل م ــام وهب ــك ب ــد وذل ــره إن وج ــاب وغ ــم يف الكت ــن العل خزائ

ــاعة..  ــم الس ــه إال عل ــِف عن ــم ومل خُي ــراف العل ــه أط ــَع ل ــث مَجَ بحي

ــه الســام  ــب علي ــن ايب طال ــه عــي ب ــه وحبيب ــا علمــه أفضــاه لوصي وكل م
يــه بالطعــام، والعلــم ليتكامل جســديًا  يــه وُيغذِّ طيلــة عمــره الرشيــف، فــكان ُيربِّ
ــام:  ــه الس ــال علي ــة، ق ــه القاصع ــام يف خطبت ــاًم ك ــذ أن كان فطي ــًا من وروحي
ــًة  ــوٍم َدْخَل ــه( ُكلَّ َي ــه وآل ــى اهللّ علي ــوِل اهللَِّ )ص ــَى َرُس ــُل َع ــُت َأْدُخ ــْد ُكنْ )َوَق
ــاُب  ــَم َأْصَح ــْد َعِل ــُث َداَر، َوَق ــُه َحْي ــا َأُدوُر َمَع ــي فِْيَه ــًة، َفُيْخِلينِ ــٍة َدْخَل َوُكلَّ َلْيَل
ي،  ــُه مَلْ َيْصنـَـْع َذلـِـَك بَِأَحــٍد ِمــَن النَّــاِس َغــْرِ َرُســْوِل اهللَِّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه( َأنَّ
ــاَم َكاَن يِف َبْيتـِـي َيأتِينـِـي َرُســوُل اهللَِّ)صــى اهللّ عليــه وآله(َأكَثــر َذلـِـَك يِف َبيتـِـي،  َفُربَّ
َوُكنـْـُت إَِذا َدَخْلــُت َعلْيــِه َبعــَض َمنَاِزلـِـِه َأْخــَايِن، َوَأَقــاَم َعنِّــي نَِســاَءُه َفــا َيْبَقــى 
ِعنْــَدُه َغــِري؛ َوإَذا َأَتــايِن لِلَخْلــَوِة َمِعــي يِف َمنــِزيِل مَلْ َتُقــْم َعنِّــي َفاطَِمــة َواَل َأَحــٌد 
، َوُكنــُت إَِذا َســَألُتُه َأَجاَبنـِـي، َوإَذا َســَكتُّ َعنــُه َوَفنَِيــْت َمَســاِئِي اْبَتــَدَأيِن. ِمــْن َبنـِـيَّ

َفــاَم َنَزَلــْت َعــَى َرُســوِل اهللَِّ)صــى اهللّ عليه وآلــه( آَيــًة ِمــْن الُقــرآِن إاِّل َأْقَرأنِْيَها، 

)1( بحار االنوار /جزء 35 / صفحة ]429[ تفسر القمى: 343.
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َمنِــي َتأِويَلَهــا َوَتْفِســَرَها، َوَناِســَخَها  ، َفَكَتْبُتَهــا بَِخطِّــي َوَعلَّ َوَأْمَاَهــا َعــَيَّ
ــي  ــا اهللََّ َأْن ُيعطَِينِ ــا، َوَدَع َه ــا َوَعامَّ َه ــاهِبََها، َوَخاصَّ ــا َوُمَتَش ــوِخَها، َوحُمَْكِمَه َوَمنُْس
َفْهَمَهــا َوِحْفَظَهــا، َفــاَم َنِســْيُت آَيــًة ِمــْن ِكَتــاِب اهللَِّ، َواَل ِعْلــاَمً َأْمــَاُه َعــَيَّ َوَكَتْبُتــُه، 

ــاَم َدَعــا. ــُذ َدَعــا اهللََّ يِل بِ ِمنْ

َمــُه اهللَُّ ِمــْن َحــَاٍل َواَل َحــَراٍم، َواَل َأمــٍر َواَل َنــٍي، َكاَن أْو  َوَمــا َتــَرَك َشــْيَئًا َعلَّ
ــُه  ْمنَِي ــٍة، إاِّل َعلَّ ــٍة َأْو َمْعِصَي ــْن َطاَع ــُه ِم ــٍد َقْبَل ــَى َأَح ــَزٍل َع ــاٍب ُمن ــوُن، َواَل ِكَت َيُك

ــَس َحْرفــًا َواِحــدًا. ــْم َأْن ــُه، َفَل َوَحِفظُت

 ، ــاَمً ــاَمً َوَفْه ــَي ِعْل ــأَلَ َقلبِ ــا اهللََّ يِل َأْن َيْم ــدِري، َوَدَع ــَى َص ــَدُه َع ــَع َي ــمَّ َوَض ُث
ــي، ِمنــُذ َدَعــوَت اهللََّ يِلْ بِــاَم  ــَأيِب َأنــَت َوُامِّ َوُحْكــاَمً َوُنــوَرًا، َفُقلــُت: َيــا َنبِــيَّ اهللَِّ! بِ
ــاَم  ــَياَن فِي ــَيَّ النِّْس َف َع ــوَّ ــُه، َأَفَتَتَخ ــي يَشًء مَلْ َأْكُتْب ــْيَئًا، َومَلْ َيُفْتنِ ــَس َش ــوَت مَلْ َأْن َدَع

َبعــد؟

فقاَل: ال، َلْسُت َأخَتَّوُف َعَليَك النِّسَياَن َواجلَهَل(1. 

ــَف  ــي َأْل َمنِ ــه( َعلَّ ــه وآل ــه الســام(: )إنَّ َرُســوَل اهللَِّ)صــى اهللّ علي وعنه)علي
ي(2  ــْم َذلِــَك َأَحــدًا َغــْرِ َبــاٍب ِمــَن الِعْلــِم، َيْفَتــُح ُكلَّ َبــاٍب َألــَف َبــاب، َومَلْ ُيْعلِّ

ــَف  ــي َأل َمنِ ــه( َعلَّ ــه وآل ــى اهللّ علي ــوَل اهللَِّ)ص ــام(: إِنَّ َرُس ــه الس وقال)علي
ــاٍب  ــِة، ُكلُّ َب ــوِم الِقَياَم ــا َيكــوُن إىِل َي ــا َكاَن َومِمَّ ــَراِم، َومِمَّ ــَاِل َواحلَ ــَن احلَ ــاِب ِم َب

بن  سليم  كتاب   ،10/80 للنعامين:  الغيبة   ،131/257 اخلصال:   ،1/64/1 الكايف:   )1(
قيس: 10/624/2

)2( اخلصال: 1/572 عن مكحول.
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ــا  ــَم امَلنَاَي ــُت ِعْل ــى َعِلْم ــاب َحَت ــُف َب ــُف َأل ــَك َأل ــاب، َفَذلِ ــَف َب ــُح َأل ــا َيفَت ِمنَْه
ــاب(1  ــَل اخِلَط ــا َوَفْص َوالَبَاَي

ــَف َكِلَمــٍة، أو غرهــا ممــا ُيبــنيِّ أن  ــَف َحــْرٍف، أو َأْل ويف روايــات أخــرى، َأْل
ــر  ــه يف آخ ــاه إىل وصي ــه أفض ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدى رس ــا كان ل كل م

ــوة اخلامتــة.. ــن النب ــه الرشيفــة، وهــذه خزائ حلظــة مــن حيات

3- َخَزاِئُن َواَلِئيَّة )َشْخَصُه اْلَعظِيُم(..

ــذه  ــا يف ه ــا وحديثن ــور بحثن ــي حم ــة فه ــة واإلمامي ــن الوالئي ــا يف اخلزائ وأم
ــَل  ــُلويِن َقْب ــول: )َس ــد كان يق ــل التوحي ــن أه ــد م ــه الوحي ــه أن ــة، فيكفي الُعجال
َأْن َتْفِقــُدْويِن(، فعــن عامــر بــن واثلــة: ســمعُت علّيــًا عليــه الســام قــام فقــال: 

ــِي(2.  ــِدي ِمْث ــَأُلوا َبْع ــْن َتْس ــُدْويِن، َوَل ــَل َأْن َتْفِق ــُلويِن َقْب )َس

وعــن األصبــغ بــن نباتــة: مّلــا جلــس عّي)عليــه الســام( يف اخلافــة وبايعــه 
ــه(  ــه وآل ــى اهللّ علي ــول اهللَّ)ص ــة رس ــاًم بعامم ــجد متعّم ــرج إىل املس ــاس خ الن
البســًا ُبــردَة رســول اهللَّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه(، منتعــًا نعــل رســول اهللَّ)صــى 
اهللّ عليــه وآلــه(، متقّلــدًا ســيَف رســول اهللَّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه( فصعــد املنــر 
فجلس)عليــه الســام( عليــه متمّكنــًا، ثــّم شــبَّك بــني أصابعــه فوضعهــا أســفَل 

)1( اخلصال: 30/646 وص 22/643، االختصاص: 283 وص 305، بصائر الدرجات: 
11/305 وص 14/358

)2( املستدرك عى الصحيحني: 3342/383/2، السنّة البن أمحد بن حنبل: 1443/278 
نحوه، املناقب البن املغازيل: 84/58؛ العمدة: 967/461 تفسر الطري: 9/اجلزء 

.34/16
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بطنــه، ثــمَّ قــاَل: )َيا َمْعــرَشَ النَّــاِس َســُلْويِن َقْبــَل َأْن َتْفِقــُدْويِن، َهــَذا َســَفُط الِعْلِم، 
نـِـي َرُســْوُل اهللَِّ )صــى  َهــَذا ُلَعــاِب َرُســوِل اهللَِّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه(، َهــَذا َماَزقَّ

لـِـنَي َواآلَخِريــن(1  اهللّ عليــه وآلــه( َزّقــًا َزّقــًا، َســُلويِن َفــإِنَّ ِعنــِدَي ِعْلــُم األَوَّ

، وقــاَل يف  وهــذا ابــن عّبــاس تــراه قــد َغِضــَب مِمَّــن قــارَن ِعلَمــُه بِِعلــِم َعــيٍّ
ــَك َعــيٌّ َعلََّمنـِـي، َكاَن ِعْلُمــُه ِمــْن َرُســوِل اهللَِّ)صــى اهللّ عليه  َجوابـِـِه: )َثَكَلْتــَك ُامُّ
ــَم  َمــُه اهللَُّ ِمــْن َفــْوِق َعْرِشــِه، َفَعلَّ وآلــه(، َوَرُســوُل اهللَِّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه( ِعلَّ
 ، ، َوَعْلِمــي ِمــْن ِعْلــِم َعــِيٍّ النَّبـِـيَّ )صــى اهللّ عليــه وآلــه(، َوِعلــُم َعــِيٍّ ِمــْن النَّبـِـيِّ
ــَرِة  ــه الســام( َكالَقْط )علي ــِم َعِيٍّ ــم يِف ِعْل ُه ــٍد ُكلُّ ــُم َأْصَحــاِب حُمَمَّ َوِعْلِمــي َوِعْل

الَواِحــَدِة يِف َســْبَعِة َأْبُحــر(2 

لتــه ليكــون الشــخص الوحيــد الناطــق باســم اهلل  هــذه اخلزائــن العلميــة أهَّ
ــا  ــة، وعطاي ــات إهلي ورســوله يف هــذا الكــون، وذلــك بجــدارة شــخصية، وِهَب
ديــة التــي اجتمعــت يف هــذا الشــخص )الشــاخص( ومــا اجتمعــت  حممَّ
ــا،  نَ ــُع َربِّ ــا َصنَاِئ ــال: )َفإِنَّ ــذا ق ــده، ول ــن بع ــه وال م ــن قبل ــر ال م ــخص آخ لش

ــا(3 ــُع َلنَ ــُد َصنَاِئ ــاُس َبْع َوالنَّ

مــا أعظــم هــذه الكلمــة مــن أمــر املؤمنــني عليــه الســام كتبهــا إىل معاويــة 
ــة، ومــا ُيميِّزهــم عــن غرهــم مــن  ــه فيهــا حقائقهــم النوراني يف رســالة ُيبــنيِّ ل

)1( التوحيد: 1/305، األمايل للصدوق: 560/422، االحتجاج: 138/609/1؛ املناقب 
للخوارزمي: 85/91، فرائد السمطني: 263/341/1

)2( األمايل للمفيد: 6/235، األمايل للطويس: 14/11، املناقب البن شهرآشوب: 30/2
)3( )نج الباغة: كتاب 28(
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البــرش، وقــد يستشــكل البعــض مــن هــذه الكلمــة ويســتكُرها، وهــي كلمــة 
قرآنيــة ولفتــة راقيــة جــدًا، فعــن ســيدنا موســى الكليــم يقــول ربنــا: )َوَأْلَقْيــُت 

ــَع َعــَى َعْينِــي(1  ــي َولُِتْصنَ ــًة ِمنِّ َعَلْيــَك حَمَبَّ

ــا  ــِع اْلُفْلــَك بَِأْعُينِنَ ــِه َأِن اْصنَ ــا إَِلْي وقــال تعــاىل عــن نــوح والســفينة: )َفَأْوَحْينَ
ــني اهلل،  ــا بع ــفينة أن ــف الس ــرات تص ــاث م ــررت ث ــذه تك ــا(2 وه َوَوْحِينَ

ــة. ــات املختلف ــام يف اآلي ــًا، ك ــني اهلل أيض ــري بع وجت

وأمــا عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فهــو بعــني القــدرة قــال تعــاىل: 
ــا(3  ــَك بَِأْعُينِنَ ــَك َفإِنَّ ــِم َربِّ )َواْصــِرْ حِلُْك

ــي أن  ــذا يعن ــاىل، فه ــني اهلل تع ــه بع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــإذا كان رس ف
أمــر املؤمنــني عليــه الســام أيضــًا معــه ألنــه نفــس رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه كــام يف آيــة املباهلــة املباركــة، فهــذا الشــخص الــذي صنعــه البــاري ليكــون 
مثــاالً، ومقياســًا، ومعيــارًا خلَْلِقــِه فهــو ميــزان اهلل يف خلقــه، ومعيــاره يف القيــم 
والفضائــل، ومثالــه يف اإلنســانية ليكــون ُحجــة اهلل عليهــم مجيعــًا مــن آدم وحتى 

آخــر نســمًة مــن ولــده..

صنعــه البــاري تعــاىل، وَصاَغــُه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه َوَصَقَل َنْفَســُه 
ــاَم ِهــَي َنْفــيِس َأُروُضَهــا بِالتَّْقــَوى لَِتْأيِتَ  القدســيَّة عملــه، قــال عليــه الســام: )َوإِنَّ

)1( )طه: 39(
)2( )املؤمنون: 27(

)3( )الطور: 48(
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1) ــًة َيــْوَم اخْلَــْوِف األَْكَرِ آِمنَ

اِئِل  اْلِعْلُم َراأْ�ُس اْلَف�سَ

ــزه إنســانيته، وِقَيَمــه، وفضائلــه، فــإن العلــم يكــون  إذا كان اإلنســان مــا ُيميِّ
ــة لــكل الفضائــل فهي كالــرأس جلســد الفضائــل والقيم اإلنســانية،  فضيلــة القمَّ
ــُد تلــك الفضيلــة، وذلــك الــرأس العــايل  وأمــر املؤمنــني عليــه الســام كان جُيسِّ
ــا  ــن والدني ي ــم الدِّ ــن عل ــع يف كل يشء م ــًا للجمي ــذا كان مرجع ــانية، ول لإلنس
ملعارصيــه، وصــدق اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي حيــث قيــل لــه: مــا الدليــل 
عــى أّن علّيًا)عليــه الســام( إمــام الــكّل يف الــكّل؟ قــال: )احتيــاُج الــكلِّ إليــِه 

 2) واســتغناُؤُه عــن الــكلِّ

ــا  ــال: م ــام(؟: فق ــه الس ــن أيب طالب)علي ــيٍّ ب ــول يف ع ــا تق ــه: م ــل ل وقي
أقــول يف حــقِّ امــِرٍئ َكَتَمــْت َمنَاِقَبــُه َأولَِيــاُؤُه َخْوَفــًا، َوأعــَداُؤُه َحَســَدًا، ُثــمَّ َظَهــَر 

 3) ِمــْن َبــنِي اْلَكْتَمــنِي َمــا َمــأَلَ اخلَافَِقــنْيِ

وهذا حاله مَلْن جاء بعدهم وإىل أن يرث اهلل األرض وَمْن عليها..

نــُا ويشــبك بيديــه الكريمتــني حتــت بطنــه  ولــذا تــراه جيلــس عــى املنــر متمكِّ
ــن  ــاَمَواِت.. َع ــُرِق السَّ ــْن ُط ــُدويِن.. َع ــَل َأْن َتْفِق ــُلويِن َقب الرشيــف ويقــول: )َس

)1( )نج الباغة: ك 45 لعثامن بن حنيف(
)2( )تنقيح املقال: 3769/403/1(

)3( )تنقيح املقال: 3769/403/1، الرواشح الساموّية: 203(
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ــاِت.. َعــن ُكلِّ يَشٍء خَيُطــُر(1. ــاِب اهللِ َواآلَي ِكَت

ــاف  ــن أج ــف م ــوم جل ــاموات، فيق ــُرِق السَّ ــن ُط ــِر ع ــَة اخل ــا أم ــلوه ي س
ــن،  ــه العف ــعرة يف رأس ــم ش ــاًم: ك ــأله متهكِّ ــاص( ليس ــن أيب وق ــعد ب قريش)س

ــاء؟. ــه اجلرب وحلت

ويقــوم أعــرايب بــوال عــى عقبيــه ليســأله عــن راحلتــه التــي أضلَّهــا.. ولــذا 
ــًا- ــاًم مّج ــا لعل ــاه إّن هاهن ــي: )ه ــاد النخع ــن زي ــل ب ــام( لكمي ــه الس قال)علي

وأشــار بيــده إىل صــدره- لــو أصبــت لــه محلــة(2!

ــن  ــدره- ولك ــار إىل ص ــًا- وأش ــاًم مّج ــا لعل ــام(: )إّن هاهن ــه الس وقال)علي

التاريخ قبل موالنا  )1( بحار األنوار: ج 41 ص328، وقال العامة األميني)ره(:»مل أر يف 
ض نفسه ملعضات املسائل وكراديس األسئلة، ورفع عقرته بجأش  أمر املؤمنني من عرَّ
النبي األعظم،فإنه )صى اهلل عليه وآله  رابط بني املأل العلمي بقوله:»سلوين«إال صنوه 
وسلم( كان يكثر من قوله:»سلوين عام شئتم«و قوله:»سلوين سلوين«و قوله:»سلوين،و 
ال تسألوين عن شئى إال أنبئتكم به«،فكام ورث أمر املؤمنني علمه )صى اهلل عليه وآله 
املقال  وسلم( ورث مكرمته هذه وغرها، ومها صنوان يف املكارم كلها، وما تفوه هبذا 
أحد بعد أمر املؤمنني )عليه السام( إال و قد فضح ووقع يف ربيكة، وأماط بيده السرت 

عن جهله املطبق(
كامل   ،3/249 للمفيد:  األمايل   ،228/1 اإلرشاد:   ،147 احلكمة  الباغة:  )نج   )2(
 ،105 السام(:  األئّمة)عليهم  خصائص   ،257/186 اخلصال:   ،2/291 الدين: 
رشح   ،206/2 اليعقويب:  تاريخ   ،150/1 الغارات:   ،23/20 للطويس:  األمايل 
بغداد:  تاريخ  األولياء: 80/1،  العقول: 170؛ حلية  األخبار: 732/370/2، حتف 

)3413/379/6
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ــدوين(1  ــد يفق ــو ق ــون ل ــل يندم ــن قلي ــرة، وع ــه يس طّاب

ــن  ــألوه ع ــام(، فس ــه الس ــى الباقر)علي ــطني ع ــل فلس ــن أه ــٌد م ــِدَم وف وق
ــام(  ــه الس ــر املؤمنني)علي ــّدي أم ــد ج ــال: )مل جي ــم ق ــم ث ــائل، فأجاهب مس
َعــَداء، ويقــول عــى املنــر: ســلوين قبــل أن  مَحَلــًة لعلمــه حتــى كان يتنّفــس الصُّ
تفقــدوين، فــإّن بــني اجلوانــح منـّـي علــاًم مّجــًا، هــا هــاه أال ال أجــد مــن حيملــه(2! 

ر، قــال: َأْصَحــَر يِب مــوالي أمــر املؤمنــني عــّي  ــة يروهيــا ميثــم التــامَّ ويف قصَّ
بــن أيب طالب)عليــه الســام( ليلــة مــن الليــايل، حتــى خرج مــن الكوفــة وانتهى 
إىل مســجد جعفــي، توّجــه إىل القبلــة وصــّى أربــع ركعــات، فلــاّم ســّلم وســّبح 
ــوَك  ــَف اَل َأْدُع ــَك، َوَكي ــْد َعَصْيُت ــوَك َوَق ــَف َأْدُع ــْي َكْي ــال: »إهِل ــه وق ــط كّفي بس
ــَر، وقــال: العفــو العفــو، مائــة  َوَقــْد َعَرْفُتــَك...« وَأْخَفــَت دعــاءه، وســجَد وعفَّ
ــًة وقــال:  مــّرة، وقــام وخــرج واّتبعتــه حتــى خــرج إىل الصحــراء، وَخــطَّ يل ُخطَّ
ــة )مظلمــة(،  ــة َدهلَم ــت ليل ــي.. وكان ــِة، ومــى عنّ ــِذِه اخلُطَّ ــاَوَز َه ــاَك َأْن جَتَ إيَّ
ــذر يكــون لــك  ــرة، أّي ُع ــه أعــداء كث ــا نفــيس أســلمِت مــوالِك ول ــُت: ي فقل
ــَرُه، وألعلمــّن خــره، وإن كنــت قــد  عنــد اهللَّ وعنــد رســوله؟! واهللَّ ألَِقَفــنَّ َأَث
ِلَعــًا يِف اْلبِئــِر إىَل  خالفــت أمــره، وجعلــت أّتبــع أثــره، فوجدُتُه)عليــه الســام( ُمطَّ
ــام( وقــاَل:  نِْصَفــُه خُيَاطِــُب اْلبِئــَر واْلبِئــُر خُتَاطُِبــُه، َفَحــسَّ يِب، واْلَتَفَت)عليــِه السَّ

َمــْن؟ ُقلــُت: َمْيَثــم.

ــَة؟ ُقلــُت: َيــا َمــواَلي، َخِشــيُت  ــاَوَز اخلُطَّ فقــاَل: َيــا َميَثــم، َأمَلْ آُمــَرَك َأْن اَل جَتَ

)1( )علل الرشائع: 1/40، عيون أخبار الرضا: 1/205/1(
)2( )التوحيد: 6/92، واملناقب البن شهرآشوب: 38/2(
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ــُت  ــا ُقل ــِمْعَت مِمَّ ــي.. فقــاَل: َأ َس ــَك َقلبِ ــم َيْصــِر لَِذلِ ــَداِء، َفَل ــَن األَع ــَك ِم َعلي
ــم ــا َميَث ــاَل: َي ــا َمــواَلي. َفَق َشــيَئًا؟ ُقلــُت: اَل َي

ــاٌت  ــ ــاَنـ ــ ــَبـ ــ َلـ ـــــــدِر  اْلـــــــصَّ َصــــــــْدِريَوِف  ـــــــا  َلَ َضــــــــاَق  إَِذا 

ــفِّ  ــ ــَك ــ ــاْل ــ بِ األَرَض  ــتُّ  ــ ــَكـ ــ يَنـ ِسِّ ـــــــــا  َلَ َوَأبـــــــــــَدْيـــــــــــُت 

اأْلَرُض  َتــــنْــــُبــــُت  ــَا  ــ ــه ــ ــَم ــ ــْن َبــــــْذِري1َف ــ ــُت ِمـ ــْبـ ــنَـّ َفـــــــَذاَك الـ

هكــذا كان يعيــش اإلمــام عــي عليــه الســام يف تلــك األمــة التــي ُيريــُد أن 
ــامء وهــي تريــد أن تتســافل إىل مــا دون املــاء، ولــذا جــاء  يرفعهــا بعلمــه إىل السَّ

جاهــل آخــر ليقــول لنــا: )أنَّ عليــًا ُولــَد قبــَل زمانــِه...(

وكأنــه صــار أعلــم مــن رب العاملــني، أو أحكــم منــه بشــؤون اخللق وأســأله: 
لــو جاءنــا أمــر املؤمنــني )ع( اآلن وطــرح علينــا نفــس الســؤال هــل كان حالنــا 

ل عــى اهلل؟ أفضــل أهيــا الفيلســوف امُلَتَقــوِّ

ــدادك  ــك وأج ــن آبائ ــى دي ــَت ع ــخصيًا وبقي ــت ش ــه أن ــن ب ــاذا مل تؤم ومل
ــام ؟ ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــق بأم ــى اخلل ــف ع ــني، وتتفلس املرشك

ــْن  ــِن احْلََس ــا اْب ــْع َي ــون: )اْرِج ــه القائل ــول ل ــًا ليق ــده يوم ــا حفي ــيأيت إلين وس
ــه،  ــد نفس ــخ ُيعي ــان، والتاري ــان زم ــاس والزم ــاس ن ــَت(2 فالن ــُث ِجئ ــْن َحْي ِم

)1( )املزار الكبر: 149 وص 153، املزار للشهيد األّول: 270 وص 275، واللبانات مجع 
ة )لسان العرب: 377/13( اللبانة: وهي احلاجة من غر فاقة ولكن من مِهّ

)2( )إذا قام القائم )عليه السام( سار إىل الكوفة، فيخرج منها بضعة عرش ألفا يدعون البرتية 
عليهم الساح، فيقولون له: ارجع من حيث جئت )فا حاجة( لنا يف بني فاطمة، فيضع 
عى  اخلوارج  ح847  املهدي:  أحاديث  معجم  آخرهم(،  عى  يأيت  حتى  السيف  فيهم 
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فــاهلل اخلالــق حكيــم يف كل أمــره ونيــه ولكــن البــرش القــارص ال ُيــدرك احلكمــة 
ــا  ــور وأوهل ــق األم ــل بحقائ ــه جاه ــًا، ألن ــه أيض ــر علي ــى اهلل، وُينَظِّ ل ع ــوَّ فيتق

ــه املركــب.. نفســه وجهل

ــًا  ــب متام ــكان املناس ــان وامل ــد يف الزم ــه ول ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص فرس
َعــُل ِرَســاَلَتُه(1 وكذلــك أمــر املؤمنــني عليــه الســام تلــك  و)اهللَُّ َأْعَلــُم َحْيــُث جَيْ
ــه، وصاغهــا رســوله صــى اهلل  ــاري تعــاىل عــى عين اجلوهــرة التــي صنعهــا الب
ــا  ــا وكامهل ــدًة يف مجاهل ــره، وفري ــًة يف ده ــاءت يتيم ــره، فج ــه يف ِحج ــه وآل علي
ــم  ــا لَتنُع ه ــا حقَّ ــا، وال ُتعطيه ــا قدَره َره ــدة ال ُتقدِّ ــت جاح ــة كان ــن األم ولك

ــا.. ــا وبركته بخره

ــه  ــْت العلــم ألن ــام، وأَب ــْت الظَّ ــور ألنــا ألَِف ــة قاومــت الن فقريــش اجلاهل
ــر  يقودهــا أبــو اجلهــل، ورفضــت التوحيــد ألنــا عشــقت ُهبــل، فراحــت تدبِّ
أمرهــا للخــاص مــن فخرهــا، ولكــن بعــد حمــاوالت كثــرة تيقنــت أن حممــد 

بــن عبــد اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ممنــوع بأمريــن اثنــني.

1- من السامء بجرائيل؛ الذي يكرهونه لكره اليهود له..

ــه عبــد منــاف أبــو طالــب عليــه الســام ؛ ذلــك  2- مــن األرض بعمَّ
ــد آدم  ــر ول ــة فخ ــة ومحاي ــه خلدم ــا لدي ــه وكل م ر حيات ــخَّ ــذي س ــاق ال العم
ابــن أخيــه وأحــب اخللــق إليــه، ولــذا مــا إن أغمــَض عينيــه عــن هــذه الدنيــا 

اإلمام)عج(..
)1( )األنعام: 124(



َم 
َ

م  إلْءين َوْبَناء  َحَضاْرع  ْبَمَحْبَة َوَسال
َ
ْدَيْر ْعل

َ
غ
َ
 ال
ٍ
ة
َ
اف
َ
ق
َ
  

225

ــرت مكيدهتــا للتخلــص  حتــى اجتمعــت قريــش بقيــادة الشــيطان الرجيــم ودبَّ
ــم ال  ــا، وه ــُر فيه ــرشَق الفج ــا وكاد أن ي ــاء ظامه ــذي أض ــور ال ــذا الن ــن ه م
ـُـْم َلِفي َســْكَرهِتِْم  يريــدون للفجــر أن يــأيت فُيَصِحيهــم مــن ســكرهتم )َلَعْمــُرَك إِنَّ

ــوَن(1  َيْعَمُه

ــه  ــب علي ــْبَل أيِب طال ، ِش ــيُّ ــيُّ الَفتِ ، والِفَداِئ ــويُّ ــُر الَق ِه ــَر الظَّ ــا َظَه وهن
الســام األصغــر عــيٌّ عليــه الســام الــذي تربَّــى يف بيــت النبــي صــى اهلل عليــه 
ــْم َمْوِضِعــي ِمــْن َرُســوِل اهللِ)صــى  ــْد َعِلْمُت وآلــه منــذ أن كان طفــًا كبــرًا )َوَق
اهلل عليــه وآلــه( بِاْلَقَراَبــِة اْلَقِريَبــِة، َوامْلَنِْزَلــِة اخْلَِصيَصــِة؛ َوَضَعنـِـي يِف ِحْجــِرِه َوَأَنــا 
نِي  ــمُّ ــَدُه، َوُيِش ــنِي َجَس ــِه، َوُيِمسُّ ــي يِف فَِراِش ــْدِرِه، َوَيْكنُُفنِ ــي إىَِل َص نِ ــٌد َيُضمُّ ولي
ــْول، َوالَ  ــًة يِف َق ــَد يِل َكْذَب ــا َوَج ــِه، َوَم ــمَّ ُيْلِقُمنِي َء ُث ْ ــيشَّ ــُغ ال ــُه، َوَكاَن َيْمَض َعْرَف

ــل(2. ــًة يِف فِْع َخْطَل

فقــال لــه: يــا عــي َنــْم يف مــكاين، وبعــد ثــاث إحلــْق يب بالفواطــم إىل مدينــة 
يثــرب لنقيــم دولــة احلــق املنتظــرة عــى بركــة اهلل تعــاىل..

يومهــا خــرست قريــش وربحــت يثــرب، حيــث إنتقــل إليهــا النــوُر، والعلُم، 
ــم  ــبحانه لُيْخرجه ــاره اهلل س ــذي اخت ــم ال ــذا العظي ــع ه ــُن م ي ُف، والدِّ ــرشَّ وال
مــن الظلــامت إىل النــور، ولكنــه رفــض دخــول يثــرب إىل أن يــأيَت وصيُّــه وابنتــه 

ُة الوجــود ورشف املوجــود، فاطمــة الزهــراء عليــه الســام.. الغاليــة ُدرَّ

)1( )احلجر: 72(
)2( )نج الباغة: خ 192 القاصعة(
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ــة  ــور يثــرب فتحولــت إىل املدين ــه الســام ودخــل ركــب الن جــاء عــيٌّ علي
املنــورة، وطيبــة، بــام غــرس فيهــا مــن فضائــل، وأضــاء ليلهــا املظلــم فســطعْت 
ــود  ــن كان لوج ــة، ولك ــة، وحمب ــة، وقيم ــا كل فضيل ــْت أرضه ــها، وأنبت شمس
ــن  ــم م ــتطاع أن حُييِّده ــُم اس ــَد احلكي ــدًا، إال أنَّ القائ ــلبيًا ج ــود دورًا س اليه
البدايــة بوثيقــِة ومعاهــدِة العيــِش املشــرتِك، وهــي مــن أعظــم وأقــدم مــا ُكتِــَب 
ــوا  ــد أدمن ــك وق ــا ذل ــا هل ــا وأّن ــود َقْدره ــا اليه ــو قّدرهت ــة، ل ــخ البرشي يف تاري

ــور؟. ــر، والفج ــدر، واملك الغ

ولكــن قريــش الظاملــة التــي أخــذت كل يشء مــن إرث وتــراث بنــي هاشــم 
األكارم، وراح خيطــر يف عرصاهتــا متبخــرتًا كٌل مــن أيب اجلهــل، والوليــد، 
ــَذالً  ــًا وَج هم فرح ــدُّ ــن كان أش ــش، ولك ــرة قري ــن جباب ــم م ــرة وأمثاهل واملغ
صخــر بــن حــرب بــن أميــة أبــو ســفيان وزوجتــه هنــد اهلنــود آكلــة الُكُبــود..

ــد احلــال يف املدينــة حتــى راح الرســول القائــد حيــاول أن حيتــكَّ  ومــا أن توطَّ
ــرشوع - ولكــن لعلهــم  ــه امل ــا - وهــو حق ــّص منه ــس ليقت ــة لي ــش الظامل بقري
ــة،  ــِم اجلاهلي ــل وُظَل ــامت اجله ــن ظل ــون م ــور وخيرج ــم الن ــدون، ويصله هيت
ــْن  ــِدي َم ــَك اَل هَتْ ــاىل: )إِنَّ ــال تع ــر ق ــع يشء آخ ــاين يشء والواق ــن األم ولك

ــَن(1  ــُم بِامْلُْهَتِدي ــَو َأْعَل ــاُء َوُه ــْن َيَش ــِدي َم ــنَّ اهللََّ هَيْ ــَت َوَلِك َأْحَبْب

ــَرَآُه  ــِه َف ــوُء َعَمِل ــُه ُس ــَن َل ــْن ُزيِّ ــه: )َأَفَم ــال ل ــم، ق ــف عليه ــا تأس ة م ــدَّ ولش
َحَســنًا َفــإِنَّ اهللََّ ُيِضــلُّ َمــْن َيَشــاُء َوهَيْــِدي َمــْن َيَشــاُء َفــَا َتْذَهــْب َنْفُســَك َعَلْيِهــْم 

)1( )القصص: 56(
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ــوَن(1  ــاَم َيْصنَُع ــٌم بِ اٍت إِنَّ اهللََّ َعِلي َحــرَسَ

ــا  ــا ونجمه ــام بطله ــه الس ــيٌّ علي ــكان َع ــرى ف ــدر الك ــم يف ب ــكَّ هب فاحت
ــا.. ــم فيه ــف طغاهت ــل نص ــذي قت ال

ومــا إن رجعــوا إىل املدينــة منصوريــن مباركــني حتــى جــاء األمــر مــن الســامء 
ــت  ــم يف البي جه ــاري زوَّ ــة(2 ألن الب ــن فاطم ــي م ــور، ع ــن الن ــور م )زوج الن

املعمــور وبقــي عليهــم تنفيــذه يف األرض.

ــْرَزٌخ اَل  ــاَم َب ــاِن )19( َبْينَُه ــِن َيْلَتِقَي ــَرَج اْلَبْحَرْي ــا )َم ــوران فامتزج ــزوج الن ت
ــبط األكــر  َيْبِغَيــاِن(3 وقبــل اخلــروج إىل ُأُحــد كانــت والدة الُرعــم األول والسِّ

ــه الســام فكانــت فرحــة غامــرة.. اإلمــام احلســن املجتبــى علي

وخــرج عــيٌّ عليــه الســام إىل ُأُحــد وهــو ُيكنَّــى بــأيب احلســن عليــه الســام 
ــعة  ــل تس ــث قت ــني حي ــواء املرشك ــة ل ــدار محل ــد ال ــي عب ــك ببن ــذي فت ــو ال وه
منهــم واثنــني مــن عبيدهــم، وهــو الــذي َصَمــَد حــني فــرَّ اجلميــع عــن رســول 
ــم مواســاته  ــه الــذي ضجــت مائكــة الســامء مــن عظي ــه وآل اهلل صــى اهلل علي
ــى إاَِل  ــام: اَل َفَت ــه الس ــل علي ــال جرائي ــذا ق ــجاعته ول ــوده وش ــره وصم وص

ــار ــِيٌّ َواَل َســيَف إاَِل َذا الِفَق َع

وأمــا يف يــوم األحــزاب فقــد كان نجُمهــا وصاحــُب نرصهــا برضبتــه التــي 

)1( )فاطر: 8(
)2( )بحار األنوار: ج 43 ص109(

)3( )الرمحن: 20(
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كانــت َتعــِدُل عبــادة الثقلــني، ألنــا مــن يــِد اإليــامن كلــه الــذي بــرز إىل الــرشك 
كلــه، فانتــرص اإلســام بعــي اإليــامن كــام يؤكــد عبــد اهلل بــن مســعود يف قرأتــه: 
ــاَل  ــنَي اْلِقَت ــى اهللَُّ امْلُْؤِمنِ ا َوَكَف ــْرً ــوا َخ ــْم مَلْ َينَاُل ــُروا بَِغْيظِِه ــَن َكَف ِذي )َوَردَّ اهللَُّ الَّ

ــًزا(1  ــا َعِزي ( َوَكاَن اهللَُّ َقِويًّ ــِيٍّ )بَِع

ــة  ــن املدين ــود م ــف اليه ــر طوائ ــت آخ ــش، وُأجلي ــت قري ــا انقمع يومه
ــم  ــل والقي ــن كل الفضائ ــاء م ــة غنَّ ــور وحديق ــن الن ــة م ــة واح ــارت املدين فص
ــام  ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــات، وكان ع ــكام والترشيع ــات واألح واآلي
ــو  ــدرك فه ــات ال ت ــمو إىل درج ــا، ويس ــى الثري ــع ع ــذي يرتف ــم ال ذاك النَّج
تــه الطاهــرة مــن  الــذي بنــا اإلســام بــذي فقــاره، وأعطــى الرســول القائــد ذريَّ
كوثــره فاطمــة املطهــرة الزكيــة، فصــار )احلََســُن واحْلَُســنُي َســيَِّدا َشــَباِب َأْهــِل 
اجْلَنَّــة(، فيصعــدان عــى ظهــره إذا ســجد، ويرتفعــان إليــه يف منــره إذا خطــب، 
ــة، أو  ــام بكلم ــد أن يؤذهي ــمح ألح ــني، وال يس ــام كعدل ــام، وحيمله وكان ياعبه
مهــا  ســايل جلدِّ نظــرة ألنــام مــن ثــامر اجلنــان ُخلقــا، ومهــا اإلمتــداد النــوراين والرِّ
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه فــكان حيبهــام ويأمــر بحبهــام ولــذا ال جتــد هلــام 

ــه.. ــًا يف أمت ذاّم

)َع( اْلَويِلُّ  ٿ َعِيُّ

الواليــة العلويــة هــي أمــر إهلــي تكوينــي كان قبــل تكويــن هــذا الكــون عــى 
ث عــن أول اخللــق، وعــامل امليثــاق  ــت بــه الروايــات الرشيفــة التــي تتحــدَّ مــا نصَّ

ــور واألظلة..  والن

)1( )األحزاب: 25( 
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َرَوى َاخْلَُواَرْزِمــيُّ يِف ِكَتــاِب َامْلَنَاِقــِب، َقــاَل: َعــْن َعْبــِد َاهللَِّ ْبــِن َمْســُعوٍد، َقــاَل: 
َقــاَل َرُســوُل َاهللَِّ )َصــىَّ َاهللَُّ َعَلْيــِه َوآلـِـِه(: مَلَّــا َخَلــَق َاهللَُّ آَدَم َوَنَفــَخ فِيــِه ِمــْن ُروِحــِه 
يِت َوَجــَايِل َلــْوالَ  َعَطــَس آَدُم، َفَقــاَل: َاحْلَْمــُد هللَِِّ، َفَقــاَل َاهللَُّ: مَحِــَديِن َعْبــِدي َوِعــزَّ
ــاِن  ، َأ َيُكوَن ــا َربِّ ــاَل: َي ــَك، َق ــا َخَلْقُت ــا َم ْنَي ــاَم يِف َداِر َالدُّ ــُد َأْن َأْخُلَقُه ــَداِن ُأِري َعْب
ِمنِّــي ؟ َقــاَل: َنَعــْم َيــا آَدُم، اِْرَفــْع َرْأَســَك َفاْنُظــْر، َفَرَفــَع َرْأَســُه َفــإَِذا َعــَى َاْلَعْرِش: 
ــِة، َمــْن َعــَرَف َحــقَّ َعــِيٍّ  ــِة، َوَعــِيٌّ ُمِقيــُم َاحْلُجَّ مْحَ ــيُّ َالرَّ ــٌد َنبِ ــَه إاِلَّ َاهللَُّ، حُمَمَّ الَ إَِل
يِت َأْن ُأْدِخــَل َاجْلَنَّــَة  ــُه ُلِعــَن َوَخــاَب، َأْقَســْمُت بِِعــزَّ َزَكا َوَطــاَب، َوَمــْن َأْنَكــَر َحقَّ

َمــْن َأَطاَعــُه َوإِْن َعَصــايِن، َوَأْن ُأْدِخــَل َالنَّــاَر َمــْن َعَصــاُه َوإِْن َأَطاَعنـِـي(1

عــة، وربــام جيمعهــا  والرويــاُت يف هــذا البــاب كثــرة ومجيلــة ورائعــة ومتنوِّ
ــا  ــِيٍ مَلَ ــْواَل َع ــَاَك، َوَل ــُت األَْف ــا َخَلْق ــْواَلَك مَلَ ــُد َل ــا َأمْحَ ــديس: )َي ــث الق احلدي

ــاَم( ــا َخَلْقُتُك ــة مَلَ ــْواَل َفاطَِم ــَك، َوَل َخَلْقُت

ــوار: روي  ــو احلســن البكــري )العامــة املــرصي( يف كتــاب األن ويــروي أب
ــوَر  ــَق ُن ــا َخَل ُل َم ــَأوَّ ــُه َف َء َمَع ــال: َكاَن اهللُ َواَل يَشْ ــه ق ــني أن ــر املؤمن ــن أم ع
ــريِس،  ــْرِش، َواْلُك ــاِء، َواْلَع ــِق امْلَ ــَل َخْل ــِه( َقْب ــِه وآل ــد )َصــى اهللُ علي ــِه حُمَمَّ َحبِيبِ
ــِة، َوآَدَم  ــاِر، َوامْلََاِئَك ــِة، َواْلنَّ ــِم، َواجْلَنَّ ــوِح، َواْلَقَل ــاَمَواِت، َواأْلَرِض، َواْللَّ َواْلسَّ
ــوَر  ــاىَل ُن ــَق اهللُ َتَع ــامَّ َخَل ــاٍم، َفَل ــَف َع ــَة َأْل ــَن َوَأرَبْعاَمَئ ــِة َوِعرِشي اَء، بَِأرَبَع ــوَّ َوَح
ــَدي اهللِ عــزَّ َوَجــلَّ  ــنَي َي ــاٍم َب ــَف َع ــَي َأل ــِه( َبِق ــِه وآل ــد )َصــى اهللُ علي ــا حُمَمَّ َنبِيِّنَ
ــِدي  ــا َعْب ــاَرك َوَتَعــاىَل َينُظــُر إليــِه، َوَيُقــوُل: َي ــقُّ َتَب َواِقفــًا ُيســبُِّحُه َوحَيُمــُدُه َواحلَ

القلوب: 257،  إرشاد  منقبة: 50/106،  مائة  قم.  للخوارزمي ص 318 ط  )املناقب   )1(
الفضائل البن شاذان: 128 ؛ واخلصال: 7/583 واألمايل للصدوق: 1019/756(
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ــا  ــْواَلَك َم يِت َوَجــايِل َل ــزَّ ــي، َوِع ــْن َخْلِق يِت ِم ــْرَ ــَت ِخ ــُد، َوَأن ــراُد َوامُلِرْي ــَت امُل َأْن
ــوُرُه  ــألأل ُن ــُه، َفَت ــْن َأبَغَضــَك َأبَغضُت ــُه َوَم ــَك َأْحَبْبُت ــْن َأَحبَّ ــَاَك، َم َخَلقــُت األَْف
ــْدَرِة،  ــاُب الُق ــا ِحَج هُلَ ــًا َأوَّ ــرَشَ ِحَجاب ــي َع ــُه اْثنَ ــَق اهللُ ِمن ــَعاُعُه، َفَخَل ــَع ُش َوارَتَف
ــاُب  ــمَّ ِحَج ــِة، ُث ــاُب اهلَْيَب ــمَّ ِحَج ِة، ُث ــزَّ ــاُب الِع ــمَّ ِحَج ــِة، ُث ــاُب الَعَظَم ــمَّ ِحَج ُث
ــاِء،  ــمَّ ِحَجــاُب الِكِرَي ِة، ُث ــوَّ ــمَّ ِحَجــاُب النُُب مَحــِة، ُث ــمَّ ِحَجــاُب الرَّ ــَروِت، ُث اجلَ
ــَعاَدِة، ُثــمَّ ِحَجــاُب  ْفَعــِة، ُثــمَّ ِحَجــاُب السَّ ُثــمَّ ِحَجــاُب امَلنِزَلــِة، ُثــمَّ ِحَجــاُب الرِّ

ــَفاَعِة..(1 الشَّ

كان ذلــك يف عــامل األنــوار، أو عــامل األشــباح واألرواح، وأمــا يف عــامل الدنيــا 
ــا  ــام، ومل ــه الس ــب علي ــه أيب طال ــة عمِّ ــى وكفال ــاش يف مِح ــى وع ــي تربَّ فالنب
تــزوج وذهــب إىل منزلــه أخــذ َعليــًا معــه فعــاش ودرج يف بيــت النبــي صــى اهلل 
عليــه وآلــه، فــكان رفيقــه، وأنيســه، وجليســه، ورجــال مكــة يف احلانــات وعنــد 

صاحبــات الرايــات يعبثــون ويلهــون ســادرون يف الغــي والضــال..

وكان حممــٌد صــى اهلل عليــه وآلــه يف كل يــوم يبنــي عليــًا جســديًا، ونفســيًا، 
ــي يِف  ــْدِرِه، َوَيْكنُُفنِ ــي إىَِل َص نِ ــٌد َيُضمُّ ــا ولي ــِرِه َوَأَن ــي يِف ِحْج ــًا )َوَضَعنِ وروحي
َء ُثــمَّ ُيْلِقُمنِيِه...  ْ نِي َعْرَفــُه، َوَكاَن َيْمَضــُغ الــيشَّ ــنِي َجَســَدُه، َوُيِشــمُّ فَِراِشــِه، َوُيِمسُّ
ــْن  ــاًم ِم ــْوم َعَل ــُع يل يِف ُكلِّ َي ــِه، َيْرَف ــَر ُأمِّ ــِل َأَث ــاَع اْلَفِصي َب ــُه اتِّ بُِع ــُت َأتَّ ــْد ُكنْ َوَلَق

ــِه(2  ــَداِء بِ ــُرين بِاالْقتِ ــِه، َوَيْأُم أْخاِق

اه بِِحْكَمــٍة، حتــى صــار  ه كل يــوم بفضيلــة، وَغــذَّ ــاه كل شــر بفكــر، ونــامَّ فربَّ

)1( )بحار األنوار: ج 15 ص 28(
)2( )نج الباغة: خ 192 القاصعة(
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معجــزة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه البرشيــة التــي متــيش عــى قدمــني، فلمحمــد 
ــيٌّ  ــم، وع ــرآن احلكي ــان )الق ــع معجزت ــة والواق ــه يف احلقيق ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــُة اْلُعْظَمى،  العظيــم( وعــي قــرآن ناطــق.. ولــذا قال)عليــه الســام(: )أَنــا احْلُجَّ

ى، َوامْلََثــُل األَْعــَى(1  َواآلَيــُة اْلُكــْرَ

وعنه)عليه السام(: )َما هللَِِّ َنَبٌأ َأْعَظُم ِمنِّي، َوَما هللَِِّ آَيٌة َأكَرُ ِمنِّي(2 

هــذا العمــاق كان حتــت أنظــار قريــش منــذ أن أدركــت قصورهــا، 
ــام  ــت ج ــأذى، فصبَّ ــه ب ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــق النب ــن أن تلح ــا ع وتقصره
حقدهــا وغضبهــا عــى أبيــه ســيِّد البطحــاء أوالً، ثــم عليــه وهــو ســيِّد األوصياء 
ورأس العــرتة الطاهــرة، ومل تيــأس مــن خطتَّهــا ولكــن اســتعملت كيــد اليهــود 
ْت عنــه هنــد  ومكرهــم، وسياســة النََفــس الطويــل لتصــَل إىل مرادهــا التــي عــرَّ
عته  اهلنــود بعــد معركــة بــدر الكــرى والفرقــان، حيــث قالــت لوحــيش وشــجَّ
لقتــل ثاثــة )حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه، وعــي عليــه الســام، واحلمــزة( فقتــل 

هلــا محــزة يــوم ُأحــد فأكلــت كبــده ومثَّلــْت هــي وزوُجهــا أبــو ســفيان بــه3..

ة يــوم اخلميــس وإرصاره  وقتلــت قريــش حممــدًا صــى اهلل عليــه وآله بعــد رزيَّ
ى بــني أهلــه يبكونــه وذهبــوا إىل  عــى كتابــة الوصيــة املنقــذة.. ثــم تركــوه ُمســجَّ
ســقيفة بنــي ســاعدة يتآمــرون عــى خافتــه لُيخرجوهــا مــن أهلــه املنكوبــني به، 
ــوا  ــم، وبايع ــوا فِعلته ــم.. وفعل ــها اهلل فيه ــث غرس ــا حي ــن معدن ــا م وينزعوه

)1( )األمايل للصدوق: 67/92 عن األصبغ بن نباتة(
)2( )تفسر القّمي: 401/2، تأويل اآليات الظاهرة: 2/758/2(

)3( )بحار األنوار: ج 20 ص 97، واألغاين أليب الفرج: ج15 ص194(
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ــرِّ  ــف ُيغ ــًا، فكي ل تبدي ــدَّ ــا ب ــر وم ــام ينتظ ــه الس ــيٌّ علي ــي ع ــم، وبق خليفته
ل وهــو أصــل الوفــاء يف هــذه احليــاة، بــل هــو جممــع الفضائــل وُحســن  أو ُيبــدِّ

الشــامئل كلهــا؟

ولكــن رجــال قريــش احتــاروا يف أمرهــم فكيــف الســبيل إليــه وهــو األســد 
ــه وهــو أمنــع مــن عقــاب  ــه ال ُيقــارب، أو كيــف الوصــول إلي اخلــادر يف عرين
ــذي ال  ــم ال ــو النج (1؟ وه ــْرُ ــى إيَِلَّ الطَّ ــْيُل، َوال َيْرَق ــي السَّ ــِدُر َعنِّ ــو )َينَْح اجل
ــاِم َرُســوُل اهللَِّ)َصــى اهللّ عليــه وآلــه(  ُيطــال، يقول)عليــه الســام(: )ُكنــُت يِف َأيَّ
ــُر إىَِل  ــاَم ُينَْظ ــاُس َك ــُر إيَِلَّ اْلنَّ ــه(، َينُْظ ــه وآل ــْن َرُســوُل اهللَِّ)َصــى اهللّ علي َكُجــزٍء ِم
ــَاُن  ــِرَن يِب ُف ــي، َفُق ــُر ِمنِّ ه ــَص( اْلدَّ ــضَّ )َأْنَق ــمَّ َغ ــاَمِء، ُث ــِق اْلسَّ ــِب يِف ُاُف اْلَكَواِك

ــَراه!..(2 ــاَمَن، َفُقلــُت: َوا َذْف ــم ُعث ــٍة َأْمَثُلُه ــُت بَِخمَس ــمَّ ُقِرْن ــَاُن، ُث َوُف

ــَض َرُســوُل اهللَِّ)َصــى اهللّ عليــه وآلــه( َوإِنَّ  ويقول)عليــه الســام(: )َلَقــد َقبِ
ــي،  ــَى َوْجِه ــا َع ــي، َفَأْمَرْرهُتَ ــُه يِف َكفِّ ــاَلْت َنْفُس ــد َس ــْدِري، َوَلَق ــَى َص ــُه َلَع َرأَس
اُر  ــدَّ ــْت اْل ــُت ُغْســَلُه)َصى اهللّ عليــه وآلــه( َوامْلََاِئَكــُة َأْعــَوايِن، َفَضجَّ ــْد َولِي َوَلَق
َواأْلَْفنَِيــُة؛ َمــأَلٌ هَيْبـِـُط، َوَمــأَلٌ َيْعــِرُج، َوَمــا َفاَرَقــْت َســْمِعي َهْينََمــٍة ِمنُهــم، ُيَصلُّوَن 

ــًا َوَميَِّتــًا؟(3 ــِه ِمنِّــي َحيَّ حِيــِه.. َفَمــْن َذا َأَحــقُّ بِ ــاُه يِف رَضِ َعَليــِه َحَتــى َواَرينَ

ــوِل  ــْن َرُس ــا ِم ــول اهلل: )َأَن ــن رس ــام( م ــه الس ــام عّي)علي ــك ألن اإلم وذل
ــِد،  ــَن اْلَعُض َراِع ِم ــذِّ ــِب، َوَكاْل ــَن امْلِنَْك ــِد ِم ــه( َكاْلَعُض ــه وآل ــى اهللّ علي اهللَِّ)ص

)1( )نج الباغة: خ3 الشقشقيقية(
)2( )رشح نج الباغة: 733/326/20(

)3( )نج الباغة: اخلطبة 197، غرر احلكم: 10145(
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ــَرًا(1  ــايِن َكبِ ــَرًا، َوآَخ ــايِن َصِغ َراِع، َربَّ ــذِّ ــَن ال ــفِّ ِم َوَكالَك

نــِو(،  نــِو ِمــَن الصِّ وِء)َكالصِّ ــوِء ِمــَن اْلضَّ أو قولــه: )َأَنــا ِمــْن َرُســوِل اهللَِّ َكالضَّ
َراِع ِمــَن الَعُضــِد(2  َوالــذِّ

ــوِء(3)َأو َكِحــسِّ  ــوِء ِمــَن الضَّ ــَد َكالضَّ ــا ِمــْن َأمْحَ أو قولــه عليــه الســام: )َأَن
ــني  ــر املؤمن ــذا كان أم ــرِص( هك ــَن الِق ــمِس ِم ــَعاِع الشَّ ــِس َوَكُش ــِس بالنَّف النَّف

ــور واحــد يف جســدين.. ــه روح ون ــه وآل مــن رســول اهلل صــى اهلل علي

ورغــم ذلــك كانــت اخلُطــة تقتــي؛ أن ُتقصيــه عــن دوره، ومكانــه، وواليتــه 
ــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بــأيِّ طريقــة، وبــأيِّ أســلوب وعــى  البــن عمِّ
ى لذلــك األبَعــدون  هــذا اتَّفــق رجــاُل قريــش وملُؤهــا بقيَّــة األحــزاب، وتصــدَّ
ــد  ــا بع ــذا تراه ــني.. ول ــن األموي ــه م ــادة وتوجي ــن بقي ــة، ولك ــن أيب قحاف كاب
ــة وهــم رشُّ اخللــق واخلليقــة، وأبغــض  عقــد مــن الزمــن وصلــت إىل بنــي أمي
ــاَل:  ، َق ــْرِ َب ــِن الزُّ ــِد اهللَِّ ْب األحيــاء إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، فَعــْن َعْب
َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه(: )َورَشُّ َقَباِئــِل اْلَعــَرِب: َبنـُـو ُأَميَّــَة، َوَبنـُـو 
َحنِيَفــَة، َوَثِقيــٌف(4، وعــن أيب بــرزة، قــال: )َكاَن َأْبَغــُض اأْلَْحَيــاِء - َأْو اْلنَّــاِس- 

)1( )رشح نج الباغة: 625/315/20(
)2( )نج الباغة: الكتاب 45(

)3( )األمايل للصدوق: 840/604، بشارة املصطفى: 191، روضة الواعظني: 142(
أبى شيبة )191/6، رقم 30590(، وابن عدى )173/6، ترمجة 1657  ابن  )4( أخرجه 
حممد بن احلسن بن الزبر األسدى(، وقال: حدث عنه الثقات من الناس ومل أر بحديثه 

بأسا. وأخرجه أيًضا: أبو يعى )197/12، رقم 6820(
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ــة،1 َوَثِقيــف، َوَبنُــو َحنِيَفــة(2. إىَِل َرُســوُل اهللِ )َصــى اهلل عليــه وآلــه(: َبنُــو ُأَميَّ

ــام  ــد أن اإلم ــه جي ــادي ل ــارئ الع ــى الق ــامي، وحت ــخ اإلس ــع للتاري واملتتب
ــه مــن  ــه وآل ــه الســام هــو األجــدر بمقــام رســول اهلل صــى اهلل علي عــيٌّ علي
َاَفــُة يِف َبنـِـي َهاِشــم  ُة َواخْلِ َتِمــُع اْلنُُّبــوَّ بعــده، ولكــن رجــال قريــش قالــوا: )اَل جَتْ
أَبــَدًا(3، فحاربــوا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ُجهدهــم طيلــة عرشين ســنة، 
ورضخــوا للنبــوة مقهوريــن بعــد الفتــح، ولكــن قطفــوا كل الثــامر، واســتأثروا 
ــادروا  ــه، وص ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــا الرس ــي حققه ــبات الت ــكل املكتس ب
ــه، كأول إجــراء هلــم ليشــغلوا  ــة مــن أهــل بيت ــة، وغــر املنقول األمــوال املنقول
ســيِّدهم عليــه الســام بُلقمــة العيــش وال ُيفكــر إال بطعــام نفســه، وعيالــه وكأن 

ــم.. ــب( كان يقوده )الرتام

ــام،4  ــم اإلس ــن باس ــام ولك ــه الس ــت علي ــل البي ــى أه ــًا ع ــا حرب أعلنوه
ســول  عــوا بأقــوال الرَّ ــه فتذرَّ ــه وآل وبأحاديــث رســوهلم الكريــم صــى اهلل علي

)1( أخرج البخاري يف تارخيه و ابن جرير و ابن املنذر و ابن مردويه عن عمر بن اخلطاب يف 
قوله: )أ مل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهلل كفرا( قال: مها األفجران من قريش بنو املغرة و بنو 

أمية، فأما بنو املغرة فكفيتموهم يوم بدر، و أما بنو أمية فمتعوا إىل حني.
)2( احتاف اخلرة املهرة بزوائد املسانيد: ج8 ص28 باب 19 ح 7522، رواه أبو يعى املوصي 

وأمحد بن حنبل واحلاكم، وقال: صحيح عى رشط الشيخني.
)3( بحار االنوار /جزء 36 / صفحة ]157[ عن بريدة األسلمي أن النبي صى اهلل عليه وآله 
قال لبعض أصحابه: )سلموا عى عي بإمرة املؤمنني(، فقال رجل من القوم: ال واهلل ال 

جتتمع النبوة واخلافة يف أهل بيت أبدا(..
)4( قال أمر املؤمنني عليه السام: )َوُلبَِس ااِلْساُم ُلْبَس الَفْرِو َمْقُلوبًا( نج الباغة: خ 107(
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ــذي  ــيام ال ــه، ال س ــوله في ــم اهلل ورس ــذي وضعه ــكان ال ــن امل ــه ع ــوا آل لُيقص
ــوداع يف  ــة ال ــد َحجَّ ــلمني بع ــًا، وكل املس ــني مجيع ــر مكره ــني غ ــوه طائع بايع
ــه  ــال ل ــاء وق ــه النس ــى بايعت ــه حت ــام يبايعون ــة أي ــوا ثاث ــم وبق ــر خ وادي غدي
ــوىَل ُكْل  ــواَلَي َوَم ــَت َم ــب َأْصَبح ــَن َأيِب َطالِ ــا اْب ــَك َي ــٍخ َل ــٍخ َب ــم: )َب زعيمه

ــِلم(1.. ُمْس

ــذ  ــه( أخ ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال: إن رس ــاس، ق ــن عب ــد اهلل ب وعب
ــال:  ــني ق ــني: األُوىل ح ــام( مرت ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــاق ألم ــم امليث عليه
ــُح  ــال: َصالِ ــم، ق ــوله أعل ــوا: اهلل ورس ــِدي؟ قال ــْن َبْع ــم ِْم ــْن َولِيُِّك ــْدُروَن َم َأ َت
امُلؤِمنــني - َوَأَشــاَر بَِيــِدِه إىَِل َعــِيِّ بــَن َأيِب َطالـِـب )عليــه الســام( - َوَقــاَل: َهــَذا 

ــِدي..  ــْن َبْع ــْم ِم َولِيُُّك

والثانيــة يــوم غديــر خــم، يقــول: َمــْن ُكنـْـُت َمــواَلُه َفَعــِيٌّ َمــواَله، وكانــوا قد 
أرسوا يف أنفســهم وتعاقــدوا أن ال يرجــع إىل آل حممــد هــذا األمــر، وال ُيعطوهــم 
ــه  ــزل علي ــم، وأن ــى أمره ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــع اهلل نبي ــس، فأطل اخلُُم

ُمــوَن(3  ــا ُمْرِ هــذه اآليــة،2 )َأْم َأْبَرُمــوا َأْمــًرا َفإِنَّ

)1( )لقد أورد العّامة األميني)رمحه اهلل( هذه الروايات الثاثة بتفاصيلها يف اجلزء األّول من 
كتابه »الغدير« يف الصفحات 230 و231 و232 كام ورد يف كتاب »إحقاق احلق« يف 
اجلزء السادس والصفحة 353 أن نزول اآلية كان يف حادثه غدير خم نقا عن أيب هريرة 

من طريقني، كام نقلها عن أيب سعيد اخلدري من عدة طرق(.
)2( )بحار األنوار: ج 36 / ص 158(

)3( )الزخرف: 79(
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نعــم، هــو موالهــم، ووليهــم، وواليهــم، ولكــن ال ُســلطة لــه عليهــم، وال 
ــش(1،  ــْن ُقَرْي ــُة ِم ــال: )األَِئمَّ ســول، ق ــه الرَّ ــن عمِّ ُحكــم، فهــم اخللفــاء ألن اب
ُة اْلَعــَرب(، وقــال: )اَل َتُســبُّوا ُقَرْيَشــًا(،  وقــال: )النَّــاُس َمــع ُقِرْيــش َوُقَريــش َأِئمَّ
وقــال: )َمــْن َأْبَغــَض ُقَرْيَشــًا َأْبَغَضــُه اهللُ(، وقــال: )َمــْن َأَراَد َهــَواَن ُقَرْيــش َأَهاَنــُه 
ــم قريــش وقريــش هــو قــي بــن  اهللُ(، وغرهــا كثــر مــن الروايــات التــي تفخِّ

ه. كاب أو َجــدُّ

ولكن أمل يكن أهل البيت األطهار عليه السام من قريش؟

أمل يكــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ســيِّد العــرتة مــن َعلَيــاِء قريــش؟ 
فلــامذا ســبُّوا أهــل البيــت وســيِّدهم عــى املنابــر ألكثــر مــن أربعــني ســنة، أال 

تشــملهم تلــك األحاديــث الرشيفــة؟ 

ــذوه  ــوه واخت ــث اقتطع ــذا احلدي ــى ه ــدًا وحت ــا جي ــمعوها وعرفوه ــم؛ س نع
ــدر وتركــوا بقيــة  ِعضــني كــام كانــوا يفعلــون بآيــات رب العاملــني، فأخــذوا الصَّ
ــُة ِمــْن ُقَرْيــش؛ ُغِرُســوا يِف هــَذا اْلَبْطــِن ِمــْن َهاِشــم، الَ َتْصُلــُح  احلديــث: )األَِئمَّ

هــْم(2 َعــَى ِســَواُهْم، َوالَ َتْصُلــُح اْلــُوالَُة ِمــْن َغْرِ

فالُســلطة القرشــية احتجــت عــى األنصــار يف الســقيفة املشــؤومة بالُقرشــية، 
ة،  ــرَّ ــة احلَ ــرًا يف وقع ــا كث ــا كلَّفته ــة منه ــا يف غفل ــار قياده ــم األنص فأعطته
وجــاؤوا مجيعــًا إىل بيــت عــيٍّ عليــه الســام يطلبــون منــه الَبيعــة، وعندمــا أبــى 

)1( )مجع احلافظ ابن حجر طرقه يف كتاب )لّذة العيش بجمع طرق حديث األئّمة من قريش(
)2( )نج الباغة: خ144(
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ــْذِل، واحلقــد القديــم وأرادوا أن حيرقــوا البيــت  ضــوخ جــاؤوا باحلََطــِب اجلَ الرُّ
ت هلــم لبــوُة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ألن يف البيــت أســد  عليهــم، وتصــدَّ
ــد، فكانــت أوُل شــهيدة لســلطة قريــش  خــادر بالوصيــة مقيــد، وأشــباٌل تتوسَّ

العتيــدة، روحــي فداهــا وهلفــي ملعرفــة قرهــا وثراهــا..

ــار مــع  ــن بســيفه ذي الفق ي ــه الســام رصح الدِّ ــا اإلمــام عــي علي هكــذا بن
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، وملــا قــوَي واســتكمل البنيــان جــاء املــأل مــن 
ــوة  ــه عن ــه من ــه وطــردوا أهل ــوا في ن قريــش واســتوطنوا املــكان، وســكنوا ومتكَّ
ُهــمَّ إيِنِّ َأْســَتْعِديَك  وقــوة، وجهــارًا نــارًا، ولذا كان يشــكو متأســفًا، ويقــول: )اللَّ
ـُـْم َقــْد َقَطُعــوا َرمِحـِـي، َوَأْكَفــُأوا إَِناِئــي، َوَأمْجَُعــوا َعــَى ُمنَاَزَعتـِـي  َعــَى ُقَرْيــش، َفإِنَّ
ــقِّ  ــقِّ َأْن َتْأُخــَذُه، َويِف احْلَ ي، َوَقاُلــوا: َأالَ إِنَّ يِف احْلَ ــِه ِمــْن َغــْرِ ــُت َأْوىَل بِ َحّقــًا ُكنْ

ــفًا(1  َأْن مُتْنََعــُه، َفاْصــِرْ َمْغُمومــًا، َأْو ُمــْت ُمَتَأسِّ

والبــاين ال هيــدم، والــذي يــريبِّ ال يقتــل، والــذي يغــرس ال يقلــع، وال يقطــع 
ــن،  ي ــامل الدِّ ــبيل إك ــد يف س ــرح، وجاه ــقي، وُج ــب وش ــذي تع ــو ال ــه ه ألن
ســالة، كــام قــال تعــاىل يــوم غديــر خــم: )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم  ومتــام الرِّ

ــا(2  ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك َوَأمْتَْم

يــن بالواليــة، وأتــمَّ النِّعمــة باإلمامــة، وأخذهــم مجيعــًا بالَبيعــة،  فأكمــل الدِّ
ــوا  ــم وأقص ــن ببغيه ي ــوا الدِّ ــم، واحتل ــوا أمانته ــم، وخان ــوا بيعته ــن نكث ولك
ــه  ــه وأطفال ــم أهل ــأكل وُيطع ــاتني لي ــل يف البس ــراح يعم ــه ف ــن إمارت ــر ع األم

)1( )نج الباغة: خ217(
)2( )املائدة: 3(
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ــه.. ــع قــرن مــن الزمــن، وا هلــَف نفــيس علي ملــدة رب

فتعاوروهــا، وتداولوهــا بينهــم مــن َتيــٍم، إىل َعــِدي، إىل أن وصلــت إىل البيت 
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــم، ألن النب ــوز هل ــا، وال جت ــم فيه ــقَّ هل ــذي ال ح ــوي ال األم
تـِـي  ْؤَيــا الَّ وآلــه أخرجهــم، ورب العاملــني أبعدهــم، قــال تعــاىل: )َوَمــا َجَعْلنـَـا الرُّ
ــاَم َيِزيُدُهــْم  ــْم َف ُفُه ــْرَآِن َوُنَخوِّ ــَة يِف اْلُق ــَجَرَة امْلَْلُعوَن ــاِس َوالشَّ ــًة لِلنَّ ــاَك إاِلَّ فِْتنَ َأَرْينَ

إاِلَّ ُطْغَياًنــا َكبِــًرا(1

ــا  ــا هللِ َوإنَّ يــروي ابــن نــام إن اإلمــام احلســني عليــه الســام، قــال ملــروان: )إنَّ
ــَد،  ــَل َيزي ــَراٍع ِمث ــُة بِ ــْت األُمَّ ــْد ُبِلَي ــَاُم إْذ َق ــَاِم اْلسَّ ْس ــَى اإْلِ ــوَن َوَع ــِه َراِجُع إَِلي
َمــٌة  َاَفــُة حُمَرَّ ي َرُســوُل اهللِ )صــى اهلل عليــه وآلــه( يقــوُل: اخْلِ َوَلَقــد َســِمْعُت َجــدِّ
َعــَى آِل َأيِب ُســفَياَن(2، فغضــب مــروان بــن احلكــم مــن كام احلســني، ثــم قــال: 
واهلل! ال تفارقنــي، أو تبايــع ليزيــد بــن معاويــة صاغــرًا، فإنكــم آل أيب تــراب قــد 
ملئتــم كامــًا وأرشبتــم بغــض آل بنــي ســفيان، وحــقَّ عليكــم أن تبغضوهــم، 

وحــق عليهــم أن يبغضوكــم. 

ــَك  فقــال لــه احلســني )عليــه الســام(: )َوْيَلــَك َيــا َمــرَواَن! إَِليــَك َعنِّــي َفإِنَّ
ــٍد  ــِه حُمَمَّ َهــاَرِة اْلِذيــَن َأْنــَزَل اهللُ َعــزَّ َوَجــلَّ َعــَى َنبِيِّ ــا َأهــُل َبيــِت اْلطَّ ِرْجــٌس، َوإنَّ
ــَل  ــَس َأْه ْج ــُم الرِّ ــَب َعنُْك ــُد اهللَُّ لُِيْذِه ــاَم ُيِري ــاَل: )إِنَّ ــه(، َفَق ــه وآل )صــى اهلل علي
ــس مــروان رأســه ال ينطــق بــيشٍء، فقــال لــه  َرُكــْم َتْطِهــًرا(3، فنكَّ اْلَبْيــِت َوُيَطهِّ

)1( )اإلرساء: 60(
)2( )الفتوح البن األعثم: ج 5: 17، مقتل احلسني )عليه السام( للخوارزمي 1: 184(

)3( )األحزاب: 33(
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ُســوِل  ْرَقــاَء بِــُكِل َمــا َتْكــَره ِمــْن الرَّ احلســني )عليــه الســام(: )َأْبــرِشْ َيــا ابــَن الزَّ
ــي َوَحــقَّ  ي َعــْن َحقِّ ــَك َفَيْســأُلَك َجــدِّ )صــى اهلل عليــه وآلــه( َيــوَم ُتْقــِدم َعــَى َربِّ

َيِزيــد(1. 

فغبــاء رجــاالت الســلطة مــن قريــش أوصلوهــا إىل أبنــاء الشــجرة امللعونة يف 
القــرآن، وليــس ذلــك فقــط بــل تســافلوا أكثــر ألنــا وصلــت إىل األوزاغ أبنــاء 
احلكــم، امللعــون املطــرود مــن املدينــة وولــده )خيــُط باطــل(2 مــروان )الــَوْزُغ 
بــُن الــَوزغ، امَللُعــوُن بــُن امَللُعــون(3 عليــه اللعنــة وعــى َمــْن خيــرج مــن صلبــه 
ــن أيب  ــر ع ــم الكب ــه، ورى يف املعج ــة نفس ــة معاوي ــن برواي ي ــوم الدِّ ــام ي إىل قي
ــل  ــفيان، فدخ ــن أيب س ــة ب ــد معاوي ــه كان عن ــره أّن ــب أخ ــن موه ــل: إّن اب قبي
عليــه مــروان، فكّلمــه يف حوائجــه، فقــال: اقــِض حاجتــي يــا أمــر )املواطنــني(، 
ــّم  ــرشة، وع ــا ع ــرشة، وأخ ــا ع ــُت أب ــة، إيّن أصبح ــي لعظيم ــَواهللَّ إّن مؤنت ف
ــره،  ــى رسي ــة ع ــع معاوي ــس م ــاس جال ــن عّب ــروان، واب ــَر م ــاّم أدب ــرشة، فل ع

)1( )الفتوح البن األعثم: ج 5: 18، مقتل احلسني )عليه السام( للخوارزمي: ج 1: 185(
)2( )رشح نج الباغة البن أيب احلديد: ج3 ص151( الطبقات الكرى: 37/5، االستيعاب: 

2399/444/3
)3( )وروى احلاكم )5( يف املستدرك عن عبد الرمحن بن عوف أنه قال: كان ال يولد ألحد 
بن احلكم  فادخل عليه مروان  له،  فيدعو  اهلل عليه وآله(  النبي )صى  به  أتى  إال  مولود 
فقال: )هو الوزغ بن الوزغ امللعون ابن امللعون(، ثم قال: صحيح اإلسناد( ثم روى عن 
عمرو بن مرة اجلهني - وكانت له صحبة - أن احلكم بن أيب العاص استأذن عى النبي 
)صى اهلل عليه وآله( فعرف صوته فقال: )ائذنوا له عليه لعنة اهلل وعى من خيرج من صلبه 
إال املؤمن منهم وقليل ما هم، يرسفون يف الدنيا ويضيعون يف اآلخرة، ذوومكر وخديعة(



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

240

س
الجزء الخام

ــى اهللّ  ــول اهللَّ)ص ــم أّن رس ــا تعل ــاس، أم ــن عّب ــدك اهللَّ ياب ــة: أنش ــال معاوي فق
ــاَل اهللَِّ َبينَُهــم  ــُذوا َم ــنَي َرُجــًا اخّتَ ــو احلََكــم َثاثِ ــَغ َبنُ عليــه وآلــه( قــال: )إَذا َبَل
ُدَوالً، َوِعَبــاَدُه َخــَوالً، َوِكَتاَبــُه َدَغــًا، َفــإِذا َبَلُغــوا تِســَعًة َوتِســعنَي َوأرَبُعاَمَئــة َكاَن 
ـْـَرة(؟ قــال ابــن عّبــاس: أللهــّم نعــم؛ قــال معاويــة:  َهاُكُهــم َأرَسُع ِمــْن َلــْوِك متَّ
أنشــُدَك اهللَّ يابــن عّبــاس، أمــا تعلــم أّن رســول اهللَّ)صــى اهللّ عليــه وآلــه( ذكــر 

ــَرة األَرَبَعــة؟ قــال ابــن عّبــاس: أللهــّم نعــم(1.  ــو اجْلََبابِ هــذا، فقــال: َأُب

ــِة  ــَرًة َكَلْعَق ــُه إْم ــا إنَّ َل ــه: )أَم ــام بقول ــه الس ــني علي ــر املؤمن ــه أم ويصف
ــَة ِمنــُه َوِمــْن ِوْلــِدِه  الَكْلــِب َأنَفــُه، َوهــَو َأبــو األْكُبــش األرَبَعــة،2 َوَســَتلَقى االُمَّ

ــَر(3.  ــًا َأمَح َيْوَم

ــَن  ــه: )ياْب ــد بايع ــل وق ــوم اجلم ــم ي ــن احلك ــروان ب ــام( مل ــه الس وعنه)علي
ــى اهللَُّ َأْن  ــِة؟! َكّا َأَب ــِذِه الُبقَع ــَع َرأُســَك يِف َه ــاَف أْن َيَق ــَت خَتَ ــد ُكن ــْم، َفَلَق احلََك
ــة(4.  ِعيَّ ــِذِه الرَّ ــوَن َه ــُت َيمِلُك ــَك َطواِغي ــن ِصلبِ ــُرَج ِم ــى خَي ــَك َحَت ــوَن َذلِ َيك

ــُه  ــٍة َبعَدَمــا َيِشــيُب َصدَغــاُه، َوَل وعنــه عليــه الســام: )َلَيحِمَلــنَّ َراَيــَة َضاَل

الصحيحني: 8481/527/4، مسند أيب يعى: 6430/63/6، مقتل  )املستدرك عى   )1(
احلسني للخوارزمي: ج1 ص173، سر أعام النباء: 14/108/2(

)2( )األْكُبش األربعة بنو عبدامللك؛ الوليد، وسليامن، ويزيد، وهشام، ومل يِل اخلافة من بني 
ُامّية وال من غرهم أربعة إخوة إاّل هؤالء )رشح نج الباغة: 147/6(.

)3( )نج الباغة: اخلطبة 73؛ ربيع األبرار: 242/4، تذكرة اخلواّص: 78(
)4( )إرشاد القلوب: 277، مشارق أنوار اليقني: 76 واخلرائج واجلرائح: 35/197/1(
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ــَرٌة َكلْحَســِة الَكلــِب َأْنَفــُه(1  إِْم

هــذا الــوزغ امللعــون صــار أمــرًا للمواطنــني، فــأي ســفالة هــذه وأي غبــاء 
ارتكبتــه الســلطة القرشــية؟

ــع  ــر، والعــامل، واملطَّل ــد اخلب هــذا التســافل والتهــاوي يف األمــة، كان الوحي
ــه الســام ولكــن مــا احليلــة يف أمــة  عليــه هــو أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي علي

ــذراع؟. ــًا ب ــر وذراع ــرًا بش ــل ش ــي إرسائي ــا بن ــت قدوهت جعل

َكُبــنَّ ُســنََن َمــْن  قــال رســول اهلل فيــام رواه الفريقــان: )َواْلــِذي َنفــيِس بَِيــِدِه َلرَتَ
ــم، َواَل  ــوَن َطِرَيَقُه ِة،2 اَل خُتْطُِئ ــذَّ ِة بِالَق ــذَّ َكاَن َقبَلُكــم َحــذَو النَّعــِل بِالنَّعــِل، َوالَق

خُيطَِئُكــم ُســنَُن َبنـِـي إرَِساِئيــل(3.

وبنظــرة فاحصــة، وملحــة لواقعنــا املعــارص نجــد كــم هــو التســافل الــذي مل 
يبــَق أســفل منــه، وربــام وصــل بنــا األمــر إىل أدنــى األرض، وأدنــى األخــاق، 
والقيمــة، وحتــى اإلنســانية، فــام رأيــك يف واقعنــا املــذري، وعرصنــا الرقمــي، 
ــًة، ونحــن  واحلضــارة تطــرق بــاب املريــخ علــوًا، وتفــك اجلينــوم البــرشي دقَّ
ــًا، وينحــر القــوي الضعيــف ويفتخــر بذلــك أيضــًا،  ــا بعضــًا عيان ــُل بعضن نقت
ــه أمــام كامــرات  ــد أمَّ ــح الول ــُل األخ أخــاه، واألعجــب األغــرب أن يذب ويقت
قــة الســورية، ألنــا مرشكــة وهــو  العــامل وهــو هيلــل ويكــر كــام حصــل يف الرَّ

)1( )الطبقات الكرى: 43/5، تاريخ دمشق: 263/57(
ة« أي مثًا بِمثل؛ يرضب يف التسوية بني الشيئني )جممع  ِة بالُقذَّ )2( )قال امليداين: »َحْذو الُقذَّ

األمثال: 1030/347/1(
)3( )تفسر امليزان للسيد الطباطبائي: ج2 ص61 بحث روائي(
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مؤمــن بــأيب بكــر البغــدادي.؟ 

هــذا التســافل يف األمــة جعــل برنارليفــي اليهــودي املتطــرف قائــدًا للربيــع 
ــي للعــرب  ــى اجلــوالن وُيفت ــْري، وصــار احلاخــام أدرعــي يقــف عــى ُرب الِع
ــر  ــني، ويدمِّ ــني، واإليراني ــني، والعراقي ــوريني، اللبناني ــد الس ــوريني، ض والس
البــاد والعبــاد لنــرش احلريــة والديمقراطيــة الغربيــة، واحليــاة األمريكيــة 
ب نفســها وأهــل الصــاح  اإلرسائيليــة بــني أبنــاء األمــة، واألمــة تصدقــه وتكــذِّ

فيهــا..

عــاة واملفتــني كام  َج الدُّ كــام أنــم أحدثــوا جامعــة إســامية يف تــل أبيــب لُتخــرِّ
يف ليبيــا، والقــادة كالزرقــاوي وأمثالــه، حيــث جــاء إىل هــذا البلــد الطيــب، بلــد 
عــي واحلســني عليــه الســام اليهودي)ســايمون إليــوت أو إليــوت شــيمون، أو 
شــمعون( مندوبــًا مــن املوســاد لكــي ُيعلــن نفســه أمــرًا للمواطنــني باســم أبــو 

بكــر البغــدادي كــام فضحــه األمريــكان أنفســهم1..

ــي  ــي نصط ــة الت ــوم، والفتن ــه الي ــذي نعيش ــذري ال ــيايس امل ــع الس فالواق
بنارهــا، مــا هــي إال نتيجــة طبيعيــة لســلوك الســلطة القرشــية التــي أبعــدت، ثــم 
ســالة، وأهــل القــرآن، أهــل البيــت األطهــار  أقَصــت أهــل القضيــة، وأهــل الرِّ
عليــه الســام الذيــن جعلهــم اهلل جعــًا أئمــًة، واختارهــم اهلل عــى علــم عــى 
ــارت  ــث اخت ــار حي ــْت املس ــني، فَحَرَف ــق أمجع ــة للخل ــم أئم ــني، وعيَّنه العامل
ــة  ــره، وقلَّ ــرص نظ ــن لق ــوا، ولك ــام فعل ــوا ب ــم وفِّق ــا أن ــن رجله ــها وظ لنفس
ــه  ــامية بفعلت ــة اإلس ــلَّ باألم ــاذا ح ــرى م ــود ل ــه يع ــك وليت ــال ذل ــه، ق علم

)1( مواقع كثرة عى الشبكة العنكبوتية تبني ذلك..
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الشــنيعة، ومنعــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بفظاظتــه مــن كتابــة الوصيــة 
ــس.. ــوم اخلمي ي

فمــن أيب بكــر القــريش - ومــا هــو بقــريش - إىل أيب بكــر البغــدادي - ومــا 
هــو بغــدادي - واألمــة يتاعــب هبــا اليهــود كــام يتاعبــون بالكــرة، كــام قــال 
ــا  ــش: )ي ــل قري ــن قب ــوي م ــامن األم ــُب عث ــمَّ تنصي ــوم ت ــفيان ي ــو س ــم أب هل
ــاد األرض  ــة، فاجعــل أوت ــة، وامللــك ملــك جاهلّي ــامن، إّن األمــر أمــر عاملّي عث
ــة، تلّقفوهــا تلّقــف الكــرة، فَوالــذي حيلــف  ــة(1، وقــال: )يــا بنــي ُامّي بنــي ُامّي
ــة وال نــار(، مــا زلــُت أرجوهــا لكــم، ولتصــرنَّ  بــه أبــو ســفيان)فام هنــاك جنّ

ــًة(2 ــم وراث إىل صبيانك

ــفيان -  ــو س ــه أب ــيِّد أهل ــره س ــام أم ــاد األرض - ك ــامن أوت ــل عث ــم؛ جع نع
وحكامهــا مــن بنــي أميــة ولكــن النتيجــة الطبيعيــة هــو مــا نعيشــه اليــوم مــن 
مأســاة حقيقيــة عــى كل املســتويات احلياتيــة، حتــى طمــع فيهــا األبعــد فصــار 
ــد أن  ــة ويري ــب باخلاف ــًا ُيطال ــان حديث ــاًم وأردغ ــد قدي ــد احلمي ــلطان عب الس
ــام  ــن، واإلس ي ــش، والدِّ ــن قري ــؤالء م ــن ه ــني، وأي ــٌر للمواطن ــون أم يك

ــم؟. العظي

الســلطة القرشــية اجلاهليــة )الــذي كان حيلــف بآهلتهــا أبــو ســفيان( رضخت 

جاهلّية،  أمر  األمر  اجعل  وفيه:)اللهّم   471/23 دمشق:  تاريخ   ،370/6 )األغاين:   )1(
وامللك ملك غاصبّية، واجعل أوتاد األرض لبني ُامّية(

)2( )مروج الذهب: 351/2 تاريخ الطري: 57/10، االستيعاب: 3035/241/4 وفيهام 
ذيله، رشح نج الباغة: 27/175/15(
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ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــوكتهم رس ــرس ش ــد أن ك ــع بع ــر الواق ــت لألم وخضع
ــه الســام وذا فقــاره فنطقــت بالشــهادة مكرهــة  ــه اإلمــام عــي علي ــه بيمين وآل
كــام اعــرتف ســيدها أبــو ســفيان يــوم جــاء بــه العبــاس بخفَيــٍة عــى بغلتــه فقــال 
ــَم َأْن  ــَك َأْن َتعَل ــأِن َل ــا ُســْفَياَن َأ مَلْ َي ــا َأَب لــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: )َي

ــَه إاِلّ اهللّ؟  اَل إَِل

ــك،  ــك، وأحلم ــك، وأرمح ــك، وأكرم ــا أوصل ــي م ــت وأّم ــأيب أن ــال: ب فق
ــد..  ــوم أح ــدر و ي ــوم ب ــى ي ــه ألغن ــه إل ــو كان مع ــُت أْن ل ــد ظنن واهللّ لق

ــَك َيــا َأَبــا ُســْفَياَن َأ مَلْ َيــأِن َلــَك َأْن َتعَلــَم َأينِّ  فقــال صــى اهلل عليــه وآلــه: َوحْيَ
َرُســوُل اهللِّ؟ 

فقــال: بــأيب أنــت وأّمــي أّمــا هــذه فــإّن يف النفــس منهــا شــيئًا، قــال العّبــاس: 
فقلــُت لــه: وحيك اشــهد بشــهادة احلــّق قبل أن يــرضَب عنقــك، فتشــّهد)مكرها 

جمبــورًا مقهــورًا مرغاًم(..

ــَد  ــُه ِعن ــاَس َفاْحبِْس ــا َعَب ْف َي ــرَصِ ــاس: اْن ــه( للعب ــه وآل فقــال )صــى اهلل علي
ــوُد اهللِ؛ قــال: فحبســته عنــد خطــم اجلبــل  َمِضيــِق الــَواِدي َحَتــى مَتـُـرَّ َعليــِه ُجنُ
ــْن هــؤالء،  ــة وهــو يقــول: َم ــة قبيل ــل قبيل ــه القبائ ــوادي، ومــرَّ علي ــق ال بمضي
وأقــول أســلم، وجهينــة، وفــان حتــى مــرَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــم إال  ــرى منه ــد ال ُي ــار يف احلدي ــن واألنص ــن املهاجري ــرضاء م ــة اخل يف الكتيب
ــُدق فقــال: َمــْن هــؤالء يــا أبــا الفضــل؟ قلــُت: هــذا رســول اهلل )صــى اهلل  احلُ
عليــه وآلــه( يف املهاجريــن واألنصــار، فقــال: يــا أبــا الفضــل لقــد أصبــح ملــك 



َم 
َ

م  إلْءين َوْبَناء  َحَضاْرع  ْبَمَحْبَة َوَسال
َ
ْدَيْر ْعل

َ
غ
َ
 ال
ٍ
ة
َ
اف
َ
ق
َ
  

245

ابــن أخيــك عظيــاًم! فقلــت: وحيــك إنــا النبــوة، فقــال: نعــم إذا(1 فالرجــل ال 
يعــرف معنــى يف حياتــه إال امللــك، فــا نبــوة وال جنــة وال نــار وال حســاب وال 
ــزى  ــل والــآت والُع ــه ال ُيؤمــن إال هُبب ــم ال ُيدركهــا ألن عقــاب، فهــذه مفاهي

ــة األخــرى.. ــاة الثالث ومن

وا بالشــهادة األوىل والثانيــة ليحقنــوا دماءهــم، ويدخلــوا يف األمــة قهــرًا  فأقــرُّ
ــة كانــت هــي  فيكــون هلــم مــا هلــا وعليهــم مــا عليهــا، ولكــن الشــهادة الثالث
ــهدوا  ــتقرت، ومل يش ــّرت وال اس ــا ق ــش ف ــر قري ــت ظه ــي قصم ــة الت املعضل
هبــا أبــدًا.. فعــن جابــر عــن أيب جعفــر عــن أبيــه عــن جــّده )عليهــم الّســام(: 
أّن رســول اهللّ )صــّى اهللّ عليــه وآلــه(، قــال لعــيٍّ )عليــه الّســام(: َأْنــَت اْلــِذي 
ــاَل هَلُــم: َأ َلْســُت  ــم َأْشــَباَحًا، َفَق ــَق َحيــُث َأَقاَمُه ــِه اخلَل ــَك يِف اْبتَِداِئ ــجَّ اهللُّ بِ اْحَت
ــٌد َرُســوُل اهللِّ؟ َقاُلــوا: َبــَى، َقــاَل: َوَعــِيٌّ َأِمــُر  ُكــم؟ َقاُلــوا: َبــَى، َقــاَل: َوحُمَمَّ بَِربِّ
ــٌل،  ــٌر َقِلي ــَك إاِلَّ َنَف ــْن ِواَلَيتِ ًا ِع ــوَّ ــتِْكَباَرًا َوَعُت ــًا اْس ــُق مَجِيَع ــى اخْلَْل ــنَي؟ َفَأَب امْلُْؤِمنِ

َوُهــم َأَقــلُّ الَقِليــُل ًوُهــم َأْصَحــاُب الَيِمــني(2.

ــام  ــرة اإلس ــة إىل دائ ــامن الضيق ــرة اإلي ــن دائ ــاري م ــم الب ــذا أخرجه ول
ــا  ــَلْمنَا َومَلَّ ــوا َأْس ــْن ُقوُل ــوا َوَلِك ــْل مَلْ ُتْؤِمنُ ــا ُق ــَراُب َآَمنَّ ــِت اأْلَْع ــعة: )َقاَل الواس

ــْم(3  ــاَمُن يِف ُقُلوبُِك ي ــِل اإْلِ َيْدُخ

السرة  األنوار: ج 21 ص104،  البيان للطريس: ج10 ص422، بحار  )1( )تفسر جممع 
البن هشام: ج 2ص 403(

)2( )بحار األنوار: ج 24 ص2، آمايل الشيخ: 146. اليقني: 80(
)3( )احلجرات: 14(
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ــام يف  ــام( ك ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــي ب ــو ع ــامن )وه ــل اإلي ــم يدخ فل
ــد  ــك عن ــزاب، وذل ــزوة األح ــه يف غ ــه ل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــول رس ق

ــِه(1  ِك ُكلِّ ــرشِّ ــُه إىَِل اْل ــاَمُن َكلُّ ْي ــَرَز اإْلِ ــرًا: )َب ــام( عم ــه الس مبارزته)علي

ــاَرَزُة َعــِيُّ بــُن َأيِب َطالِــب لَِعمــرو بــِن  وقــال عنــه صــى اهللّ عليــه وآلــه: )مَلَُب
ــال  ــِة(2، وق ــوِم الِقَياَم ــي إىَِل َي تِ ــاَمِل ُامَّ ــْن َأع ــُل ِم ــَدق َأْفَض ــوَم اخْلَنْ ــِد ِودِّ َي َعب
ــِدُل  ــَدق َتْع ــوَم اخلَن ــِيٍّ لَِعمــرٍو َي ــُة َع ــه( يومهــا: )َلرَضَب ــه وآل عنه)صــى اهللّ علي

ــني(3  ــاَدَة الثََّقَل ِعَب

هــذا كان يــوم، ومبــارزة، ورضبــة مــن أمــر املؤمنــني عليــه الســام فــام بلــك 
بســتني ســنة ليلهــا ونارهــا كان يف ســبيل اهلل، وخدمــة لديــن اهلل، وكتابــه القرآن 

احلكيــم، فأيــن اآلخريــن مــن ذلــك كله؟ 

ورجــال الســلطة القرشــية شــهدوا ذلــك وســمعوه بآذانــم، وبايعــوه 
بأيامنــم ولكــن أبــت قلوهبــم ونفوســهم إال أن يشــهدوا للرســول بالرســالة ألن 
فيهــا مصلحــة هلــم وأبــوا أن يشــهدوا ألمرهــم بالشــهادة الثالثــة، وهــذا واقــع 

األمــة يشــهد هلــم بذلــك، ومآســيها ومصائبهــا كلهــا مــن ذلــك..

)1( )كنز الفوائد: 297/1، الطرائف: 35، إرشاد القلوب: 244، تأويل اآليات الظاهرة: 
»الرشك«؛  بدل  »الكفر«  وفيه   113/88/4 الآيل:  عوايل  حذيفة،  عن   11/451/2

رشح نج الباغة: 61/19(
 ،6978/19/13 بغداد:  تاريخ   ،4327/34/3 الصحيحني:  عى  )املستدرك   )2(
الفردوس:   ،112/107 للخوارزمي:  املناقب   ،636/14/2 التنزيل:  شواهد 

5406/455/3، وينابيع املوّدة: 5/412/1؛ إرشاد القلوب: 245(
)3( )عوايل الآيل: 102/86/4(
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َتاِم: ِفْكُر َوَثَقاَفُة اْلَغِديِر ِم�ْسُك اخْلِ

ُة العقيدة اإلهلية.. الغدير - يف احلقيقة - جوهرة الفكر اإلسامي، وُدرَّ

وذلــك ألن إظهــار مســألة الواليــة العظمــى يف يــوم 18 ذي احلجــة يف منطقــة 
ــة للقيمــة، والفضيلــة،  غديــر خــم هــي بلــورة لتلــك املســألة التــي تعتــر القمَّ

تهــا.. والعدالــة يف احليــاة برمَّ

يف الغدير تبلورت مسألة القيادة والسيادة..

حت قضية اهلداية والوالية.. يف الغدير توضَّ

ــمع والطاعــة،  يف الغديــر تبيَّنــت األمــة قيادهتــا وسياســتها وبايعــت عــى السَّ
ــجيل  ــن س ــٌر م ــاءه حج ــى ج ــْن أب ــام وَم ــه الس ــر علي ــخ لألم ــخ ب ــم ب وأوهل
رمتــه هبــا األبابيــل، وبذلــك عصــم اهلل رســوله مــن النــاس كــام وعــده يف اآليــة 
ــاَم  ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ الكريمــة: )َي

ــاِس(1 ــَن النَّ ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمــَك ِم َبلَّ

فالغديــر - أهيــا الكــرام - مســألة يف غايــة األمهيــة إذ أنــا بلــورت، 
نــت خاصــة رســاالت الســامء مــن آدم، وحتــى الرســول  واختــرصت، وتضمَّ

ــه.. ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص اخلات

يف الغديــر تلبــى طلــب إبراهيــم اخلليــل عليــه الســام بالواليــة: )َقــاَل: َوِمــْن 
تِي(2.. يَّ ُذرِّ

)1( )املائدة: 67(
)2( )البقرة: 124(
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ــغ احلبيــب  ــه الســام وبلِّ ــه بــرشَّ موســى الكليــم، وعيســى املســيح علي وفي
ــه بعــد أن أخــذ الضــامن بالعصمــة مــن النــاس،  ــه وآل املصطفــى صــى اهلل علي

ــني.. ــر وُحن ــدر وخي ــن يف ب ــني، واملوتوري ــني، واملرجف املنافق

اح، الذي ال باطل فيه.. فالغدير؛ هو احلق الرصُّ

الغدير؛ هو العدل والقسط، الذي ينفي الظلم واجلور..

ين، يف أجى وأتقى وأنقى ما ُيتصور.. الغدير؛ هو القرآن والدِّ

الغديــر؛ هــو اإلســام العظيــم، بــكل ترشيعاتــه، وأحكامــه، وبــكل عباداتــه، 
ــه، وأخاقه.. وقيم

الغدير؛ تأصيل لكل أصيل يف هذه احلياة..

الغدير؛ فكر مسؤول، وعقل جمبول بأنوار الوحي..

ــق،  ــور احل ــه تبل ــل األرض.. وفي ــامء أله ــاالت الس ــة رس ــر؛ خاص فالغدي
ًا ال حيتملــه إال نبــي مرســل، أو ملــك مقــرب،  يــن، ولــذا تــراه مــرَّ والعــدل، والدِّ

أو رجــل امتحــن اهلل قلبــه لإليــامن..

ــياطني  ــه ش ــت علي ــذا اجتمع ــنَّة، ول ــرآن وُس ــدة، وق ــر وعقي ــر؛ فك فالغدي
ــألة  ــر مس ــا.. والغدي ــاة الدني ــذه احلي ــن ه ــه ع ــه وطمس ــن لتغييب ــس واجل اإلن
ــلَّ  ــا ُس ــتاين(: )َم ــل )الشهرس ــول القائ ــدق ق ــام يص ــاكل ورب ــائل وأم املش املس

ــة(1. َماَم ــَى اإْلِ ــلَّ َع ــا ُس ــَل َم ــٍة ِمث ــَدٍة ِدينِيَّ ــَى َقاِع ــَاِم َع ْس ــْيٌف يِف اإْلِ َس

)1( )امللل والنحل للشهرستاين: ج 1 ص 30(



َم 
َ

م  إلْءين َوْبَناء  َحَضاْرع  ْبَمَحْبَة َوَسال
َ
ْدَيْر ْعل

َ
غ
َ
 ال
ٍ
ة
َ
اف
َ
ق
َ
  

249

ــذي  ــرص ال ــذا الع ــر يف ه ــم األم ــر وعل ــر، وفك ــة الغدي ــا لثقاف ــام أحوجن ف
تعملقــت فيــه احلضــارة املاديــة وتغطــرس أصحاهبــا بثورهتــم الرقميــة، 
ــًا  ــرش قرن ــة ع ــذ أربع ــا من ــه كان أمرن ــون أن ــم جيهل ــاء، ولكنه ــم الفض وغزوه
ــُم  ــإينِّ َأْعَل ــاَمَواِت فِ يقــف عــى منــر الكوفــة ويقــول: )َســُلويِن َعــْن َطــَرِق السَّ

ــُرِق اأْلَْرِض(1 ــْن ُط ــا ِم هِبَ

س  ــدَّ ــور املق ــن ذاك الظه ــث ع ــور، ويبح ــس الن ــوم راح يتحس ــامل الي والع
ــض  ــه بع ــاول انصاف ــة وحي ــرب اجلاهلي ــني ع ــام ب ــه الس ــني علي ــر املؤمن ألم
الــيشء، فيعتمــد كلامتــه احلكيمــة كشــعارات، وكتبــه الراقيــة كمصــاردر فكريــة 
إنســانية، حيــث جيــدون كل مــا ُيبهرهــم يف تراثــه الــذي حــاول بنو أمية طمســه، 
واألمــة دفنــه خوفــًا وحســدًا، ولكــن يأبــى اهلل إال أن يتــمَّ نــوره، وُيظهــر علمــه 

عــى العاملــني..

فــام أحوجنــا - نحــن األمــة اإلســامية - بــل مــا أحــوج العــامل برمتــه لــذاك 
ق الــذي كان يتمتــع بــه أمــر املؤمنــني  الشــخص العمــاق، وذاك الفكــر اخلــاَّ

عليــه الســام، وللثقافــة التــي عــاش هبــا يف األمــة..

ــني،  ــن احلص ــم احلص ــد دخلت ــة - فق ــاب الوالي ــا أصح ــم - ي ــا أنت وأم
ولذتــم بواليــة أمــر املؤمنــني عليــه الســام وجاهدتــم، وكافحتــم، ونافحتــم، 
متــم  وصرتــم عــى كل أنــواع األذى طــوال أربعــة عــرش قرنــًا مــن الزمــن فقدَّ
ــى  ــدة، وحت ــاة اخلال ــوراء املأس ــوم عاش ــن ي ــداء م ــني، إبت ــو القراب ــني تل القراب
ــة  وا عــن رفــد املســرة الوالئي جمــزرة ســبايكر الشــنيعة، ومل تتوقفــوا ومل تقــرصِّ

)1( )بحار األنوار: ج 39 ص108(
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ــتمرار. ــوة واالس ــاء والق ــباب البق ــكل أس ب

وهــا أنتــم ترفعــون الرايــة الغديريــة مــن العتبــة احلســينية وهــذا توفيــق إهلــي 
حقــًا، ألن املســرة حتتــاج إىل مــاء املذهــب امَلعــني، وإىل دمــاء الشــهداء كاحلســني 

عليه الســام..

اَرٌة َعا�ُسوَراُء َثَقاَفٌة َوَح�سَ

أما عاشوراء فهي حادثه فريدة، ومأساة وحيدة يف هذه الدنيا الدنية..

هــر لســبب بشــاعتها، وشــناعتها،  وهــي ليســت املأســاة اليتيمــة يف الدَّ
وأســلوب ارتكاهبــا فقــط، بــل ألن قائدهــا وســيدها وقطــب رحاهــا كان وحيــد 
ــايف  ــم أث ــود، أو ه ــة الوج ــم غاي ــة ه ــس مخس ــه خام ــه، إن ــد أوان ــه، وفري زمان

ــه.. ــاد ل ــة اإلجي ــد وعلَّ ــون، وقواع الك

فاإلمــام احلســني عليــه الســام هــو خامــس أصحــاب الكســاء، وهــم أهــل 
جــس وطهرهــم مــن كل دنــس.. ولــذا فهــم  البيــت الذيــن أذهــب اهلل عنهــم الرِّ

فخــر الوجــود وأرشف املوجــودات..

واإلمــام احلســني عليــه الســام صاحــب عاشــوراء ومدارهــا وقطــب رحاها 
ــر  ــد، وأم ــول اهلل حمم ــًا )رس ــار مجيع ــار األخي ــرام األطه ــه الك ــل أهل كان ُيمث
ــل  ــم أفض ــن )عليه ــى احلس ــة، واملجتب ــاء فاطم ــيدة النس ــي، وس ــني ع املؤمن

ــام(  ــى الس ــاة وأزك الص

فــوة، وِخــرة اخِلــَرة مــن آل اهلل  فاإلمــام احلســني عليــه الســام َصفــوة الصَّ
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وعــرتة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه..

ــه  ــتقام ب ــن واس ي ــه الدِّ ــام ب ــوراء فق ــاة عاش ــه مأس ــت علي ــذي قام ــو ال ه
ــوم.. ــم إىل الي ــام العظي اإلس

واملســألة الداهيــة هــي ليســت بشــخص احلســني عليــه الســام فقــط وذاك 
الشــخص النــوراين الربــاين، بــل بشــاخصه ودوره يف احليــاة واألمــة.. أال وهــو 

اإلمــام، واحلُجــة عــى اخللــق..

احلســني عليــه الســام كان إمــام.. أي أنــه كان صاحــب الواليــة يف عــرصه.. 
ــًا وترشيعــًا  ــكل أقســامها تكوين ــة ب ــة اإلهلي ــة، والوالي صاحــب اإلمامــة الرباني

وعرفــًا..

ــا يلتقــي  ــة اإلنســانية.. وهن ــام األم ــام كان ويل اهلل، وإم ــه الس ــني علي احلس
بأبيــه أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي عليــه الســام.. وهنــا تلتقــي عاشــوراءه بيــوم 
الغديــر األغــر.. فهــام يمثــان قضيــة واحــدة بوجهــني خمتلفــني لعــني الناظــر..

فهام جوهر ومظهر.. نور وشعاع..

فهام حقٌّ وحقيقة.. دين وعقيدة وثقافة..

فالوالية )الغديرية( جوهر، وعاشوراء مظهر..

الوالية نور ومنار، وعاشوراء شعاع وضياء، ثورة وثوار..

ــود..  ــذا الع ــاء هل ــاء وغط ــوراء حل ــود، وعاش ــل وع ــة أص ــة الغديري الوالي
ــاًم.. ــام قدي ــو مت ــال أب ــام ق ــاُء( ك ــي اللح ــا بق ــوُد م ــى الع و)يبق
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وكــام تعلمــون أحبتــي أن العــود األصــل ال يظهــر بــل خيتفــي حتــت اللحــاء، 
ومظهــره وحياتــه هــي يف هــذا اللحــاء ألنــه ينقــل َعــره مجيــع مقومــات احليــاة 

إىل الشــجرة املباركــة الطيبــة، وأوراقهــا اخلــرض الطريــة الناعمــة..

فقضية الغدير كامنة يف عاشوراء..

وقضية عاشوراء قائمة يف الغدير النَّمر..

ــي  ــوراء فه ــا عاش ــامن.. وأم ــدة وإي ــل وعقي ــر أص ــُت: أن الغدي ــذا قل ول
ــا  ــا، فراه ــا يف حياهت ــة، وُتظهره ــها األم ــي تعيش ــة الت ــة اإليامني ــر والثقاف املظه
اآلخــرون عليهــا بــكل مــا فيهــا مــن عــادات، وتقاليــد، وعبــادات، وممارســات 
ــة..  ــا كربائي ــون صبغتن ــورائية، فتك ــا العاش ــا بصبغته ــا، وتصبغه ن حياهت ــوِّ تل

ــة.. ــيعة اإلمامي ــن الش ــا نح ــذا فخرن ــة، وه ــا غديري وعقيدتن

هنا أصل القضية يف كا وجهيها كام أراها بنظري الكليل القارص..

وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــني، وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه 
الطاهريــن..



 واقعة الغدير شدفات ورفوف

253

واقعة الغدير شبهات وردود

هادي عبا�س حممد

املقدمة:

احلمد هلل والصاة والسام عى رسول اهلل وعى آله الطيبني الطاهرين.

ــاب  ــّدة يف اخلط ــه والش ــم في ــاء احلس ــد ج ــزًا، فق ــًا ممي ــر كان يوم ــوم الغدي ي
الربــاين لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هبــذا احلســم غــر املعهــود يف خطابــه 
ْغــتَ  ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَ ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــه: }يَ ل
ِرسَــاَلَتهُ، وَاهلُل يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس، إِنَّ اهلَل ل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{)1(، 
فنحــن نعــرف أنَّ خطــاب اهلل تعــاىل لرســوله صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أرقُّ خطــاب 
وأحنــاه: }مَــا َأنْزَلْنَــا عََليْــكَ الُْقــرْآنَ لَِتشْــَقى{)2( }وَمَــا َأرْسَــْلنَاَك إِلَّ رَحْمَــًة 
ــا  ــْغ َم ــه بحســم خــاصٍّ فقــال: }َبلِّ ــوم خاطب ــه يف هــذا الي لِْلعَاَلمِــنَ{)3(، لكنَّ
ــا ذاك إالَّ ألنَّ  ــاَلَتُه{، وم ــَت ِرَس ْغ ــاَم َبلَّ ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ُأْن
هــذا اليــوم مركــزيٌّ يف تبليــغ الرســالة، والعمــل الــذي ســتقوم بــه، بــه يكمــل 

الديــن، وبدونــه يبقــى ناقصــًا وتضيــع فائــدة جهــودك يف تبليغــه!!

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
)2( سورة طه، اآلية: 2.

)3( سورة األنبياء، اآلية: 107.
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خطة البحث:

ــوم  ــا الق ــم هب ــي تكل ــبهات الت ــة الش ــرح جمموع ــوع أْن أط ــى املوض اقت
ــي: ــبهات ه ــذه الش ــم، وه ــن كتبه ــل م ــا بالدلي وأفنّده

ــج  ــه الســام الحت ــة نــصٌّ عــى عــيٍّ علي ــاك ثّم ــو كان هن الشــبهة األُوىل: ل
بــه.

الشــبهة الثانيــة: لــو كان هنــاك نــصٌّ فــإنَّ الصحابــة أكــر مــن أْن يتصــور يف 
ــم خيالفــون النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه!! حقهــم أنَّ

الشــبهة الثالثــة: لــو كان هنــاك نــصٌّ فلــامذا بايــع عــيٌّ عليــه الســام الثاثــة 
برضــاه!!

الشــبهة الرابعــة: إنَّ حادثــة الغديــر منســوفة مــن األســاس، وذلــك أّن عليــًا 
عليــه الســام مل يكــن مــع النبــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلــه يف خروجــه إىل احلــّج مــن 

املدينــة.

ثمَّ اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث.

ثمَّ املصادر واملراجع التي وثقت منها يف بحثي.

ال�سبهة الأوىل: اأهم هذه ال�سبهات هي: لو كان هناك ثمة ن�ّس على عليٍّ عليه ال�سالم 
لحتجَّ به، وما �سكت عنه

ــر  ــِث الغدي ــّج بحدي ــد احت ــام ق ــه الس ــًا علي ــت أّن علي الً أّن الثاب ــم َأوَّ لنعل
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ــر  ــة األم ــه بوالي ــه أحقيت ــني في ــًا يب ــرك موضع ــا ت ــن)1(، وم ــن موط ــر م يف أكث
ــك: ــن ذل ــه، وم ــر إالَّ ووضح ــث الغدي ــاج بحدي واالحتج

الديث الأول:

ــان يف  ــن حب ــرى، واب ــائي يف الك ــنده والنس ــد يف مس ــام أمح ــا رواه اإلم م
َحَبــِة،  ــَاُْم النَّــاَس يِف الرَّ َفْيــِل، َقــاَل: مَجَــَع َعــِيٌّ َعَلْيــِه السَّ صحيحــه: )َعــْن َأيِب الطُّ
ُثــمَّ َقــاَل هَلـُـْم: »َأْنُشــُد اهللَ ُكلَّ اْمــِرٍئ ُمْســلٍِم َســِمَع َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلـِـه 
ــو  ــاَل َأُب ــاِس، َوَق ــَن النَّ ــوَن ِم ــاَم َثَاُث ــاَم«، َفَق ــا َق ــِمَع، مَلَّ ــا َس ــمٍّ َم ــِر ُخ ــْوَم َغِدي َي
ُنَعْيــٍم: َفَقــاَم َنــاٌس َكثِــٌر َفَشــِهُدوا ِحــنَي َأَخــَذُه بَِيــِدِه، َفَقــاَل لِلنَّــاِس: »َأَتْعَلُمــوَن 
ــُت  َأنِّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـَن ِمــْن َأْنُفِســِهْم؟«، َقاُلــوا: َنَعــْم َيــا َرُســوَل اهللِ، َقــاَل: »َمــْن ُكنْ
ــاَل: َفَخَرْجــُت  ــاَداُه«، َق ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه، َوَع ــمَّ َواِل َم ــْواَلُه، اللُه ــَذا َم ــْواَلُه َفَه َم
َوَكَأنَّ يِف َنْفــيِس َشــْيًئا، َفَلِقيــُت َزْيــَد ْبــَن َأْرَقــَم َفُقْلــُت َلــُه: إيِنِّ َســِمْعُت َعِليًّــا َعَلْيــِه 
ــَاُْم َيُقــوُل: َكــَذا َوَكــَذا، َقــاَل: َفــاَم ُتنِْكــُر؟ َقــْد َســِمْعُت َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهلل  السَّ

َعَلْيــِه َوآلِــه َيُقــوُل َذلِــَك َلــُه()2(.

لقــد مجــع أمــر املؤمنــني النــاس ليذكرهــم بأحقيتــه بإمــرة املســلمني وواليتــه 
عليهــم بعــد رســول اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلـِـه ورغــم هــذا وجدنــا مــن ينكــر عى 

)1( سأحتج من كتب القوم. 
)2( مسند أمحد: 32/ 56، برقم )19302(. النسائي يف الكرى: 7/ 442، برقم )8424(. 
ابن حبان يف صحيحه: 15/ 376، برقم )6931(. قال اهليثمي يف جممع الزوائد: 9/ 
ِحيِح َغْرَ فِْطِر ْبِن َخِليَفَة، َوُهَو ثَِقٌة، وقد أخرجه أمحد يف فضائل  104، ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

الصحابة )1131(.
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ــام ويذهــب للتأكــد مــن طــرٍف آخــر، فكيــف وصــل أمــُر  ــه السَّ اإلمــام علي
ــاء  ــو اإلقص ــري ه ــذا لعم ــر، وه ــة الغدي ــة وواقع ــث الوالي ــى حدي ــم ع التعتي

بعينــه.

الديث الثاين:

ــاَس  ــِيٌّ النَّ ــَهَد َع ــاَل: اْسَتْش ــَم َق ــِن َأْرَق ــِد ْب ــْن َزْي ــد )َع ــام أمح ــا رواه اإلم م
ــْن  ــمَّ َم ــوُل: اللُه ــه َيُق ــِه َوآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــيَّ َص ــِمَع النَّبِ ــاًل َس ــُد اهللَ َرُج ــاَل: »َأْنُش َفَق
ُكنْــُت َمــْواَلُه َفَعــِيٌّ َمــْواَلُه، اللُهــمَّ َواِل َمــْن َوااَلُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه«، َقــاَل: َفَقــاَم 

ــِهُدوا()1(. ــًا َفَش ــرَشَ َرُج ــتََّة َع ِس

واضــح أنَّ هــذه الروايــة غــر الروايــة األُوىل، ومكانــا خمتلــف، فالــراوي هنا 
هــو زيــد بــن أرقــم وهنــاك أبــو الطفيــل، ويف روايــة أيب الطفيــل ثاثــون رجــًا، 

وهنــا اثنــا عــرش رجــًا.. فهــام مكانــان خمتلفــان.

الديث الثالث:

ــٍع  ــِن ُيَثْي ــِد ْب مــا رواه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف، والبــزار يف املســند )َعــْن َزْي
ــاَل: »َأْنُشــُد اهللَ  ــَرَ َفَق ــَد امْلِنْ ــاَل: َفَصِع ــِه: َق ــوَن فِي ــا َأنَّ ُأَناًســا َيُقوُل ــَغ َعِليًّ ــاَل: َبَل َق
ــٍد َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــه َســِمَع ِمــَن النَّبِــيِّ  َرُجــاًل َواَل َأْنُشــُدُه إاِلَّ ِمــْن َأْصَحــاِب حُمَمَّ
ــَن  ــْعَد ْب ــِي َس ــا َي ــتٌَّة َومِمَّ ــِه ِس ــا َيِلي ــاَم مِمَّ ــاَم«، َفَق ــْيًئا، إاِلَّ َق ــه َش ــِه َوآلِ َصــىَّ اهللُ َعَلْي
ــْن  ــاَل: »َم ــه َق ــِه َوآل ــىَّ اهلل َعَلْي ــوَل اهلل َص ــَهُد َأنَّ َرُس ــوا: َنْش ــتٌَّة، َفَقاُل ــٍب ِس َوْه

)1( مسند أمحد: 38/ 219، برقم )23144(.
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ــاَداُه«()1(. ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه َوَع ــمَّ َواِل َم ُه ــْواَلُه اللَّ ــِيٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ُكنْ

ــاف  ــراوي واخت ــاف ال ــني الخت ــن األولي ــف ع ــث خيتل ــكاٌن ثال ــذا م وه
ــن  ــر م ــب، وظاه ــن وه ــعد ب ــو س ــام ه ــه الس ــه علي ــهد ل ــذي ش ــدد، وال الع
ــًا يســتطيع فيــه إظهــار  ــام مــا كان يــرتك مكان ــه السَّ ــه علي هــذه األحاديــث أن

ــه. ــهد علي ــه وأش ــة إالَّ وأعلن ــه يف اخلاف حقِّ

الديث الرابع:

ــِن ْبــِن َأيِب َلْيــَى، َقــاَل: َســِمْعُت  مْحَ مــا رواه البــزار يف مســنده: )عــن َعْبــِد الرَّ
َعِليًّــا َينُْشــُد النَّــاَس، َيُقــوُل: »َأْنُشــُد اْمــَرًأ ُمْســلًِا َســِمَع َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه 
ــا َعــرَشَ َرُجــًا، َفَقاُلــوا: َأَخــَذ َرُســوُل  ، إاِلَّ َقــاَم«، َفَقــاَم اْثنَ َوآلِــه َيــْوَم َغِديــِر ُخــمٍّ
ــا النَّــاُس َأَلْســُت َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـَن  َ ، ُثــمَّ َقــاَل: »َأهيُّ اهلل َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلـِـه بَِيــِد َعــِيٍّ
ــُه  ــْوىًل َل ــُت َم ــْن ُكنْ ــمَّ َم ُه ــاَل: »اللَّ ــوَل اهلل َق ــا َرُس ــَى َي ــوا: َب ــِهْم؟«، َقاُل ــْن َأْنُفِس ِم

ُهــمَّ َواِل َمــْن َوااَلُه، َوَعــاِد َمــْن َعــاَداُه«()2(. َفَهــَذا َمــْواَلُه، اللَّ

ــرار  ــدد.. وإق ــاف الع ــراوي واخت ــاف ال ــًا الخت ــع أيض ــكان راب ــذا م وه
ــر  ــو كان األم ــم ل ــره، وللعل ــر دون غ ــة األم ــام بأحقي ــه الس ــه علي ــاس ل الن
يتعلــق بالنــرصة واملحبــة ملــا احتــاج لاستشــهاد هبــم؛ ألنَّــه بــني حمبيــه 
ــه. ــِه َوآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــيِّ َص ــد النب ــة بع ــى اخلاف ــهدهم ع ــام أش ــه، وإنَّ ومنارصي

برقم   ،34  /3 مسنده:  يف  البزار   .)32091( برقم   ،368  /6 شيبة:  أيب  ابن  مصنف   )1(
)786(. النسائي يف الكرى: 7/ 439، برقم )8419(.

)2( مسند البزار: 2/ 235، برقم )632(.
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الديث اخلام�س:

ــا  ، َقــاَل: ُكنَّ ــاِرِث النََّخِعــيِّ مــا رواه الطــراين يف الكبــر: )َعــْن ِرَيــاِح ْبــِن احْلَ
ــُم،  ــُم اْلَعاَمِئ ــاِر َعَلْيِه ــَن اأْلَْنَص ــٌب ِم ــاَء َرْك ــَاُْم، َفَج ــِه السَّ ــِيٍّ َعَلْي ــَع َع ــوًدا َم ُقُع
ــْم  ــا َمْواَلُك ــَاُْم: »َأَن ــِه السَّ ــِيٌّ َعَلْي ــاَل َع ــا، َفَق ــا َمْواَلَن ــَك َي ــَاُم َعَلْي ــوا: السَّ َفَقاُل
ــوُل:  ــه َيُق ــِه َوآلِ ــيَّ َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــْم َســِمْعنَا النَّبِ ــوا: َنَع ــَرٌب؟«، َقاُل ــْوٌم َع ــْم َق َوَأْنُت

ــاَداُه«()1(. ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه َوَع ــمَّ َواِل َم ــْواَلُه، اللُه ــِيٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ــْن ُكنْ »َم

ويف هــذا دليــٌل واضــح عــى أنَّ النــاَس قــد فهمــوا معنــى الواليــة املقصــودة 
ــا النــرصة واملحبــة!! ولكــن أبــى املناوئــون  مــن احلديــث ال كــام يقــول القــوم إنَّ
ــة  إالَّ حتريــف املعــاين فيقــول أحدهــم: )كونــه كاألب، فيجــب عــى األُمَّ
ــد  ــة الوال ــم رأف ــرأف هب ــم وي ــفق عليه ــه أْن يش ه، وعلي ــرَّ ــره وب ــه وتوق احرتام

ــى األوالد()2(. ع

ــمع  ــى الس ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــة مل ــٌب وكفاي ــث حس ــذه األحادي ويف ه
ــه  ــني أحقيت ــر املؤمن ــا أم ــن فيه ــة أعل ــن خمتلف ــة أماك ــذه مخس ــهيد، فه ــو ش وه
ــة َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه  بأمــر النــاس دون غــره ممَّــن اســتأثر بــه خمالفــًا أمــر نبــيِّ األُمَّ

ــه. َوآلِ

ال�سبهة الثانية: لو كان هناك ن�سٌّ فاإّن ال�سحابة اأكرب من اأن يت�سور يف حقهم اأنهم 
يخالفون النبيَّ )�سلى اهلل عليه واآله(!!

)1( املعجم الكبر، للطراين: 4/ 173، برقم )4053(.
)2( رشح الطيبي عى املشكاة: 12/ 3889.



 واقعة الغدير شدفات ورفوف

259

ــر  ــة األم ــى خاف ــة بمعن ــون أّن الوالي ــوا ال يعلم ــة كان ــون الصحاب ــا ك أمَّ
ــِه َوآلِــه فهــذا باطــل وأحاديــث القــوم تشــهد بذلــك  بعــد النبــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْي
فهــذا حديــث رواه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه )واللفــظ لــه(، والبــزار يف مســنده، 
ــو  ــَل َأُب ــاَل: َدَخ ــِه َق ــْن َأبِي ــَد اأْلَْوِديِّ َع ــْن َأيِب َيِزي ــط: )َع ــراين يف األوس والط
ُهَرْيــَرَة امْلَْســِجَد َفاْجَتَمْعنَــا إَِلْيــِه َفَقــاَم إَِلْيــِه َشــابٌّ َفَقــاَل: َأْنُشــُدَك بــاهلل َأَســِمْعُت 
ُهــمَّ  ــْواَلُه اللَّ ــِيٌّ َم ــْواَلُه َفَع ــُت َم ــْن ُكنْ ــِه َوآلــه َيُقــوُل: »َم َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهلل َعَلْي
ــِريٌء  ــَك َب ــا ِمنْ : َأَن ــابُّ ــاَل الشَّ ــْم َفَق ــاَل: َنَع ــاَداُه« َفَق ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه َوَع َواِل َم
ــَك َقــْد َعاَدْيــُت َمــْن َوااَلُه َوَواَلْيــُت َمــْن َعــاَداُه، َقــاَل: َفَحَصَبــُه النَّــاُس  َأْشــَهُد َأنَّ

ــَى()1(. بِاحْلَ

واألكثــر مــن ذلــك حتذيــر النبــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلــه ويف أكثــر مــن موطــن 
مــن انقاهبــم بعــده ورجوعهــم عــن دينهــم القهقــرى، ويشــهد لذلــك الكــم 

اهلائــل مــن الروايــات ويف كتــب الســنة، بــل ومــن الصحيــح، ومــن ذلــك:

الديث الأول:

ــاَل َخَطــَب  ــاٍس َق ــِن َعبَّ مــا رواه البخــاري ومســلم يف صحيحيهــام: )َعــْن اْب
ــْراًل  ــَراًة ُغ ــاًة ُع ــوُروَن إىَِل اهلل ُحَف ــْم حَمُْش ُك ــاَل: »إِنَّ ــه َفَق ــِه َوآلِ ــيُّ َصــىَّ اهللُ َعَلْي النَّبِ
َل َمــْن  }َكمَــا بَدَأْنَــا َأوََّل خَْلــٍق ُنعِيــدُهُ وَعْــدًا عََليْنَــا إِنَّــا ُكنَّــا َفاعِلِــنَ{، ُثــمَّ إِنَّ َأوَّ

برقم   ،102  /17 البزار:  مسند   .)32092( برقم   ،369  /6 شيبة:  أيب  ابن  مصنف   )1(
)9659(. الطراين يف األوسط: 2/ 24، برقم )1111(. قال اهليثمي يف جممع الزوائد: 

9/ 105، عن حديث الطراين: رجاله ثقات.
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ــْم َذاَت  ــُذ هِبِ ــي َفُيْؤَخ تِ ــْن ُأمَّ ــاٍل ِم ــاُء بِِرَج ــُه ُيَ ــُم َأاَل إِنَّ ــِة إِْبَراِهي ــْوَم اْلِقَياَم ــى َي ُيْكَس
ــوُل  ــَدَك، َفَأُق ــوا َبْع ــا َأْحَدُث ــْدِري َم ــاُل: اَل َت ــايِب، َفُيَق ــا َربِّ َأْصَح ــوُل َي ــَاِل َفَأُق الشِّ
يَْتنِــي  ــا تَوَفَّ ــُح }وَُكنْــتُ عََليِْهــمْ شَــِهيدًا مَــا دُمْــتُ فِيِهــمْ َفَلمَّ الِ ــُد الصَّ ــاَل اْلَعْب ــَا َق َك
ُكنْــتَ َأنـْـتَ الرَّقِيــبَ عََليِْهــمْ وََأنـْـتَ عََلــى ُكلِّ شَــيْءٍ شَــِهيدٌ{، َفُيَقــاُل إِنَّ َهُؤاَلِء مَلْ 

ــُذ َفاَرْقَتُهــْم«()1(. ــْم ُمنْ يــَن َعــَى َأْعَقاهِبِ ــوا ُمْرَتدِّ َيَزاُل

الديث الثاين:

ــىَّ  ــيِّ َص ــْن النَّبِ ــِد اهلل)2( َع ــْن َعْب ــا: )َع ــلم وغرمه ــاري ومس ــا رواه البخ م
ــْم  ــنَّ َمِعــي ِرَجــاٌل ِمنُْك َفَع ــْوِض َوَلرُيْ ــَى احْلَ ــْم َع ــا َفَرُطُك ــاَل: »َأَن ــه َق ــِه َوآلِ اهلل َعَلْي
ــوا  ــا َأْحَدُث ــْدِري َم ــَك اَل َت ــاُل إِنَّ ــايِب َفُيَق ــا َربِّ َأْصَح ــوُل َي ــنَّ ُدوِن َفَأُق ــمَّ َلُيْخَتَلُج ُث

ــَدَك«()3(. َبْع

قــال البغــوي: )قــال أبــو حــازم: فســمعني النعــامن بــن عيــاش، فقــال: هكذا 
ــمعته،  ــعيد لس ــى أيب س ــهد ع ــال: أش ــم، فق ــت: نع ــهل؟ فقل ــن س ــمعت م س
ــك ال تــدري مــا أحدثــوا  ــي«، فيقــال: إنَّ ــم منِّ ــد فيهــا، )فأقــول: »إهنَّ وهــو يزي

بعــدك، فأقــول: »ســحقًا ســحقًا، ملــن غــريَّ بعــدي«()4(.

ــش،  ــن قري ــم م ــى أنَّ ــل ع ــي( دلي ــم منِّ ــه )إنَّ ــِه َوآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــه َص فقول

)1( صحيح البخاري: 6/ 97، برقم )4740(. صحيح مسلم: 8/ 157، برقم )7380(.
)2( ابن مسعود.

)3( صحيح البخاري: 8/ 119، برقم )6579(. صحيح مسلم: 7/ 68، برقم )6118(.
)4( رشح السنة: 15/ 171.
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ــّد  ــم مــن ارت ــّد أحــٌد مــن قريــش، وهبــذا يندفــع القــول إنَّ ــه مل يرت ومعلــوٌم أنَّ
ــه. ــِه َوآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــيِّ َص ــد النب بع

وقــال الكرمــاين يف رشح احلديــث: )قولــه يف بعــض الروايــات )أصيحــايب( 
مصغــر األصحــاب وهــو تقليــل عددهــم ومل يــرد بــه خــواص أصحابــه الذيــن 
لزمــوه وعرفــوا صحبتــه فقــد صانــم اهلل تعــاىل وعصمهــم مــن التبديــل، وليس 
املــراد مــن االرتــداد الرجــوع عــن الديــن، إنَّــام هــو التأخــر عــن بعــض احلقــوق 
ــام ارتــد قــوم مــن  والتقصــر فيــه، ومل يرتــد أحــد مــن أصحابــه واحلمــد هلل وإنَّ
ــك ال  ــن وذل ــه يف الدي ــرة ل ــن ال بص ــم ممَّ ــة قلوهب ــن املؤلف ــراب م ــاة األع جف

يوجــب قدحــًا يف الصحابــة املشــهورين()1(.

ــفاعة  ــمولون بالش ــم مش ــوا بأنَّ ــأزق قال ــذا امل ــن ه ــوم م ــرج الق ــي خي ولك
وقــد يعذبــون قليــًا يف النــار، قــال ابــن امللقــن: )قــال الــداودي: وليــس هــذا 
ــا  ــوا وقًت ــل أْن خيتلج ــد حيتم ــه ق ــار؛ ألنَّ ــول الن ــني بدخ ــه للمختلج ــم ب ــام حيت ب
ته مــا شــاء اهلل، ثــمَّ يتلقاهــم اهلل بــام  فيلحقهــم مــن هــول ذلــك )اليــوم( وشــدَّ
ــه ال يشــفع هلــم بعــد؛ ألنَّ  شــاء مــن رمحتــه، وال يــدلُّ قولــه: »ســحًقا ســحًقا« أنَّ
ــام شــاء إىل  ــا ليعاقبهــم ب ــه وقًت اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد يلقــي هلــم ذلــك يف قلب

وقــت يشــاء، ثــمَّ يعطــف قلبــه عليهــم؛ فيشــفع هلــم()2(.

الديث الثالث:

)1( الكواكب الدراري: 17/ 106.
)2( التوضيح: 32/ 274.
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وقــد أخــرج اإلمــام أمحــد، والطــري يف تفســره، والســمرقندي يف تفســره، 
ــْن  ــًا: )َع ــرايب أيض ــن األع ــه، واب ــني وصحح ــتدرك الصحيح ــم يف مس واحلاك
ــوُل اهللِ  ــاَل: »َرُس ــادٍ{)1(، َق ــوْمٍ هَ ــُكلِّ َق ــذِرٌ وَلِ ــا َأنْــتَ مُنْ ــِه: }إِنَّمَ ، يِف َقْولِ ــِيٍّ َع
ــاِد َرُجــٌل ِمــْن َبنـِـي َهاِشــٍم«()2(، ويف روايــة ابــن  َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلِــه امْلُنْــِذُر، َواهْلَ

ــُدوَن«)3(. ــِدي امْلُْهَت َت ــِيُّ هَيْ ــا َع ــَك َي ــاِدي، بِ ــِيٌّ اهْلَ األعــرايب: »َوَع

ــد، فقــال: )ولــكلِّ قــوم  وقــد فــرّس الطــري وغــره اهلــادي باإلمــام والقائ
.)4() ــا إىل رشٍّ ــا إىل خــٍر وإمَّ ــه وهــاٍد يتقدمهــم، فيهدهيــم إمَّ إمــام يأمتُّــون ب

فقضيــة إمامتــه عليــه الســام وتقدمــه عــى النــاس أصبحــت قضيــة معروفــة 
ومتداولــة ال ينكرهــا إالَّ مــن أراد أْن حيجــب شــمس الضحــى بغربــال.

ال�سبهة الثالثة: لو كان هناك ن�سٌّ فلماذا بايع عليٌّ عليه ال�سالم الثالثة بر�ساه!!

ــا التــي تعرضــت للموضــوع أنَّ بيعــة عــيٍّ  ــا يف مجيــع مصادرن الثابــت عندن
عليــه الســام وشــيعته أليب بكــر كانــت باإلجبــار واإلكــراه ! ومــع ذلــك حيــاول 

املخالفــون أْن يتمســكوا هبــا!

ــك لــو ســألتهم عــن احلكــم الرشعــي ملــن بــاع بيتــه باإلجبــار حتــت  مــع أنَّ

)1( سورة الرعد، اآلية: 7.
البيان(: 16/  الطري )جامع  تفسر  برقم )1040(.  بن حنبل: 2/ 306،  )2( مسند أمحد 
357. تفسر السمرقندي: 5/ 272. احلاكم يف املستدرك وصححه: 3/ 140، برقم 

)4646(. قال ابن حجر يف فتح الباري: 8/ 376، إسناده حسن.
)3( ابن األعرايب يف معجمه: 3/ 1079، برقم )2328(.

)4( تفسر الطري: 16/ 353. تفسر الرازي )مفاتيح الغيب(: 19/ 13.
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هتديــد الســاح؟ لقالــوا إنَّ البيــع باطــل!

فكيــف يبطــل البيــع باإلجبــار، وتصــح البيعــة عــى حكــم املســلمني وهــي 
أعظــم وأهــم مــن بيــع بيــت، وألــف بيــت؟!)1(.

ــم  ــر، ولكنَّه ــة أيب بك ــن مبايع ــوا ع ــًا امتنع ــار عموم ــم أّوالً أنَّ األنص لنعل
ــى  ــم ع ــر منه ــٌم كب ــَي قس ــيني، وبق ــلطة القرش ــوف س ــار خ ــع التي ــاقوا م انس

ــه. ــل بيت ــادة وأه ــن عب ــعد ب ــم س ــم منه رفضه

ومل يبايــع كبــار الصحابــة وخرهتــم، مثــل: عــاّمر، وأيب ذّر، وســلامن، 
واملقــداد بــن األســود الكنــدي، وغرهــم، وامتنــع بنــو هاشــم بأمجعهــم وعــى 
ــام واعتصــم اجلميــع يف بيــت  رأســهم البيــت النبــوّي عــيٌّ وفاطمــة عليهــام السَّ
ــام، فلــو كانــت بيعــة أيب بكــر حّقــًا ملــا ختّلــف عنهــا عــيٌّ عليــه  عــيٍّ عليــه السَّ
ــام، وختّلفــه عنهــا شــاهد بطانــا لقولــه صــّى اهلل عليــه وآلــه: »َعــِيٌّ َمــَع  السَّ
ــول  ــر لق ــاهد آخ ــاع أيب ذّر ش ــُث َكاَن«)2(، ويف امتن ــِيٍّ َحْي ــَع َع ــقُّ َم ــقِّ ِواحْلَ احْلَ
ــَدَق  اُء َأْص ــْرَ ــِت الَغ اُء َوالَ َأَقلَّ ــْرَ ــِت اخَل ــا َأَظلَّ ــه: »َم ــه وآل ــّى اهلل علي ــيِّ ص النب
«)3(، فلــو كان قــد بايــع لقلنــا: إنَّ احلــقَّ مــع أيب بكــر المتنــاع الكــذب  ِمــْن َأيِب َذرٍّ
عليــه عــى وفــق احلديــث، ومــا دام مل يبايــع فهــذا معنــاه أّنــه ال يســمح للســانه 

)1( ينظر: االحتجاج، للطريس: ص/53. 
)2( أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد: 235/7، برقم )12031(. 

)3( مسند اإلمام أمحد: 70/11، برقم )6519(، وابن أيب شيبة يف مصنفه: 387/6، برقم 
)32265(، وابن ماجه يف سننه: 55/1، برقم )156(، والرتمذي يف سننه: 145/6، 

برقم )3801(. 
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أْن ينطــق مكّذبــًا باحلــّق وبإعطــاء اخلافــة لغــر أهلهــا كأيب بكــر، فإّنــه إذا نطــق 
بالبيعــة، فبداعــي الصــدق ال ُبــدَّ أْن يلتــزم هبــا، ومــن بــاب آخــر فإّنــه بداعــي 
ــو  ــا دام أب ــه، وم ــّر بحقِّ ــو يق ــام فه ــه السَّ ــيٍّ علي ــه لع ــيلتزم بوالئ ــدق س الص
ــا بكــر، فقــد صــار  ــع أب ــام ومل يباي ــه السَّ ــني علي ــب أمــر املؤمن ــزم جان ذّر الت
ــًا لثبــوت حــقِّ اخلافــة ملــن ال يقبــل احلّجــة إالَّ بدليــل خــارج  مصداقــًا ودلي

عــن شــخص اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام.

ثانيــًا: لــو بايــع أغلــب مــن حــرض يف املدينــة لرجــل، ال يعنــي أحّقيــة ذلــك 
الرجــل باخلافــة والقيــادة، وال ســيام إذا علمنــا بمعرفتهــم بعــدم اســتحقاق مــن 
ــي:  ــوم الســقيفة - نعن ــه يف ي ــل علمهــم باســتحقاق مــن تركــوا بيعت بايعــوه، ب
ــًا، أو  ــا نفاق ــن كون ــرج ع ــم ال خت ــام بيعته ــام - وإنَّ ــه الس ــًا علي ــام علّي اإلم
ــدادًا عــن احلــّق، أو إغــراًء، أو ختويفــًا، أو عــن عقــد  بغضــًا، أو حســدًا، أو ارت

ــًا ملصالــح املســتقبل، إىل غــر ذلــك مــن األســباب الكثــرة. املــايض، أو طلب

ــام قولــه: »الّلهــّم إنِّ أســتعديك عــى  وقــد ورد عــن أمــر املؤمنــني عليــه السَّ
قريــش ومــن أعاهنــم، فإهّنــم قطعــوا رمحــي، وصّغــروا عظيــم منزلتــي، وأمجعــوا 

عــى منازعتــي أمــرًا هــو يل«)1(.

ــام والتزامهــم  ــة عــن مبايعــة أمــر املؤمنــني عليــه السَّ ثالثــًا: إنَّ انقــاب األُمَّ
بأمــر نبّيهــم قــد ســبقه انقابــات كثــرة يف حياتــه صــّى اهلل عليــه وآلــه.

ــة يــوم ُأحــد، ومتنّــت الرجــوع إىل الــرشك طلبــًا للّســامة  فقــد انقلبــت األُمَّ

)1( رشح نج الباغة، البن أيب احلديد املعتزيل: 26/ 179. جممع األمثال، للميداين: 320.
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ــَل انَقَلبُتــم عََلــى َأعَقابُِكــم{)1()2(. ــاتَ َأو ُقتِ ــاىل: }َأَفــِإن مَ ــال اهلل تع ــى ق حّت

ــنٍي  ــوَم ُحنَ وأثبــت القــرآن الكريــم انقاهبــم يــوم ُحنــني بقولــه تعــاىل: }َوَي
ــاَم  ــُم األَرُض بِ ــت َعَليُك ــيئًا َوَضاَق ــم َش ــِن َعنُك ــم ُتغ ــم َفَل ــم َكثَرُتُك إِذ َأعَجَبتُك
ــم ُمدبِِريــَن{)3()4(، مشــرًا إىل انقاهبــم عــى النبــيِّ صــّى اهلل  يُت ــمَّ َولَّ ــت ُث َرُحَب

ــه، وهــذا معلــوم. ــه وتركهــم نرصت ــه وآل علي

وثبــت انقاهبــم خــال مســرهم إىل حنــني وقــد طلبــوا مــن النبــيِّ صــّى اهلل 
عليــه وآلــه أْن تكــون هلــم شــجرة ذات أنــواط، تقليــدًا لبعــض مرشكــي العــرب 
ــم سيســلكون مســالك عــّدة بعــد  حتــى أغضبــوه غضبــًا شــديدًا وتوعدهــم أنَّ

وفاتــه كــام ســلكت اليهــود)5(.

ــي حســمت هبــا  ــة الت ــة املعروف رابعــًا: مــا علــم بحصــول البيعــة، وبالكيفي

)1( سورة آل عمران، اآلية: 144.
)2( ينظر: تفسر السمعاين: 1/ 363-365. تفسر البغوي: 1/ 358. 

)3( سورة التوبة، اآلية: 25.
)4( ينظر: تفسر الثعلبي: 5/ 23. تفسر السمعاين: 2/ 298.

 ،479  /7 شيبة:  أيب  ابن   .)21897( برقم   ،225  /36 مسنده:  يف  أمحد  اإلمام  روى   )5(
برقم )37375(. الرتمذي يف سننه )واللفظ له(: 4/ 35، برقم )2180(: )َعْن َأيِب َواِقٍد 
ِكنَي ُيَقاُل هَلَا:  ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِه مَلَّا َخَرَج إىَِل ُحننَْيٍ َمرَّ بَِشَجَرٍة لِْلُمرْشِ ْيثِيِّ اللَّ
َذاُت َأْنَواٍط ُيَعلُِّقوَن َعَلْيَها َأْسِلَحَتُهْم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، اْجَعْل َلنَا َذاَت َأْنَواٍط َكاَم هَلُْم 
َذاُت َأْنَواٍط، َفَقاَل النَّبِيُّ َصىَّ اهلل َعَلْيِه َوأله: ُسْبَحاَن اهللِ َهَذا َكاَم َقاَل َقْوُم ُموَسى }اْجَعْل 
َكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكْم(، قال الرتمذي: حديث  ِذي َنْفيِس بَِيِدِه َلرَتْ َلنَا إهَِلًا َكاَم هَلُْم آهِلٌَة{ َوالَّ

حسن صحيح.
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ــه  ــيٍّ علي ــام ع ــّق اإلم ــب احل ــاب صاح ــقيفة، ويف غي ــر يف الس ــة أليب بك اخلاف
ــه رســول اهلل صــّى اهلل عليــه وآلــه  ــام الــذي كان منشــغًا بتغســيل ابــن عمِّ السَّ
وتكفينــه وجتهيــزه، ومعــه عميــد بنــي هاشــم عّمــه العّبــاس وباقــي أهــل البيت، 
ــام باحلركــة الفعلية  وإنــاء املوضــوع يف ظــرف مل يســمح لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

واالعــرتاض امليــداين اآلين.

إّن وقــوع البيعــة وإْن كان مرغوبــًا مــن الناحيــة الشــكلية لتصويرهــا مؤّطــرة 
ــًا  ــًا، فاألمــر كان ماضي ــد الشــعبي، وإن كانــت بحقيقتهــا مرشوعــًا حزبي بالتأيي

عــى كلِّ حــاٍل ســواء أ بايــع النــاُس، أم مل يبايعــوا.

ــة،  ــاس البيع ــى أس ــس ع ــب لي ــر املنص ــنّم عم ــك تس ــى ذل ــل ع ــُر دلي وخ
واّتبعــه النــاس رغــم أّنــا آلــت إليــه بوصيــة ممـّـن ســبقه عليــه، وكــذا عثــامن بــن 
ــام بُأســلوب آخــر هــذه  ــة، إّن ــام جــاءه املنصــب ال بالبيعــة وال بالوصي ــان إّن عّف

املــّرة، وهــي الشــورى املّدعــاة، واّتبعــه املســلمون أيضــًا!

ــام بويــع لــه بالواليــة يف زمــن الرســول صــّى  والعجيــب أّن علّيــًا عليــه السَّ
ــه  ــّى اهلل علي ــه ص ــد رحيل ــة بع ــة الظاهري ــن الناحي ــذ م ــه، ومل تنف ــه وآل اهلل علي
وآلــه!! ممـّـا يدّلــل عــى أّن املقاييــس التــي حكمــت الوضــع اإلســامي ليســت 
هــي نفســها التــي أرادهــا الرســول صــّى اهلل عليــه وآلــه، فمــن بايعــوه مل يّتبعــوه، 
ومــن حصــل عــى اخلافــة ببيعــة مدعــاة أو نــصٍّ أو شــورى - وهــذه الثاثــة ال 

متنــح لصاحبهــا حّقــًا مــا حســب املقيــاس اإلســامي الصحيــح.

والــذي يبــدو أّن املخالفــني يعرفــون جيــدًا أنَّ البيعــة باإلكراه واإلجبــار باطلة 
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رشعــًا، وأنَّ كلَّ تــرصف ُأجــر عليــه اإلنســان كالعــدم، فــا يصــر املبايــع جــرًا 
ــد  ــمَّ بالتهدي ــد متــت باخللســة يف َأّوهلــا، ث ــًا! وإِنَّ بيعــة أيب بكــر ق ــًة رشعي خليف

ــا فلتــة)1(! بقــّوة الســيف؛ ولــذا وصفهــا عمــر بأنَّ

الشــبهة الرابعــة: إنَّ حادثــة الغديــر منســوفة مــن األســاس، وذلــك أنَّ عليــًا 
ــام مل يكــن مــع النبــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلــه يف خروجــه إىل احلــّج مــن  عليــه السَّ

ــام هــو باجلحفــة؟ املدينــة الــذي مــرَّ يف طريقــه بغديــر خــم، ألنَّ غديــر خــم إنَّ

وهــذا الــكام مــردود بــام يف صحيحــي البخــاري ومســلم: )عــن جابــِر بــِن 
عبــد اهلل َريِضَ اهلل َعنُْهــاَم َأنَّ النَّبِــيَّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلــه َأَهــلَّ َوَأْصَحاُبــُه بِاحْلَــجِّ 
َوَلْيــَس َمــَع َأَحــٍد ِمنُْهــْم َهــْدٌي َغــْرِ النَّبِــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلِــه َوَطْلَحــَة َوَكاَن 
ــوُل اهللِ  ــِه َرُس ــلَّ بِ ــاَم َأَه ــُت بِ ــاَل: َأْهَلْل ــْدُي َفَق ــُه اهْلَ ــِن َوَمَع ــْن اْلَيَم ــِدَم ِم ــِيٌّ َق َع

ــِه َوآلِــه...( وذكــر متــام احلديــث)2(. َصــىَّ اهلل َعَلْي

وســأنقل نــّص مــا قالــه الطحــاوي احلنفــي يف رشح مشــكل اآلثــار: )حدثنــي 

)1( روى أمحد بن حنبل وغره يف حديث السقيفة: )عن اْبِن َعبَّاٍس... قال عمر: َوَقْد َبَلَغنِي 
نَّ اْمُرٌؤ َأْن َيُقوَل: إِنَّ َبْيَعَة َأيِب  َأنَّ َقاِئًا ِمنُْكْم َيُقوُل: َلْو َقْد َماَت ُعَمُر، َباَيْعُت ُفاًنا، َفا َيْغرَتَّ
َها، َوَلْيَس فِيُكُم اْلَيْوَم  َا َكاَنْت َكَذلَِك، إالَّ َأنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َوَقى رَشَّ َبْكٍر َكاَنْت َفْلَتًة، َأال َوإِنَّ
َ َرُسوُل اهللِ َصىَّ اهلل  َنا ِحنَي ُتُويفِّ ُه َكاَن ِمْن َخَرِ َمْن ُتْقَطُع إَِلْيِه اأْلَْعنَاُق ِمْثُل َأيِب َبْكٍر، َأاَل َوإِنَّ
لَُّفوا يِف َبْيِت َفاطَِمَة بِنِْت َرُسوِل اهللِ َصىَّ  ، َوَمْن َكاَن َمَعُهاَم، خَتَ َبْرَ َعَلْيِه َوآلِه: َأنَّ َعِليًّا َوالزُّ
لََّفْت َعنَّا اأْلَْنَصاُر بَِأمْجَِعَها يِف َسِقيَفِة َبنِي َساِعَدَة...(، مسند أمحد: 1/  اهلل َعَلْيِه َوآلِه، َوخَتَ
البزار يف  برقم )32868(.  املصنف: 6/ 452،  ابن أيب شيبة يف  برقم )391(.   ،452

مسنده: 1/ 299، برقم )194(.
)2( صحيح البخاري:3/ 4، برقم )1785(. صحيح مسلم: 4/ 39، برقم )3009(.
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عطــاء قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري يف ُأنــاس معــي قــال: قــدم 
ــَم  ــه: »ب ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــيُّ َص ــه النب ــال ل ــعايته فق ــن س ــب م ــن أيب طال ــيُّ ب ع
ــه«، قــال: »فأهــد  ــِه وآلِ أهللــت يــا عــّي؟«، قــال: »بــا أهــل النبــيُّ َصــىَّ اهلل َعَلْي
ــا لــه يف ذلــك بتوفيــق اهلل عــزَّ وجــلَّ  وامكــث حرامــًا كــا أنــت«، فــكان جوابن
ــام كــام ذكــر مل يكــن مــع النبــيِّ َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلـِـه  وعونــه: أّن عليــًا عليــه السَّ
ــه  ــر خــم، ولكنَّ ــه بغدي ــة الــذي كان مــروره في يف خروجــه إىل احلــّج مــن املدين
ــه  ــة يف طريقــه الــذي كان مــروره في ــه مــن مكــة إىل املدين قــد كان معــه يف إقبال
ــه  ــِه وآلِ ــىَّ اهلل َعَلْي ــيُّ َص ــه النب ــه ل ــا قال ــون م ــل أْن يك ــد حيتم ــم، فق ــر خ بغدي
هنــاك كان يف رجعتــه مــن حّجــه، وإنَّــام يكــون ذلــك حمــاالً كــام ذكــرت لــو كان 
ــِه وآلِــه قــال لــه هــذا يف القــول يف خروجــه  يف احلديــث أنَّ النبــيَّ َصــىَّ اهلل َعَلْي
إىل مكــة متوجهــًا لــه، وقــد وجدنــا بحمــد اهلل ونعمتــه يف ذلــك حديثــًا صحيــح 
اإلســناد خيــر أنَّ ذلــك القــول الــذي كان مــن رســول اهلل َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلـِـه 
ــام بغديــر خــم إنَّــام كان يف رجوعــه إىل املدينــة مــن حّجــه ال يف  لعــيٍّ عليــه السَّ

خروجــه منهــا إىل حّجــه()1(.

ــه  ــد خروج ــر عن ــث الغدي ــو كان حدي ــتقيم ل ــر ليس ــن األم ــم مل يك وللعل
ــه َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلـِـه  َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه وآلـِـه، ومل يكــن ليحقــق غايتــه الربانيــة فإنَّ
خــرج باحلجــاج مــن أهــل املدينــة فقــط، والنــاس مــن باقــي األمصــار زرافــاٍت 
ــع  ــدأ مج ــق مب ــع فيتحق ــه اجلمي ــع مع ــد رج ــه فق ــد رجوع ــا عن ــًا، أمَّ ووحدان

ــاب. ــن الذه ــوع َأوىل م ــد الرج ــاس عن الن

)1( رشح مشكل اآلثار: 5/ 15.
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اخلامتة:

ــم  ــه أه ــُت في ــبهات وردود( بّين ــر، ش ــة الغدي ــث )واقع ــوان البح كان عن
ــذه  ــد ه ــت بتفني ــر، وقم ــوم الغدي ــول ي ــوم ح ــا الق ــي أثاره ــبهات الت الش

الشــبهات، وقــد اســتنتجنا مــن خــال البحــث:

ــال  ــدي حي ــوف األي ــاكتًا مكت ــَق س ــام مل يب ــه السَّ ــًا علي ــام علّي 1- إّن اإلم
مــا تــمَّ مــن مؤامــرة لســلِب احلــقِّ أهلــه، فــكان ُيطــرق عــى مســامع القــوم مــا 

ــام ســنحت الفرصــة. جــرى يــوم الغديــر كلَّ

ــام حتــى قامــوا  2- إّن الصحابــة بأمجعهــم أقــروا بالواليــة لعــيٍّ عليــه السَّ
بتهنئتــه، ومــع هــذا أنكــروا لغايــات يف النفــوس.

3- إّن مبايعــة أمــر املؤمنــني للثاثــة مل تكــن عــن رضــا ورغبــة، بــل كانــت 
قهــرًا وإجبــارًا، وكانــت مقاومــة اإلمــام هلــذا االغتصــاب ســلمّية حفاظــًا عــى 

ــة. وحــدة األُمَّ

ــام مل يكــن مــع النبــيِّ صــىَّ  ــًا عليــه السَّ 4- تفنيــد القــول بــأنَّ اإلمــام علّي
ــجِّ  ــه للح ــال ذهاب ــه ح ــن مع ــه مل يك ــا بأنَّ ــر، وأقررن ــوم الغدي ــه ي ــه وآل اهلل علي
ولكنَّــه كان معــه عنــد عودتــه وهــذا أدعــى الجتــامع النــاس وحصــول املبتغــى 

مــن التبليــغ.

وصىَّ اهلل عى حمّمد وآله الطيبني الطاهرين.

امل�سادر واملراجع:
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االحتجــاج، الطــريس، أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب 
الطــريس، تعليقــات: حمّمــد باقــر اخلرســان، مطابــع النعــامن، النجــف األرشف، 

1386هـــ/1966م.

تفســر القــرآن، الســمعاين، أبــو املظفــر منصــور بــن حمّمــد بــن عبــد اجلبــار 
)ت:489هـــ(، دار الوطــن، الريــاض، ط1، 1418هـ

التوضيــح لــرشح اجلامــع الصحيــح، ابــن امللقــن، رساج الديــن أبــو حفــص 
عمــر بــن عــيِّ بــن أمحــد الشــافعي املــرصّي )ت:804هـــ(، حتقيــق: دار الفــاح 
ــق، ط1، 1429 هـــ /  ــوادر، دمش ــرتاث، دار الن ــق ال ــي وحتقي ــث العلم للبح

2008 م

ــن  ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــري(، أب ــر الط ــرآن )تفس ــل الق ــان يف تأوي ــع البي جام
جريــر بــن يزيــد بــن كثــر )ت: 310هـــ( حتقيــق: أمحــد حمّمــد شــاكر، مؤسســة 

الرســالة، بــروت، 1420هـــ/2000م

اجلامــع الكبــر، ســنن الرتمــذي، أبو عيســى حمّمد بــن عيســى )ت:279هـ(، 
ــروت، ط1،  ــامي، ب ــرب اإلس ــاء الغ ــروف، دار إحي ــواد مع ــار ع ــق: بش حتقي

1418هـ/1998م.

ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل )ص ــور رس ــن ُأم ــرص م ــح املخت ــند الصحي ــع املس اجلام
وآلــه( وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(، حمّمــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم 
ــن  ــق: حممــد زهــر ب ــد اهلل )ت:256هـــ(، حتقي ــو عب ــن املغــرة البخــاري، أب ب
نــارص النــارص، دار طوق النجــاة، بــروت )الطبعــة الســلطانية(، ط1، 1422هـ 
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/2002م

ــ (،  ســنن ابــن ماجــة، القزوينــي، أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن يزيــد )ت: 275 هـ
ــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الفكــر، بــروت. حتقيــق: حممَّ

الســنن الكــرى، النســائي، أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب )ت: 
1406هـــ/1986م حلــب،  اإلســامية،  املطبوعــات  مكتــب  303هـــ(، 

رشح الســنة، البغــوي، أبــو حمّمــد احلســني بــن مســعود بــن حمّمــد بــن الفــراء 
ــد زهــر  ــاؤوط، حمّم ــق: شــعيب األرن البغــوي الشــافعي )ت: 516هـــ(، حتقي

الشــاويش، املكتــب اإلســامي، دمشــق، بــروت، ط2، 1403هـــ / 1983م

ــق  ــن حقائ ــف ع ــمى بـــ )الكاش ــح املس ــكاة املصابي ــى مش ــي ع رشح الطيب
الســنن(، الطيبــي، رشف الديــن احلســني بــن عبــد اهلل )ت: 743هـــ(، حتقيــق: 
ــة، ط1،  ــة املكرم ــاز، مك ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد احلمي د. عب

1417 هـــ /1997 م.

ــد  ــن حُمَمَّ ــة اهلل ب ــد بــن هب ــد احلمي ــد، عب ــن أيب احلدي رشح نــج الباغــة، اب
احلســيني )ت: 655هـــ(. حتقيــق: حممــد أيب الفضــل إبراهيــم، مطبعــة عيســى 

احللبــي، القاهــرة، 1381هـــ

ــو الفضــل أمحــد بــن  فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، العســقاين، أب
عــي بــن حجــر )ت:852هـــ( حتقيــق: حمــّب الديــن اخلطيــب، حمّمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار املعرفــة، بــروت، 1379هـــ/1959م

ــرو  ــن ش ــهردار ب ــن ش ــرويه ب ــي، ش ــاب، الديلم ــور اخلط ــردوس بمأث الف
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يــه بــن فناخــرسو، أبــو شــجاع اهلمــذاين )ت: 509هـــ(، حتقيــق: الســعيد بــن 
ــروت، ط1، 1406 هـــ /  ــة، ب ــب العلمي ــارش: دار الكت ــول، الن ــيوين زغل بس

1986م.

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلبــي(، أمحــد بــن حمّمــد بن 
إبراهيــم، أبــو إســحاق )ت: 427هـــ( حتقيــق: اإلمــام أيب حمّمــد بــن عاشــور، 
ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــاعدي، دار إحي ــر الس ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي مراجع

بــروت، ط1، 1422 هـــ / 2002 م

الكواكــب الــدراري يف رشح صحيــح البخــاري، الكرمــاين، حمّمــد بــن 
يوســف بــن عــّي بــن ســعيد، شــمس الديــن )ت: 786هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث 

ــروت، ط2، 1401هـــ / 1981م العــريب، ب

ــابوري )ت:  ــد النيس ــن حمّم ــد ب ــل أمح ــو الفض ــداين، أب ــال، املي ــع األمث جمم
ــروت ــة، ب ــد، دار املعرف ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــق: حمّم 518هـــ(، حتقي

جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، اهليثمــي، عــي بن أيب بكــر )ت: 973هـــ( دار 
الريان للــرتاث، القاهــرة، 1407 هـ/1987م

ــد  ــن عب ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــابوري، أب ــني، النيس ــى الصحيح ــتدرك ع املس
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــم )ت:405هـــ(، حتقي اهلل احلاك

ــروت، ط1، 1411هـــ/1990م ــة، ب العلمي

مســند أمحــد، الشــيباين، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل )ت:241هـ( مؤسســة 
ــالة، بروت، 1420هـ/1999م. الرس
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ــق:  ــر )ت:292هـــ(، حتقي ــن عم ــد ب ــر أمح ــو بك ــزار، أب ــزار، الب ــند الب مس
ــروت، ط1، 1409هـــ /  ــرآن، ب ــوم الق ــة عل ــن، مؤسس ــد الرمح ــوظ عب حمف

1989م

املســند الصحيــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل )صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه(، )صحيــح مســلم( مســلم بــن احلجــاج، أبــو احلســن القشــري 
النيســابوري )ت: 261هـــ( حتقيــق: حمّمــد فــؤاد عبــد الباقــي دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب، بــروت. 

ــن  ــامة ب ــن س ــد ب ــن حمّم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــاوي، أب ــار، الطح ــكل اآلث مش
ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــلمة األزدي )ت: 321هـــ(، دار الكت س

ــن  ــد اهلل ب ــر عب ــو بك ــيبة، أب ــن أيب ش ــار، اب ــث واآلث ــف يف األحادي املصن
حمّمــد بــن أيب شــيبة الكــويف )ت:235هـــ(، حتقيــق: كــامل احلــوت، نــرش مكتبــة 

ــاض، ط1، 1409هـــ/1989م. ــد، الري الرش

ــراء  ــعود الف ــن مس ــني ب ــد احلس ــو حمّم ــوي(، أب ــر البغ ــل )تفس ــامل التنزي مع
)ت:516هـــ( حتقيــق: خالــد العــك، مــروان ســوار، دار املعرفة، بــروت، ط2، 

/1987م. 1407هـ 

ــعيد  ــو س ّي، َأُب ــرْصِ ــاد اْلَب ــن ِزَي ــد ب ــن حُمَمَّ ــد ب ــرايب، أمْحَ ــن األع ــم، اب املعج
)ت: 340هـــ( حتقيــق: عبــد املحســن بــن إبراهيــم، مطبعــة دار ابــن اجلــوزي، 

الدمــام، ط1، 1418هـــ/ 1997م

املعجــم األوســط، الطــراين، أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد )ت: 360هـــ(، 
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حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل بــن حمّمــد عبــد املحســن بــن إبراهيــم احلســيني، 
دار احلرمــني، القاهرة، 1415هـــ/ 1995م.

أيــوب  أمحــد  بــن  ســليامن  القاســم  أبــو  الطــراين،  الكبــر،  املعجــم 
)ت:360هـــ(، حتقيــق: محــدي الســلفي، نــرش مكتبة العلــوم واحلكــم، املوصل، 

/1983م. 1403هـــ  ط2، 

ــن  ــر الدي ــرازي(، فخ ــر ال ــر )تفس ــر الكب ــّمى التفس ــب املس ــح الغي مفاتي
حمّمــد بــن عمــر بــن احلســني )ت:606هـــ(، قــدم لــه الشــيخ خليــل امليــس، دار 

الفكــر، بــروت، 1415هـــ/1995م.



6- حمور الدرا�سات املهدوية

- الإمام املهدي عليه ال�سالم يف خطبة الغدير.
- واقعة الغدير واإمامة املهدي عليه ال�سالم.

- الغدير وثقافة الإنتظار.
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واقعة الغدير وأثرها يف تنمية روح انتظار ظهور اإلمام احلجة عجل اهلل 
تعاىل فرجه الشريف

اأ. د. مرت�سى عبا�س فالح ح�سن ال�سلمي

املقدمة

ــه  ــى وآل ــي املصطف ــى النب ــام ع ــاة والس ــني، والص ــد هلل رّب العامل احلم
ــد.. ــن... وبع الطاهري

إّن موضوعــات التنميــة مــن املوضوعــات املهمــة التــي هلــا مــن الــرواج اليوم 
ماهلــا ! فضــًا عــن ذلــك فــإن هــذا املوضــوع قــد طــرق يف القــرآن الكريــم مثلام 
يف الصــاة، واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، واحلــج، وغــر ذلــك، ويف 
كام الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( والســيام يف خطبــة الغديــر، ويف كام أهــل 
بيتــه الطاهريــن )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ويف تراثنــا اخلالــد مــن خطــب وأمثــال، 

وشــعر، وغــر ذلــك.

إّن مصطلــح التنميــة وداللتــه اللغويــة عــى النــامء والزيــادة كان ذات معــاٍن 
ــان)2( ــادق اخلرس ــد ص ــيد حمم ــر الس ــد ذك ــا)1(، وق ــب متعلقه ــددة بحس متع
مــا جــاء يف تقريــر لألمــم املتحــدة بــأن التنميــة البرشيــة تعنــي توســيعًا حلريــات 

)1( ينظر: مقاييس اللغة: ابن فارس: 479/5. 
)2( ينظر: الرسول األعظم )صى اهلل عليه وآله( والتنمية البرشية - الرتاحم إنموذجًا، ص10. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

278

س
الجزء الخام

البــرش فيــام خيتارونــه مــن حيــاة الئقــة متناميــة يف ذلــك)1(.

ــرًا  ــي تطوي ــام يعن ــوم اإلس ــة يف مفه ــى ودالالت التنمي ــظ ان معن وياح
وإنــامًء للطاقــات البرشيــة وصــوالً هبــا اىل األفضــل فاألفضــل)2(، وهــذا بطبيعــة 
احلــال يفــرتض أن يأخــذ دوره املهــم يف كل جانــب نوعــيٍّ مــن أخــاق اإلنســان 
وســلوكياته الفضــى)3(، ليحقــق األهــداف التــي تســعى إليهــا التنميــة يف تــرك 
اآلثــار اإلجيابيــة يف اآلخريــن بخــاف املجتمعــات الغربيــة مثًا والتــي هتدف اىل 
زيــادة دخــل الفــرد عــى الصعيــد املــادي غالبــًا وهــذا مــا تــرك أثــره يف حصــول 
الفــوىض والتناقــض بــني فئــات متنوعــة مــن املجتمعــات غــر اإلســامية)4(؛ 
فالعــاج مل يكــن للجوهــر والنــوع يف اإلنســان، مــع توفــر الرعايــة واألجــواء 
ــوق يف  ــات التف ــى درج ــة اىل أع ــات البرشي ــى بالطاق ــام يرق ــك، ب ــة لذل املائم
ــٍر نوعــيٍّ يعــود  ــق تغي ذلــك الصفــو النوعــي ألخــاق وجهــود البــرش لتحقي

باخلــر كلــه عليهــم.

ــر وأثرهــا يف  ــان )واقعــة الغدي ــة يف بي ــا أتــت فكــرة البحــث بالكتاب مــن هن
تنميــة انتظــار ظهــور اإلمــام احلجــة املنتظــر )عــج(( وذلــك عــى وفــق مــا يــأيت: 
ــة واالنتظــار  ــدة اإلمامــة والتمســك بالوالي ــر مائ املبحــث األول: واقعــة الغدي
ــة  ــوء خطب ــًا ويف ض ــة قرآني ــان للواقع ــا بي ــج(، وهن ــة )ع ــام احلج ــور اإلم لظه

)1( ينظر: تقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، 2011م، ص1. 
)2( ينظر: الرسول األعظم )صى اهلل عليه وآله(: 10. 

)3( ينظر: املصدر نفسه: 22. 
)4( ينظر: الرسول األعظم )صى اهلل عليه وآله(: 23-22. 



 واقعة الغدير وأ ر ا لي تنمية روم ااترار  رور اإلمام اليجة  جل د رعالى فرجه الشريو

279

الرســول يف غديــر خــّم.

ــار  ــروح انتظ ــة ل ــة الذاتي ــر يف التني ــة الغدي ــر واقع ــاين: أث ــث الث ــا املبح أم
وظهــور اإلمــام احلجــة )عــج(، ويتلــوُه املبحــث الثالــث: أثــر واقعــة الغديــر يف 
التنميــة االجتامعيــة لــروح انتظــار ظهــور اإلمــام احلجــة )عــج(، يشــتمل عــى 
مبــادئ تســاعد عــى تنميــة العمــل االجتامعــي فضــًا عــن التعــاون عــى الــّر 
والتقــوى وبيــان أثــر ذلــك يف انتظــار ظهــور اإلمــام املنتظــر )عــج(، ثــم اخلامتــة، 

فقائمــة املصــادر واملراجــع 

ــان  ــر وبي ــة لواقعــة الغدي ــراءة تأويلي ــه ق ــه ان ــه يمكــن القــول في إن هــذا كل
ــرص  ــب الع ــام صاح ــود اإلم ــات وج ــارشة يف اثب ــر املب ــارشة وغ ــا املب آثاره
والزمــان )عــج( وتنميــة روح األمــل عنــد اإلنســانية النتظــار ظهــوره املبــارك 
ــامء يف  ــمَّ الن ــْن ث ــة وِم ــة واألخاقي ــب الروحي ــة اجلوان ــاج اىل تنمي ــذا حيت وه
ــه  ــار وآل ــول املخت ــأيّس بالرس ــان املت ــك اإلنس ــن لذل ــر يف الداري ــزاء واألج اجل

ــني(. ــم أمجع ــاىل عليه ــوات اهلل تع ــار )صل األطه

املبحث الأول

الجة  الإمام  لظهور  والإنتظار  بالولية  والتم�سك  الإمامة  مائدة  الغدير  واقعة 
عجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف

للتنمية تعاريف متعددة ومتقاربة يف املعنى.
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ــي  ــر(()1(، وتعن ــامء وكث ــال ينمــي ون ــى اللغــوي: ))نمــى امل مجعــت يف املعن
إصطاحــًا: االنتقــال باملجتمــع مــن الوضــع الثابــت اىل وضــع أعــى وأفضــل 
ــًا  ــل فض ــا لألفض ــة وتوظيفه ــات الكامن ــتثامر الطاق ــن اس ــه م ــل إلي ــا تص وم
ــرات. ــادة اخل ــة لزي ــرص مائم ــر ف ــة وتوف ــدرات التعليمي ــيع الق ــن وتوس ع

وترتبــط هبــا التنمية البرشيــة، إذ تعني: ))توســيع حلريــات البــرش وإمكانياهتم 
ــات  ــدود االحتياج ــاوز ح ــدونا. يتج ــا وينش ــي خيتارون ــاة الت ــون احلي فيعيش
االساســية اىل الكثــر مــن الغايــات االخــرى الرضوريــة ليعيــش حيــاة الئقــة((

.)2(

ممــا يدفــع اإلنســان ان حيســن عملــه ليتقــدم نحــو اإلمــام فهــي تبني اإلنســان 
ــًا)3(. وتريب شــخصيته ذاتي

ــَس  ــْوَم َيِئ ــاىل: ))اْلَي ــه تع ــا قول ــدة، ومنه ــورة املائ ــن س ــات م ــا آي ــو قرأن ول
ِذيــَن َكَفــُروْا ِمــن ِدينُِكــْم َفــَا خَتَْشــْوُهْم َواْخَشــْوِن اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم  الَّ
َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســَاَم ِدينــًا(( ] ســورة املائــدة: اآلية 
3 [. ســتاحظ كيــف أنَّ الذيــن كفــروا قــد يئســوا وضعفــت شــوكتهم بعــد قوة 
عقيــدة اإلســام وإْن كانــت يف نفــوس القليلــني إالّ أّنــم الفئــة القليلــة املنتــرصة 
بــإذن اهلل تعــاىل. وتلخيــص اهلــدف اإلهلــي هنــا هــو إجيــاد املجتمــع املثــايل يف كل 

يشء يرضــاه تعــاىل وهــذا املجتمــع هــو املجتمــع اإلســامي.

)1( دائرة معارف القرن العرشين ج10، 379. 
)2( تقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، ص1. 

)3( ُينظر: التنمية البرشية: حسون البطاط، ص 13. 
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ــِه َفَســْوَف  ــدَّ ِمنُكــْم َعــن ِدينِ ــوْا َمــن َيْرَت ِذيــَن آَمنُ ــا الَّ َ ــا َأهيُّ وقولــه تعــاىل: ))َي
ــَن  ــَى اْلَكافِِري ٍة َع ــزَّ ــنَي َأِع ــَى امْلُْؤِمنِ ــٍة َع ــُه َأِذلَّ ــْم َوحُيِبُّوَن ــْوٍم حُيِبُُّه ــْأيِت اهللُّ بَِق َي
اُفــوَن َلْوَمــَة آلِئــٍم َذلـِـَك َفْضــُل اهللِّ ُيْؤتِيــِه َمــن َيَشــاُء  جُيَاِهــُدوَن يِف َســبِيِل اهللِّ َوالَ خَيَ
ــوَن  ــَن ُيِقيُم ِذي ــوْا الَّ ــَن آَمنُ ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهللُّ َوَرُس ــاَم َولِيُُّك ــٌم * إِنَّ ــٌع َعِلي َواهللُّ َواِس
ــَن  ِذي ــوَلُه َوالَّ ــَولَّ اهللَّ َوَرُس ــن َيَت ــوَن * َوَم ــْم َراِكُع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــَاَة َوُيْؤُت الصَّ
ــات 56-5-54  ــدة: اآلي ــورة املائ ــوَن(( ] س ــُم اْلَغالُِب ــْزَب اهللِّ ُه ــإِنَّ ِح ــوْا َف آَمنُ
ــر  ــدوا خ ــن اقت ــم الذي ــوله وه ــع اهلل ورس ــن يتب ــات م ــن صف ــدث ع [. تتح
اقتــداء هبــام وبالعمــل عــى وفــق مــا اراد اهلل تعــاىل ســيكونون خــر النــاس إيامنــًا 

ــه(. ــه وآل ــى اهلل علي ــد الرســول )ص ــنة بع ــوًة حس وســلوكًا وأس

ــَك َوإِن  بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ويــأيت قولــه تعــاىل: ))َيــا َأهيُّ
ــْوَم  ــِدي اْلَق ــاِس إِنَّ اهللَّ الَ هَيْ ــَن النَّ ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُّ َيْعِصُمــَك ِم ــاَم َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ملَّ
اْلَكافِِريــَن(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 67 [. وهــي آيــة البــاغ بعــد اســتعراض مــا 
كان قــد حصــل يف األمــم الســابقة ومــا أنــزل عليهــم مــن التــوراة واإلنجيــل، 
ــاح  ــّق يف إص ــن احل ــدة الدي ــي فائ ــا ه ــان م ــيئة، لبي ــم الس ــن أعامهل ــًا ع وفض

املجتمــع وســعادته.

ــويِل  ــوْا يِب َوبَِرُس ــنَي َأْن آِمنُ ــُت إىَِل احْلََواِريِّ ــاىل: ))َوإِْذ َأْوَحْي ــه تع ــأيت قول وي
نَــا ُمْســِلُموَن(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 111 [. واملتعلقــة  َقاُلــَوْا آَمنَّــا َواْشــَهْد بَِأنَّ
بإيــامن احلواريــني بــاهلل وبرســوله وأنــم مســلمون، ثــم قولــه تعــاىل: ))إِْذ َقــاَل 
ــَن  َل َعَلْينـَـا َمآِئــَدًة مِّ ــَك َأن ُينـَـزِّ ــوَن َيــا ِعيَســى اْبــَن َمْرَيــَم َهــْل َيْســَتطِيُع َربُّ احْلََواِريُّ
ْؤِمنـِـنَي(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 112 [. التــي  ُقــوْا اهللَّ إِن ُكنُتــم مُّ ــاَمِء َقــاَل اتَّ السَّ
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ــوْا  ــة: ))َقاُل ــأيت اآلي ــه الســام( فت ــاع النبــي )علي ــدة مــن اتب بينــت طلبهــم املائ
ــا  ــوَن َعَلْيَه ــا َوَنُك ــْد َصَدْقَتنَ ــَم َأن َق ــا َوَنْعَل ــنَّ ُقُلوُبنَ ــا َوَتْطَمِئ ــْأُكَل ِمنَْه ــُد َأن نَّ ُنِري
ــاِهِديَن(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 113 [. تفســر طلبهــم املائــدة بأنــم  ِمــَن الشَّ
ــق  ــوا التصدي ــّي القلــوب، وليتيقن ــدون أن يأكلــوا منهــا وان يعيشــوا مطمئن يري

برســوهلم، فيشــهدون عــى تلــك املائــدة املنّوعــة هبــذه املطالــب.

ــَدًة  ــا َمآِئ ــِزْل َعَلْينَ ــا َأن نَ ــمَّ َربَّ ُه ــَم اللَّ ــُن َمْرَي ــاَل ِعيَســى اْب ــة: ))َق ــأيت اآلي ــم ت ث
ــا َوَأنــَت َخــْرُ  نــَك َواْرُزْقنَ ــًة مِّ ــا َوآِخِرَنــا َوآَي لِنَ َوَّ ــا ِعيــدًا ألِّ ــاَمِء َتُكــوُن َلنَ ــَن السَّ مِّ
ــة  ــفة املائــدة احلقيقي ــني فلس ــة 114[. لتب ــورة املائــدة: اآلي ــنَي(( ] س اِزِق الرَّ
)املعنويــة( وهــي مائــدة )اإلمامــة( بعــد ذكــر املائــدة )املاديــة( يف اآليــة: ))َقاُلــوْا 
ــْأُكَل ِمنَْهــا َوَتْطَمِئــنَّ ُقُلوُبنـَـا َوَنْعَلــَم َأن َقــْد َصَدْقَتنـَـا َوَنُكــوَن َعَلْيَهــا ِمــَن  ُنِريــُد َأن نَّ
ــاِهِديَن(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 113 [، وكيــف امتــداد زمــن تلــك املائــدة  الشَّ

وكيــف أنــا عيــد لألولــني واآلخريــن.

ُبُه  هُلـَـا َعَلْيُكــْم َفَمــن َيْكُفــْر َبْعُد ِمنُكــْم َفــإيِنِّ ُأَعذِّ فتــأيت اآليــة: ))َقــاَل اهللُّ إيِنِّ ُمنَزِّ
ــَن اْلَعامَلِــنَي(( ] ســورة املائــدة: اآليــة 115 [. بتحذيــر  ــُه َأَحــدًا مِّ ُب َعَذابــًا الَّ ُأَعذِّ

اهلل تعــاىل مــن عصيــان النــاس بعــد هــذه املائــدة املنوعــة ماديــًا ومعنويــًا.

ــنَي  اِدِق ــُع الصَّ ــْوُم َينَف ــَذا َي ــاَل اهللُّ َه ــدة: ))َق ــورة املائ ــن س ــة 119 م ويف اآلي
يِضَ اهللُّ  ــدًا رَّ ــا َأَب ــَن فِيَه ــاُر َخالِِدي ــا األَْنَ تَِه ــن حَتْ ــِري ِم ــاٌت جَتْ ــْم َجنَّ ــْم هَلُ ِصْدُقُه
َعنُْهــْم َوَرُضــوْا َعنـْـُه َذلـِـَك اْلَفــْوُز اْلَعظِيــُم(( يظهــر كيــف ينفــع الصــدق احلقيقي 
أهلــه باتبــاع منهــج الواليــة احلقــة، وكيــف ســيعود ذلــك عــى النــاس بالنفــع 
يف الدنيــا واالخــرة يف ظــل رضــوان اهلل عليهــم وتنعمهــم يف نعيــم الدنيــا 
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واالخــرة، وبذلــك يكــون الفــوز العظيــم... ثــم اخلتــام باآليــة 120 مــن ســورة 
ٍء َقِديــٌر((  ــاَمَواِت َواألَْرِض َوَمــا فِيِهــنَّ َوُهــَو َعــَى ُكلِّ يَشْ املائــدة: ))هللِِّ ُمْلــُك السَّ
ببيــان ملكــه تعــاىل لــكل يشء وهــو ســبحانه القــادر عــى كل يشء... ويف توفيــق 

النــاس للخــر كلــه يف حالــة اختيارهــم للمنهــج احلــق.

إن هــذه اآليــات املباركــة وذكــر الواليــة ومفاهيمهــا هبــذا الشــكل واملضمون 
ــة روح اإلنتظــار لإلمــام صاحــب العــرص والزمــان  ُيعــّد مصــدرًا رئيســًا لتنمي

)عــج(؛ كونــه يمَثــل االمتــداد الطبيعــّي لواليــة وإمامــة أمــر املؤمنــني )ع(.

مــع كل مــا هــو موجــود مــن عنــارص الراحــة والدعــة إاّل أن الراحــة احلقيقيــة 
ــبب يف  ــوي، وس ــادي واملعن ــرزق امل ــبب يف ال ــه س ــام؛ ألن ــود اإلم ــي يف وج ه
بقــاء اخللــق يف أحســن صــور البقــاء ســامة مــن كل يشٍء، وكذلــك فــإن وجــود 
اإلمــام مفتــاح لــكل أمــر ويــرس لــكل عــرس وفــرج لــكل ضيــق كيــف ال؟! وقد 
أشــار الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف خطبــة الغديــر إىل أمهيــة اإلمــام بشــكل 
ــى  ــس للمعن ــدر رئي ــو أب ومص ــاص وه ــكل خ ــي بش ــام ع ــة اإلم ــام وأمهي ع

العــام لإلمــام وأمهيــة وجــوده.

نجــد هنــا الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يشــر اىل هــذه املعــاين املباركــة، فهــو 
ــن  ــر، وم ــة الغدي ــاىل يف واقع ــه اهلل تع ــر ب ــام أم ــدح ب ــذي ص ــق ال ــرآن الناط الق
لــوا علّيــًا فإّنــه أفضــل  ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))معــارش النــاس: فضِّ
ــرزق وبقــي اخللــق، ملعــون  ــزل اهلل ال ــا أن ــى، بن ــاس بعــدي مــن ذكــر وأنث الن
ملعــون مغضــوب مغضــوب مــن رّد عــيَّ قــويل هــذا ومل يوافقــه، أال إّن جرئيــل 
خــّرين عــن اهلل تعــاىل بذلــك ويقــول: مــن عــادى عِلّيــًا ومل يتوّلــه فعليــه لعنتــي 
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ــدم  ــزّل ق ــوه فت ــوا اهلل أن ختالف ــد، واّتق ــت لغ ــا قدم ــس م ــر نف ــي، فلتنظ وغضب
بعــد ثبوهتــا إّن اهلل خبــر بــام تعملــون((.

ــاىل: ))َأن  ــال تع ــه فق ــر يف كتاب ــذي ذك ــب اهلل ال ــه جن ــاس: إّن ــارش الن ))مع
طــُت يِف َجنــِب اهللَِّ(()1(. ))معــارش النــاس:  َتــى عــَى َمــا َفرَّ َتُقــوَل َنْفــٌس َيــا َحرْسَ
ــاهبه،  ــوا متش ــه، وال تّتبع ــروا اىل حمكامت ــه، وانظ ــوا آيات ــرآن وافهم ــروا الق تدّب
ــا آخــذ  ــنّي لكــم زواجــره وال يوضــح لكــم تفســره إاّل الــذي أن فــواهلل لــن يب
بيــده ومصعــده إيّل -وشــائل بعضــده- ومعلمكــم أّن مــن كنــت مــواله فهــذا 

ــي مــواله(()2(. ع

مــن صــور تنميــة روح االنتظــار لإلمــام املخّلــص اننــا ننتظــر َمــْن حيافــظ عى 
كــامل الديــن وُيصلــح مــا أفســده النــاس فيــه، وبذلك نفــوز الفــوز العظيــم وإاّل 
فإننــا مــن الذيــن حبطــت أعامهلــم ومــن اخلارسيــن، وإىل ذلــك يشــر الرســول 
صــى اهلل عليــه وآلــه بقولــه: ))معــارش النــاس: إنــام أكمــل اهلل عــّز وجــّل دينكم 
بإمامتــه، فمــن مل يأتــّم بــه وبمــن يقــوم مقامــه مــن ولــدي مــن صلبــه اىل يــوم 
ــم ويف  ــت أعامهل ــن حبط ــك الذي ــّل، فأولئ ــز وج ــى اهلل ع ــرض ع ــة والع القيام

النــار هــم خالــدون، ال خيّفــف عنهــم العــذاب وال هــم ينظــرون(()3(.

ــض  ــد والبغ ــن احلس ــاٍل م ــرص خ ــو ع ــج( ه ــدي )ع ــام امله ــرص اإلم إن ع
ــك  ــوقًا اىل ذل ــوق ش ــف ال نت ــاص، فكي ــوى واإلخ ــرص التق ــه ع ــد، ان واحلق

)1( الزمر: 56. 
)2( االحتجاج: الطريس، 146/1. 

)3( االحتجاج: 148/1. 
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ــر  ــة الغدي ــه يف خطب ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــه النب ــار إلي ــذي أش ــرص؟! ال الع
ــب  ــن صل ــي م ــه وذّرّيت ــن صلب ــّي م ــة كّل نب ــاس: ذرّي ــارش الن ــه: ))مع بقول
عــّي. معــارش النــاس: إّن إبليــس أخــرج آدم مــن اجلنــة باحلســد، فــا حتســدوه 
فتحبــط أعاملكــم وتــزّل أقدامكــم، فــاّن آدم أهبــط إىل األرض بخطيئــة واحــدة 
وهــو صفــوة اهلل عــز وجــّل، فكيــف بكــم وأنتــم أنتــم ومنكــم أعــداء اهلل، أال 
إّنــه ال يبغــض علّيــًا إاّل شــقّي وال يتــوايل علّيــًا إاّل تقــّي وال يؤمــن بــه إاّل مؤمــن 
ِحيــِم  مْحــِن الرَّ خملــص، ويف عــّي واهلل نزلــت ســورة }و{ العــرص: ))بِْســِم اهللِ الرَّ

ــا(()2(. (()1(إىل آخره ــرْسٍ ــي ُخ ــاَن َلِف نَس ــرْصِ إِنَّ اإْلِ َواْلَع

ــن اهلل  ــور م ــاس: الن ــارش الن ــه: ))مع ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــك يف قول وكذل
عــز وجــل يّف مســلوك، ثــم يف عــي ثــم يف النســل منــه اىل القائــم املهــدّي الــذي 
يأخــذ بحــّق اهلل وبــكل حــّق هــو لنــا، ألن اهلل عــز وجــّل قــد جعلنــا حّجــة عــى 
ــع  ــن مجي ــني م ــني والظامل ــني واآلثم ــني واخلائن ــن واملخالف ــن واملعاندي املقرّصي

العاملــني.

معــارش النــاس: أنذركــم أيّن رســول اهلل قــد خلــت مــن قبــي الّرســل أفــإن 
ــرّض  ــن ي ــه فل ــى عقبي ــب ع ــن ينقل ــم وم ــى أعقابك ــم ع ــت انقلبت ــّت أو قتل م
ــر  ــوف بالص ــو{ املوص ــًا }ه ــاكرين، أال وإّن علّي ــيجزي اهلل الش ــيئًا وس اهلل ش

ــه(()3(. ــدي مــن صلب ــم مــن بعــده ول والشــكر، ث

)1( العرص: 2-1. 
)2( االحتجاج: 149/1. 
)3( االحتجاج: 150/1. 
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ــة  ــاة آمن ــل حلي ــًا روح األم ــا مجيع ــه فين ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــّدد الرس وجي
ــه  ــج( بقول ــة )ع ــام احلج ــم اإلم ــة )ع( ومنه ــود األئم ــيام بوج ــة والس مطمئن
صــى اهلل عليــه وآلــه: ))معــارش النــاس: أنــا رصاط اهلل املســتقيم الــذي أمركــم 
باّتباعــه، ثــم عــّي مــن بعــدي، ثــم ولــدي مــن صلبــه أئمــة هيــدون باحلــّق وبــه 
ــت  ــال يفَّ نزل ــا وق ــنَي(()1(إىل آخره ــُد هللِّ َربِّ اْلَعامَلِ ــرأ: ))احْلَْم ــم ق ــون، ث يعدل
ــوف  ــاء اهلل ال خ ــولئك أولي ــت، أـ ــم خّص ــت وإّياه ــم عّم ــت وهل ــم نزل وفيه
عليهــم وال هــم حيزنــون. أال إّن حــزب اهلل هــم الغالبــون. أال إّن أعــداء عــّي هم 
أهــل الشــقاق والنفــاق واحلــاّدون وهــم العــاّدون، وإخــوان الشــياطني الذيــن 

يوحــي بعضهــم اىل بعــض زخــرف القــول غــرورًا.

ــُد  ــل: ))اَل جَتِ ــّز وج ــال ع ــه فق ــم اهلل يف كتاب ــن ذكره ــم الذي أال إّن أولياءه
وَن َمــْن َحــادَّ اهللََّ َوَرُســوَلُه(()2(إىل آخــر  َقْومــًا ُيْؤِمنـُـوَن بـِـاهللَِّ َواْلَيــْوِم اآْلِخــِر ُيــَوادُّ

اآليــة.

ــوْا َومَلْ  ــَن آَمنُ ِذي ــال: ))الَّ ــّل فق ــز وج ــم اهلل ع ــن وصفه ــم الذي أال إنَّ أولياءه
ْهَتــُدوَن(()3(. ــُن َوُهــم مُّ ــٍم ُأْوَلـــِئَك هَلُــُم األَْم َيْلبُِســوْا إِياَمَنُــم بُِظْل

أال إّن أولياءهــم الذيــن يدخلــون اجلنــة آمنــني، وتتلّقاهــم املائكــة بالتســليم 
أن: ))طِْبُتــْم َفاْدُخُلوَهــا َخالِِديــَن(()4(.

)1( الفاحتة: 2. 
)2( املجادلة: 22. 
)3( األنعام: 28. 

)4( الزمر: 73. 
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ــَة  ــوَن اجْلَنَّ ــّل: ))َيْدُخُل ــز وج ــم{ اهلل ع ــال }هل ــن ق ــم الذي أال إّن أولياءه
ــاٍب(()1(. ــْرِ ِحَس ــا بَِغ ــوَن فِيَه ُيْرَزُق

أال إّن أعداءهم يصلون سعرًا.

أال إّن أعداءهم الذين يسمعون جلهنّم شهيقًا وهي تفور وهلا زفر.

َعنَــْت ُأْخَتَهــا(( ــٌة لَّ ــاَم َدَخَلــْت ُأمَّ أال إّن أعداءهــم الذيــن قــال اهلل فيهــم: ))ُكلَّ
.)2(

ــاَم ُأْلِقــَي فِيَهــا َفــْوٌج َســَأهَلُْم  أال إّن أعداءهــم الذيــن قــال اهلل عــّز وجــّل: ))ُكلَّ
َل اهللَُّ  ْبنـَـا َوُقْلنـَـا َمــا َنــزَّ َخَزَنُتَهــا َأمَلْ َيْأتُِكــْم َنِذيــٌر * َقاُلــوا َبــَى َقــْد َجاءَنــا َنِذيــٌر َفَكذَّ

ٍء إِْن َأنُتــْم إاِلَّ يِف َضــَاٍل َكبـِـٍر(()3(. ِمــن يَشْ

أال إّن أولياءهم اّلذين خيشون رهّبم بالغيب هلم مغفرة وأجر كبر.

معــارش النــاس: شــّتان مــا بــني الســعر واجلنــة، عدّونــا مــن ذّمــه اهلل ولعنــه، 
وولّينــا مــن مدحــه اهلل وأحّبــه(()4(.

ــام  ــذه إن ــاء، وه ــانية مجع ــد اإلنس ــب ومقص ــي مطل ــعيدة ه ــاة الس إن احلي
ــه  ــون بنعم ــاس ينعم ــل الن ــك ليجع ــاىل لذل ــْن أراده اهلل تع ــود َم ــق بوج تتحق

نََّة ُيْرَزُقوَن فِيَها بَِغْرِ ِحَساٍب(( - غافر:  )1( وهو متخذ من قوله تعاىل: ))َفُأْوَلِئَك َيْدُخُلوَن اجلَْ
 .40

)2( األعراف: 38. 
)3( امللك: 9-8. 

)4( االحتجاج: 153/1. 
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ــج(  ــان )ع ــب الزم ــام صاح ــرص اإلم ــق يف ع ــذي يتحق ــه ال ــه ورضوان وتوفيق
ــر  ــة يف غدي ــه املبارك ــه يف خطبت ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــره الرس ــذي يذك ال
ــم  ــا القائ ــة من ــم األئم ــه: ))أال إّن خات ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــة، فيق اإلمام

ــه- ــوات اهلل علي ــدي -صل امله

أال إّنه الظاهر عى الّدين.

أال إّنه املنتقم من الظاملني.

أال إّنه فاتح احلصون وهادمها.

أال إّنه قاتل كّل قبيلة من أهل الرشك.

أال إّنه املدرك بكل ثار ألولياء اهلل عّز وجّل.

أال إّنه النارص لدين اهلل.

أال إّنه الغّراف يف بحر عميق.

أال إّنه َيِسُم كّل ذي فضٍل بفضله وكّل ذي جهل بجهله.

أال إّنه خرة اهلل وخمتاره.

أال إّنه وارث كّل علم واملحيط به.

أال إّنه املخر عن رّبه عّز وجّل واملنّبه بأمر إيامنه.

أال إّنه الرشيد الّسديد.

أال إّنه املفّوض اليه.
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َ به من سلف بني يديه. أال إّنه قد َبرشَّ

أال إّنه الباقي حّجة وال حّجة بعده، وال حّق إاّل معه، وال نور إاّل عنده.

أال إّنه ال غالب له وال منصور عليه.

أال وإّنه ويّل اهلل يف أرضه، وحكمه يف خلقه، وأمينه يف رّسه وعانيته(()1(.

معارش الناس: قد بّينت لكم وأفهمتكم، وهذا عّي يفهمكم بعدي.

أال وإيّن عنــد انقضــاء خطبتــي أدعوكــم اىل مصافقتــي عــى بيعتــه واإلقــرار 
بــه، ثــم مصافقتــه بعــدي.

أال وإيّن قــد بايعــت اهلل وعــّي قــد بايعنــي، وأنــا آخذكــم بالبيعــة لــه عــن اهلل 
ــاَم َينُكــُث َعــَى َنْفِســِه(()2(. عــز وجــل: ))َفَمــن نََّكــَث َفإِنَّ

ــح  ــوم )ع(، فيوض ــام املعص ــود اإلم ــة إاّل بوج ــا قيم ــون هل ــاة ال تك إن احلي
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ذلــك: ))أال وإّن رأس األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر: أن تنتهــوا اىل قــويل وتبّلغــوه مــن مل حيــرض وتأمــروه بقبولــه وتنهــوه 
عــن خمالفتــه، فإّنــه أمــر مــن اهلل عــّز وجــّل ومنّــي، وال أمــر بمعــروف وال نــي 

عــن منكــر إاّل مــع إمــام معصــوم(()3(.

حتــى أنــى الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه اإلشــارة اىل ذلــك وغــره بقولــه 
صــى اهلل عليــه وآلــه: ))معــارش النــاس: مــن يطــع اهلل ورســوله وعلّيــًا واألئمــة 

)1( االحتجاج: 155/1. 
)2( الفتح: 10. 

)3( االحتجاج: 157/1. 
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الذيــن ذكرهتــم فقــد فــاز فــوزًا عظيــاًم.

ــليم  ــه والتس ــه ومواالت ــابقون{ اىل مبايعت ــابقون }الّس ــاس: الّس ــارش الن مع
ــم. ــات النعي ــزون يف جن ــم الفائ ــك ه ــني، أولئ ــرة املؤمن ــه بإم علي

معــارش النــاس: قولــوا مــا يــرىض اهلل بــه عنكــم مــن القــول، فــإن تكفــروا 
ــني  ــر للمؤمن ــم اغف ــيئًا، الله ــرّض اهلل ش ــن ي ــًا فل ــن يف األرض مجيع ــم وم أنت

ــني(()1(. ــد هلل رب العامل ــن واحلم ــى الكافري ــب ع واغض

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــرم ص ــه األك ــاىل نبّي ــه اهلل تع ــه ب ــي وّج ــتور إهل ــذا دس ه
ليكــون للنــاس عاّمــة وللمســلمني خاصــة أمانــًا وســامًا وتوفيقــًا خلــر الدنيــا 

ــرة. واآلخ

املبحث الثاين

اأثر واقعة الغدير يف التنمية الذاتية لروح انتظار ظهور الإمام املهدي )عج(

ــزان  ــات وأح ــن صعوب ــنعانيه م ــه وس ــا نعاني ــل أن م ــى كلِّ عاق ــى ع ال خيف
خضــم األمــواج املتاطمــة مــن الذنــوب واملعــايص والتفكــر الســلبي واحليــاة 
ــا  ــا وأمان ــر وأمنه ــة الغدي ــن بيع ــة ع ــاد األم ــبب ابتع ــاء بس ــام ج ــة إن التعيس
العظيــم، فلقــد تركنــا الغــذاء الروحــي واجتهنــا للركــض وراء الشــهوات فــكان 

ــا وألول أنن

نشــعر أننــا ضائعــون حتــى ال نعــرف نفوســنا، فتكاثــرت الذنــوب واهلمــوم 

)1( االحتجاج: 160/1. 
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ــر  ــة الضامئ ــى تربي ــل ع ــن العم ــا م ــد هن ــوب، وال ب ــول والقل ــة العق وعتم
وإنــامء األمــور اإلجيابيــة لنكــون أهــًا لنعيــم ظهــور اإلمــام احلجــة )عــج( مــن 

ــال)1(: خ

1- تربية األبوين للطفل تربية سليمة وإغداق املحبة له.

2- تفعيل الوازع الديني املوافق للفطرة.

3- إشــاعة روح املحبــة للســام بعيــدًا عــن العدوانيــة أو اإلرهــاب الفكــري 
الــذي هيمــش اآلخــر أو ال يعــرتف بوجــوده.

4- التعامــل االجتامعــي والقيــام باخلدمــات االجتامعيــة مثــل زيــارة املــرىض 
أو مســاعدة الفقــر.

5- تنمية حب العمل اجلامعي.

6- اجتناب الذنوب واملعايص بل وعدم التفكر هبا.

وهــذا يوجــب االهتــامم بخطــوة أخــرى وهــي التنميــة اإليامنيــة فـــ ))جيــب 
ــه.  ــد إلي ــرد القص ــى جم ــل أو حت ــة كل فع ــل اهلل غاي ــامن أن نجع ــة اإلي لتقوي
ــو أو  ــد... ونم ــق واح ــد أو طري ــل واح ــن عام ــأيت م ــن أْن ي ــامن ال يمك واإلي

ــا: ــه رشوط أمهه ــامن ل ــادة اإلي زي

1- العقيدة الصحيحة. فمن يبتغي غر اإلسام دينًا فلن يقبل منه...

2- االعتقــاد اليقينــي. فأصحــاب االعتقــاد املشــكوك أو املهــزوز بالشــبهات 

)1( ُينظر: التنمية البرشية: ص51. 
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ال يــورث اإليــامن وال يدعــو لــه.

ــى  ــة ع ــامن دالل ــل باإلي ــور العم ــدم ظه ــاد ألن ع ــذا االعتق ــل هب 3- العم
ــب. ــامن يف القل ــخ اإلي ــدم ترس ع

4- الرغبة يف ثواب اهلل واخلوف من عقابه(()1(.

ــا يف  ــل فيه ــد األم ــانية وجتدي ــاء روح اإلنس ــى إحي ــث ع ــور تبع ــاك أم وهن
ــا: ــان منه اإلنس

- الكــرم: يقــول ســيد قطــب: )إن االمتنــاع مــن اإلنفــاق يف ســبيل اهلل يــؤدي 
اىل مــوت روح اإلنســانية يف الفــرد بســبب البخــل()2(، والرمحــة باملســتضعفني، 
ــه، كــف األذى عــن  ــة املظلــوم والدفــاع عن ــج املحتاجــني، معون وقضــاء حوائ
ــاب،  ــف واإلره ــل العن ــن قبي ــانية م ــرات اإلنس ــن مدم ــاد ع ــاس، االبتع الن
ــق  ــك، تطبي ــن نفس ــاس م ــاف الن ــة، إنص ــن األناني ــاد ع ــة، االبتع والعدواني
العدالــة، حســن اخللــق، واالبتعــاد عــن األمــراض األخاقيــة والروحيــة مــن 

ــن(()3(. ــوء الظ ــد، وس ــاق، واحلس ــض، والنف ــد، والبغ ــل: احلق قبي

أثر التنمية الذاتية يف قضية انتظار اإلمام املهدي )عج(:

أشار السيد حممد باقر الصدر اىل هذا املوضوع من خال ما يأيت:

أوالً: يشــر ســامحته )قــدس رسه( إىل أّن فكــرة اإلمــام املهــدي )عــج( قديمــة 

)1( املصدر نفسه: ص117. 
)2( يف ظال القرآن: 1 /276. 

)3( التنمية البرشية: ص17. 
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حتــى أقــدم مــن اإلســام وأوســع منــه، إذ البرشيــة عانــت مــا عانــت مــن ظلــم 
وظــروف صعبــة جعلــت النــاس ترتقــب يومــًا يظهــر فيــه منقــذ هلــم مــن ذلــك، 
وأمــا اإلســام فهــو مــع ذلــك، فإنــه أوضــح صفــات اإلمــام )عجــل اهلل فرجــه 
ــاس ان  ــر الن ــاف اىل فك ــون، وأض ــور امليم ــك الظه ــات ذل ــف( وعام الرشي
ذلــك اإلنســان مــا زال حيــًا حتــى يــوم الظهــور، ويــرى ويســمع مــا حيصــل لنــا 

وقــدر لــه عــدم اإلعــان عــن نفســه)1(.

ثانيــًا: يشــر ســامحته إىل أّن فكــرة ظهــور اإلمــام املنتظــر )عجــل اهلل فرجــه 
الرشيــف( شــاهبا تســاؤالت أو شــكوك كثــرة مــن النــاس ليــس مــن ورائهــا 
ــعوري او  ــع ش ــود داف ــدس رسه( وج ــف )ق ــل يضي ــط، ب ــري فق ــع الفك الداف
ــة فرصــة لتغيــره مــن  ــة أي ــًا وضال ــر واملســيطر عاملي ــة الواقــع املري نفــيس بمعي

ــذور)2(. اجل

وهنــاك عــدة نقــاط مهمــة تفيــد االهتــامم بقضيــة اإلمــام احلجــة )عــج( وإّن 
ــي  ــة وبوع ــامم بدق ــى االهت ــرًا ع ــاعدنا كث ــر تس ــابقة الذك ــة س ــة الذاتي التنمي
مثمــر يف انتظــار ونــرصة اإلمــام احلجــة )عــج(، لقــد ســاعدت واقعــة الغديــر 
ــى  ــاعدت ع ــاؤالت وس ــك التس ــى تل ــة ع ــة اإلجاب ــى إمكاني ــا ع وخطبُته

ــاؤالت: ــذه التس ــن ه ــرد وم ــذايت للف ــداد ال اإلع

1- هل بإمكان إنسان العيش قرونًا طويلة؟

)1( ينظر: املدرسة القرآنية، السيد حممد باقر الصدر، 301-300. 
)2( ينظر: تاريخ الغيبة الصغرى: السيد حممد الصدر، 18-17/1. 
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ــة  ــاٍن لكلم ــة مع ــق ثاث ــى وف ــك ع ــى ذل ــدر ع ــد الص ــيد حمم ــب الس جيي
ــيس((، فـــ  ــي أو النف ــي، واملنطق ــي والعلم ــكان العم ــي: ))اإلم ــكان ه اإلم
))اإلمــكان العمــي يعنــي ممكــن ذلــك العيــش مــن النــاس مجيعــًا تقريبــًا، وأمــا 
اإلمــكان العمــي، فهنــاك أشــياء قــد ال حتــدث عمليــًا يل أو لــك ولكــن العلــم 
ال يمنــع مــن حصوهلــا يف كثر مــن األمــور. واإلمــكان املنطقــي أو الفلســفي، إذ 
ال يوجــد لــدى العقــل قوانــني قبليــة تــرر رفــض الــيشء واحلكــم باســتحالته، 
وال شــك إّن امتــداد عمــر اإلنســان اآلف الســنني ممكــن منطقيــًا، فذلــك ليــس 
ــك، ألّن  ــون ذل ــي ال يك ــكان عم ــة وكإم ــر جتريدي ــة نظ ــن وجه ــتحيًا م مس
العلــم بوســائله وأدواتــه احلــارضة فعــًا واملعــارصة ال تســتطيع أن متــدد عمــر 
اإلنســان مئــات الســنني، وكإمــكان علمــي فــا يوجــد علميــًا اليــوم مــا يــرر 
رفــض ذلــك مــن الناحيــة النظريــة. وباختصــار إن طــول عمــر اإلنســان وبقــاءه 
قرونــًا متعــددة امــر ممكــن منطقيــًا وعلميــًا ولكنــه ال يــزال غــر ممكــن عمليــًا، 
إال ان اجتــاه العلــم ســائر يف طريــق حتقيــق هــذا اإلمــكان عــر طريــق طويــل((

.)1(

ــبق  ــف يس ــألة كي ــرح مس ــدس رسه( يط ــيد )ق ــدم فالس ــام تق ــًا ع وفض
اإلســام - الــذي صمــم عمــر القائــد املنتظــر - حركــة العلــم يف جمــال التحويل 
ــاف دواء  ــم يف اكتش ــبق العل ــن س ــبق م ــًا كس ــن عملي ــًا اىل ممك ــن منطقي للممك
ذات الســحايا أو دواء الرسطــان، وكذلــك كان جوابــه أّن اإلســام ســبق العلــم 
ــور  ــم والتط ــة العل ــامية ككل حلرك ــة اإلس ــبق الرشيع ــدة كس ــاالت ع يف جم

)1( تأريخ الغيبة الصغرى، 24-23/1. 
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الطبيعــي للفكــري اإلنســاين، فضــًا عــن كشــف رســالة الســامء أرسارًا 
ــال  ــه، ومث ــم ليثبت ــاء العل ــم ج ــان، ث ــال إنس ــى ب ــر ع ــن ختط ــون مل تك ــن الك م
ــجد  ــرام اىل املس ــجد احل ــن املس ــه م ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــر ))أرساء الرس آخ
ــم االســتفادة منهــا  ــة ث ــني الطبيعي األقــى((، وهــذا اإلرساء عــى وفــق القوان
)أي القوانــني( بشــكل مل يتــح للعلــم حتقيقــه، إالّ بعــد مئــات الســنني، فلــامذا ال 
يكــون ذلــك املمكــن لإلمــام احلجــة )عجــل اهلل فرجــه الرشيــف(. وفضــًا عــن 
ذلــك، فقــد عــاش نبــي اهلل نــوح )عليــه الســام( يف قومــه ألــف عــام إالّ مخســني 

ســنة، وهــذا ممكــن لإلمــام احلجــة )عــج()1(.

ــة، فهــو )قــدس رسه(  ــني الطبيعي ــل القوان 2. وفضــًا عــام تقــدم مــن تعطي
ــر اىل  ــم األكث ــن اجلس ــرارة م ــال احل ــة يف انتق ــون الطبيع ــة قان ــار اىل خمالف أش
ــه  ــم )علي ــة إبراهي ــزة محاي ــتدالل بمعج ــال ))االس ــن خ ــك م ــل وذل األق
ــه الســام( وكيــف شــبه للرومــان  الســام( وكيــف فلــق البحــر ملوســى )علي
ــد  ــول حمم ــرج الرس ــف خ ــام( وكي ــه اإلس ــى )علي ــى عيس ــوا ع ــم قبض إّن
)صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن دار؟ وهــي حمفوفــة بحشــود قريــش؟ وكيــف مل يــر 
هــؤالء والرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يمــيش بينهــم؟ ويقول ســامحته 
ــى  ــة اهلل يف األرض ع ــاة حج ــى حي ــاظ ع ــف احلف ــام توق ــه كل ــدس رسه( أن )ق
تعطيــل قانــون طبيعــي وكانــت إدامــة حيــاة ذلــك الشــخص رضوريــة إلنجــاز 
ــون  ــك القان ــل ذل ــة يف تعطي ــة الرباني ــت العناي ــا، تدخل ــد هل ــي ُأع ــه الت مهمت
إلنجــاز ذلــك، وبخــاف ذلــك أي إذا كان الشــخص قــد انتهــت مهمتــه التــي 

)1( ينظر: املصدر نفسه، 37-34/1. 
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أعــد هلــا ربانيــًا فإّنــه ســيلقى حتفــه ويمــوت أو يستشــهد عــى وفــق مــا تقــرره 
ــة(()1(. ــني الطبيعي القوان

3. ملــاذا كل هــذا احلــرص مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل عى هــذا اإلنســان بالذات 
)أي اإلمــام احلجــة( )عجــل اهلل فرجــه الرشيــف( فــام فائــدة هــذه الغيبــة الطويلة 

ــرر هلا؟  ــا امل وم

يشــر الســيد حممــد الصــدر )قــدس رسه( اىل أننــا نؤمــن بــأّن األئمــة اإلثنــي 
ــد  ــن أي واح ــض ع ــن التعوي ــدة ال يمك ــة فري ــام( جمموع ــم الس ــرش )عليه ع
ــدس  ــامحته )ق ــاب س ــًا، فأج ــرًا اجتامعي ــدون تفس ــا يري ــاس هن ــم، والن منه
ــم  ــئ بالظل ــامل مل ــر ع ــود تغي ــوم املوع ــالة الي ــت رس ــا كان ــه مل رسه()2(: ))أن
ــة، فــا بــد مــن شــخص يتصــف  واجلــور تغيــرًا شــامًا بــكل قيمــه احلضاري
بشــعور نفــيس كبــر للغايــة جتــاه ذلــك العــامل بحيــث يتناســب ذلــك الشــعور 
مــع حجــم التغيــر نفســه، ويتطلــب كذلــك أن يكــون ذلــك الشــخص ليــس 
ــا  ــراد تقويضه ــارة امل ــك احلض ــيئوا يف تل ــن نش ــامل الذي ــك الع ــد ذل ــن موالي م
واســتبداهلا بحضــارة العــدل واحلــق، ألّن مــن ينشــأ يف ظــل حضــارة راســخة 
تعمــر الدنيــا بســلطانا وقيمهــا، يعيــش يف نفســه الشــعور باهليبــة جتاههــا ألّنــه 
ولــد وهــي قائمــة، ونشــأ صغــرًا وهــي جبــارة ومــن املخالــف أن يكــون هنــاك 
ــارة  ــك احلض ــرف تل ــل أن تع ــا قب ــاش الدني ــخ وع ــل يف التاري ــخص يتوغ ش

فالح:  عباس  مرتى  د.  الصدر:  باقر  حممد  الشهيد  عند  التأويل  قضية  يف  قراءة  ينظر:   )1(
ص234؛ ُينظر: تأريخ الغيبية الصغرى، 40-39/1. 

)2( ينظر: قراءة يف قضية التأويل عند الشهيد حممد باقر الصدر: ص235. 
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النــور، ورأى احلضــارات الكبــرة ســادت العــامل الواحــدة تلــو األخــرى، ثــم 
ــك  ــوالً اىل ذل ــه وص ــه بنفس ــه وعاش ــك بعين ــو رأى ذل ــارت وه ــى وان تداع

ــود(()1(. ــوم املوع الي

ــى  ــتزول مت ــارة س ــأن كل حض ــن ب ــو ومؤم ــاش وه ــخص ع ــك الش وذل
تصــل احلضــارة املوعــودة يف يومهــا املأمــول عــى خــاف )جــان جــاك روســو( 
الــذي كان ينظــر اىل امللكيــة بنظــرة كان يرعبــه فيهــا التصــور بــأن فرنســا تبقــى 

بــدون ملــك)2(.

وفضــًا عــام تقــدم فهــذه املعــارصة للحضــارة التــي واكبهــا متــده بالرصيــد 
ــامد اإلســام كأســاس للتغيــر، فذلــك  الفكــري واملعــريف، وكذلــك، فــان اعت
ــًا مــن مصــادر اإلســام األوىل  ــدًا قريب طبيعــي، إذ إّن ذلــك األمــر يتطلــب قائ
ــن  ــوبة م ــكار املش ــاف األف ــة بخ ــامية النقي ــارة اإلس ــن احلض ــذى م وتغ
حضــارات أخــرى، ولكــي يضمــن عــدم تأثــر القائــد املدخــر باحلضــارة التــي 
ــة  ــاًء كامــًا يف مرحل ــد بنيــت بن ــد أن تكــون شــخصيته ق أعــد الســتبداهلا ال ب
حضاريــة ســابقة هــي أقــرب مــا تكــون يف الــروح العامــة، ومــن ناحيــة املبــدأ 

ــه)3(. ــا بقيادت ــود اىل حتقيقه ــوم املوع ــه الي ــي يتوج ــة الت ــة احلضاري اىل احلال

ــة الــذات  ــع النقــاط الســابقة بنقطــة مهمــة جــدًا وُتعــّد كذلــك يف تنمي ويتب
املؤمنــة والســيام باإلمامــة وباألخــص قضيــة غيبــة اإلمام احلجــة )عــج( وانتظار 

)1( تأريخ الغيبة الصغرى، 49-46/1. 
)2( ينظر: املصدر نفسه، 50/1. 

)3( ينظر: املصدر السابق، 53-52/1. 
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ظهــوره امليمــون )عــج( 

4. كيف نؤمن أن اإلمام احلجة موجود )عجل اهلل فرجه الرشيف(؟ 

ــه مــع  ــة وجواهبــا إّن ــة النقــاط الســابقة يف األمهي ــل أمهي وهــذه النقطــة تكّم
مــا جــاء يف أحاديــث الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وروايــات أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( ممــا يؤكــد عــى ذلــك. والرتكيــز هنــا عــى اإلمــام الثــاين عــرش 
ــه التــي تتلخــص عنــد الســيد حممــد باقــر الصــدر  )اإلمــام احلجــة( لــه مررات

بدليلــني مهــا:

ــل يف  ــوم أو يتمث ــامي يق ــل اإلس ــي: فالدلي ــر علم ــامي واآلخ ــل إس دلي
مئــات الروايــات الــواردة عــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( واألئمــة )عليهم 
الســام( التــي تــدل عــى تعيــني املهــدي )عجــل اهلل فرجــه( وكونــه مــن أهــل 
البيــت ومــن ولــد فاطمــة ومــن ذريــة احلســني وانــه التاســع مــن ولــد احلســني 
ــب  ــة وكت ــاح خاص ــب الصح ــود يف كت ــذا موج ــرش. وه ــا ع ــاء اثن وان اخللف
ــب  ــث وصاح ــن رواة احلدي ــد م ــاري واح ــة. والبخ ــرى عام ــث األخ احلدي
ــام  ــن اإلم ــام( كًا م ــم الس ــة )عليه ــارص األئم ــد ع ــاري( وق ــح البخ )صحي
ــه مغــزى  اجلــواد واإلمامــني اهلــادي والعســكري )عليهــم الســام(، وهــذا في
كبــر. أّمــا الدليــل العلمــي وهــي مــدة الغيبــة الصغــرى، وامدهــا ســبعون ســنة 
تقريبــًا وهــي متهيــد للقواعــد الشــعبية كــي يعتــادوا عــى الغيبــة الكــرى وكان 
يتصــل بالنــاس بوســاطة الســفراء األربعــة وكانــوا مكلفــني مــن اإلمــام بمهــام 
النيابــة فكانــوا يوصلــون املراســات واالتصــاالت والتوقيعــات والرســائل مــن 
واىل اإلمــام احلجــة )عجــل اهلل فرجــه( بخــط واحــد وســليقة واحدة منــه )عجل 
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اهلل فرجــه( طيلــة مــدة النيابــة حتــى إعــان النائــب الرابــع )الســمري( انتهــاء 
الغيبــة الصغــرى وابتــداء الغيبــة الكــرى وقــد مهــدت الغيبــة الصغــرى التعــود 
هنــا عــى عــدم الصدمــة بالفــراغ اهلائــل بســبب غيــاب اإلمــام احلجــة )عجــل 
ــة مــن الســفراء اىل املجتهديــن العادلــني وهــو خــط  اهلل فرجــه( وحتولــت النياب
عــام، وبعــد ذلــك كيــف ألكذوبــة أن تبقــى ســبعني عامــًا )الغيبــة الصغــرى( 
حتــى هــذا اليــوم وعــى اتفــاق عندنــا عــى شــخصية اإلمــام احلجــة )عجــل اهلل 

فرجــه( هبــذه الصفحــات)1(؟.

ثم يذكر السيد حممد الصدر سؤاالً آخر هو:

ــام  ــاه اإلم ــارص أب ــه مل يع ــع أّن ــر؟ م ــد املنتظ ــداد القائ ــل إع ــف اكتم 5. كي
ــة؟ ــدة الطفول ــي م ــنوات وه ــس س ــام( إالّ مخ ــه الس ــكري )علي العس

ــف  ــد خل ــف( ق ــه الرشي ــل اهلل فرج ــة )عج ــام احلج ــو أن اإلم ــواب: ه اجل
أبــاه العســكري )عليــه الســام( يف إمامــة املســلمني وهــذا يعنــي أنــه كان إمامــًا 
ــن  ــدًا م ــر ج ــت مبك ــي يف وق ــري وروح ــوى فك ــن حمت ــة م ــا يف اإلمام ــكل م ب
حياتــه الرشيفــة، واإلمامــة املبكــرة ظاهــرة ســبقه إليهــا عــدد مــن آبائــه )عليهــم 
اإلســام( فاإلمــام حممــد اجلــواد )عليــه الســام( تــوىل اإلمامــة يف الثامنــة مــن 
عمــره، واإلمــام عــي بــن حممــد اهلــادي تــوىل اإلمامــة يف التاســعة مــن عمــره، 
ــي  ــو فغ ــة وه ــوىل اإلمام ــام( ت ــه الس ــكري )علي ــن العس ــام احلس ــوه اإلم وأب
ــت  ــل البي ــة يف أه ــال اإلمام ــي انتق ــذا ال يعن ــره، وه ــن عم ــن م ــة العرشي الثاني
)عليهــم الســام بالوراثــة( وإنــام كان ذلــك مكتســبًا ومدعومــًا مــن قواعدهــم 

)1( ينظر: تأريخ الغيبة الصغرى، 74-66/1. 
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ــة يف  ــة عظيم ــري وحاج ــي وفك ــل روح ــن تغلغ ــم م ــا هل ــعة مل ــعبية الواس الش
نفــوس تلــك القواعــد التــي بنيــت منــذ صــدر اإلســام وازدهــرت واتســعت 
يف عهــد اإلمامــني حممــد الباقــر وجعفــر الصــادق )عليهــام الســام(، وملدرســة 
ــا  ــال م ــن خ ــك؛ م ــر يف ذل ــم األث ــام( عظي ــه الس ــادق )علي ــام الص اإلم
ــج  ــع ختري ــدة م ــر والعقي ــذور الفك ــن ب ــاس م ــني والن ــوس الدارس ــذره يف نف ب
ــت  ــة عرف ــي مدرس ــم وه ــن وغره ــني واملفرسي ــاء واملتكلم ــن الفقه ــات م املئ
بكفائتهــا وتضحياهتــا يف ســبيل العقيــدة يف اإلمامــة احلقــة وفضــا عــن ذلــك 
فاألئمة)عليهــم الســام( مل يكونــوا معزولــني عــن النــاس ومل يكونــوا يف بــروج 
ــن  ــة ع ــد األئم ــم وان ابتع ــل منه ــاس أو أق ــاة الن ــم كحي ــام حياهت ــة وإن عالي
النــاس فبســبب الســجن الــذي مل يعزهلــم عــن النــاس فكانــوا يتصلــون معهــم 

ــرى. ــة الصغ ــال يف الغيب ــو احل ــام ه ــفراء ك ــرواة ووكاء وس ــات، وال باملكاتب

ــه يكــون فعــًا عــى قــدر  ــاس ويعلــن إمامت فاإلمــام الــذي يظهــر أمــام الن
عــال جــدًا مــن ذلــك، فإنــه لــوال صحــة تلــك اإلمامــة )املبكــرة اخلاصــة( ملــا 
لقيــت ذلــك الرتحيــب مــن القواعــد الشــعبية، ومــع ذلــك، فإنــه إذا مل يتحــرك 
النــاس ضــد مــن قــال باإلمامــة )وهــو أهــل هلــا( فهــل ستســتمر تلــك املســالة 
زمنــًا طويــًا واملنطــق جييــب بـــ )ال( وحتــى أن الســلطة ســتعتقل ذلــك اإلمــام 
وتقــي عليــه وعــى خــط اإلمامــة عمومــًا، ولكــن صحــة تلــك اإلمامــة مــع 
مــا ســبق ذكــره أثبتــت أحقيتهــا ألهــل البيــت )عليهــم الســام( وفضــًا عــن 
ذلــك، فتســلم األمــور وقيــادة األمــة مذكــور يف القــرآن الكريــم كــام تســلم النبي 
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)حييــى( )عليــه الســام( احلكــم صبيــًا وغــر ذلــك)1(.

وهذه نقطة أخرى تتّمم أمهية النقاط السابقة:

6. ملــاذا مل يظهــر القائــد طيلــة هــذه املــدة؟ خاصــة يف مــدة الغيبــة الصغــرى 
ــر  ــة تغي ــإن كل عملي ــر مــن الظــروف لذلــك كمفهــوم عــام، ف مــع هتــيء كث
ــا،  ــة لنجاحه ــة ودقيق ــور خاص ــروف وأم ــا بظ ــط نجاحه ــًا يرتب ــي مث اجتامع
ــك ال  ــى األرض فتل ــامء ع ــا الس ــي تفجره ــي الت ــر االجتامع ــة التغي وعملي
ترتبــط يف جانبهــا الرســايل بالظــروف املوضوعيــة غــر أّنــا يف جانبهــا التنفيــذي 
ــذ، وغــر  ــه التنفي ــة مــن حيــث النجــاح وقبل تعتمــد عــى الظــروف املوضوعي
ذلــك كمجــيء رســالة اإلســام عــى يــد الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( بعــد 
مخســة قــرون مــن اجلاهليــة هيــأت ومكنــت مــن ذلــك كتنفيــذ ونجــاح، وهــذه 
الظــروف واســعة وليســت بســيطة ولــو كانــت كذلــك، لكانــت عمليــة التغيــر 
الشــامل منــذ خــروج الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( برســالته يف ذلــك العهــد، 
ــة  ــام احلج ــور اإلم ــت ظه ــة يف وق ــارة املادي ــاة أو احلض ــروف احلي ــام أّن ظ ورب
ــه(  ــل اهلل فرج ــه )عج ــن خلروج ــل واألحس ــي األفض ــه( ه ــل اهلل فرج )عج
وليســت كتلــك الظــروف يف عــرص الغيبــة الصغــرى. فضــًا عــام قــد يــرد مــن 
ــام  ــة تســاعد يف الظهــور امليمــون. ولكــن رب ــاك ظــروف عســكرية وقتالي ان هن
ــا  ــكرية تنقصه ــل العس ــروف والعوام ــك الظ ــدًا - ان تل ــم ج ــذا يشء مه - وه
- وبشــكل كبــر - القــوة النفســية لإلنســان وهــذا ال ينفــع يف املســاعدة لظهــور 

)1( املصدر السابق: 64-55/1. 
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اإلمــام احلجــة )عجــل اهلل فرجــه()1(.

إّن النقــاط الســابقة وبتآزرهــا مــع موضــوع التنميــة الذاتيــة ومــا ذكــر فيهــا 
مــن أمــور تنّمــي إيــامن اإلنســان وعقيدتــه وكل مــا مــن شــأنه التأثــر يف االنتظار 

اإلجيــايب لظهــور اإلمــام صاحــب الزمــان )عــج(.

وهــذا ُيعــّد مــن املقدمــات الرضوريــة، وانطاقــًا مــن مبــدأ نفــس اإلنســان 
ميدانــه األول للتغيــر نحــو األفضــل واألحســن.

املبحث الثالث

اأثر واقعة الغدير يف التنمية الجتماعية لروح انتظار ظهور الإمام الجة )عج(

الرتكيــز هنــا عــى اإلنســان مــع اندماجــه يف املجتمــع ومــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن دور وأثــر مهــم يف االنتظــار اإلجيــايب لظهــور اإلمــام احلجــة )عــج(.

وال بــد هنــا مــن االنطــاق مــن مبــدأ أن أحــّب اخلْلــق اىل اهلل تعــاىل أنفعهــم 
لعيــال اهلل، ومــن الــرضوري النظــر اىل النــاس أنــم أخــوة يف الديــن أو نظــراء 
لنــا يف اخلْلــق، ومــن املهــم أن تســود مبــادئ االحــرتام والتعــاون والوئــام بــني 
ــة،  ــا كاف ــر بتفاصيله ــة الغدي ــه واقع ــارت إلي ــا أش ــذا م ــع)2(. وه ــراد املجتم أف
فهدفهــا الرقــّي باإلنســانية اىل أعــى مراتــب الكــامل والتوفيــق الســتحصال نعــم 

الدنيــا واآلخــرة.

)1( ينظر: املصدر نفسه: 83-77/1. 
)2( ُينظر: التنمية البرشية: ص190. 
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ــة  ــن العائل ــع م ــذات واملجتم ــة روح اإلدارة لل ــا تنمي ــرضوري هن ــن ال وم
ــون يف  ــذا يك ــؤولية)1(، وه ــعور باملس ــي الش ــا ينّم ــم مم ــاء وغره واألصدق
جمــاالت متعــددة منهــا االقتصاديــة والسياســية ورضورة الوعــي لذلــك وحســن 
التدبــر والتــرصف واســتثامر الوقــت يف حســن إدارة ذلــك وغــره بأحســن مــا 

ــون)2(. يك

ــك  ــا ذل ــن لن ــامي ضم ــن اإلس ــو أن الدي ــم وه ــر مه ــت إىل أم ــا نلتف وهن
ــا  ــات وأفضله ــم الديان ــو خات ــام وه ــام اإلس ــاظ أن: ))نظ ــك بلح ــه، وذل كل

ــل. ــوي متكام ــج ترب برنام

وباإلمكان إعطاء صورة إمجالية يف هذا عن طريق:

ــاء  ــاء أبن ــة إلنش ــًا صاحل ــون أّم ــة لتك ــة الصاحل ــار الزوج ــه اىل اختي دعوت
صاحلــني ويف احلديــث: ))اختــاروا لنطفكــم(()3(.

ــث:  ــة ويف احلدي ــة الصاحل ــامر األرض بالذري ــل وإع ــر النس ــه لتكث دعوت
ــة(()4(. ــوم القيام ــدًا ي ــم غ ــم األم ــر بك ــإين مكاث ــوا ف ))تزوج

حثــه عــى الرتبيــة الصاحلــة لنمــو األطفــال نمــوًا ســلياًم. ويف وصيــة النبــي 
لإلمــام عــي صلــوات اهلل عليهــام: ))يــا عــي حــق الولــد عــى والــده أن حيســن 

)1( ُينظر: املصدر نفسه: ص177. 
)2( ُينظر: املصدر نفسه: ص165، ص171. 

)3( آداب احلمل يف اإلسام: 16. 
)4( الوسائل: بابل النكاح - أبواب أحكام األوالد - ب1 - ج14. 
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اســمه وأدبــه ويضعــه موضعــًا حســنًا(()1(.

أمــره بطلــب العلــم واملعرفــة ويف احلديــث: ))طلــب العلــم فريضــة عــى كل 
مســلم(()2(. ترغيبــه يف إجــادة العمــل، ويف احلديــث: ))إّن اهلل حيــب إذا عمــل 

أحدكــم عمــًا أن يتقنــه(()3(.

وكــذا أراد أن يســتعمر أرضــه بــام يعــود عليــه بالنفع فقــال: ))واســتعمركم((
.)4(

وعــى الصعيــد العقــي فقــد أشــاد بــه ونبــه عــى قيمتــه ويف احلديــث: ))مــا 
كســب أحــٌد شــيئًا أفضــل مــن عقــل هيديــه اىل هــدى او يــرده عــن ردى(()5(.

وأمر بغض النظر والعفو الصفح فقال: ))وليعفوا وليصفحوا(()6(.

ــُه َويِلٌّ  ــِذي َبْينـَـَك َوَبْينـَـُه َعــَداَوٌة َكَأنَّ تـِـي ِهــَي َأْحَســُن َفــإَِذا الَّ وقــال: ))اْدَفــْع بِالَّ
.)7 مَحِيٌم(()

ــوْا  ــٌة َقاُل ِصيَب ــم مُّ ــَن إَِذا َأَصاَبْتُه ِذي وحــث عــى التفكــر اإلجيــايب فقــال: ))الَّ

)1( الطفل من الوالدة اىل السنة الثانية: 94. 
)2( أصول الكايف: ج1، 30. 

)3( مسند أيب يعى: ج7، 350. 
)4( هود: 61. 

)5( العقل الباطن: 14. 
)6( النور: 22. 

)7( فصلت: 34. 
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ـــا إَِلْيــِه َراِجعــوَن(()1(، فمــدح هــؤالء الذيــن مل يتذمــروا ومل جيهلــوا. ــا هللِِّ َوإِنَّ إِنَّ

اإلنســان  عــى  يعــود  بــام  الوقــت  اشــغال  اىل  ودعــا 
الدعــاء:  ويف  األخــروي،  أو  الدنيــوي   بالنفــع 
ــه  ــامم ب ــغلني االهت ــا يش ــي م ــد واكفن ــد وآل حمم ــى حمم ــل ع ــم ص ))الله
ــه(()2(. ــي ل ــام خلقتن ــي في ــتفرغ أيام ــه واس ــدًا عن ــألتني غ ــام س ــتعملني ب واس

وكذا دعا اىل التزين والتجميل بقوله: ))خذوا زينتكم(()3(.

ــاء  ــِن اْلَفْحَش ــى َع ــَاَة َتنَْه ــال: ))إِنَّ الصَّ ــر فق ــاء واملنك ــن الفحش ــى ع ون
َوامْلُنَكــِر(()4(.

ْســِلُموَن(( كــام دعــا اىل الثبــات عــى املبــدأ بقولــه: ))َوالَ مَتُوُتــنَّ إاِلَّ َوَأنُتــم مُّ
)5(. ويف الدعــاء: ))اللهــم إين أجــدد لــه يف صبيحــة يومــي هــذا ومــا عشــت من 

أيامــي عهــدًا وعقــدًا وبيعــة لــه يف عنقــي ال أحــول عنهــا وال أزول ابــدًا(()6(.

وحــث عــى ترشــيد اإلنفــاق واالســتهاك وقــال يف ذلــك: ))وُكُلــوْا 

)1( البقرة: 156. 
)2( الصحيفة السجادية: 81. 

)3( األعراف: 31. 
)4( العنكبوت: 45. 

)5( البقرة: 132. 
)6( مفاتيح اجلنان: 561. 
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ُفــوا(()1((()2(. ُترْسِ َوالَ  ُبــوْا  َوارْشَ

وهــذا النــص ُيطلعنــا عــى كثــر الــذي مــن شــأنه أن يعــّم بالتنميــة االجتامعية 
ــار  ــون االنتظ ــى يك ــة حت ــواء الرضوري ــأة األج ــدًا يف هتي ــة ج ــل مهم يف مفاص

لظهــور اإلمــام صاحــب الزمــان )عــج( فضــًا عــن نرصتــه )عــج(.

إّن مــا مــّر ذكــره مــن مســائل مهمــة يف املبحــث األول والســيام التســاؤالت 
املتعلقــة بالظهــور امليمــون لصاحــب األمــر )عــج( لــه مــا يــؤازره مــن إشــارات 
ــم إالّ  ــارصًا هل ــدون ن ــن ال جي ــني والذي ــوس املظلوم ــل يف نف ــّدد األم ــة جت مهم
ــن )صلــوات اهلل تعــاىل عليهــم أمجعــني( مــن  ــه الطاهري اهلل تعــاىل برســوله وآل
ــان يف  ــان مهمت ــاك نقطت ــارك، وهن ــوره املب ــج( وظه ــة )ع ــام احلج ــال اإلم خ

اإلشــارة اىل ذلــك، مهــا)3(:

1- هل للفرد مهام كان عظياًم القدرة يف إنجاز هذا الدور العظيم؟

للفــرد دور كبــر يف حالــة مهمــة هــذا كــام يشــر ســامحته )عجــل اهلل فرجــه(، 
ــى  ــر ع ــك التغي ــًا يف ذل ــًا ثانوي ــكل عام ــه يش ــن أّن ــم م ــى الرغ ــان ع فاإلنس
مــا يفــرسه التاريــخ، والقــوى املوضوعيــة املحيطــة بــه هــي القاتــل األســاس، 
ولكــن يبقــى دور الفــرد يف أفضــل األحــوال )التعبــر الذكــي( عــن اجتــاه هــذا 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــإنَّ النب ــح، ف ــك واض ــال ذل ــاس. ومث ــل األس العام
بحكــم صلتــه الرســالية بالســامء تســلم بنفســه زمــام احلركــة التارخييــة وانشــاء 

)1( األعراف: 71. 
)2( التنمية البرشية: ص25-23. 

)3( ُينظر: تأريخ الغيبة الصغرى: 86-85/1، 89. 
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مــدٍّ حضــاريٍّ مل يكــن بإمــكان الظــروف املوضوعيــة املحيطــة بــه ان تتمخــض 
عنــه بحــال مــن األحــوال.

وهــذا األمــر نفســه مــع احلجــة املنتظــر )عجــل اهلل فرجــه( كــام هــو حاصــل 
مــع جــده املصطفــى )صــى اهلل عليــه وآلــه(.

2- ما هي طريقة التغير يف اليوم املوعود؟

ذلــك يعتمــد عــى ظــروف وأحــوال وأوضــاع املرحلــة التــي ســيخرج فيهــا 
اإلمــام احلجــة )عجــل اهلل فرجــه(.. ويشــر ســامحته )قــدس رسه( اىل وجــود 
افــرتاض أســاس واحــد باإلمــكان قبولــه عــى ضــوء األحاديــث املتحدثــة عنــه 
ــخ وهــو افــرتاض  ــر الكــرى يف التاري ــات التغي ــة يف عملي والتجــارب احلاصل
ظهــور احلجــة املنتظــر )عجــل اهلل فرجــه( يف أعقــاب فــراغ كبــر حيــدث نتيجــة 
نكســة او أزمــة حضاريــة خانقــة، وذلــك الفــراغ يتيــح املجــال لذلــك الظهــور 
ــور  ــتقبال ظه ــا الس ــية وغره ــل النفس ــع العوام ــدة م ــالة اجلدي ــك الرس ولتل
اإلمــام )عجــل اهلل فرجــه( حتــى يمــأل األرض قســطًا وعــدالً بعدمــا لئــت ظلــاًم 

وجــورًا.

إّن مــا تقــدم فيــه إشــارات اىل رضورة تنميــة األمــل مــع اإليــامن واالعتقــاد 
ــم  ــرآن الكري ــا، وللق ــل يف حياتن ــال ومفص ــن جم ــر م ــر يف أكث ــح والص الصحي
دور رئيــس يف إحيــاء األمــل والــرس النتظــار ونــرصة منقــذ البرشيــة والوجــود، 

اإلمــام صاحــب الزمــان )عــج(، مــن ذلــك)1(: 

)1( ُينظر: القرآن يتحدث عن اإلمام املهدي: ص13، 14، 23، 44. 
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ــِه  ــُه بَِيِمينِ ــْن ُأويِتَ ِكَتاَب ــْم َفَم ــاٍس بِإَِماِمِه ــو ُكلَّ ُأَن ــْوَم َنْدُع ــاىل: ))َي ــال تع ق
ــًا(()1(. ــوَن َفتِي ــْم َوالَ ُيْظَلُم ــَرُؤوَن ِكَتاهَبُ ــِئَك َيْق َفُأْوَلـ

عــن عبــد اهلل بــن ســنان قــال: ))قلــت أليب عبــد اهلل )عليــه الســام(: ))َيــْوَم 
َنْدُعــو ُكلَّ ُأَنــاٍس بِإَِماِمِهــْم(( قــال )عليــه الســام(: إمامهــم الــذي بــني أظهرهم 

وهــو قائــم أهــل زمانــه(()2(.

وهــذا تعريــف باإلمــام احلجــة )عــج( قرآنــًا وروايــة، فضًا عــن قولــه تعاىل: 
ُســوٍل إاِلَّ َكاُنــوا بـِـِه َيْســَتْهِزُئون(()3(. ــن رَّ ًة َعــَى اْلِعَبــاِد َمــا َيْأتِيِهم مِّ ))َيــا َحــرْسَ

ــام(:...  ــه الس ــد اهلل )علي ــو عب ــال اب ــال: ))ق ــر ق ــن عم ــل ب ــن املفض ع
ــيعمي  ــن اهلل س ــل ولك ــز وج ــة اهلل ع ــن حج ــو م ــوا أّن األرض ال ختل واعلم
خلقــه عنهــا بظلمهــم وجورهــم وإرسافهــم عــى أنفســهم، ولــو خلــت األرض 
ســاعة واحــدة مــن حجــة اهلل لســاخت بأهلهــا. ولكــن احلجــة يعــرف النــاس 
وال يعرفونــه كــام كان يوســف يعــرف النــاس وهــم لــه منكــرون، ثــم تــا: ))َيــا 

ــَتْهِزُئون(()4(((. ــِه َيْس ــوا بِ ُســوٍل إاِلَّ َكاُن ــن رَّ ــم مِّ ــا َيْأتِيِه ــاِد َم ــَى اْلِعَب ًة َع َحــرْسَ

ِذيــَن َكَفــُروْا َلــْوال ُأنــِزَل  وفضــًا عــاّم تقــدم، ُيلحــظ قولــه تعــاىل: ))َوَيُقــوُل الَّ
ــاَم َأنــَت ُمنــِذٌر َولـِـُكلِّ َقــْوٍم َهــاٍد(()5(. ــِه إِنَّ بِّ ــن رَّ َعَلْيــِه آَيــٌة مِّ

)1( سورة اإلرساء: اآلية 71. 
)2( الكايف: ج1، ص536. 

)3( سورة يس: اآلية 30. 
)4( غيبة النعامين: ص141. 

)5( سورة الرعد: اآلية 7. 



 واقعة الغدير وأ ر ا لي تنمية روم ااترار  رور اإلمام اليجة  جل د رعالى فرجه الشريو

309

ــان بــن ســدير عــن ))اإلمــام الباقــر )عليــه الســام(: قــال ســمعته  عــن حنَّ
ــاَم َأنــَت ُمنــِذٌر َولـِـُكلِّ َقــْوٍم َهــاٍد(( فقــال:  يقــول يف قــول اهلل تبــارك وتعــاىل: ))إِنَّ
ــام  ــادي وكل إم ــي اهل ــذر وع ــا املن ــه(: أن ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ق

هــاد للقــرن الــذي هــو فيــه(()1(.

ــَل  ــْم فِْع ــا إَِلْيِه ــا َوَأْوَحْينَ ــُدوَن بَِأْمِرَن ــًة هَيْ ــْم َأِئمَّ ــاىل: ))َوَجَعْلنَاُه ــه تع وقول
ــَن(()2(. ــا َعابِِدي ــوا َلنَ َكاِة َوَكاُن ــزَّ ــاء ال ــَاِة َوإِيَت ــاَم الصَّ اِت َوإَِق ــْرَ اخْلَ

ــت  ــر إذا أدرك ــا جاب ــلم(: ))ي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــال رس ق
ولــدي الباقــر فأقرئــه منــي الســام فإنــه ســمي وأشــبه النــاس يب علمــه علمــي 
ــابع  ــرار والس ــة أب ــون أئم ــاء معصوم ــده أمن ــن ول ــبعة م ــي س ــه حكم وحكم
مهدهيــم الــذي يمــأل الدنيــا قســطًا وعــدالً كــام ملئــت جــورًا وظلــاًم. ثــم تــا 
ــًة هَيْــُدوَن بَِأْمِرَنــا َوَأْوَحْينـَـا  رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))َوَجَعْلنَاُهــْم َأِئمَّ
َكاِة َوَكاُنــوا َلنَــا َعابِِديــَن(()3(. ــَاِة َوإِيَتــاء الــزَّ اِت َوإَِقــاَم الصَّ إَِلْيِهــْم فِْعــَل اخْلَــْرَ

ُكــوا َأن َيُقوُلــوا آَمنَّــا  وممــا تقــدم أيضــًا قولــه تعــاىل: ))َأَحِســَب النَّــاُس َأن ُيرْتَ
َوُهــْم اَل ُيْفَتنُــوَن(()4(.

عــن اإلمــام الرضــا )عليــه الســام( قــال: ))ال يكــون مــا متــدن إليــه أعناقكم 
حتــى متيــزوا ومتحصــوا فــا يبقــى منكــم اال القليــل ثــم قــرأ: ))َأَحِســَب النَّــاُس 

)1( العيايش: ج2، ص204. 
)2( سورة األنبياء: اآلية 73. 

)3( كفاية األثر: ص297. 
)4( سورة العنكبوت: اآلية 2-1. 
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ُكــوا َأن َيُقوُلــوا آَمنَّــا َوُهــْم اَل ُيْفَتنـُـوَن(( ثــم قــال )عليــه الســام(: إن مــن  َأن ُيرْتَ
ــد فــان مخســة  ــل فــان مــن ول ــني املســجدين ويقت ــًا ب عامــات الفــرج حدث

عــرش كبشــًا مــن العــرب(()1(.

وآيــة أخــرى تشــر إىل مــا ســبق وتــرّصح باالنتظــار لألهــل املنشــود، قــال 
ــَن(()2(. ــَن امْلُنَتظِِري ــم مِّ ــُروْا إيِنِّ َمَعُك ــاىل: ))َفانَتظِ تع

عــن حممــد بــن الفضيــل عــن اإلمــام الرضــا )عليه الســام( ســألته عــن يشء 
يف الفــرج فقــال )عليــه الســام(: أوليــس تعلــم ان انتظــار الفــرج مــن الفــرج. 

ــَن امْلُنَتظِِريــَن(()3(((. إن اهلل يقــول: ))انَتظِــُروْا إيِنِّ َمَعُكــم مِّ

ْنَيــا َويِف اآلِخــَرِة  ى يِف احْلَيــاِة الدُّ ويف الســياق نفســه، قولــه تعــاىل: ))هَلـُـُم اْلُبــرْشَ
الَ َتْبِديــَل لَِكِلــاَمِت اهللِّ َذلـِـَك ُهَو اْلَفــْوُز اْلَعظِيــُم(()4(.

ــا َويِف  ْنَي ى يِف احْلَيــاِة الدُّ عــن اإلمــام الباقــر )عليــه الســام(: ))))هَلُــُم اْلُبــرْشَ
اآلِخــَرِة(( واإلمــام يبرشهــم بقيــام القائــم وبظهــوره وقتــل اعدائهــم، وبالنجــاة 
يف االخــرة والــورود عــى حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( الصادقــني عــى 

ــوض(()5(. احل

ويف ســياق اآليــات املباركــة الســابقة، ُتلحــظ آيــة لطاملــا تــرتّدد عــى أســامعنا، 

)1( اإلرشاد: ص360. 
)2( سورة األعراف: اآلية 71. 

)3( العيايش: ج2، ص138. 
)4( سورة يونس: اآلية 64. 
)5( الكايف: ج1، ص429. 
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ــج(  ــدي )ع ــام امله ــور اإلم ــار ظه ــألة انتظ ــًا يف مس ــورًا رئيس ــّكل حم ــي تش وه
ــه  ــن أيب طالــب )علي وُيلحــظ يف ذلــك مــا ذكــره أمــر املؤمنــني اإلمــام عــي ب
ــى  ــرضوس ع ــف ال ــها عط ــد شامس ــا بع ــا علين ــن الدني ــام(: ))لتعطف الس
ِذيــَن اْســُتْضِعُفوا يِف  ُمــنَّ َعــَى الَّ ولدهــا(()1(، وتــا عقيــب ذلــك: ))َوُنِريــُد َأن نَّ

ــنَي(()2(. ــُم اْلَواِرثِ ــًة َوَنْجَعَلُه ــْم َأِئمَّ اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُه

))لتعطفــن الدنيــا علينــا بعــد شامســها((: شــمس الفرس شموســًا، وشامســًا، 
ــره)3(. أي: منع ظه

))عطــف الــرضوس عــى ولدهــا((: ناقــة رضوس يف )الصحاح(، أي: ســيئة 
ــض حالبها. ــق، تع اخلل

وهنــا يشــر اإلمــام )عليــه الســام( اىل ))دولــة القائــم )عجــل اهلل فرجــه( ي 
ــه  ــد اهلل الصــادق )علي آخــر الزمــان، ويف هــذا املعنــى روي عــن اإلمــام أيب عب
ــر  ــر الده ــا يف آخ ــا ودولتن ــة يرقبون ــاس دول ــكل أن ــول: ل ــام( كان يق الس

ــر... تظه

واإلمــام )عليــه الســام( إنــام تــا هــذه اآليــة عقــب كامــه كشــاهد لعطــف 
الدنيــا عليهــم أخــرًا، فهــم املســتضعفون يف اآليــة(()4(.

)1( بحار األنوار: املجليس: 170/24. 
)2( سورة القصص: اآلية: 5. 

)3( صحاح اللغة 2: 937، مادة )شمس(. 
)4( اإلمام املهدي املنتظر )عج( يف نج الباغة: حيدر فاضل الشكري: ص77، ص78. 
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ويف كتــاب الغيبــة لشــيخ الطائفــة، بإســناده اىل حممــد بــن احلســني عــن أبيــه 
ِذيــَن  ُمــنَّ َعــَى الَّ عــن جــده، عــن عــي )عليــه الســام( يف ))قولــه: ))َوُنِريــُد َأن نَّ
ــًة َوَنْجَعَلُهــُم اْلَواِرثنَِي(()1(قــال: ))هــم آل  اْســُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهــْم َأِئمَّ

حممــد، يبعــث اهلل مهدهيــم بعــد جهدهــم فيعزهــم ويــذل أعداءهــم(()2(.

ويذكــر أحــد الباحثــني ))إّن اآليتــني )5-6( مــن ســورة القصــص، إّن اإلمام 
املهــدي )عجــل اهلل فرجــه( تامهــا يف اليــوم الســابع مــن والدتــه يف إشــارة عــى 
أّنــام قــد نزلتــا بحقــه وبوارثتــه األرض، ومــن عليهــا يف آخــر الزمــان، مــا هــو 
يف تفســر نــور الثقلــني، عــن كتــاب )كــامل الديــن ومتــام النعمــة( بإســناده اىل 
ــه(  ــل اهلل فرج ــم )عج ــد القائ ــن مول ــابع م ــوم الس ــا كان الي ــت: مل ــة قال حكيم
جئــت اىل أيب حممــد )عليــه الســام( فســلمت عليــه وجلســت فقــال: ))هلمــي 
ــه األول -  ــه كفعل ــل ب ــة - ففع ــو يف اخلرق ــيدي - وه ــت بس ــي((، فجئ ايل ابن
هكــذا وردت يف املصــدر - ثــم أدىل لســانه يف فيــه كأّنــام يغذيــه لبنــًا وعســًا، ثــم 
ــى بالصــاة  ــه إالّ اهلل((، وثن ــال: ))أشــهد أن ال إل ــي((، ق ــا بن ــم ي ــال: ))تكل ق
عــى حممــد وعــى أمــر املؤمنــني وعــى األئمــة الطاهريــن صلــوات اهلل عليهــم 
أمجعــني حتــى وقــف عــى أبيــه )عليــه الســام( ثــم تــا هــذه اآليــة: بســم اهلل 
ِذيــَن اْســُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض... ِمنُْهــم  ُمــنَّ َعــَى الَّ الرمحــن الرحيــم ))َوُنِريــُد َأن نَّ

)1( سورة القصص: اآلية 5. 
)2( غيبة الطويس: 113. 
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ــا منــه موضــع احلاجــة)1((()2(،  ــَذُروَن((، واحلديــث طويــل أخذن ــوا حَيْ ــا َكاُن مَّ
ــه ))وال خيفــى إّن اآليتــني )6-5(  ويضيــف الباحــث إضافــة مهمــة وعــي قول
مــن ســورة القصــص جاءتــا بصيغــة الفعــل املضــارع واالســتمرار، وهــذا معناه 
انــام ليســتا خمتصتــني باملســتضعفني مــن بنــي إرسائيــل، وحكومــة الفراعنــة - 
ــة  ــات الفرعوني ــان، واحلكوم ــر الزم ــتضعفي اخ ــان مس ــام ختص ــذاك - وإن آن

الظاملــة(()3(.

ــام  ــه باإلم ــد من ــك وع ــم أن ذل ــة تزع ــد: ))واإلمامي ــن أيب احلدي ــول اب يق
الغائــب الــذي يملــك األرض يف آخــر الزمــان، وأصحابنــا يقولــون إنــه وعــد 
ــون  ــك أن يك ــن ذل ــزم م ــك، وال يل ــى املامل ــتويل ع ــك األرض ويس ــام يمل بإم
موجــودًا وأن يكــون غائبــًا اىل ان يظهــر، بــل يكفــي يف صحــة هــذا الــكام أن 

ــت)4(. ــر الوق ــق يف آخ خيل

وُيضيــف ابــن أيب احلديــد حتليلــه عــى القــول الســابق بقولــه: ))أقــول: إنــام 
قالــت اإلماميــة إنــه إشــارة اىل اإلمــام املهــدي املنتظــر، وإنــه موجــود وغائــب 
عــن األبصــار؛ ألنــه قــد ثبــت عندهــم ذلــك بأدلــة كثــرة، ومنهــا مــا ورد عــن 
ــا  ــة أم ــم هلل بحج ــن قائ ــو األرض م ــام(: ))ال ختل ــه الس ــني )علي ــر املؤمن أم

)1( تفسر نور الثقلني: 311/5، عن كامل الدين: 425، ب42، ح1. 
)2( اإلمام املهدي املنتظر )عج(: ص80-79. 

)3( املصدر نفسه: ص80. 
)4( رشح النهج: البن أيب احلديد: 336/4. 
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ــه(()1(.  ــج اهلل وبينات ــل حج ــا تبط ــورًا، لئ ــًا مغم ــهورًا، أو خائف ــرًا مش ظاه
وقولــه )عليــه الســام(: ))إذا خــوى نجــم طلــع نجــم(()2(. وغرهــا ممــا ورد 

ــام((()3(. ــم الس ــدى )عليه ــة اهل ــن أئم ع

اخلامتة

إّن مــا تقــدم مــن مــادة البحــث كان هدفهــا األســاس كيــف ننّمــي قدراتنــا 
الذاتيــة واالجتامعيــة يف ضــوء فهــم واقعــة الغديــر وأثرهــا املبــارش وغــر املبارش 
ــا  ــون انتظارن ــل أن يك ــن أج ــج( م ــام )ع ــور اإلم ــار لظه ــة روح االنتظ يف تنمي
ــًا لظهــور منقــذ البرشيــة وخمّلصهــام مــن كل ظلــم وَجــْور، وهــو اإلمــام  إجيابي

صاحــب العــرص والزمــان )عــج(.

ــم  ــتعداد قائ ــة واس ــن مه ــه م ــرء يف نفس ــه امل ــا ُينهض ــى م ــف ع ــذا متوق وه
عــى الصــر والصــاة واإليــامن، فهــذا زاٌد مهــم لنــامء اإلمكانيــات والقــدرات 
النتظــار ونــرصة اإلمــام )عــج(، انطاقــًا مــن قبــل والدة الطفــل مــن رضورة 
ــم النافــع  الغــذاء احلــال ســواء املــادي أم املعنويــة، والرتبيــة الصاحلــة، والتعّل
املرشــد لــكّل صــواب، ومــن ّثــّم اتبــاع املنهــج احلــق املــؤدي اىل اهلــدف والغايــة 

املنشــودة وهــي انتظــار ظهــور اإلمــام احلجــة )عــج( فضــًا عــن نرصتــه.

إّن مــا تقــدم يتوســع مفهومــه بعــد انطــاق اإلنســان مــن نفســه وهــي ميدانــه 

)1( رشح النهج: البن أيب احلديد: 18/ 347. 
)2( رشح النهج: البن أيب احلديد: 7/ 84. 

)3( املصدر نفسه: 84/7. 
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ــة  ــل مدروس ــع وبمراح ــادًا إىل املجتم ــًا وإرش ــة وهتذيب ــتعداد تربي األول لاس
ــرآن  ــه الق ــدنا إلي ــا أرش ــر م ــا أكث ــح، وم ــج صحي ــق منه ــى وف ــا ع ــط هل وخمط
ــى اهلل  ــار )ص ــه األطه ــر وآل ــة الغدي ــيام يف واقع ــول والس ــم وكام الرس الكري

ــرًا(. ــلياًم كث ــلم تس ــم وس عليه

ــا  ــا علين ــم اهلل هب ــي أنع ــدة الت ــان املائ ــة لبي ــارة مهم ــو إش ــر ه ــا ذك إّن م
وهــي )مائــدة اإلمامــة( بمعنــى املــواالة للرســول وآلــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ونرصتــه يف كل وقــت وآن، فضــًا عــن املائــدة املاديــة مــن طعــام وغــره، فهــذا 
مهــم، ولكــن األهــم الــزاد املعنــوي إىل دار اآلخــرة وزاد االنتظــار ملنقــذ البرشية 

ومثّبــت احلــق اإلمــام املهــدي املنتظــر )عــج(.

قائمة امل�سادر واملراجع

أوالً: القرآن الكريم.

ثانيًا: املصادر واملراجع:

1- االحتجــاج: أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب الطــريس، حتقيــق: إبراهيــم 
ــبحاين، ط6، دار  ــر الس ــيخ جعف ــه، إرشاف: الش ــادي بِ ــد ه ــادري، وحمم البه

ــم، )د. ت(. ــرش، ق ــة والن ــوة للطباع األس

2- اإلرشاد: الشيخ املفيد، د. ط، طهران، 1308هـ.

3- أصــول الــكايف: الكلينــي، د. ط، دار التعــارف، بــروت - لبنــان، 
1401هـــ.
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4- اإلمــام املهــدي املنتظــر )عــج( يف نــج الباغــة: الشــيخ حيــدر فاضــل 
الشــكري، ط1، شــعبة البحــوث والدراســات يف العتبــة العلويــة، 1435هـــ / 

2014م.

5- بحــار األنــوار: حممــد باقــر املجلــيس، ط2، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 
ــان، 1403هـ. ــروت - لبن ب

6- تأريــخ الغيبــة الصغــرى: الســيد حممــد حممــد صــادق الصــدر، ط1، دار 
اهلدى، إيــران، 1425هـــ / 1383ش.

7- تفسر نور الثقلني: الشيخ عبدعي بن مجعة العريس، د. ط، د. ت.

8- تقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنامئي.

9- التنميــة البرشيــة: حســون البطــاط، ط1، دار الفيحــاء للطباعــة والنــرش 
ــان، 2016م. ــع، لبن والتوزي

10- الرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( والتنميــة البرشيــة - الرتاحــم 
أنموذجــًا: الســيد حممــد صــادق حممــد رضــا الشــرازي، دار البــذرة، النجــف 

األرشف - العــراق، 1434هـ.

11- رشح نــج الباغــة: ابــن أيب احلديــد، حتقيــق: حممــد أيب الفضــل 
القاهــرة، 1959م. العربيــة،  الكتــب  دار  إبراهيــم، ط1، 

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــني ب ــن احلس ــي ب ــام ع ــجادية: اإلم ــة الس 12- الصحيف
ــامية  ــة اإلس ــفارة اجلمهوري ــان، د. ط، س ــيق: إنصاري ــق وتنس ــب، حتقي طال

ــة، 1419هـــ / 1999م. اإليراني
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13- العقــل الباطــن: حســون لطيــف البطــاط، ط1، دار الفيحــاء، بــروت 
- لبنــان، 1434هـــ / 2014م.

14- الغيبة: الطويس، د. ط، قم، 1417هـ.

15- القــرآن الكريــم يتحــدث عــن اإلمــام املهــدي: مركــز بقيــة اهلل األعظــم 
)ع( للدراســات والنــرش، ط1، الــدار اإلســامية، بــروت - لبنــان، 2000م.

ــدر  ــر الص ــد باق ــعيد حمم ــهيد الس ــد الش ــل عن ــة التأوي ــراءة يف قضي 16- ق
)قــدس رسه الرشيــف(: د. مرتــى عبــاس فالــح، جملــة ص والقــرآن ذي 

الذكــر، ع5، مؤسســة وارث األنبيــاء، 2009م.

17- الكايف: الكليني، د. ط، دار الكتب اإلسامية، طهران، 1375هـ.

ــاث  ــز األبح ــدر، ط2، مرك ــر الص ــد باق ــيد حمم ــرآن: الس ــة الق 18- املدرس
والدراســات التخصصيــة، قــم، 1424هـــ.

19- مفاتيــح اجلنــان: الشــيخ عبــاس القّمــي، د. ط، مؤسســة التاريــخ 
العــريب، بــروت - لبنــان، د. ت.

20- مقاييــس اللغــة: أمحــد بــن فــارس، حتقيــق: عبــد الســام حممد هــارون، 
د. ط، طهــران - إيران، 1404هـ.

ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــي، ط6، دار إحي ــر العام ــيعة: احل ــائل الش 21- وس
بــروت - لبنــان، د. ت.
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