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التسلسل التارخيي لوالية األمري عليه السالم من حديث الدار إىل حادث 
الغدير 

اأ. د. �ساد�سة حالوي

مة وت�سريف مقدِّ

ــاف  ــد من ــد املطلــب بــن هاشــم بــن عب اإلمــام عــي بــن أيب طالــب بــن عب
ابــن عــم الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه، وأول َمــْن لبَّــى دعوتــه، واعتنــق دينــه، 
وصــىَّ معــه، أمــه فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، وهــي أول 

هاشــمية ولــدْت هاشــمي.

وألمــر املؤمنــن عليــه الســام منزلــة عنــد اهلل تبــارك وتعــاىل ورســوله صــى 
اهلل عليــه وآلــه ال يعرفهــا إال اهلل تعــاىل ورســوله كــا يف احلديــث النبــوي الرشيف 
عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: )يــا عــي مــا عــرف اهلل إال أنــا وأنــت، وال 
ــن  ــا يمك ــي أنن ــك يعن ــا(1، وذل ــك إال اهلل وأن ــت، وال عرف ــي إال اهلل وأن عرفن
أن نخترصهــا بنــص القــرآن الكريــم يف آيــة املباهلــة: )وأنُفْســنا َوأنِفســُكْم( )آل 
عمــران/61(، فبِــَم بلــغ اإلمــام عــي عليــه الســام هــذه املنزلــة؟ وأي طالــب 
ــة  ــذه املنزل ــام هب ــه الس ــام علي ــح اإلم ــف أصب ــرف كي ــد أن يع ــال ال يري الك

)1) )املكتبة الشاملة عن خمترص بصائر الدرجات: 125، تأويل اآليات الظاهرة: 18/139/1 
وص 15/221، مشارق أنوار اليقن: 112)
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ــى بــه ويقتفــي آثــاره. ليتأسَّ

ولدته يف الكعبة:

مــن الواضــح أن هلــذه احلادثــة دالالت واضحــة - وهــي مــن املتواتــرات كــا 
يقــول احلاكــم يف املســتدرك - عــى منزلــة اإلمــام عــي عليــه الســام ومكانتــه 
املتميــزة، بــل والفريــدة، وقــد أورد الشــيخ الصــدوق روايــات تارخييــة ســطَّرها 

يف كتبــه)1( أكــد أن والدتــه عليــه الســام كانــت يف داخــل الكعبــة املرشفــة.

إشــارة إىل قــول الســيدة فاطمــة بنــت أســد عليــه الســام أم اإلمــام عــي عليه 
الســام: )فــأين دخلــُت بيــَت اهلل احلــرام فأكلــُت مــن ثــار اجلنـّـة وأوراقهــا، فلاَّ 
، واهلل العــي  أردُت اخلــروج هتــَف يبَّ هاتــف: يــا فاطمــة َســّميه عليــًا، فهــو عــيٌّ
ــذي  ــو ال ــأديب، وه ــه ب ــمي وأدبت ــن اس ــمه م ــققُت اس ــول: أيّن ش ــى، يق األع
ــدين،  ســني وُيمجِّ يكــر األصنــام يف بيتــّي، وهــو الــذي يــؤذِّن فــوق بيتــي، وُيقدِّ

فطوبــى مَلــْن أحبَّــه وأطاعــه، وويــٌل مَلــْن عصــاه وأبغضــه()2).

ورد يف الروايــات أن اإلمــام عــي عليــه الســام ولــد يف جــوف الكعبــة يف يوم 
اجلمعــة يف الثالــث عــرش مــن شــهر رجــب، وإّن هــذه فضيلــٌة اختصــُه اهللِ هبــا 
ح بذلــك عــدد كبــر مــن العلــاء)3)  مل تكــن ألحــد قبلــه وال بعــده، وقــد رصَّ
ــعراء واألدبــاء)4( أبرزهــم الشــاعر إســاعيل  ورواة األثــر، ونظمهــا الشُّ

احلمــري )ت- 179هـــ( الــذي نظــم قصيــدة يف الــوالدة منهــا:
وأمـــنـــِه  اإللـــــه  ــُه يف حـــــرِم  ــ ــدت ــ ــت حــيــث فــنــاؤه واملــســجــُدول ــي ــب وال

كريمة  ــاب  ــي ــث ال طـــاهـــرة  ــضــاء  ــي )4(ب واملــولــُد  وليدها  وطــاب  طابت 
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وذكــرت بعــض املصــادر األُخــرى أن املولــود يف الكعبــة حكيم بن حــزام)5) 
حينــا دخلــت أمــه مــع طائفــة مــن النســاء إىل جــوف الكعبــة للتفــرج عليهــا، 
ــت  ــبات، وكان ــن املناس ــبة م ــة ملناس ــٍذ مفتوح ــة يومئ ف ــة املرشَّ ــت الكعب وكان
وقتهــا حامــًا بــه ففاجئهــا املخــاض وهــي داخــل الكعبــة فجــيء هلــا بقطعــة 

مــن اجللــد فوضعــت ذلــك املولــود عليــه )6).

يــار بكــري والدة اإلمــام عــي عليــه الســام يف  ومــن الغريــب أن ينفــي الدِّ
ــة ومل يثبــت( )7). ــه يف داخــل الكعب ــه: )ويقــال أن والدت ــة بقول الكعب

يــار بكــري نــي أو تناســى اإلمجــاع بــن اإلماميــة عــى صحــة  وهــل أن الدِّ
والدتــه عليــه الســام يف ذلــك املوضــع املبــارك فضــًا عــن تواتــر اخلــر عنــد 

ــى زمــن احلاكــم )8). ــة، حت غــر اإلمامي

وال شــك أن والدتــه يف هــذا املــكان املرتبــط بالنبــي إبراهيــم عليــه الســام 
أوالً، ثــم النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه يــدل عــى التحديــد اإلهلــي لــدوره 

يــن اإلســامي. الفاعــل يف الدِّ

ــن  ــب اب ــن أيب طال ــي ب ــيدنا ع ــه: )س ــافعي، بقول ــبلنجي الش ــد الش ــد أك فق
عــم الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه، وســيف اهلل املســلول، ولــد عليــه الســام 
بمكــة داخــل البيــت احلــرام، ومل يولــد يف البيــت احلــرام قبلــه أحــد ســواه()9).

ــة  ــي فضيل ــن وه ــن والباحث ــن املؤرخ ــر م ــدد كب ــك ع ــة ذل ــرَّ بصح وأق
ــه اهلل تعــاىل فيهــا)10(. وذهــب الكاتــب املــرصي عبــاس حممــود العقــاد  خصَّ
ــا،  ــجود ألصنامه ــن الس ــه ع ــرم اهلل وجه ــة، ك ــل الكعب ــد داخ ــول: )ول إىل الق
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ــا...()11). ــادة فيه ــة، وللعب ــد للكعب ــد جدي ــًا بعه ــاده ايذان ــا كان مي فكأن

ه لذلــك الباحــث توفيــق أبــو علــم، بقولــه: )ولــد اإلمــام عــي عليــه  كــا نــوَّ
الســام داخــل الكعبــة وكــرم اهلل وجهــه عــن الســجود ألصنامهــا( )12).

وهــا  ــة والدتــه يف الكعبــة املرشفــة، وعدُّ وا ِصحَّ ومــن الباحثــن الذيــن أكــدَّ
ــت عــى رعايــة البــاري عــّز وجــّل لــه، عبــد الباقــي العمــري بقولــه  فضيلــة دلَّ

خماطبــًا اإلمــام عــي عليــه الســام يف قصيتــه اخلالــدة:
ُرفعا  الُعال  فــوق  ــذي  ال العيّل  ــَت  ببطن مكة وسط البيت قد وضعا )13).أن

تربية اإلمام عّي عليه السام يف حجر الرسول صى اهلل عليه وآله

ــي  ــة النب ــه وانتســابه، نشــأته وترعرعــه يف رعاي ــدو واضحــًا ترافــق والدت يب
صــى اهلل عليــه وآلــه إذ انتقــل ليعيــش إىل جانبــه وزوجتــه الســيدة خدجيــة بنــت 
خويلــد عليــه الســام، وذكــر ابــن ُهشــام ذلــك بقولــه: وكان ممــا أنعــم اهلل بــه 
عــى اإلمــام عــي عليــه الســام أنــه كان يف ِحجــر الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه 
قبــل اإلســام فلــم يــزل عــي عليــه الســام مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه 

حتــى بعثــه اهلل نبيــًا، فاتبعــه عــي عليــه الســام وآمــن بــه وصدقــه)14).

ــاة  ــه املس ــام يف خطبت ــه الس ــي علي ــام ع ــه اإلم ــا قال ــك م ــد ذل ــا يؤي م
بـ)القاصعــة(: )َوَقــْد َعِلْمُتــْم َمْوِضِعــي ِمــْن َرُســوِل اهللِ )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
نِــي  بِاْلَقَراَبــِة اْلَقِريَبــِة، َوامْلَنِْزَلــِة اخْلَِصيَصــِة: َوَضَعنِــي يِف ِحْجــِرِه َوَأَنــا وليــٌد َيُضمُّ
ــُه، َوَكاَن  نِي َعْرَف ــمُّ ــَدُه، َوُيِش ــنِي َجَس ــِه، َوُيِمسُّ ــي يِف فَِراِش ــْدِرِه، َوَيْكنُُفنِ إىَِل َص

ــِه()15). ــمَّ ُيْلِقُمنِي َء ُث ْ ــيَّ ــُغ ال َيْمَض
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وهــذا النــص ُيعطــي داللــة واضحــة عــى تأثــر النشــأة يف الرتكيبــة النفســية، 
والشــخصية لإلمــام عــي عليــه الســام منــذ الســنوات األوىل لــه يف هــذه احلياة.

وحينــا بلــغ الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه األربعن مــن عمــره أتــاه جرائيل 
عليــه الســام يف غــار حــراء، فألقــى إليــه كلمــة الوحــي وأبلغــه بأنــه نبــّي هــذه 

ــة واملبعوث إليهــا )16). البرشي

ــه  ــة علي ــيدة خدجي ــه الس ــه زوجت ــبيل اهلل وفاحت ــاه إىل س ــْن دع وكان أول َم
الســام وابــن عمــه عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام الــذي كان يف العــارشة 
ــة  ــوة اإلهلي ع ــدء الدَّ ــواة األوىل لب ــت الن ــاه، فكان ق ــه وصدَّ ــا ب ــره فآمن ــن عم م

ــًا. ــاس مجيع ــل الن ــنوات قب ــبع س ــوا س ــرى )17( فصل الك

وبعــد وفــاة أيب طالــب عليــه الســام واجــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــن 
ــه، ومــن ضمنهــا مــا ذكــره الشــيخ  ــاة عّم ــه يف حي أذى قريــش مــا مل يكــن ينال
ــدوق عــن تآمــر قريــش عــى قتــل النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قبــل اخلــروج  الصَّ
ــة قتلــه  مــن مكــة واهلجــرة إىل يثــرب، وتضاربــت اآلراء فيــا بينهــم عــى كيفي
صــى اهلل عليــه وآلــه، ».... وبذلــك يتخلصــون مــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 

ودعوتــه إىل األبــد... «)18).

وبعدهــا هبــط جرائيــل عليــه الســام عــى النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فأنبــأه 
ــه  ــون فراش ــي يأت ــاعة الت ــا، والس ــون فيه ــي جيتمع ــة الت ــره بالليل ــك وأخ بذل
فيهــا، وأمــره باخلــروج يف الوقــت الــذي خــرج فيــه إىل الغــار، عنــد ذلــك أخــر 
ــره أن  ــره، وأم ــام بأم ــه الس ــي علي ــام ع ــه اإلم ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص الرس
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يضطَّجــع يف فراشــه ويقيــه بنفســه، فــرتك مكــة مهاجــرًا إىل يثــرب)19(، فأنــزل 
ــاِة اهللَِّ َواهللَُّ  ــاَء َمْرَض ــُه اْبتَِغ ي َنْفَس ــرْشِ ــْن َي ــاِس َم ــَن النَّ ــك: )َوِم ــًا يف ذل اهلل قرآن

ــرة: 207) ــاِد( )البق َرُءوٌف بِاْلِعَب

الولية يف حديث الدار 

ــه  ــردًا ومل يوجِّ ــردًا ف ــه ف ــار أصحاب ــه خيت ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص كان رس
ــاث  ــتمرت ث ــي اس ــة والت ي ــة الرِّ ــك املرحل ــع)20( يف تل ــه إىل اجلمي دعوت
ْقرَبِــنَ{  ســنوات)21(، إىل أن جــاء األمــر اإلهلــي: }وََأنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ اْلَ
ة. )الشــعراء: 214( )22(، فبــدأ دعوتــه العلنيــة مبتــدًأ ببنــي عبــد املطلــب خاصَّ

ــوا  ــم، وكان ــه مجعه ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــدوق أن رس ــيخ الص أورد الش
ــدًا)23( ونصــف مــن الطعــام، وقدحــًا مــن  نحــو أربعــن رجــًا، فأحــر ُم
املاء)اللبــن(، ومــن معجزتــه صــى اهلل عليــه وآلــه، أهنــم أكلــوا ورشبــوا حتــى 
ــام  ــم ق ــم، ث ــٍد منه ــي لواح ــام ال يكف ــك الطع ــن أن ذل ــم م غ ــى الرُّ ــبعوا ع ش
ــم  ــرصة فأّيك ــوة والن ــم النب ــرض عليك ــم ألع ــال: )أين مجعتك ــم فق ــًا فيه خطيب
ــدّي)24(،  ــم بع ــّي، فيك ــرّي، وخليفت ــّي، ووزي ــي، وويّص، ووارث ــون أخ يك
فعــرض ذلــك عليهــم رجــًا رجــًا فأبــوا أن جييبونــه، عنــد ذلــك قــام اإلمــام 
ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــذ الرس ــول اهلل، أخ ــا رس ــا ي ــال: أن ــام وق ــه الس ــي علي ع
وآلــه بيــده وقــال يــا بنــي عبــد املطلــب هــذا أخــّي، ووارثــّي، وويّص، ووزيرّي، 
ــتهزأ  ــم فأس ــْت أن تفارقه ــة أب ــد اجلاهلي ــدّي، إال أن تقالي ــم بع ــّي فيك وخليفت
القــوم مــن دعــوة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه فقالــوا أليب طالــب: قــد أمــرك 
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ــع()25). ــام وتطي ــذا الغ ــمع هل أن تس

وافــق أغلــب العلــاء واملؤرخــن)26( الشــيخ الصــدوق يف نقــل الروايــة إال 
إهنــم اختلفــوا معــه يف نقــل بعــض املفردات مــن قبيــل الطعــام املقــدم، وأورد أن 
هنــاك دعــوة لبنــي عبــد املطلــب كانــت قبــل هــذه الدعــوة لكــن أبــا جهــل قطع 
كام الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وبــادر إىل املواجهــة الرصحيــة، حيث اســتغلَّ 
معجــزة الطعــام التــي يراهــا اجلميــع بــأمِّ أعينهــم، فرمــى النبــي األكــرم صــى 
ق اجلميــع يف  ــحر، وقــال: »لقــد ســحركم صاحبكــم«، فتفــرَّ اهلل عليــه وآلــه بالسِّ
اليــوم األول ومل يســتطع الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه أن يقــول كلمتــه حتــى 
ــره اهلل  ــا أم ــدع ب ــه أن يص ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــتطاع النب ــايل، إذ اس ــوم الت الي

تعــاىل ويقيــم عليهــم احلجــة.

روى ابــن اجلــوزي وآخــرون روايــات وأحاديــث كثــرة دلَّــت عــى اســتجابة 
ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــوة الرس ــة دع ــة يف تلبي ــام الريع ــه الس ــّي علي ــام ع اإلم
وآلــه لعشــرته األقربــن مــن ذلــك، روايتــه عــن ابــن عبــاس عــن اإلمــام عــي 
عليــه الســام أنــه قــال: )ملــا نزلــْت هــذه اآليــة عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاين رس ــَن()27(، دع ــرتك األقرب ــذْر عش ــه، )وأن وآل
وآلــه فقــال يل: إن اهلل أمــرين أن أنــذر عشــريت األقربــن فضقــُت بذلــك ذرعــًا، 

وعرفــُت أينِّ متــى أبدائهــم هبــذا األمــر أرى منهــم مــا أكــره... )28).

ــا  ــدرك نواي ــم وي ــه كان يعل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــي أن رس ــذا يعن وه
ــة،  ــة والضال ــه الذيــن متــادوا يف الكفــر واجلهال بعضهــم مــن عشــرته وأقربائ

ــه. ــب وأمثال ــره كأيب هل ــا يك ــيقابلونه ب ــم س وأهن
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ــك إن ال  ــد، إن ــا حمم ــال: ي ــل، فق ــاين جري ــى أت ــتُّ حت ــًا؛ )فصم وزاد أيض
تفعــل مــا تؤمــر بــه يعذبــك اهلل فأصنــع هلــم صاعــًا مــن طعــام، وأجعــل عليــه 
رجــل شــاة، وأمــأ لنــا عســًا)29( مــن لبــن، ثــم امجــع يل بنــي عبــد املطلــب 
حتــى ُأكلمهــم وأبلغهــم مــا ُأمــرُت بــه، ففعلــُت مــا أمــرين بــه ثــم دعوهتــم لــه، 
ــو  ــه أب ــم أعام ــون فيه ــًا أو ينقص ــدون رج ــًا يزي ــون رج ــٍذ أربع ــم يومئ وه

ــب...()30) ــو هل ــاس، وأب ــزة، والعب ــب، ومح طال

ــف اإلمــام عــي  يتبــن مــن الروايــة أن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه قــد كلَّ
عليــه الســام بدعــوة أقاربــه للحضــور وكلَّفــه بمســؤولية إعــداد الوليمــة هلــم، 
ــنه  ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــام كان ع ــه الس ــي علي ــام ع ــى أن اإلم ــا دّل ع مم
موضــع ثقــة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه، وأنــه كان يمتــاز بالعلــم، والكفــاءة، 
ــول اهلل  ــد رس ــايٌل عن ــاٌم ع ــه مق ــر، ول ــو صغ ــور، وه ــى إدارة األم ــدرة ع واملق
ــه يف دعوهتــم، وهــذا يعطــي انطباعــًا  ــًا عن ــُه ممث ــه، إذ جعل ــه وآل صــى اهلل علي
واضحــًا بأنــه عليــه الســام كان األقــرب إىل الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه مــن 

الصحابــة عــى الرغــم مــن كــر ســنهم.

ويف روايــة ُأخــرى ذكرهــا ابــن اجلــوزي قائــًا: ثــم تكلــم رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه فقــال: )يــا بنــي عبــد املطلــب إينِّ واهلل مــا أعلــم شــابًا يف العــرب 
جــاء قومــه بأفضــل ممــا قــد جئتكــم بــه، إينِّ قــد جئتكــم بخــر الدنيــا واالخــرة، 
وقــد أمــرين اهلل تعــاىل أن أدعوكــم إليــه، فأّيكــم يــؤازرين عــى هــذا األمــر عــى 
أن يكــون أخــّي، فأحجــم القــوم، فقلــُت وأنــا أحدثهــم ســنًا: أنــا يــا نبــيَّ اهلل، 

فقــام القــوم يضحكــون)31).
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ــارون  ــغ الرســالة كأخــوة ه ة؛ األخــوة يف تبلي ــك أن املقصــود باألخــوَّ ال ش
وموســى )عليهــا الســام( بدليــل قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه فأُيكــم يــؤازرين 

عــى هــذا األمــر الــذي جعلــه صــى اهلل عليــه وآلــه رشطــًا يف أخوتــه.

ــام  ــه اإلم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاذ رس ــن اخت ــف ع ــصُّ يكش ــذا الن فه
عــي عليــه الســام وصيــًا وخليفــًة مــن بعــده، لذلــك أمرهــم أن يســمعوا لــه 
ــن  ــزء م ــع ج ــوزي يقتط ــن اجل ــل اب ــذي جع ــبب ال ــو السَّ ــذا ه ــوه، وه ويطيع

ــه. ــده وعقيدت ــض معتق ــه يناق ــه؛ ألن ــص ل النَّ

ــة  ــات مناقض ــروا رواي ــن ذك ــاء واملؤرخ ــض العل ــب أن بع ــر العج ــا يث مم
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــا إن ــذار، منه ــة اإلن ــة يف قضي ــة الصحيح ــذه الرواي هل
مجــع قريشــًا حــن نــزل قولــه تعــاىل: )وأنــذْر عشــرتك األقربــَن( فاجتمعــوا، 
، فقــال: يــا بنــي كعــب بــن لــؤي، انقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا  فخــصَّ وعــمَّ
بنــي هاشــم، يــا بنــي عبــد املطلــب انقــذوا أنفســكم مــن النــار، يــا فاطمــة بنــت 

حممــد انقــذي نفســك مــن النــار.... )32).

ويف روايــة الطــراين: إنــه مجــع بنــي هاشــم وأجلســهم عــى البــاب، ومجــع 
ــى  ــل ع ــك أقب ــد ذل ــم، وبع ــي هاش ــم بن ــم كلَّ ــت، ث ــهن يف البي ــاءه فأجلس نس
أهــل بيتــه، فقــال: يــا عائشــة بنــت أيب بكــر، ويــا حفصــة بنــت عمــر، ويــا أم 
ــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه  ســلمة، ويــا فاطمــة بنــت حممــد، ويــا أم الزبــر عمَّ
وآلــه، اشــرتوا أنفســكم يف اهلل، واســعوا يف فــكاك رقابكــم، فــأين ال أملــك لكــم 
مــن اهلل شــيئًا وال أغنــي، فبكــْت عائشــة، وقالــْت... ثــم ذكــر الروايــة حمــاورة 

هلــا معــه صــى اهلل عليــه وآلــه )33)
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هــذه النصــوص ال تثبــت صحتهــا ألســباب منهــا: أن الســيدة فاطمــة عليــه 
ــلمة مل  ــة وحفصــة وأم س ــم أن عائش ــد)34(، ث ــدْت بع ــد ول الســام مل تكــن ق
يكــن مــن أزواجــه حينئــٍذ، وإنــا رصّن مــن أهلــه يف املدينــة بعــد ذلــك بســنن 
طويلــة)35(، فضــًا عــن ذلــك أن هــذا تناقــض نــص اآليــة القرآنيــة نفســها، 
فإهنــا تأمــره بإنــذار العشــرة األقربــن، ال مطلــق عشــرته، وال مطلــق النــاس، 

وعشــرته األقربــون إمــا هــم بنــو هاشــم، أو بنــو عبــد املطلــب.

ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــث الرس ــدت حدي ــي أكَّ ــات الت ــن الرواي ــتنتج م فنس
ــرّي  ــّي ووزي ــّي وويّص ووارث ــت أخ ــام: )أن ــه الس ــي علي ــام ع ــه يف اإلم وآل
وخليفتــّي فيكــم بعــدّي(، أن اإلمــام عــّي عليــه الســام هــو األحــقُّ واألجــدُر 
ــة  ــول دالل ــذا الق ــم إن يف ه ــه، ث ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس ــة بع باخلاف
واضحــة عــى املســتوى الســامي الــذي بلغــه أمــر املؤمنــن عليــه الســام حتــى 
يســتحق وســام األخــوة فيــا بينــه وبــن ســيد البــرش صــى اهلل عليــه وآلــه عــى 
الرغــم مــن عمــره الصغــر، وبعــد ذلــك نــزل قولــه تعــاىل: }َفاصْــدَعْ بِمَــا ُتؤْمَــرُ 
ــر: 95) ــَتهِْزئِنَ{ )احلج ــاَك الْمُسْ ــا َكَفيْنَ ــِركِنَ )94( إِنَّ ــِن الْمُشْ ــِرضْ عَ وََأعْ

)36(، فبــدأ الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه بتبليــغ دعوتــه العلنيــة.

ــن  ــاء املرشك ــان زع ــى لس ــل ع ــاألذى والقت ــد ب ــًا أن التهدي ــدو واضح ويب
ــوان  ــرة يف أل ــات كث ــد وردت رواي ــة، فق ــوة العلني ــة الدع ــع يف مرحل مل ينقط
ــن  ــار ب ــه كع ــه وأصحاب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــذي لقي ــذاب ال الع
ــن  ــه الذي ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــاب الرس ــض أصح ــه)37(، وبع ــارس وأهل ي
حلــق هبــم الكثــر مــن الظلــم واالذى، وبعضهــم أنكــروا عــى الرســول صــى 
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ــة. ــارة الفتن ــد إلث ــن اجلدي ي ــه الدِّ ــه وآل اهلل علي

الولية يف حديث املنزلة

تــكاد تتفــق املصــادر وتتواتــر األخبــار؛ عــى أن لإلمــام عــي عليــه الســام 
ــه وآلــه فاقــت منزلــة كل األهــل  ــة متميــزة عنــد رســول اهلل صــى اهلل علي منزل
ل َمــْن أســلم وآمــن وصــىَّ مــع الرســول صــى اهلل عليــه  واألصحــاب، وكان أوَّ
وآلــه، وكان أمحــد بــن حنبــل إذا ُســئل عــن عــي وأهــل بيتــه، قــال: »أهــل بيــت 

ال يقــاس هبــم أحــد«)38) 

ــا  ــا بلغن ــة م ــن الصحاب ــد م ــن أح ــا ع ــا بلغن ــًا: )م ــه أيض ــال يف حقِّ ــه ق وأن
ــه  ــه الســام)39(. ويف هــذا ترصيــح واضــح بأن عــن عــي بــن أيب طالــب علي
مل يــرد يف حــقِّ أحــد مــن الصحابــة مــن الفضائــل كــا ورد يف حــق اإلمــام عــي 
عليــه الســام، وهبــذا يكــون هــو األرفــع مقامــًا، واألكثــر فضائــًا، واألفضــل 

ســوابقًا.

وحديــث املنزلــة مــن الروايــات املهمــة بحــق اإلمــام عــي عليــه الســام التي 
تثبــت إمامتــه، وفضلــه، وخافتــه دون غــره، إذ قــال فيــه رســول اهلل صــى اهلل 
ــّي بعــدي( ــه ال نب ــة هــارون مــن موســى إال أن ــي بمنزل ــه: )أنــت من ــه وآل علي

.(40(

وافــق أغلــب العلــاء يف رسد تفاصيــل تلــك الروايــة)41(، أمــا عــن تاريــخ 
ة منهــا بعــد  الروايــة فقــد وردت وحســب رأي أغلــب املؤرخــن يف مواطــن عــدَّ
مــدة مــن غــزوة بنــي املصطلــق مــن بنــي جذيمــة )42(، وذلــك عندمــا أرســله 
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رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه إىل بنــي جذيمــة مــن بنــي املصطلــق ليعتــذر هلم 
عــاَّ فعلــه هبــم خالــد بــن الوليــد فلــا رجــع اإلمــام عــي عليــه الســام اســتفر 
منــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه عــن معاجلتــه للحادثــة ثــم قــال لــه: )... أنــا 

أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــّي بعــدي()43) 

ويف خروجــه إىل غــزوة تبــوك)44(، إذ إنــه ملــا أراد رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــه الســام يف أهلــه  وآلــه اخلــروج إىل هــذه الغــزوة اســتخلف اإلمــام عــي علي
ــة ال تصلــح إال يّب  ــا عــي إن املدين ــه: )ي ــده وأزواجــه ومهاجــره، إذ قــال ل وول
أو بــك(، إال أن املنافقــن أثــاروا الشــك حــول اإلمــام عــي عليــه الســام وأنــه 
ــه  ــا قال ــره ب ــّي خُي ــَق بالنب ــًا فلح ــتثقاالً وخوف ــزوة إال اس ــن الغ ــف ع ــا ختل إن
املنافقــون، فقــال لــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: )أمــا تــرىض أن تكــون منــي 
بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي)45(، وغرهــا الكثــر مــن 

املواطــن املشــهودة)46).

ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــة اإلم ــد خاف ــا أك ــة أهن ــذه الرواي ــل ه ــم دالئ وأه
وواليتــه بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وذلــك مــن جهــة ثبــوت العصمة 
لــه، ومــن جهــة األفضليــة لــه، وأشــار اإلمــام عــي عليــه الســام بنفســه إىل هذا 
األمــر قائــًا: )... واصطفــاين بخافتــه يف أمتــِه، فقــال وقــد حشــده املهاجــرون 
ــي كهــارون مــن  ــًا من ــاس إن علي ــا الن ــت هبــم املحافــل، أّي واألنصــار وأنغصَّ

موســى إال إنــه ال نبــّي بعــدي()47)

ــه  ــن علي ــر املؤمن ــة أم ــرتاض طاع ــى اف ــت ع ــا دلَّ ــك فأهن ــن ذل ــًا ع فض
الســام عــى ســائر األمــة كــا كانــت طاعــة هــارون مفرتضــة عــى مجيــع أمــة 
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موســى، وأثبتــت واليــة اإلمــام عــي عليــه الســام عــى اجلميــع عــدا رســول 
ــت عــى عصمــة اإلمــام عــي عليــه الســام )48). اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ودلَّ

ومــن الغريــب أن تثــار الشــكوك حــول مغــزى الروايــة فقــد ادَّعــى بعضهــم 
أمــوًرا عــدة؛ منهــا إّن هــذا احلديــث ال يدُل عــى عموم املنزلــة، وإن هــذه اخلافة 
كانــت خافــة مؤقتــة مــن ظــرف خــاص وزمــان حمــدد، ويف حيــاة النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه، فضــًا عــن ذلــك أن حديــث املنزلــة ورد يف خصــوص غــزوة 
ــذه  ــة)49(، إال أن ه ــة املعني ــذه القضي ــه ورد يف ه ــة، وإن ــة خاص ــوك فالقضي تب
ــدة؛  ــب ع ــن جوان ــة م ــر مقبول ــع وغ ــة والواق ــن الصح ــدة ع ــاءات بعي االدع
منهــا أن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه كررهــا مــرات عديــدة، فضــًا عــن متنــي 
ــي  ــث تنف ــة يف احلدي ــن الداخلي ــو والقرائ ــون ه ــة أن يك ــر الصحاب ــض أكاب بع
ــات أن اخلافــة لإلمــام  تلــك األقــوال، وقــد وظَّفهــا العلــاُء واملؤرخــون إلثب
عــي عليــه الســام دون غــره وإلظهــار دور اإلمــام عــي عليــه الســام وأمهيتــه 
ــن  ــوزي م ــن اجل ــبه اب ــا نس ــا م ــه، أم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــبة لرس بالنس
فضيلــة أليب بكــر فقــد تغافــل يف رواياتــه )حديــث املنزلــة( الــذي رواه بنفســه 
ه حديثــًا معتــرًا، قــال فيــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه لإلمــام عــي عليــه  وعــدَّ
ــه ال  ــى إال أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من ــرىض أن تك ــا ت ــام: )أم الس

نبــّي بعــدي()50)

ــه  ــه الســام نفــس رســول اهلل صــى اهلل علي وهبــذا يكــون اإلمــام عــي علي
ــن  ــة م ــن الصحاب ــد م ــاء ألح ــا ج ــد: )م ــابوري وأمح ــظ للنيس ــه، ويف لف وآل
الفضائــل مــا جــاء لعــي بــن أيب طالــب)51(، وأكدهــا الزرقــاين قائــًا: )... مل 
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ــّي( )52) ــق ع ــا ورد يف ح ــاد م ــانيد اجلي ــد باألس ــق أح ــرد يف ح ي

الولية يف حديث الغدير )الغديرية(

ــنة العــارشة  عــزم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه اخلــروج إىل احلــج يف السَّ
ــه يف  ــون ب ــر يأمت ــق كث ــة خل ــدم املدين ــك فق ــاس بذل ــرة، وأذَّن يف الن ــن اهلج م
حجتــه تلــك التــي ُعرفــْت بَحجــة الــوداع، وَحجــة اإلســام، وَحجــة البــاغ، 
وَحجــة التــام، فخــرج مــن املدينــة وذلــك يــوم الســبت خلمــس ليــاٍل أو ســت 
بقــن مــن ذي القعــدة وأخــرج معــه كل نســائه يف اهلــوادج، وســار معــه أهــل 
ــة املهاجريــن واألنصــار وكثــٌر مــن قبائــل العــرب التــي دخلــت يف  بيتــه وعامَّ

ــام. )53) اإلس

ــوداع  ــه مناســكه مــن حجــة ال ــه وآل وبعــد أن أهنــى الرســول صــى اهلل علي
وغــادر مكــة املكرمــة ليعــود إىل املدينــة املنــورة، ويف الطريــق وهــو يطــوي بَمــْن 
معــه مــن ألــوف الصحابــة صحــراء احلجــاز املحرقــة نــزل عليــه قولــه تعــاىل: 
}يــا أيّهــا الرَسُــوُل بلــْغ مــا ُأنــزَل إليــكَ مــن رَبــك وإن مل تفعــْل فمــا بلغــتَ رســالتهُ 
واهلُل يعصمُــكَ مــن النــاس إن اهلل ال يهــدي القــوّم الكافــرونَ{)54(، يف 
ــْن  ــر َم ــدم وانتظ ــْن تق ــر َم ــر بتأخ ــم()55(، فأم ــر خ ــه: )غدي ــال ل ــكان ُيق م
ــة، وكان  ــاة جامع ــه الص ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــادي الرس ــادى من ــر، ون تأخ
ــه،  ــى رأس ــه ع ــرف ردائ ــع ط ــم ليض ــل منه ــى أّن الرج ــّر، حت ــديد احل ــوم ش ي

ــه )56). واآلخــر حتــت قدمي



 اللسلسل التاريري لو ية األمير عليه السالم من حديث الدار إلى حالث الغدير 

21

وقــام النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وخطــب بالنــاس، فقــال: )َمــْن كنــُت مواله 
فهــذا عــيٌّ مــواله()57(، توافــق العلــاء فيــا ذهبــت إليــه هــذه الروايــة)58(، 
عــى الرغــم مــن تعــدد طــرق روايتهــا )59(، ثم أخــذ رســول اهلل صــى اهلل عليه 
ــع املجتمعــن  ــراه مجي ــًا إذ ي ــه الســام ورفعهــا عالي ــد اإلمــام عــي علي ــه بي وآل
ــوه  ــردًا ويبايع ــردًا ف ــوا ف ــأن يقوم ــاس ب ــر الن ــك أم ــد ذل ــر، وبع ــذا املؤمت يف ه
وُيســلِّموا عليــه باإلمــرة واخلافــة طوعــًا، وكان ذلــك يف الثامــن عــرش مــن ذي 
احلجــة فبايعــه اجلميــع حتــى النســاء نســاء النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وســائر 
ــن  ــر املؤمن ــع أم ــذي وض ــت ال ــن يف الطش ــن أيدي ــن فوضع ــات إذ جئ املؤمن
ــة،  ــة والوالي ــه عــى اخلاف ــه وهــو خلــف اخليمــة فبايعنَ ــده في ــه الســام ي علي
ــاىل: }اليــومَ أكملــتُ  ــه تع ــّل( قول ــّز وج ــزل اهلل )ع ــة أن ــام البيع ــد إمت وبع
لكــم دينكــم وأمتمــتُ عليكــم نعمــي ورضيــتُ لكــم اإلســامَ دينــًا{)60).

ــن  ــرشة م ــة وع ــرب مئ ــا يق ــد رواه م ــه ق ــث أن ــة احلدي ــى صحَّ ــا ّدل ع م
صحابــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، وأربــع وثانــون راٍو مــن التابعــن، وكذلك 
خ ورجــايل وكثــر  ث ومفــرِّ ومــؤرِّ أخرجــه مــا يربــو عــن أربعائــة عــامل وحمــدِّ
ــر  ــف أكث ــنة، وُصنِّ ــد أهــل السُّ ــم واألدب املعتمــد عليهــم عن مــن رجــال العل
ــة، وفارســية،  ــًا ورســالة، وبلغــات خمتلفــة عربي ــة وأربعــة وثانــن كتاب مــن مئ
وهنديــة، وأجنبيــة، فيــا خيــص مســألة الغديــر، وقــد طبعــت أكثرهــا، وبعضهــا 

تكــرر طبعــه حتــى وصــل إىل مخــس مــرات أو أكثــر)61) 

وعــن داللــة هــذه الروايــة فاملتتبــع لفقراهتــا يلحــظ؛ أن أهــم مضمــون مــن 
مضامينهــا اإلمامــة والواليــة إذ أكــد صــى اهلل عليــه وآلــه أنــه قــد أنــاط مهمــة 
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ــة عــى ذلــك  ــه الســام، ومــن األدل ــادة األمــة مــن بعــده باإلمــام عــي علي قي
ــا  ــام عندم ــه الس ــي علي ــام ع ــا يف اإلم ــه حرصه ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص أن النب
قــال: )هــو وليكــم مــن بعــدي،...(، وكذلــك لوجــود كلمــة بعــدي التــي تــدل 
عــى هــذا الــكام، ومــن الشــواهد األُخــرى قــول اإلمــام عــي عليــه الســام يف 

أبيــات مــن الشــعر ردًا عــى معاويــة إذ قــال)62).

وأوجَب يل واليته عليكُم رسول اهلل يوم غدير خم

وأشــار إىل ذلــك أيضــًا حســان بــن ثابــت - حــارض مشــهد الغديــر - الــذي 
اســتأذن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أن ينظــم احلديــث يف أبيــات من الشــعر 

إذ قــال:
نبيُّهم  الــغـــــديــر  ــوم  يـ مناديايناديـــهم  بــالــنــبــّي  ــرم  ـــ وأكـــ بــــخٍم 

ــيــكــُم  ــقــول فـــَمـــْن مـــوالكـــم وول ـــ الــتــعــاديــاي ــاك  هــن ــدو  ــب ي فــقــالــوا ومل 

عاصياإهلــــــــك مـــــــوالنـــا وأنـــــت ولــيــنــا  ــوم  ــي ال ــك  ل منا  جتــدن  ولــن 

ــنــي  ــإن ــيّل ف ــ ــا عـ ــ ــم ي ــ ــه ُقـ ــ ــال ل ــقـ رضيتك من بعدي إمامًا وهاديا )63)فـ

وأفصــح اإلمــام الباقــر عليــه الســام أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أمــر 
ــغ  ــر خــم وأمرهــم أن يبل ــوم غدي ــه الســام ي ــة اإلمــام عــي علي ــاس بوالي الن
ــاظ  ــة وألف ــى العصم ــة ع ــذه الرواي ــت ه ــب)64(، ودل ــم الغائ ــاهد منه الش
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه تــدل عــى هــذا مثــًا قولــه: )أن عليــًا ال يفعــل 
ــن  ــة ع ــارة واضح ــي إش ــه(، وه ــر ب ــا أم ــل م ــا يفع ــه( و )إن ــر ب ــا يؤم إال م

ــام )65). ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــة ألم العصم

ــى اهلل  ــي ص ــاة النب ــر حي ــر يف أواخ ــث الغدي ــل حدي ــن حنب ــد ب روى أمح
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ــم  ــة ث ــاس يف الرحب ــّي الن ــع ع ــال: )مج ــل ق ــا أيب الطفي ــال حدثن ــه ق ــه وآل علي
قــال هلــم: أنشــد اهلل كل أمــرئ مســلم ســمع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، 
يقــول: يــوم غديــر خــم مــا ســمع ملــا قــام، فقــام ثاثــون مــن النــاس، وقــام 
ــاس أتعلمــون أيّن أوىل  ــده، فقــال للن ــاس كثــرون، فشــهدوا حــن أخــذوا بي ن
ــُت مــواله  ــْن كن ــا رســول اهلل، قــال: َم ــوا: نعــم ي باملؤمنــن مــن أنفســهم؟ قال

ــاداه(. ــن ع ــاِد َم ــن وااله وع ــم واِل َم ــواله، الله ــّي م ــذا ع فه

قــال: فخرجــُت وكأن يف نفــي شــيئًا، فلقيــُت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه: إين 
ســمعُت عليــًا عليــه الســام يقــول كــذا وكــذا. قــال: فــا تنكــر؟ قــد ســمعُت 

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يقــول ذلــك لــُه)66).

وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن احلاكــم النيســابوري يبــدأ حديــث الغديــر بذكــر 
حديــث الثقلــن واحلقيقــة داللــة حديــث الثقلــن الــذي نــصَّ فيــه رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه عــى وجــوب اتبــاع أهل بيتــه ألهنــم ِعــْدُل القــرآن، فانظروا 
كيــف ختلفــوين فيهــا، وأمــر بالتمســك بالثقلــن كتــاب اهلل، وعــرتيت أهــل البيت 
ــن  ــم ل ــم()67(. وأهن ــن، وأوالده ــن، واحلس ــة، واحلس ــّي، وفاطم ــم )ع وه
يفرتقــا، ألهنــم هــم الذيــن يبيِّنــون أحــكام القــرآن، وتعاليمــُه، والتمســك هبــم 

ينجــي مــن اهلــاك والعــذاب، وهنــا بــنَّ أن أحدهــم أكــر مــن اآلخــر.

ــه  ــي علي ــام ع ــه يف اإلم ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة لرس ــث املنزل إن حدي
ــتخدمه  ــكام اس ــذا ال ــى(، وه ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــام:)أنَت من الس
ــه  ــي علي ــام ع ــة لإلم ــات اخلاف ــع إلثب ــن موض ــر م ــدوق يف أكث ــيخ الص الش
ــّي صــى  ــة قــول النب ل عــن دالل الســام دون غــره فقــد حتــدث بــكام مطــوَّ
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ة يف هــذا املجــال منهــا  اهلل عليــه وآلــه لــه هــذا القــول، وقــد رسد روايــات عــدَّ
ــك  ــاري ذل ــد اهلل األنص ــن عب ــر ب ــايب جاب ــة إىل الصح ــة موصول ــراده لرواي اي
ــام:  ــه الس ــي علي ــه لع ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــول الرس ــن ق ــئل ع ــا س عندم
)أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــّي بعــدّي(، فأجــاب جابــر 
بقولــه: اســتخلفه بذلــك واهلل عــى أمتــه يف حياتــه، وبعــد وفاتــه، وفــرض عليهم 
طاعتــه، فَمــْن مل يشــهد لــه بعــد هــذا القــول باخلافــة فهــو مــن الظاملــن()68)

إىل أن يصــل الصــدوق إلعطــاء رأيــه هبــذه الروايــة بقولــه: أمجعنــا وخصومنا 
ــه الســام: )أنــت منــي  ــه لعــي علي ــه وآل عــى نقــل قــول النبــي صــى اهلل علي
ــدلُّ عــى  ــه ال نبــي بعــدي(، فهــذا القــول ي ــة هــارون مــن موســى إال أن بمنزل
ــع  ــى يف مجي ــن موس ــارون م ــة ه ــه بمنزل ــع أحوال ــه يف مجي ــي من ــة ع أن منزل
ــه  ــه قــد نــص عــى إمامــة عــي علي ــه وآل ــه.... وأن النبــي صــى اهلل علي أحوال

ــُه( )69) ــرض طاعت ــتخلفه وف ــه اس ــه وأن ــد وفات ــام بع الس

فيتضــح مــن تلــك الروايــات نتيجــة مغزاهــا؛ أن اإلمــام عــي عليــه الســام 
هــو نفــس النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مدافعــًا عنــه بنفســه يف كل موطــن، وكان 
معــه إذ تركــه وفــرَّ عنــه األصحــاب، حتــى قــال الرســول يف حقــه: )أنــه منــي 
ــيًا يف  ــا سياس ــعى لتوظيفه ــدوق كان يس ــيخ الص ــا الش ــد ذكره ــه(، وق ــا من وأن
ــة،  ــر الرواي ــدِّ تعب ــى ح ــول اهلل ع ــس رس ــو نف ــة فه ــة واخلاف ــة اإلمام قضي

ــكم(. ــنا وأنفس واآلية)أنفس

وقــد وافــق كثــٌر مــن العلــاء واملؤرخــن يف نقــل الصــدوق لتلــك الروايــة 
وخاصــة يف استبســاله ودفاعــه البطــويل عــن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه.
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ومــن املاحــظ أن احلاكــم النيســابوري يكمــل حديــث الغديــر بذكــر واليــة 
أمــر املؤمنــن عليــه الســام بذكــر قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، ثــم أخــذ 
ــة  ــابوري صحَّ ــم النيس ــد احلاك ــواله(، وأك ــُت م ــْن كن ــال: )َم ــّي، وق ــد ع بي
االســناد بقولــه: هــذا احلديث صحيــح عــى رشط الشــيخن، ومل خيرجــاه)70(، 
والنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أّكــد عــى أمــر الواليــة بتكرارهــا ثــاث مــرات.

أمــا البخــاري فقــد أســقطها يف الصحيــح، وذكرهــا يف كتابــه التاريــخ 
الكبــر)71(، إال أن بعضهــم حــاول تغيــر معنــى الروايــة ومقصدهــا إىل أمــر 
ــه  ــة مــن قــول النبــي صــى اهلل علي ــة منهــا؛ إّن الغاي آخــر حمتجــن بأمــور واهي
وآلــه جمــرد ابــاغ النــاس وأمرهــم باملــودة واملحبــة ألمــر املؤمنــن عليه الســام 
فقــط، وللــرد عــى ذلــك نقــول: مــن غــر املعقــول أن يقــوم رســول اهلل صى اهلل 
عليــه وآلــه ليجمــع النــاس يف احلــر الشــديد ملجــرد إباغهــم بحــب اإلمــام عــي 

عليــه الســام ونــورد حقيقتــن مهمتــن للــرد عــى هــذا االدعــاء مهــا:

أّوالً: قــال أكثــر احلفــاظ واملؤرخــن مــن أهــل اجلمهــور الذيــن رووا حديــث 
الغديــر يف كتبهــم ورســائلهم وصنفــوا كتبــًا مســتقلة أن الشــيخن أبا بكــر وعمر 

وكذلــك عثــان كانــوا يف مقدمــة الــرواة حلديــث الغديــر.

ثانيــًا: روى أكثــر مــن ســتن عاملــًا وحافظــًا ومؤرخــًا بــأن الشــيخن أبــا بكــر 
وعمــر مهــا أّول مــن بــارك لإلمــام عــّي عليــه الســام باخلافــة والواليــة وقــاال 
ــة( ــن ومؤمن ــوىل كل مؤم ــيت م ــت وأمس ــّي أصبح ــا ع ــك ي ــٍخ ل ــٍخ ب ــه: )ب ل
)72(، هــذا داللــة عــى أحقيــة اإلمــام عــي عليــه الســام باخلافــة بعــد رســول 

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه.
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اخلامتـــــة: 

ــو  ــام ه ــه الس ــي علي ــام ع ــات أن اإلم ــوص والرواي ــن النص ــدو م 1- يب
الوحيــد الــذي اســتجاب للرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وحصــل عــى منزلــة 
ــغ الرســالة، كأخــوة هــارون وموســى )عليهــا الســام( وهــو  األخــوة يف تبلي

ــق. ــن املناف ــن م ــة املؤم ــح ملعرف ــل الواض الدلي

ــت  ــة فاق ــه منزل ــام ل ــه الس ــي علي ــام ع ــى أن اإلم ــادر ع ــت املص 2- اتفق
منزلــة ســائر الصحابــة عنــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه، وهــو مــا تغــاىض 
عنــه بعــض املتعصبــن لعقيدهتــم ومذهبهــم وحاولــوا تأويلــه، ووضــع روايــات 
منســوبة لإلمــام عــي عليــه الســام هبــدف طمــس معــامل احلقيقــة فجعــل منزلته 

تــأيت يف الدرجــة الرابعــة بعــد اخللفــاء الثاثــة.

3- اســتدل املؤرخــون بروايــات وأحاديــث كثــرة بيَّنــت فيهــا املنزلة الســامية 
ــا  ــه وأثاره ــه وآل ــى اهلل علي ــوله ص ــد اهلل ورس ــام عن ــه الس ــي علي ــام ع لإلم
االجتاعيــة والسياســية فهــو مــن أهــل بيــت الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه يف 
حديــث الكســاء واملباهلــة الذيــن حتــرم عليهــم الصدقــة، وأحــب اخللــق إىل اهلل 
ــواب كلهــا  ــْد األب ــه َس ــه وآل ــث الرســول صــى اهلل علي ورســوله، كــا يف حدي
ــُل  ــا حي ــه م ــُل ل ــام، وحي ــه الس ــّي علي ــام ع ــاب اإلم ــوّي إال ب ــجد النب يف املس

ــه. ــه وآل لرســول اهلل صــى اهلل علي

4- أخفــى بعــض املؤرخــن املتعصبــن لعقيدهتــم فضائــل اإلمــام عــّي عليــه 
الســام والدالــة عــى أفضليــة اإلمــام عــّي عليــه الســام عــى ســائر الصحابــة 
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ــة،  ــات التارخيي ــة والرواي ــث النبوي ــة واألحادي ــوص القرآني ــا النص ــي ذكرهت الت
كآيــة التطهــر، واملباهلــة، والواليــة، وغرهــا، عــى الرغــم مــن أهنــا مــن األدلــة 

الرشعيــة القاطعــة يف أفضليــة اإلمــام عــّي عليــه الســام.

5- أمجعــت روايــات املذاهــب األخــرى عــى خطبــة الرســول صــى اهلل عليــه 
ــة الغديريــة(، والتنصيــب اإلهلــي لإلمــام  وآلــه بالواليــة يف غديــر خــم )الوالي

عــّي عليــه الســام باإلمامــة واخلافــة، وذكــر حديــث الثقلــن املتواتــر.

ــّي  ــام ع ــة لإلم ــة والوالي ــة اخلاف ــات صح ــات يف إثب ــرت الرواي 6- توات
ــه. ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــد الرس ــام بع ــه الس علي

ــن  ــق امجع ــى أرشف اخلل ــام ع ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العامل واحلم
أيب القاســم حممــد املصفــى وآلــة الطيبــن الطاهريــن، واحلمــد هلل الــذي وفقنــا 

ــام(. ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــّي ب ــن ع ــر املؤمن ــة أم لوالي
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ــت  ــوك تفرق ــه إىل تب ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــل الرس ــا وص ــديد، فل ــر ش يف ح
مجــوع هرقــل ومل حيــدث قتــال بينهــم: الواقــدي، املغــازي، ج2، ص 989؛ ابــن 

خيــاط، تاريــخ ابــن خيــاط، ص 56.

45. البيايض، الرصاط املستقيم، ج2، ص 47.

46. املصدر نفسه، ج2، ص 47.

47. الكليني، الكايف، ج8، ص 26.

48. املياين، حديث املنزلة، ص 42 - 45.

49. املصدر نفسه، ص 49.

50. املنتظم، ج3، ص 1244.

51. املستدرك، ج3، ص 116.

52. رشح الزرقائــي، ج1، ص 241؛ ابــن عبــد الــر، االســتيعاب، ج3، ص 
.1115

53. اليعقويب، تاريخ، ج2، ص 109.
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54. املائدة: 67.

55. اســم موضــع غديــر خــم واٍد بــن مكــة واملدينــة عــى ثاثــة أميــال مــن 
اجلحفــة بــه غديــر: ياقــوت، معجــم البلــدان، ج2، ص 389.

56. الكويف، مناقب أمر املؤمنن، ج2، ص 368.

57. ابن االبار، املعجم، ص 313.

58. الصفار، بصائر الدرجات، ص 97.

59. ابن املغازيل، مناقب عي بن أيب طالب، ص 5.

60. املائدة: 3.

61. اياين، اإلمام عي، ص 35.

62. ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، ج2، ص 19.

63. الكراجكي، كنز الفوائد، ص 123.

64. الكليني، الكايف، ج1، ص 289.

65. اياين، اإلمام عي، ص 35.

66. املستدرك، ج3، ص 533.

ــر، ج1، ص  ــم الصغ ــراين، املعج ــًا: الط ــر ايض ــه، انظ ــدر نفس 67. املص
.131

68. الصدوق، معاين االخبار، ص 74.
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69. املصدر نفسه، ص 74 - 79.

70. املستدرك، ج3، ص 533.

71. املصدر نفسه.

72. املصدر نفسه.

امل�سادر واملراجع:-

*القرآن الكريم.

1. ابن االبار، أبو عبد اهلل حممد بن بكر القضاعي )ت 658هـ/1260م(.

* ديــوان ابــن االبــار، قــراءة وتعليــق عبــد الســام اهلــراس، وزارة االوقاف، 
1999م. املغرب، 

ــط،  ــديف، د. ط، جمري ــي الص ــايض أيب ع ــاب الق ــم يف أصح ــاب املعج * كت
1885م.

2. ابن االثر، أبو احلسن عز الدين عي بن حممد )ت 630هـ/1232م(.

* الكامل يف التاريخ، دار صادر، بروت، 1965م.

3. ابن االثر، جمد الدين أبو العات املبارك )ت606هـ/1209م(.

* النهايــة غريــب احلديــث االغــر، حتقيــق طاهــر أمحــد الــرازي، ط4، 
مؤسســة إســاعيليات، د. م، 1364هـــ.

4. االربي، عي بن أيب )ت 693هـ(.
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*كشف الغمة يف معرفة االئمة، ط2، دار االضواء، بروت، 1993م.

5. ابن إسحاق، حممد بن إسحاق )ت 515هـ(.

* كتــاب الســر واملغــازي، حتقيــق ســهيل زكار، دار الفكــر، ط1، د. م، 
1978م.

6. البخاري، حممد بن إساعيل )ت 256هـ/ 869م(.

* صحيح البخاري، حتقيق مصطفى ديب، ط3، بروت، 1407ه،.

7. الباذري، أبو احلسن أمحد بن احلسن بن جابر )ت 279هـ/892م(.

* انساب االرشاف، حتقيق حممد محيد اهلل، مرص، 1959م.

8. البيايض، أبو حممد عي بن يونس العامي )ت877هـ/ 1474م(.

ــة،  ــة اجلعفري ــة املرتضوي ــم، املكتب ــتحقي التقدي ــتقيم اىل مس ــرصاط املس * ال
1384م.

9. البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسن )ت 458هـ/ 1065م(.

* السنن الكرى، حتقيق حممد عبد القادر، مكة املكرمة، 1414هـ.

ــي )ت 597هـــ/  ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــو الف ــوزي، أب ــن اجل 10. اب
1200م(.

* املنتظم يف تاريخ امللوك، حتقيق: د. سهيل زكار، دار الفكر، 2010م.

11. احلاكم احلسكاين، من علاء القرن )5هـ/12م(.
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* شواهد التنزيل، ط1، بروت، 1974م.

ــد اهلل )ت 405هـــ/  ــن عب ــد اهلل حممــد ب ــو عب 12. احلاكــم النيســابوري، أب
1014م(.

* املســتدرك عــى الصحيحــن، حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر، ط1، بروت، 
1411هـ.

13. ابن حجر اهليثمي )ت974هـ(.

* الصواعــق املحرقــة، حتقيــق عبــد املعطــي قلعجــي، ط1، بــروت، 
1404هـــ.

ــن )ت 656هـــ/  ــن احلس ــد ب ــن حمم ــد ب ــو حام ــد، أب ــن أيب احلدي 14. اب
1258م(.

ــاء الكتــب  ــو الفضــل، ط1، دار احي * رشح هنــج الباغــة، حتقيــق حممــد أب
ــة، 1959م. العربي

15. احلموي، شهاب الدين عبد اهلل بن عبد اهلل )ت 626هـ/ 1228م(.

* معجم البلدان، د. ط، بروت، 1979م.

16. ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد )ت 241هـ/ 855م(.

* مسند أمحد بن حنبل، بروت، د. ت، ط1.

17. اخلوارزمي، املوفق بن امحد )ت 568هـ/1172م(.

* املناقب، حتقيق ملك احلمود، ط2، رقم املرشفة، 1414هـ.
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18. ابن خياط، خليفة أبو عمرو العصفوري )ت 240هـ/854م(.

* تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق سهيل زكار، بروت، د. ت.

19. الديار بكري، حسن بن حممد.

* تاريخ اخلميس يف أحوال نفيس، املطبعة الوهبية، مرص، 1282هـ.

20. الذهبي، شمس الدين بن حممد بن أمحد )ت 748هـ/1374م(.

* تاريخ اإلسام، ط1، بروت، 1987م.

*سر اعام النباء، حتقيق حسن االسد، ط9، بروت، 1993م.

21. سبط ابن اجلوزي، يوسف بن قرغي البغدادي )ت 654هـ(.

* تذكرة اخلواص، تقديم: حممد صادق بحر العلوم، طهران.

22. ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع )ت 230هـ(.

* الطبقات الكرى، د. ط، دار صادر، بروت، د. ت.

23. السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت911هـ(.

* تاريخ اخللفاء، مطابع معتوق إخوان، بروت، د. ت.

*الدر املنثور يف التفسر باملأثور، دار املعرفة، بروت، د. ت.

24. ابن شهر آشوب، أبو عبد اهلل حممد بن عي )ت 588هـ(.

*مناقب آل أيب طالب، حتقيق جلنة أساتذة النجف، النجف، 1956م.

25. الصدوق، حممد بن عي بن احلسن بن بابويه )ت 38هـ(.

* األمايل، ط1، حتقيق: قسم الدراسات اإلسامية، قم، 1417هـ.
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* اخلصال، حتقيق: حممد مهدي اخلرسان، ط1، بروت، 2008م.

ــف،  ــوم، النج ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد حمم ــق: الس ــع، حتقي ــل الرشائ * عل
1966م.

* معاين االخبار، تصحيح وتعليق: عي أكر الغفاري، قم، 1338هـ.

26. الطراين، سليان بن أمحد بن ايوب )ت 360هـ(.

* املعجم الكبر، ط2، مكتبة الزهراء، املوصل، 1404هـ.

27. ابن عبد الر، يوسف بن عبد اهلل القرطبي )ت463هـ(.

ــد  ــادل عب ــد وع ــي حمم ــق: ع ــاب، حتقي ــة األصح ــتيعاب يف معرف * االس
املوجــود، ط2، بــروت، 2002م.

ــن )ت  ــم احلس ــن إبراهي ــم ب ــن أيب القاس ــن احلس ــي ب ــاكر، ع ــن عس 28. اب
571هـ(.

ــروت،  ــري، د، ط، ب ــن العم ــب الدي ــق: حم ــق، حتقي ــة دمش ــخ مدين * تاري
1999م.

29. اهليثمي، نور الدين عي بن أيب بكر )ت 807هـ(.

* جممع الزوائد، د. ط، بروت، 1988م.

30. العقاد، عباس حممود.

* عبقرية اإلمام عي عليه السام، دار الكتاب العريب، بروت، 1967م.

31. العمري، عبد الباقي بن أمحد )ت 1297هـ(.

* الرتياق الفاروقي، د. م، 1287هـ.
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واقعة الغدير يف التصميم الذكي وحتمية التاريخالجزء الرابع

اأ. د. ر�سول ري�سان �ساكر

ــر بشــكل كبــر  تعــدُّ واقعــة الغديــر أهــم حــدث عاملــيٍّ فريــد مــن نوعــه أثَّ
ــع يف  ــح وواس ــتقبل واض ــه مس ــي ول ــتوى العامل ــى املس ــخ ع ــة التاري يف حرك
صنــع احلــوادث القادمــة، يف هــذا البحــث ســتتم دراســة واقعــة الغديــر وحتليــل 
ــة  ــنة النبوّي ــم والس ــرآن الكري ــا ورد يف الق ــى م ــاد ع ــا باالعت ــض جزئياهت بع
الرشيفــة ومــا نقلتــه لنــا كتــب التاريــخ، يــدف البحــث إىل تفســر مــا ورد مــن 
حــوادث جزئيــة يف هــذه الواقعــة تفســرًا قائــًا عــى مبــادئ التصميــم الذكــي 
ة مــن الزمــن كانــت مصنوعــة ومصّممــة بشــكل  وبــأنَّ احلــوادث يف هــذه املــدَّ
مبــارش مــن اهلل اخلالــق العظيــم مــن أجــل أحكامهــا، وال يمكــن التعامــل معهــا 
ــات  ــة كالنظري ــات املطروح ــق النظري ــرت وف ــلة ج ــداث متسلس ــا أح ــى أهنَّ ع
املاديــة املختلفــة، بســبب وجــود معجــزات خارقــة للقوانــن الطبيعيــة وثقتهــا 
ــن  ــا، وم ــات وضعفه ــك النظري ــض تل ــاوي بع ــبب هت ــة، وبس ــب التارخيي الكت
ــور  ــق التص ــة وف ــة التارخيي ــة باحلتمي ــك الواقع ــط تل ــّم رب ــث يت ــال البح خ
ــهم  ــا، ويس ــس هل ــف تؤس ــة وكي ــك احلتمي ــك يف تل ــر ذل ــان أث ــامي وبي اإلس
البحــث يف إبــراز أمهيــة تلــك الواقعــة مــن جهــة كوهنــا مصّممــة تصميــًا إهليــًا 
وأنَّ هنــاك عنايــًة فائقــًة هبــا مــع إياننــا بــأنَّ الرعايــة اإلهليــة عــى نحــو العمــوم 
ترافــق مجيــع احلــوادث التارخييــة، وأنَّ هنــاك ارتباطــًا مبــارشًا بــن تلــك الواقعــة 
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ــوع  ــرح موض ــان ورضورة ط ــدها اإلنس ــي ينش ــخ الت ــة للتاري ــة النهائي والغاي
ــة  ــة بديل ــًا حلتمي ــون مؤسس ــي يك ــارصة لك ــفات املع ــًا يف الفلس ــر عاملي الغدي
عــن كلِّ مــا تطرحــه النظريــات األُخــرى. يوضــح البحــث أيضــًا انفرادّيــة هــذه 
ــيَّ  ــا، وأنَّ النب ــدِّ علمن ــى ح ــد ع ــِر ألح ــا مل جت ــخ وبأهنَّ ــرِّ التاري ــى م ــة ع الواقع
األعظــم حمّمــدًا صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــد خلَّــص حركــة التاريــخ بوضعــه وتــدًا 
ــده  ــد حفي ــى ي ــور ع ــاع الن ــان باتس ــر الزم ــاخصًا يف آخ ــر وش ــة الغدي يف واقع
ــه  ــخ يف مرحلت ــة التاري ــام، وأنَّ حرك ــه الس ــن علي ــن احلس ــة اب ــمّيه احلّج وس
األخــرة قــد حــددت بــن الوتــد والشــاخص، وبينهــا تــدور سلســلة احلــوادث 

ــة. ــة وعندمهــا احلتمي وتشــتد شــؤوهنا قــوة وضعفــًا وإليهــا الغاي

ــه  ــه، اإلمــام عــيٌّ علي ــه وآل ــد صــىَّ اهلل علي ــيُّ حمّم ــة: النب الكلــات املفتاحي
ــم  ــر، التصمي ــة الغدي ــام، واقع ــا الس ــن عليه ــن احلس ــة اب ــام،، احلّج السَّ
الذكــي، حتمّيــة التاريــخ، حركــة التاريــخ، فلســفة التاريــخ، الدراســات 

االســترشاقية.

1. واقعة الغدير

هنــاك كثــر مــن اآليــات القرآنيــة الكريمــة والروايــات الرشيفــة التــي بينــت 
ــام وواليتــه عــى النــاس  فضــل أمــر املؤمنــن عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه السَّ
وخافتــه لرســول اهلل، ومــن هــذه اآليــات آيــة الواليــة وآيــة ُأويل األمــر وآيــة 
ــرة  ــت كث ــث فقــد كان ــا األحادي ــن وغرهــا1، أمَّ ــح املؤمن ــة صال التطهــر وآي

)1) ينظر آيات الوالية يف القرآن الكريم، آية اهلل العظمى الشيخ نارص مكارم الشرازي، 376 
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جــدًا مثــل حديــث النــور وحديــث الطــر وحديــث الثقلــن وحديــث املنزلــة1 
ــة كــا وردت يف كتــب اخلاصــة2.  وغرهــا كثــر، وقــد وردت يف كتــب العاّم

ــا  ــالة وحفظه ــداد الرس ــس المت ــّن وتؤس ــات تب ــات والرواي ــك اآلي كلُّ تل
ــا مــا ورد يف واقعــة الغديــر فهــو  والعمــل عليهــا مــن قبــل أشــخاص معينــن، أمَّ
تأكيــد لذلــك والبيــان الرســمي للتنصيــب واإلعــان واإلبــاغ عنــه بعــد حّجــة 
الــوداع وأمــام احلجــاج املســلمن، حيــث تشــتمل تلــك الواقعــة جمموعــة مــن 

ــخ هــذا األمــر وتثّبتــه. احلــوادث اجلزئيــة التــي ترسِّ

ــا حتدثــت بموضوع  فواقعــة الغديــر تعــدُّ مــن أهــم الوقائع يف اإلســام3؛ ألهنَّ
يتعلــق بتنصيــب النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أمــر املؤمنــن عــيِّ بــن أيب طالــب 
ــام وليــًا، حيــث تشــمل تنفيــذ األمــر األهلــي بالتبليــغ وأخــذ البيعــة  عليــه السَّ

وإكــال الديــن وإمتــام النعمــة.

تضمنــت الواقعــة خطبــًة مطولــًة لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كــا ورد يف 
عــّدة روايــات، وا إليهــا ومل يذكــروا ذلــك، وتشــمل تنصيــب أمــر املؤمنــن عيٍّ 
ــام والبيعــة لــه مــن قبــل املســلمن ونــزول اآليــات الرشيفــة، وقــد  عليــه السَّ

صفحة.
حسن  حامد  للسيد   ،20-1 اجلزء  األنوار،  عبقات  خاصة  يف  األزهار  نفحات  ينظر   (1(

اللكهنوي، تأليف: السيد عي احلسيني املياين.
ابن  احلي  العامة  تأليف:  الطويس،  للشيخ  االعتقاد،  جتريد  رشح  يف  املراد  كشف  ينظر   (2(

املطهر احلسن بن يوسف.
)3) ينظر الغدير للعامة األميني.
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نقــل ذلــك عــدد كبــر مــن املســلمن واتفقــوا وتواتــرت الروايــات عليهــا)1)
)2(، ولكــن مل تــرد التفاصيــل وال وعــظ، فقــال مــا شــاء أْن يقــول لكــن مل يــرد 
ــة3،  ــك اخلطب ــت تل ــد بّين ــام ق ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــة اإلم ــنَّ رواي ــك، لك ذل
ــّن  ــد ب ــام وق ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــة اإلم ــى رواي ــاد ع ــرورة االعت ــد ب نعتق
ــام الذيــن أخــذ  اإلمــام عــدد املســلمن عــى نحــو أصحــاب موســى عليــه السَّ
ــامري.  ــل والس ــوا العج ــوا واتبع ــام فنكث ــه السَّ ــارون علي ــة هل ــم البيع عليه
كانــت آخــر حّجــة لرســول اهلل وبعــد أن وصــل إىل مــكان باجلحفــة بــن مكــة 
واملدينــة ُعــرف بغديــر خــم يف الثامــن عــرش مــن ذي احلّجــة يف الّســنة العــارشة 

للهجــرة وكان معــه مجــوع كثــرة. 

ا ورد يف القراآن الكرمي 1. 1. بع�ش ممَّ

اآية التبليغ 

ــه  ــإرصار وحتّث ــه ب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص ــب النب ــة ختاط ــة الرشيف ــذه اآلي ه
ــة عــن مســألة مهّمــة جــدًا، جعــل عــدم  عــى رضورة أْن يتحــدث برصاحــة تامَّ
تبليغهــا يف هــذا املوقــف العظيــم ويف حجــة الــوداع بمثابــة عــدم تبليــغ الرســالة 
ــزكاة  ــوم وال ــاة والص ــن الص ــروع م ــد والف ــمل العقائ ــالة تش ــا، والرس كلِّه

)1) مسند أمحد بن حنبل.
)2) ينظر نفحات األزهار يف خاصة عبقات األنوار اجلزء السادس إىل اجلزء التاسع، وأيضًا اجلزء 

العرشون.
)3) االحتجاج 68-48.
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واحلــجِّ وغــر ذلــك1، وقــد نزلــت وهــو يف طريقــه مــن مّكــة املكرمــة، واآليــة 
ْغــَت  ْ َتْفَعــْل َفــَا َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ هــي: }َيــا َأيُّ
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريــَن{2، فعــن  ــاِس إِنَّ اهللَ اَل َيْ ِرَســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّ
ــا نزلــت يــوم غديــر خــم يف عــيِّ بــن أيب طالــب3، وكان  أيب ســعيد اخلــدري أهنَّ
ذلــك بعــد ثــاث وعرشيــن ســنة مــن الرســالة، ويف هنايــة عمــره الرشيــف يف 
الســنة العــارشة للهجــرة، جعلــت هــذه اآليــة تبليــغ الواليــة بمقــام الرســالة. 

ــه  ــىَّ اهلل علي ــّي ص ــو النب ــا وه ــود مبلغه ــرع وج ــا ف ــالة وتبليغه إنَّ الرس
وآلــه، ودوامهــا واحلفــاظ عليهــا فــرع تثبيــت إمامهــا وهــو اإلمــام عــّي عليــه 
ــا  ــع م ــغ مجي ــي بّل ــاغ يعن ــره إىل أنَّ اإلب ــرازي يف تفس ــب ال ــد ذه ــام، وق السَّ
ــه ال يعقــل  ُأنــزل إليــك مــن ربِّــك، وهــذا الفهــم ال يناســب الــذوق يف اللغــة ألنَّ
ــغ الرســالة وإْن مل تفعــل فــا بلغــت رســالته، بــل  ــا الرســول بلِّ أْن يكــون يــا أيُّ
إنَّ الــيء املطلــوب تبليغــه جيــب أْن يكــون ممكنــًا تبليغــه يف هــذه الوقفــة، وال 
ــون  ــب أْن يك ــر، وجي ــت قص ــكام يف وق ــالة واألح ــع الرس ــغ مجي ــن تبلي يمك
جســيًا وخطــرًا ومهــًا، بحيــث يتوقــف عليــه حفــظ الرســالة كلِّهــا، ويســتبطن 
ــة  ــغ الوالي ــرى أنَّ تبلي ــارة ُأخ ــة، بعب ــس املرحل ــتمرار ولي ــدوام واالس ــك ال ذل
كان ألمــر املؤمنــن واســتمر ملــن بعــده مــن األئمــة املنصــوص عليهــم، ولكــون 
ــه؛ لذلــك  ــه حيــايب ابــن عمِّ النــاس حديثــي عهــد باجلاهليــة وقــد يقــال عنــه إنَّ

)1) آيات الوالية يف القرآن، الصفحة 11، الشيخ نارص مكارم الشرازي.
)2) سورة املائدة، اآلية: 67.

)3) الدر املنثور، ج2، صفحة 298.
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ــكان  ــا ف ــاب يف حينه ــا اخلط ــاِس{، أمَّ ــَن النَّ ــَك ِم ــة }َواهللُ َيْعِصُم ــاءت اآلي ج
ــر كان  ــج، إنَّ األم ــن يف احل ــون موجودي ــار واملرشك ــن الكف ــلمن ومل يك للمس
بتبليــغ املســلمن الذيــن كان عددهــم عــى األقــل ســبعن ألــف مســلم بتبليــغ 
ــى  ــه كلَّ معن ــل يعطي ــه، ب ــس خيلف ــه ولي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيَّ ص ــف النب ــن خيل م
ــه يقــوم مقــام النبــيِّ يف الترشيــع والقضــاء والتنفيــذ  الواليــة، بعبــارة ُأخــرى أنَّ
ــن  ــر م ــذا األم ــب وه ــى فيجي ــك أْن يدع ــيَّ يوش ــار أنَّ النب وكلُّ يشء، باعتب

ــات. الواضح

اآية اإكمال الدين واإمتام النعمة

ــْوَم  ــْويِن اْلَي ــْوُهْم َواْخَش ــَا خَتَْش ــْم َف ــْن ِدينُِك ــُروا ِم ــَن َكَف ِذي ــَس الَّ ــْوَم َيِئ }اْلَي
ــَاَم  ــْم اإِلْس ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك ــْم َوَأمْتَْم ــْم ِدينَُك ــُت َلُك َأْكَمْل
ــواردة يف  ــوم( ال ــة )الي ــر كلم ــّدة آراء يف تفس ــرون ع ــر املف ــد ذك ــا{1، وق ِدينً
ــراءة  ــغ ســورة ب ــوم تبلي ــح مكــة وي ــوم فت ــة وي ــوم البعث ــًا ي ــة الرشيفــة مث اآلي
ــه ال يوجــد مــا يؤيدهــا تارخييــًا وال لغويــًا2، والثابــت أنَّ اليــوم هــو يــوم  إالَّ أنَّ
الغديــر بخــٍم وهــذا ثابــت تارخييــًا)3)، وأنَّ هــذا اليــوم هــو الــذي نصــب فيــه 
أمــر املؤمنــن إمامــًا ووليــًا للمســلمن وقائــًا مقــام الرســول األمــن وحافظــًا 
للديــن املبــن4، بــل ورســم منهــج الواليــة وبقــاء الديــن ببقــاء القائمــن عليــه 

)1) سورة املائدة، اآلية:13.
)2) انظر كتاب الغدير للعامة األميني.

)3) تاريخ اليعقويب.
)4) امليزان يف تفسر القرآن، اجلزء اخلامس، 182-167.
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ــه  ــة، وعلي ــد الوالي ــون بع ــن يك ــال الدي ــأنَّ إك ــن، وب ــة املعصوم ــن األئم م
فيجــب أْن تكــون مســتمرة متجــددة يبلــغ هبــا الســابق الاحــق، وليــس اليــوم 
ــة  ــي مرحل ــازي يعن ــوم جم ــو ي ــام، واله ــرر يف كلِّ ع ــه يتك ــة ألنَّ ــوم عرف ــو ي ه
لعــدم وجــود قرينــة لرصفــه إليــه، وبذلــك فــإنَّ هــذا اليــوم ُأســس لإلمامــة التي 
ــام: »جهــل القــوم وُخدعــوا عــن أدياهنم،  يقــول عنهــا اإلمــام الرضــا عليــه السَّ
إنَّ اهلل تبــارك وتعــاىل مل يقبــض نبيَّــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حتــى أكمــل لــه الديــن 
وأنــزل عليــه القــرآن فيــه تفصيــل كلِّ يشء بــن فيــه احلــال واحلــرام واحلــدود 
ــا يِف  ْطنَ ــا َفرَّ : }َم ــلَّ ــزَّ وج ــال ع ــًا فق ــه كم ــاج إلي ــا حيت ــع م ــكام ومجي واألح
ــىَّ اهلل  ــره ص ــر عم ــوداع ويف آخ ــة ال ــزل يف حج ٍء{)1(، وأن ــْن يَشْ ــاِب ِم اْلِكَت
ــي َوَرِضيــُت  ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْم َوَأمْتَْم ــُت َلُكــْم ِدينَُك ــْوَم َأْكَمْل عليــه وآلــه }اْلَي
ــة  ــر الرواي ــن... «1 إىل آخ ــام الدي ــة يف مت ــر اإلمام ــا{، وأم ــَاَم ِدينً ْس ــُم اإْلِ َلُك

ــة. الرشيف

1. 2. بعض احلوادث التارخيية التي وثَّقت الواقعة

ــغ النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه املســلمن بقولــه »مــن كنــت مــواله  بعــد أْن بلَّ
ــن  ــر املؤمن ــلمون أم ــأ املس ــح هنّ ــح الواض ــصِّ الرصي ــذا الن ــواله«، هب ــيٌّ م فع
ــام، ومتــت البيعــة مــن قبــل النــاس حتــى قــال عمــر بــن اخلطــاب:  عليــه السَّ
َبــٍخ َبــٍخ َلــَك َيــا ْبــَن َأيِب َطالـِـٍب َأْصَبْحــَت َمــْوالَي َوَمــْوىَل ُكلِّ ُمْســِلٍم، وقــد ورد 
بــأنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــد علَّــم املســلمن كيفيــة البيعــة، حيــث أخــرج 
ــد بــن جريــر الطــري )معــارش النــاس؟ قولــوا: أعطينــاك عــى ذلــك عهــدًا  حممَّ

ام، اجلزء الثاين، صفحة 195. )1) عيون أخبار الرضا عليه السَّ
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ــا ال  ــا وأهالين ــه إىل أوالدن ــا نؤدي ــة بأيدين ــنتنا وصفق ــًا بألس ــنا وميثاق ــن أنفس ع
نبغــي بذلــك بــدالً وأنــت شــهيد علينــا وكفــى بــاهلل شــهيدًا، قولــوا مــا قلــت 
لكــم، وســلِّموا عــى عــيٍّ بإمــرة املؤمنــن، وقولــوا: احلمــد هلل الــذي هدانــا هلــذا 
ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أْن هدانــا اهلل)1(، فــإنَّ اهلل يعلــم كلَّ صــوت وخائنــة كلِّ 
ــُه اهللََّ  ــَد َعَلْي ــَا َعاَه ــْن َأْوَف بِ ــِه َوَم ــَى َنْفِس ــُث َع ــَا َينُْك ــَث َفإِنَّ ــْن َنَك ــس }َفَم نف
َفَســُيْؤتِيِه َأْجــًرا َعظِيــًا{)2(، قولــوا مــا يــريض اهلل عنكــم فـــ}إِْن َتْكُفــُروا َفــإِنَّ 

اهللََّ َغنِــيٌّ َعنُْكــْم{)3).

قــال زيــد بــن أرقــم: فعنــد ذلــك بــادر النــاس بقوهلــم: نعــم ســمعنا وأطعنــا 
عــى أمــر اهلل ورســوله بقلوبنــا، وكان أول مــن صافــق النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآله 
وعليــًا أبــو بكــر وعمــر وعثــان وطلحــة والزبــر وباقــي املهاجريــن واألنصــار 
وباقــي النــاس إىل أْن صــىَّ الظهريــن يف وقــت واحــد، وامتــد ذلــك إىل أْن صــّى 
ــدد  ــًا1، وكان ع ــة ثاث ــة واملصافق ــوا البيع ــد، وأوصل ــت واح ــاءين يف وق العش
املســلمن حينهــا كبــرًا، حيــث ذكــرت بعــض الروايــات أنَّ العــدد كان تســعن 
ألفــًا، وبعضهــا مئــة واثنــي عــرش ألفــًا وبعضهــا مئــة وعرشيــن ألفــًا وبعضهــا 
مئــة وأربعــة وعرشيــن ألفــًا وبعضهــا نيفــًا وســبعن ألفــًا، هــذا العــدد الكبــر 
مــن احلارضيــن يف اجلــو احلــار يســتمعون إىل تنصيــب اإلمــام ســام اهلل عليــه.

ــع ومل يســّلم ألمــر رســول  ــاك مــن مل يباي ويف إزاء تلــك البيعــة فقــد كان هن
ــن النعــان  ــات تعذيــب احلــارث ب ــت الرواي ــد بين ــه وق ــه وآل اهلل صــىَّ اهلل علي
ــه  ــد راحلت ــا وىل يري ــن عندم ــر املؤمن ــة أم ــأن تولي ــال يف ش ــذي ق ــري ال الفه

)1) الغدير، للعامة األميني.
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)اللهــم إنَّ كان مــا يقولــه حمّمــد حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا 
بعــذاب أليــم(، فــا وصــل حتــى رمــاه اهلل بحجــر فســقط يف هامتــه وخــرج مــن 
دبــره فقتلــه، وأنــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ }َســَأَل َســاِئٌل بَِعــَذاٍب َواِقــٍع )1( لِْلَكافِريــَن 
َلْيــَس َلــُه َدافـِـٌع{1، والتــي ربــا تكــرر نزوهلــا يف أكثــر مــن موضــع والتــي متثــل 
شــاهدًا طــول الزمــان عــى أحقيــة أمــر املؤمنــن وعــرة وحتقيقــًا ألمــر الواليــة 
ــل  ــه رم ــاء في ــيل م ــو مس ــح وه ــر يف األبط ــة الغدي ــد بيع ــت بع ــي حدث والت

وحــى. 

1. 3. �سعر ح�سان بن ثابت بعد فراغ النبيِّ �سلَّى اهلل عليه واآله من اخلطبة وباأمر 
الر�سول

ــا قيلــت بحضــور النبــيِّ صــىَّ اهلل  ــدة اكتســبت أمهيتهــا ألهنَّ إنَّ هــذه القصي
عليــه وآلــه، وكانــت حتكــي عــن الواقعــة وعــن تبليــغ النبــيَّ وتصــف ذلــك، 

قــال حســان بــن ثابــت: 
ــُم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــّيــهــم  ــادهيـ ــنـ ــول مــنــاديــايـ ــرس ــال ــمٍّ وأســمــع ب ــخ ب

التعاميافــقــال: فــمــن مــوالكــم ونــبــّيــكــم؟  هــنــاك  ــدوا  ــب ي ومل  فــقــالــوا 

ــا  ــن ــّي ــب عاصياإهلـــــك مــــوالنــــا وأنـــــــت ن الـــواليـــة  يف  مــنــا  ــَق  ــل ت ومل 

ــي  ــن ــإنَّ ــال لــــه: قـــم يـــا عــــيلُّ ف ــقـ وهــاديــافـ إمــامــا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

ــه  ــّي ــواله فـــهـــذا ول ــ ــت مـ ــن ــن ك ــم ــدق مــوالــيــاف ــوا لــه أتــبــاع صـ ــكــون ف

ــه  ــيَّ ول واِل  ــم  ــه ــل ال دعــــا  ــًا مــعــاديــاهـــنـــاك  ــادا عــلــي ــ ــذي ع ــل ــن ل وكـ

)1) سورة املعارج، اآليتان 2-1.
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واقعة الغدير ح�سب ما نقله التاريخ

ــه  ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــاة النب ــن حي ــرة م ــنة األخ ــت يف الس ــة كان 1- إنَّ الواقع
ــه. وآل

ــة  ــو املدين ــال نح ــاز إىل الش ــل احلج ــرق أله ــرتق ط ــة مف ــكان الواقع 2- م
ــرب  ــق إىل الغ ــرص وطري ــو م ــرب نح ــق الغ ــراق وطري ــو الع ــرشق نح وإىل ال

ــن. ــو اليم ــوب نح ــق إىل اجلن ــرص وطري ــو م نح

3- صدور األمر بالتوقف. 

4- ظروف اجلو كانت حارة جدًا.

ــام والتأســيس للواليــة  5- حصــول التبليــغ بواليــة أمــر املؤمنــن عليــه السَّ
املستمرة.

6- حصول املعجزة.

7- هتنئة املسلمن له بالوالية.

8- يوشك أن ُأدعى فُأجيب.

9- إكــال الديــن وإمتــام النعمــة وحتديــد القيــادة وكّلــه معصــوم، فــا يبقــى 
إىل املجتمــع وقابليتــه.

2. 1. تفسر احلوادث التارخيية

ــمَّ  ــدي، ث ــج النق ــي إىل املنه ــج النق ــن املنه ــخ م ــة التاري ــج كتاب ــور منه تط
أصبــح علــًا مــن أجــل اســترشاف املســتقبل وتنبــؤه وصنــع احلــارض ومســتقبله 
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ورقــي املجتمــع ونجاحــه ونشــوء احلضــارة ودوامهــا، وقــد كتــب املتخصصــون 
يف ذلــك1 بعــد أْن قــرؤوا التاريــخ قــراءة املتفحــص املســتنتج2 الــذي يطمــح يف 
احلصــول عــى قواعــد يضعهــا للمجتمــع مــن أجــل إســعاده وإنجاحــه3، وكلُّ 

ذلــك يكــون باختيــار منهــٍج علمــيٍّ لقــراءة أحــداث التاريــخ)4()5). 

ــن  ــة الكائ ــارات كحرك ــات واحلض ــة املجتمع ــبه حرك ــات تش ــرت نظري ظه
ــول  ــك بالفص ــبه ذل ــرى تش ــرم6، وُأخ ــباب وه ــه والدة وش ــد ل ــرد الواح الف
ــث  ــدوري)7()8(، حي ــب ال ــاس التعاق ــى أس ــا ع ــن فّره ــاك م ــة، وهن األربع
بينــوا أنَّ املجتمعــات البرشّيــة وحضاراهتــم هلــا طبيعــة معينــة تشــابه خصائــص 

ــتقبلها. ــؤ بمس ــن التنب ــايل يمك ــة وبالت الطبيع

ــم موضــوع القانــون الــذي عــى ضوئــه تتحــرك املجتمعــات  هنــاك مــن عمَّ
واحلضــارات ليســتند عــى التقــدم الــذي حصــل يف فهــم البيولوجيــا، والــذي 
ــة  ــُتخدم كنظري ــمَّ اس ــه ث ــون وحركت ــة الك ــر بداي ــف لتفس ــُتخدم ووظِ اس

)1) جتارب األمم وتعاقب اهلمم، أمحد بن حمّمد بن يعقوب مسكويه.
)2) انظر الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسامية، ابن الطقطقي.

)3) انظر امللك والسياسة يف رؤية ابن الطقطقي من خال كتابه الفخري يف اآلداب السلطانية 
والدول اإلسامية، للمدرس املساعد زهر يوسف عليوي.

)4) انظر مقدمة ابن خلدون.
)5) منهج البحث التارخيي، الدكتور حسن عثان.

)6) أسوالد إشبنجلر: تدهور احلضارة الغربية، اجلزء األول، ص 218.
)7) فلسفة التاريخ للدكتور أمحد النشار.

)8) مقدمة ابن خلدون.
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فلســفية لوضــع رؤيــة كونيــة للحيــاة، يؤاخــذ عــى ذلــك أنَّ تــرصف املجتمعات 
البرشّيــة ال يمكــن التعامــل معهــا كــا يتــمُّ التعامــل مــع حيــاة اإلنســان 
واحليــوان البيولوجيــة، حيــث إنَّ علــم البيولوجيــا خيتلــف عــن علــم التاريــخ1، 
ــا دينيــًا فهنــاك مــن يــرى مثــل أوغســطن  هــذا بالنســبة للفلســفة الوضعيــة، أمَّ
بــأنَّ العنايــة اإلهليــة هــي التــي تديــر تاريــخ النــاس، وقــد قــام بتقســيم التاريــخ 
ــا  ــة، وأنَّ كلَّ م ــات احلري ــرتك للمجتمع ــه ال ي ــخاص، ولكنَّ ــاس األش ــى أس ع
يقــوم بــه النــاس فهــو مقــدر، ياحــظ عليــه أنَّ هــذا املنهــج أقــرب إىل اجلريــة 

ــا رؤيــا مســيحية. رغــم أهنَّ

ــة  ــه غاي ــًا ول ــدون واقعي ــخ م ــر أنَّ التاري ــي تعت ــامية فه ــا اإلس ــا الرؤي أمَّ
حددهــا اهلل تعــاىل وأشــار إليهــا ومهــد هلــا، وهــي متتــاز بالشــمولّية واإلنســانّية 
واملوضوعّيــة2، وهنــاك جمموعــة مــن الســنن والقوانــن يمكــن اســتنباطها مــن 

القــرآن الكريــم3.

ــر  ــي أم ــات ه ــان واملجتمع ــال اإلنس ــه هلل وأفع ــر كلَّ ــد أنَّ األم ــا نعتق ن إنَّ
ــن  ــا م ــا خيرقه ــة إالَّ م ــباب الطبيعي ــق األس ــري وف ــور جت ــن، واألُم ــن األمري ب
ــض  ــه، وأنَّ بع ــان ل ــاء اإلنس ــة دع ــال إجاب ــن خ ــا م ــا يوجهه ــزات أو م معج

)1) انظر خمترص دراسة التاريخ، لتويبني،
)2) انظر النظرية املهدوّية يف فلسفة التاريخ، 130-70.

)3) القسم الثاين من مقال العامة السيد سامي البدري املنشور يف جملة الفكر اإلسامي، العدد 
6 ربيع األول سنة 1415 هـ 1994م وأيضًا ارتباط قضية اإلمام املهدي بنهاية حركة 
 http://burathanews.التاريخ، السيد شامي البدري مقال منشور يف موقع براثا

.171431/com/arabic/thought
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األُمــور متثــل توجيهــًا مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ألنبيائــه وإرســاله للرســل وهــم 
ــة. ــذ اإلرادة اإلهلي ــون تنفي يمثل

ممـّـا ذكــر ســابقًا ناحــظ أنَّ موضــوع فلســفة التاريــخ يعتمــد بشــكل أســاس 
ــان  ــاك منهج ــه، فهن ــاد علي ــم االعت ــذي يت ــم ال ــفي للعل ــج الفلس ــى املنه ع
ــر  ــم، واآلخ ــًا للعل ــًا وغائي ــودًا ميتافيزيقي ــر وج ــذي يعت ــج ال ــيان: املنه أساس
ــا  الــذي يعتقــد املنهــج املــادي عــى عكــس مــا متوهــم بــأنَّ املنهــج والفلســفة إمَّ
ــا إهليــة أو  ــا مثاليــة أو واقعيــة، والواقعيــة إمَّ ــا أمَّ مثاليــة أو ماديــة، والصحيــح أهنَّ

ماديــة1.

معظــم مــا نــراه يف الوقــت احلــارض مــن فلســفات قــد اعتمــدت عــى املنهــج 
املــادي الــذي حــاول أْن يعتمــد املنهــج التجريبــي بشــكل مســتقل عــن الوجــود 

اإلهلــي، وهــؤالء يمثلــون األعــم األغلــب.

يف الفصــول القادمــة ســيتم حتليــل واقعــة الغديــر وفــق العلــل األربــع ووفــق 
ــم الذكي. ــج التصمي منه

2. 2 واقعة الغدير حسب حتليل العلل األربع

ويتضمن استخدام العلل األربع لتحليل احلوادث التارخيية2:

مــا الغايــة مــن بيعــة الغدير؟ ال شــكَّ وال ريــب أنَّ هنــاك غايــًة هلــذه الواقعة، 
وهــي تعيــن مــن خيلــف النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وتوضيــح مبــدأ الواليــة 

)1) فلسفتنا 232-233 السيد حمّمد باقر الصدر.
)2) الفلسفة والتاريخ رؤية التاريخ عند أرسطو لريمون فايل 76-60.
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وســنّها، وحتــى يكــون الترصيــح أمــام عــدد كبــر مــن املســلمن يكــون ذلــك 
واضحــًا أمامهــم.

ــن  ــٍة م ــكاٍن وجمموع ــاٍن وم ــة يف زم ــت واقع ــد كان ــة فق ــة املادي ــا العلَّ أمَّ
ــة  ــة الصورّي ــا العلَّ ــلمون، أمَّ ــتمعه املس ــك واس ــن رّصح بذل ــو م ــاس، وه الن
ــف أنَّ  ــت، وكي ــرت وتكون ــف ج ــا وكي ــة وطبيعته ــذه الواقع ــم ه ــي تصمي فه
النبــيَّ صــى اهلل عليــه وآلــه قــد نــادى برجــوع مــن تقــدم ودعاهــم إىل صــاة 
ــة الفاعلّيــة فهــو النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه واإلمــام عــيٌّ عليــه  ــا العلَّ الظهــر، أمَّ
ــى كلِّ يشء. ــن ع ــاىل املهيم ــبحانه وتع ــًا، وأنَّ اهلل س ــلمون مجيع ــام واملس السَّ

2. 3 واقعة الغدير حسب التصميم الذكي

ــا يتعلــق باالعتقــاد أحدمهــا يتجــه إىل االعتقــاد بوجــود  يوجــد اجتاهــان في
ــه1،  ــه وقيم ــان وعقل ــرة اإلنس ــع فط ــب م ــو املتناس ــم، وه ــق العظي اهلل اخلال
واآلخــر بعيــد عــن الفطــرة، وهــو عــدم اإليــان بخالــق هلــذا الكــون، واعتمــد 
الثــاين منــذ قديــم الزمــان عــى أنَّ العــامل صدفــة، أو أنَّ املــادة هــي التــي كونــت 
نفســها بنفســها، ولكــن مــن دون اعتبارهــا إهلــًا، وقــد اســتغل أصحــاب هــذه 
ــن  ــافات والقوان ــات واالكتش ــكاٍن النظري ــاٍن وم ــدة يف كلِّ زم ــدة الفاس العقي
ــود  ــاد بوج ــن االعتق ــل م ــا للتنص ــة وجروه ــوث التجريبي ــتوى البح ــى مس ع
اهلل الــربِّ العظيــم، وجعلوهــا منهجــًا يف فلســفة التاريــخ، وقــد أخــذت نظريــة 
ــة  ــا بضاع ــى أهنَّ ــاة ع ــاالت احلي ــت يف كلِّ جم ــا ودخل ــر منه ــزء األك دارون اجل

)1) انظر حقيقة الدين للّسيد حمّمد باقر السيستاين، وكذلك سلسلة التثبت يف الدين للسيد 
حممد باقر السيستاين.
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للــاديِّ امللحــد.

نــرى يف مقابــل ذلــك أنَّ هنــاك مدرســًة علميــًة جتريبيــًة تســتفيد مــن 
ــق  ــود اخلال ــد وج ــن، وتؤك ــام املتق ــة النظ ــم أدّل ــة يف دع ــازات العلمّي اإلنج
العظيــم، وقــد بــرزت يف الوقــت احلــارض باســم نظريــة التصميــم الذكــي، وهذه 
النظريــة تؤكــد عــى أنَّ االكتشــافات العلمّيــة تشــر إىل وجــود املصمــم الذكــي، 
ــدأ  ــع ملب ــًا ختض ــة أيض ــوادث التارخيي ــد أنَّ احل ــا نعتق ن ــدأ فإنَّ ــذا املب ــيعًا هل توس
التصميــم الذكــي واملصمــم الذكــي، وأنَّ فلســفة التاريــخ يمكــن أْن تســتند عــى 
مبــدأ التصميــم الذكــي، ولكــْن ليــس بالطريقــة التــي اعتمدهتــا تلــك النظريــة، 
بــل نعتقــد بــأنَّ اهلل تعــاىل هــو املســيطر عــى كلِّ يشٍء وبيــده كلُّ يشء بحيــث ال 
تعــارض تلــك القــدرة والســلطنة اختيــار اإلنســان وحريتــه يف اختيــاره ويكــون 

كاألمــر بــن األمريــن ال جــر وال تفويــض. 

يف الوقــت ذاتــه فــإنَّ هنــاك وحيــًا مــن اهلل تعــاىل إىل األنبيــاء وغــر األنبيــاء 
لّلطــف بالنــاس أو مــن خــال املعجــزات أو مــن خــال اســتجابة الدعــاء.

ــة أو  ــا الصدف ــاالت: إمَّ ــة احت ــة بثاث ــوادث معين ــوع ح ــر وق ــن تفس يمك
ــة،  ــرة جتريبي ــوادث نظ ــك احل ــا إىل تل ــذا إذا نظرن ــم1، ه ــرار أو التصمي االضط
ــا النظريــة الســابقة التــي كان يعمــل عليهــا أرســطو فهــي أنَّ كلَّ حــدث جيــب  أمَّ
ــة  ــة والصورّي ــة والفاعلّي ــة املادّي ــي العّل ــل وه ــع عل ــوء أرب ــى ض ــرَّ ع أْن يف
والغائّيــة، ولكــنَّ املذهــب التجريبــي اســتقرَّ عنــد الصدفــة واالضطــرار ورفــض 

ــة أرســطو.  ــل نظري ــم يقاب ــم، والتصمي التصمي

)1) العلم ودليل التصميم يف الكون، د. مايكل بيهي ووليم ديمبكي ود. ستيفن ماير.
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أعتقــد أنَّ االضطــرار هــو أقــرب إىل تفكــر اليهــود الذيــن يعتقــدون أنَّ يــد 
اهلل مغلولــة، وعليــه فــإنَّ معظــم النظريــات التــي تفــّر احلــوادث عــى ضــوء 

االضطــرار فهــي تتناســب مــع التفكــر اليهــودي.

ــخ،  ــر التاري ــر ظواه ــط يف تفس ــي فق ــدأ التجريب ــتخدام املب ــن اس ال يمك
فهنــاك عوامــل خمتلفــة يمكــن أْن تؤثــر غــر الزمــان واملــكان واإلنســان، وهــو 

ــاىل أوالً. اهلل تع

ــون  ــن أْن تك ــا يمك ــفته ف ــا فلس ــي أمَّ ــج النق ــى املنه ــد ع ــخ يعتم إنَّ التاري
بمعــزل عــن اهلل تعــاىل، كــا ال يمكــن اســتخدام املنهــج العقــي فقــط مــن دون 
التجربــة يف معرفــة الظواهــر الفيزيائيــة، بــل جيــب أْن تســتخدم مجيــع املناهــج، 

وال يمكــن اســتخدام املنهــج التجريبــي ملعرفــة اخلالــق واالســتدالل عليــه1.

ــال  ــل: االحت ــاث مراح ــرَّ بث ــب أْن يم ــًا جي ــدث مصم ــون احل ــي يك لك
ــر  ــد والتخصيــص، وملناقشــة املوضــوع بعــد تطبيقــه عــى واقعــة الغدي والتعقي

ــتها َأّوالً. ــم بدراس فلنق

نــا نــرى  هــل كانــت واقعــة الغديــر صدفــة؟ مــن خــال ماحظــة الواقعــة فإنَّ
أنَّ هنــاك آيــات رشيفــة نزلــت إىل النبــيِّ صــى اهلل عليــه وآلــه تبلغــه بــرورة 
ــَا  ــْل َف ــَك َوإِْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأْن ــْغ َم ــوُل َبلِّ ُس ــا الرَّ َ ــا َأيُّ اإلبــاغ }َي
ــيِّ ال  ــدر إىل النب ــديد يص ــة والتش ــذه الرصاح ــي هب ــر إهل ــاَلَتُه{، أم ــَت ِرَس ْغ َبلَّ
شــكَّ بــأنَّ التبليــغ مل يكــن صدفــًة أو تناقضــًا؛ إذن هــل كان اضطراريــًا؟ مل يكــن 

)1) هناية حلم وهم اإلله، الدكتور أيمن املرصي.
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اضطراريــًا، حيــث إنَّ اخلالــق ال يتناســب معــه أْن يضطــر إىل يشء ولكــنَّ الواقعة 
كانــت مصممــًة تصميــًا دقيقــًا حيــث كان يف آخــر مــّرة حــجَّ فيهــا النبــيُّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه ويف آخــر حياتــه الرشيفــة، هــل كان اضطــرارًا هــل اضطــر النبــيُّ 
للتبليــغ بالواليــة أم أنَّ موضــوع الواليــة مصمــم ومــدروس مــن أجــل حفــظ 

الرســالة؟ فيكــم مــن يقاتــل عــى تنزيلــه وفيكــم مــن يقاتــل عــى تأويلــه؟

ــام إنَّ اإلمــام نظــام الديــن وبأنَّــه.... ويقــول  يقــول اإلمــام الرضــا عليــه السَّ
ــوع مل  ــك...؟ إذن املوض ــب؟ أ ل ــك قل ــه أ ل ــه بأنَّ ــم يف مناظرت ــن احلك ــام ب هش
ــة  ــّوات والوصاي ــام النب ــون نظ ــار أْن يك ــاىل اخت ــا اهلل تع ــًا وإنَّ ــن اضطراري يك

ــًا. ــًا ولكــم ليــس اضطراري رضوري

إذا مل يكــن كذلــك فــا يبقــى إالَّ االحتــال الثالــث وهــو أنَّ واقعــة الغديــر 
ــة  ــوع الوالي ــا، فموض ــن اختزاهل ــث ال يمك ــة بحي ــة متكامل ــة بطريق مصمم
ــرف منهــا يمكــن أْن  ــدان أيِّ ط ــام وفق ــخص اإلم ــام وش ــة اإلم ــمل وظيف يش
ــوم  ــب يق ــخص املذن ــون الش ــن أْن يك ــم، إذ ال يمك ــاع التصمي ــؤدي إىل ضي ي
ــاَل اَل  ــي َق تِ يَّ ــْن ُذرِّ ــام }َوِم ــه السَّ ــم علي ــال إبراهي ــك ق ــة؛ لذل ــاء اإلمام بأعب

ــَن{. ــِدي الظَّاملِِ ــاُل َعْه َينَ

ــغ  ــب التبلي ــي تتطل ــر الت ــة الغدي ــن وواقع ــر املؤمن ــة أم ــوع والي إنَّ موض
ــة  ــذه الواقع ــدت ه ــو فق ــلمن، ل ــر املس ــاك أكث ــون هن ــن أْن يك ــي تتضم والت
ــًا  بعضــًا منهــا لــكان هنــاك خلــل فيهــا، الحــظ أنَّ أحــد هــؤالء مل يكــن راضي
فنزلــت عليــه حجــارة مــن الســاء.... ال يمكــن أْن تكــون هــذه الواقعــة بتلــك 
األحــداث الداخليــة صدفــة أو جمموعــة تناقضــات تتفاعــل فيــا بينهــا لتكــون 
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ــة.  ــات املادي ــة كــا تذهــب النظري ــة كنتيجــة طفــرة تارخيي ــاك حادث هن

ــم  ــذا التصمي ــإنَّ ه ــرى ف ــارة ُأخ ، بعب ــيٍّ ــم ذك ــن تصمي ــج ع ــك نات إنَّ ذل
ــا1 ــائل وغاياهت ــن الوس ــق ب ــوره إىل ذكاء طاب ــر يف ظه ــدث افتق ح

إنَّ بعــض تلــك احلــوادث تكــون نتيجــة الســنن التارخييــة وهنــاك حــوادث 
تكــون مصممــة تصميــًا متقنــًا بحيــث يكــون فيهــا تعقيــد غــر قابــل لاختزال، 
ومعنــى ذلــك أنَّ هنــاك جمموعــة مــن العنارص التــي تدخــل يف تلك احلادثــة، وأنَّ 
لــكلِّ عنــرص دورًا مــا، ولكــنَّ مجيــع تلــك العنــارص تنتــج نظامــًا معينــًا فالعنــرص 
الرئيــي املهــم هــو وجــود النبــيِّ اخلاتــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ووجــود اإلمــام 
ــلمن  ــع املس ــو جتم ــرف ه ــرق والظ ــرتق ط ــكان يف مف ــام وامل ــه السَّ ــيٍّ علي ع
ــو فقــد أيَّ  ــه، إنَّ هــذا النظــام ل ــه وآل ــيِّ صــىَّ اهلل علي ويمثــل آخــر حّجــة للنب
ــام دوره  ــذا النظ ــدث وه ــذا احل ــؤدي ه ــن أْن ال ي ــارصه يمك ــن عن ــرص م عن
ــًا  ــه نــرى أنَّ هــذه الواقعــة ال يمكــن أْن تكــون صدفــة أو اتفاق احلقيقــي، وعلي
ــى اضطــرارًا أو نتيجــة حلــوادث قــد جــرت ســابقًا أو يمكــن أن يكــون  أو حت

ختصيصــًا قابــًا لاحتــال.

نهاية التاريخ

ة نظريات،  يمكــن تفســر احلــوادث التارخييــة والتنبــؤ هبــا باالعتــاد عــى عــدَّ
ــرر  ــن أْن تتك ــة يمك ــوادث التارخيي ــن أنَّ احل ــث تب ــرار حي ــة التك ــاك نظري هن

)1) تصميم احلياة اكتشاف عامات الذكاء يف النظم البيولوجية، د. وليام دمبسكي و د. جوناثان 
ويلز.
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ــا  وتتشــابه، وإذا أردنــا تطبيــق ذلــك فــإنَّ تلــك الواقعــة يوجــد هلــا شــبيه إالَّ أهنَّ
يمكــن أْن ختتلــف مــن حيــث الشــخوص املوجــودة، وهنــاك تفســر يذهــب إىل 
أنَّ املجتمعــات مثــل اإلنســان يصــل مرحلــة معينــة ثــمَّ يــرم ويمــوت، وهنــاك 
ــادي  ــل االقتص ــل العام ــد مث ــل الواح ــى العام ــد ع ــي تعتم ــات الت ــن النظري م
أو الســيايس، يمكــن التنبــؤ باحلــوادث التارخييــة عــى ضــوء احلركــة التارخييــة 
ولكــن يمكــن أيضــًا معرفتــه باالعتــاد عــى اجلانــب الغيبــي، الحــظ أنَّ املادّيــة 
ــا النظرية اإلســامية  التارخيّيــة تفــّر بقــاء األقــوى أو اعــرتاف العبد بالســيد، أمَّ

ــا تبــن أنَّ األرض يرثهــا الصاحلــون مــن عبــاد اهلل. فإهنَّ

هناية التاريخ وفق التصور اإلسامي

الم واقعة الغدير والإمام املهدي عليه ال�سَّ

ــادة  ــة الفكــر وق ــادة ومحل ــر املســتقبل ووضحــت القي رســمت واقعــة الغدي
التغيــر، وكذلــك بينــت عنــارص النجــاح والتــي منهــا املجتمــع الــذي يــرىض 
هبــؤالء القــادة، وهــذا رشط يف النجــاح ألنَّ اهلل ال يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا 
ــم يمثلــون االجتــاه الــذي يقــوده األنبيــاء واألوصيــاء،  مــا بأنفســهم، وبينــت بأهنَّ

وهــو الــذي يمثــل هنايــة التاريــخ. 

إنَّ هنايــة التاريــخ ال يمكــن أْن تكــون حســب نظريــة فوكويامــا، إذ ال يوجــد 
ــهم يف  ــا ال تس ــات لكنَّه ــاء املجتمع ــه يف بن ــن أْن توج ــاء يمك ــأنَّ الفيزي ــكٌّ ب ش
ــون  ــرورة أْن يك ــس بال ــع، ولي ــان واملجتم ــي لإلنس ــري والقيم ــاء الفك البن
املجتمــع ســليًا وســعيدًا مــع الفيزيــاء والتكنولوجيــا، فمــن دون رؤيــة كونيــة 
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ــة عرجــاء. ــة تارخيي ــة ســيؤدي ذلــك إىل هناي متكامل

إنَّ رؤيــة العلــم أيضــًا هلــا دخالــة كبــرة يف هنايــة التاريــخ فالــذي يفــر العامل 
بالصدفــة أو الــرورة أو بالعلــوم التجريبيــة والبيولوجيــا مــن دون اهلل تعــاىل، 
ال شــكَّ أنَّ هنايــة تارخيــه تكــون كذلــك متناســبة مــع منهجــه، ومــن يعتمــد عــى 
ــة تارخيــه أيضــًا  التصميــم يف تفســره للعلــم وللظواهــر املختلفــة ســتكون هناي

مصممــة.

ناحــظ أنَّ نظــرة فوكويامــا إىل هنايــة التاريــخ1 قائمــة عــى توجيــه الفيزيــاء 
احلديثــة لتوجيــه التاريــخ والتــي تغــذي احلــرب واالقتصــاد، واللــذان يؤثــران 
ــد النظريــة التطوريــة  ــه جسَّ ــا كارل ماركــس فإنَّ بشــكل كبــر عــى املجتمــع، أمَّ
ــا بالنســبة للنظريــة  يف إحــداث ثاثــة قوانــن يســتخدمها يف تفســر التاريــخ، أمَّ
اإلســامية فهــي تــويل التفكــر والنظــر ومعرفــة اخلالــق وحتديــد الرؤيــة الكونية 
ــق ويضــع  ــخ يصّممهــا اخلال ــة التاري ــة اهلل تعــاىل، وأنَّ هناي ــي تتضمــن معرف الت
خطوطهــا وينفذهــا األنبيــاء مــع جمتمعاهتــم، بالتأكيــد مــع احلفــاظ عــى اختيــار 
اإلنســان، وتعطــي اجلانــب القيمــي األخاقــي األســاس يف االســتقرار والنمــو 
ــا التخلــق بالقيــم والســلوك  االجتاعــي، فليســت الفيزيــاء هــي التــي توجــه وإنَّ
احلســن هــو الــذي يكــون ســائدًا وهــو الــذي حيــرك االقتصــاد ويبنــي املجتمــع، 
ــي  ــم الغائ ــلحة بالعل ــي متس ــكل طبيع ــي بش ــا مت ــا فكلُّه ــاء وغره ــا الفيزي أمَّ

واملعرفــة اإلهليــة2. 

)1) هناية التاريخ واإلنسان األخر لفرانسيس فوكوياما.
نارص  قيس  للمؤلف:  املعارص،  وحضوره  للمفهوم  نقدية  حتليلية  دراسة  التاريخ  هناية   (2(
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ــواء  ــاة، س ــفته يف احلي ــخ إىل فلس ــة التاري ــه هناي ــد توجي ــؤالء يري ــن ه كلُّ م
كانــت الفلســفة الشــيوعية أو الرأســالية وكامهــا لــه نظريــة اقتصاديــة ونظــرة 
ــرة  ــان إىل النظ ــا يقرتب ــليمة أم ال فكامه ــا س ــن كوهن ــر ع ــض النظ ــة بغ كوني
اإلحلاديــة وفصــل الديــن واهلل ســبحانه وتعــاىل عــن كلِّ يشء آخــر، وهــي نظــرة 
ــا  ــاس يف كلِّ م ــا األس ــة مه ــرار والصدف ــرار، فاالضط ــد باالضط ــة تعتق يودي

ــفة.  ــؤالء الفاس ــه ه ــرك علي يتح

ــلوك والنظــر، وهــي بذلــك  إنَّ هــذه النظريــات ال جتعــل اخلالــق حمــورًا يف السُّ
عبــارة عــن جمموعــة مــن النظريــات الكارتونيــة التــي حتاكــي الوضــع الســيايسِّ 
ــه يبحــث عــن رؤى  ــة فإنَّ ــة الدينّي ــة الكوني ــذي بعــد أْن ألغــى الرؤي احلاكــم ال

كونيــة وســلوكيات حيكــم ويتقــدم عــى ضوئهــا. 

ــا  ــرف فوكويام ــذا ع ــوى هك ــرتاف باألق ــل االع ــود ألج ــرصاع املوج إنَّ ال
ــس  ــرتاف لي ــو أنَّ االع ــح ه ــنَّ الصحي ــة، ولك ــو احلتمي ــخ نح ــدم التاري تق
باعــرتاف األنــا وباعــرتاف الــرؤى الوضعيــة، بــل باالعــرتاف باخلالــق وأنبيائــه.

إنَّ مبــدأ الواليــة الــذي تــمَّ اإلعــان عنــه بعــد تأسيســه يف بدايــة بعثــة النبــيِّ 
ــاء واألئمــة  ــة التاريــخ، وأنَّ األنبي هــو املبــدأ الــذي سيســتمر إىل أْن يرســم هناي
يمثلــون القائمــن عــى اخلــط اإلهلــي وهــو خــط الوارثــن }َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَهــا 
ــد  ــيد وعب ــه س ــد في ــذي ال يوج ــع ال ــط الناص ــذا اخل ــوَن{ وه احِلُ ــاِدَي الصَّ ِعَب
ــا العبوديــة تكــون هلل اخلالــق حمــور اخللــق، لقــد كان هــذا التأســيس بوضوح  وإنَّ
جيعــل اهلــدف مســتقرًا ثابتــًا، ال أْن يكــون مــرًة نابليــون هــو الــذي يبنــي الدولــة 

راهي.
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العامليــة ومــرًة ســتالن ومــرًة بــوش ومــرًة ترامــب أو كلنتــون الذيــن يفقــدون 
ــم  ــخ بزع ــة التاري ــون لنهاي ــن يبن ــم الذي ــؤالء ه ــانية، ه ــم اإلنس ــى القي أدن

ــلطة واحلكومــة.  النظريــات التــي تأسســت مــن رحــم السُّ

ــيٍّ  ــام ع ــة اإلم ــًا، فطريق ــيس كان واضح ــإنَّ التأس ــر ف ــة الغدي ــا يف واقع أمَّ
ــام  ــام وخــط الواليــة الــذي يكــون آخــره اإلمــام املهــدي عليــه السَّ عليــه السَّ
ــخ، ال  ــة التاري ــون هناي ــي وتك ــار احلقيق ــون االنتص ــه يك ــى يدي ــذي ع ــو ال ه
عــى أيــدي جمموعــة غــر معروفــة مســتقبًا، بــل بعضهــم تصنعــه التناقضــات 
وبعضــه تصنعــه احلــروب، مل أَر قيــًا وأخاقــًا ومعــارف ومســاعدة لآلخريــن، 
ــات  ــج للسياس ــرصاع والرتوي ــو ال ــفات ه ــك الفلس ــن تل ــراه م ــا ن ــل كلُّ م ب
ــد  ــْن بع ــيد لك ــد والس ــرتف العب ــًا أْن يع ــت مث ــإن احتاج ــا، ف ــب وضعه حس
ــي  ــا ه ــرًا وكأنَّ ــن مغام ــه مل يك ــيد، ألنَّ ــرىض بالس ــي ي ــد لك ــور العب ــك يتط ذل
ــادة  ــن الس ــتعمرة نح ــعوب املس ــا الش ته ــا أيَّ ــن، في ــتعار اآلخري ــفة الس فلس
وأنتــم العبيــد، وبنــاًء عــى فلســفة هيجــل ال حيــقُّ لكــم املغامــرة والثــورة عــى 
ــن  ــادة ولك ــتكونون س ــم س ــو حاولت ــى ل الً وحت ــروا َأوَّ ــم مل تغام ــيد ألنَّك الس

ــم. ــو حيتاجك ــون فه ــم تعمل ألنَّك

ليســت الدولــة املنســجمة هــي الدولــة األخــرة يف التاريــخ اإلنســاين، إذ لــو 
أنَّ اجلميــع عاشــوا حيــاًة اقتصاديــًة وسياســيًة جيــدًة لكــْن مل يكــن هنــاك شــكر 
ــا أنكــرت صاحــب الفضــل عليهــا وهــو اهلل  للمنعــم فهــذه الدولــة فاشــلة ألهنَّ

تعــاىل. 

ــعوب  ــدول والش ــال ال ــس الحت ــة تؤس ــخ املادّي ــة التاري ــات هناي إنَّ نظري
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ــق  ــم واخلال ــكر املنع ــو ش ــامّية ه ــة اإلس ــور النظرّي ــا حم ــًا، أمَّ ــاالً فكري احت
الــذي أرســل األنبيــاء ووضــح الرشائــع مــا فيــه ســعادة الدنيــا واآلخــرة وليــس 
الدنيــا فقــط، وللوصــول إىل هــذا اهلــدف وبنــاء الدولــة املوعــودة جيــب أْن يلتزم 
ــوا  ــواء كان ــة س ــة املقدس ــوا بالرشيع ــك ويلتزم ــوا ذل ــن ويطبق ــع بالقوان اجلمي

ــن. ــن أم حمكوم حاكم

ال�ستنتاجات التو�سيات

ــر  ــا بأم ــة هل ــت التهيئ ــر متَّ ــة الغدي ــتنتاج أنَّ واقع ــن اس ــابقًا يمك ــا ورد س ممَّ
ــام قــد نــزل عــى النبــيِّ  مبــارش مــن اهلل تعــاىل، وأنَّ امللــك جرئيــل عليــه السَّ
ــة  ــاكل جانبي ــن أيِّ مش ــاىل م ــه اهلل تع ــد عصم ــك، وكان ق ــه بذل ــرم ليبلغ األك
ــا تعيــق التبليــغ، وأنَّ هــذا التبليــغ قــد وضــح القيــادة اإلهلية  يمكــن أْن حتــدث ممَّ
إىل آخــر الزمــان بعــد وفــاة النبــيِّ األكــرم، حيــث أبلــغ بوجــود خــط الواليــة 
ــة واملجتمعــات واحلضــارات إىل آخــر  الناصــع الــذي ســيهتم برتبيــة هــذه األُمَّ
إمــام منهــم، ســيجعل اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى يديــه طمــوح الدولــة الكريمــة 
التــي تؤمــن بــاهلل تعــاىل، وينــزل اهلل تعــاىل املــاء عليهــم غــدًا، ونســتنتج أيضــًا 
ــا النظريــة اإلســامية  ــة تؤســس للتســلط واالســتعار، أمَّ بــأنَّ النظريــات املادّي

ــا متهــد للحيــاة الكريمــة وشــكر املنعــم مــع املســاواة بــن النــاس. فإهنَّ
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بيعة الغدير يف املخطوطات اإلسالمية

اأ. م. د. كاظم ح�سن جا�سم مو�سى الفتالوي

مقدمة التحقيق

احلمــد هلل رّب العاملــن والصــاة والســام عــى أرشف اخللــق أمجعــن 
حمّمــد وآلــه الطيبــن والطاهريــن، إّن احلديــث عــن الغديــر يســتلزم منـّـا دراســة 
املحادثــة واحلديــث، وملَّــا كان مقــام العمــل واملجال ال يتســع لدراســة العنرصين 
-احلادثــة واحلديــث- فقــد تركــت احلديــث عــن احلادثــة لغــري مــن الباحثن، 
ــب  ــتغطي أغل ــا س ــد أهّن ــن املؤك ــرة، وم ــاور كث ــه حم ــر في ــيا أّن املؤمت وال س
جوانبــه، لكــنَّ الــكام عــن احلديــث وتوثيقــه مــن تــراث أهــل البيــت عليهــم 
ــة  ــب التارخيي ــرت الكت ــد كث ــق، وق ــث والتدقي ــتلزم البح ــم يس ــام وغره الس
ــي إاّل أْن وجــدت خمطوطــًا لعــامل  واحلديثيــة بنقلــه وبســنده املعتــر ومــا كان منّ
بحــراين كتــب قبــل حــوايل قــرن مــن الزمــان ويزيــد، فقمــت بتحقيــق رواياتــه 
ــا  ــف مل ــة كام املؤل ــدى مطابق ــة م ــا ومعرف ــا وتدقيقه ــن مصادره ــا م وخترجيه

ــق. ــة والتوثي ــة الدق ــا يف غاي ــادر، فوجدهت ورد يف املص

ــوم  ــك الي ــه يف ذل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــة ألقاه ــر كخطب والغدي
املشــهود وأمــام ذلــك احلشــد الكبــر مــن املســلمن وهــو حديــث رشيــف أي 
ــة املقّدســة، فاملؤلــف هنــا مل يأخــذ  ــه نــصٌّ كريــم مــن نصــوص الســنّة النبوّي أّن
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ــد  ــوء قواع ــث يف ض ــة احلدي ــة دالل ــن ناحي ــذه م ــل أخ ــي ب ــب الترشيع اجلان
اســتنطاق النصــوص العربيــة، وأراد منــه كذلــك مــا خــّص اهلل بــه اإلمــام علّيــًا 
عليــه الســام مــن الكرامــة والتوقــر، حيــث إّن اهلل تعــاىل فّضــل ذلــك اليــوم 
عــى ســائر األّيــام وجعلــه عيــدًا عــى مــّر الســنن وأذّل فيــه الكافريــن وفّضــل 

فيــه ســّيد الوصّيــن وإمــام املّتقــن.

ــن كام  ــه م ــا ورد في ــق م ــت يف حتقي ــوط انطلق ــص املخط ــذا الن ــن ه فم
وأحاديــث منســوبة ألهــل البيــت عليهــم الســام وأشــعار اآلخريــن وتوثيقهــا 
يف اهلوامــش مــن مصادرهــا وبيــان مطابقــة النصــوص للمصــادر املأخــوذ منهــا.

ــح يف  ــدة ومل ُأفل ــخة فري ــو نس ــق ه ــاه يف التحقي ــذي اعتمدن ــوط ال املخط
احلصــول عــى نســخة ُأخــرى، ومل أجــد يف أيِّ مصــدر يشــر إىل خــاف ذلــك 

ــخ نســخها إىل ســنة 1342هـــ. حيــث يرجــع تاري

بيعة الغدير

ــة  ــع الري ــى مجي ــض ع ــاد، واملقي ــق األرواح واألجس ــّرد بخل ــد هلل املتف احلم
اإلنعــام واإلكــرام، باعــث الرســل رمحــة لأنــام، وجاعلهــم دعائــم لإلســام، 
ــلطانه،  ــاع يف س ــانه، واملط ــى إحس ــود ع ــو املحم ــده وه ــكام، أمح ــح ال ومفاتي
ــاء  ــد فن ــر بع ــاء، واآلخ ــل اإلنش ــه، األّول قب ــو يف مكان ــر كلَّ يشء وه والقاه
ــع  ــن وراف ــط األرض ــات، باس ــئ الري ــودات، ومنش ــدع املوج ــياء، مب األش
ــه،  ــك حجاب ــذي ال يت ــه ال ــه، واإلل ــق باب ــذي ال يغل ــم ال ــاوات، الكري الس
ــده،  ــن قص ــد مل ــده، والعاض ــن مح ــد مل ــه، احلام ــد ثواب ــذي ال ينف ــواب ال والث
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عــا فارتفــع، وجــّل فامتنــع، وأعطــى فأوســع، ال تغبطــه العقــول وهــو عــارف 
ــه  ــاؤه، ال تدرك ــت أس ــه، وتقّدس ــابغت نعائ ــرت آالؤه وتس ــول، تظاف باملجه
األبصــار، وال ُيعلــم لــه مقــدار وهــو املطلــع عــى األرسار، أهــل احلمــد وولّيــه 
ومنشــؤه وحمّلــه، تبــارك الــذي لــه مــا يف الســاوات ومــا يف األرض، ولــه امللــك 
وهــو عــى كّل يشء قديــر، الــذي نــزه أوليــاءه عــن الضالــة ومّحلهــم الرســالة، 
ــامة،  ــل الس ــه إىل حم ــرج ب ــذي يع ــام ال ــم الس ــة، وجعله ــم يف املقال وثّبته
والســبب الــذي يرجــى بــه النجــاة يف عرصــة القيامــة، وألــزم أعداءهــم احلّجــة، 
وأّكــد عليهــم املحّجــة، فلــه احلمــد محــدًا ال حيــى عــدده، وال يــدرك الكتــاب 
ــة نبّيــه حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه املبعــوث مــن  مــدده، حيــث جعلنــي مــن ُأمَّ
ــه  ت ــي بُأمَّ ــم، واملباه ــب الظل ــي غياه ــة، املُج ــل بالغام ــول املظل ــة، والرس هتام
دون ســائر األُمــم، صــّى اهلل عليــه وآلــه مــا زجمــر الســحب وجلجــل أو ســّبح 
رعــد ومحــدل، وعــى وزيــره ســّيد األبــرار وهــادم دول الكفــار، املؤّيــد يف مجيــع 
األمصــار، خاصــف النعــل وصاحــب الفقــار، وســّيد بنــي كنانــة وبنــي نــزار، 
الكريــم الــذي ال ُتــدَرك مواهبــه، والعــامل الــذي ال حتــى مناقبــه، بــاب الرضــا 
ــه،  ــة اهلل وخليفت ــى آي ــلف، وم ــن س ــه م ــرش بفضل ــذي ب ــاء، ال ــر القض وخط
وبــاب العلــم ومدينتــه، العــامل باحلقائــق، احلاكــم بالدقائــق، وكتــاب اهلل الناطق، 
واحلّجــة عــى اخلائــق، حاكــم الصيــف، ومكــرم الضيــف، وصمصامــة 
ــول  ــت اخلي ــرب، وماج ــن وال ــف الطع ــرب إذ اختل ــّرج الك ــرب، ومف احل
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يف لبودهــا)1)، وزابــرت)2) األســود يف حديدهــا، واشــتّد النــزال وتــرادف 
البلبــال)3)، وأشــجر القنــا وحــان الفنــا، وتبــادرت األعنــة، وتاشــت األســنة، 
هــازم األحــزاب، وفالــق الرقــاب، وحاكــم الصــواب، وشــفيع يــوم احلســاب، 
ــراج،  ــن الف ــو احلس ــراج، أب ــوم املع ــه ي ــى ب ــاج)4) املباه ــرة والرت ــق الصخ فال
البائــت عــى الفــراش، ومــر أســاع األوبــاش، حممــود اخلصــال، ومرهــوب 
ــه  ــعر، ويف مدح ــرص الش ــى ق ــم ع ــر، والصائ ــوم الغدي ــب ي ــال، صاح املج

ــه الســام أقــول شــعرًا: علي
ــابمــتــمــلــك الــعــلــيــا بــالــســعــي الـــذي  ــسـ أغـــنـــاه عـــن مـــتـــقـــادم األنـ

قواضب ــران  ــ وامح عــرض  ــزم واخـــــرار رحـــابببياض  وثـــيـــاب عـ

ــدم، ومل  ــض ق ــه إىل احلضي ــزل من ــر، مل ت ــجاع األظف ــر، والش ــق األك الصدي
يعبــد دون معبــوده صنــم، الــذي جــرى بنــرش فضائلــه القلــم، وبــرّش بــه مــن 
ســلف مــن األُمــم، اإلمــام الرفيــق، والرحيــم بالتحقيــق، والــرؤوف الشــفيق، 
ذو الريــرة الصافيــة، ومفــزع العبــادة يف الداهيــة، قــد تصاغــرت عنــه العلــاء، 
ــة،  ــوت اخلطب ــاء، وحف ــاه احلل ــّا ارتق ــارصت ع ــاء، وتق ــه احلك ــّرت في وحت
وجهلــت األلبــاء ﴿وَرَبُّــكَ يَْخُلــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَْخَتــارُ مَــا َكانَ َلهُــمُ الْخِيَــرَةُ﴾)5) 

)1) اللبود: وهو كّل شعر أو صوف متلّبد بعضه عى بعض، وتلّبد الشعر والصوف والوبر 
والتبد: تداخل ولزق. لسان العرب: 386/3، لبد.

)2) زابرت: الزبر: القطعة الضخمة من احلديد. لسان العرب: 316/4، زبر.
)3) الَبْلبال: وسوسة اهلموم يف الصدر. العن: 8/ 320، بل.

)4) الرتاج: الباب املغلق. العن: 6/ 91، رتج.
)5) سورة القصص، اآلية: 68. 
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ــو  ــًا، فه ــدًا ومحي ــه عض ــه لنبّي ــًا، وجعل ــاده ولّي ــى عب ــاه ع ــن ارتض ــبحان م فس
العــادل الــذي ال جيهــل، والداعــي الــذي ال ينــكل، معــدن القــدس والطهــارة، 
ورب النســك والزهــادة، وأهــل العلــم والعبــادة، املخصــوص بدعوة الرســول، 
وزوج املطّهــرة البتــول، ال مغمــز فيــه نســب، وال يدانيــه ذو حســب، يف البيــت 
مــن قريــش، والــدرة من هاشــم قطــب دائــرة املفاخــر، ونــور امللزمن، والشــاعر 
املخصــوص ببيعــة الرضــوان دون الصحابــة واألقــران، وصاحــب يــوم الغديــر 
ــب  ــدر موك ــد بب ــاك، والقائ ــمه يف ذرى األف ــوه باس ــر، املن ــم الصغ ــن اجل ب
ــام  ــن، ونظ ــام الدي ــن اهلل، زم ــن دي ــّذاب ع ــدود اهلل، وال ــم حل ــاك، واملقي األم
ــد  ــوس، وق ــتبك التن ــة اهلل إذ اش ــن، آي ــن، وذّل الكافري ــز املؤمن ــلمن، وع املس
نســب لظــى البــؤس، ومنتهــى الرشيعــة واألحــكام بأمــر ذي اجلــال واإلكــرام، 
ــة،  ــد األئّم ــات، وال ــر الري ــن خ ــات ع ــرج الكرب ــرات، ومف ــواض الغم خ
ــن  ــيفن، والطاع ــارب بالس ــة، الض ــة واحلكم ــة، ورّب املوعظ ورساج كّل ظلم
بالرحمــن، ومصــّي القبلتــن، الــذي مــا طلــب هلــارب، وال هــرب مــن طالــب، 
وال رضب ملستســلم لضــارب، أبــو احلســن واحلســن عــّي بــن أيب طالــب عليــه 

الســام، فــا أحّقــه بــا قالــه حاتــم الطائــي حيــث قــال:
شّمراأخو احلرب إن عّضت به احلرب عّضها  احلــرب  به  يومًا  شمرت  وإن 

ــن مــرة  ــرف فــيــه تــيــم ابـ ــع أعصـرافــتــى مل ي اخلبيثة  ــالت  الـ عــبــد  وال 

ــه  ــائ ــب ــل حتــــت ع ــ ــري ــ الفرايــــزامحــــه ج جانب  يف  الصيد  كل  قيل  لقد 

ــه  ــرائ ب غــــداة  مـــعـــزوالً  ــان  ــ ك مؤخرا)1)وال  فيها  أم  صالته  عن  وال 

)1) ينظر: الكامل: 224-223/3.
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ــة)1) وعــى  ــة أوفــرت القفــر زياف ــروض وكاف ــه مــا ســقت ال صــّى اهلل علي
ــفعاء  ــاب، وش ــآل الكت ــكام، م ــح ال ــام، ومفاتي ــاة اإلس ــرام، ودع ــه الك أبنائ

ــاب. ــوم احلس ي

أّمــا بعــد فقــد ســألني مجاعــة مــن جــراين وطائفــة مــن إخــواين مــن الشــيعة 
ــات  ــت يف صفح ــن أْن ُأثب ــن التابع ــن واملحب ــاء الصاحل ــن واألولي املخلص
ــر  ــب القص ــه ذا النس ــّص اهلل ب ــا خ ــن م ــنة تتضم ــرة حس ــذه األوراق س ه
ــزَّ  ــث إّن اهلل ع ــر، حي ــة والتوق ــن الكرام ــر، وم ــوم الغدي ــبر يف ي ــر وش ــا ش أب
ــدًا عــى ممــرِّ الســنن  ــه عي ــام وجعل ــوم عــى ســائر األي وجــلَّ فّضــل ذلــك الي
واألعــوام، بخافــة الديــن، وأرسَّ فيــه املؤمنــن، وأكمــه فيــه املنافقــن، وأرغــم 
فيــه أنــاف امللحديــن، وأذّل فيــه الكافريــن، وفّضــل فيــه ســّيد الوصّيــن وإمــام 
ــا  ــألت اهلل أن جيعله ــألوا، وس ــا س ــت في ــوا، ورغب ــا طلب ــم في ــن، فأجبته املتق
متداولــة بــن العصابــة الناجيــة، وأن جيعلهــا ســرة كافيــة، وعنــد ذوي األلبــاب 
شــافية، وعــّز التمويــات وزخاريــف األقاويــر صافيــة، فتكــون يف كّل يــوم مــن 
أيــام الغديــر مــرتددة، وتاوهتــا بــن املؤمنــن يف كّل عــام متجــددة، ليتركــون 
بقراءهتــا يف جمالســهم، ويتخلعــون بــا حــوت يف حمافلهــم مــن الفرقــة املاحضــة، 
ــج  ــدي بتبل ــل، ويت ــامل العام ــاعها الع ــس بأس ــات ليأن ــون باآلي ــن يعرف الذي
ــن ألنــس وهــدًى ونوعــًا آخــر وهــو  أســفاره اجلاهــل فتكــون جامعــة لأمري
إعــادة فضــل اليــوم الــذي اســرت بــه املؤمنــون وارتــاح بنشـــر مــا كان املتقــون 
ــن ثبــت  ــاب، الذي ــة أهــل الصــاح، املتمّســكن بالكت ــاب وبقي مــن ذوي األلب

)1) الّزيافة: املرعة أو املختالة يف سرها. الصحاح: 77/4، زيف.
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لديــم فضلــه، وأكــدوا نقلــه مــن طريــق املؤالــف واملخالــف، يف الزمــن التليــد 
الطــارف، بالدرايــة والروايــة، ففــي مــا أنــا مثبتــه إْن شــاء اهلل يف صفحاهتــا كفاية، 
وهــا أنــا ذا مقــدم تأليفها عى االكتســاب، رغبــة يف الثــواب وخوفًا مــن العقاب، 
ــه،  ــة فتهلك ــه قارع ــل علي ــي ال حت ــه، ك ــا يملك ــود ب ــل اجل ــد نجائ ــا جي ــه ب بأّن
فتعمقــت يف تأليفهــا كلَّ التعمــق، وتأنقــت يف ترتيبهــا كّل التأّنــق، ألنَّنــي مل أقــف 
عــى نســخة متداولــة يف األيــدي، فبذلــت جلمعهــا جهــدي فتكــون مثبتــة بــن 

العصابــة منــي وبعــدي شــعرًا:
مشاهبة  نظمي  ــن  م زاح  ــن  م النسبوذل  فــاتــك  ولــكــن  حكيت  لقد 

ــوىل مــســاحمــًة  ــ ــن امل ــوت م ــ ــد رج حجبوقـ وال  اهلـــادي  حــيــدرة  بحب 

وقــد وســمتها بالروضــة الينيعــة وحتفــة جمالــس الشــيعة، بخافــة مــن ســاد 
عــى مــر وربيعــة، وقديــًا كنــت ُأجيــل الــرأي جلمعهــا، وأطــرب بجــدٍّ أرمــي 
لســمعها، فلــم أجــد هلــا ســرة مّتصلــة كــا أنــا مثبتــه هبــا حيــث يمكــن الطالــب 

أن يســتوفيها يف كّل وقــت أراد، واهلل حســبي ونعــم الوكيــل.

ــام،  ــد الرغ ــام واألس ــام اهل ــل اإلم ــتاع فضائ ــب الس ــا الراغ ــم أّي اعل
والســّيد الكريــم، والــويّص العظيــم، ومــا خّصــه اهلل بــه مــن الــرشف والتعظيــم 
ــن  ــره م ــر وغ ــوم الغدي ــن يف ي ــم النبّي ــان خات ــى لس ــم ع ــاب الكري يف الكت
األّيــام، أال إّن يــوم الغديــر هــو الــذي اشــتهر وظهــر وفيــه النبــّي عــذر ونــذر، 
وأجلبــت فيــه عبــس وبــر، وأدبــر واســتكر، وســينّبأ الطاغــوت بــا قــدم يــوم 

ــر وملــن أخــر، وســيصى ســقر ومــا أدراك مــا ســقر. الغدي

أّيــا الســامع مــا ســقر ال تبقــي وال تــذر، لّواحــة للبــرش، وكيــف يمكــن مثي 
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أن يــأيت بعــرش معشــار مــا خــّص اهلل بــه هــذا النــور الربــاين، والعــامل اجلســاين، 
ــة  ــي وقل ــود طبع ــع مج ــاين، م ــه لس ــرص مناقب ــن ح ــرص ع ــذي يق ــور ال والن
وســعي، لكــن أجــود بــا أجــد وأرشع يف عــّد مناقبــه أوالً وال حتــى أنتهــي إىل 

يــوم الغديــر.

بحــذف اإلســناد: عــن أيب مســعود، قــال: رأيــت النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
وكّفــه يف كــّف عــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام وهــو يقّبلــه فقلــت يــا رســول 
اهلل مــا منزلــة عــيٍّ منــك؟ فقــال: »كمنزلتــي عنــد اهلل«)1(، فتخابــر النــاس بذلــك 
فشــّق عــى املنافقــن فأضمــروا لــه العــداوة والبغضــاء، ثــّم إّن النبــّي صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه أخــذ عليهــم البيعــة لــه يف أربعــة مواطــن فمنهــم مــن وف ومنهــم 
ــدَ  ــا عَاهَ ــى بِمَ ــنْ َأوَْف ــهِ وَمَ ــا يَنُْكــثُ عََلــى نَْفسِ ــنْ نََكــثَ َفِإنَّمَ ــث ﴿َفمَ ــن نك م
عََليْــهُ اهلَل َفسَــيُؤْتِيهِ َأجْــرًا عَظِيمًــا﴾)2(، فالــذي وف ســلان وعــار واملقــداد، والــذي 
نكــث فمنهــم الثاثــة واملواطــن املذكــورة فهــي: يف الــدار، ويف بيعــة الرضــوان 
ــه يقــول: ﴿ حتــت الشــجرة وهــي التــي ذكرهــا اهلل عــزَّ وجــلَّ إذ نــزل عــى نبّي
ــي يف  ــا الت ــجَرَةِ﴾)3(، فأّم ــتَ الشَّ ــنَ إِْذ يُبَايِعُونَــكَ تَحْ ــِن الْمُؤْمِنِ ــيَ اهلل عَ ــدْ رَضِ َلَق
بيــت ُأّم ســلمة ريض اهلل عنهــا أحــر أبــو بكــر وعمــر وعثــان وســلان واملقداد 
ــو  ــان وأب ــن التيه ــك ب ــم ومال ــو اهليث ــة وأب ــة وخزيم ــار وحذيف ــدب وع وجن

يف  فصل   .60/2 طالب:  أيب  آل  مناقب  ح44.  الثامن،  املجلس   ،226 الطويس:  أمايل   (1(
االختصاص بالنبّي صىَّ اهلل عليه وآله، بشارة املصطفى: 274. 

)2) سورة الفتح، اآلية: 10. 
)3) سورة الفتح، اآلية: 18. 
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الطفيــل عامــر بــن واثلــة حّتــى امتــأ منهــم البيــت، وحــر بريــدة األســلمي 
فجلــس عــى عتبــة البــاب وعــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام جالــس بجانبــه، 
فقــال النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أليب بكــر: »قــم يــا أبــا بكــر فســّلم عــى عــيٍّ 
ــا رســول اهلل؟ فقــال صــىَّ اهلل  بإمــرة املؤمنــن«، فقــال: عــن أمــر اهلل وأمــرك ي
عليــه وآلــه: »نعــم«، فقــام فبايعــه وســّلم عليــه بإمــرة املؤمنــن، ثــّم أمــر النبــيُّ 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عمــر، فقــال عمــر مــا قــال صاحبــه، ثــّم أمــر عثــان ففعــل 
كــا فعــل صاحبــاه، ثــّم قــال النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »قــم يــا حذيفــة، قــم 
يــا ســلان، قــم يــا مقــداد، قــم يــا عــّار، قــم يــا جنــدب، قــم يــا خزيمــة، قــم يــا 
أبــا اهليثــم، قــّم يــا بريــدة فبايعــوا وســّلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن«، ثــّم أمــر أنــس 
بــن مالــك أْن يــرج لــه عــى بغلتــه الدلــول، ومحــاره اليعفــور، قــال أنــس بــن 
مالــك: ففعلــت مــا أمــرين بــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فاســتوى هــو 
عــى متــن بغلتــه وركــب عــّي عــى محــاره، وســارا ورست معهــا فأتينــا ســفح 
جبــل فنــزال وصعــدا حّتــى صــارا عــى ذروة اجلبــل، ثــّم رأيــت غامــة بيضــاء 
كدائــرة)1) الكــريس ]وقــد[ أظلتهــا، فرأيــت النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــد مّد 
يــده إىل يشء يــأكل وأطعــم علّيــًا حّتــى تومهــت أهّنــا شــبعا، ثــّم رأيــت النبــيَّ 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه قــد مــّد يــده إىل يشء فــرشب حّتــى روي وســقى علّيــًا حّتى 
ــا رويــا - أو قــال: رشهبــا ريــا - ثــّم رأيــت الغامــة قــد ارتفعــت  قــدرت أهنَّ
ــه يف  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــرآين النب ــا، ف ــارا ورست معه ــا وس ــزال وركب فن

العرب:  لسان  ينظر:  مستدير.  يشء  كّل  ومعناها  )كدائرة(  بدل:  )كدارة(  املصدر:  يف   (1(
.304/9
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وجهــي متغــّرًا، فقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »مــايل أراك متغــّرًا؟«، فقلــت لــه: 
ذهلــت يــا رســول اهلل ممـّـا رأيــت، فقــال يل: »ومــا رأيــت مــا كان؟«)1)، فقلــت: 
نعــم فــداك أيب وُأّمــي يــا رســول اهلل، فقــال يل: »يــا أنــس والــذي خلــق مــا يشــاء، 
ــة عــر  ــة وثالث ــًا، وثالثائ ــة عــر نبي ــة وثالث لقــد أكل مــن تلــك الغامــة ثالثائ
وصّيــًا، مــا فيهــم نبــّي أكــرم عــى اهلل منّــي، وال فيهــم أكــرم عــى اهلل مــن وصّيــي 

عــّي بــن أيب طالــب«)2).

ويف مدحه أقول: أفلح من صّى عى الرسول وآله:
ــؤوُلُأقــــــــســــــــم بــــــــــاهلل وآيــــــاتــــــه  ــ ــس ــ واملـــــــــرء عــــــّا قــــــال م

ــب  ــالـ طـ أيب  ــن  ــ ــ ب عـــــــيّل  ــى الـــتـــقـــى والــــــــر جمـــبـــوُلإّن  ــ عـ

ــــــــــــة تـــفـــضـــيـــُلإّنـــــــــه كـــــــان اإلمــــــــــام الـــــذي  لـــــه عـــــى األُمَّ

ــه  ــى ب ــ ــن ــ ــع ــ األبـــــاطـــــيـــــُليــــقــــول بـــــاحلـــــّق وي ــه  ــ ــي ــ ــه ــ ــل ــ ت وال 

الــقــنــى  ــا  مـــرهتـ احلـــــرب  إذ  ــُل)3)كــــان  ــي ــال ــه ــب ــت عــنــهــا ال ــم ــج وأح

ــه  ــّف ك ويف  احلــــــرب  إىل  ــوُليـــمـــي  ــق ــص ــيـــض مــــايض احلـــــّد م أبـ

ــه  ــال ــن أشــب ــي الـــعـــفـــرين)4) بـ ــُل)5)مـ ــ ــي ــ ــغ ــ ــص ال ــن ــق ــل أبــــــــرزه ل

ــة  ــل ــي ل يف  ســـلـــم  الــــــــذي  عـــلـــيـــه مــــيــــكــــال وجـــــريـــــُلذاك 

)1) يف املصدر: )فرأيت ما كان( بدل: )وما رأيت ما كان(.
)2) أمايل الطويس: 282-283، املجلس العارش، ح86.

)3) البهاليل: مجع البهلول، السّيد اجلامع لكل خر. تاج العروس: 14/ 73، هبل.
)4) العفرين: يقال أسد عفرين: أي شديد قوي. النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3/ 262، 

عفر.
)5) الغيل: موضع األسد. الصحاح: 5/ 60، غيل.
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ــدر مــــــــــددًا أنــــزلــــوا  ــ ــ ــة بـ ــلـ ــيـ كـــــــأّنـــــــم طـــــــر أبـــــابـــــيـــــُللـ

يف  ــال  ــكـ ــيـ ومـ ــف  ــ ألـ يف  ألــــــــٍف ويـــتـــلـــوهـــم رسافــــيــــُلجـــريـــل 

ــُلوســــلــــمــــوا ملـــــا أتـــــــو حـــــذوه  ــيـ ــجـ ــبـ وتـ ــم  ــيـ ــظـ ــعـ تـ وذاك 

الّلهــم صــلِّ عــى حمّمــد وآل حمّمــد وصــلِّ عــى وصّيــه وعرتتــه الطاهريــن. 
ــا كثــرت فضائــل أمــر  ــه ملـّ قــال ســلان الفــاريس رضــوان اهلل عليــه: اعلــم أّن
ــون  ــن ورأى املنافق ــه دون العامل ــًا لنبّي ــذه اهلل وصي ــام واخت ــه الس ــن علي املؤمن
ــه  ــه وآل ــو بكــر وعمــر وعثــان عــى رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ذلــك اجتمــع أب
فقالــوا: يــا رســول اهلل مــا بالــك تفّضــل عــّي بــن أيب طالــب يف كّل حــال وتنــوه 
باســمه بــن الرجــال؟ فقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أّيــا النــاس، مــا أنــا فّضلتــه 
عليكــم بــل اهلل فّضلــه«، قالــوا: ومــا الدليــل بــأّن اهلل فّضلــه علينــا؟ فقــال هلــم: 
ــل  ــن أه ــم م ــدق عندك ــوت)1) أص ــن امل ــس م ــول فلي ــا أق ــي م ــوا منّ »إن مل تقبل
ــم إىل  ــاهدًا عليك ــاريس ش ــلان الف ــل س ــًا وأجع ــم وعلّي ــا أبعثك ــى أن ــف حّت الكه
ــوه كان  ــه[ وأجاب ــم اهلل ]ل ــن أحياه ــم فم ــّلموا عليه ــى تس ــف حّت ــاب الكه أصح
ــاط  ــه ببس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــر رس ــا فأم ــوا: رضين ــل«، قال ــو األفض ه
فبســط ]لــه[، فدعــا بعــّي عليــه الســام فأجلســه بوســط البســاط وأجلــس كّا 
منهــم عــى قرنــٍة)2) مــن البســاط وأجلــس ســلان رمحــة اهلل عليــه عــى القرنــة 
الرابعــة، ثــّم قــال: »يــا ريــح امحليهــم إىل أهــل أصحــاب الكهــف ورّديــم إيّل«، 
ــا وإذا نحــن بكهــف  قــال ســلان: فدخلــت الريــح حتــت البســاط وســارت بن

)1) يف بعض املصادر: املوتى.
 ،55 البيت. الصحاح: 6/  القرنة: الطرف الشاخص من كّل يشء، وقيل: زاوية  ِقرنٍة:   (2(

قرن.
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ــذا  ــلان ه ــا س ــام: »ي ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــال أم ــه، ق ــا علي ــم فحطتن عظي
الكهــف والرقيــم، فقــل للقــوم يتقّدمــون أو نتقــدم؟«، فقالــوا: بــل نحــن نتقــدم، 
ــام  ــال: الس ــا، وق ــن ودع ــّى ركعت ــم فص ــد منه ــام كّل واح ــة: فق ــال روزب ق
عليكــم يــا أهــل الكهــف، فلــم جيبــه أحــدًا منهــم، فجلســوا خائبــن فلــم ترفــع 

هلــم دعــوة عنــد رّب العاملــن.

ــا  ــادى: »ي ــا ون ــن فدع ــّى ركعت ــام فص ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــام أم فق
ــن  ــوم م ــف والق ــاب الكه ــاح أصح ــة: فص ــال روزب ــف«، ق ــاب الكه أصح
ــا  ــا أمــر املؤمنــن، فقــال: »الســالم عليكــم أّي ــة: لبيــك لبيــك ي ــه بالتلبي داخل
الفتيــة الذيــن آمنــوا برّبــم وزدناهــم هــدًى«، فأجابــوه مجيعــًا وعليــك الســام يــا 
أمــر املؤمنــن ورمحــة اهلل وبركاتــه وأخــا الرســول ووصّيــه، لقــد أخــذ اهلل علينــا 
العهــد واأليــان بــاهلل وبرســوله وبالواليــة ألمــر املؤمنــن عليــه الســام إىل يــوم 

ــن. ــوم الدي القيامــة وي

قــال ســلان رمحــة اهلل عليــه: فســقط القــوم عــى وجوههــم فقالــوا: يــا أبــا 
ــال:  ــا، فق ــن رّدن ــا احلس ــا أب ــوا: ي ــا ذاك إيلَّ فقال ــم: م ــت هل ــا، فقل ــد اهلل رّدن عب
»نعــم«، فنــادى الريــح وقــال هلــا: »رّدينــا إىل رســول اهلل«، قــال ســلان رمحــة اهلل 
عليــه: فحملتنــا فــإذا نحــن بــن يــدي رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فقــّص 
علينــا كــا جــرى لنــا مــع أصحــاب الكهــف وقــال: »هــذا حبيبــي جربئيــل عليــه 
ــا فضــل عــّي بــن أيب طالــب  ــا رســول اهلل قــد علمن ــه فقالــوا: ي الســالم خيــربين ب

مــن اهلل ال منــك«)1).

)1) إرشاد القلوب: 268. بحار األنوار: 29/ 144.
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فالتفــت رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل حذيفــة بن أســيد الغفــاري فقال: 
»يــا حذيفــة، إّن حّجــة اهلل عليكــم بعــدي عــّي بــن أيب طالــب، فــإنَّ الكفــر بــه كفــر 
بــاهلل، والــرك بــه رشك بــاهلل، والشــّك فيــه شــّك بــاهلل، واإلحلــاد فيــه إحلــاد بــاهلل، 
واإلنــكار بــه إنــكارًا بــاهلل، واإليــان بــه إيــان بــاهلل، ألّنــه أخــو الرســول ووصّيــه 
ــام  ــي ال انفص ــى الت ــه الوثق ــن وعروت ــل اهلل املت ــو حب ــم، وه ــه ومواله ــام ُأّمت وإم

هلــا، وســيهلك فيــه اثنــان وال ذنــب هلــا، حمــبٌّ غــاٍل ومقتــر قــاٍل.

ــًا  ــًا فتخالفنــي، ألّن علّي ــًا فتفارقنــي، وال ختالــف علّي يــا حذيفــة، ال تفــارق علّي
ــي وأنــا منــه، مــن أســخطه فقــد أســخطني، ومــن أرضــاه فقــد أرضــاين«)1). منّ

ثــّم التفــت إىل عــيٍّ عليــه الســام فقــال لــه: »يــا عــّي، أنــت الــذي احتــّج اهلل 
بــك يف االبتــداء عــى اخللــق حيــث أقامهــم أشــباحًا فقــال هلــم: ألســت برّبكــم؟ 
ــن  ــر املؤمن ــّي أم ــال: وع ــى، وق ــوا: ب ــويل؟ قال ــد رس ــال: فمحّم ــى ق ــوا: ب قال
فأبــى اخللــق إاّل اســتكبارًا وعتــوًا عــن واليتــك إاّل نفــر قليــل وهــم القليــل وهــم 

أصحــاب اليمــن«)2(، ويف مدحــه عليــه وآلــه الصــاة والســام أقــول:

ــه  ــاديفــــرض اإللـــــه عـــى الـــريـــة حــّب ــس بـــال أج ــدر أرواحــــــًا  ــ ال يف 

ــى مــوالهــم  ــوا ع ــت ــاديفــاســتــكــروا وع ــ ــة واإلمــــــــام اهلـ ــ ــري ــ ــر ال ــ خ

النسا  ســت  ــم  ــاط ف ــول  ــت ــب ال ــاِدزوج  ــ ــ ــدة األجم ــ ــ ــّي زب ــبـ ــنـ ــي الـ ــ ــ وأخ

ــجد  ــة املس ــس يف رحب ــه جل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــّم إّن رس ــال: ث ق
وطائفــة مــن أصحابــه معــه، إذ أقبــل عــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام فناولــه 

)1) أمايل الصدوق: 264، املجلس التاسع والثاثون، ح3. بحار األنوار: 38/ 97.
)2) أمايل الطويس: 364، املجلس التاسع، ح9. اليقن: 213. بحار األنوار: 24/ 2، ح4.
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ــد رســول اهلل  ــه إاّل اهلل حمّم ــا إل ــى نطقــت ب ــده حّت حصــاة، فــا اســتقرت يف ي
صــى اهلل عليــه وآلــه، رضيــت بــاهلل رّبــًا، وبمحّمــد نبّيــًا، وبعــّي بــن أيب طالــب 
عليــه الســام إمامــًا وولّيــًا، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »مــن أصبــح 
منكــم راضيــًا بــاهلل ويب وبواليــة عــّي بــن أيب طالــب فقــد آمــن مــن خــوف املّطلع«، 

أو قــال: »مــن خــوف اهلل وعقابــه«)1) شــعرًا:
ببيت  ــرتاح  ــ ــ اس ــات  ــ م ــن  مـ ــس  ــي ــاءل ــ ــي ــ ــت األح ــيـ ــت مـ ــيـ ــبـ ــا الـ ــ ــ إّنـ

مطيع  ــان  ــس ــل ــال ب ــال  ــ ق ــن  مـ ــس  ــي ــن وفــــا بـــالـــوالءل ــوع مـ ــطـ إّنـــــا الـ

ثــّم قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »معــارش النــاس، مــا لكــم إذا ذكــر آل إبراهيــم 
هتللــت وجوهكــم وإذا ذكــر آل حمّمــد تفقــأ يف وجوهكــم حــّب الّرمــان، فوالــذي 
بعثنــي باحلــّق نبّيــًا لــو جــاء أحدكــم بأعــال كأمثــال اجلبــال ومل جيــيء بواليــة عــّي 

بــن أيب طالــب ألكّبــه اهلل عــزَّ وجــلَّ يف النــار«)2).

ــم يف  ــه)3)، وإىل إبراهي ــف ومجال ــر إىل يوس ــّب أن ينظ ــن أح ــاس، م ــا الن »أّي
ــذا«)5). ــر إىل ه ــه)4)، فلينظ ــه، وإىل داود يف قوت ــليان يف بجت ــخائه، وإىل س س

ــاٍد مــن جهــة العــرش)6): أيــن خليفــة اهلل يف  ــوم القيامــة من ــادي ي ــه ين »أال وإّن

)1) أمايل الطويس: 283، املجلس العارش، ح87.
)2) أمايل الطويس: 308، املجلس احلادي عرش، ح66.

)3) يف املصدر: يف مجاله.
)4) يف األصل: قوته، وما أثبتناه من املصدر.

)5) أمايل الصدوق: 757، املجلس السادس والسبعون، ح11.
)6) يف املصدر: إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد من بطنان العرش.
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ــاك  ــد اهلل، لســنا إّي ــداء مــن عن ــأيت الن ــه الســالم في ــّي علي أرضــه؟ فيقــوم داود النب
ــة: أيــن خليفــة اهلل يف أرضــه؟ فيقــوم  ــادي ثاني ــّم ين ــا وإن كنــت هلل خليفــة، ث أردن
عــّي بــن أيب طالــب فيــأيت النــداء مــن ِقبــل)1) اهلل: يــا معــارش اخلالئــق، هــذا ]عــّي 
بــن أيب طالــب[ خليفــة اهلل يف أرضــه وحّجتــه عــى عبــاده، فمــن تعّلــق بحبلــه يف 
دار الدنيــا فليتعلــق بحبلــه يف هــذا اليــوم ]ليســتيضء بنــوره وليتبعــه إىل الدرجــات 

العــى مــن اجلنــان«.

ــّم  ــة، ث ــه يف)2) اجلنّ ــا[ فيّتبعون ــاس قــد تعّلقــوا بحبلــه يف الدني قــال: »فيقــوم أن
ــه إىل  ــا فليتبع ــاٍم يف دار الدني ــمَّ بإم ــن ائت ــّل ]أال[ م ــّز وج ــن اهلل ع ــداء م ــأيت الن ي
َبعــوا فيقولــون لــو أّن لنــا  بِعــوا مــن الذيــن اتَّ حيــث يذهــب، فحينئــٍذ يتــربأ الذيــن اتُّ
ــا، كذلــك يريــم اهلل أعاهلــم حــرات عليهــم  كــرة فنتــربأ منهــم كــا تــربؤوا منّ

ــار)3)«)4). ومــا هــم بخارجــن مــن الن

]وعنــه، عــن حمّمــد بــن موســى القّمــي، عــن دوواد بــن ســليان الطــويس، 
عــن حمّمــد بــن خلــف الطاطــري، عــن احلســن بــن ســاعة الكــويف، عــن راشــد 
بــن يزيــد املــدين، عــن املفّضــل بــن عمــر اجلعفــي، عــن أيب عبــد اهلل الصــادق 
ــام، قــال: »وجلــس رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف رحبــة مســجده  عليــه السَّ
باملدينــة، وطائفــة مــن املهاجريــن واألنصــار حولــه، وكان عــّي بــن أيب طالــب عليه 

)1) يف املصدر: عنه.
)2) يف املصدر: إىل.

)3) سورة البقرة، اآليتان: 166-167، واخلر يدل عى أّن كل أناس يدعى بإمامهم.
)4) أمايل املفيد: 285، املجلس الرابع والثاثون، ح3.
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ــالم عــن يمــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وأبــو بكــر عــن يســاره، وعمــر  السَّ
بجنــب أيب بكــر)1) إذ ظّللــه)2) غــام لــه زجــل ]بالتســبيح[ وحفيــف)3)، والزجل: 
هــو الصــوت فالتفــت النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه إىل عــيٍّ عليــه الســالم فقــال: يــا 
ــده فنزلــت الغامــة  ــّم مــّد ي ، ث ــة مــن اهلل عــزَّ وجــلَّ ــا بدي ــا احلســن، قــد ُأوتين أب
ودنــت مــن يــده فبــدا منهــا جــام)4) يلمــع حّتــى غشــى أبصــار مــن كان باملســجد، 
وبــدأ منــه روائــح زالــت مــن طيبهــا عقــول النــاس، واجلــام يســبح اهلل عــزَّ وجــلَّ 
وحيمــده ويقّدســه بلســان عــريب مبــن، حّتــى نظــر رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
يف راحتــه اليمنــى وهــو يقــول: الســالم عليــك يــا حبيــب اهلل وصفوتــه والرســول 
املصطفــى املختــار مــن ربِّ العاملــن، واملفضــل عــى مالئكــة اهلل أمجعن مــن األّولن 
واآلخريــن، وعــى وصّيــك خــر الوصّيــن، وأخيــك خــر املوآخــن، وخليفتــك 
ــتنرين،  ــور املس ــن، ون ــن واملؤمن ــر املتق ــن، وأم ــام املتق ــتخلفن، وإم ــر املس خ
ــن،  ــاء العامل ــر نس ــراء خ ــة الزه ــك فاطم ــه ابنت ــى زوجت ــن، وع ورساج املهتدي
ــى  ــن، وع ــدين املعصوم ــة الراش ــذراء ُأّم األئّم ــول الع ــن، البت ــراء يف الزاهري الزه
ســبطيك ونوريــك ورحيانتيــك، وقــّرة عينيــك احلســن واحلســن عليهــا الســالم، 
ــع  ــن ومجي ــن واحلس ــيٌّ واحلس ــه وع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــك رس ــع ذل فمس
مــن حــر يســمعون كالم اجلــام ويغّضــون أبصارهــم عــن تأللــؤ نــوره، ورســول 
ــى قــال اجلــام -وهــو يف  ــر مــن محــد اهلل وشــكره حّت ــه يكث ــه وآل اهلل صــىَّ اهلل علي

)1) يف اهلداية الكرى: وأمر املؤمنن عليه السام عن يمينه وعمر عن شاله.
)2) يف املصدر أعاه: ظلله غام.

)3) يف املصدر: هفيف.
)4) اجلام: أناثر من فّضة. القاموس املحيط: 4/ 93، جوم.
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ــا رســول اهلل، إّن اهلل بعثنــي إليــك وإىل  ــه وآلــه-: ي كــّف رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
أخيــك عــيٍّ وإىل ابنتــك فاطمــة وإىل ابنيــك احلســن واحلســن رّدين يــا رســول اهلل 
ــا عــّي حتفــة)1) اهلل  ــه: خــذ ي ــه وآل ، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل علي إىل كــف عــيٍّ
إليــك، فمــّد يــده اليمنــى فصــار يف باطــن راحتــه)2) اليمنــى، فقّبلــه وشــّمه وقــال: 
ــه،  ــاء علي ــد اهلل والثن ــن مح ــر م ــه، وأكث ــل بيت ــوله وأله ــة)3) اهلل لرس ــًا بزلف مرحب
[ ويكــرب اهلل ويللــه ]ويقــول: يــا رســول اهلل مــا بقــي  واجلــام ]يســّبح هلل عــزَّ وجــلَّ
مــن طيــب يف اجلنــة إاّل وأنــا أطيــب منــه[، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: 
قــم يــا أبــا احلســن فــاردده إىل كــّف فاطمــة الزهــراء وحبيبــّي احلســن واحلســن، 
ــالم فحمــل اجلــام ونــوره يزيــد عــى نــور الشــمس  فقــام أمــر املؤمنــن عليــه السَّ
]والقمــر[ ورائحتــه قــد ذهلــت العقــول طيبــًا، حّتــى دخــل عــى فاطمــة واحلســن 
واحلســن ورّده يف أيديــم وحتيــوا بــه وقّبلــوه وأكثــروا مــن ذكــر اهلل والثنــاء عليــه، 
ــى  ــر ع ــام عم ــه ق ــار يف كّف ــّا ص ــه، فل ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــّم رّده إىل رس ث
ــد اهلل  ــن عن ــاك)4) م ــا أت ــكّل م ــتأثر ب ــك تس ــا بال ــول اهلل م ــا رس ــال: ي ــه وق قدمي
ــول اهلل  ــال رس ــن؟ فق ــن واحلس ــّي واحلس ــت وع ــة أن ــة وهدي ــة)5) وزلف ــن حتف م
، َأَمــا  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: وحيــك يــا عمــر، مــن جرأتــك)6) عــى اهلل عــزَّ وجــلَّ

)1) يف املصدر: حتية.
)2) يف املصدر: بطن راحتيه.

)3) يف املصدر: كرامة.
)4) يف املصدر: نالك. 

)5) يف املصدر: حتية. 
)6) يف املصدر: يا عمر ما أجرأك عى اهلل. 
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ســمعت مــا قــال اجلــام؟ أتســألني يــا عمــر أْن ُأعطيــك مــا ليــس لــك؟ فقــال: يــا 
رســول اهلل، أفتــأذن يل أن آخــذه وأشــّمه وُأقّبلــه؟ قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: وحيــك 
يــا عمــر)1) واهلل مــا ذلــك لــك وال ألحــد غــرك مــن النــاس أمجعــن، فقــال: يــا 
رســول اهلل، أفتــأذن يل أن أمّســه بيــدي؟ فقــال لــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: وحيــك يــا 
عمــر، مــا أشــّد إحلاحــك، قــم فــإْن نلتــه فــا أنــا بمحّمــد رســول اهلل حقــًا وال جــاء 
مــن اهلل بحــّق، فمــّد عمــر يــده نحــو اجلــام فلــم يصــل إليــه وارتفــع نحــو الســاء 
واختلــط بالغــام وهــو يقــول: هكــذا يــا حمّمد يفعــل باملــزور بالزائــر؟ فقال رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: وحيــك يــا عمــر مــن جرأتــك عــى اهلل عــزَّ وجــلَّ وعــى 

ــه: ــد وآل ــوا عــى حمّم رســوله«)2(، يف مدحــه أقــول صّل

مكاسح  كـــّل  األنـــف  أذّل  ــن  م ــا  ــؤدد لـــن يـــزدراي ــ ــال مــعــجــز س ــمــن ب

بـــأكـــفـــه  ــط  ــ ــتـ ــ ممـ دّرك  ــّراهلل  ــ وكـ يـــديـــه  يف  ــح  ــب ــس ف ــام  ــ جـ

ــع أيب  ابـــن أيب قــحــافــة م ــى  ــًا ع ينكرارغـ لن  الــذي  اللؤم  ذي  اخلّطاب 

الصبا  نــســم  مــا  اهلل  عــلــيــك  ــّى  معطراصـ الــعــبــر  شـــدى  بــنــرش  عــقــبــًا 

ــك  ــى قدمي ــم ع ــن ق ــا احلس ــا أب ــه: »ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس فق
وامــدد يديــك)3) إىل الغــام وخــذ اجلــام وقــل لــه مــا الــذي أمــرك اهلل بــه أن تؤديــه 
]إلينــا[ أنســيته؟ قــال اجلــام: نعــم يــا أخــا الرســول أمــرين ريّب أْن أقــول لكــم قــد 

)1) يف املصدر: ما أشّد جأشك. 
)2) يف املصدر: ما أجرأك. 

)3) يف املصدر: يدك. 
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ــور  ــرين بحض ــيعتكم وأم ــن ش ــة م ــن ومؤمن ــِس كلِّ مؤم ــى نف ــي ريّب)1) ع أوقفن
ــدره  ــى ص ــزل ع ، وأن َأن ــر إيلَّ ــس بالنظ ــوت فيأن ــتوحش بامل ــى ال يس ــه، حّت وفات
وأســكره)2) بروائــح طيبــة)3) فتقبــض)4) روحــه وهــو ال يشــعر، فلــّا انتهــى كام 
اجلــام قــام عمــر وقــال أليب بكــر: يــا ليــت اجلــام مــى بحديثــه األّول ومل يذكــر 

احلديــث اآلخــر«)5).

عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أتــاين جربئيــل 
عليــه الســالم وهــو فــرح مســتبر، فقلــت: حبيبــي جربئيــل مــع مــا أنــت ]فيــه[ 
ــزَّ  ــد اهلل ع ــب[ عن ــن أيب طال ــّي ب ــي ]ع ــن عّم ــي واب ــة أخ ــا منزل ــرح م ــن الف م
؟ فقــال جربئيــل عليــه الســالم: يــا حمّمــد، والــذي بعثــك بالنبــّوة واصطفــاك  وجــلَّ
بالرســالة مــا هبطــت يف وقتــي هــذا إاّل هلــذا يــا حمّمد، العــّي األعــى يقرئك الســالم 
ويقــول: حمّمــد نبــّي رمحتــي وعــّي مقيــم حّجتــي ال أعــّذب مــن وااله وإن عصــاين 

وال أرحــم مــن عــاداه وإن أطاعنــي«)6).

ــن  ــد اهلل ب ــم عب ــلموا منه ــن أس ــود الذي ــن اليه ــط م ــه ره ــل علي ــّم دخ ث
ــّي اهلل، إّن  ــا نب ــوا: ي ــا، فقال ــن يامــن، وابــن صوري ــة، واب ســام، وأســد وثعلب

)1) يف املصدر: اهلل.
)2) يف األصل: أسكنه، وما أثبتناه من املصدر.

)3) يف املصدر: طينتي.
)4) يف املصدر: فتفيض.

)5) إرشاد القلوب: 2/ 287. اهلداية الكرى: 166.
)6) اخلصال: 2/ 583، أبواب السبعن وما فوقه، ح7.
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موســى عليــه الســام أوىص إىل يوشــع بــن نــون، فَمــْن وصّيــك يــا رســول اهلل 
ومــن ولينــا بعــدك؟ فنزلــت هــذه اآليــة: ﴿إِنَّمَــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُــوُلهُ وَالَّذِيــنَ 
ــال  ــونَ﴾)1) فق ــمْ رَاكِعُ ــزََّكاةَ وَهُ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤُْت ــونَ الصَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ آمَنُ
ــه: »قومــوا« فقامــوا فدخــل هبــم املســجد،  ــه وآل هلــم رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
فــإذا ســائل خــارج مــن املســجد فقــال لــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »يــا 
ــا ســيدي، هــذا اخلاتــم، فقــال  ســائل، مــا أعطــاك أحــد شــيئًا؟«، فقــال: بــى ي
لــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »مــن أعطاكــه؟«، فقــال: يــا رســول اهلل أعطانيــه 
ــى أّي  ــه: »ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــه النب ــال ل ــّي، فق ــذي يص ــل ال ــك الرج ذل
ــيُّ صــىَّ اهلل  ــه وهــو راكــع، فكــّر النب ــه: أعطاني ــاه؟«، فقــال ل حــال أعطــاك إّي
عليــه وآلــه وكــّر أهــل املســجد، وقــال: »أّيــا النــاس، ولّيكــم بعــدي عــّي بــن 
ــا  ــه نبّين ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــا وبمحّم ــاهلل رّبن ــا ب ــوا: رضين ــب«، فقال أيب طال
ــه: ﴿وَمَــنْ يََتــوَلَّ  ــك في ــد ذل ــزل اهلل عن ــًا فأن ــًا وولي ــب إمام ــن أيب طال ــّي ب وبع

اهلَل وَرَسُــوَلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا َفــِإنَّ حِــزْبَ اهلِل هُــمُ الَْغالِبُــونَ﴾)2()3).

ــا الســامع لفضائــل اإلمــام اهلــام واألســد الرغــام، وحّجــة اهلل  اعلــم أّي
ــه بــن  ــًا وتــركًا بتاوت ــه تيمن ــه هكــذا فأثبت ــام، هــذا احلديــث وجدت عــى األن
املؤمنــن وتنبيهــًا ملــن يقــف عليــه يف كتــب األصحــاب، وقــد وجــدت روايــة 
مســندة عــن أيب اخلطــاب عمــر أّنــه قــال ذات يــوم يف جملــس لــه مــع أصحابــه: 

)1) سورة املائدة، اآلية: 55.
)2) سورة املائدة، اآلية: 56. 

)3) أمايل الصدوق: 186، املجلس السادس والعرشون، ح4. وفيه اختافات كثرة.
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واهلل لقــد تصّدقــت بأربعــن خامتــًا وأنــا راكــع لينــزل يفَّ مثلــا نــزل يف عــّي بــن 
أيب طالــب عليــه الســام فــا نــزل يفَّ يشء)1).

قلــت: إّن اهلل عــزَّ وجــلَّ مِلَ قــال يف كتابــه املنــزل عــى نبّيــه املرســل: ﴿وَُكلَّ 
ــهُ فِــي ُأمِّ الْكَِتــاِب َلدَيْنَــا َلعَلِــيٌّ  شَــيْءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِــي إِمَــامٍ مُِبــنٍ﴾)2) وقــال: ﴿وَإِنَّ
ــا وَآَل إِبْرَاهِيــمَ وَآَل  : }إِنَّ اهلَل اصَْطَفــى آدَمَ وَُنوحً ــلَّ ــزَّ وج ــال ع حَكِيــمٌ﴾)3) وق
ــل  ــب وتأّم ــث عجي ــاب، واحلدي ــل أيب اخلط ــنَ﴾)4) ومل يق ــرَانَ عََلــى الْعَاَلمِ عِمْ

هــذا اللفــظ نفســه لنــزول اآليــات فيــه أعجــب.

ويف مدح أمر املؤمنن عليه السام أقول: 
ــــه  وإنَّ الـــكـــتـــاب  عــــيلٌّ يف  ــة عـــلـــيـــاء ســمــي  ــ ــب ــ ــرت ــ ــى ب ــ ــعـ ــ ملـــــن الـ

كــّلــهــا  ــة  ــريـ الـ الـــســـائـــر يف  ــو  ــ ــاءوه ــض ــي ــب ــن رّبــــــه بـــاحلـــّجـــة ال ــ م

وقال آخر يشر لتصدقه باخلاتم بمدحه عليه السام:
ــم  ــخــات ــيّل ب ــ ــا عـ ــ ــوالن ــ ــّدق م ــ ــص ــ ــلت ــذي م يـــذلـــه  مل  ــوالً  ــ ــب ــ ق فــــــواىف 

كمثله  ــون  ــك ي ــاب  ــط خ ابـــن  مـــزيـــلرام  يــــــزل  مل  ــيـــظ  ــغـ بـ فــــــــرّد 

ــه  ــاس خليفت ــن للن ــه وأْن يب ــل دين ــا أراد أن يكم ــّل ملـّ ــّز وج ــّم إّن اهلل ع ث
بينهــم ومرجعهــم الــذي تــرد إليــه ُأمورهــم ومــا اســتكمل عليهــم مــن متشــابه 

)1) املصدر السابق. مناقب ابن شهر آشوب: 3/ 3. تأويل اآليات الظاهرة: 1/ 152، ح10. 
بحار األنوار: 35/ 183، ح1.

)2) سورة يس، اآلية: 12.
)3) سورة الزخرف، اآلية: 4.

)4) سورة آل عمران: 33. 
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القــرآن لئــّا يبتغــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة، أنــزل عليــه جرئيــل عليــه 
الســام بآيــة حمكمــة يأمــره فيهــا حيــّج وحتــّج النــاس معــه وهــي قولــه تعــاىل: ﴿
نْ فِــي النَّــاِس بِالْحَــجِّ يَْأُتــوَك ِرجَــااًل وَعََلــى ُكلِّ َضامِــٍر يَْأتِــنَ مِــنْ ُكلِّ َفــجٍّ  وََأذِّ
عَمِيــٍق﴾)1) فعــزم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف ذلــك بيــت اهلل احلرام، فســميت تلك 
احلجــة حجــة الــوداع، وهــي آخــر حّجــة حّجهــا رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآله 
فلــّا دخــل مّكــة وعــرف النــاس مناســكهم لتكــون ســنة هلــم إىل آخــر الدهــر، 
ــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ﴾ يف عــيٍّ ﴿ ــْغ مَ فأنــزل اهلل تعــاىل: ﴿يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ

ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــاَلَتهَ﴾)2) فق ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ وَإِنْ َل
ــه فأنــزل اهلل  ــه بإمــرة املؤمنــن«، فســّلا علي أليب بكــر وعمــر: »قومــا فســّلا علي
ــمُ اهلَل عََليُْكــمْ  ــدْ جَعَْلُت ــا وََق ــدَ تَوْكِيدِهَ ــانَ بَعْ يْمَ ــوا اْلَ : ﴿وَاَل تَنُْقُض ــلَّ ــزَّ وج ع
ــا﴾)3)  ــي نََقَضــتْ َغزَْلهَ تِ ــوا َكالَّ ــا تَْفعَُلــونَ * وَاَل تَُكوُن َكفِيــاً إِنَّ اهلَل يَعَْلــمُ مَ

مثــًا بامــرأة اســمها ريطــة بنــت ســعد بــن متيــم وكانــت امــرأة خرقــاء)4).

اأن تكون اأئّمة وهي اأزكى من اأئمتكم

أقــول: كان زيــد بــن جهيــم)5) بــن يــدي أيب عبــد اهلل الصــادق عليه الســام، 

)1) سورة احلّج: 26. 
)2) سورة املائدة: 67. 

)3) سورة النحل، اآلية: 92.
)4) مل نعثر عى مصدر هذا الكام.

)5) زيد بن جهيم: من أصحاب اإلمام الصادق عليه السام. رجال الكّي: 207، ح13. 
ويف بعض املصادر: زيد بن اجلهم.
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فلــّا تــا هــذه اآليــة قــال زيــد: يابــن رســول اهلل أئّمــة؟ قــال: »أي واهلل أئّمــة«، 
قــال زيــد: فإّنــا نقــرأ أربــى، فقــال لــه: »مــا أربــى -وأومــأ بيــده فطرحهــا- إّنــا 
يبلوكــم اهلل بــه، يعنــي: بعــيٍّ وليبينــن لكــم يــوم القيامــة مــا كنتــم فيــه ختتلفــون، لو 
ــة واحــدة ولكــْن يدخــل مــن يشــاء ويــدي مــن يشــاء  شــاء اهلل جلعــل النــاس ُأمَّ
ولتســألن يــوم القيامــة عــّا كنتــم تعملــون« - مــن وضــوح احلجــة بواليــة عــيٍّ 
ــام- ﴿وَاَل تَتَّخِــُذوا َأيْمَانَُكــمْ دَخَــاً بَيْنَُكــمْ َفَتــِزلَّ َقــدَمٌ بَعْــدَ ُثبُوتِهَــا﴾،  عليــه السَّ
ــوا  ، وتذوق ــيٍّ ــه يف ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــيٍّ يف رس ــة ع ــد مقال ــي: بع »يعن
ــه الســالم ﴿ ــن أيب طالــب علي ــي عــّي ب ــم عــن ســبيل اهلل، يعن ــا صددت الســوء ب

وََلُكــمْ عَــَذابٌ عَظِيــمٌ﴾)1)«)2).

﴿ : ــزل اهلل عــزَّ وجــلَّ ــة أن ــوم عرف ــّا كان ي ــه الســام: »فل قــال الصــادق علي
الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ 
اإْلِسْــاَمَ دِينًــا﴾)3(، وكان كــال الديــن بواليــة عــيٍّ عليــه الســالم، فقــال رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: ُأّمتــي حديثــو عهــد باجلاهليــة، ومتــى أخربهتــم بــذا يف ابــن 

عّمــي، يقولــون ويقــول قائلهــم«.

قــال الصــادق عليــه الســام: »فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فقلــت يف 
نفــي مــن غــر أن ينطــق بــه لســاين، فأتتنــي عزيمــة مــن اهلل بتلــه وهــذه العزيمــة« 

)1) سورة النحل، اآليتان: 94-92.
أمر  عى  والنّص  اإلشارة  باب  احلّجة،  كتاب   ،292  /1 الكايف:  من  مأخوذ  احلديث   (2(

املؤمنن...، ح1، ولكن باختاف كثر.
)3) سورة املائدة، اآلية: 3.
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قــد نظــم فيهــا الســيد إســاعيل احلمــري رمحــه اهلل:
ــة  ــزمـ عـ ذا  ــد  ــ ــع ــ ب ــه  ــ ــتـ ــ أتـ ــــس هلـــــا مـــدفـــعثـــــــّم  ــي ــ مـــــن رّبــــــــه ل

ــًا  ــغ ــل ــب م ــن  ــكـ تـ مل  وإاّل  ــغ  ــ ــل ــ ــســمــعأب ي شــــاهــــد  ــم  ــهـ ــيـ فـ واهلل 

والبتلــة: هــي األمــر القاطــع الــذي ال جيــب التأخــر بعــده وهــي إعــارة عــن 
القطــع بتلــه بتــًا أي: قطعــه قطعــًا قــال النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »فأوعــدين 
ريّب إن مل أبّلــغ أن يعذبنــي«، وكان امتناعــه حــذرًا مــن املنافقــن وانتظــارًا لنــزول 
ــا  ــْغ مَ ــا الرَّسُــوُل بَلِّ ــا َأيُّهَ ــه بالعصمــة مــن النــاس فأنــزل اهلل عليــه: ﴿يَ الوحــي علي
ــنَ  ــكَ مِ ــاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُ ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ ــيٍّ ﴿وَإِنْ َل ــكَ﴾ يف ع ــِزَل إَِليْ ُأنْ
النَّــاِس إِنَّ اهلَل اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ﴾)1(، قــال الصــادق عليــه الســام: 
»فأخــذ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بيــد عــيٍّ عليــه الســالم وقــال: أّيــا الناس، 
ــه،  ــي إاّل وقــد عمــره اهلل ودعــاه فأجاب ــاء ممّــن كان قب ــيٌّ مــن األنبي ــه مل يكــن نب إّن
فُأوشــك أن ُأدعــى فُأجيــب، وأنــا املســؤول وأنتــم مســؤولون فــا أنتــم قائلــون؟ 
فقالــوا: نشــهد أّنــك قــد بلغــت ونصحــت وأّديــت مــا عليــك فجــزاك اهلل خــرًا، 
فقــال: الّلهــم اشــهد -يكررهــا ثالثــًا- ثــّم قــال: يــا معــارش املســلمن هــذا ولّيكــم 
بعــدي أال فليبّلــغ الشــاهد منكــم الغائــب«)2(، قــال جابــر بــن عبــد اهلل األنصاري 

فســمعته يقــول:

)1) سورة املائدة، اآلية: 5.
)2) تفسر األصفى للفيض الكاشاين: 1/ 285، سورة املائدة. كذلك نفس املصدر: 2/ 52، 

سورة املائدة، اآلية: 5.
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»أّيــا النــاس ألعرفنّكــم)1) بعــدي ترجعــون كفــارًا، يــرب بعضكــم رقــاب 
ــم،  ــاّر بك ــي[ تض ــة ]الت ــي يف الكتيب ــا لتعرفنن ــن فعلتموه ــم اهلل لئ ــض، وأّي بع
فالتفــت إىل خلفــه وقــال أو عــّي أو عــّي«، فرأينــا ]أن[ جرئيــل قــد غمــزه فأنــزل 
ــا مِنْهُــمْ مُنَْتقِمُــونَ﴾)2) بعــّي بــن أيب طالــب ﴿ اهلل عليــه: ﴿َفِإمَّــا نَْذهَبَــنَّ بـِـكَ َفِإنَّ

ــدِرُونَ﴾)3). ــمْ مُْقَت ــا عََليِْه ــمْ َفِإنَّ ــذِي وَعَدْنَاهُ ــكَ الَّ َأوْ ُنِريَنَّ

ــْوِم  ــي يِف اْلَق َعْلنِ ــاَل َتْ ــُدوَن )93( َربِّ َف ــا ُيوَع ــي َم ــا ُتِرَينِّ ــت[ }إِمَّ ــّم نزل »]ث
ــْع بِالَّتِــي ِهــَي  ــاِدُروَن )95( اْدَف ــا َنِعُدُهــْم َلَق ــَك َم ــا َعــَى َأْن ُنِرَي الظَّاملِِــَن )94( َوإِنَّ
ــيَِّئَة﴾)4) فاستمســك بالــذي أوحــي إليــك مــن أمــر عــّي بــن أيب طالب  َأْحَســُن السَّ
ــهُ  عليــه الســالم: ﴿إِنَّــكَ عََلــى صِــرَاطٍ مُسْــَتقِيٍم﴾)5) وإّن عليــًا لعلــم الســاعة ﴿وَإِنَّ
َلذِْكــرٌ َلــكَ وَلَِقوْمِــكَ وَسَــوْفَ ُتسْــَأُلونَ﴾)6) عــن حمّبــة عــّي ابــن أيب طالــب 
عليــه الســالم، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: إّن عــّي بــن أيب طالــب عليــه 
ــر  ــال جاب ــن«)8(، ق ــن واملؤمن ــن املنافق ــز اهلل ب ــه يمي ــامل ب ــة للع ــالم)7) حمن الس

)1) يف اإلرشاد: أللفيتكم.
)2) سورة الزخرف، اآلية: 41.
)3) سورة الزخرف، اآلية: 42.

)4) سورة املؤمنون، اآليات: 96-93.
)5) سورة الزخرف، اآلية: 43.
)6) سورة الزخرف، اآلية: 45.

)7) إرشاد املفيد: 1/ 180، فصل يف دنو أجل الرسول. ورد جزء من احلديث، وورد كامًا 
يف أمايل الطويس: 363، املجلس الثالث عرش، ح11.

)8) أمايل الطويس363، املجلس الثالث عرش، ح12.
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ســمعت عــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام ينشــد ورســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه يســمع وعــيٌّ عليــه الســام يقــول:

نسبي  يف  شّك  ال  املصطفى  أخو  ــديإيّن  ــا ول ومــعــه ربــيــت وســبــطــاه مه

متصل  اهلل  رســــول  وجـــد  فنديجـــدي  ذي  ــول  ق ال  زوجـــي  وفــاطــم 

له  رشيـــك  ال  شـــكـــرًا  هلل  ــي بــال أمــديفــاحلــمــد  ــاق ــب ــر بــالــعــبــد وال الـ

ثــّم قــال عليــه الســام: »مــا مــن عبــد إاّل وهلل عليــه حّجــة، إّمــا يف ذنــٍب اقرتفــه 
أو نعمــة قــر عــن شــكرها«)1(، ]وقــال عــّي عليــه الســام[: »واهلل لــو صببــت 
ــا أحّبنــي ولــو رضبــت بســيفي هــذا خيشــوم املؤمــن  ــًا مل ــا عــى املنافــق صب الدني

ألحّبنــي«)2).

ــىَّ  ــول اهلل ص ــا رس ــم، فآخ ــن أرق ــد ب ــن زي ــه: ع ــذي يف صحيح ــال الرتم ق
اهلل عليــه وآلــه بــن أصحابــه فجــاءه عــيٌّ تدمــع عينــاه فقــال: »يــا رســول اهلل، 
ــت  ــّي، أن ــا ع ــه: »ي ــال ل ــد« فق ــن أح ــي وب ــؤاِخ بين ــك ومل ت ــن أصحاب ــت ب آخي
أخــي يف الدنيــا واآلخــرة«)3(، ثــّم قــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أّيــا النــاس، َمــْن 

كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«)4).

هــذا مــا رواه الرتمــذي عــن زيــد بــن أرقــم وزاده غــره مــن نقلــة األخبــار 
ــول اهلل  ــه رس ــب في ــذي نص ــوم ال ــر الي ــزاد، وأذك ــار ف ــر واآلث ــي الس ومتبع

)1) أمايل الطويس: 211، املجلس الثامن، ح16.
)2) أمايل الطويس: 206، املجلس الثامن، ح3.

)3) سنن الرتمذي: 4/ 474، باب 21 مناقب عّي عليه السام، 3720.
)4) م. ن: 4/ 471، باب 21 مناقب عّي عليه السام، ح3713.
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ــم  ــد عليه ــاس وأك ــا للن ــًا وإّمام ــام عل ــه الس ــًا علي ــه علّي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــه  ــال في ــذي ق ــع ال ــم املوض ــر اس ــام، وذك ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــة ألم البيع
احلديــث املقــدم، وذكــر الزمــان وكيفيتــه ألمــر املؤمنــن عليــه الســام وأثبتــوه 
يف مصنفاهتــم وأوثقــوا روايتــه مــن طريــق املخالــف واملوالــف، وذلــك بعدمــا 
ــا املــكان هــو مــا بــن  ــوا مجيعــًا: فأّم ــى قال أفــاض مــن عرفــات ونفــر مــن من
مكــة واملدينــة قبــل الربــذة وبعــد رابــع، وأّمــا االســم فغديــر خــم، وأّمــا اليــوم 
ــزول  ــح للن ــكان مل يصل ــرام، وامل ــة احل ــهر ذي احلّج ــن ش ــرش م ــن ع ــو الثام فه
لعــدم املــاء والــكأ، وإّن أكثــر مــن حــره ليلــّف رداءه عــى قدميــه، فســمي 
ذلــك اليــوم يــوم غديــر خــم، واشــتهر بــن الطائفتــن باســمه وفضلــه إىل يــوم 
ــال  ــد ورسور بإك ــر عي ــه غدي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاه رس ــة، فس القيام
الديــن ومتــام النعمــة ورضــا الــرب عــى مــن عــرف حّقــه وســخط عــى مــن رام 
، وهــو يــوم عظيــم تبــارش  الغميــزة)1) فيــه، وســاه أيضــًا يــوم موســم فــا عــزَّ
بــه النبــيُّ الكريــم وريض فيــه الغفــور الرحيــم، قــال الــراء بــن عــازب)2): كنــا 
ــا مــن مّكــة رشفهــا  مــع رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف ســفره فلــّا خرجن
اهلل تعــاىل وجودنــا الســيد طالبــن املدينــة فبينــا نحــن نســر وإذا قــد نــزل بنــا 
يف غديــر خــم فنــودي فينــا: الصــاة جامعــة، وكســح)3) لرســول اهلل صــىَّ اهلل 

)1) الغميزة: العيب. العن: 4/ 386، غمز.
)2) الراء بن عازب األنصاري، اخلزرجي، كنيته أبو عامر، من أصحاب رسول اهلل صى اهلل 
 ،184  /4 احلديث:  رجال  معجم  السام.  عليه  عّي  اإلمام  أصحاب  ومن  وآله  عليه 

.1661
)3) كسح: كنس. لسان العرب: 2/ 570، كسح.
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عليــه وآلــه حتــت شــجرتن فصــّى بنــا الظهــر فأخــذ بيــد عــّي بــن أيب طالــب 
ــن  ــن كّل مؤم ــون أيّن أوىل م ــتم تعلم ــاس ألس ــا الن ــال: »أّي ــام وق ــه الس علي
ــن  ــم واِل م ــواله، الّله ــيٌّ م ــواله فع ــت م ــن كن ــال: »م ــى، ق ــوا: ب ــه؟«، قال بنفس

وااله وعــاِد مــن عــاداه«)1).

ــْن أول  ــه: َم ــوا ل ــه إاّل اهلل«، فقال ــول ال إل ــكالم ق ــل ال ــاس، إّن أفض ــا الن »أّي
َمــْن قاهلــا؟ فقــال النبــّي صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أنــا أّول مــن قلتهــا وأنــا نــور بــن 
ــوا:  ــه«، فقال يــدي اهلل تعــاىل أوّحــده وأســّبحه وأجّمــده وأكــرّبه ويتلــوه شــاهد من
يــا رســول اهلل مــن الشــاهد الــذي هــو منــك؟ فقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »هــو 
عــّي بــن أيب طالــب فإّنــه أخــي وابــن عّمــي وخليفتــي ووصّيــي ووزيــري ووارثــي 
وقــايض دينــي وإمــام ُأمتــي وصاحــب حــويض وإمــام الصادقــن املؤمنــن وحامــل 
ــّم  ــن ث ــن واحلس ــال: »احلس ــوه؟ ق ــن يتل ــول اهلل، فم ــا رس ــوا: ي ــي«، فقال لوائ

األئّمــة عليهــم الســالم إىل يــوم القيامــة«.

ثــّم قــال: »أّيــا النــاس، إّن الصدقــة علينــا حــرام فــال حتــّل يل وال ألهــل بيتــي، 
لعــن اهلل مــن ادعــى إىل غــر أبيــه، لعــن اهلل مــن تــوىل غــر مواليــه، الولــد للفــراش 
وللعاهــر احلجــر وليــس لــوارث وصيــة، أال وقــد ســمعتموين ورأيتمــوين أال مــن 
ــوض  ــى احل ــم ع ــار، أال وإيّن فرطك ــده يف الن أ مقع ــوَّ ــدًا فليتب ــيَّ متعم ــذب ع ك
ومكاثــر بكــم األُمــم إىل يــوم القيامــة فــال تــرّدوا)2) وجهــي أال ألســتنقذت رجــاالً 

الغدير   .198 الطوائف: 15، ح226. بحار األنوار: 37/  الطرائف يف معرفة مذاهب   (1(
حمسن األميني: 1/ 272.

)2) كال الدين ومتام النعمة: 496، باب58، نوادر الكتاب، ح14.
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مــن النــار وليســتنقذّن مــن يــدي أقــوام، إّن اهلل مــوالي وأنــا مــوىل)1) كّل مؤمــن 
ومؤمنــة، أال مــن كنــت مــواله)2) فهــذا عــّي مــواله، معــارش النــاس مــن أصــدق 
ــم  ــم لك ــرين أن ُأقي ــه أم ــّل جالل ــاس إّن اهلل ج ــارش الن ــًا، مع ــاًل وحديث ــن اهلل قي م
علّيــًا ]علــًا[ وإمامــًا وخليفــة ووصّيــًا وأن أختــذه أخــًا ووزيــرًا، معــارش النــاس إّن 
علّيــًا بــاب اهلــدى بعــدي والداعــي إىل ريّب وهــو صالــح املؤمنــن وحّجــة اهلل عــى 

العاملــن>)3) شــعرًا:

تشهد  ــة  ــريـ الـ ــمــعــجــزه  ب ــن  مـ ــا  تسجديـ اخلـــالئـــق  كــــّل  ــدره  ــ ــق ــ ول

ــت  بــإيــاب مــقــدمــه الــصــفــا واملــســجــدوبــمــدحــه نــطــق الــكــتــاب ورشف

ــده  ــاول جم ــطـ ــد تـ ــوىل قـ ــ ــر م ــا خـ ــرديـ ــف ــاله ال ــ ــن ع حـــّتـــى تـــقـــارص عـ

الــورى  يف  اهلــدايــة  مصباح  ــت  زال بــنــور هــديــك يمتدال  الــضــالل  وعــن 

ــورى  الـ يف  املــهــيــمــن  اهلل  ــة  ــّج ح ــا  ــوىل يــرشــدي ــ ــر م ــ ــد الــنــبــيِّ وخ ــع ب

ــوا  أتـ ــن  ملـ ــجــاة  ــن ــل ل ــًا  ــابـ بـ جيحدووالك  ــك  ل ــن  مل وشــقــا  يلتجئ  ــك  ب

يف  رّد  ــن  مـ ــا  يـ اهلل  عــلــيــك  ــّى  ــ ينشدص ــرك  ذك بطيب  اللسان  احلنك 

ــى اهلِل  ــا إَِل ــنْ دَعَ ــوْاًل مِمَّ ــنُ َق ــنْ َأحْسَ ــه: »﴿وَمَ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــال ص ــّم ق ث
ــي  ــًا منّ ــاس، إّن علّي ــارش الن ــلِمِنَ﴾)4)، مع ــنَ الْمُسْ ــي مِ ــاَل إِنَّنِ ــا وََق ــَل صَالِحً وَعَمِ

ــي«. ــه هني ــري وهني ــره أم ــي، أم ــو زوج ابنت ــدي، ه ــده ول وول

)1) يف املصدر: تصورا.
)2) أمايل الصدوق: 227، املجلس الثامن، ح48.

)3) م. ن: 83، املجلس الثامن، ح4.
)4) سورة فّصلت، اآلية: 33.
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ــه  ــه، وإنَّ طاعت ــاب معصيت ــه واجتن ــدي)1) بطاعت ــم بع ــاس، عليك ــارش الن »مع
ــي«. ــه معصيت ــي ومعصيت طاعت

»معارش الناس، إّن عّي بن أيب طالب صّديق هذه األُّمة وفاروقها«.

ومعنــى الفــاروق: هــو الــذي يفــّرق بــن احلــّق والباطــل، »وحمدثهــا وهاروهنــا 
وطالوهتــا ويوشــعها وآصفهــا وشــمعوهنا، وأّنــه بــاب حّطتهــا وســفينة نجاهتــا وذو 
ــه وبــن طالوهتــا وطاغوهتــا وحمدثهــا وجبهتهــا  ــا الســامع بين قرنيهــا«، فافــرق أّي

اللذيــن أمــر اهلل الكفــر بــا يف كتابــه العزيــز.

ــب  ــن أيب طال ــّي ب ــاس، إّن ع ــارش الن ــه: <مع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــال ص ــّم ق ث
ــدى)2)،  ــام اهل ــربى، وإم ــة الك ــى، واآلي ــة العظم ــو احلّج ــورى، وه ــة اهلل يف ال حمن
ــة  ــة والنــار، ال يدخــل اجلنّ ــًا قســيم اجلنّ والعــروة الوثقــى، معــارش النــاس، إّن علّي
إاّل مــن وااله، وال يدخــل النــار إاّل مــن عــاداه، وخيلــد معاديــه يف النــار، وال ينــزح 
عنهــا)3)، أّيــا النــاس، إّن هــذا يــوم الغديــر يــوم عيــد ورسور وهــو أفضــل أعيــاد 
ُأّمتــي، وقــد أمــرين اهلل عــزَّ وجــلَّ أن ُأنّصــب علّيــًا ألُّمتــي يتــدون بــه مــن بعــدي، 
وهــو اليــوم الــذي أكمــل فيــه الديــن وأتــّم فيــه النعمــة وريض هلــم اإلســالم دينــًا، 
معــارش النــاس، إّن علّيــًا منّــي وأنــا مــن عــّي، ُخلــق مــن طينتــي وهــو إمــام اخللــق 
بعــدي، يبــن هلــم مــا اختلفــوا فيــه مــن ســنتي، وهــو أمــر املؤمنــن، وقائــد الغــّر 
ــن،  ــاء العامل ــّيدة نس ــن، وزوج س ــر الوصّي ــن، وخ ــوب الدي ــن، ويعس املحجل

)1) زيادة عن املصدر.
)2) يف املصدر: وإمام أهل الدنيا.

)3) أمايل الصدوق: 83، املجلس الثامن، ح4.
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ــْن أبغــض  ــه، وَم ــًا أحببت ــْن أحــّب علّي ــة املهتديــن، معــارش النــاس، َم ــو األئّم وأب
ــًا قطعتــه، وَمــْن جفــا  ــًا أبغضتــه، وَمــْن وصــل علّيــًا وصلتــه، وَمــْن قطــع علّي علّي
ــن  ــا ول ــّي باب ــة وع ــة احلكم ــا مدين ــه، أن ــًا واليت ــْن واىل)1) علّي ــه، وَم ــًا جفوت علّي
تؤتــى املدينــة إاّل مــن قبــل البــاب، وكــذب َمــْن زعــم أّنــه حيّبنــي ويبغــض علّيــًا، 
معــارش النــاس، والــذي بعثنــي بالنبــّوة واصطفــاين عــى مجيــع الربيــة مــا نصبــت 
ــه  ــّوه اهلل باســمه يف ســاواته، وأوجــب واليت ــى ن تــي يف األرض حّت ــًا ألُمَّ ــًا عل علّي

ــه الســام أقــول شــعرًا: عــى مالئكتــه«)2(، ويف مدحــه علي

ــالق الــــرايــــا بــبــعــثــه  ــ ــارك خـ ــ ــب ــ ــاٍد يف الـــرايـــا وحــارضت ــ لــنــا خــر ب

ــى به  ــه ديـــن احلــنــيــفــي عــن ــالـ فاخروإكـ املــرتــضـــــى خــر  ــوالء  ــ ب لــنــا 

قّيم  ــر  خ املصطفى  الــنــبــّي  ــرويّص  ــاألوام ــعــده ب ــن ب ــن اهلـــدى م ــدي ل

حنى  ــا  م لــلــديــن  أوىل  ــا  م مآثريفللناس  مــن  ــه  ل ــرى  أثـ ــا  م وللمجد 

هلا  شجر  من  األرض  يف  ما  أّن  ــا كــاملــحــابــريفلو  ــارهـ ــحـ أبـــــارع وأبـ

ــاوات املــعــايل وأرضــهــا  ــس كاحلواجريوســبــع ال الورى  وأمجاع  طروسًا 

برصها  الــزمــان  طـــول  مضاف هلا ما قد مىض يف األعارصيويسعفهم 

عشرها  عــرش  مــعــشــار  بــلــغــوا  مفاخريملــا  ــن  م ــا  ــرض ال ــوىل  املـ ختـــره 

الّلهــم صــلِّ عــى حمّمــد وآل حمّمــد، ثــّم أمــره بنصــب الرحــال عــى األقتــاب 
كهيئــة املنــر ليــرشف عــى النــاس، ثــّم ارتقاهــا ودعــا علّيــًا فارتقــى معــه، ثــّم 
خطــب خطبــة بليغــة مل يســمع بمثلهــا، وقــال يف آخرهــا: »قــال اهلل تعــاىل: ﴿اَل 

)1) يف األصل: توايل، وما أثبتناه من املصدر.
)2) أمايل الصدوق: 188، املجلس السادس والعرشون، ح8. روضة الواعظن: 102.
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تَِجــدُ َقوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بـِـاهلِل وَالْيَــوِْم اْلخِــِر يُــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ اهلَل وَرَسُــوَلهُ وََلــوْ َكاُنــوا 
ــه  ــّي علي ــاء ع ــة، أال إّن أولي ــرَتَهُمْ﴾)1) اآلي ــمْ َأوْ عَشِ ــمْ َأوْ إِخْوَانَهُ ــمْ َأوْ َأبْنَاءَهُ آبَاءَهُ
ــوا  ــول: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ ــث يق ــد حي ــه املجي ــم اهلل يف كتاب ــن وصفه ــم الذي ــالم ه الس
مْــنُ وَهُــمْ مُهَْتــدُونَ﴾)2) أال وإّن أوليــاءه  وََلــمْ يَْلِبسُــوا إمِيَانَهُــمْ بُِظْلــٍم ُأوَلئِــكَ َلهُــمُ اْلَ
ــاَمٌ  ــون: ﴿سَ ــليم يقول ــة بالتس ــم املالئك ــن وتتلقاه ــة آمن ــون اجلن ــن يدخل الذي
عََليُْكــمْ طِبُْتــمْ َفادْخُُلوهَــا خَالِدِيــنَ﴾)3) وهــم الذيــن يدخلــون اجلنـّـة بغر حســابـ 
مَــا ُألْقِــيَ فِيهَــا َفــوْجٌ سَــَأَلهُمْ خَزَنَُتهَــا َأَلــمْ  أال إّن أعــداءه الذيــن قــال اهلل فيهــم: ﴿ُكلَّ
ــيْءٍ  ــنْ شَ ــزََّل اهلل مِ ــا نَ ــا مَ ــا وَُقْلنَ بْنَ ــرٌ َفَكذَّ ــا نَذِي ــدْ جَاءَنَ ــى َق ــوا بََل ــرٌ * َقاُل يَْأتُِكــمْ نَذِي

ــرٍ﴾)4). ــي َضــاٍَل َكِب ــمْ إاِلَّ فِ إِنْ َأنُْت

معــارش النــاس، إّن علّيــًا عليــه الســالم فاتــح احلصــون وهادمهــا، وقاتــل)5) كلِّ 
ــن اهلل  ــارص دي ــه ن ــاء اهلل، أال إّن ــار ألولي ــكلِّ ث ــدرك ل ــه امل ــا، أال وإنَّ ــة وهازمه قبيل
ــه، أال  ــه املخــرب عــن رّب ــه، أال إّن ــه وارث كلِّ علــم واملحيــط)6) ب ــاره، أال وإّن وخمت
إّنــه املفــوض إليــه أمــره، أال إّنــه قــد بــّر بــه ]كّل يشء[ مــن ســلف مــن القــرون، 
أال وإّنــه احلّجــة وال حجــة عليــه وال حّجــة بعــده، أال إّنــه ال غالــب لــه وال منصــور 

)1) سورة املجادلة، اآلية: 22.
)2) سورة األنعام، اآلية: 82.

)3) سورة الزمر، اآلية: 73.

)4) سورة امللك، اآلية: 11.
)5) يف األصل: قالت، وما أثبتناه من املصدر.

)6) يف املصدر: واملحيط بكل فهم.
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عليــه، أال إّنــه ويّل اهلل يف أرضــه وحكمــه يف خلقــه، وأمينــه عــى رسه وعالنيتــه.

ــم  ــيٌّ يفهمك ــذا ع ــم وه ــم و]أ[فهمتك ــت لك ــد بين ــاس، ]إيّن[ ق ــارش الن مع
بعــدي، أال وإّن عنــد انقضــاء خطبتــي أدعوكــم إىل مصافقتــي عــى ]يــدّي[ بيعتــه 
واإلقــرار لــه)1) ثــّم مصافحتــه)2) مــن بعــدي، أال وإيّن قــد بايعــت اهلل وعــيٌّ ]قــد[ 
: ﴿َفمَــنْ نََكــثَ  ــلَّ ــزَّ وج ــن اهلل ع ــه ع ــة ل ــم البيع ــدد)3) عليك ــا ُأج ــي وأن بايعن

َفِإنَّمَــا يَنُْكــثُ عََلــى نَْفسِــهِ﴾)4()5).

ثــّم صــاح بأعــى صوتــه ويــده يف يــد عــيٍّ عليــه الســام وقــال: »أّيــا الناس، 
ــع  ــول اهلل، فرف ــا رس ــى ي ــم: ب ــوا بأمجعه ــكم؟«، قال ــن أنفس ــم م ــت أوىل بك أ لس
بضبــع)6) عــيٍّ حّتــى بــان بيــاض إبطيهــا فقــال: »عــّي الســبق مــن كنــت مــواله 
ــه وأدر  فعــيٌّ مــواله، الّلهــم واِل مــن وااله وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذل
احلــق معــه حيثــا دار، أال فليبلــغ ذلــك منكــم الشــاهُد الغائــَب والوالــُد الولــد«، 
ــّم نــزل فتداركــوا عليــه وعــى عــيٍّ بالبيعــة األول والثــاين والثالــث والرابــع  ث
ــم إىل أن  ــى طبقاهت ــاس ع ــي الن ــار وباق ــن واألنص ــي املهاجري ــس وباق واخلام
صليــت العشــاء والعتمــة يف ســاعة واحــدة ووصلــوا البيعــة واملصافحــة ثاثــًا 

)1) يف األصل: به، وما أثبتناه من املصدر.
)2) يف املصدر: فصافقته.

)3) يف املصدر: أمدكم.
)4) سورة الفتح، اآلية: 10.
)5) اليقن: 588، باب29.

 ،73 النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3/  )6) الضبع: وسط العضد، قيل هو حتت اإلبط. 
ضبع.
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ــذِي  ورســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يقــول كّلــا بايــع قــوم: »﴿الْحَمْــدُ لِلــهِ الَّ
َلنَــا عََلــى َكثِــرٍ مِــنْ عِبَــادِهِ الْمُؤْمِنِــنَ﴾)1)«، وصــارت املصافحــة ســنّة ورســًا  َفضَّ
يســتعملها مــن ليــس لــه فيهــا حــّق ومــا أحقــه)2) بمــدح مــن مدحــه...... يف 

مدحــه يقــول:
ــن  ــىســـلـــنـــي فـــــــــإيّن عـــــــــارف م ــ ــف ــ ــط ــ ــص ــ ــد امل ــ ــ ــع ــ ــ كـــــــــــان ب

ــن  ــقـــي بـــأحـــكـــام اإللـــــــه ومـ ــىيـ ــ ــف ــ ــط ــ لــــــــه الـــــــــبـــــــــاري اص

ــو الـــــــــــويص املـــجـــتـــبـــى  ــ ــهـ ــ ــر والـــصـــفـــافـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ركـــــــن املـ

ــي  ــ ــم ــ ــاش ــ ــّي اهل ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــاصــــهــــر الـ ــ ــوف ــ أصـــــــل الـــــــــوال أهـــــــل ال

الّلهــم صــلِّ عــى حمّمــد وآل حمّمــد، ثــّم أمــر النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أْن 
تفــرد لعــيٍّ خيمــة وأن جيلــس فيهــا وأن يســلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن تأكيــدًا 
للحّجــة عليهــم، فــَأّول مــن أمــر أبــا بكــر وعمــر فقــال هلــا: »قومــًا فســلا عــى 
عــيٍّ بإمــرة املؤمنــن«، فقــاال لــه: أمــر مــن اهلل ورســوله؟ فقــال: »نعــم«، فقامــا 
فلــّا دخــا عليــه قــال أبــو بكــر: الســام عليــك يــا أمــر املؤمنــن، وقــال عمــر: 
ــوم مــوالي ومــوىل كّل مؤمــن  ــن أيب طالــب، أصبحــت الي ــا عــّي ب ــٍخ ي ــٍخ ب ب
ــر  ــّم أم ــة، ث ــوه باخلاف ــّم هن ــه، ث ــة اهلل وبركات ــك ورمح ــام علي ــة، الس ومؤمن
عثــان وعبــد الرمحــن أن يقومــا ويســلا عليــه بإمــرة املؤمنــن، فقــاال لــه: أمــر 
مــن اهلل ورســوله؟ فقــال: »نعــم«، فقامــا وســّلا عليــه، ثــّم أمــر طلحــة والزبــر 

)1) سورة النمل، اآلية: 15.
)2) أمايل الطويس: 483. املستدرك عى الصحيحن للحاكم النيسابوري: 3/ 140، 4644. 
املناقب البن املغازيل: 80، ح120. وردت مقاطع من احلديث يف املصدرين املذكورين.
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وســعدًا أْن يســلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، فقالــوا لــه: أمــر مــن اهلل ورســوله؟ 
فقال:»نعــم«، فقامــا وســلَّا عليــه، ثــّم أمــر ســلان وأبــا ذر الغفــاري أن يســلموا 
عليــه، فقامــا وســلا عليــه، ومل يقــوال شــيئًا ألهّنــا مل يشــكا يف قــول رســول اهلل 
ــداد أن  ــّارًا واملق ــر ع ــّم أم ــوى، ث ــن اهل ــق ع ــه ال ينط ــه ألّن ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــىَّ اهلل  ــره ص ــا...... أم ــيئًا ألهّن ــوال ش ــه ومل يق ــلا علي ــا وس ــه، فقام ــّلا علي يس
عليــه وآلــه، ثــّم أمــر خزيمــة بــن ثابــت وأبــا اهليثــم بــن مالــك أْن يســلِّا عليــه، 
فقامــوا وســلَّموا عليــه ومل يســأاله شــيئًا، ثــّم أمــر يزيــد بــن احلصــن الســلمي 
وأخــاه عمــران أْن يســلَّا عليــه بإمــرة املؤمنــن، فبعضهــم يســأل وبعضهم يســلَّم 
عليــه مــن غــر أن يســأل، إىل أن مل يبــَق مــن املهاجريــن واألنصــار أحــد، ثــّم أمر 
ــة فوجــًا  ــه باخلاف ــه ينون ــوا علي ــوادي مــن املســلمن فدخل ــاس والب باقــي الن
فوجــًا، يســلِّموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، ففرغــوا فلــّا فرغــوا تــراه النــاس رجــًا 
مجيــًا طيــب الرائحــة، فقــال: )تــاهلل مــا رأيــت كاليــوم مــا أشــّد مــا أكــد البــن 
عّمــه لقــد عقــد لــه عقــدًا ال حيّلــه إاّل كّل كافــر بــاهلل ورســوله، ويــل ملــن حــّل 
عقــده(، فالتفــت عمــر حــن ســمع كامــه، فأعجبــه مــا ســمع ورأى فقــال: يــا 
رســول اهلل، مــا رأيــت مــا قــال الرجــل فمــن هــو؟ فقــال: »ذاك الــروح األمــن 
جرئيــل عليــه الســام فإّيــاك أن حتلــه يــا شــقي فإّنــك إن فعلــت فــاهلل ورســوله 
واملؤمنــون بــراء منــك«، قــال ابــن عبــاس: لقــد واهلل وجبــت بيعتــه يف رقــاب 
ــا  ــا برحن ــا اهلل: واهلل م ــو ذر رمحه ــة وأب ــال حذيف ــة، ق ــوم القيام ــه إىل ي أصحاب
ــتُ  ــوْمَ َأْكمَْل ــة: }الْيَ ــذه اآلي ــام هب ــه الس ــل علي ــزل جرئي ــى ن ــا حّت مكانن
نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا{ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ 
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)1(، فقــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »احلمــد هلل عــى إكــال الديــن وإمتــام 

ــب  ــن أيب طال ــيِّ ب ــة لع ــم والوالي ــالتي إليك ــبحانه برس ــربِّ س ــا ال ــة ورض النعم
بعــدي«، ويف مدحــه عليــه الســام أقــول شــعرًا: 

ــة الـــواقـــفـــون طـــرًا  ــع ــي ــش ــر األنـــبـــيـــاءأهّيـــــا ال ــ بــــــوالء صـــفـــوة خ

ــرش واهلـــــنـــــاء بـــيـــوم  ــ ــب ــ ــم ال ــكـ هـــنـــاءلـ أي  ــن  ــم ــل ــس ــم ــل ل فـــيـــه 

ــوم  يـ أي  الـــغـــديـــر  يـــــوم  ــه بــاملــرتــضـــــىذاك  ــي ــن ف ــديـ أكـــمـــل الـ

ــضــًا  أي ــه  ــي ف إذ  مـــبـــارك  يـــوم  ــهــو  بـــــاإلهـــــداءف خـــــــّص  اهلل  ــا  ــ ــن ــ ل

ــــىض وبـــيـــعـــة مـــوالنـــا  ــرت ــ ــوال امل ــ ــوة األصـــفـــيـــاءلـ ــ ــفـ ــ الـــنـــبـــأ وصـ

ــا ولــــه الــشــكــر  ــنـ ــد ربـ ــمـ ــاءفــلــه احلـ ــع ــن ال ــن  ــ م ــه  ــ ب أوىل  ــا  ــ م ــى  ــ ع

ــا  عــنّ ــق  ــلـ اخلـ خــــرة  اهلل  ــوم اجلــــــزاءوجـــــزى  ــ ــي ــ ــه ب ــ ــر لـ ــ كــــــّل خـ

ــا فـــاح  ــ ــم م ــ ــلِّ ــ ــّى وس ــ شــــــذا ذكـــــــره بـــنـــشـــــــر الـــثـــنـــاءوعـــلـــيـــه صـ

قــال بريــدة األســلمي: مّلــا قمنــا مــن منازلنــا نريــد مضاربنــا ســمعت رجــًا 
 ، يقــول لصاحبــه: مــا رأيــت اليــوم مــا فعــل حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بعــيٍّ
لــو قــدر أْن يصــّره نبّيــًا لفعــل؟ فقــال لــه صاحبــه: اســكت، لــو فقدنــا حمّمــدًا 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مل نــَر مــن هــذا شــيئًا، قــال حذيفــة: ثــّم إنَّ رســول اهلل صىَّ 
اهلل عليــه وآلــه صــّى بنــا املكتوبــة وأمرنــا بالرحيــل، فســار النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه يومــه ذلــك وليلتــه حّتــى أرشف عــى عقبــة هرشــاء فتقــّدم القــوم وصاروا 

)1) سورة املائدة، اآلية: 3.
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يف ثنيــة العقبــة، وقــد أخــذوا بابــًا)1) وطرحــوا فيهــا)2) حجــارة، فدعاين رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وعــّار بــن يــارس وأمــرين أْن أقــود زمــام الناقــة، وأمــر 
عــّار أن يســوقها، حّتــى إذا رصنــا يف رأس العقبــة دحــرج أولئــك النفــر الدبــاب 
ــه،  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــر برس ــة أن تنف ــكادت الناق ــة ف ــم الناق ــن قوائ ب
فصــاح هبــا: »اســكني يــا مباركــة فليــس عليــك بــأس«، فــواهلل الــذي ال إلــه إاّل 
هــو لقــد نطقــت الناقــة بلســان فصيــح عــريب مبــن وقالــت: يــا رســول اهلل ال)3) 
شــلت يــد عــن يــد وال رجــل عــن رجــل وأنــت عــى ظهــري، فلــّا رأوا القــوم 
ال تنفــر الناقــة برســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه تقّدمــوا إليهــا ودفعــوا بأيديــم 
ــة  ــة مظلم ــت ليل ــيافنا وكان ــوم بأس ــوه الق ــرب وج ــّار ن ــا وع ــت أن فجعل
ــا رســول اهلل،  ــروه)5(، قــال حذيفــة: فقلــت: ي ــا دب فتأخــروا)4) وقــد آيســوا ممَّ
مــن هــؤالء القــوم الذيــن يريــدون بــك مــا تــرى؟ فقــال: »يــا حذيفــة هــؤالء 
ــًا  ــم رهط ــث إليه ــول اهلل أال تبع ــا رس ــت: ي ــرة«، فقل ــا واآلخ ــون يف الدني املنافق
يأتــوك برؤوســهم؟ فقــال: »أكــره أن تقــول النــاس دعــا قومــًا إىل دينــه فأجابــوه 
ه أقبــل عليهــم وقتلهــم، ولكــْن دعهــم فــإّن  ــى إذا ظفــر)6) بعــدوِّ فقاتــل بــم حّت
ــل  ــظ«، فدخ ــذاب غلي ــم إىل ع ــّم يضطره ــاًل ث ــيمهلهم قلي ــاد وس ــم باملرص اهلل هل

)1) يف البحار: دبابًا.
)2) يف البحار: احلصا.

)3) يف البحار: ال زلت.
)4) يف البحار: فزالوا عن.

)5) يف البحار: مما ظنّوا.
)6) يف البحار: ظهر عى عدوه.
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املدينــة وأمــر املؤمنــن معــه واملؤمنــون فلقــي أمــر املؤمنــن رجــًا فســلَّم عليــه 
ــه الســام فرحــًا مــرورًا متوجــًا  ــة فانطلــق أمــر املؤمنــن علي ــاه باخلاف وهن
حمبــورًا)1)، وهــذا آخــر مــا انتهــى إلينــا ووجدنــاه مســطورًا بخــّط مؤلفهــا عــى 
ــه عليهــم أفضــل  ــن أيب طالــب وذريت ــة لعــّي ب ــد احلّج ــام والكــال يف تأكي الت
الصــاة والســام، ونســتغفر اهلل الكريــم املنــان عــن الزيــادة والنقصان والســهو 
ــه  ــر خلق ــى خ ــّى اهلل ع ــان وص ــم الدي ــد هلل الكري ــيان واحلم ــط والنس والغل
وخاتــم أنبيائــه حمّمــد املبعــوث مــن بنــي عدنــان وعــى آلــه أضــاء الرمحــن، إّنــه 
غفــور منــان مــا صــاح طائــر عــى غصــون األشــجار ومــا انبعــث دوحــة بأثــار 

وصــّى اهلل عــى حمّمــد وآلــه الطاهريــن األبــرار الكــرام.

قــد وقــف القلــم عــن جريانــه يف هــذه الســطور املتضمنــة ملولــد احلّجــة عليــه 
الســام وبيعــة الغديــر لعــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام بقلــم العبــد اجلــاين 
ــن  ــف ب ــن يوس ــد اهلل ب ــده عب ــبحاين عب ــه الس ــى رّب ــكل ع ــاين املت ــب الف واملذن
ــه غفــور  ــات إّن ــن واملؤمن ــه واملؤمن ــن والدي ــه وع ــا اهلل عن ــراين عف ــد البح حمّم
ــارك  ــوم املب ــعبان يف الي ــم ش ــهر املعظ ــن الش ــن م ــوم اإلثن ــك يف ي ــم وذل رحي
ــن  ــد هلل رّب العامل ــنة 1342، واحلم ــام س ــه الس ــن علي ــد احلس ــث مول الثال

ــا والديــن ــه بــدوام الدني ــد وآل وصــّى اهلل عــى حمّم

امل�سادر

القرآن الكريم

)1) بحار األنوار: 28/ 99.
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1- اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــّي(: الشــيخ أبــو جعفــر الطــويس، 
حتقيــق: مهــدي الرجائــي نــرش مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام، قــم 

1404هـ.

ــارات  ــي، انتش ــد الديلم ــن حمّم ــن ب ــد احلس ــو حمّم ــوب: أب ــاد القل 2- إرش
كــال امللــك قــم ط1 1426هـــ.

3- إرشــاد املفيــد: حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعــان دار املفيــد للطباعــة والنــرش 
ط2 1993م.

ــه  ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــدوق: أب ــايل الص 4- أم
ــة قــم ط2. ــي )ت 381هـــ( مؤسســة البعث القّم

5- أمــايل املفيــد: أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن حمّمــد بــن النعــان العكــري )ت 
413هـــ( دار املفيــد للطباعــة والنــرش ط2 1993م.

6- األمــايل: أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الطــويس )ت 460هـــ( حتقيــق: 
مؤسســة البعثــة دار الثقافــة قــم ط1 1414هـــ.

7- بحار األنوار: حمّمد باقر املجلي دار الكتب اإلسامية طهران.

8- بشــارة املصطفــى لشــيعة املرتــى: عــاد الديــن أبــو جعفــر حمّمــد بــن أيب 
القاســم الطــري حتقيــق: جــواد القيومــي مؤسســة النــرش اإلســامي قــم.

9- تــاج العــروس يف جواهــر القامــوس: حمــب الديــن حمّمــد مرتــى 
احلســيني الواســطي الزبيــدي دار الفكــر بــروت 2005م.
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ــق:  ــي، حتقي ــد األمين ــن أمح ــد احلس ــنّة: عب ــاب والس ــر يف الكت 18- الغدي
ــه  ــارف الفق ــرة مع ــة دائ ــة مؤسس ــامية، طبع ــات اإلس ــر للدراس ــز الغدي مرك

ــم ط3 2005م. ــامي ق اإلس

19- القامــوس املحيــط: جمــد الديــن حمّمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت 
817 هـــ( دار الكتــب العلمية بــروت 1999م.

20- الــكايف: حمّمــد بــن يعقــوب الكلينــي الــرازي )ت 329هـــ( دار صعــب 
بــروت 1401هـ.

ــّرد )ت  ــد امل ــن يزي ــد ب ــاس حمّم ــو العب ــة واألدب: أب ــل يف اللغ 21- الكام
ــروت 2012م. ــرتاث العــريب ب ــاء ال 285هـــ( دار إحي

ــه  ــن بابوي ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــة: أب ــام النعم ــن ومت ــال الدي 22- ك
ــران ط1 1425هـــ. ــق إي ــة ُأف ــي، مطبع القّم

23- لســان العــرب: أبــو الفضــل مجــال الديــن حمّمــد بــن مكــرم ابــن منظور 
دار صــادر للطباعــة والنرش بــروت ط6 1997م.

24- املســتدرك عــى الصحيحــن: أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن عبــد اهلل احلاكــم 
النيســابوري )ت 405هـــ(، حتقيــق: محــدي الدمــرداش بــروت، املكتبــة 

العرصيــة 1427هـــ.

25- معجم رجال احلديث: أبو القاسم اخلوئي ط1 1992م.

26- مناقــب آل أيب طالــب: أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن شــهر آشــوب، 
حتقيــق: د. يوســف البقاعــي انتشــارات ذوي القربــى.
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ــة  ــرتابادي، مؤسس ــي األس ــن ع ــرة: رشف الدي ــات الظاه ــل اآلي 10- تأوي
النــرش قــم 1431هـــ.

ــبهر  ــة س ــاين )ت 1091هـــ( مطبع ــض الكاش ــي: الفي ــر اآلصف 11- تفس
طهــران ط1 1423هـــ.

12- اخلصــال: أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القّمــي 
مؤسســة النــرش اإلســامي جلاعــة املدرســن قــم ط4 1999م.

13- روضــة الواعظــن: حمّمــد بــن الفّتــال النيشــابوري )ت 508هـــ( 
ــم 1423هـــ. ــا ق ــل م ــورات دلي منش

14- ســنن الرتمــذي: حمّمــد بــن عيســى )ت 297هـــ( دار الكتــب العلميــة 
ــروت 1421هـ. ب

15- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نــرص إســاعيل بــن مّحــاد 
ــل  ــد نبي ــوب ود. حمم ــع يعق ــيل بدي ــق: د. أس ــري )ت 393هـــ(، حتقي اجلوه

ــروت ط1 1999م. ــة ب ــب العلمي ــف، دار الكت طري

16- الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف: ريض الديــن أبــو القاســم عــّي 
بــن موســى بــن جعفــر بــن طــاووس احلــي )ت 664هـــ(، مؤسســة األعلمــي، 

بــروت ط1 1999م.

17- العــن: أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(، 
ــة  ــورات مؤسس ــامرائي، منش ــم الس ــي ود. إبراهي ــدي املخزوم ــق: د. مه حتقي

ــروت ط1 1988م. ــات، ب ــي للمطبوع األعلم
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ــد الواســطي  ــن حمّم ــو احلســن عــّي ب ــن أيب طالــب: أب 27- مناقــب عــّي ب
ــه ط1  ــه وآل ــيِّ صــىَّ اهلل علي ــن املغــازيل ت 483هـــ( انتشــارات ســبط النب )اب

1384هـ.

28- النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر: جمــد الديــن أبــو الســعادات املبارك 
بــن حمّمد ابــن األثــر اجلــزري )ت 606هـــ(، دار الكتــب العلميــة بروت.

29- اهلدايــة الكــرى: احلســن بــن محــدان اخلصيبــي )ت 334هـــ( بــروت 
مؤسســة البــاغ 1423هـ.

30- اليقــن: ريض الديــن عــّي بــن طــاووس احلــي، دار العلــوم، بــروت 
1989م. ط1 
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االجتاهات السياسية وأثرها على املسار التارخيي من بيعة الغدير إىل 
عاشوراء

د. غ�سان اأحمد �سع�سوع

هدف البحث:

هــذا البحــث حماولــة لتحليــل رصاع االجتاهــات السياســية التــي كانت تســود 
ــر، مــع االبتعــاد عــن التحليــل الــذي يكتفــي  األمــة يف مرحلــة مــا بعــد الغدي
لفهــم مــا حــدث بتقســيم النــاس إىل مؤمــن ومرتــد بعــد ارحتــال الرســول صــى 
ــل  ــة أن تنتق ــيايس باألم ــرصاع الس ــذا ال ــف أدى ه ــدًا كي ــه، راص ــه وآل اهلل علي
مــن بيعــة عــي عليــه الســام يف الغديــر إىل قتــل ولــده احلســن )ع( يف كربــاء. 
وقــد اعتمــدت إلنجــاز البحــث عــى جمموعــة مــن املصــادر التارخييــة األصليــة 

كالطــري واملســعودي وابــن األثــر واليعقــويب وغرهــم.

متهيد: حماربة الإ�سالم للقبلية.

حــاول اإلســام مــن اليــوم األول القضــاء عــى الــروح القبليــة واســتبداهلا 
ــز  ــروح اجلاعــة املســلمة، فاعتــر املســلمن أمــة واملرشكــن أمــة أخــرى ومي ب
بينهــا عــى أســاس العقيــدة. فطــرح أسســًا جديــدة للتفاضــل: ال فضــل لعــريب 
عــى أعجمــي وال ألبيــض عــى أســود إال بالتقــوى، النــاس سواســية كأســنان 
املشــط، إن أكرمكــم عنــد اهلل أتقاكــم، وآخــى بــن املهاجريــن واألنصــار. وكان 
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رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه شــديدًا يف مواجهــة املنطــق القبــي ومصمــًا عى 
القضــاء عليــه، فحينــا اختصــم رجــان واحــد مــن األوس وآخــر مــن اخلــزرج 
واســتنجد كل منهــا بقومــه فاحتشــدت القبيلتــان، غضــب النبــي صــى اهلل عليه 
وآلــه لذلــك غضبــًا شــديدًا وقــال هلــم: » يــا معــرش املســلمن أهلل اهلل، أبدعــوى 
ــه،  ــم ب ــام وأكرمك ــم اهلل إىل اإلس ــد إذ هداك ــم بع ــن أظهرك ــا ب ــة وأن اجلاهلي
ــم  ــه بينك ــف ب ــر وأّل ــن الكف ــه م ــتنقذكم ب ــة، واس ــر اجلاهلي ــم أم ــع عنك وقط
ترجعــون إىل مــا كنتــم عليــه كفــارًا فعــرف القــوم أهنــا نزغــة مــن الشــيطان وكيد 
مــن عدوهــم فألقــوا الســاح مــن أيديــم وبكــوا وعانــق الرجــال مــن األوس 
واخلــزرج بعضهــم بعضــًا«)1(. وتــدل هــذه احلادثــة عــى أن الــروح القبليــة مل 
تنتــه بــل ظلــت كامنــة يف النفــوس تنتظــر اللحظــة املناســبة لتعــود إىل الظهــور 
ــق األعــى.  ــه إىل الرفي ــه وآل ــل رســول اهلل صــى اهلل علي ــوة بعــد رحي ــكل ق وب
ــة  ــق العصبي ــام ملنط ــض اإلس ــن رف ــام ع ــه الس ــي علي ــام ع ــر اإلم ــد ع وق
ــرصف  ــض يف اهلل ب ــب يف اهلل والبغ ــو احل ــد ه ــق جدي ــه ملنط ــة، وتأسيس القبلي
النظــر عــن القرابــة والعشــرة والقبيلــة، فخطــب جيشــه يف صفــن حمــاوالً إطفاء 
ــول اهلل  ــع رس ــا م ــد كن ــًا: »لق ــه قائ ــن صفوف ــرت ب ــي ظه ــة الت ــروح القبلي ال
نقتــل آباءنــا وأبناءنــا وإخواننــا وأعامنــا، مــا يزيدنــا إال إيانــًا وتســليًا ومضّيــًا 
عــى اللقــم)2( وصــرًا عــى مضــض األمل وجــّدًا يف جهــاد العــدو... فلــا رأى 

)1) الطري حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرأن، تقديم الشيخ خليل امليس، دار 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بروت، 1995، جزء 4، ص 33. 

)2) اللقم: معظم الطريق أو جادته. 
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اهلل صدقنــا أنــزل بعدونــا الكبــت)1) وأنــزل علينــا النــرص حتــى اســتقر اإلســام 
ملقيــًا جّرانــه)2) ومتبــوءًا أوطانــه«.

أوالً: موقف املسلمن من األمر اإلهلي باستخاف عي )ع(.

أنــزل اهلل آيــة حتــث الرســول عــى تبليــغ األمــر اإلهلــي باســتخاف عــي عليه 
ــا  ــك وإن مل تفعــل ف ــك مــن رب ــزل إلي ــا أن ــغ م ــا أيــا الرســول بل الســام: »ي
بلغــت رســالته واهلل يعصمــك مــن النــاس«)3(. نــزول اآليــة أتــى بعــد تأخــر 
ــت  ــة ال زال ــة القبلي ــه أن العصبي ــيته ومعرفت ــبب خش ــغ بس ــول يف التبلي الرس
مســتحكمة يف النفــوس، وأن أبنــاء القبائــل لــن يتقبلــوا هــذا التعيــن كأمــر إهلي. 
بلــغ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أمــر اهلل يف غديــر خــم، فبايــع املســلمون 
عليــًا )ع(، واملعرتضــون مل جيــرؤوا عــى إظهــار موقفهــم علنــًا، لكنهــم أضمــروا 
املعارضــة وبــدأوا يســتعدون لنقــض البيعــة. بــوادر نقــض البيعــة ظهــرت عنــد 
مــرض الرســول وختلــف عــدد مــن الصحابــة عــن االلتحــاق بجيــش أســامة، 
ــًا  ــه كتاب ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــاب لكتاب ــن اخلط ــر ب ــة عم ومعارض
ألمتــه قبــل وفاتــه. ذكــر ابــن عبــاس حــوارًا دار بينــه وبــن عمــر بــن اخلطــاب 
يف أول أيــام خافتــه عــن عــي )ع(، قــال عمــر: »هــل بقــي يف نفســه يشء مــن 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــم أن رس ــال أيزع ــم، ق ــت نع ــة؟ قل ــر اخلاف أم

)1) الكبت: اإلذالل. 
)2) القاء اجلّران: كناية عن التمكن. 

)3) اإلمام عي بن أيب طالب )ع(، هنج الباغة، رشخ الشيخ حممد عبده، دار األندلس للطباعة 
والنرش، بروت، ط2، 1963، ص 112-111. 
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نــّص عليــه؟ قلــت نعــم، وأزيــدك، ســألت أيب عــّا يدعيــه فقــال صــدق، فقــال 
عمــر لقــد كان مــن رســول اهلل يف أمــره ذرٌو)1( مــن قــول ال يثبــت حجــة وال 
يقطــع عــذرًا، ولقــد كان يربــع يف أمــره وقتــًا مــا ولقــد أراد يف مرضــه أن يــرصح 
باســمه فمنعــُت مــن ذلــك إشــفاقًا وحيطــًة عــى اإلســام، ال ورّب هــذه البنّيــة 
ال جتتمــع عليــه قريــش أبــدًا ولــو ولَيهــا النتَقضــت عليــه العــرب مــن أقطارهــا. 
فعلــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه أين علمــت مــا يف نفســه فأمســك، وأبــى 

اهلل إال إمضــاء مــا حتــم«)2).

ثانيــًا: االجتاهــات السياســية يف املدينــة عشــية وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه 
وآلــه.

تقاســمت املدينــة أربعــة اجتاهــات سياســية غــداة ارحتــال رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه:

ــدأ  ــى املب ــام وتبن ــة يف اإلس ــة اجلاعي ــل النزع ــامي: مّث ــاه اإلس 1- االجت
ــح  ــًا ملصال ــه، وممث ــددًا يف تطبيق ــه ومتش ــكًا بمثاليت ــل متمس ــامي األصي اإلس
ــام  ــه الس ــي علي ــاه ع ــذا االجت ــى رأس ه ــراء، وكان ع ــعبية والفق ــات الش الفئ

ــداد. ــار واملق ــه كأيب ذر وع ــن أصحاب ــدد م وع

ــار التجــار  2- االجتــاه القبــي األرســتقراطي: تشــكل مــن حتالــف ضــّم كب

)1) ذرو: طرف. 
)2) ابن أيب احلديد املعتزيل، رشح هنج الباغة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، 
بروت، 1987، ط1، جزء 12، ص 20، 21 )أورد الرواية نقًا عن أمحد بن أيب طاهر 

صاحب كتاب تاريخ بغداد، مسندًا(. 
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واألغنيــاء والزعــاء القبليــن الذيــن حكمــوا مكــة قبــل اإلســام وانكفــأوا مــع 
فتــح مكــة لكنهــم ظلــوا موجوديــن ويتحينــون الفرصــة للعــودة إىل الواجهــة، 
ــة، وكان  ــن يف اجلاهلي ــذي أعل ــن)1) ال ــف املطّيب ــدادًا حلل ــاره امت ــن اعتب ويمك
ــر منــذ  عــى رأســه أبــو ســفيان. وكان هــذا اإلجتــاه يــرى أن كل الــرصاع الدائ
ــن  ــلطة ب ــى الس ــي ع ــرصاع قب ــدادًا ل ــون امت ــدو أن يك ــام ال يع ــور اإلس ظه
ــتعرض  ــن اس ــفيان ح ــو س ــك أب ــن ذل ــر ع ــد ع ــم، وق ــي هاش ــة وبن ــي أمي بن
املســلمون أمامــه رساياهــم أثنــاء دخوهلــم إىل مكــة يــوم الفتــح، فقــال للعبــاس: 
»لقــد أصبــح ملــك ابــن أخيــك عظيــًا«)2). ورفــع هــذا االجتــاه شــعار العصبيــة 
ــإن  ــد، »ف ــة بالتحدي ــة األموي ــًا العصبي ــد ضمني ــع يقص ــو يف الواق ــش، وه لقري
ــة  ــاف وعصبي ــد من ــش يف عب ــة قري ــش وعصبي ــت يف قري ــر كان ــة م عصبي
ــت  ــم فكان ــي هاش ــة بن ــا عصبي ــة«)3). أم ــي أمي ــت يف بن ــا كان ــاف إن ــد من عب
قــد ضعفــت منــذ وفــاة عبــد املطلــب لتفــرق زعامتــه بــن أبنائــه املتفاوتــن يف 

الثــروة، فابتعــد بنــو هاشــم عــن مراكــز الرئاســة ملصلحــة بنــي أميــة)4).

)1) املطيبون: أخرجت هلم النساء طيبًا فغمسوا أيديم فيه ومسحوها بالكعبة بعد أن تعاقدوا 
دار صادر  التاريخ،  الكامل يف  الكرم،  ايب  بن  امحد  بن  األثر عي  ابن  باملطّيبن:  فسّموا 

للطباعة والنرش ودار بروت للطباعة والنرش، بروت، 1965، جزء 1، ص 454. 
)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 246. 

)3) ابن خلدون عبد الرمحن املغريب، كتاب العر وديوان املبتدأ واخلر يف أيام العرب والعجم 
والربر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكر املعروف بتاريخ ابن خلدون، دار الفكر، 

بروت، 1988، جزء1، ص 228. 
)4) املصدر نفسه، جزء 2، ص 683- 699. 
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ــوة،  ــا دور يف الدع ــارزة كان هل ــادات ب ــن قي ــف م ــطي: تأل ــاه الوس 3- االجت
لكنهــا رفعــت شــعارًا قبليــًا اســتخدمته يف مقابــل األنصــار وهــو القرشــية التــي 
ــه  ــه مــن قريــش لقرابتهــم ل ــه وآل قالــت بتفضيــل قــوم الرســول صــى اهلل علي
عــى ســواهم مــن املســلمن)1)، ولذلــك فقــد مثــل هــذا الشــعار نقطــة التقــاء 
هــذا االجتــاه مــع االجتــاه القبــي الــذي ينطلــق مــن أســس مشــاهبة. وقــد حــاول 
االجتــاه الوســطي التوفيــق بــن مــداراة االجتــاه اإلســامي عــر تطبيقه اإلســام 
وبــن مــداراة االجتــاه القبــي عــر فتــح البــاب أمــام أقطابــه للعــودة إىل الواجهــة 
ــاب  ــن اخلط ــر ب ــر وعم ــو بك ــطي أب ــاه الوس ــى رأس االجت ــية. وكان ع السياس

وأبــو عبيــدة بــن اجلــراح.

4- اجتــاه األنصــار: حــاول األنصــار الوصــول إىل الســلطة معتمديــن عــى 
عصبيتهــم كأنصــار لكنهــم مل يكونــوا متاســكن وافتقــدوا إىل زعامــة موحــدة، 
ــعد  ــم س ــة، وكان أبرزه ــية املقابل ــة القرش ــة العصبي ــن مواجه ــوا م ــم يتمكن فل
ــه عــدة  ــذي كان مســنًا ومريضــًا)2) وواجهــت زعامت ــادة اخلزرجــي، ال ــن عب ب
منافســن ســواء مــن األوس كأســيد بــن خضــر وعويــم بــن ســاعدة ومعــن بــن 

عــدي أو مــن اخلــزرج أنفســهم كبشــر بــن ســعد األنصــاري)3).

)1) الطري حممد بن جرير، تاريخ األمم وامللوك، مؤسسة األعلمي، بروت، ال ت، جزء 2، 
ص 457، 458. 

)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 327، 328. 
األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 447 وجزء 3، ص 209.  تاريخ  الطري،   (3(

أيضًا ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، ج 2، ص 23. 



 ا تجانات السياسية وأبرنا على املسار التاريري من بيعة الغدير إلى عاشوراء

109

ثالثًا: مؤمتر السقيفة.

1- جمريــات مؤمتــر الســقيفة: يمكــن اعتبــار مؤمتــر الســقيفة إعانــًا رســميًا 
لنكــث بيعــة الغديــر. فــور وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه دعــا األنصــار 
إىل اجتــاع عقــد عــى عجــل يف ســقيفة بنــي ســاعدة عــى أمــل أن يتمكنــوا مــن 
الوصــول إىل احلكــم، فحــر االجتــاع عــدد مــن وجــوه املهاجريــن واألنصــار 
يف ظــل تغييــب متعمــد لاجتــاه اإلســامي الــذي كان ممثلــه عــي عليــه الســام 
ــه. ويف  ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــن الرس ــراءات دف ــن يف إج ــه منهمك وأصحاب
ــد  ــامي، مل جي ــاه اإلس ــار- لاجت ــم األنص ــن فيه ــن -بم ــل املجتمع ــل جتاه ظ
ــاب  ــى حس ــة ع ــش باخلاف ــة قري ــات أحقي ــة يف إثب ــاب صعوب ــن اخلط ــر ب عم
األنصــار يف ظــل انقســام هــؤالء عــى أنفســهم عــى أســاس قبــي وانســحاب 
ــول،  ــوم الرس ــش ق ــة قري ــعد ملصلح ــن س ــر ب ــزرج بش ــاين يف اخل ــل الث الرج
ــل إىل  ــى أن يص ــر ع ــة أيب بك ــل مبايع ــه يفض ــر أن ــن خض ــيد ب ــا رصح أس بين
اخلافــة رجــل مــن اخلــزرج)1(. نجــح عمــر يف دفــع املجتمعــن إىل مبايعــة أيب 
ــول  ــن الرس ــم م ــرًا لقرهب ــن نظ ــدم املهاجري ــب فق ــذي خط ــة، ال ــر باخلاف بك
صــى اهلل عليــه وآلــه فوصفهــم بأهنــم »أوليــاؤه وعشــرته وأحــق النــاس هبــذا 
األمــر مــن بعــده ال ينازعهــم إال ظــامل، وأنتــم يــا معــرش األنصــار مــن ال ُينكــر 
فضلهــم يف الديــن وال ســابقتهم يف اإلســام... نحــن األمــراء وأنتــم الــوزراء، 

)1) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 330، 331. أيضًا الطري، 
تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، ص 458. 
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ــر  ــو بك ــاول أب ــد ح ــور«)1(. لق ــم األم ــي دونك ــورة وال نق ــون بمش ال ُتفتأت
اســتيعاب األنصــار باالعــرتاف بفضلهــم لكــن ســعد بــن عبــادة الــذي وجــد 
نفســه وحيــدًا غضــب ومل يبايــع، كــا أن عليــًا )ع( وبنــي هاشــم والزبــر بقــوا 
ســتة أشــهر دون أن يبايعــوا حتــى ماتــت فاطمــة )ع( فبايعــوه)2(. لكن الســلطة 
اجلديــدة اعتــرت نتائــج الســقيفة خيــارًا عامــًا لأمــة وبيعــة ملزمــة للحــارض 
والغائــب عــى الســواء، فــكان مــا حصــل انقابــًا أبيــض بــكل معنــى الكلمــة 
عــى بيعــة الغديــر. والافــت أن أبــا ســفيان زعيــم االجتــاه القبــي حــاول مبايعــة 
عــي عليــه الســام بعــد املؤمتــر قائــًا: »مــا بــال هــذا األمــر يف أقــل حــي مــن 
قريــش.. أبســط يــدك أبايعــك فــواهلل لــو شــيئت ألمأهّنــا عليــه خيــًا ورجاالً« 
ــًا )ع( فأجابــه: »واهلل إنــك مــا أردت  لكــن هــذا احلــاس املفاجــئ مل خيــدع علي
هبــذا إال الفتنــة، وإنــك واهلل طاملــا بغيــت لإلســام رشًا«)3). وبعــد صــّد عــي 
ــه  ــفيان دعم ــو س ــن أب ــة، أعل ــرب أهلي ــارة ح ــله يف إث ــه وفش ــام ل ــه الس علي

للســلطة اجلديــدة بــكل قــوة.

ــورة  ــل خط ــخصية األق ــه الش ــى أن ــر ع ــي إىل أيب بك ــاه القب ــر االجت ــد نظ لق
بالنســبة إليــه، رغــم أنــه مل يكــن أحــد رمــوز هــذا االجتــاه، وهــو مل يشــارك يف 

)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 457. أيضًا ابن األثر، الكامل 
يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 329. 

)2) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 448. أيضًا ابن األثر، الكامل 
يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 331. 

التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 326. أيضًا الطري، تاريخ  ابن األثر، الكامل يف   (3(
األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 449. 
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اجلاهليــة يف حتالــف الزعــاء األثريــاء الوثنــي الــذي عــرف بحلــف املطيبــن، بل 
كان أحــد أقطــاب حلــف الفضــول)1) الــذي قــاده صغــار التجــار ضــد حلــف 
املطيبــن، ورسيعــًا مــا انضــم إىل اإلســام. لكــن شــخصيته وحاجتــه إىل دعــم 
ــه وعــى قــراره، عــى عكــس  هــؤالء الزعــاء كانــت تســمح هلــم بالتأثــر علي
شــخصية اإلمــام عــي عليــه الســام التــي مل يكــن لديــم أي أمــل عــى اإلطاق 
بالتأثــر عليهــا لرتاعــي مصاحلهــم. وقــد فــر عــي عليــه الســام بعــد ذلــك 
ــي  ــة الت ــة باخلاف ــار عــدم التحــرك للمطالب ــه خيت ــي جعلت طبيعــة الظــروف الت
يعترهــا حقــه فقــال: »أمــا واهلل لقــد تقمصهــا فــان وإنــه ليعلــم أن حمــي منهــا 
حمــل القطــب مــن الرحــى، ينحــدر عنــي الســيل وال يرقــى إيل الطــر، فســدلت 
دوهنــا ثوبــًا وطويــت عنهــا كشــحًا. وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــّذاء، 
أو أصــر عــى طخيــة عميــاء يــرم فيهــا الكبــر ويشــيب فيهــا الصغــر ويكــدح 
فيهــا املؤمــن حتــى يلقــى ربــه. فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا أحجــى، فصــرت 

ويف العــن قــذى ويف احللــق شــجًا، أرى تراثــي هنبــًا.. «)2)

ــك  ــد ذل ــرت بع ــرات ظه ــى تري ــر ع ــة الغدي ــن بيع ــل م ــد التنص اعتم
ومفادهــا أن ال مصلحــة يف وصــول عــي عليــه الســام إىل احلكــم ألنــه ســيلقى 

)1) انضم إىل حلف الفضول بنو هاشم وأسد وزهر بن عبد العزى بن كاب وتيم بن مرة 
الذين تعاقدوا وحتالفوا عى نرصة املظلومن، وكان الرسول صى اهلل عليه وآله قد شهد 
والدة هذا احللف وقال فيه »لقد شهدت مع عمومتي حلفًا يف دار عبد اهلل بن جدعان 
ما أحب أن يل به محر النعم، ولو دعيت به يف اإلسام ألجبت »، ابن األثر، الكامل يف 

التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 41 
)2) اإلمام عي، هنج الباغة، مصدر سابق، ص 39، 40. 
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ــا  ــن عبــاس »واهلل ي ــن اخلطــاب الب ــل: قــال عمــر ب ــة مــن القبائ معارضــة قوي
ابــن عبــاس إن عليــًا ابــن عمــك ألحــّق النــاس هبــا ولكــن قريشــًا ال حتتملــه، 
ــل  ــن فع ــة، ولئ ــده رخص ــدون عن ــق ال جي ــّر احل ــم بم ــم ليأخذهّن ــن وليه ولئ
لينُكُثــّن بيعتــه ثــم ليتحاربــن«)1). ويف مناســبة أخــرى قــال: »فــا يغــّرّن امــرءًا 
أن يقــول إن بيعــة أيب بكــر كانــت فلتــة، فقــد كانــت كذلــك غــر أن اهلل وقــى 
رشهــا«)2). وجــاء يف رشح ابــن بطــال: »قــال أبــو عبيــد معنــى الفلتــة الفجــأة، 
وإنــا كانــت كذلــك ألهنــا مل ُينتظــر هبــا العــوام، وإنــا ابتدرهــا أكابــر أصحــاب 
حممــد مــن املهاجريــن وعامــة األنصــار.. «)3) فالواضــح أن املؤمتــر كان رسيعــًا 
جــدًا ومل يســترش فيــه كل املســلمن، بــل إن فئــة مــن »أكابــر أصحــاب حممــد« 
قــررت شــيئًا تــم فرضــه عــى النــاس فرضــًا. وقــد حــاول عمــر بــن اخلطــاب 
تريــر رصف األمــر عــن عــي عليــه الســام يف كام لــه مــع ابــن عبــاس فقــال: 
»واهلل مــا فعلنــا الــذي فعلنــاه معــه عــن عــداوة، ولكــن اســتصغرناه، وخشــينا 
أن ال جيتمــع عليــه العــرب وقريــش ملــا قــد وترهــا«)4). وقــال ثانيــًة: »كرهــوا 

)1) اليعقويب امحد بن ايب يقوب، تاريخ اليعقويب، دار صادر، بروت، 1960، جزء 2، ص 
 .159 ،158

)2) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 446. 
)3) ابن بطال، العامة أيب احلسن عي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال البكري القرطبي ثم 
البلني ت 449 هـ، رشح ابن بطال عى صحيح البخاري، حققه مصطفى عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية، بروت، 2015، جزء 8، ص 375. 
)4) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 200. 
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أن جيمعــوا لكــم النبــوة واخلافــة، فتبجحــوا)1) عــى قومكــم بجحــًا، فاختــارت 
قريــش ألنفســها فأصابــت ووفقــت«)2). وقــد أجابــه ابــن عبــاس بأنــه ال جيــوز 
ــب  ــارة إىل أن منص ــي إش ــا وه ــاره اهلل هل ــا اخت ــًا مل ــرًا خمالف ــش أم ــار قري أن ختت
اخلافــة قــد حتــدد مــن اهلل يف الغديــر، فقــال: »لــو أن قريشــًا اختــارت ألنفســها 
حيــث اختــار اهلل عــّز وجــّل هلــا لــكان الصــواب بيدها غر مــردود وال حمســود.. 
وأمــا قولــك كرهــوا أن تكــون لنــا النبــوة واخلافــة فــإن اهلل عــّز وجــّل وصــف 

قومــًا بالكراهيــة فقــال: ذلــك بأهنــم كرهــوا مــا أنــزل اهلل فأحبــط أعاهلــم)3).

2- ماحظات حول »شورى« السقيفة:

- مل تشــمل الشــورى مجيــع املســلمن، وقــد غيبــت اجتاهــًا عريضًا هــو االجتاه 
اإلســامي، كــا أهنــا مل تشــمل مجيــع أكابــر أصحــاب رســول اهلل بدليــل غيــاب 

عــي عليــه الســام عنهــا.

ــه  ــه ألن ــل ل ــض القبائ ــام برف ــه الس ــي علي ــن ع ــم ع ــر عزوفه ــرر عم - ب
ــم  ــوخ يف أه ــي والرض ــاه القب ــوة االجت ــليم لق ــي التس ــا يعن ــذا م ــم، وه وتره
مســألة يتعلــق هبــا مصــر اإلســام وهــي منصــب اخلافــة ألحقــاد جاهليــة مــا 

ــا. ــى عليه ــد ق ــام ق ــرتض أن اإلس ــض، وكان يف ــم البع ــت حتك زال

- اعتــر عمــر أن العــرب لــن يقبلــوا خافــة عــي عليــه الســام ألهنــم لــن 

)1) تبجحوا: تتفاخروا. 
)2) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 289. 

)3) املصدر نفسه، املكان نفسه. 
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يتحملــوا شــدته يف احلــق ولــن حيتملــوا أن حيكمهــم واترهــم، فقــرر منــع عــي 
عليــه الســام مــن تقلــد اخلافــة لتــايف الفتنــة. وقــد مثــل هــذا التريــر عــذرًا 
ــوا  ــة أن يمنع ــم كصحاب ــن حقه ــر أن م ــه يعت ــه، ألن ــب نفس ــن الذن ــح م أقب
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن إنفــاذ رأيــه، ألهنــم قــد شــخصوا مصلحــة 
ــه يشــخصها حــن اســتخلف  ــه وآل لإلســام مل يكــن رســول اهلل صــى اهلل علي
عليــًا، وهــذا يظهــر بدايــة انحــراف عقائــدي يعطــي لصاحبــه احلــق يف االجتهاد 
مقابــل رأي رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي كان صــادرًا عــن اهلل نفســه.

- تبنــى عمــر بشــكل واضــح فكــر االجتــاه القبــي، فقولــه أن قريشــًا كرهــت 
ــة  ــد أن العصبي ــًا، يؤك ــاس بجح ــوا الن ــة فتبجح ــوة واخلاف ــم النب أن جتمــع لك
ــرصاع  ــار ال ــن منظ ــر م ــر إىل األم ــت تنظ ــا زال ــة( م ــا األموي ــية )وأقواه القرش
القبــي الــذي كان يف اجلاهليــة، وأن ال عاقــة يف نظرهــا لــإلرادة اإلهليــة والنبويــة 
بــا جيــري، فالقــرار لقريــش وليــس هلل والرســول، وهــي ترفــض أن جتمــع لبنــي 

هاشــم رشف النبــوة واخلافــة.

3- عوامل انتصار االجتاه الوسطي:

ساعدت بعض العوامل عى انتصار االجتاه الوسطي، ومنها:

- وحدتــه ورسعــة حتركــه، وجتــى ذلــك باالتفــاق عــى مرشــح واحــد لــه 
ــا أظهــره  ــأ ب ــادر عمــر إىل ترشــيح أيب بكــر دون أن يعب تارخيــه يف اإلســام، فب

مــن تــردد.

- االستبعاد املقصود لاجتاه اإلسامي عن املؤمتر.
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- رضــا االجتــاه القبــي بوصــول االجتــاه الوســطي إىل احلكــم، ألنــه يعتــره 
ــكان  ــه، ف ــه اخرتاق ــهل علي ــه ويس ــرب إلي ــو األق ــايل فه ــداالً وبالت ــر اعت األكث
االجتــاه القبــي يعتــر أن تأمــن مصاحلــه السياســية واالقتصاديــة يســتوجب قبــل 

كل يشء منــع االجتــاه اإلســامي مــن الوصــول إىل الســلطة.

ــلوا يف  ــد أن فش ــامي، فبع ــاه اإلس ــن االجت ــلبي م ــار الس ــف األنص - موق
ــن  ــكتوا ع ــم فس ــاب يف تطويعه ــن اخلط ــر ب ــح عم ــم، نج ــة منه ــرض خليف ف
ــة كان هلــا جهادهــا التارخيــي وكانــت عــى صلــة  التجاهــل العمــدي لــرأي فئ
أوثــق مــن غرهــا بالرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وجــرى تغييــب صوهتــا عــن 

ــقيفة. الس

ــه الســام اعتــاد القــوة أســلوبًا لفــرض نفســه كخليفــة  - رفــض عــي علي
بعــد إعــان نتائــج الســقيفة، ألن اســتعاهلا كان ســيؤدي إىل فتنــة طويلــة األمــد 
ــال  ــن خ ــفيان م ــو س ــه أب ــي إلي ــا كان يرم ــو م ــه، وه ــام نفس ــح باإلس تطي

ــي )ع(. ــاعدة لع ــم املس ــه تقدي عرض

4- نتائج السقيفة:

- منع االجتاه اإلسامي من الوصول إىل السلطة.

- بدايــة تســلل قــوى االجتــاه القبــي إىل الســلطة، والــذي بــدأ بشــكل بطــيء 
ــغ  ــام(، ليبل ــة يف الش ــد معاوي ــاق ي ــر )يف إط ــر وعم ــد أيب بك ــي يف عه وتدرجي

ذروتــه يف عهــد عثــان.

- بداية انحراف السلطة الفكري أوالً والسيايس واالقتصادي تاليًا.
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رابعًا: حروب الردة.

ــت  ــا واجه ــة لكنه ــها يف املدين ــرض نفس ــن ف ــدة م ــلطة اجلدي ــت الس متكن
ــة: معرتضــون  متــردًا مــن القبائــل خارجهــا. كان »املرتــدون« عــى أقســام ثاث
ــزكاة  ــون ألداء ال ــام، ورافض ــن اإلس ــوا ع ــقيفة دون أن خيرج ــج الس ــى نتائ ع
كنتيجــة ملعارضتهــم احلكــم اجلديــد أو ألهنــا متثــل تبعيتهــم لقريــش، ومرتــدون 
ومتنبئــون. لكــن أبــا بكــر تعامــل مــع كل مــن عارضــه مــن القبائــل عــى أنــه 
ــز بــن دوافعهــا. وهكــذا  مرتــد، فقــام جيشــه بقمــع ثــورات القبائــل دون متيي
ــى  ــًا ع ــزكاة احتجاج ــع ال ــذي من ــرة ال ــن نوي ــك ب ــد مال ــن الولي ــد ب ــل خال قت
نتائــج الســقيفة رغــم أنــه مل خيــرج عــن اإلســام، ثــم تــزوج مــن أرملتــه)1(، 
وقــى عــى املتنبئــن طليحــة بــن خويلد األســدي يف عــن بزاخــة)2( ومســيلمة 
الكــذاب يف عقربــاء)3)، وكانــت معركــة مــع متمرديــن يف البحريــن)4(، واغتيال 
لأســود العنــي الــذي قــاد متــردًا يف اليمــن)5( واألشــعث بــن قيــس الكنــدي 

ــوت)6). يف حرم

)1) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 357، 358. وذكر الطري أن 
عمر بن اخلطاب ظل ساخطًا عى خالد بسبب هذه اجلريمة فعزله عندما ويل اخلافة، 

الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 624. 
)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 2، ص 342 - 344. 

)3) املصدر نفسه، جزء 2، ص 360. 
)4) املصدر نفسه، جزء 2، ص 368. 
)5) املصدر نفسه، جزء 2، ص 374. 

تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق،  )6) املصدر نفسه، جزء 2، ص 382. أيضًا: الطري، 
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خامسًا: الفتوحات وأثرها عى شكل السلطة.

ــة إىل بعدهــا  ــي اختــذت باإلضاف ــد حركــة الفتوحــات الت ــدأ احلكــم اجلدي ب
الدينــي املثــايل بعــدًا دنيويــًا اقتصاديــًا)1) تفــوق يف كثــر مــن األحيــان عــى مــا 
ــم  ــاد ويرغبه ــتنفرهم للجه ــق »يس ــن كل املناط ــاس م ــة الن ــا اخلليف ــواه. دع س
ــوا  ــه مــن بــن حمتســب وطامــع وأت ــم الــروم، فســارع النــاس إلي ــه ويف غنائ في
املدينــة مــن كل أوب«)2(. وقــد عــّر عــن هــذا الواقــع خالــد بــن الوليــد حــن 
اســتنفر جنــوده ســنة 12 هـــ قبــل إحــدى معــارك العــراق مــع الفــرس، فرّغبهم 
يف بــاد العجــم وزّهدهــم يف بــاد العــرب قائــًا: » وبــاهلل لــو مل يلزمنــا اجلهــاد 
يف اهلل والدعــاء إىل اهلل عــّز وجــل ومل يكــن إال املعــاش لــكان الــرأي أن نقــارع 
ــن  ــواله مم ــن ت ــال م ــوع واإلق ــويل اجل ــه، ون ــون أوىل ب ــى نك ــف حت ــذا الري ه
ــي أيسء  ــروات الت ــق الث ــات إىل تدف ــه »)3). أدت الفتوح ــم علي ــا أنت ــل ع اّثاق
توزيعهــا مــن خــال التمييــز يف العطــاء الــذي ابتدعــه عمــر بــن اخلطــاب، فبعد 
ــار  ــم تقســم بــن كب أن كان العطــاء يقســم بالتســاوي، أصبحــت معظــم الغنائ
الصحابــة والقــادة فنشــأت أرســتقراطية جديــدة مــن بينهــم)4(، ويبــدو أن عمــر 

جزء 2، ص 250، 251، وجزء 3، 254، 255. 
)1) كلود كاهن، تاريخ العرب والشعوب اإلسامية، ترمجة بدر الدين القاسم، دار احلقيقة، 

بروت، 1972، ص 25. 
)2) الباذري، أبو احلسن امحد بن حييى بن جابر، فتوح البلدان، دار ومكتبة اهلال، بروت، 

ط1، 1983، ص 107. 
)3) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 2، ص 559. 

)4) مّيز عمر العباس أواًل فجعل له 25000 وقيل 12000، ثم جعل ألهل بدر 5000، ومن 
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بــن اخلطــاب خــي ممــا قــد يقــدم عليــه هــؤالء إذا انتقلــوا إىل أرض الفتوحــات 
حيــث احلاميــات العســكرية، فلجــأ إىل التضييــق عليهــم بمنعهــم مــن مغــادرة 
ــاء  ــم أعض ــم. وكان معظ ــار نقمته ــه فأث ــره ومراقبت ــت نظ ــم حت ــة إلبقائه املدين
ــة  ــذه الطبق ــن ه ــه م ــار خليفت ــر اختي ــم عم ــاط هب ــن أن ــتة الذي ــورى الس الش
القبليــة - األرســتقراطية التــي يســتحيل أن تقبــل بوصــول عــي عليــه الســام 
إىل الســلطة ألنــه ممثــل ااجتــاه اإلســامي الــذي يعــارض مصاحلهــا، فصممــوا 
عــى إبعــاده وأتــوا بعثــان بــن عفــان إىل الســلطة بعــد أن وجــدوا فيــه شــخصًا 
مســنًا وضعيفــًا وأمــوي اإلنتــاء ليكــون املدخــل إىل حتقيــق أهدافهــم يف الســلطة 
ــار  ــود التي ــل صع ــن مراح ــدة م ــة جدي ــان مرحل ــة عث ــت خاف ــراء. مثل والث
ــًا،  ــار أيب بكــر وعمــر ممثلــن لاجتــاه القــريش عموم ــا اعتب ــإذا أمكنن ــي، ف القب
ــان إىل  ــدًا)1). وشــكل وصــول عث ــار األمــوي حتدي ــل التي ــان كان يمث فــإن عث
الســلطة انتصــارًا جديــدًا لاجتــاه القبــي األرســتقراطي الــذي رسعــان ما تســلل 
برجالــه وجّلهــم مــن بنــي أميــة إىل مفاصــل اإلدارة: أصبــح معاويــة وايل دمشــق 

بدر إىل احلديبية 4000، ومن احلديبية إىل آخر حروب الردة 3000، وألهل القادسية 
والشام 2000 وألهل الباء البارح منهم 2500، وملن بعد القادسية والرموك 1000، 
وللروادف املثنى 500، وللروادف الثليث 300، وللروادف الربيع 250، وألهل هجر 
200، وأحلق بأهل بدر احلسن واحلسن وأبا ذر وسلان. كا ميز بن النساء فجعل لنساء 
النبي صى اهلل عليه وآله 10000، وفضل عائشة عليهن بـ 20000 فلم تأخذها، وجعل 
وبعد   ،300 القادسية  إىل  وبعدهن   400 احلديبية  إىل  وبعدهن   ،500 بدر  أهل  لنساء 
القادسية 200. الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 109، 110. 
بروت،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  احلكم،  وفلسفة  اإلسام  عارة،  حممد   (1(

1979، ص 101. 



 ا تجانات السياسية وأبرنا على املسار التاريري من بيعة الغدير إلى عاشوراء

119

ومحــص واألردن، الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط وايل الكوفــة وهــو ممــن أخــر 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أنــه مــن أهــل النــار، وقــد كان معروفــًا بالــرشاب 
وصــى بالنــاس الفجــر يف مســجد الكوفــة ســكرانًا فعزلــه عثــان وأقــام عليــه 
احلــد بعــد أن اشــتكى أمــره املســلمون وعــن مكانــه ســعيد بــن العــاص، عبــد 
اهلل بــن عامــر وايل البــرصة، عبــد اهلل بــن ســعد بــن أيب رسح وايل مــرص)1(، وقــد 
عــرف عــن األخــر أنــه كان مهــدور الــدم مــن قبــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه، وباإلضافــة إىل هــؤالء كان كاتــب عثــان مــروان بــن احلكــم الــذي قبــض 
عــى زمــام األمــور فــكان بمثابــة الوزيــر األول واملتــرصف باألمــور نيابــة عــن 
ــه  ــون ل ــه أن تك ــن حق ــر أن م ــان يعت ــف)2(. كان عث ــن والضعي ــة املس اخلليف
ســلطة مطلقــة عــى أمــوال الدولــة يتــرصف هبــا كــا يشــاء)3( فجمــع لنفســه 
ثــروة طائلــة كــا أنــه أطلــق ألبنــاء الطبقــة األرســتقراطية العنــان بشــكل غــر 
مســبوق فتضاعفــت ثرواهتــم)4(. وعــى ســبيل املثــال فقــد بلغــت غنائــم غــزوة 

للطباعة  الذهب ومعادن اجلوهر، األمرة  ابو احلسن عي بن احلسن، مروج  املسعودي   (1(
والنرش والتوزيع، بروت، ط1، 2010، جزء 2، ص 572- 573. 

بروت،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  احلكم،  وفلسفة  اإلسام  عارة،  حممد   (2(
1979، ص 103. 

)3) املرجع نفسه، ص 117، 118. 
)4) بلغت ثروة عثان حن قتل 150000 دينار و1000000 درهم وضياعًا بقيمة 100000 
دينار وخيًا كثرًا وإبًا. وقد بنى الزبر دورًا له يف البرصة ومرص والكوفة واالسكندرية 
وبلغ ماله 50000 دينار وخلف 1000 فرس و1000 عبد وأمة. وبلغت غلة طلحة 
من العراق يف كل يوم 1000 دينار وقيل أكثر، وامتلك عبد الرمحن بن عوف 100 فرس 
و1000 بعر و10000 شاة، وبلغ ربع ثمن ماله 84000 دينار، وخلف زيد بن ثابت 
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ــة ســنة 27 هـــ 300 قنطــار مــن الذهــب أعطيــت كلهــا آلل احلكــم أو  إفريقي
ملــروان بــن احلكــم)1(. «أمــا معاويــة فــكان يقــول أنــه وكيــل اهلل يف مالــه »إين 
أزعــم أن مجيــع مــا حتــت يــدي يل، فــا أعطيــت فقربــة إىل اهلل ومــا أمســكت فــا 
ــدف  ــور واهل ــي املح ــال ه ــة امل ــت ملكي ــذا أصبح ــه«)2). وهك ــي في ــاح ع جن
ــت  ــع فتحرك ــخ املجتم ــابق وتفس ــد الس ــح العه ــن مام ــى م ــا تبق ــار م واهن

املعارضــة.

سادسًا:الثورة عى االجتاه التقليدي.

املعار�سة �سد حكم عثمان كانت على ق�سمني:

1-ســلمية: عاتــب عثــان عــى هــدره األمــوال »نــاس مــن الصحابــة عــى 
ــه  ــروا علي ــًا، فأنك ــة ورمح ــاب: إن يل قراب ــب فأج ــن أيب طال ــي ب ــهم ع رأس
ــا بكــر وعمــر  وســألوه: فــا كان أليب بكــر وعمــر قرابــة ورحــم؟ فقــال: إن أب
ــوا  ــي، فقام ــاء قرابت ــب يف إعط ــا أحتس ــا، وأن ــع قرابته ــبان يف من ــا حيتس كان
عنــه غاضبــن يقولــون: فهديــا واهلل أهــدى مــن هديــك)3)«. لكــن املعارضــة 
العلنيــة القاســية قادهــا أبــو ذر الغفــاري وكانــت حتــت شــعار مكافحــة اســتئثار 

من الذهب والفضة ما كان يكر بالفؤوس ومن األموال والضياع ما قيمته 100000 
الذهب ومعادن اجلوهر،  املسعودي، مروج  أيب وقاص،  بن  بالثراء سعد  دينار، وقاربه 

مصدر سابق، ج2، ص 570، 571. 
)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 314. 

)2) حممد عارة، اإلسام وفلسفة احلكم، مرجع سابق، ص 117. 
)3) سيد قطب، العدالة اإلجتاعية يف اإلسام، دار الرشوق، القاهرة، 1995، ص 159. 
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ــام  ــان إىل الش ــاه عث ــلمن، فنف ــن املس ــاواة ب ــوال واملس ــة باألم ــة احلاكم الفئ
حيــث ضــاق واليهــا معاويــة بــه ذرعــًا فأعــاده إىل املدينــة، لينفيــه عثــان جمــددًا 
إىل الربــذة بعــد أن منــع النــاس مــن وداعــه، فخــرج معــه بضعــة رجــال مل يأهبــوا 
لتهديــدات مستشــار اخلليفــة مــروان بــن احلكــم)1). وتــاه عبــد اهلل بــن األرقــم 
صاحــب بيــت املــال الــذي رفــض تنفيــذ أوامــر عثــان بإعطــاء األمــوال الطائلة 
ــا  ــان: إن ــه عث ــال ل ــوم فق ــال إىل الق ــع امل ــع أن يدف ــه، »وامتن ــن أقربائ ــدد م لع
أنــت خــازن لنــا، فــا محلــك عــى مــا فعلــت؟ فقــال ابــن األرقــم كنــت أراين 
ــدًا  ــال أب ــت امل ــك بي ــك، واهلل ال أيل ل ــك غام ــا خازن ــلمن وإن ــازن املس خ
ــا إىل  ــان فرفعه ــا إىل عث ــل ألقاه ــال ب ــر ويق ــى املن ــا ع ــح فعلقه ــاء باملفاتي وج
نائــل مــواله«)2). وكان هــذا آخــر موظــف مــن ذوي املراكــز اهلامــة مــن خــارج 
أرسة اخلليفــة، وبذلــك تــم إقصــاء مجيــع الذيــن حاربــوا إىل جانــب النبــي صــى 
اهلل عليــه وآلــه بنــي أميــة عندمــا كانــوا مرشكــن. مل جتــد هــذه املعارضــة آذانــًا 
صاغيــة مــن اخلليفــة، فســكت معظــم املســلمن يف املدينــة بعــد أن يئســوا مــن 
ــه،  ــة حكومت ــى سياس ــعبي ع ــاج ش ــان كل احتج ــض عث ــر. رف ــة التغي إمكاني
وأســس لفكــرة احلــق اإلهلــي يف احلكــم التــي تبنتهــا بقــوة الدولــة األمويــة مــن 
بعــده، فقــال: »ولســت خالعــًا قميصــًا كســانيه اهلل تعــاىل«)3). وقــد غــذى هــذا 
التفكــر الشــعور الســائد يف أرستــه أهنــا اســتعادت ملــكًا مفقــودًا وحقــًا قديــًا 

)1) حممد مجال الدين رسور، احلياة السياسية يف الدولة العربية اإلسامية خال القرنن األول 
والثاين بعد اهلجرة، دار الفكر العريب، بروت، 1966، ص 63. 

)2) ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، مصدر سابق، جزء 3، ص 35، 36. 
)3) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 177. 
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يف الســلطة التــي كانــت هلــا يف مكــة قبــل اإلســام.

ــن  ــدون الذي ــش املجاه ــث يعي ــار حي ــود األمص ــا جن ــكرية: قاده 2-عس
ــلطة  ــمن للس ــى املتقاس ــم ع ــجيل اعرتاضه ــدأوا بتس ــات، فب ــوا الفتوح صنع
ــى رأس  ــرت أوالً ع ــك األش ــرج مال ــد خ ــم. فق ــوال الغنائ ــى أم ــن ع واملتكالب
جنــوده وطالبــوا عثــان بعــزل وايل الكوفــة ســعيد بــن العــاص بعــد أن اســتبد 
باألمــوال وظهــرت منــه أمــور منكــرة وهــو القائل »الســواد قطــن لقريــش«)1). 
ــه  ــه يف العــام 34 هـــ، ضــم عال ــار معاوني عقــد عثــان اجتاعــًا الستشــارة كب
عبــد اهلل بــن عامــر وعبــد اهلل بــن ســعد ومعاويــة بــن أيب ســفيان وســعيد بــن 
العــاص وعمــرو بــن العــاص لكــن نصائحهــم تراوحــت بــن إهلــاء املعارضــن 
باحلمــات العســكرية وتفريــق الصحابــة يف البــاد أو إســكاهتم باملــال أو 
ــعيد  ــادة س ــان بإع ــر عث ــام)2). أم ــان الش ــى فرس ــادًا ع ــوة اعت ــم بالق قمعه
ــان  ــخ عث ــددًا، فرض ــا جم ــن دخوهل ــرت م ــه األش ــة فمنع ــاص إىل الكوف ــن الع ب
ــًا عليهــا)3). تفاقــم الوضــع وازدادت حــدة  ــا موســى األشــعري والي وعــّن أب
املعارضــة يف صفــوف اجلنــد فعقــد عثــان اجتاعــًا ثانيــًا لكبــار الصحابــة وعــى 
رأســهم طلحــة والزبــر وســعد بــن أيب وقــاص وكان إىل جانبــه معاويــة الــذي 
ــًا منهــا حيــث  نصــح اخلليفــة باالنتقــال إىل الشــام للدفــاع عــن مركــزه انطاق
الــوالء املطلــق لأمويــن، وكان معاويــة يــدف للتمهيــد لوصولــه إىل اخلافــة 

)1) قطن لقريش: بستان لقريش. 
)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 149. 

)3) املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، مصدر سابق، جزء 2، ص 573 - 575. 
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ــه  ــه الســام فأشــار علي بعــد تثبيــت الشــام كمركــز هلــا. أمــا اإلمــام عــي علي
ــي وزعهــا عــى أنصــاره دون  ــة واســتعادة األمــوال الت بإصــاح سياســته املالي
وجــه حــق، لكــن االجتــاع فشــل كســابقه، ألن عثــان مل يأخــذ بــأي اقــرتاح)1). 
أدى تعنــت عثــان ورفضــه أي مطلــب إصاحــي إىل انغــاس اجلنــود يف الكوفــة 
ــم  ــرة تضحياهت ــن ثم ــأم الع ــم رأوا ب ــة، ألهن ــطاط يف السياس ــرصة والفس والب
تصــب يف جيــوب فئــة اســتأثرت بالســلطة دوهنــم. أرســلت املعســكرات الثاثة 
ــار  ــاالت بكب ــرت اتص ــج وأج ــم احل ــتار موس ــت س ــة حت ــات إىل املدين جمموع
الصحابــة دون أن تطــرح فكــرة عــزل اخلليفــة، بــل كان هدفهــم الضغــط عليــه 
ــارصة  ــوا بمح ــدوى، فقام ــن دون ج ــبة املخطئ ــاح وحماس ــى اإلص ــه ع حلمل
اخلليفــة يف منزلــه حلملــه عــى الرضــوخ ملطالبهــم، واســتمر احلصــار 40 يومــًا 
ــة  ــه الســام وعــدد مــن الصحاب دون أي اســتعال للعنــف)2). فشــل عــي علي
ــي  ــه الداع ــروان وأصحاب ــف م ــزم بموق ــذي الت ــة ال ــف اخلليف ــر موق يف تغي
ــم  ــد، ث ــف الوع ــم أخل ــاح ث ــة باإلص ــد الصحاب ــد وع ــود، وكان ق إىل الصم
وّســط عليــًا )ع( الــذي قــال لــه: النــاس إىل عدلــك أحــوج منهــم إىل قتلــك... 
فوعدهــم بالوفــاء هــذه املــرة لكنــه مل يــِف جمــددًا)3)، وكان وايل مــرص عبــد اهلل 
ــة  ــه اخلليف ــب أصحاب ــاح فطال ــن باإلص ــد املطالب ــل أح ــد قت ــن أيب رسح ق اب

)1) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 156، 157. أيضًا األسدي، 
سيف بن عمر الضبي، الفتنة األوىل ووقعة اجلمل، مجع وتصنيف أمحد راتب عمر موسى، 

دار النفائس، بروت، ط1، 1972، ص 53. 
)2) األسدي، سيف بن عمر الضبي، الفتنة األوىل ووقعة اجلمل، مصدر سابق، ص 65. 

)3) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 170، 171، 179. 
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ــر  ــن أيب بك ــد ب ــم حمم ــويل عليه ــه أن ي ــوا من ــه وطلب ــوا علي ــوايل وأحل ــزل ال بع
ــة  ــله اخلليف ــًا أرس ــفوا كتاب ــم اكتش ــرص لكنه ــة م ــًا بوالي ــاه كتاب ــق وأعط فواف
إىل عاملــه عــى مــرص يأمــره فيــه بقتــل حممــد بــن أيب بكــر وأصحابــه، فثــارت 
ثائرهتــم. ثــم تربــت معلومــات إىل الثــوار عــن اســتدعاء اخلليفــة جليــش مــن 
الشــام هبــدف ســحقهم، فاقتحمــوا دار عثــان وقتلــوه يف 18 ذي احلجــة عــام 

هـ)1).  35

سابعًا: نتيجة الثورة: وصول االجتاه اإلسامي إىل احلكم.

1- مبايعة علي عليه ال�سالم باخلالفة.

بعــد قتلهــم لعثــان ســيطر العســكريون عــى الســلطة ملــدة 5 أيــام، لكنهــم 
مل يربــوا مواقــع النفــوذ األرســتقراطية والقبليــة التــي ســخرت خافــة عثــان 
ألهدافهــا، ومل ييئــوا البديــل فأصبــح هنــاك فــراغ يف الســلطة. اجتهــت أنظــار 
الثــوار إىل عــي عليــه الســام كشــخص وحيــد قــادر عــى التغيــر وعى إســقاط 
النظــام العائــي والفئــوي الســابق، يف الوقــت الــذي مل يظهــر عــي عليــه الســام 
محاســة لتــويل الســلطة)2) عــى جمتمــع ممــزق ومنقســم عــى نفســه وعــى إدارة 
نخرهــا الفســاد وعــى جيــش اعتــاد التدخــل يف السياســة. لكــن عليــًا )ع( ومــن 

)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق جزء 3، ص 391، 392 -401. وقد جاء يف 
كتاب عثان: »إذا أتاك حممد بن أيب بكر وأصحابه فاقتلهم وأبطل كتاهبم وأقر عى عملك 
الدينوري، اإلمامة والسياسة  أبو حممد عبد اهلل بن مسلم  قتيبة  إبن  يأتيك رأيي«،  حتى 
املعروف بتاريخ اخللفاء، مؤسسة الوفاء، بروت، ط3، 1981، جزء 1، ص 40 - 45. 

)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 190، 193. 
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ــه األمــة  ــر إذا بايعت ــًا لبيعــة الغدي موقــع تكليفــه اإلهلــي بمارســة اخلافــة وفق
ــذي  ــض ال ــعبي العري ــامي الش ــاه اإلس ــل االجت ــه يمث ــار، وألن ــر األنص وتوف
ــوة  ــى دع ــة ع ــن املوافق ــدًا م ــد ب ــتضعفون، مل جي ــراء واملس ــه الفق ــوي حتت ينض
الثــوار والقبــول باخلافــة ولــو يف ظــل أصعــب الظــروف، وإال ألصبــح بنظــر 
ــه  ــي علي ــع ع ــة. بوي ــؤولية التارخيي ــذه املس ــل ه ــن حتم ــًا م ــاه متهرب ــذا االجت ه
الســام باخلافــة عــام 36 هـــ يف ظــل انقســامات بــن الصحابــة وتــورط اجلنود 
ــم  ــون أن عداءه ــر األموي ــم. أظه ــى امتيازاهت ــاء ع ــوف األثري ــة وخ يف السياس
ــًة  ــة بداي ــن البيع ــوا ع ــة فامتنع ــة جاهلي ــذور قبلي ــود جل ــام يع ــه الس ــي علي لع
بدافــع العصبيــة باعتبــار أن آباءهــم يف اجلاهليــة قتلــوا بســيف عــي )ع(، »وبايــع 
ــاص  ــن الع ــعيد ب ــم وس ــن احلك ــروان ب ــش: م ــن قري ــر م ــة نف ــاس إال ثاث الن
والوليــد بــن عتبــة وكان لســان القــوم فقــال: يــا هــذا إنــك قــد وترتنــا مجيعــًا، 
أمــا أنــا فقتلــت أيب صــرًا يــوم بــدر، وأمــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم بــدر وكان 
أبــوه مــن نــور قريــش، وأمــا مــروان فشــتمت أبــاه وعبــت عــى عثــان حــن 
ضّمــه إليــه.. فتبايعنــا عــى أن تضــع عنــا مــا أصبنــا وتعفــي لنــا عــا يف أيدينــا 
وتقتــل قتلــة صاحبنــا. فغضــب عــي وقــال: أمــا مــا ذكــرت مــن وتــري إياكــم، 
فاحلــّق َوتَركــم، وأمــا وضعــي عنكــم مــا أصبتــم، فليــس يل أن أضــع حــق اهلل 
تعــاىل، وأمــا إعفائــي عــا يف أيديكــم، فــا كان هلل وللمســلمن فالعــدل يســعكم، 
وأمــا قتــي قتلــة عثــان، فلــو لزمنــي قتلهــم اليــوم لزمنــي قتاهلــم غــدًا، ولكــن 
لكــم أن أمحلكــم عــى كتــاب اهلل وســنة نبيــه، فمــن ضــاق عليــه احلــق فالباطــل 
ــك  ــل نبايع ــروان ب ــال م ــم. فق ــوا بماحقك ــيئتم فاحلق ــق، وإن ش ــه أضي علي
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ونقيــم معــك فــرتى ونــرى«)1). لقــد رفــض عــي عليــه الســام اإلقــرار بمنطق 
ــة  ــوز املطالب ــم وال جت ــم لرشكه ــق قتله ــًا أن احل ــة موضح ــى اجلاهلي ــأر لقت الث
بدمهــم، ورفــض أن يقــدم أي تعهــد بالتغــايض عــن األمــوال التــي وزعــت يف 
العهــد الســابق بــدون وجــه حــق، ورفــض أن يتحمــل مســؤولية دم عثــان، ومل 
يشــأ إكــراه هــؤالء عــى بيعتــه فــرتك اخليــار هلــم باللحــاق بقومهــم إذا شــاؤوا. 
ــاال  ــاه، وق ــم بايع ــام ث ــه الس ــي علي ــة ع ــى بيع ــر ع ــة والزب ــرتض طلح واع
بعــد ذلــك »إنــا فعلنــا ذلــك خشــية عــى نفوســنا«)2) وادعيــا أهنــا أكرهــا عــى 
البيعــة)3). وبعــض الصحابــة اختفــوا، فمنهــم مــن خالفــوا عليــًا )ع( لعلمهــم 
أهنــم ســيفتقدون دور الرشيــك يف الســلطة وســتتعرض مصاحلهــم املاليــة 
ــد  ــازات مل يع ــى امتي ــية ع ــة األوىل باخلش ــذ اللحظ ــعروا من ــد ش ــد وق للتهدي
ســهًا عليهــم التخــي عنهــا ملصلحــة الفئــات الشــعبية، ومنهــم مــن كان خائفــًا 
ــدم  ــداث وع ــن األح ــاد ع ــامة واالبتع ــرًا الس ــاع ومؤث ــورة األوض ــن خط م
التدخــل فيهــا. ومــن الذيــن اختفــوا ومل يبايعــوا: ســعد بــن أيب وقــاص، عبــد 
اهلل بــن عامــر، زيــد بــن ثابــت، أســامة بــن زيــد، حســان بــن ثابــت، النعــان بــن 
بشــر وغرهــم. أمــا الفئــات الشــعبية التــي عانــت مــن التهميــش طيلــة العهــود 
ــر عــن رأيــا، والقــوة  ــد التعب الســابقة فكانــت ضعيفــة وغــر منظمــة ومل تعت
ــم  ــن أبرزه ــوار وكان م ــة الث ــًا )ع( مجاع ــاعدت علي ــي س ــرة الت ــدة املؤث الوحي

بعض  مع  أيضًا   .179  ،178 ص   ،2 جملد  سابق،  مصدر  اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب،   (1(
االختاف يف األلفاظ: ابن أيب احلديد، رشح هنج الباغة، جزء 7، ص 38. 

)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 191، 192. 
)3) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 452، 453. 
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مالــك األشــرت النخعــي)1).

2- هنج عي عليه السام اإلصاحي.

حــاول عــي عليــه الســام إصــاح مســار الدولــة املهرتئــة مــن خــال تغيــر 
اجلهــاز االداري الفاســد بكاملــه، إصــاح سياســة الدولــة اإلداريــة واالقتصادية 
وإعــادة توجيههــا خلدمــة الفئــات الشــعبية، القضــاء عــى اإلثــراء غــر املرشوع، 
وكلهــا أهــداف تطلبــت جماهبــة القــوى النافــذة املســتفيدة مــن الوضــع الســابق. 
ــوم،  ــارة اخلص ــًا إلث ــاح جتنب ــي يف اإلص ــكل تدرجي ــر بش ــم الس ــرتح بعضه اق
ــد  ــم وبالتحدي ــن مناصبه ــن م ــزل األموي ــل يف ع ــًا )ع( بالتمه ــوا علي ونصح
ــى  ــام ع ــه الس ــي علي ــوار وإرصار ع ــة الث ــن نقم ــفيان. لك ــن أيب س ــة ب معاوي
احلكــم باملعايــر نفســها - معايــر العــدل - وعــدم التجزئــة يف التطبيــق، 
جعلــه يصــدر األمــر بعــزل كل الــوالة بمــن فيهــم معاويــة واســتبداهلم بأســاء 
ــرّد إىل  ــر ف ــايل كب ــاح م ــة إص ــورًا عملي ــدأ ف ــد ب ــاد)2). وق ــورط بالفس مل تت

)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 451، 452. 
التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 197، 201. قال عي عليه  الكامل يف  ابن األثر،   (2(
السام عن لقائه باملغرة بن شعبة: »قال.. وإين أشر عليك برد عال عثان عامك هذا 
فاكتب إليهم بإثباهتم عى أعاهلم فإذا بايعوا لك واطمأن األمر لك عزلت من أحببت 
فإن  قال  أمري.  الدين يف  ديني وال أعطي  أدهن يف  فقلت واهلل ال  أحببت  وأقررت من 
كنت قد أبيت عي فانزع من شيئت واترك معاوية فإن ملعاوية جرأة وهو يف أهل الشام 
ُيسمع منه ولك حجة يف إثباته كان عمر بن اخلطاب قد واله الشام كلها، فقلت ال واهلل 
ال أستعمل معاوية يومن أبدًا«. الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، ج 3، ص 

 .461
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املســلمن قطائــع عثــان وهــي مــا منحــه مــن أراض كان األصــل فيهــا أن تنفــق 
غلتهــا عــى أبنــاء الســبيل وأشــباههم، كقطائعــه ملعاويــة ومــروان، فقــال: »واهلل 
َج بــه النســاء، وُمِلــَك بــه اإلمــاء، لرددتــه، فــإن يف العــدل  لــو وجدتــه قــد ُتــزوِّ
ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فاجلــور عليــه أضيــق)1)«. وقــد أعــاد املســاواة 
بــن املســلمن يف العطــاء، وألغــى مجيــع الفــوارق واالمتيــازات التــي اخرتعهــا 
اخللفــاء قبلــه بذرائــع خمتلفــة حيــث ميــزوا بــن مهاجــر وأنصــاري وهاشــمي 
وعامــي وبــدري وغــر بــدري وعــريب ومــوىل.. وملــا عوتــب عــى التســوية يف 
العطــاء بحجــة رضورة عــدم إثــارة معارضــة األغنيــاء ضــده، قــال: »أتأمروننــي 
أن أطلــب النــرص باجلــور يف مــن ُوّليــت عليــه؟ واهلل ال أطــور بــه)2) مــا ســمر 
يت بينهــم فكيف  ســمر)3)، ومــا أمَّ نجــٌم يف الســاء نجــًا. لــو كان املــال يل لســوَّ

وإنــا املــال مــال اهلل؟ أال وإن إعطــاء املــال يف غــر حقــه تبذيــر وإرساف. «)4)

3-الثورة املضادة عى عي )ع(.

ــه  املســتفيدون مــن النظــام الســابق واملتــررون مــن إصاحــات عــي علي
ــدأوا ثــورة مضــادة: الســام ب

ــه الســام وانضمــت إليهــا عائشــة  ــا بيعتهــا لعــي علي طلحــة والزبــر نكث
فرفعــوا شــعار حماكمــة قتلــة عثــان رغــم أنــه شــعار ال ينســجم مــع مواقفهــم 

)1) اإلمام عي، هنج الباغة، مصدر سابق،، ص 55. 
)2) ال أطور به: ال أمر به وال أقاربه. 
)3) ما سمر سمر: أي مدى الدهر. 

)4) اإلمام عي، هنج الباغة، مصدر سابق،، ص 236. 
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املعروفــة منــه، وخاصــة موقــف عائشــة التــي كانــت معارضــة لعثــان وابتهجت 
ملقتلــه العتقادهــا أن اخلافــة ســتؤول إىل طلحــة الــذي كان تيميــًا مثلهــا، لكنهــا 
غــرت موقفهــا عندما علمــت بمبايعة النــاس لعــي )ع()1). وانتقلــوا إىل البرصة 
ــع  ــا بدواف ــد فيه ــم اجلن ــث انقس ــر، حي ــن عام ــد اهلل ب ــا عب ــن حاكمه ــد م بتأيي
وتكتــات عشــائرية إىل ثــاث فئــات: واحــدة مــع التحالــف املعــارض وثانيــة 
مــع عــي عليــه الســام وثالثــة آثــرت االنــزواء جانبــًا)2). وبعــد أن فشــل عــي 
عليــه الســام يف الوصــول إىل تفاهــم معهــم حيقــن الدمــاء، متكــن مــن القضــاء 
عليهــم يف معركــة اجلمــل يف العــام 36 هـــ، وأســفرت املعركــة عــن مقتــل طلحة 

والزبــر وأرس عائشــة التــي أعيــدت إىل املدينــة واعتزلــت السياســة)3).

ــام،  ــة وايل الش ــام معاوي ــه الس ــي علي ــم ع ــى حك ــر ع ــر األك ــل اخلط مث
ــع  ــح، ورف ــد الفت ــا بع ــه واليته ــذ تولي ــًا من ــًا قوي ــا حك ــس فيه ــد أس وكان ق
ــل واالرســتقراطية القرشــية  ــان، وأصبــح رأس حتالــف القبائ ــأر لعث شــعار الث
الــذي اســتعاد نفــوذه بشــكل علنــي بعــد أن كان يتمتــع بــه بشــكل مقنــع خــال 

ــان)4). ــد عث عه

4- معاوية ووالية الشام.

)1) طه حسن، الفتنة الكرى عي وبنوه، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، 
ص 31، 32. 

)2) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3، ص 480 - 483، 486. 
)3) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مصدر سابق جزء 2، ص 183. 

العاملية، بروت،  الدار  فرحية،  أنيس  ترمجة  العربية،  العرب واالسام واخلافة  بليايف،   (4(
1973، ص 195. 
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ــن  ــة ب ــة مبكــرًا. فقبــل اإلســام هاجــر إليهــا أمي ارتبطــت الشــام ببنــي أمي
عبــد شــمس بعــد أن فشــل يف نزاعــه عــى النفــوذ مــع عمــه هاشــم وكان هــذا 
ــة  ــة بالشــام يف رحل ــة قريــش التجاري ــن البيتــن)1). وكانــت عاق ــزاع ب أول ن
الصيــف عــر قافلــة أيب ســفيان. وعندمــا بــدأت الفتوحــات ســلم أبو بكــر قيادة 
أحــد اجليــوش الثاثــة إىل يزيــد بــن أيب ســفيان الــذي كان مكلفــًا بفتــح دمشــق، 
ــه عــام 18 هـــ، لينتقــل املنصــب بشــكل شــبه  ــى وفات ــم ســلمه حكمهــا حت ث
وراثــي إىل أخيــه معاويــة، الــذي أنشــأ إدارة عــى غــرار اإلدارة الروميــة وأســس 
قــوة عســكرية كبــرة بريــة وبحريــة، أغــدق عليهــا العطــاء فكانــت خملصــة لــه 
وأصبــح بفضلهــا عصيــًا عــى العــزل. وكان معاويــة واليــًا عــى دمشــق يف عهــد 
عمــر، فضــم إليــه عثــان الشــام كلهــا، فأصبحــت واليته تشــمل دمشــق ومحص 
واألردن)2). وكان معاويــة يتحــن الفرصــة للوثــوب إىل ســلطة اخلافــة فجاءتــه 
منــذ وصــول أحــد أركان البيــت األمــوي إىل اخلافــة، وقــد »مــى عثــان إىل 
رمحــة اهلل وقــد خلــف الدولــة األمويــة قائمــة بالفعــل بفضــل مــا مكــن هلــا يف 
األرض وبخاصــة يف الشــام وبفضــل مــا مكــن للمبــادئ األمويــة املجافيــة لروح 
اإلســام مــن إقامــة امللــك الوراثــي واالســتئثار باملغانــم واألمــوال واملنافــع ممــا 
أحــدث خلخلــة يف الــروح اإلســامي العــام«)3). فاحلقيقــة أن الدولــة األمويــة 
كانــت قائمــة يف الشــام بشــكل غــر رســمي يف عهــد عثــان، ومل يكــن ينقــص 

)1) املقريزي، النزاع والتخاصم فيا بن بني أمية وبني هاشم، دار ومكتبة بيبليون، بيبلوس، 
لبنان، ال ت، ص 21. 

)2) حممد عارة، اإلسام وفلسفة احلكم، مرجع سابق، ص 102. 
)3) سيد قطب، العدالة اإلجتاعية يف اإلسام، مرجع سابق، ص 161. 
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لإلعــان عــن قيامهــا رســميًا إال موتــه. أتقــن معاويــة لعبــة التحالفــات القبليــة 
فقــّرب إليــه الكلبيــن وهــم أقــوى القبائــل اليمنيــة يف الشــام وصاهرهــم، ويف 
الوقــت نفســه نجــح يف اســتالة القيســين بزعامــة الضحــاك بــن قيــس وزفــر بن 
احلــارث ونائــل بــن قيــس فقاتلــوا معــه ضــد عــي)1). طــوع معاوية مجيــع زعاء 
القبائــل يف الشــام ونجــح يف حشــد قبائلهــم إىل جانبــه حتــت شــعار حماســبة قتلــة 

عثــان خمفيــًا حقيقــة نوايــاه وأطاعــه.

5- احلرب مع معاوية:

ــدم  ــق وع ــك باحل ــى التمس ــإرصاره ع ــام ب ــه الس ــي علي ــم ع ــاز حك امت
املســاومة والتســويف يف تطبيــق اإلســام مهــا كان الثمــن، لكــن هــذا املســتوى 
ــش دون  ــار وجي ــن وأنص ــود معاون ــكلة وج ــه مش ــة واج ــن املبدئي ــع م الرفي
ــى أن  ــة حت ــزام والطاع ــات وااللت ــول والرغب ــث املي ــن حي ــه م ــتوى نفس املس
عــددًا مــن قادتــه مل يتحمســوا كثــرًا لقوانينــه الصارمــة. وكان جيــش اخلافــة 
الــذي ورثــه عــي )ع(، مفــككًا أصابــه مــرض التدخــل يف السياســة منــذ مقتــل 
ــن  ــا ح ــت أوجه ــد أن بلغ ــه، بع ــة يف صفوف ــروح القتالي ــت ال ــر)2)، وخفت عم

)1) يوسف العش، الدولة األموية واألحداث التي سبقتها ومهدت هلا ابتداء من فتنة عثان، 
دار الفكر، دمشق، ط5، 1998، ص 185، 186. 

)2) رد عي عليه السام عى من طالبه بإقامة احلد عى قتلة عثان »إين لست أجهل ما تعلمون، 
ولكن كيف أصنع بقوم يملكونا وال نملكهم، ها هم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم 
وثابت إليهم أعرابكم وهم خالكم يسومونكم ما شاؤوا فهل ترون موضعًا لقدرة عى 
« ويظهر من كامه  ترونه...  رأيًا  إال  أرى  قال فا واهلل ال  قالوا ال،  تريدون؟  يشء مما 
املستوى الذي بلغه اجليش من عدم الطاعة واالنضباط. الطري، تاريخ األمم وامللوك، 
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ــا  ــام الفتوحــات األوىل ويطمــع بغنائمهــم، بين كان يقاتــل أعــداء خارجيــن أي
ــن. ــداء داخلي ــه أع ــح اآلن يواج أصب

اســتنفد عــي عليــه الســام الطــرق الدبلوماســية قبــل الوصــول إىل احلــرب 
فأرســل موفــدًا إىل معاويــة إلقناعــه باالمتثــال ألمــر اخلليفــة والتنحــي دون إراقة 
الدمــاء. رفــض معاويــة واســتدعى عمــروًا بــن العــاص الــذي كان معتكفــًا يف 
ــة وهــو يبكــي عثــان وينعــاه  فلســطن وناقــًا عــى عثــان)1)، فقــدم إىل معاوي
كــا تبكــي امــرأة، فوافــق معاويــة عــى منحــه واليــة مــرص كثمــن لتحالفــه معــه 

ضــد عــي )ع(، وعّبــأ اجليــش فأصبحــت احلــرب حتميــة)2).

ــام يف  ــه الس ــي علي ــش ع ــة جي ــت كف ــن فرجح ــان يف صف ــدم اجليش اصط
ــرة  ــرح فك ــة أدى إىل ط ــش معاوي ــل جي ــن قب ــف م ــع املصاح ــن رف ــة لك البداي
التفــاوض وإعــان اهلدنــة. أتــاح وقــف احلــرب الفرصــة أمــام جيــش الشــام 
ــروح  ــف ال ــم إىل ضع ــوة إىل التحكي ــا أدت الدع ــه، بين ــم صفوف ــادة تنظي إلع

مصدر سابق، ج3، ص 458. 
)1) عزل عثان عمروًا عن تويل اخلراج فبدأ ينتقده وقد جتادل معه فتفاخرا بآبائها يف اجلاهلية 
عى  الزبر  وابن  )ع(  عليًا  حيرض  وصار  عليه  حاقدًا  اخلليفة  عند  من  عمرو  خرج  ثم 
بلغه  فلا  قتل،  أن  إىل  اخلليفة  يبال بحصار  فلسطن ومل  اعتكف يف قرصه يف  ثم  عثان، 
تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 3،  الطري،  بثأره.  باكيًا ومناديًا  مقتله خرج 

ص 392، 393. 
)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 289، 293. أيضًا الدينوري أبو 
حنيفة أمحد بن داود، األخبار الطوال، حتقيق عبد املنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، 
تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق،  القاهرة، ط1، 1960، ص 157. أيضًا الطري، 

جزء 3، ص 560، 561. 
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ــذا  ــرق ه ــن ف ــري ب ــجام الظاه ــدان اإلنس ــة وفق ــش اخلاف ــدى جي ــة ل القتالي
اجليــش. عــارض عــي عليــه الســام وأركانــه فكــرة التحكيــم وحــذر أصحابــه 
مــن القبــول هبــا »عبــاد اهلل امضــوا عــى حقكــم وصدقكــم وقتــال عدوكــم... 
ــًا ومكيــدة«)1)، فهــي  وحيكــم واهلل مــا رفعوهــا )املصاحــف( إال خديعــة ووهن
منــاورة أعطــت معاويــة فرصــة الظهــور كنــد ســيايس للخليفــة بعــد أن كان جمرد 
ــام  ــه الس ــي علي ــش ع ــادة جي ــزم ق ــي. مل يلت ــة الرشع ــى اخلليف ــرد ع واٍل متم
ــم وقــد راقــت هــذه  ــول بالتحكي بموقفــه فارتفعــت األصــوات تدعــو إىل القب
الدعــوة للقيــادات القبليــة التــي ال تعــرف االنضبــاط العســكري، وأصبــح رأي 
ــرأي واإلرصار  ــداء ال ــن إب ــؤالء م ــل ه ــم انتق ــم، ث ــًا إىل التحكي ــة داعي األغلبي
ــى  ــه ع ــان حلمل ــر عث ــبه مص ــر يش ــام بمص ــه الس ــي علي ــد ع ــه إىل هتدي علي
ــم  ــس زعي ــن قي ــعث ب ــؤالء األش ــى رأس ه ــم)2). وكان ع ــوخ لرأي الرض
القبائــل اليمنيــة وكان يف األســاس عامــًا لعثــان عــى أذربيجــان وكان عثــان 
قــد تــرك لــه خراجهــا فعزلــه عــي )ع(. وقــد حــاول وقــف احلــرب مــع معاويــة 
ــه الســام أن يذهــب إىل  ــم)3)، فقــد طلــب مــن عــي علي ــل خدعــة التحكي قب
لقــاء معاويــة الســتطاع غرضــه مــن التحكيــم فعــاد مــن عنــده أشــد اقتناعــًا 
بالتحكيــم، مــا أثــر عــى معنويــات اجليــش فأصبــح عــي عليــه الســام 
ــد  ــة. وق ــه يف النهاي ــرض رأي ــذي ف ــامي ال ــار االستس ــام التي ــة أم ــه قل وأركان

)1) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 316. 
)2) املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، مصدر سابق، جزء 2، ص 616. 

)3) حممد عارة، اإلسام وفلسفة احلكم، مرجع سابق، ص 107. 
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ســمى اإلمــام )ع( عبــد اهلل بــن عبــاس ليمثلــه يف مفاوضــات التحكيــم، لكــن 
األشــعث بــن قيــس ومعــه اليانيــة تدخلــوا جمــددًا وفرضــوا اســم أيب موســى 
ــة  ــام يف الكوف ــه الس ــي علي ــن ع ــاس ع ــّذل الن ــد خ ــذي كان ق ــعري ال األش
وهناهــم أن خيرجــوا معــه فوصفــه عــي عليــه الســام بالعــدو)1)، فقــال هلــم عي 
ــوين اآلن، ال أرى أن  ــا تعص ــر ف ــوين يف أول األم ــد عصيتم ــام »ق ــه الس علي
ــعث  ــة األش ــت ذريع ــم وكان ــى موقفه ــم أرصوا ع ــى«)2)، لكنه ــا موس أويل أب
ــي  ــن ع ــافة ب ــف املس ــو يف منتص ــاوض وه ــة يف التف ــر مرون ــعري أكث أن األش
عليــه الســام ومعاويــة)3). وقــد وضــع عــي عليــه الســام ومعاويــة وثيقتــان 
ــي )ع(،  ــن لع ــرة املؤمن ــب إم ــى لق ــوي ع ــرو أن حتت ــض عم ــاش، فرف للنق
فقــام األشــعث جمــددًا بالضغــط عــى املرتدديــن مــن جيــش عــي عليــه الســام 
ــديدة  ــه الســام منازعــة ش ــازع أصحــاب عــي علي ــازل، فتن ــذا التن ــول هب للقب
ــى  ــام حت ــه الس ــي علي ــم ع ــن اس ــة ع ــة اخلاف ــزع صف ــض ن ــول أو رف يف قب
تضاربــوا باأليــدي، فقــال األشــعث: أمــُح هــذا االســم، فهــدده مالــك األشــرت 
ــم بالتنســيق مــع معاويــة، ثــم انتفــض بوجهــه عــروة بــن أديــه أحــد  بالقتــل واهتُّ
زعــاء بنــي متيــم وكاد أن يفتــك بــه لكنــه نجــا مــن الربــة)4). تكتلــت حــول 
األشــعث قبيلتــه كنــدة وأعلنــت موقفهــا املؤيــد للتحكيــم، بينــا متــادت قبيلــة 

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مصدر سابق، جزء 2، ص 189. 
)2) ابن األثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 318. 

)3) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 37، 38. 
)4) املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، مصدر سابق، جزء 2، ص 617-618. أيضًا 

الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 6، ص 30، 31. 
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متيــم يف رفــض التحكيــم، وكادت احلــرب تنشــب بينهــا ومهــا مــن أكــر القبائل 
ــا  ــة. وعنده ــة واليمني ــن النزاري ــم ب ــذي انقس ــام ال ــه الس ــي علي ــش ع يف جي
انتــزع عــي عليــه الســام فتيــل احلــرب بــن القبيلتــن بإعانــه القبــول بحــذف 
لقــب اخلافــة عــن اســمه يف وثيقــة التحكيــم متأســيًا برســول اهلل الــذي قبــل 
بنــزع لقــب الرســالة عــن اســمه يف صلــح احلديبيــة)1). وأصبحــت قبيلــة متيــم 
ــا عــرف  ــواة مل التــي عــرت عــن رفضهــا بإطاقهــا شــعار »ال حكــم إال هلل« ن
الحقــًا بحركــة اخلــوارج. عمــت الفــوىض معســكر عــي عليــه الســام الــذي 
ــة وبــن رافــض وســاخط، كــا  ــم وموســوم باخليان انقســم بــن داٍع إىل التحكي
ــوا  ــم ونفض ــروا موقفه ــه غ ــوا عن ــم ودافع ــوا بالتحكي ــن طالب ــض الذي أن بع
ــام إىل  ــه الس ــي علي ــحب ع ــاذل)2). انس ــم بالتخ ــوا قائده ــه واهتم ــم من أيدي
ــغ  ــد بل ــروراء وق ــوه يف ح ــع معارض ــا جتم ــه بين ــم جيش ــادة تنظي ــة إلع الكوف
ــتعاد  ــم واس ــام حماورهت ــه الس ــي علي ــاول ع ــل)3) فح ــم 12000 مقات عدده
ــه  ــه عندمــا رأوا جديت عــددًا منهــم إىل معســكره، لكنهــم عــادوا وانفصلــوا عن
يف التزامــه بمفاوضــات التحكيــم وانتقلــوا مــن االحتجــاج إىل ممارســة العنــف. 
ــاورات  ــرد من ــة جم ــبة ملعاوي ــا بالنس ــح أهن ــات واتض ــدأت املفاوض ــد أن ب وبع
هدفهــا ابتــزاز اخلليفــة ومحلــه عــى تقديــم التنــازالت السياســية، انتقــل 

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مصدر سابق، جزء 2، ص 189، 190. 
املرصية،  النهضة  مكتبة  بدوي،  الرمحن  عبد  ترمجة  والشيعة،  اخلوارج  يوليوس وهلوزن،   (2(

1968، ص 5. 
)3) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 325، 326. 
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ــم  ــة عثــان، ث اخلــوارج إىل النهــروان)1). طــال النقــاش بــن احلكمــن يف قضي
اتفقــا عــى خلــع كل مــن عــي عليــه الســام ومعاويــة وتــرك اخلافــة شــورى 
ــعري  ــمى األش ــف، فس ــكل خمتل ــم بش ــا تكل ــن كًا منه ــلمن، لك ــن املس ب
ــفيان)2).  ــن أيب س ــة ب ــرو معاوي ــمى عم ــا س ــة، بين ــر للخاف ــن عم ــد اهلل ب عب
وباملحصلــة نجــح ابــن العــاص يف اســتدراج األشــعري إىل التنــازل عــن حــق 
يتمتــع بــه عــي عليــه الســام دون خصمــه وهــو اخلافــة، وإظهــار معاويــة كنــد 
لعــي )ع(، ثــم انفــض املؤمتــر عــى غــر وفــاق وعــادت تباشــر احلــرب تلــوح 
مــن جديــد، وقــد رأى عــي عليــه الســام أن كل مــا جــرى خــرق للوثيقــة التــي 
ــه  ــزام ب ــى االلت ــان ع ــد احلك ــذي تعه ــرآن ال ــم الق ــابقًا وحلك ــا س ــق عليه اتف

.(3 مســبقًا)

6-حرب اخلوارج:

بعــد فشــل مؤمتــر التحكيــم انشــغل عــي عليــه الســام يف حــرب اخلــوارج 
ــتئصال  ــن اس ــد م ــكان ال ب ــاس ف ــى الن ــدوا ع ــات واعت ــوا الطرق ــن قطع الذي
ــه  ــي علي ــم ع ــد هزمه ــًا فق ــة. وفع ــال معاوي ــودة إىل قت ــل الع ــم قب خطره
الســام يف النهــروان وقتــل زعيمهــم. لكــن حــرب اخلــوارج يف العــراق أتاحــت 
ــرص  ــده م ــقطت بي ــام فس ــاد الش ــارج ب ــوذه خ ــيع نف ــة لتوس ــة ملعاوي الفرص
ــدأ جيشــه يشــن غــارات عــى العــراق  ــرة وب واليمــن وبعــض احلجــاز واجلزي

)1) املصدر نفسه، جزء 3، ص 326، 341. 
)2) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 42. 

)3) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 332، 333. 
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ــاع)1). ــع الدف ــد أن كان يف موق ــوم بع ــع اهلج ــًا إىل موق منتق

7-نقاط الضعف يف جيش عي )ع(:

ــه  ــي علي ــش ع ــف يف جي ــاط الضع ــن نق ــة م ــداث جمموع ــرت األح أظه
الســام منعتــه مــن حتقيــق النــرص عــى معاويــة. مل تكــن بيعــة املســلمن واجلنــود 
لعــي عليــه الســام بعــد عثــان امتــدادًا لبيعــة الغديــر كواجــب رشعــي إهلــي 
بلغــه رســول اهلل، بــل كانــت بيعــة الــرورة التــي يمكــن نقضهــا يف أي وقــت. 
ويف معركــة اجلمــل كان االلتــزام باملوقــف القبــي ظاهــرًا يف اجليــش ويف صفــن 
ــف  ــن بموق ــراد ملتزم ــود كأف ــل اجلن ــدة ومل يقات ــل كوح ــة تقات ــت القبيل كان
مبدئــي يدافعــون عنــه. ازدادت املنازعــات القبليــة داخــل اجليــش وعمــت فيــه 
الــروح اإلهنزاميــة وكثــر فيــه املتخاذلــون واالنتهازيــون. وهــذا اجليــش الــذي 
بــدأ يتدخــل يف السياســة خــال عهــد عثــان رافعــًا شــعار اإلصــاح، ثــم قتــل 
ــي  ــه الت ــذت قيادات ــلطة، أخ ــن إىل الس ــات الطامع ــس يف رصاع ــة وانغم اخلليف
ــام معــدودة تلجــأ إىل القــوة والضغــط لفــرض  ذاقــت طعــم الســلطة ولــو ألي
ــة  ــة للخليف ــاط والطاع ــا االنضب ــد لدي ــبة، ومل يع ــا مناس ــي تراه ــرارات الت الق
ــذه  ــف ه ــال موق ــن خ ــوح م ــر بوض ــا ظه ــو م ــها، وه ــحته بنفس ــذي رش ال
ــت  ــم فضغط ــى التحكي ــرتض ع ــا اع ــام عندم ــه الس ــي علي ــن ع ــادات م القي
ــا زاد  ــة)2). وم ــكرية والرشعي ــا العس ــاوزة صاحياهت ــه متج ــول ب ــه للقب علي

تاريخ  اليعقويب،  أيضًا   .379  ،378  ،376  ،375  ،359 ص   ،3 جزء  نفسه،  املصدر   (1(
اليعقويب، مصدر سابق، جزء 2، ص 195 - 196. 

)2) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 316، 317. 
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الطــن بلــة انفصــال عــدد كبــر مــن اجلنــود بعــد التحكيــم، واهنــاك عــي عليــه 
الســام يف حرهبــم، مــا أدى إىل نقــص يف عديــد اجليــش واضطــرار عــي عليــه 
ــه  ــادة بنائ ــاك يف إع ــه إىل اإلهن ــن حيات ــن م ــنتن األخرت ــوال الس ــام ط الس
عــى معايــر موحــدة مــن الــوالء والتجانــس واالنضبــاط، فتمكــن مــن حشــد 
ــراق)1)، وكان  ــى الع ــامين ع ــات الش ــف هج ــح يف وق ــل ونج 40000 مقات
يســتعد حلــرب معاويــة وإهنــاء متــرده، لكنــه اغتيــل عــى يــد اخلــوارج يف هــذه 
ــل  ــامية. وص ــة اإلس ــاء الدول ــرشوع بن ــهادته م ــار بش ــذات لينه ــروف بال الظ
عــي عليــه الســام إىل احلكــم يف ظــل حــرب أهليــة، وقــد تآمــرت عليــه خمتلــف 
األطــراف بــا فيهــا تلــك املحســوبة عليــه واملقاتلــة يف صفوفــه فلــم يتمكــن مــن 
إعــادة مؤسســة اخلافــة إىل طبيعتهــا بعــد أن اهنــارت يف عهــد عثــان، وتصــدى 
ــود،  ــر املنش ــاز التغي ــمح بإنج ــم وال تس ــى احلك ــجع ع ــروف ال تش ــل ظ يف ظ
وقــد خلصهــا عــي عليــه الســام بعبارتــن: »عجبــًا واهلل يميــت القلــب وجيلــب 
اهلــّم مــن اجتــاع هــؤالء القــوم عــى باطلهــم وتفرقكــم عــن حقكــم«)2)، و »ال 

ــاع »)3). ــن ال يط رأي مل

ثامنًا: خافة احلسن )ع( القصرة.

كان قيــس بــن ســعد بــن عبــادة عــى رأس اإلجتــاه الــذي يدعــو إىل اســتمرار 

)1) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مصدر سابق، جزء 1، ص 145. أيضًا ابن االثر، الكامل 
يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 404. 

)2) اإلمام عي، هنج الباغة، مصدر سابق، ص 76، 77. 
)3) املصدر نفسه، ص 78. 
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ــد  ــام 40 هـــ، وق ــن )ع( يف ع ــع احلس ــن باي ــة، وكان أول م ــع معاوي ــرب م احل
اشــرتط احلســن )ع( عــى مــن بايعــه الطاعــة قائًا:«إنكــم مطيعــون، تســاملون 
مــن ســاملت وحتاربــون مــن حاربــت«)1(. وقــد رأى البعــض يف هــذا الــكام 
ــن  ــة احلس ــوا مبايع ــة فحاول ــع معاوي ــلم م ــول بالس ــة القب ــًا إىل إمكاني تلميح
)ع( فقالــوا لــه: أبســط يــدك نبايعــك عــى مــا بايعنــا عليــه أبــاك وعــى حــرب 
ــا كان  ــم م ــاذ اهلل أن أبايعك ــن مع ــال احلس ــام فق ــل الش ــن أه ــن الضال املحّل
ــة  ــل اخلليف ــد صّدهــم احلســن )ع( ألن احلســن )ع( يمث ــًا«)2(. وق احلســن حي
ــائل  ــن )ع( الرس ــادل احلس ــابيع تب ــة أس ــال بضع ــلمن. وخ ــي للمس الرشع
مــع معاويــة)3)، وفيــا وصــل معاويــة بجيشــه إىل مســكن، عســكر احلســن )ع( 
ــًا نفســية اســتهدفت زعزعــة معنويــات جيــش  ــة حرب يف املدائــن، وشــن معاوي
احلســن )ع( فأشــاع يف صفوفــه أن قيــس بــن ســعد قــد صالــح معاويــة وأشــاع 
يف عســكر قيــس أن احلســن )ع( قــد صالــح. وأرســل معاويــة وفــدًا إىل احلســن 
)ع( فلــا خــرج أعضــاء الوفــد مــن لقائــه أخــذوا يشــيعون أنــه قــد وافــق عــى 
الصلــح، ومل يكــن العســكر يشــككون يف صدقهــم فأصاهبــم االضطــراب)4). 
ــعد)5).  ــن س ــس ب ــل قي ــر مقت ــك خ ــد ذل ــة بع ــاب معاوي ــاع أصح ــم أش ث
ــة  ــة العراقي ــارت اجلبه ــد اهن ــة فق ــر صعوب ــن )ع( أكث ــروف احلس ــت ظ أصبح

)1) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 402. 
)2) ابن قتيبة، اإلمامة والسياسة، مصدر سابق، جزء 1، ص 163. 

)3) األصفهاين عي بن احلسن أبو الفرج، مقاتل الطالبين، النجف، 1385 هـ، ص 35، 38. 
)4) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مصدر سابق، جزء 2، ص 214، 215. 

)5) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 404. 
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ــأ  ــن )ع( فتواط ــش للحس ــادة اجلي ــة ق ــرت خيان ــي )ع(، وظه ــهادة ع ــد ش بع
ــم  ــه إىل صفــه)1( ث ــة وانحــاز مــع فرقت ــاس مــع معاوي ــن عب ــد اهلل ب ــده عبي قائ
ــراح)2).  ــب بج ــال وأصي ــة اغتي ــرض ملحاول ــن )ع( وتع ــة احلس ــت خيم انتهب
يف ظــل هــذه الظــروف أيقــن احلســن )ع( باســتحالة احلــرب مــع معاويــة فعقــد 
ــه أن يعمــل بكتــاب اهلل  ــه عــن احلكــم مشــرتطًا علي ــه في ــازل ل معــه صلحــًا تن
ــد  ــد ألح ــة أن يعه ــس ملعاوي ــه لي ــن وأن ــاء الصاحل ــرة اخللف ــه وس ــنة نبي وس
مــن بعــده وأن يكــون األمــر شــورى بــن املســلمن بعــده، وأن يأمــن النــاس 
عــى أنفســهم وأمواهلــم وذراريــم)3(. قــال احلســن )ع( لشــيعته مــررًا قــرار 
الصلــح الــذي صعــب عــى بعضهــم أن يتقبلــه: »مــا أردت بمصاحلتــي معاويــة 
إال أن أدفــع عنكــم القتــل عندمــا رأيــت مــن تباطــؤ أصحــايب عــن احلــرب.. 
فصاحلــت بقيــًا عــى شــيعتنا خاصــة مــن القتــل فرأيــت دفــع هــذه احلــروب إىل 
يــوم مــا«)4(. لكــن معاويــة مل يلبــث أن نقــض كل بنــود الصلــح وأعلــن ذلــك 

ــة)5). ــل الكوف ــام أه ــه أم ــة ل ــة يف خطب رصاح

تاسعًا: الدولة األموية.

)1) األصفهاين، مقاتل الطالبين، مصدر سابق، ص 42. 
)2) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مصدر سابق، جزء 2، ص 215. 

)3) باقر رشيف القريش، حياة اإلمام احلسن بن عي، دار الباغة، بروت، 1993، ص 226. 
)4) الدينوري، االخبار الطوال، مصدر سابق، ص 221-220. 

التآخي للطباعة والنرش  )5) األسعد بن عي، صلح اإلمام احلسن )ع( من منظور آخر، دار 
والتوزيع، بغداد، 2005، ص 54-53. 
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اســتتب أمــر احلكــم رســميًا ملعاويــة بعــد صلحــه مــع احلســن )ع(، ونجــح 
يف ترســيخ قــوة دولتــه املوجــودة أصــًا حتــت مســمى واليــة الشــام فأصبحــت 
ــارص  ــدة عن ــة بع ــذه الدول ــازت ه ــد امت ــلمن، وق ــة املس ــمى خاف ــت مس حت

أمنــت هلــا قــوة ومنعــة:

ــدة  ــر مقي ــة غ ــة معاوي ــيلة«، فسياس ــرر الوس ــة ت ــدأ »الغاي ــا مب - اعتاده
ــه. ــول إىل أهداف ــأي يشء للوص ــام ب ــه القي ــن ل ــة ويمك ــدود رشعي بح

ــب  ــل بالرتغي ــاء القبائ ــتالة رؤس ــة واس ــات القبلي ــج التحالف ــادة نس - إج
ــام. ــة يف الش ــية واليمني ــتالة القيس ــن اس ــة م ــن معاوي ــد متك ــب، وق والرتهي

- جلــأ معاويــة إىل التنظيــم العشــائري ألحــكام ســيطرته عــى الكوفــة التــي 
ــكان  ــل ف ــى القبائ ــة ع ــة موزع ــاء املدين ــت أحي ــة، وكان ــل املعارض ــت معق كان
ــة  ــى املدين ــع ع ــد وض ــر ق ــًا)1). كان عم ــًا وقوي ــا واضح ــي فيه ــام القب اإلنقس
أمــراء األجنــاد وقســم ســكاهنا اىل أعشــار ثــم إىل أســباع، وتألــف كل ســبع مــن 
عــدة عشــائر ووضــع عــى رأســه رئيســًا، وجعــل عــى كل عشــرة عريفــًا مــن 
أصحــاب الشــأن يف اإلســام، وظــل هــذا التقســيم قائــًا إىل أن قســمهم زياد إىل 
أربــاع يف أواخــر خافــة عمــر، وكانــت هــذه التقســيات تتــم عــى أســس قبلية. 
ــاء  ــاء واألمن ــاء والنقب ــات: العرف ــاب الراي ــوه أصح ــر يتل ــبع أم ــكل س وكان ل
ــة  ــرض معاوي ــم)2). وف ــاء يف دوره ــم العط ــون إليه ــاس ويدفع ــودون الن يق

العلمي،  للتقدم  الكويت  العربية اإلسامية، مؤسسة  املدينة  نشأة  الكوفة  )1) هشام جعيط، 
الكويت، ط1، 1986، ص 169، 170. 

)2) صالح أمحد العي، الكوفة وأهلها يف صدر اإلسام دراسة يف أحواهلا العمرانية وسكاهنا 
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ــاط  ــدوا يف ب ــاع أن يتواج ــباع واألرب ــاء األس ــاء ورؤس ــى األرشاف والعرف ع
ــة مــن الــوايل التشــدد مــع العرفــاء ورؤســاء  الــوايل باســتمرار. وطلــب معاوي
األربــاع والنــاس)1). وكان الــوايل يغــدق عــى العريــف املــال مــن جهــة، لكنــه 
ــه ويأخــذه  ــاء عرافت ــه عــى ذنــب أي فــرد مــن أبن مــن جهــة أخــرى كان يعاقب
بتجــاوز واخطــاء أي مــن أبنــاء العشــرة، فــكان العريــف املقــرص يســرَّ وينفــى 
إىل مــكان بعــان الــزارة )يف البحريــن()2). وقــد طلــب الــوايل مــن العرفــاء أن 
يكتبــوا لــه أســاء الغربــاء الذيــن يدخلــون الكوفــة وطلبــة أمــر املؤمنــن أي كل 
ــع أي  ــلطة وقم ــاء الس ــتميت إلرض ــف يس ــح العري ــة، فأصب ــارص املعارض العن

معــارض مــن عشــرته خوفــًا عــى نفســه وطمعــًا باملــال.

- وضــع بيــد وايل الكوفــة ويف قــرصه بيــت املــال ودار الــرزق بــن الكوفــة 
والســواد وكانــت كل االرض الزراعيــة بيــده وكان عطــاء اجلنــد والقبائــل بيــده 

فضمــن والءهــم.

- بنى اجليش عى أسس قبلية.

ــة،  ــة واالقتصادي ــا اخلاص ــا امتيازاهت ــكرية هل ــة عس ــش اىل طبق ــول اجلي - حت
ــازات،  ــذه اإلمتي ــتمرار ه ــا اس ــن هل ــذي يضم ــم ال ــذا احلك ــة هل ــي خملص وه

وتنظياهتم، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، بروت، ط1، 2003، ص 133، 134، 
 .146 ،140 ،139 ،137 ،136

)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 191، 199، 200، 201. 
)2) ياقوت احلموي شهاب الدين ابو عبد اهلل، معجم البلدان، القاهرة 1960، جزء 4، ص 

 .150
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مــع تعزيــز وضــع جيــش الشــام بشــكل خــاص ومنحــه أعطيــات تفــوق بقيــة 
جنــود األمصــار ألنــه األداة األكثــر إخاصــًا وهــو الــذي تعتمــد عليــه الســلطة 

ــا. ــدة يف بقائه اجلدي

ــم  ــار بالغنائ ــد يف األمص ــاء اجلن ــتخدامها إلرض ــات واس ــييس الفتوح - تس
ــم. ــؤون احلك ــة وش ــل يف السياس ــن التدخ ــم ع ــم وإبعاده وإثرائه

اســتند معاويــة إىل كل عنــارص القــوة املوجــودة لديــه لتأمــن خضــوع األمــة 
الختيــاره ابنــه يزيــد وليــًا للعهــد. يف العــام 59 هـــ، وبعــد أن حصــل عــى تأييــد 
ــن  ــان ب ــي حس ــم اليمن ــري والزعي ــس الفه ــن قي ــاك ب ــي الضح ــم القي الزعي
بحــدل الكلبــي، اســتدعى مجيــع زعــاء القبائــل إىل قــرص اخلــراء يف دمشــق 
حيــث قدمــوا البيعــة ليزيــد. لكــن االحتفــال ظــل منقوصــًا ألن زعــاء احلجــاز 
تغيبــوا عنــه، فقــد فشــل مــروان بــن احلكــم يف محلهــم عــى تأييــد واليــة العهــد، 
وكان أبرزهــم احلســن بــن عــي عليــه الســام وعبــد اهلل بن الزبــر وعبــد اهلل بن 
عمــر وعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر. قــدم معاويــة إىل املدينــة للقائهــم وإقناعهــم 
أو إجبارهــم عــى البيعــة، فأغلــظ هلــم الــكام فغــادروا إىل مكــة، فلحقهــم إىل 
هنــاك وحاورهــم وســايرهم يف البدايــة فلــا مل يتجاوبــوا وضــع عليهــم صاحــب 
ــى  ــم واّدع ــم تكل ــاس، ث ــام الن ــه أم ــوا كام ــم إذا عارض ــره بقتله ــه وأم حرس
ــوا يرتبصــون بيعــة أولئــك النفــر. فلــا  ــاس وكان ــع الن أهنــم قــد بايعــوا، »فباي
ــم  ــم أرضيت ــون فل ــم ال تبايع ــم أنك ــم زعمت ــوا هل ــك وقال ــد ذل ــم بع طالبوه
ــى  ــردوا ع ــم أن ت ــا منعك ــوا م ــا. فقال ــا فعلن ــوا واهلل م ــم؟ قال ــم وبايعت وأعطيت
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الرجــل؟ قالــوا كادنــا وخفنــا القتــل«)1).

عارشًا: ثورة احلسن )ع(.

كانــت وفــاة معاويــة مــؤرشًا عــى حتميــة الصــدام مــع رافــي البيعــة ليزيد، 
وبشــكل خــاص مــع احلســن )ع( وعبــد اهلل بــن الزبــر. تلقــى وايل املدينــة أمــرًا 
ــدام  ــيًا لإلصط ــة حتاش ــوا إىل مك ــوة فانتقل ــم بالق ــة منه ــزاع البيع ــد بانت ــن يزي م
مــع الــوايل)2). يف الوقــت نفســه ظهــر أول نشــاط للحزب الشــيعي املعــارض يف 
الكوفــة منــذ احلكــم األمــوي هلــا مــن خــال اجتــاع عقــده زعــاء الشــيعة يف 
منــزل ســليان بــن رصد اخلزاعي بعــد أن بلغهــم امتناع احلســن )ع( وابــن الزبر 
وابــن عمــر عــن البيعــة ليزيــد)3(. وقــد رفــض املجتمعــون االعــرتاف بالنظــام 
ــع يف  ــات الوض ــرب انف ــى ق ــك ع ــد، ودّل ذل ــة يزي ــة خاف ــي وبرشعي الوراث
العــراق مــن ســيطرة األمويــن تزامنــًا مــع خــروج احلســن)ع( إىل مكــة ورفضــه 
البيعــة ليزيــد)4(. وقــد قــرر املجتمعــون دعــوة احلســن )ع( إىل العــراق لقيــادة 
احلــزب الشــيعي وإعــان الثــورة فأرســلوا إليــه الرســل والكتــب، وقــد وصلتــه 
ــه بقتلــه ولــو كان  ــدًا أصــدر أوامــره لعمائ ــه أن يزي يف الوقــت الــذي علــم في
ــتكال  ــة الس ــرصة والكوف ــولن إىل الب ــن )ع( رس ــث احلس ــد بع ــرم. وق يف احل

)1) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 3، ص 507، 511. 
)2) املصدر نفسه، جزء 4، ص 14، 16، 19. 

)3) ابن كثر أبو الفداء احلافظ، البداية والنهاية، )13 جزءًا(، مكتبة املعارف، بروت، 1966، 
جزء 8، ص 247. أيضًا ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 4، ص 20. 

)4) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 258. 
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ــم  ــرصة فل ــوله إىل الب ــا رس ــا. أم ــن أهله ــة م ــب البيع ــا وطل ــة أوضاعه دراس
يلــق أي جتــاوب بســبب الــوالء القبــي للســلطة وانتهــى مصلوبــًا يف ســاحة دار 
اإلمــارة)1(، وأمــا رســوله إىل الكوفــة مســلم بــن عقيــل فقــد لقــي جتاوبــًا كبــرًا 
يف البدايــة، لكــن وايل الكوفــة اجلديــد عبيــد اهلل بــن زيــاد اعتمــد عــى التنظيــم 
العشــائري الــذي كان قــد أسســه معاويــة، ونجــح يف كســب والء معظــم العرفاء 
والوجهــاء ســواء بإغــداق األمــوال عليهــم أو بتهديدهــم بحرماهنــم وحرمــان 
ــوالً  ــده، وص ــال كان بي ــت امل ــات، ألن بي ــات واملرتب ــن األعطي ــم م جنوده
ــن األرشاف  ــاد 20 م ــن زي ــب اب ــي. كان إىل جان ــل والنف ــم بالقت إىل هتديده
ورؤســاء األربــاع الذيــن خّذلــوا النــاس عــن نــرصة مســلم ونجحــوا بتطويــع 
أبنــاء عشــائرهم وفقــًا ملشــيئة الســلطة)2(. وهكــذا متكــن ابــن زيــاد مــن تنفيــذ 
انقــاب عــى مســلم بــن عقيــل، وانحــاز إليــه معظــم رؤســاء العشــائر الذيــن 
كاتبــوا احلســن ســابقًا، فانتهــى مســلم بــن عقيــل إىل الوقــوع يف قبضتــه بعــد أن 
وجــد نفســه وحيــدًا، وتــم إعدامــه مــع أحــد أبــرز قــادة احلــزب الشــيعي هانــئ 
بــن عــروة)3)، دون أن يتســبب ذلــك بــأي ردة فعــل يف الكوفــة. وقــد كان ابــن 

)1) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 4، ص 23. 
)2) خاطب أحد هؤالء األرشاف قومه قائًا: أيا الناس احلقوا بأهاليكم وال تعجلوا الرش وال 
تعرضوا أنفسكم للقتل فإن جنود أمر املؤمنن قد أقبلت وقد أعطى اهلل األمر عهدًا لئن 
أمتمتم عى حربه ومل تنرصفوا من عشيتكم أن حيرم ذريتكم من العطاء ويفرق مقاتلتكم 
بالغائب...  والشاهد  بالسقيم  الريء  يأخذ  وأن  طمع  غر  عى  الشام  أهل  مغازي  يف 

الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 260، 276، 277. 
)3) املصدر نفسه، جزء 4، ص 260. أيضًا ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 

4، ص 31 - 36. 
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زيــاد حريصــًا عــى تذكــر النــاس بمبــدأ الطاعــة الــذي ركــزت عليــه سياســة 
ــه أرشاف  ــر ومع ــد املن ــجنه »صع ــًا وس ــد أن رضب هانئ ــة، فبع ــة األموي الدول
النــاس ورشطــه وحشــمه.. ثــم قــال أمــا بعــد أيــا النــاس فاعتصمــوا بطاعــة 

اهلل وطاعــة أئمتكــم وال ختتلفــوا وال تفرقــوا فتهلكــوا »)1).

أدى ذلــك إىل بقــاء احلســن )ع( مــع أهــل بيتــه وثلــة مــن أنصــاره وحيــدًا يف 
ســاحة كربــاء. ويف هــذه الســاحة جتــى التيــار القبــي بــكل قوتــه حيــث اعتــر 
ــان الــذي  ــل عث ــدر، وملقت ــة يف ب ــي أمي ــى بن ــأر عشــائري لقت ــة ث املعركــة عملي
محلــه معاويــة لإلمــام عــي عليــه الســام وتــذرع بــه ليصــل إىل اخلافــة، حتــى 
ــل  ــه أن ييقت ــم يريدون ــن )ع( بأهن ــكر احلس ــن معس ــاء ع ــع امل ــرروا قط ــم ب أهن
عطشــانًا كــا قتــل عثــان عطشــانًا » قــال أبــو خمنــف.. جــاء مــن عبيــد اهلل بــن 
زيــاد كتــاب إىل عمــر بــن ســعد، أمــا بعــد َفُحــل بــن احلســن وأصحابــه وبــن 
ــن  ــر املؤمن ــوم أم ــي املظل ــي الزك ــع بالتق ــا ُصن ــرة ك ــه قط ــوا من ــاء ال يذوق امل
ــى  ــاج ع ــن احلج ــرَو ب ــعد عم ــن س ــر ب ــث عم ــال فبع ــان، ق ــن عف ــان ب عث
ــه وبــن  ــوا بــن احلســن وأصحاب مخســائة فــارس فنزلــوا عــى الرشيعــة وحال
املــاء أن يســقوا منــه قطــرة وذلــك قبــل قتــل احلســن بثــاث »)2). ويف روايــة 
أخــرى » ورد كتــاب ابــن زيــاد عــى عمــر بــن ســعد أن امنــع احلســن وأصحابه 

)1) الطري، تاريخ األمم وامللوك، مصدر سابق، جزء 4، ص 275. 
)2) املصدر نفسه، جزء 4، ص 311، 312. 
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املــاء فــا يذوقــوا منــه ُحســوة)1) كــا فعلــوا بالتقــي عثــان بــن عفــان«)2).

ــي روج  ــة الت ــى النظري ــز ع ــذي ارتك ــري ال ــراف الفك ــغ االنح ــد بل وق
ــت  ــا كان ــة ومه ــة - أي خليف ــم للخليف ــي يف احلك ــق اإلهل ــون باحل ــا األموي هل
مواصفاتــه - شــأنًا بعيــدًا حيــث أصبــح احلاكــم املغتصــب للســلطة وليــًا لأمــر 
واجــب الطاعــة ولــو كان ظاملــًا وفاســقًا، بينــا مّثــل اخلــروج عليــه وردعــه عــن 
ــن  ــر م ــد ظه ــرة. وق ــة كب ــن ومعصي ــن الدي ــًا ع ــم خروج ــبة إليه ظلمــه بالنس
خــال خطــاب بعــض القــوم للحســن )ع( وأصحابــه، قناعتهم أن احلســن)ع( 
بخروجــه خيــرج عــن الطاعــة ويفــرق وحــدة األمــة، ولذلــك فهــو يرتكــب ذنبــًا 
يســتوجب خلــوده يف النــار، وهــم إنــا جياهدونــه ويتقربــون إىل اهلل بســفك دمــه. 
واألمثلــة عــى ذلــك خــال أحــداث عاشــوراء كثــرة منهــا: قــال ابــن حــوزة: 
»يــا حســن أبــرش بالنــار«)3). وملــا قــال احلســن )ع(: »ســلوهم أن يكفــوا عنــا 
حتــى نصــي ففعلــوا، فقــال هلــم احلصــن إهنــا ال تقبــل فقــال لــه حبيــب بــن 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن آل رس ــاة م ــل الص ــت ال تقب ــر زعم مطه
ــدأ الطاعــة  ــا محــار«)4). وقــال عمــرو بــن احلجــاج مذكــرًا بمب وتقبــل منــك ي
ــم  ــوا طاعتك ــة الزم ــل الكوف ــا أه ــة: »ي ــي أمي ــة بن ــه سياس ــت علي ــذي قام ال
ومجاعتكــم، ال ترتابــوا يف قتــل مــن مــرق مــن الديــن وخالــف اإلمام.. وســمعه 

)1) ُحسوة: جرعة بقدر ما حُيس مرة واحدة. 
)2) الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داود، األخبار الطوال، مصدر سابق، ص 255. 

)3) ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مصدر سابق، جزء 4، ص 66. 
)4) املصدر نفسه، جزء 4، ص 70. 
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احلســن فقــال: يــا عمــرو بــن احلجــاج أعــّي حتــرض النــاس؟ أنحــن مرقنــا مــن 
الديــن أم أنتــم؟ واهلل لتعلمــّن لــو قبضــت أرواحكــم ومّتــم عــى أعالكــم أّينــا 
املــارق«)1). ويف مقابــل منطــق القبيلــة والطاعــة العميــاء للحاكــم، كان شــعار 
احلســن )ع( الدعــوة إىل احلــق والســر عــى خطــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــن  ــل م ــو مل يق ــق. فه ــاهلل أوىل باحل ــق ف ــول احل ــي بقب ــن قبلن ــال: »فم ــه، فق وآل
ــه  قبلنــي لــرشيف ومنزلتــي يف املســلمن وقرابتــي مــن رســول اهلل صــى اهلل علي
وآلــه ومــا إىل ذلــك. بــل قــال إن قبولــه يكــون بقبــول احلــق فهــو داِع مــن دعاته، 
ــه إليهــم مــن احلــق  ــا حيمل ــه مل ــا يقبلون ــاس داعــي احلــق فإن ــل الن ــا يقب وحين
واخلــر ال لنفســه، ويف هــذا تعــاٍل وتســاٍم عــن التنافــر القبــي)2). وعبثــًا حــاول 
احلســن )ع( وأصحابــه يف كل كامهــم مــع القــوم تذكرهــم بــا يمثــل احلســن 
)ع( مــن هنــج القــرآن واالســام والعــدل وبــا يمثــل يزيــد مــن فســق وفجــور 
وانحــراف وظلــم، فقــد اختلطــت األمــور إىل أن كاد احلــق أن يطمــس بســبب 
ســطوة املــال والعشــرة والســلطة، فــكان اخليــار الوحيــد املتــاح للحســن )ع( 
أن يرســخ وإىل األبــد، بدمائــه ودمــاء أهــل بيتــه وأصحابــه الفــارق بــن التيارين 
بحيــث يســتحيل عــى الظلــم بعــد ذلــك أن يكتســب أيــة رشعيــة، ويســتحيل 
ــورة  ــن )ع( الص ــر احلس ــد أن أظه ــام بع ــوب اإلس ــس ث ــاق أن يلب ــى النف ع

احلقيقيــة هلــذا الديــن.

)1) املصدر نفسه، جزء 4، ص 67. 
)2) حممد مهدي شمس الدين، ثورة احلسن ظروفها اإلجتاعية وآثارها اإلنسانية، دار الغكر، 

بروت، 1974، ص 140. 
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حادي عرش: اخلامتة.

ــه بابتعــاد  ــه وآل ــدأ بعــد ارحتــال الرســول صــى اهلل علي ــذي ب االنحــراف ال
بعــض املســلمن عــن توجيهــات الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه ونقضهــم لبيعــة 
ــف  ــو خال ــه ول ــا يرون ــق م ــة وف ــخيص املصلح ــم بتش ــة حقه ــر بذريع الغدي
ــخيص  ــق بالتش ــذا احل ــره، وه ــه وأوام ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــخيص الرس تش
ــتخدمته  ــروادة اس ــان ط ــة حص ــي كان بمثاب ــطي قب ــار وس ــيطرة تي أدى إىل س
الفئــة األرســتقراطية القرشــية لتصــل إىل احلكــم أوالً، ثــم لتمهــد الطريــق لتصل 
ــل  ــة قب ــم مك ــت حتك ــي كان ــدًا، والت ــة حتدي ــتقراطية األموي ــلطة األرس إىل الس
اإلســام، لتعــود وتتســلل اىل احلكــم وهــي ترتــدي هــذه املــرة ثــوب اإلســام 
ولتحيــي الــروح القبليــة مــن جديــد بعــد أن بــذل رســول اهلل كل جهــده للقضاء 
ــة اإلنحــراف عــن مــا خططــه  عليهــا مــن نفــوس املســلمن. لقــد كانــت بداي
ــق املســلمن  ــر عمــر، لكــن اهلل مل ي ــة بتعب ــه فلت ــه وآل رســول اهلل صــى اهلل علي
ــر إىل  ــل األم ــى وص ــتفحل حت ــراف اس ــذا االنح ــّور، ألن ه ــا تص ــا ك رّشه
ــي  ــاول ع ــد ح ــاء. لق ــن )ع( يف كرب ــل احلس ــة قت ــع اإلم ــهال وترشي استس
عليــه الســام جلــم هــذا االنحــراف والعــودة بالدولــة إىل صفائهــا عنــد تســلمه 
ــدًا  ــدًا بعي ــغ ح ــد بل ــرتاء كان ق ــك ألن االه ــن ذل ــن م ــه مل يتمك ــة لكن اخلاف
ــه  ــت أوصال ــذي قطع ــش ال ــوف اجلي ــة يف صف ــا وخاص ــي ورثه ــة الت يف الدول
الــوالءات القبليــة، وألن الفئــة املســتأثرة بالســلطة واملســتفيدة مــن أمــوال بيــت 
ــة  ــع مفاصــل الدول ــيطرت عــى مجي ــد س ــت ق ــر مــرشوع كان ــال بشــكل غ امل
ــول  ــًا حت ــدا واضح ــد ب ــم إىل يزي ــال احلك ــع انتق ــام. وم ــاد الش ــة يف ب وخاص
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اخلافــة إىل ملــك وراثــي، وقــد بلــغ هــذا االنحــراف العمــي والفكــري حــدًا 
ــة إضفــاء صبغــة اإلســام عــى  ــو أمي ــه، إذ حــاول بن ال يمكــن الســكوت علي
كل انحرافاهتــم مــن خــال ادعــاء احلــق اإلهلــي يف احلكــم ووجــوب الطاعــة 
للحاكــم وعــدم اخلــروج عــن اجلاعــة، وكادوا أن ينجحــوا يف إعطــاء حكمهــم 
ــؤوليته  ــن مس ــًا م ــن )ع( انطاق ــام احلس ــا رأى اإلم ــة. وعنده ــة الرشعي صف
ــذه  ــزع ه ــه لن ــًا أمام ــي متاح ــذي بق ــد ال ــق الوحي ــن، أن الطري ــظ الدي يف حف
الرشعيــة املزيفــة وإعطــاء الصــورة احلقيقيــة لإلســام املحمــدي األصيــل هــو 
ــذ  ــن )ع( من ــام احلس ــد أدرك اإلم ــًا. لق ــن باهظ ــا كان الثم ــورة مه ــان الث إع
ــف  ــى التحال ــب ع ــن التغل ــن م ــن تتمك ــكرية ل ــه العس ــة األوىل أن قوت اللحظ
القبــي املــوايل لبنــي أميــة، لكنــه أدرك أيضــًا أن مســؤوليته كإمــام تفــرض عليــه 
أن يســجل موقفــًا تارخييــًا ينتــزع وإىل األبــد كل رشعيــة مزيفــة حــاول األمويــون 
ادعاءهــا، فرســم بدمائــه ودمــاء أهــل بيتــه وأنصــاره صــورة اإلســام احلقيقــي 
التــي كاد االنحــراف األمــوي أن ينجــح يف طمســها وتشــويها، فأوصــل هــذا 
ــظ  ــة. وكان حف ــال القادم ــه، إىل األجي ــده وأبي ــام ج ــي، إس ــام احلقيق اإلس
ــذي حتقــق  ــح والنــرص ال اإلســام وهــو هــدف أهــم مــن احلكــم نفســه، الفت
يف كربــاء، والــذي قــال عنــه احلســن )ع( قبــل انطاقــه »ومــن ختلــف عنــا مل 

يبلــغ الفتــح«.

امل�سادر واملراجع

املصادر العربية:
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1- ابــن أيب احلديــد املعتــزيل، رشح هنــج الباغــة، حتقيــق حممــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، دار اجليــل، بــروت، ط1، 1987.

2- ابــن أيب طالــب عــي )ع(، هنــج الباغــة، رشح الشــيخ حممــد عبــده، دار 
األندلــس للطباعــة والنــرش، بــروت، ط2، 1963.

3- ابــن األثــر عــي بــن امحــد بــن ايب الكــرم، الكامــل يف التاريــخ، دار صادر 
للطباعــة والنــرش ودار بــروت للطباعــة والنرش، بــروت، 1965.

4- ابــن بطــال، العامــة أيب احلســن عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك ابــن 
ــى  ــال ع ــن بط ــي ت 449 هـــ، رشح اب ــم البلن ــي ث ــري القرطب ــال البك بط
صحيــح البخــاري، حققــه مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، 2015.

5- ابــن خلــدون عبــد الرمحــن املغــريب، كتــاب العــر وديــوان املبتــدأ واخلــر 
يف أيــام العــرب والعجــم والربــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الســلطان األكــر 

املعــروف بتاريــخ ابــن خلــدون، دار الفكــر، بــروت، 1988.

6- إبــن قتيبــة أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم ابــن قتيبــة الدينــوري، اإلمامــة 
والسياســة املعــروف بتاريــخ اخللفــاء، مؤسســة الوفــاء، بــروت، ط3، 1981.

ــة  ــة، )13 جــزءًا(، مكتب ــة والنهاي ــو الفــداء احلافــظ، البداي ــر أب ــن كث 7- اب
ــروت، 1966. ــارف، ب املع

8- األســدي، ســيف بــن عمــر الضبــي، الفتنــة األوىل ووقعــة اجلمــل، مجــع 
وتصنيــف أمحــد راتــب عمــر موســى، دار النفائــس، بــروت، ط1، 1972.
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ــو الفــرج، مقاتــل الطالبيــن، النجــف،  9- األصفهــاين عــي بــن احلســن أب
هـ.  1385

10- البــاذري أبــو احلســن أمحــد بــن حييــى بــن جابــر، فتــوح البلــدان، دار 
ومكتبــة اهلــال، بــروت، ط1، 1983.

ــدان،  ــم البل ــد اهلل، معج ــو عب ــن اب ــهاب الدي ــوت، ش ــوي ياق 11- احلم
.1960 القاهــرة 

12- الدينــوري أبــو حنيفــة أمحــد بــن داود، األخبــار الطــوال، حتقيــق عبــد 
املنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ط1، 1960.

13- الطــري حممــد بــن جريــر، تاريــخ األمــم وامللــوك ومــن كان يف زمــن 
كل منهــم، مؤسســة األعلمــي، بــروت، ال ت.

ــرأن،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر، جام ــن جري ــد ب ــري حمم 14- الط
تقديــم الشــيخ خليــل امليــس، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت، 

.1995

ــادن  ــب ومع ــروج الذه ــن، م ــن احلس ــي ب ــن ع ــو احلس ــعودي اب 15- املس
ــروت، ط1، 2010. ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــرة للطباع ــر، األم اجلوه

ــي هاشــم، دار  ــة وبن ــي أمي ــن بن ــا ب ــزاع والتخاصــم في ــزي، الن 16- املقري
ــان، ال ت. ــوس، لبن ــون، بيبل ــة بيبلي ومكتب

17- اليعقــويب امحــد بــن ايب يعقــوب، تاريــخ اليعقــويب، دار صــادر، بروت، 
.1960
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املراجع العربية:

ــر، دار  ــور آخ ــن منظ ــن )ع( م ــام احلس ــح اإلم ــي، صل ــن ع ــعد ب 1- األس
ــداد، 2005 ــع، بغ ــرش والتوزي ــة والن ــي للطباع التآخ

ــة  ــامية، مؤسس ــة اإلس ــة العربي ــأة املدين ــة نش ــام، الكوف ــط هش 2- جعي
الكويــت للتقــدم العلمــي، الكويــت، ط1، 1986.

ــم  ــداوي للتعلي ــة هن ــوه، مؤسس ــي وبن ــرى ع ــة الك ــه، الفتن ــن ط 3- حس
ــرة، 2012 ــة، القاه والثقاف

4- رسور حممــد مجــال الديــن، احليــاة السياســية يف الدولــة العربية اإلســامية 
خــال القرنــن األول والثــاين بعــد اهلجــرة، دار الفكــر العريب، بــروت، 1966.

5- شــمس الديــن حممــد مهــدي، ثــورة احلســن ظروفهــا اإلجتاعيــة 
وآثارهــا اإلنســانية، دار الغكــر، بــروت، 1974.

6- العــش يوســف، الدولــة األمويــة واألحــداث التــي ســبقتها ومهــدت هلــا 
ابتــداء مــن فتنــة عثــان، دار الفكــر، دمشــق، ط5، 1998.

ــة يف  ــام دراس ــدر اإلس ــا يف ص ــة وأهله ــد، الكوف ــح أمح ــي صال 7- الع
أحواهلــا العمرانيــة وســكاهنا وتنظياهتــم، رشكــة املطبوعــات للتوزيــع والنــرش، 

بــروت، ط1، 2003.

8- عــارة حممــد، اإلســام وفلســفة احلكــم، املؤسســة العربيــة للدراســات 
والنــرش، بــروت، 1979
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ــة،  ــي، دار الباغ ــن ع ــن ب ــام احلس ــاة اإلم ــف، حي ــر رشي ــريش، باق 9- الق
ــروت، 1993. ب

10-قطــب ســيد، العدالــة اإلجتاعيــة يف اإلســام، دار الــرشوق، القاهــرة، 
.1995

املراجع الأجنبية املرتجمة:

ــة،  ــس فرحي ــة أني ــة، ترمج ــة العربي ــام واخلاف ــرب واالس ــف، الع 1- بلياي
ــروت، 1973. ــة، ب ــدار العاملي ال

2- كلــود كاهــن، تاريــخ العــرب والشــعوب اإلســامية، ترمجــة بــدر الديــن 
القاســم، دار احلقيقــة، بــروت، 1972.

ــدوي،  ــن ب ــد الرمح ــة عب ــيعة، ترمج ــوارج والش ــوس، اخل ــوزن يولي 3- وهل
ــة، 1968. ــة املرصي ــة النهض مكتب
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إشكالية النص يف البعد التارخيي لواقعة الغدير

د. �سالح عبد ح�سن الطائي

املقدمة

مــن يتفكــر بذلــك التجمــع الكبــر يف احلــر الاهــب عنــد مفــرتق الطــرق، 
جيــد واقعــة أســس هلــا النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( بأمــر اهلل تعــاىل، ويدعمهــا 
ــب  ــة كان جي ــا احلقيقي ــد أن كل أحداثه ــيايس، وجي ــدي والس ــان العق املفهوم
ــوة  ــر، ألن كل خط ــل أو تفس ــر أو تعدي ــه دون أي تغي ــي علي ــا ه ــل ك أن تقب
كانــت مدروســة ومقننــة إهليــا. وجيــد أن كل اخلطــوات املضــادة التــي مورســت 
لتحجيمهــا، مل حترفهــا عــن مســارها فحســب، بــل أخذهتــا إىل أبعــد ممــا جــاءت 
مــن أجلــه، وبالتــايل أفقدهتــا قدســيتها وألقهــا ورونقهــا االحتفــايل الــذي حتدث 

عنــه اليهــودي يف تقييمــه آليــة اليــوم أكملــت لكــم دينكــم.

إن مــا تعرضــت لــه واقعــة الغديــر مــن حتريــف وتأويــل َمثَّــَل إهانــة تارخييــة 
ــاة  ــذه املأس ــدأت ه ــد ب ــام، وق ــدة اإلس ــن عقي ــزء م ــامي وجل ــرار اإلس للق
مــع بدايــة التحريــف، ومل تنتهــي إىل يومنــا احلــارض، وهنــا جيــب أن نعــرف أن 
ــر  ــام آخ ــع نظ ــوا يف وض ــين نجح ــم، وأن السياس ــام حك ــع نظ ــام وض اإلس
ــن  ــا، ال ع ــا ووج ــاس خوف ــة الن ــا، وأيدهتــم عام ــه، وطبقــوه فع ــوه علي غلبَّ

قناعــة ويقــن.
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مــن جانــب آخــر يتضــح أن متكــن السياســين مــن اخــرتاق دفاعــات منظومة 
الغديــر وتارخيهــا، ونجاحهــم يف تســويق قواعــد احلكــم التــي اســتنبطوها، يــدل 
عــى مقدرهتــم السياســية ومتكنهــم مــن إدارة األزمــات، بدليــل أن تعــدد طــرق 
روايــات الغديــر وتواترهــا، ونجاحهــم يف تطويعهــا يؤكــد ذلــك، ويعنــي مــن 
ــه  ــى أسس ــاء، ال ع ــادة بن ــرض إىل إع ــد تع ــا ق ــل تارخين ــر أن جمم ــب آخ جان
احلقيقيــة التــي وضعهــا النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( بــل عــى أســس مســتنبطة، 
وهــذا حيدونــا ألن نتعــاون مجيعنــا يف إعــادة قــراءة التاريــخ وإعــادة بنــاء وقائعــه 

ليــس انتصــارا لفئــة، بــل خوفــا مــن أن يغادرنــا التاريــخ.

ــا  ــخ مكب ــر التاري ــى م ــر ع ــة الغدي ــن واقع ــث ع ــدا احلدي ــا ب ــن هن م
باإلشــكاليات املصطنعــة مــن حيــث بعــده التارخيــي، بعــد أن تعرضــت روايات 
ــل  ــر وتأوي ــامل وتفس ــر ش ــرى إىل تغي ــة أخ ــة مهم ــات تارخيي ــة ورواي الواقع
ــا  ــه إىل م ــع برمت ــرض املجتم ــد أن تع ــا، وبع ــن مقاصده ــا ع ــعب، حرفه متش
ــلم  ــر املس ــض الفك ــا تروي ــة، كان هدفه ــاغ القري ــل الدم ــة غس ــبه عملي يش

ــدث. ــا ح ــه ب ــع علم ــى م ــرتض حت ــف وال يع ــل بالتحري ــه يقب وجعل

ــرة  ــون الفك ــي تك ــول لك ــى فص ــث ع ــم البح ــرتت أن ال أقس ــا اخ منهجي
مرتابطــة أكثــر ودون انقطــاع، ولــذا اســتخدمت أســلوب العنونــة بديــا. وقــد 
اعتمــدت املنهجــن الوصفــي والتحليــي يف كتابــة واســتخاص نتائــج البحــث.

اأن�سنة الن�سو�ش
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ــم  ــا ت ــكان أهن ــورة بم ــن اخلط ــي)2) م ــد التارخي ــص)1) والبع ــا الن كامه
التعامــل معهــا بكثــر مــن الغرابــة التــي تســببت بضيــاع الكثــر مــن املــوروث 
ــة  ــج ديني ــية مناه ــول السياس ــه العق ــا انتجت ــاد م ــح، واعت ــامي الصحي اإلس
بــدال عنــه. وكامهــا تــم التعامــل معهــا بقصديــة تطغــى عليهــا روح تنافســية مل 
هتتــم ملــا ســينتجه تدخلهــا الســافر يف مضامينهــا مــن خــراب للديــن واملجتمــع. 
وإذا أضفنــا هلــا مــا عــرف فيــا بعــد باســم )تارخييــة مفاهيــم النصــوص()3) لــن 
نجــد صعوبــة يف اكتشــاف حقيقــة أن لــكل مفهــوم بعــدا اجتاعيــا يــؤدي تغييبــه 
أو حمــوه إىل إحــداث ثغــرة يف منظومــة هرميــة التاريــخ واملجتمــع. وال يفوتنــي 
ــة كبــرة  ــة والســيا النــص القــرآين قابلي ــا اإلشــارة إىل أن للنصــوص الديني هن
عــى جتديــد الفهــم تبعــا للبعــد التارخيــي، حتــى مــع وجــود آراء ترفــض هــذه 
ــه  ــي )علي ــن ع ــروون ع ــم ي ــأهنا إهن ــم بش ــى حرهت ــال ع ــر مث ــة، وخ احلقيق
الســام( أنــه قــال البــن عبــاس حينــا أرســله حِلجــاج اخلــوارج يف النهــروان: 
»ال خُتاِصْمهــم بالُقــرآن؛ فــإنَّ الُقــْرآن محَّــاُل أوُجــه، ذو وجــوه، تقــول ويقولــون، 
ــم لــن جَيــدوا عنْهــا حَميًصــا. فقــال ابــن عبــاس:  ولكــْن حاِجْجهــم بالســنَّة؛ فإهنَّ
يــا أمــر املؤمنــن، فأنــا أعلــم بكتــاب اهلل منهــم، يف بيوتنــا نــزل! فقــال: صدقت، 
ولكــن القــرآن محــال ذو وجــوه، يقــول، ويقولــون، ولكــن حاججهــم بالســنن؛ 
فإهنــم لــن جيــدوا عنهــا حميصــا. فخــرج ابــن عبــاس إليهــم فحاججهــم بالســنن 

)1) النص الديني املوروث. 
)2) زمانية النصوص. 

)3) أي البعد املضموين التارخيي هلا. 
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فلــم يبــق بأيديــم حجــة«)1).

ــاكلة  ــس ش ــى نف ــون ع ــن أن يك ــص اآلن ال يمك ــا للن ــذا أن فهمن ــى ه معن
فهــم األوائــل لــه، لكــن يســتحيل أن جتــد يف مذهــب إســامي أو لــدى مجاعــة 
ــتحيل  ــه يس ــتى، ومع ــع ش ــة بذرائ ــذه احلقيق ــع ه ــي م ــة التاه ــامية امكاني إس
أن جتــد مــن هــو عــى اســتعداد ألن يعيــد مناقشــة النتائــج التــي أفرزهتــا تلــك 
ــا،  ــاء هل ــاء القدم ــم الفقه ــاوز فه ــدرة جت ــه ق ــن ل ــد م ــه ال يوج ــوص، ألن النص
ووفقــا لذلــك جتــد أن كل مــا يتحدثــون عنــه املعــارصون عبــارة عــن تكــرار ملــا 
قالــه وســطره األوائــل يف مؤلفاهتــم، التــي حيفهــا البعــض بنــوع مــن قدســية ال 
يمكــن اخرتاقهــا ألي ســبب كان. نعــم أنــا مــع مــن يــرى أن نصــوص الرشيعــة 
تتاشــى مــع كل زمــان ومــكان، ولكــن مــا أدراين أن تلــك النصــوص حقيقيــة 
ــاك  ــة أو حديــث وكل املعطيــات تؤكــد أن هن أم مبتدعــة؟ كيــف أطمئــن لرواي
عمــل جبــار قــام بــه سياســيون عظــاء وكبــار أعــاد بنــاء األحــداث، ووضــع 
الشــكل النهائــي هلــا وفــق رؤيتــه وعقيدتــه التــي جتــد فيهــا مواطــن بعيــدة جــدا 

عــن جوهــر العقيــدة وروحهــا؟

مــن هنــا أرى أننــا اليــوم بحاجــة ماســة ألن نعيــد أنســنة النصــوص، التــي 
أصاهبــا التوحــش ولونتهــا الغرابــة والغوايــة السياســية والفرقيــة باحلــرة، وأن 
ــا املعــاش، بعــد أن  ننزهلــا مــن هرميتهــا املصطنعــة، ونجعلهــا أقــرب إىل واقعن
ــن  ــع م ــر اقتط ــا إىل حج ــي حولته ــة)2) الت ــة العميق ــة التارخيي ــا صف ــزع عنه نن

)1) السيوطي، الدر املنثور يف التفسر باملأثور، ج57/1. 
)2) التارخيية العميقة: مصطلح من وضعي، صغته عى غرار مصطلح الدولة العميقة التي متثل 
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مــاٍض ســحيق، ال جيــد لــه مكانــا يف بنــاء احلــارض. بدليــل أن اجلميــع يريــدون 
احلفــاظ عــى الوضــع كــا هــو عليــه، وال جتــد بينهــم مــن يريــد التنــازل عــن 

ــا عــن احلقيقــة!. هــذا االعتقــاد بحث

اإعادة بناء التاريخ

ــة  ــامية املهم ــة اإلس ــداث التارخيي ــن األح ــرا م ــه أن كث ــك في ــا ال ش إن مم
ــلطوين  ــوى الس ــا هل ــا وفق ــر معانيه ــا وتفس ــب أحادثه ــا وترتي ــد بناؤه أعي
واحلــكام والسياســين املنتفعــن، ليــس بعــد مــوت النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( 
فحســب، بــل وحتــى أثنــاء وجــوده بينهــم مــن خــال تناقــل شــفهي مفــرك 
لبعــض األحــداث، ممــا تســبب بإربــاك كبــر يف تارخينــا بعدمــا اعتمــدت األخبار 
املفركــة باعتبــار أهنــا مــن أخبــار عــرص البعثــة، وممــا ال شــك فيــه أنــه يمكــن 
توصيــف الواقــع الســيايس اإلســامي منــذ اللحظــات األوىل ملــوت رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( بأنــه: انجــازات عظيمــة وســقوط شــديد، حيــث جتــد 
هنــاك مــن هــو ملكــي أكثــر مــن امللــك ومــن هــو متمســك باملــوروث خــره 
ــط  ــواًء ينش ــوروث أج ــذا امل ــر هل ــعى ألن يوف ــس، ويس ــة التقدي ورشه إىل درج
ــى مــع علــم  ــق حت ــه لوضــع منهجــه موضــع التطبي ــة من مــن خاهلــا يف حماول
ــق  ــر متف ــب غ ــون أكاذي ــكاد يك ــل ي ــا خج ــا ب ــا وأقوهل ــؤالء أن كل تارخين ه

عليهــا.

السياسية واالقتصادية واملالية  التي تعمل عى محاية مصاحلها  السلطة  جمموعة شبكات 
ضد أي هتديد حمتمل، وتعمل عى إبقاء الوضع عى ما هو عليه با حيفظ تلك املصالح 

املتشابكة. 
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اإ�سكالية الن�ش والتغيري

ــة،  ــج صحيح ــُت بنتائ ــا، وخرج ــأهنا طوي ــُت بش ــي بحث ــق الت ــن احلقائ م
ُقبلــت أكاديميــا، ونرشهُتــا يف عــدد مــن مؤلفــايت وبحوثــي أن هنــاك يف املجتمــع 
ــم  ــن التنظي ــال م ــتوى ع ــى مس ــارض ع ــيايس مع ــراك س ــامي األول ح اإلس
ــاع  ــع اتس ــور م ــتمر وتط ــة، واس ــام األوىل للبعث ــذ األي ــا من ــة، كان فاع واملهني
حركــة اإلســام، حتــى أنــه ســبق اإلســام يف بعــض املراحــل تنظيميــا، وقــد 
ــا متكــن مــن حتشــيد األعــراب  ــة حين ــة للبعث بلــغ أوج تطــوره يف الســنة الثامن
ــق  ــم إىل عم ــن خاهل ــل م ــامهم، وليدخ ــوا إس ــة ليعلن ــاهلم إىل املدين وإرس
ــول  ــائعات ح ــث الش ــدأ بب ــتمكن ب ــن واس ــا متك ــامي. وحين ــع اإلس املجتم
امكانيــة فتــح مكــة واحتــال ترحيــب أهلهــا الكبــر هبــذا الفتــح؛ الــذي يمثــل 
بالنســبة إليهــم اســتارة االنتــاء إىل اإلســام والتحــرك من بــن صفوفــه لتخريبه 
ــذ عــام  ــال، ومن ــا ســلموا مكــة دون قت وتدمــره، وهــو مــا حــدث فعــا حين
الوفــود وفتــح مكــة وقبــول الطلقــاء يف املجتمــع اإلســامي، تغــرت البوصلــة 

ــح السياســين عــى حســاب اإلســام. إىل صال

وإن كان نشــاط السياســين يف زمــن البعثــة فاعــا، فإنــه حتــول بعــد مــوت 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل كيــان مــواز لإلســام ومتفــوق عليه، والســبب 
ــرب  ــاة الع ــة حلي ــة القديم ــرد املركزي ــوة الط ــت ق ــد رجع ــوت حمم ــه: »بم أن
ــة«)1).  ــع إىل أي إدارة مركزي ــي ال ختض ــة الت ــورة املغيظ ــتقلة الغي ــة املس القبلي
وكان هــذا أكــر حتشــيد لقواهــم ورؤاهــم السياســية، دلــت عليــه الكثــر مــن 

)1) نتنج، العرب منذ العرص اجلاهي حتى عرص مجال عبد النارص، ص57. 
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الدالئــل، منهــا أن كل املــؤرشات تثبــت بــأن يــوم الســقيفة مل يكــن حدثــا فطريــا 
ــة  ــدوا خط ــد أع ــوا ق ــيون كان ــط، فالسياس ــاعته ودون ختطي ــد س ــا ولي اعتباطي
طــوارئ كاملــة ومكونــة مــن عــدة صفحــات للتحــرك مــن خاهلــا؛ ابتــداًء مــن 
اهتامــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( باهلجــر، مــرورا بالســقيفة التــي كانــوا قــد أعــدوا 
هلــا خطبــا ومقــاالت تناســب املوقــف، ومــن ثــم اختيــار اخلليفــة، واالغتيــاالت 
ــا  ــك وإىل يومن ــد ذل ــرى بع ــذي ج ــية. وكل ال ــة السياس ــية، واملقاطع السياس

ــا!. احلــارض، كل ذلــك مل يكــن أمــرا اعتباطي

هــؤالء السياســيون ومعهــم عامــة املســلمن إذا مل يكنــوا بمجموعهــم؛ 
فأغلبهــم كانــوا قــد حــروا واقعــة غديــر خــم، واســتوعبوا أحداثهــا كاملــة، 
وكان كل واحــد منهــم عــى اســتعداد إلعــادة رسد أحداثهــا بالتفصيــل املمــل، 
ــا يف  ــوا إىل م ــوا، ومل ينوه ــوا أو يعرتض ــة ومل يتكلم ــكت العام ــك س ــع ذل وم
ذاكرهتــم عــن الواقعــة، حتــى مــن ســئل منهــم عنهــا! كلهــم ســكتوا، وتركــوا 
ــره  ــه ضم ــن أنب ــور، وم ــب األم ــع وترتي ــاء الوقائ ــادة بن ــة إع ــين مهم للسياس
ــاك  ــي أن هن ــه اجلــن! وهــذا يعن ــدا أو قتل ــا بعــد نفــي بعي منهــم واعــرتض في
قــوة متمرســة أكــر منهــم مجيعــا، هــي التــي كانــت توجــه األحــداث وتتحكــم 

هبــا.

ــرة  ــة واخلط ــع املهم ــن الوقائ ــر م ــا الكث ــة أن يف تارخين ــدر املاحظ ــا جت هن
ــيهم،  ــامة كراس ــم وس ــوا دوام حكمه ــيون، ليضمن ــا السياس ــب هب ــي تاع الت
ــا  ــاحات، ألهن ــك الس ــم تل ــدى أه ــا إح ــكل أبعاده ــر ب ــة الغدي ــت واقع وكان
كانــت امليــدان الــذي خاضــوا فيــه أخطــر وأجــرأ وأغــرب نزاالهتــم مــن أجــل 
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ــات  ــر رواي ــرار ذك ــد تك ــا ال أري ــا هن ــادة. وأن ــم والقي ــم باحلك ــات أحقيته إثب
ــل  ــا ال يقب ــد ب ــد التأكي ــي أري ــه، ولكن ــن غايت ــث ع ــرج البح ــا خت ــر ألهن الغدي
ــد  ــًا وروايــات ومدونــات وحــركات وقصائ الشــك أن الغديــر واقعــًة وأحاديث
وأشــعار، كلهــا حقيقــة واقعــة باعــرتاف مجيــع املســلمن، ألن أخبارهــا متواترة، 
إذ أحــى األمينــي )رمحــه اهلل( مائــة وعــرشة مــن الصحابــة الذيــن رووا حديــث 
الغديــر)1). وأحــى مــن التابعــن 84 تابعيــا)2). وأحــى مــن طبقــات الــرواة 
ابتــداء مــن القــرن الثــاين لغايــة القــرن الرابــع عــرش 360 راويــة)3). فضــا عــن 
ــَف يف الغديــر، وال أعتقــد أن واقعــة مــا حظيــت بــكل هــذه  عــدد كبــر ممــن ألَّ
ــر، ولكــن هــذه كلهــا مل تصمــد أمــام قــوى التغيــر  ــة مثــل واقعــة الغدي العناي
والتصحيــف والتحريــف وفــق منهــج ســيايس ناجــح جــدا، أدى واجبــه عــى 
أحســن وجــه، هــذا املنهــج املتطــور كان مدعومــا بمنهــج آخــر اعتمــد سياســة 
ــع  ــا جيتم ــة. وحين ــية بحت ــراض سياس ــادرة اآلراء ألغ ــواه ومص ــم األف تكمي
ــم ُتقلــب املفاهيــم. وهــذا يعنــي أن  املنهجــان منهــج املصــادرة ومنهــج التكمي
ــي  ــوى ه ــاك ق ــاعته، وأن هن ــد س ــن ولي ــرة مل يك ــام 11 للهج ــدث يف ع ــا ح م
التــي حتكمــت يف تســير األمــور وإعــادة صياغــة األحــداث. أمــا ســكوت عامة 
ــية  ــوى السياس ــديد، ألن الق ــوف الش ــود إىل اخل ــف، فيع ــن التحري ــلمن ع املس
ــدة  ــى وح ــاظ ع ــم احلف ــل باس ــام وتقت ــم اإلس ــيوف باس ــل الس ــت حتم كان

)1) األميني، رواة الغدير من الصحابة والتابعن والعلاء، ص30ـ 49. 
)2) األميني، رواة الغدير من الصحابة والتابعن والعلاء ص 49ـ59

)3) املصدر نفسه، ص60ـ 138. 
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املســلمن. ومنــه يتضــح أن كل التحريــف الــذي مــورس ضــد أغلــب الوقائــع؛ 
ــه أن يمــر دون اعــرتاض، إال واقعــة الغديــر ألهنــا أخــذت بعــدا  كان يمكــن ل
اســرتاتيجيا جعلهــا واحــدة مــن أهــم حقائــق حيــاة املســلمن، ألنــه يســتحيل 
ــع  ــن م ــات، لك ــه املئ ــغ روات ــدث بل ــد ح ــرى ض ــويه جُت ــة تش ــح عملي أن تنج
ذلــك، مورســت ضغــوط شــديدة، وأجريــت عمليــات إعــادة بنــاء، واســتخدم 
ــن؛  ــن احلكومي ــاطن واملوظف ــاظ الس ــن ووع ــن اإلعامي ــرار م ــش ج جي
الذيــن اوكلــت إليهــم مهمــة تشــويه احلقائــق وتســويق الفكــر الســيايس ليحــل 
حمــل الفكــر الدينــي، ونجحــوا فعــا يف التغطيــة عــى وهــج املناســبة بتفاهــات 

يعرفــون حجمهــا قبــل غرهــم مــن النــاس.

م�سادرة الآراء بالقوة

ألن واقعــة الغديــر متتــاز بالقــوى الداعمــة التــي أرشنــا إليهــا، فقــد تنوعــت 
مضامــن ضغوطــات السياســين املســلطة عليهــا، فهــي بعــد أن وضعــت عــى 
دكــة الترشيــح أمــام املؤرخــن الذيــن حيمــل كل واحــد منهــم ســاحا خيتلــف 
عــن ســاح غــره، يكتــب بــه مــا يــروق لــه، طاملــا أن هدفــه وغايتــه ختتلفــان 
ــدأت تأخــذ ظاهــرا شــكا آخــر خيتلــف عــن جوهرهــا النقــي.  عــن غــره، ب
ونتيجــة هلــذا التحريــف، حتولنــا إىل أمــة تارخيهــا »شــخيص« أكثــر منــه »مجعــي«، 
فاألمــة اإلســامية حتولــت مــن أمــة اختارهــا اهلل لتقــود الكــون، إىل أمــة خانعــة 
حلكامهــا؛ الذيــن ينتســبون إىل أرس احلكــم توارثــي، حيــث يأيت املؤســس فينجح 
يف بنــاء مؤسســة أرسيــة حكوميــة تتيــح لــه قيــادة األمــة، وعندمــا يقــرب موتــه، 
يــوزع إمراطورتــه عــى ورثتــه وخلفائــه الذيــن رسعــان مــا يفقدوهنــا، لتنشــأ 
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غرهــا ســالة حاكمــة أخــرى)1). أمــا املتلقــي؛ فــكان تائها بــن أكــداس الرؤى 
واآلراء واألحــكام والقصــص والروايــات التــي أنشــأها املؤرخــون املوظفــون 
لــدى الســلطات، ودافعــوا عنهــا دفاعهــم عــن قبائلهــم وفرقهــم وعقائدهــم، 
ــك  ــق ذل ــواها، وتطبي ــا س ــى م ــر ع ــة احلج ــا، قبال ــوش حلايته ــوا اجلي وجيش

بالقــوة التــي تصــل إىل القتــل.

املصيبــة أنــه حتــى مــع مــرور الســنن والقــرون، كانــت تلــك الــرؤى غثهــا 
وســمينها تســموا يف خيــال األتبــاع، وتــزداد قدســية لتصبــح فيــا بعــد أيقونــة 
مقدســة ال جيــوز جمــرد التنويــه عــن أمــر يعرتيــه اخلطــل موجــود فيهــا، حيــث 
ســاح التكفــر مســلط عــى األلســن والرقــاب، ليــس اآلن فحســب، بــل منــذ 
ــارون  ــد ه ــرة عن ــث أيب هري ــة حدي ــة رواي ــه قص ــامي، ومن ــا اإلس أزل تارخين
ــن  ــا م ــذي أخرجتن ــت آدم ال ــه: أن ــال ل ــي آدم، فق ــى لق ــيد: »أن موس الرش
اجلنــة؟ فقــال رجــل قــريش كان يف املجلــس: أيــن لقــي آدم موســى؟! فغضــب 
الرشــيد، وقــال: النطــع والســيف، زنديــق يطعــن يف حديــث رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه وآلــه()2) التــي يبــدو مــن خاهلــا أن القائــل كان مــن وجــوه النــاس ال 
مــن عامتهــم، بــل مــن وجــوه قريــش حتديــدا أي قريــب للســلطة)3) ومــع ذلــك 
ُهــدد بالقتــل، وهــذا يعنــي أن رد الرشــيد عليــه يؤكــد أهنــم كانــوا عــى اســتعداد 

)1) ينظر: نتنج، العرب منذ العرص اجلاهي حتى عرص مجال عبد النارص، ص13. 
)2) اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، باب اهلاء، ج16/ص12، واهلروي، ذم الكام وأهله، 

ج4/ص 263، حديث: 1105. 
)3) ينظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج16/ص12، ترمجة: 7299. 
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لقتــل أي شــخص يعــرتض ســبيلهم مهــا كانــت منزلتــه!.

إن هــذا املوقــف الــذي يبــدو يف ظاهــره حرصــا حممــودا عــى الســنة النبويــة، 
ــنة  ــلف لس ــم الس ــن تعظي ــه م ــه، ويعترون ــرون ب ــوا يفتخ ــاع وال زال كان األتب
النبــي، كان هــو احلاكــم يف نتائــج التاريــخ اإلســامي، واملتحكــم بــا يدخــل فيه 
ومــا خيــرج منــه، وهلــم يف ذلــك الكثــر مــن األقــوال التــي حتولــت إىل أحــكام 
فقهيــة؛ بعــد أن حتــول إىل ثقافــة دينيــة/ سياســية ممنهجة متــت بموجبهــا مصادرة 
ــة،  ــال السياس ــا رج ــد تواله ــادرة فق ــة املص ــا مهم ــة. أم ــب احلقيق اآلراء وتغيي
ــت  ــن ُضخم ــار مم ــم الكب ــم وموظفيه ــلطوين الداع ــق الس ــن فيل ــا ع فض
صورهــم وحتولــوا إىل رمــوز يف ذلــك املجتمــع الــذي ُغيــب ذكــر املخلصــن، 
م هــؤالء عليهــم. جتــدر اإلشــارة إىل أن منهــج املصــادرة األصــي ليــس مــن  وُقــدِّ
ابتــداع هــارون العبــايس، ألن هنــاك قبــل هــارون سياســة كانــت مطبقــة منــذ 
العقــد األول ملــا بعــد البعثــة، كانــت حتكــم األفــواه، وتصــادر اآلراء، وتتحكــم 
ــى اهلل  ــرض النبي)ص ــاعات م ــع س ــا م ــت بدايته ــال، كان ــا ال يق ــال وم ــا يق ب
ــت  ــع إىل بي ــش بعــض الغوغــاء وســوقهم كالقطي ــم جتيي ــث ت ــه( حي ــه وآل علي
النبــي الــذي كان قــد طلــب منهــم ورقــة وقلــا ليكتــب هلــم )مــا لــن يضلــوا 
ــي  ــر( أي ال تع ــت هتج ــوت: )أن ــع ص ــر، فارتف ــرا بالغدي ــدا( أو تذك ــده أب بع
مــا تقــول، ودعــم بقــول: يكفينــا القــرآن وحــده)1) وال حاجــة لنــا بوصيتــك، 

)1) ختالف هذه املقولة ما صح عن رسول اهلل)صى اهلل عليه وآله( من أحاديث تبن أن السنة 
هي جزء من الوحي ويصح عليها ما يصح عى القرآن، وأن النبي حثهم عى رواية السنة 
ألهنا شارحة ومقننة ألحكام القرآن، وجتد كل ذلك بالتفصيل اململ يف كتاب الزهراين، 

تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع اهلجري. 
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فــكان إشــارة للغوغــاء ليثــوروا ويعرتضــوا عــى هــذا الــرأي، فأغضبــوا النبــي، 
ــده، وقــد وردت أحاديــث هــذه الواقعــة يف األعــم األغلــب  فطردهــم مــن عن
ــة واملزيفــة واملحرفــة،  مــن كتــب احلديــث، بــكل أشــكاهلا ومضامينهــا احلقيقي
وســأخرجها مــن صحيــح البخــاري الــذي أوردهــا بصيــغ عجيبة، وكــرر ذكرها 
بشــكل غريــب يف عــدة أماكــن مــن صحيحــه داللــة عــى عميــق أثرهــا عليــه، 
وإرصاره الكبــر عــى تفكيكهــا وتضييــع معناهــا، إذ رواهــا البخــاري يف كتــاب 
العلــم، بــاب كتابــة العلــم، عــن عبيــد اهلل بــن عبــداهلل، عــن ابــن عبــاس، قــال: 
ملــا اشــتد بالنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وجعــه، قــال: »ائتــوين بكتــاب أكتــب 
ــا  ــع، وعندن ــه الوج ــي غلب ــر: إن النب ــال عم ــده«. ق ــوا بع ــا ال تضل ــم كتاب لك
ــر اللغــط. قــال: »قومــوا عنــي، وال ينبغــي  ــاب اهلل حســبنا. فاختلفــوا، وكث كت
عنــدي التنــازع«)1). وعــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس يف كتــاب اجلهــاد، 
بــاب جوائــز الوفــد)2). ويف كتــاب اجلزيــة واملوادعــة، بــاب إخــراج اليهــود مــن 
ــه)4). ويف  ــي ووفات ــرض النب ــاب م ــازي، ب ــاب املغ ــرب)3). ويف كت ــرة الع جزي
ــنة،  بــاب قــول املريــض: قومــوا عنــي)5). ويف كتــاب االعتصــام بالكتــاب والسُّ

)1) البخاري، صحيح البخاري، ص47، حديث: 114، والعسقاين، وفتح الباري برشح 
صحيح البخاري، ج1/ص 208، حديث: 114. 

)2) العسقاين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج6/ص170. 
)3) العسقاين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج6/ص 270-271، حديث: 3168. 

)4) املصدر نفسه، ج8/ص132، حديث: 4431و 4432. 
)5) املصدر نفسه، ج10/ص126، حديث: 5669. 
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بــاب كراهيــة االختــاف)1).

ــم  ــف وتكمي ــف والتخوي ــج التحري ــد منه ــة مول ــت بداي ــط كان ــا بالضب هن
ــذا  ــل ه ــد قب ــد ول ــي كان ق ــي؛ ألن الواقع ــس الواقع ــمي ولي ــواه الرس األف
ــبب  ــف تس ــيايس عني ــلوك س ــول إىل س ــد ليتح ــا بع ــور في ــم تط ــخ. ث التاري
ــه  بمــوت الكثــر وترشيــد آخريــن. فتحــت شــعار »حســبنا كتــاب اهلل« ومقول
»ال كتــاب مــع كتــاب اهلل« التــي ولــدت يف اللحظــات التــي كان فيهــا رســول 
ــر األحــداث  ــم العمــل عــى تغي ــه( يصــارع املــوت، ت ــه وآل اهلل)صــى اهلل علي
القريبــة، وتغيــر وقائعهــا وطمــس ماحمهــا، وخلــق مامــح جديــدة هلــا، وأول 
وأهــم وأخطــر األمــور التــي خضعــت هلــذا املنهــج كانــت قضيــة غديــر خــم 
التــي ســنت قانــون احلاكميــة اإلســامي؛ ألن مــع بقــاء ذكرهــا، وحتــدث الناس 
عنهــا ســوف تثــار الكثــر مــن األســئلة اخلطــرة، ومنهــا مســائلة احلاكــم: مــن 
أيــن لــك حــق اجللــوس هبــذا املــكان وهــو خمصــص لغــرك رشعــا وقانونــا؟ 
ــع هلــذا الســؤال  ــة البحــث عــن جــواب مقن ولكــي جينــب احلاكــم نفســه مغب
اخلطــر بــدأ التفكــر اجلــدي باســتحداث منظومــة حديثيــة جديــدة ختتلــف عــن 
املنظومــة التــي تركهــا هلــم النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( وهــذا يعنــي أن الكثــر 
ممــا تركــه النبــي تعــرض إىل الضيــاع، بــل ضــاع فعــا مــع اخلطــوة التأسيســية 
ــه،  ــج وضبط ــات املنه ــم دفاع ــعيا وراء حتكي ــادرة!. وس ــرشوع املص األوىل مل

كانــت هنــاك عــدة خطــوات مهمــة.

خطوات تطبيق امل�سروع 

)1) املصدر نفسه، ج336/13، حديث: 7366. 
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نظــرا لســعته وخطورتــه وأمهيتــه، مل يســتقر مــرشوع التحريــف عــى منهــج 
ــه فيــا بعــد إىل  واحــد، وإنــا جــاء عــى شــكل خطــوات متكاملــة، وصلــت ب
ــل عــى متكــن السياســين العــرب مــن صنعتهــم،  ــة الكــال، وهــذا يدل مرحل
وكانــت أوىل هــذه اخلطــوات خطــوة حــرق الســنة النبويــة، بــا فيهــا الســنة التــي 

أرخــت واقعــة الغديــر.

1ـ حرق السنة 

ــا  ــر، أم ــف اخلط ــرشوع التحري ــوات م ــة أول خط ــنة املكتوب ــرق الس كان ح
واقعــة احلــرق فبالرغــم مــن تأخرهــا، إال أهنــم حاولــوا الرجــوع هبــا إىل عــرص 
البعثــة، لتتحــول مــن خطــوة للتخريــب إىل عمــل جييــزه الــرشع، ويف األثــر، عن 
ــاب  ــه غضــب، وقــال: »أكت ــرة أن النبــي حــن ســمع منهــم مــا يكتبون أيب هري
ــا  ــرة: فجمعن ــو هري غــر كتــاب اهلل؟ احمضــوا كتــاب اهلل، وأخلصــوه«. قــال أب
مــا كتبنــا يف صعيــد واحــد، ثــم أحرقنــاه بالنــار)1). وقــد فاهتــم أن هــذا احلديــث 
يتعــارض إىل درجــة الســقوط مــع روايــات حتدثــت بعضهــا عــن اجــازة النبــي 
ألتباعــه أن يكتبــوا الســنة، وســعي البعــض منهــم لكتابتهــا بعــد مــوت النبــي، 
ففــي األثــر: أراد اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب أن يكتــب الســنن، فاستشــار فيهــا 
أصحــاب رســول اهلل، فأشــار عليــه عامتهــم بذلــك!. بــل إن الروايــات حتدثــت 

)1) السباعي، السنة ومكانتها يف الترشيع، ص105، حديث رقم 13. وجتدر املاحظة أن أبا 
هريرة أسلم بعد فتح خير يف السنة السابعة للهجرة، ينظر: ابن كثر، البداية والنهاية، 
ج8/ص498، وهذا يعني وفق هذا احلديث أهنم كانوا يكتبون السنة يف األقل عى مدى 

سبع سنوات دون أن يفطن هلم النبي أو يعلم بذلك وهذا حمال عقا ومنطقا. 
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عــن قيــام اخلليفــة األول أبــا بكر بحــرق 500 حديــث كانــت عنده حينا اســتلم 
اخلافــة، فلــاذا مل حيرقهــا مــع مــا أحــرق يف ذلــك اليــوم، وخالــف أمــر النبــي 
واحتفــظ هبــا؟ إذ روت الســيدة عائشــة، أن أبــا بكــر مجــع عــن النبــي مخســائة 
حديــث، ثــم بــات ليلتــه يتقلــب، وملــا أصبــح قــال: أي بنيــة هلمــي األحاديــث 
ــال:  ــا؟ ق ــت: مل أحرقته ــا، فقل ــار، فحرقه ــا بن ــا، فدع ــه هب ــدك، فجئت ــي عن الت
خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد ائتمنتــه 
ووثقــت ومل يكــن كــا حدثنــي، فأكــون قــد نقلــت ذاك)1)، وتــدل هــذه الواقعــة 
عــى أمريــن: األول: كــذب دعــوى منــع النبــي هلــم مــن كتابــة الســنة. والثــاين: 

أن احلــرق بــدأ يف هــذا التاريــخ بالــذات وليــس قبلــه.

ــن  ــر ب ــاين عم ــة الث ــام اخلليف ــل بقي ــر فتتمث ــر واألخط ــوة األك ــا اخلط أم
اخلطــاب؛ الــذي ادعــى أنــه يريــد أن يكتــب الســنن، فاستشــار فيهــا أصحــاب 
رســول اهلل، فأشــار عليــه عامتهــم بذلــك، ومل يعــرتض أحــد منهــم بحجــة أن 
رســول اهلل منــع كتابتهــا، وأن عمــر نفســه انتبــه بعــد شــهر مــن ذلــك وخــاف أن 
خيتلــط مــا كتبــوه بكتــاب اهلل، وليــس بســبب منــع النبــي، فــرتك كتابتهــا، وقــال: 
ــوا  ــًا، فأكب ــاب اهلل كتب ــوا مــع كت ــد كتب ــاب قبلكــم ق ــاس مــن أهــل الكت »إن أن
عليهــا، وتركــوا كتــاب اهلل، وإين واهلل ال ألبــس كتــاب اهلل بــيء أبــدًا«. األهــم 
ــة  ــام اخلليف ــرق األوىل، إذ ق ــوة احل ــة خلط ــاءت مكمل ــا ج ــوة أهن ــذه اخلط يف ه
ــي،  ــث النب ــا أحادي ــت فيه ــي مُجع ــب الت ــع الكت ــراق مجي ــوره بإح ــن ف ــر م عم
فهــو بعــد أن بلغــه أنــه قــد ظهــر يف أيــدي النــاس كتــب، اســتنكرها وكرههــا، 

)1) الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج1/ص5. 
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ــر ال  ــى أم ــا ع ــا ويقّومه ــر فيه ــد أن ينظ ــه يري ــوا أن ــا، فظن ــم رؤيته ــب منه طل
يكــون فيــه اختــاف، فأتــوه بكتبهــم، فأحرقهــا بالنــار، ثــم قــال: أمنيــة كأمنيــة 
أهــل الكتــاب)1). إن املنطــق والعقــل يثبــت أن حــرق الســنة جــاء إلخفــاء املهم 
ــو  ــة، وه ــر الصحيح ــات الغدي ــيا رواي ــة، والس ــنن النبوي ــن الس ــر م واخلط
مــع ذلــك مل ينجــح يف حمــو أخبــار خطــرة وصحيحــة بقيــت عالقــة يف أذهــان 
املســلمن والســيا مــن حــر منهــم واقعــة الغديــر، فاســتحدثوا خطــوة أخرى 

هــي منــع التحــدث.

2ـ منع التحدث بالسنة

فضــا عــن احلــرق، جــاء منــع التحــدث بالســنة ليكمــل املؤامــرة، وكان أول 
ــن أيب  ــن اب ــر، ع ــو بك ــة اب ــو اخلليف ــنة ه ــدث بالس ــن التح ــاس م ــع الن ــن من م
مليكــة أن ابــا بكــر مجــع النــاس بعــد وفــاة نبيهــم؛ ويف ابتــداء خافتــه، فقــال: 
ــون  ــث ختتلف ــه( أحادي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــون ع ــم حتدث »إنك
ــيئا،  ــول اهلل ش ــن رس ــوا ع ــا حتدث ــا، ف ــد اختاف ــم أش ــاس بعدك ــا، والن فيه
ــوا  ــه، وحرم ــتحلوا حال ــاب اهلل، فاس ــم كت ــا وبينك ــوا بينن ــألكم فقول ــن س فم
حرامــه«)2). وجــاءت اخلطــوة الثانيــة واألهــم مــن قبــل اخلليفــة الثــاين الــذي 
ــث  ــن احلدي ــه: »لترتك ــة، بقول ــن الرواي ــرة ع ــا هري ــم أب ــر ومنه ــع الكث من
عــن رســول اهلل أو ألحلقنــك بــأرض دوس!« ويف روايــة كعــب: »لترتكــن 

)1) اخلطيب البغدادي، تقييد العلم، ص49، وابن سعد، الطبقات الكرى، ج5/ص188. 
)2) الذهبي، تذكرة احلفاظ ج1ص5. 
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ــا  ــر أن أب ــا التذك ــا، ال يفوتن ــردة«)1). هن ــأرض الق ــك ب ــث أو ألحلقن احلدي
هريــرة اســتوعب الــدرس، وعــرف عــن مــاذا جيــب أن يتحــدث، وعــن مــاذا 
جيــب أن يســكت، فُســمح لــه بالتحــدث بعــد ذاك، وقــد جــاء أن عمــر أذن لــه 
بعــد ذلــك يف احلديــث)2). فضــا عــن ذلــك، حبــس ثاثــة مــن رواة احلديــث 
هــم: ابــن مســعود وأبــا الــدرداء وأبــا مســعود األنصــاري؛ بعــد أن قــال هلــم: 
»قــد أكثرتــم احلديــث عــن رســول اهلل«)3). وهنــاك روايــات أخــرى ذكــرت أن 
عمــر حبــس مجاعــة؛ منهــم أبــا هريــرة، وقــال: أقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل. 
ــاء  ــا ج ــح م ــف لصحي ــه خمال ــذا بمجمل ــات)4). وه ــه إىل أن م ــوا يف حبس وكان
ــد اهلل،  ــن عب ــر ب ــن جاب ــث ع ــا يف احلدي ــه(، ك ــه وآل ــى اهلل علي ــن النبي)ص ع
قــال: قــال رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه(: »لعــل أحدكــم يأتيــه حديــث مــن 
ــا يف  ــا وجدن ــذا، م ــن ه ــا م ــول: دعون ــه، فيق ــى أريكت ــئ ع ــو متك ــي وه حديث
ــمع  ــرٍئ س ــر اهلل ام ــه(: »ن ــه وآل ــى اهلل علي ــاه«)5). وقوله)ص ــاب اهلل اتبعن كت
ــامع«)6).  ــن س ــى م ــغ أوع ــرب ُمبل ــمعها، ف ــا س ــا ك ــا فأداه ــي ووعاه مقالت

)1) ابن كثر، البداية والنهاية، ج8/ص501. 
)2) املصدر نفسه. 

)3) الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج1/ص7. 
)4) أبو يعى، اإلرشاد يف معرفة علاء احلديث، ج/ 1ص159. 

التاسع  القرن  هناية  إىل  األول  القرن  من  وتطوره  نشأته  النبوية  السنة  تدوين  الزهراين،   (5(
اهلجري، ص19ـ20، حديث: 3. 

برشح  الباري  فتح  والعسقاين،   ،107 حديث:  ص46،  البخاري،  صحيح  البخاري،   (6(
صحيح البخاري، ج1/ص 199ـ200، حديث: 107. 
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ويذكــر أن أمــر املؤمنــن عي)عليــه الســام( عــى خــاف منهجهــم كان يســعى 
إىل تبســيط املتــداول ليفقــه عامــة النــاس مــا يقــال، فهــو مــن جهــة كان يكتــب 
احلديــث يف زمــن البعثــة، وقولــه يف ذلــك مشــهور ويتداولونــه: »مــا كتبنــا عــن 
رســول اهلل إال القــرآن ومــا يف هــذه الصحيفــة«)1). ومــن جهــة أخــرى أمرهم يف 
زمــن خافتــه بــأن حيدثــوا النــاس بــا يعرفــون، ويدعــون مــا ينكــرون، فقــال: 
ــارض  ــا يتع ــون حديث ــم يتداول ــا أهن ــوله؟)2). عل ــذب اهلل ورس ــون أن يك أحتب
كليــا مــع منهــج املنــع، واحلديــث عــن عطــاء بــن ربــاح، عــن أيب هريــرة، عــن 
ــه  ــة علي ــوم القيام ــاء ي ــه، ج ــُه فكتم ــم عِلم ــن عل ــئل ع ــن س ــال: »م ــي، ق النب

ــار«)3). ــن ن ــام م جل

3ـ منع كتابة السنة

هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي أوردهــا اخلطيــب البغــدادي حتــت بــاب: 
ذكــر الروايــة عــن رســول اهلل أدعــي فيهــا أن النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( هنــى 
ــرتك  ــات تش ــع رواي ــى التس ــا ع ــاف عدده ــرآن، ن ــوى الق ــا س ــة م ــن كتاب ع
ــرآن  ــر الق ــي غ ــب عن ــن كت ــرآن، فم ــر الق ــي غ ــوا عن ــي: »ال تكتب ــا بنه كله
ــة)5).  ــي بالكتاب ــه النب ــأذن ل ــات مــن مل ي ــم أورد اخلطيــب رواي فليمحــه«)4). ث

)1) الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج1/ص12. 
)2) املصدر نفسه، ص13. 

)3) ابن عبد الر، جامع بيان العلم وفضله، ج1/ص2ـ3. 
)4) ينظر: اخلطيب البغدادي، تقييد العلم، ص17ـ 21، األحاديث: 1ـ9. 

)5) املصدر نفسه، ص22ـ 26، حديث: 10ـ 18. 
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ــا  ــم كان مغرض ــة بعضه ــذه الثقاف ــج هل ــون الرتوي ــة والتابع ــوىل الصحاب ــد ت وق
واآلخــر كان خمدوعــا. أمــا أويل األمــر فهــم حينــا صنعــوا الروايــة التــي حتدثــت 
عــن غضــب النبــي مــن الصحابــة الذيــن كتبــوا الســنة وأمــره هلــم بمحوهــا، إنا 
أرادوا تســويق فكــرة املنــع حتــى مــع وجــود إشــارات كثــرة وصحيحــة عــن: 
نــدم مــن مســح مــا لديــه: عــن موســى بــن عقبــة، عــن عــروة بــن الزبــر، قــال: 
كتبــت احلديــث ثــم حموتــه، فــوددت أين فديتــه بــايل وولــدي وإين مل أحمــه«)1)، 
وعــن شــعبة، قــال منصــور: وددت أين كتبــت وأن عــي كــذا وكــذا، قــد ذهــب 
عنــي مثــل علمــي«)2). وعــن انتشــار كتابــة الســنة يف زمــن النبــوة، وأنه)صــى 
ــاز  ــك، وأج ــى ذل ــم ع ــاب وحثه ــم بالكت ــد العل ــم بتقيي ــه( أمره ــه وآل اهلل علي
مــن يريــد أن يكتــب، وأحاديثهــا كثــرة ذكرهــا اخلطيــب حتــت عنــوان »إباحــة 
الرســول للكتــاب)3) ومــع هــذا كانــت بدايــة منــع كتابــة الســنة قــد بــدأت مــع 
بدايــة خافــة أيب بكــر؛ الــذي هنــى عــن كتابــة احلديــث مــن جهــة، وانترشت يف 
عهــدة روايــات تعــارض تلــك الروايــات التــي أجــاز هلــم مــن خاهلــا رســول 
ــوا  ــال: »ال تكتب ــي، ق ــدري، أن النب ــعيد اخل ــن أيب س ــا: ع ــوا، ومنه اهلل أي يكتب
ــي يف  ــتأذّنا النب ــم: اس ــه«. وقوهل ــرآن فليمح ــر الق ــي غ ــب عن ــن كت ــي، وم عن

الكتابــة فلــم يــأذن لنــا«)4).

)1) اخلطيب البغدادي، تقييد العلم، ص64ـ65، حديث: 91. 
)2) املصدر نفسه، ص65، حديث: 92. 

)3) املصدر نفسه، ص73ـ 107، حديث: 103ـ 158. 
 ،2664 حديث:  ج8/ص294،  الرتمذي،  جامع  برشح  األحوذي  حتفة  املباركفوري،   (4(

باب ما جاء يف كراهية كتابة العلم. 
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ثــاث خطــوات كانــت يف حقيقتهــا ثــورة حقيقية ضــد منجز ثاثــة وعرشين 
عامــا مــن عمــر البعثــة، نجحــت يف تغيــره وخلــق منهــج جديــد تتبعــه األمــة 
وتتعبــد بــه، بــل وتعــرتض عــى مــا ســواه، حتــى وإن كان صحيحــا!. وبقــدر 

أمهيــة هــذه اخلطــوات كان احلفــاظ عليهــا مهــا.

4ـ سياسة احلفاظ عى املنجز

ــن  ــر يشء م ــع ذك ــويقه، ومن ــع وتس ــد املصطن ــز اجلدي ــى املنج ــاظ ع احلف
القديــم الصحيــح، كان مههــم الشــاغل، مــع أهنــم تأكــدوا مــن نجــاح خططهــم 
ومتكنهــم مــن إحــداث التغيــر املطلــوب، واختــاذ كافــة االحتياطــات الازمــة 
ملنــع حــدوث أي خــرق، وكخطــوة هنائيــة يف مراحــل تطبيــق املــرشوع، وقــف 
ــروي  ــن عفــان عــى املنــر، وقــال: »ال حيــل ألحــد ي ــان ب اخلليفــة الثالــث عث
حديثــًا مل يســمع بــه يف عهــد أيب بكــر وال عهــد عمــر«. وبعــد هــذا األمر املشــدد، 
ســمح للصحابــة أن يتفرقــوا يف األمصــار، يف وقــت احتــاج النــاس إىل الصحابــة 
وخاصــة صغارهــم؛ بعــد أن أخــذ الكبــار يتناقصــون يومــا بعــد يــوم، فاجتهــد 
صغــار الصحابــة بجمــع احلديــث مــن كبارهــم، فكانــوا يأخذونــه عنهــم كــا 
كان يرحــل بعضهــم إىل بعــض مــن أجــل طلــب احلديــث)1). وهكــذا أســهم 
صغــار الصحابــة يف تســويق منظومــة احلديــث املبتدعــة اجلديــدة التــي ال جتــد 

هلــا ذكــرا لواقعــة الغديــر إال مــا يتفــق مــع رؤى احلــكام والسياســين!.

وكخطــوة تأكيديــة داعمــة ألــزم معاويــة يف زمــن حكمــه النــاس عــى روايــة 
مــا أجــازه عمــر دون غــره، عــن ابــن عليــة، عــن رجــاء بــن أيب ســلمة، قــال: 

)1) السباعي، السنة ومكانتها يف الترشيع، ص90. 
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ــر،  ــد عم ــا كان يف عه ــث ب ــن احلدي ــم م ــول: عليك ــة كان يق ــي إن معاوي »بلغن
فإنــه كان قــد أخــاف النــاس يف احلديــث عــن رســول اهلل«)1).

وبعــد اكتــال املــرشوع ونجــاح التغيــر، بــدأ التفكــر اجلــاد يف مجــع الســنة 
ــهاب  ــن ش ــل اب ــن قب ــة م ــية أموي ــاوالت سياس ــد حم ــدة( بع ــرة )اجلدي املبتك
ــه كان  ــة ألن ــى الكتاب ــن ع ــل األموي ــن قب ــره م ــه أك ــدو أن ــذي يب ــري، ال الزه
متمســكا بقــرارات منــع الكتابــة كــا يف قولــه: كنــا نكرهــه حتــى أكرهنــا عليــه 
ــا عليــه بذلنــاه للنــاس)2). وربــا ألنــه كان يعــرف أن مــا  األمــراء فلــا أكرهون

ــة. ــي املعروف ســيكتبه هلــم خيتلــف عــن ســنة النب

تدوين ال�سنة

ــب  ــى الراس ــادا ع ــل، واعت ــرق حمتم ــا ألي خ ــاط ومنع ــادة يف االحتي وزي
االجتاعــي املختلــق؛ مل يبــدأ التفكــر اجلــدي يف كتابــة الســنة املنظمــة إال بعــد 
ــاين،  ــري الث ــرن اهلج ــن الق ــاين م ــف الث ــدا يف النص ــان، وحتدي ــن الزم ــن م قرن
ــه  ــة وأغلــب التابعــن، وال يوجــد مــن ل ــع الصحاب وحينهــا كان قــد تــويف مجي
حــق احلكــم عــى روايــة مــا بالصحــة أو اخلطــأ غــر مــن أوكلــت هلــم مهمــة 
ذلــك العمــل وهــم موظفــون لــدى الســلطة غالبــا!. فضــا عــن ذلــك كانــت 
ــف  ــام طي ــاب أم ــح الب ــا فت ــريف مم ــص احل ــى ال بالن ــروى باملعن ــا ت ــنة غالب السُّ
واســع مــن أنــواع التحريــف املتعمــد أو غــر املتعمــد، أوجــز ذلــك نــرص حامــد 

)1) التهانوي، مقدمة إعاء السنن قواعد يف علوم احلديث، ج19/ص160. 
)2) ابن عبد الر، جامع بيان العلم وفضله، ج1/ص268. 
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ــل  ــات التناق ــم آللي ــن ث ــت م ــرة، وخضع ــدون إال متأخ ــه: »مل ت ــد بقول ــو زي أب
الشــفهي، األمــر الــذي يقرهبــا إىل جمــال النصــوص التفســرية مــن حيــث أهنــا 
ــد كل  ــاءت بع ــنة ج ــة الس ــى أن كتاب ــي)1). بمعن ــظ النب ــى ال بلف ــت باملعن روي
تلــك اخلصومــات الدمويــة التــي عصفــت بالعــامل اإلســامي ابتــداء مــن رزيــة 
اخلميــس إىل التخلــف عــن بيعة عــي بــن أيب طالب)عليه الســام( ولغايــة القرن 
ــاين، وهــي اخلصومــات التــي قــال عنهــا أمحــد أمــن: »اخلصومــة  اهلجــري الث
ــد  ــر وعب ــن الزب ــد اهلل ب ــن عب ــة، وب ــي ومعاوي ــن ع ــر، وب ــي وأيب بك ــن ع ب
امللــك، ثــم بــن األمويــن والعباســين، كل هــذه كانــت ســببًا لوضــع كثــر مــن 
احلديــث«)2). وقــد تركــت هــذه اخلصومــات أثرهــا عــى التاريــخ اإلســامي 
وأعــادت تراتبيتــه ليصــب يف صالــح السياســين، وال صالــح أكثــر مــن تغييــب 

أخبــار بيعــة الغديــر واحلديــث عنهــا بالقــر واإلكــراه!.

اأثر منهج التخويف وامل�سادرة

إن حدثــا بحجــم غديــر خــم وأمهيتــه وعــدد مــن حــره وشــاهده وســمع 
ــة  ــي معرف ــن يبغ ــام م ــدة كأداء أم ــت إىل عق ــكالية حتول ــه إش ــه جعل أحاديث
ــا  ــر تعيين ــرى األول يف الغدي ــمن، ي ــع إىل قس ــم املجتم ــث انقس ــة، حي احلقيق
رســميا خلليفــة النبــي يف قيــادة األمــة. وجاهــد الثــاين ليقــي عــى هــذا التوجــه 
ــات  ــن نظري ــث ع ــة للبح ــا راٍع يف حماول ــا ب ــة مه ــرك األم ــي ت ــا أن النب مدعي
جديــدة يف اخلافــة. واألمــر املحــر ليــس اختافهــم يف هــذه احلقيقــة وإنــا يف 

)1) أبو زيد، نقد اخلطاب الديني، ص117. 
)2) أمن، فجر اإلسام، ص233. 
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ــع، دون أن ينــري أحــد مــا معرتضــا  ــذي ران عــى اجلمي ــق ال الســكوت املطب
علنــا عــى مــا يــرى مــن حتريــف والســيا أن واقعــة مثــل الغديــر ال يمكــن أن 
ــار،  ــلطوي جب ــل س ــال عم ــن خ ــة إال م ــة القريب ــرة اجلمعي ــن الذاك ــى م متح
فيســكتون وال يعلنــون احلقائــق؛ وهــم الذيــن رأوا بــأم أعينهــم كيــف ُصــودرت 

احلقــوق، وُغــرت الســنن؟

ــع  ــة، ومل تقن ــة ناهض ــن دامغ ــين مل تك ــة السياس ــت أن حج ــع أثب إن الواق
األمــة، أو يف األقــل عجــزت عــن إقنــاع طيــف عريــض مــن أبنــاء األمــة، بــل 
هــي سياســة القســوة والتخويــف التــي مورســت، هــي التــي جعلتهم يســكتون. 
ثــم بمــرور األيــام تطبعــت اجلاهــر عــى مــا وجدتــه أمامهــا معتقــدة أنــه هــو 
الصحيــح، فصــارت تتدافــع نحــوه، وتدافــع عنــه. لكــن كيــف تــرصف 
ــن  ــنة، وم ــح الس ــاس بصحي ــر الن ــم، وأراد تذك ــن خالفه ــع م ــلطويون م الس

ــم؟ ــذ بصناعته ــم وأخ أيده

ــاين مــن الســؤال كانــت يف منتهــى البســاطة ألن  ــة عــن الفــرع الث إن اإلجاب
العامــة مثلــا هــو طبعهــم عــى مــر العصــور، آثــروا الســامة وأعلنــوا الرغبــة 
يف الكســب فأجيبــت رغباهتــم، وحتولــوا إىل قطيــع يقــوه السياســيون ويوجهونــه 
ــن  ــث ع ــوص للبح ــتوجب الغ ــه تس ــرع األول فإجابت ــا الف ــدون. أم ــا يري أين
تعامــل الســلطة مــع املعارضــة، وكيــف كانــت املعارضــة تتوجــس اخلــوف مــن 
احلــكام، فامتنعــت عــى مضــض عــن التحــدث، وهنــاك هبــذا الصــدد روايــات 
كثــرة منهــا مــا جــاء، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن َأيِب البخــرتي، قــال: قــال 
ــه  ــن ل ــال: ففط ــم، ق ــة أثاثك ــي ثاث ــث لكذبن ــم بحدي ــو حدثتك ــة: »ل حذيف
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ــاب  ــاَل: إن أصح ــا، َفَق ــة أثاثن ــك ثاث ــك إذا كذب ــن يصدق ــاَل: م ــاب، َفَق ش
ــوا يســألون رســول اهلل عــن اخلــر، وكنــت  ــه وآلــه(، كان حممــد )صــى اهلل علي
ــن  ــه م ــال: إن ــك، فق ــى ذل ــك ع ــا محل ــه: م ــل ل ــال: فقي ــرش، ق ــن ال ــأله ع أس
اعــرتف بالــرش وقــع يف اخلــر«. بمثــل هــذه األقــوال مهــد حذيفــة بــن اليــان 
أمــن رس رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه( لقولــه الكاشــف الــذي ورد عــن أيب 
هــال، عــن قتــادة: قــال حذيفــة: »لــو كنــت عى شــاطئ هنــر، وقد مــددت يدي 
ألغــرتف، فحدثتكــم بــكل مــا أعلــم، مــا وصلــت يــدي إىل فمــي حتــى أقتــل«. 
ويف روايــة أخــرى: »لــو كنــت عــى شــاطئ هنــر، و قــد مــددت يــدي ألغــرتف، 
فحدثتكــم بــكل مــا أعلــم، مــا وصلــت يــدي إىل فمــي حتــى أقتــل«)1). وإذا 
مــا كانــت هنــاك بعــض التحفظــات عــى حذيفــة؛ الــذي مل يكــن متوافقــا مــع 
احلــكام، فــإن أبــا هريــرة املشــهور بوالئــه للسياســين واحلــكام وتعاونــه معهــم 
وســره يف ركاهبــم، كان قــد أشــار هــو اآلخــر إىل مقــدار اإلرهــاب والرعــب 
الــذي كان يشــعر بــه كل مــن يريــد رواية خــر خيالــف رغبــات احلكام، قــال ابن 
أيب ذيــب: عــن ســعيد املقــري، عــن أيب هريــرة أنــه قــال: »حفظــت مــن رســول 
اهلل وعاءيــن فأمــا أحدمهــا فبثثتــه يف النــاس، وأمــا اآلخــر فلــو بثثتــه لقطــع هــذا 
ــا  ــون في ــم وتقتتل ــون إمامك ــم تقتل ــم أنك ــو أخرتك ــال: »ل ــا ق ــوم)2). ك البلع
بينكــم بالســيوف ملــا صدقتمــوين«)3). وقولــه اخلطــر، عــن حممــد بــن عجــان، 

)1) املزي، هتذيب الكال يف أساء الرجال، ج5/ص508، ترمجة: 1147. 
)2) البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، ص48، حديث: 120. 

)3) ابن كثر، البداية والنهاية، ج8/ص501. 
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أن أبــا هريــرة كان يقــول: »إين ألحــدث أحاديــث لــو تكلمــت هبــا يف زمــان عمر 
أو عنــد عمــر لشــج رأيس«. وعــن الزهــري، عــن أيب ســلمة: ســمعت أبــا هريرة 
يقــول: »مــا كنــا نســتطيع أن نقــول: قــال رســول اهلل حتــى قبــض عمــر«. وعــن 
معمــر، عــن الزهــري، قــال: قــال عمــر: أقلــوا الروايــة عــن رســول اهلل إال فيــا 
ــرة: »أفكنــت حمدثكــم هبــذه األحاديــث  ــو هري ــم يقــول أب ــال: ث ــه، ق يعمــل ب
ــر  ــإن عم ــري، ف ــتبارش ظه ــة س ــت أن املخفق ــا واهلل إذا أليقن ــي؟ أم ــر ح وعم
كان يقــول: اشــتغلوا بالقــرآن فــإن القــرآن كام اهلل«)1). وعــن أيب ســلمة، عــن 
أيب هريــرة، »قلــت لــه: أكنــت حتــدث يف زمــان عمــر هكــذا؟ فقــال: لــو كنــت 
ــا  ــذا مل ــه«)2). وهل ــي بمخفقت ــم لربن ــا أحدثك ــل م ــر مث ــان عم ــدث يف زم أح
بعــث عمــر مجاعــة منهــم إىل العــراق، قــال هلــم: »إنكــم تأتــون أهــل قريــة هلــم 
دوي بالقــرآن كــدوي النحــل، فــا تبدوهنــم باألحاديــث فيشــغلونكم، جــردوا 
ــع  ــة إىل من ــوة رصحي ــي دع ــول اهلل«)3). وه ــن رس ــة ع ــوا الرواي ــرآن، وأقل الق
ــا  ــذا م ــر وه ــص الغدي ــروي قص ــيمتد ل ــث س ــرة ألن احلدي ــدث بالس التح

خيافــون منــه!.

حماولت التحدي

املختطف  والدين  املفقودة  احللقة  والفيصل،  ج8/ص500،  والنهاية،  البداية  كثر،  ابن   (1(
التساؤالت املحرمة يف التارخين العريب واإلسامي الروايات املسكوت عنها يف التاريخ 

العريب، ص207. 
)2) الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج1/ص11ـ12. 

)3) احلاكم، املستدرك عى الصحيحن، ج1/ص183، حديث: 347. 
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الظاهــر أن قبالــة اخلنــوع والســكوت اجلمعــي، كان هنــاك مــن أراد أن يــرء 
ــعر  ــد أن ش ــف، بع ــح التحري ــى فض ــل ع ــه والعم ــب قول ــا جي ــول م ــه بق ذمت
ــن  ــذي ترتــب عــى ســكوته، ومــن ذلــك موقــف الصحــايب أيب ب بالتقصــر ال
كعــب؛ الــذي هــدد بفضــح املســتور بعدمــا رأى مــا صنــع االنحــراف بالديــن 
واألمــة، وبعــد أن عــرف أن وراثيــة احلكــم بتلــك الصيغــة التــي متــت بموجبهــا 
ــيوردها  ــة س ــد األم ــاء بمقالي ــم الطلق ــدة، وان حتك ــات العقي ــن تفرع ــس م لي
املهالــك، وأن العــودة إىل بنــود واقعــة الغديــر هــو احلــل األمثــل، فــأراد التوبــة 
ــه  ــال مقولت ــدا، وق ــم موع ــرب هل ــا، ف ــة وإعاهن ــهار احلقيق ــدي بإش والتح
املشــهورة: »ألقولــن قــوال ال أبــايل اســتحييتموين عليــه أو قتلتمــوين«)1). 
وألمهيــة هــذه احلادثــة ال بــأس يف ذكرهــا، فاملعــروف أن بعــض الصحابــة كانــوا 
يعرفــون اخلطــوط الرئيســة للعبــة السياســة التــي كانــت ختطــط الســتام احلكــم 
بعــد مــوت النبــي، وحــذف واقعــة الغديــر والبيعــة مــن فكــر األمــة ومــن تارخيا 
ومــن عقيدهتــا وموروثهــا، وكان مــن هــؤالء العارفــن حذيفــة بــن اليــان وأيب 
بــن كعــب، وقــد جــاء عــن الــراء بــن عــازب إنــه كان يف مجاعــة منهــم املقــداد 
بــن األســود وعبــادة بــن الصامــت وســلان الفــاريس وأبــو ذر وحذيفــة واهليثــم 
بــن التيهــان؛ وذلــك بعــد وفــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(. وإذا حذيفــة 
ــه، واهلل مــا َكذبــت وال ُكذبــت. وإذا  يقــول هلــم: واهلل ليكونــن مــا أخرتكــم ب
ــوا  ــال: ائت ــم ق ــن. ث ــن املهاجري ــورى ب ــر ش ــدوا األم ــدون أن يعي ــوم يري الق
ــه  ــا علي ــا إىل أيب. فربن ــال: فانطلقن ــن كعــب. فقــد علــم كــا علمــت، ق أيب ب

)1) ابن سعد، الطبقات الكرى ج3/ ص 501. 
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بابــه؛ حتــى صــار خلــف البــاب، فقــال: مــن أنتــم؟ فكلمــه املقــداد، فقــال: مــا 
ــإن األمــر أعظــم مــن أن جيــري  ــك، ف ــح عليــك باب ــه: افت حاجتكــم؟ فقــال ل
ــه،  ــم ل ــا جئت ــت م ــد عرف ــايب، وق ــح ب ــا بفات ــا أن ــال: م ــاب، ق ــن وراء حج م
ــة؟  ــم حذيف ــال: أفيك ــم، فق ــا: نع ــد؟ فقلن ــذا العق ــر يف ه ــم النظ ــم أردت كأنك
فقلنــا: نعــم، قــال: فالقــول مــا قــال، وبــاهلل مــا أفتــح عنــي بــايب حتــى جتــري 
عــى مــا هــي جاريــة، وملــا يكــون بعدهــا رش منهــا، وإىل اهلل املشــتكى)1). وعــن 
احلســن، قــال: أخرنــا عتــي بــن ضمــرة، قــال: قلــت أليب بــن كعــب: مــا لكــم 
أصحــاب رســول اهلل نأتيكــم مــن البعــد نرجــو عندكــم اخلــر أن تعلمونــا، فــإذا 
أتيناكــم اســتخففتم أمرنــا كأنــا هنــون عليكــم؟ فقــال: واهلل ألن عشــت إىل هــذه 
اجلمعــة ألقولــن فيهــا قــوال ال أبــايل اســتحييتموين عليــه أو قتلتمــوين. فلــا كان 
يــوم اجلمعــة مــن بــن األيــام أتيــت املدينــة فــإذا أهلهــا يموجــون بعضهــم يف 
بعــض يف ســككهم فقلــت: مــا شــأن هــؤالء النــاس؟ قــال بعضهــم: أمــا أنــت 
مــن أهــل هــذا البلــد؟ قلــت: ال، قــال: فإنــه قــد مــات ســيد املســلمن اليــوم 
ــذا  ــرت ه ــا س ــد م ــرت أش ــوم يف الس ــت كالي ــت: واهلل إن رأي ــب! قل ــن كع أيب ب
ــض  ــت لبع ــس، خرج ــوم اخلمي ــا كان ي ــا: »فل ــات أيض ــل)2). ويف الطبق الرج
ــا  ــاين فيه ــكة إال ويلق ــد س ــاس ال أج ــن الن ــة م ــكك غاص ــإذا الس ــي، ف حاجت
نــاس، قــال: قلــت: مــا شــأن النــاس؟«)3) وكان ذلــك يف زمــن خافــة عثــان 

)1) اجلوهري، السقيفة وفدك، ص76ـ 78. 
وفدك،  السقيفة  واجلوهري،   ،501 ج3/ص500ـ  الكرى،  الطبقات  سعد،  ابن   (2(

ص77ـ78. 
)3) ابن سعد، ج3/ص502. 
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ــن  ــد ب ــال حمم ــر. ق ــة عم ــن خاف ــه اىل زم ــم موت ــن أراد تقدي ــاك م ــع أن هن م
عمــر: هــذه األحاديــث يف مــوت أيبِّ عــى أنــه مــات يف خافــة عمــر فيــا رأيــت 
ــة،  ــن باملدين ــن وعرشي ــنة ثنت ــون س ــا يقول ــن أصحابن ــد م ــر واح ــه وغ أهل
ــان ســنة ثاثــن، وهــو أثبــت  ــة عث وقــد ســمعت مــن يقــول: مــات يف خاف
هــذه األقاويــل عندنــا، وذلــك أن عثــان بــن عفــان أمــره أن جيمــع القــرآن)1). 
وحتــى مــع وجــود الكثــر مــن اإلشــارات التــي تــدل عــى وجــود قطــع يف هذه 
الروايــات إال أن أيب بــن كعــب مل يمــت ميتــة طبيعيــة وهنــاك دالئــل عــى أنــه 

قتــل، وربــا قتلتــه اجلــن مثــل غــره، ليســكت وال يفضــح املســتور!.

م�سري من مل يقتل

وقــد اشــتد التضييــق عــى مــن يعــرتض عــى سياســتهم أو ينــوه باالعرتاض، 
وأخــذ ســبا كثــرة وخطــرة؛ إىل درجــة أهنــم خرجــوا عــى املتــداول املألــوف 
ــن  ــث م ــرك حدي ــل ت ــة، مث ــدة وغريب ــة جدي ــد فقهي ــن قواع ــم، مبتدع عنده
ــع  ــا وق ــوم( مثل ــلف املعص ــم )الس ــن اعتروه ــد م ــه انتق ــرد أن ــرتض، ملج يع
ــه كان  ــة أن ــح بحج ــه الصحي ــرك حديث ــع وُت ــذي قوط ــت؛ ال ــن ثاب ــرو ب لعم
ــا  ــاث، خاف ــوق ث ــرتض ف ــران املع ــم هج ــل جتويزه ــلف)2). ومث ــب الس يس
ملــا هــو متعــارف عليــه، ومــن ذلــك قــول النــووي: »فيــه هجــران أهــل البــدع 
ــنة مــع العلــم، وأنــه جيــوز هجرانــه دائــًا، أمــا النهــي  والفســوق ومنابــذي السُّ

)1) املصدر نفسه، ج502/3. 
)2) الزهراين، تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع اهلجري، 

ص37. 
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عــن اهلجــران فــوق ثاثــة أيــام، فإنــا هــو فيمــن ُهِجــر حلفــظ نفســه ومعايــش 
ــا  ــث مم ــذا احلدي ــا.. وه ــم دائ ــم فهجراهن ــدع ونحوه ــل الب ــا أه ــا، وأم الدني

ــه، كحديــث كعــب بــن مالــك وغــره«)1). ــره ل ــده مــع نظائ ُيؤيِّ

وفــق هــذه القواعــد الغريبــة انتــرشت ثقافــة اهلجــران إلســكات املعرتضــن 
ــن  ــد عمــران ب ــا عن ــادة، قــال: كن وإرهاهبــم، ومــن ذلــك مــا جــاء عــن أيب قت
حصــن يف رهــٍط منــا، وفينــا بشــر بــن كعــب، فحدثنــا عمــران يومئــذ، قــال: 
ــاء  ــه« أو قــال: »احلي ــاء خــٌر كلُّ ــه(: »احلي ــه وآل قــال رســول اهلل )صــى اهلل علي
كلُّــه خــر«، فقــال بشــر بــن كعــب: إنــا لنجــد يف بعــض الكتــب أو احلكمــة: أن 
منــه ســكينة ووقــارا هلل، وفيــه ضعــف. فغضــب عمــران حتــى امحــرت عينــاه، 
وقــال: أال أراين أحدثــك عــن رســول اهلل وُتعــارُض فيــه؟ وهــو مــا دفــع ابــن 
ــرك  ــنة وت ــف السُّ ــن خال ــران م ــواز هج ــث ج ــول: »ويف احلدي ــر إىل الق حج
كامــه، وال يدخــل ذلــك يف النهــي عــن اهلجــر فــوق ثــاث؛ فإنــه يتعلــق بمــن 
ُهِجــر حِلَــظِّ نفســه«)2). أمــا الســبب الــذي دعاهــم إىل التنقيــب عــن مثــل هــذه 
التخرجيــات الغريبــة، فهــو حديــث صحيــح ينهــى عــن هجران املســلم للمســلم 
ــل  ــه: »ال حي ــه( قول ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــح ع ــد ص ــاث، فق ــوق ث ف
لرجــل أن يجــر أخــاه املســلم فــوق ثــاث، يلتقيــان فيعــرض هــذا ويعــرض 
هــذا وخرمهــا الــذي يبــدأ بالســام«)3). وبالتــايل أجــد أن اجتهادهــم اخلاطــئ 

)1) النووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ج13/ص106
)2) العسقاين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج9/ص608. 

)3) مسلم، صحيح مسلم، ص1096، حديث: 2560. 
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هــذا ليــس التزامــا بالســنة بقــدر كونــه وســيلة لالتفــاف عليهــا، وجتريدهــا مــن 
مضامينهــا، بــا خيــدم التوجهــات الفئويــة.

ث ابــن ســرين رجــًا بحديــث  ويف روايــة أخــرى عــن قتــادة، قــال: »َحــدَّ
ــذا.  ــذا وك ــان ك ــال ف ــل: ق ــال رج ــه(، فق ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ع
ــذا؟!  ــذا وك ــان ك ــال ف ــول: ق ــي، وتق ــن النب ــك ع ــرين: أحدث ــن س ــال اب فق
ــن  ــعيد ب ــد س ــا عن ــال: »كن ــت، ق ــن أيب ثاب ــب ب ــن حبي ــًدا«. وع ــك أب ال أكلم
ث بحديــث، فقــال لــه رجــل: مــن حدثــك هــذا، أو ممــن ســمعت  جبــر، فحــدَّ
هــذا؟ فغضــب ومنعنــا حديثــه حتــى قــام«)1). وهــذا يــدل عــى تفــي ظاهــرة 
املقاطعــة والتلويــح هبــا بوجــه كل مــن يعــرتض. وهــم وفقــا لذلــك وضعــوا 
ــد اهلل  ــن عب ــامل ب ــة س ــن رواي ــح م ــا يتض ــران مثل ــب باهلج ــح التأدي ــدة تبي قاع
بــن عمــر أن أبــاه عبــد اهلل بــن عمــر، قــال: ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( يقــول: »ال متنعــوا نســاءكم املســاجد إذا اســتأذنكم إليهــا«)2)، قــال: فقــال 
بــال بــن عبــد اهلل)3): واهلل لنمنعهــن. فأقبــل عليــه عبــد اهلل فســبَّه ســّبا ســيئا، 
ــه  ــال: ُأخــرك عــن رســول اهلل )صــى اهلل علي ــه قــط، وق مــا ســمعته ســبه مثل
وآلــه( وتقــول: واهلل لنمنعهــن؟)4). ويف رشحــه هلــذه الروايــة قــال ابــن حجــر: 
ــه،  ــنن برأي ــى الس ــرِتض ع ــب املع ــده تأدي ــى ول ــد اهلل ع ــكار عب ــن إن ــذ م »ُأخ

)1) الدارمي، املسند اجلامع، ص177، حديث: 445. 
)2) مسلم، صحيح مسلم، ص220، حديث: 441و442. 

)3) بال بن عبد اهلل: هو ابن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب. 
)4) مسلم، صحيح مسلم، ص220، حديث:135/442. 
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ــد  ــة أيب نجيــح عــن جماهــد عن وجــواز التأديــب باهلجــران، فقــد وقــع يف رواي
ــل،  ــن مغف ــد اهلل ب ــن عب ــه ع ــات«)1). ومثل ــى م ــد اهلل حت ــه عب ــا كلَّم ــد »ف أمح
ــد  ــه وآلــه( عــن اخلــذف)2)، فقــال رجــل لعب قــال: هنــى النبــي )صــى اهلل علي
اهلل بــن مغفــل: ومــا بــأس هــذا؟ فقــال: إين أحدثــك عــن رســول اهلل، وتقــول 
هــذا؟ واهلل ال أكلمــك أبــدًا)3). ومثلــه عــن أيب املخــارق قــال: ذكــر عبــادة بــن 
ــه( هنــى عــن درمهــن بدرهــم، فقــال  ــه وآل ــي )صــى اهلل علي الصامــت أن النب
فــان: مــا أرى هبــذا بأســا، يــدا بيــد. فقــال عبــادة: أقــول قــال النبــي، وتقــول: 

ــدا)4). ــاك ســقف أب ــه بأســا؟ واهلل ال يظلنــي وإي ال أرى ب

وإيغــاال يف نــرش ثقافــة اهلجــران واملقاطعــة، جــاء عــن عطــاء بــن يســار أن 
رجــا بــاع كــرة مــن ذهــب أو َوِرٍق بأكثــر مــن وزهنــا، فقــال لــه أبــو الــدرداء: 
ــًا  ــذا إالّ مث ــل ه ــن مث ــى ع ــه( ُينه ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــمعت رس س
ــن  ــدرداء: م ــو ال ــال أب ــا. فق ــذا بأس ــل ه ــا أرى بمث ــل: م ــال الرج ــل. فق بمث
يعــذرين مــن فــان؟ ُأحدثــه عــن رســول اهلل وخيــرين عــن رأيــه؟ ال ُأســاِكنَُك 
ــه: ســمعت  ــة أخــرى جــاء عــن األعــرج، قول ــأرض أنــت هبــا)5). ويف حادث ب

)1) العسقاين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج2/ص 349. 
)2) اخلَْذُف: رميك حصاة، أو نواة تأخذها بن سبابتيك، أو جتعل حِمَذفة من خَشبة ترمي هبا 

بن إهبامك والسبابة. 
مسلم،  صحيح  ومسلم،   ،5479 حديث:  ص1004،  البخاري،  صحيح  البخاري،   (3(

ص873، حديث 1954، وابن بطة، اإلبانة، ج1/ص259، حديث: 96. 
)4) السندي، سنن ابن ماجة، ج1/ص414. 

)5) ابن بطة، اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية، ج1/ص257ـ 258، حديث: 94. 
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ث عــن رســول اهلل أنــه قــال:  أبــا ســعيد اخلــدري يقــول لرجــل: أتســمعني أحــدِّ
»ال تبيعــوا الدينــار بالدينــار والدرهــم بالدرهــم إال مثــًا بمثــل، وال تبيعــوا منها 
عاجــًا بآجــل« ثــم أنــت تفتــي بــا تفتــي. واهلل ال يؤوينــي وإيــاك مــا عشــت إال 

ــجد)1). املس

منــه يتضــح أن أســلوب اهلجــران واإلمهــال واملقاطعــة كان أحــد األســلحة 
املهمــة التــي ُشــهرْت بوجــه مــن يبغــي التصحيــح او االعــرتاف باحلقيقــة، وأن 
أغلــب تلــك األحاديــث مل تكــن كــا وصلتنــا ألنــه يســتحيل أن يجــر املســلم 
مســلا ألمــر يمكــن إرشــاده إىل مــا هــو أصــح منــه! وحينــا يبــدو اهلجــر خمالفــا 
للمألــوف البــد وأن تكــون هنــاك قواعــد فقهيــة جتيــزه وترشعنــه بــل وتدعمــه 

بخطــوات أخــرى أشــد مــن اهلجــران نفســه، مثــل التعزيــر!.

القتل تعزيرا

ــتنبطوا  ــكيك، اس ــج التش ــح ومنه ــج التصحي ــا، منه ــن كامه ــن املنهج م
قواعــد فقهيــة أباحــت هلــم هجــر وتعزيــز املعــرتض ســواء كان اعرتاضــه عبثيــا 
ــنة واملعــارض  أم علميــا، ومنــه قــول النــووي: »فيــه تعزيــر املعــرتض عــى السُّ
هلــا برأيــه)2). وفقــا لذلــك جتــد هنــاك الكثــر مــن الروايــات التــي حتــث عــى 
ــائب:  ــو الس ــال أب ــا: ق ــد، منه ــل بالتأكي ــو القت ــود ه ــز املقص ــز، والتعزي التعزي

)1) ابن بطة، اإلبانة، ج1/ص259، حديث: 95. 
)2) النووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ج4/ص162. 
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ــرأي: أشــعَر)1) رســول  ــن ينظــر يف ال ــده مِمَّ ــع، فقــال لرجــل عن ــد وكي ــا عن كن
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال الرجــل: فإنــه قــد ُروي عــن إبراهيــم النخعــي 
أنــه قــال: اإلشــعار ُمثلــة. قــال: فرأيــت وكيعــا غضــب غضبــا شــديدا وقــال: 
أقــول لــك قــال رســول اهلل وتقــول: قــال إبراهيــم؟ مــا أحقــك بــأن حُتبــس، ثــم 
ال ختــرج حتــى تنـــزع عــن قولــك هــذا)2). وقــال احلاكــم: ســمعته -يعنــي أبــا 
ثونــا عــن ســليان بــن حــرب،  بكــر الصبغــي- وهــو خياطــب فقيًهــا، فقــال: حدِّ
ثنــا وأخرنــا؟ فقــال: يــا هــذا، لســت  ثنــا إىل متــى حدَّ فقــال لــه: دعنــا َمــن حدَّ
أشــمُّ مــن كامــك رائحــة اإليــان، وال حيــلُّ لــك أن تدخــل داري، ثــم هجــره 
حتــى مــات)3). وقــال أبــو احلســن الطبــي: ســمعت أبــا ســعيد األصطخــري 
ــه: أجيــوز االســتنجاء بالعظــم؟ قــال: ال. قــال:  يقــول: وجــاءه رجــل وقــال ل
ــه( قــال: هــو زاد إخوانكــم مــن  ــه وآل مِلَ؟ قــال: ألن رســول اهلل )صــى اهلل علي
اجلــن. فقــال لــه: اإلنــس أفضــل أم اجلــن؟ قــال: بــل اإلنــس. قــال: فِلــَم جيــوز 
االســتنجاء باملــاء وهــو زاد اإلنــس؟ قــال: فنـــزا عليه وأخــذ بحلقه وهــو يقول: 
يــا زنديــق، ُتعــارض رســول اهلل؟ وجعــل خينقــه، فلــوال أين أدركتــه لقتلــه«)4). 
ويعنــي هــذا أن سياســة التكميــم قديمــة، تعــود بداياهتــا إىل األيــام األوىل ملــوت 
رســول اهلل، قــال ابــن القيــم يف تعليقــه عــى هــذه الروايــة وهــذا الفعــل: »ولقــد 

عامة  هلا  ذلك  وجيعل  دمها،  يسيل  حتى  البدنة  سنام  جني  أحد  يشق  أن  هو  اإلشعار:   (1(
تعرف هبا أهنا هدي. 

)2) املباركفوري، حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، ج3/ص250. 
)3) الذهبي، سر أعام النباء، ج11/ص367. 

)4) ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن، ج1/ص334. 
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م ُحكمــه عــى نــص الرســول بالســيف،  حكــم عمــر بــن اخلطــاب عــى مــن قــدَّ
وقــال: هــذا ُحكمــي فيــه«)1).

رهبة منظومة التخويف

يتبــن ممــا تقــدم أن منظومــة التحريــف والتبديــل ُدعمــت بمنظومــة ختويــف 
تارخييــة، ولــدت يف وقــت متقــدم مــن عمــر اإلســام، يــكاد يكــون بعــد مــوت 
ــة رشســة  ــة هيكلي ــذه املنظوم ــت هل ــارشة، وكان ــه( مب ــه وآل النبي)صــى اهلل علي
تتألــف مــن احلاكــم نفســه، ووزرائــه ومعاونيــه وقادة جنــده، ووعاظ الســاطن 
مــن موظفيــه، والفقهــاء وأئمــة اجلوامــع واجلمــع، والكتــاب واملؤرخــن وأهــل 
الســنن والصحــاح وأخــرا رجــال الرشطــة، ومثــل هكــذا منظومــة ال يمكــن 
ــد أن  ــا الفري ــال جتمعه ــن خ ــا م ــت يمكنه ــا، يف وق ــتحيل اخرتاقه ــل يس ب
تتحــول إىل قــدرة هــدم وإعــادة بنــاء جبــارة. الغريــب أن هــذه املنظومــة ازدادت 
قــوة بمــرور األيــام، وازداد تأثرهــا بتغــر النظــم واألحــكام، ففرضــت تكميــا 
ــق  ــد، متكــن مــن حتريــف احلقائ ــى العقائ ــواه والعقــول وحت صارمــا عــى األف
ــذي  ــر! ال ــوف التعزي ــا خ ــرد عليه ــن ي ــد م ــات، ال جت ــب وتفاه ــرش أكاذي ون
ــة ال  ــة أو جناي ــى معصي ــب ع ــرض التأدي ــة بغ ــة املرشوع ــه: العقوب ــوه بأن يعرف
ــذف  ــذه، كالق ــر رشوط تنفي ــن مل تتوف ــد، لك ــا ح ــارة، أو فيه ــا وال كف ــد فيه ح
بغــر الزنــا، وكاملبــارشة يف غــر الفــرج، وغــر ذلــك، فــا يقــوم بتعزيــر املذنــب 
ــه،  ــزر زوجت ــذي يع ــزوج ال ــه، أو ال ــزر رقيق ــذي يع ــيد ال ــم أو الس إال احلاك

)1) املصدر نفسه. 
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واملعلــم يف تأديــب الصبيــان، واألب يف تأديــب ولــده الصغــر. وقــد وضعــت 
قواعــد التعزيــر بعــد عــرص البعثــة بزمــن طويــل، حينــا قســموا العقوبــات يف 
ــدي  ــل والتع ــم القت ــاص: يف جرائ ــواع: القص ــة أن ــامية إىل ثاث ــة اإلس الرشيع
عــى األطــراف واجلنايــات. واحلــدود: وهــي العقوبــات املقــدرة رشعــا: كحــد 
ــوب مل  ــى ذن ــب ع ــو التأدي ــر: وه ــا. والتعزي ــة، ونحومه ــد الرق ــى، وح الزن

تــرشع فيهــا احلــدود)1).

ــل  ــا القت ــا فيه ــا ب ــات بأنواعه ــاع العقوب ــذة إليق ــه ناف ــر يف واقع إن التعزي
ــر القتــل،  ــه ال يبلــغ بالتعزي اجتهــادا، فهــم حتــى مــع ادعائهــم أن »األصــل أن
وذلــك لقــول اهلل تعــاىل: )وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم اهلل إال باحلــق()2) وقول 
ــاث:  ــدى ث ــلم إال بإح ــرئ مس ــل دم ام ــه(: »ال حي ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص النب
ــة« إال أن  ــارق للجاع ــه املف ــارك لدين ــس، والت ــس بالنف ــزاين، والنف ــب ال الثي
بعــض الفقهــاء أجــازوا القتــل تعزيــرا يف جرائــم معينــة بــرشوط خمصوصــة)3).

معطيات الواقعة ومنهج التحريف

ال أريــد تكــرار مــا ذكــر عــن واقعــة الغديــر وال التذكــر باتفــاق املــدارس 
ــد  ــتنباط قواع ــا الس ــد خمرجاهت ــن حتدي ــد م ــن الب ــا، لك ــى وقوعه ــة ع الفقهي
حــوار علمــي غــر متحيــز عســى أن نستشــف مــن خالــه مقــدار التغيــر الــذي 

تعــرض لــه التاريــخ:

)1) املاوردي، األحكام السلطانية ص/236. 
)2) األنعام/15. 

)3) السقاف، املوسوعة الفقهية، ج12/ص263. 
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1ـ باتفــاق األقــوال أن رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه( أعلــن يف غديــر خم 
عــن بيعــة عي)عليــه الســام( وطلــب مــن األمــة أن تبايعــه. واألدلــة عــى ذلك 

أكثــر مــن أن حتــى لــدى املدرســتن الفقهيتــن قبــل التحريــف والتحوير.

2ـ أن احلــدث وقــع بعــد العــودة مــن احلــج، وليــس اثنــاء احلــج وال قبله وال 
يف الطريــق إليــه، مثلــا أرادوا أن يصــوروا الواقعــة ليحرفوهــا عــن مقاصدهــا. 
ــي  ــتن ال داع ــدى املدرس ــتفيضة ل ــة مس ــذه احلقيق ــت ه ــي تثب ــات الت والرواي

لذكرهــا.

3ـ أن آيــة )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت 
ْســَاَم ِدينًــا()1)، نزلــت بعــد املبايعــة وليــس قبلهــا، ويف منطقــة غديــر  َلُكــُم اإْلِ
ــاك مــن ادعــى بأهنــا نزلــت يف موســم  غــم وليــس يف مــكان آخــر. ولكــن هن
احلــج يف حماولــة منهــم لفصلهــا عــن واقعــة الغديــر، ومنــه قوهلــم: قولــه تعــاىل: 
)اليــوم أكملــت لكــم دينكــم( نزلــت هــذه اآليــة يــوم اجلمعــة وكان يــوم عرفــة 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــرش، والنب ــنة ع ــوداع س ــة ال ــرص يف حج ــد الع بع
واقــف بعرفــات عــى ناقتــه العضبــاء. وهلــم يف ذلــك أحاديــث مجــة منهــا: عــن 
طــارق بــن شــهاب، قــال: جــاء رجــل مــن اليهــود)2) إىل عمــر بــن اخلطــاب، 
ــرش  ــا مع ــو علين ــم ل ــة يف كتابك ــرؤون آي ــم تق ــن، إنك ــر املؤمن ــا أم ــال: »ي فق
ــوم  ــال: الي ــة هــي؟ ق ــدا، فقــال: أي آي ــوم عي ــك الي ــا ذل اليهــود نزلــت الختذن

)1) املائدة:3. 
)2) مجيع الروايات التي أوردها الطري والطراين ومسدد، ذكرت أن هذا اليهودي هو كعب 

األحبار. 
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أكملــت لكــم دينكــم وأمتمــت عليكــم نعمتــي، فقــال عمــر: واهلل، إين ألعلــم 
اليــوم الــذي نزلــت فيــه عــى رســول اهلل والســاعة التــي نزلــت فيهــا عشــية يــوم 
عرفــة، يف يــوم مجعــة«)1). وعــن عــار بــن أيب عــار، قــال: قــرأ ابــن عبــاس هذه 
ــي  ــم نعمت ــت عليك ــم وأمتم ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــودي: )الي ــه ي ــة ومع اآلي
ورضيــت لكــم اإلســام دينــا( فقــال اليهــودي: لــو نزلــت هــذه اآليــة علينــا يف 
يــوم الختذنــاه عيــدا، فقــال ابــن عبــاس: فإهنــا نزلــت يف عيديــن اتفقــا يف يــوم 

واحــد: يــوم مجعــة؛ وافــق ذلــك يــوم عرفــة)2).

ــث  ــة واحلدي ــواردة يف اآلي ــات ال ــض الكل ــى بع ــز ع ــن رك ــاك م 4ـ أن هن
لكــي يعمــي عــى قلــوب وعيــون املتلقــن، وقــد بــرزت ثيمتــان يف هــذا املعنــى 
ــم:  ــن: األول قوهل ــار بطريق ــذي س ــواالة؛ ال ــى امل ــرهم ملعن ــة األوىل تفس الثيم
إن احلديــث ال خيــص الغديــر، بــل واقعــة أخــرى كــا يف قوهلــم: »فذكــر أنــه ملــا 
ــه،  ــكاة عن ــرت الش ــن كث ــًا إىل اليم ــه( علي ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــث الرس بع
وأظهــروا بغضــه، فــأراد النبــي أن يذكــر اختصاصــه بــه وحمبتــه إيــاه، وحيثهــم 
بذلــك عــى حمبتــه ومواالتــه وتــرك معاداتــه، فقــال: ومــن كنــت مــواله فعــي 

)1) ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، ج2/ص16، تفسر سورة املائدة، والنيسابوري، أسباب 
النزول، ص104 وطبعا ذكر النيسابوري قبل أن يورد الروايات قول: نزلت هذه اآلية 
يوم اجلمعة، وكان يوم عرفة بعد العرص يف حجة الوداع سنة عرش والنبي بعرفات عى 
وصايا  ثاث  من  واحدة  ينسون  نجدهم  بينا  التفاصيل  دقة  إىل  فأنظر  العضباء،  ناقته 

أوصاهم هبا نبيهم وهو عى فراش املوت!
)2) النيسابوري، أسباب النزول، ص105. 
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مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه«)1).

والثــاين أن معنــى القــول ال يعنــي الواليــة الرشعيــة، وإنــا يــدل عــى معــان 
ــْوَم  ــاىل: )اْلَي ــه تع ــر قول ــم يف تفس ــل العل ــف أه ــم: »اختل ــه قوهل ــرى، ومن أخ
ــى  ــوزي: »ويف معن ــن اجل ــال اب ــوال، ق ــة أق ــى مخس ــْم( ع ــْم ِدينَُك ــُت َلُك َأْكَمْل
إكــال الديــن مخســة أقــوال: أحدهــا: أنــه إكــال فرائضــه وحــدوده، ومل ينــزل 
ــه الســدي، فعــى هــذا يكــون املعنــى:  ــة حتليــل وال حتريــم. قال بعــد هــذه اآلي
ــال  ــه: ك ــعبي بقول ــه الش ــا كذب ــذا م ــم. وه ــع دينك ــم رشائ ــت لك ــوم أكمل الي
ــض  ــل الفرائ ــه، ال تكام ــرشك ودروس ــوره، وذل ال ــزه وظه ــا: ع ــن هاهن الدي
والســنن، ألهنــا مل تــزل تنــزل إىل أن قبــض رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، 
ــه  ــاين: أن ــم. والث ــرص دينك ــم ن ــت لك ــوم أكمل ــى: الي ــون املعن ــذا يك ــى ه فع
ــعيد  ــه س ــذ، قال ــرشك عامئ ــم م ــج معه ــم حي ــت، فل ــن البي ــن ع ــي املرشك بنف
ــم  ــض فل ــا الفرائ ــه، وأم ــخ عن ــع النس ــه رف ــث: أن ــادة. والثال ــر، وقت ــن جب ب
تــزل تنــزل عليــه حتــى قبــض، روي عــن ابــن جبــر أيضــا. والرابــع: أنــه زوال 
ــن  ــه أم ــس: أن ــاج. واخلام ــه الزج ــم، قال ــور عليه ــدو، والظه ــن الع ــوف م اخل
ــا)2)  ــا تقدمه ــا م ــخ هب ــا نس ــا، ك ــرى بعده ــخ بأخ ــن أن تنس ــة م ــذه الرشيع ه
ــه  ــى أن ــل ع ــة أي دلي ــذه اآلي ــس يف ه ــه لي ــم أن ــع اعتقاده ــى م ــذا حت ــوا ه قال
ــزل بعدهــا حكــم رشعــي آخــر، وحتــى مــع وجــود روايــات تؤكــد أهنــا  مل ين

)1) النسائي، خصائص أمر املؤمنن عي بن أيب طالب، ص 115 حديث: 97، والبيهقي، 
السنن الكرى، ج5/ص136. 

)2) ينظر: ابن اجلوزي، زاد املسر يف علم التفسر، ج1/ص513ـ514. 
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مل تكــن األخــرة، وهنــاك آيــات غرهــا نزلــت بعدهــا، ومنهــا عــن الــراء بــن 
عــازب، قــال: »آخــر ســورة نزلــت بــراءة، وآخــر آيــة نزلــت )َيْســَتْفُتوَنَك()1). 
وقــول عمــر: »إن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن آيــة الربــا، وإن رســول اهلل قبــض 
ــري:  ــهاب الزه ــن ش ــن اب ــاس)3). وع ــن عب ــن اب ــه ع ــا«)2)، ومثل ومل يفره
ــة  ــة الَديــن«)4). وهــذا يــدل دالل ــا وآي ــة الرب »آخــر القــرآن عهــدا بالعــرش آي
كبــرة عــى أهنــم مل يكونــوا متأكديــن ممــا يرصحــون بــه وأال مــا كانــوا ليختلفــوا 
بشــأنه إىل هــذا احلــد؛ الــذي دفــع الطــري والعســقاين إىل الســعي وراء جتميــع 
ــال: » وأوىل  ــري، ق ــة، فالط ــة مقنع ــول إىل نتيج ــة الوص ــا بغي ــوال وترتيبه األق
األقــوال يف ذلــك بالصــواب، أن يقــال: إن اهلل عــز وجــل أخــر نبيــه واملؤمنــن 
بــه، أنــه أكمــل هلــم يــوم أنــزل هــذه اآليــة عــى نبيــه دينَهــم، بإفرادهــم بالبلــَد 
ــم  ــم ال خيالطه ــلمون دوهن ــه املس ــى حجَّ ــن، حت ــه املرشك ــه عن ــرام وإجائ احل
ــت  ــل كان ــا: ه ــف فيه ــد اختل ــه ق ــكام، فإن ــض واألح ــا الفرائ ــون. فأم املرشك
ــبحانه  ــه س ــال: » قول ــقاين، فق ــا العس ــوم، أم ال؟)5). أم ــك الي ــت ذل أكمل
)اليــوم أكملــت لكــم دينكــم( ظاهــره يــدل عــى أن أمــور الديــن كملــت عنــد 
هــذه املقالــة، وهــي قبــل موته)صــى اهلل عليــه وآلــه( بنحــو ثانــن يومــا، فعــى 

مسلم،  صحيح  ومسلم،  حديث:4605،  ص814،  البخاري،  صحيح  البخاري،   (1(
ص714، حديث 1618. 

)2) ابن حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج1/ص361، حديث: 246. 
)3) البخاري، صحيح البخاري، ص800، حديث: 4544. 
)4) أبو عبيد، فضائل القرآن ومعامله وآدابه، ج1/ص369. 

)5) الطري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج6/ص437. 
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هــذا مل ينــزل بعــد ذلــك مــن األحــكام يشء، وفيــه نظــر، وقــد ذهــب مجاعــة إىل 
ــا)1). ــرع عنه ــا يتف ــول األركان، ال م ــق بأص ــا يتعل ــال م ــراد باإلك أن امل

أمــا الكلمــة األخــرى التــي أرادوا مــن خاهلــا تشــتيت تركيــز املتلقــي فهــي 
مجلــة )اللهــم وال مــن وااله(، التــي اعتروهــا شــبهة مــن شــبه مدرســة أهــل 
ــه  ــال، ومن ــة اإلك ــاف يف آي ــج اخل ــس منه ــق نف ــا وف ــدوا لرده ــت، جاه البي
قــول ابــن حجــر اهليثمــي يف رده عــى مــا أســاه الشــبهة احلاديــة عــرشة: »قالــوا 
فمعنــى املــوىل األوىل، أي فلعــي عليهــم مــن الــوالء مالــه عليهــم منــه، بدليــل 
ــع  ــك م ــم، كذل ــاج إىل مجعه ــا احت ــارص، وإال مل ــم؛ ال الن ــت أوىل بك ــه ألس قول
الدعــاء لــه، ألن ذلــك يعرفــه كل أحــد. وجــواب هــذه الشــبهة التــي هــي أقوى 
ــه حديــث  ــه أن ــه وبيان ــان احلديــث وخمرجي ــاج إىل مقدمــة وهــي بي شــبههم حيت
ــد،  ــائي وأمح ــذي والنس ــة كالرتم ــه مجاع ــد أخرج ــه، وق ــة في ــح ال مري صحي
وطرقــه كثــرة جــدا، ومــن ثــم رواه ســتة عــرش صحابيــا ويف روايــة ألمحــد أنــه 
ســمعه مــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( ثاثــون صحابيــا، وشــهدوا بــه لعــي 
ملــا نــوزع أيــام خافتــه وكثــر مــن أســانيدها صحــاح وحســان وال التفــات ملــن 
ــا  ــه منه ــوت رجوع ــن، لثب ــا كان باليم ــأن علي ــن رده ب ــه، وال مل ــدح يف صحت ق
وإدراكــه احلــج مــع النبــي، وقــول بعضهــم: إن زيــادة اللهــم وال مــن وااله الــخ 
موضوعــة مــردود، فقــد ورد ذلــك مــن طــرق صحــح الذهبــي كثــرا منهــا)2). 
ولكنــه بعــد كل هــذا الترصيــح أورد احلديــث، ونأخــذ منــه موضــع اإلشــارة: 

)1) العسقاين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، ج13/ص246. 
)2) اهليثمي، الصواعق املحرقة يف الرد عى أهل البدع والزندقة، ج1/ص 48ـ49. 
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»قــال اهليثمــي: ثــم قــال: يــا أيــا النــاس إن اهلل مــوالي وأنــا مــوىل املؤمنــن وأنا 
أوىل هبــم مــن أنفســهم، فمــن كنــت مــواله فهــذا مــواله يعنــي عليــا اللهــم وال 
مــن وإاله وعــاد مــن عــاداه، ثــم قــال يا أيــا النــاس إين فرطكــم وإنكــم واردون 
عــي احلــوض حــوض أعــرض ممــا بــن بــرصى إىل صنعــاء فيــه عــدد النجــوم 
ــروا  ــن، فانظ ــن الثقل ــي ع ــردون ع ــن ت ــائلكم ح ــة وإين س ــن فض ــان م قدح
كيــف ختلفــوين فيهــا الثقــل األكــر كتــاب اهلل عــز وجــل ســبب طرفــه بيــد اهلل 
ــي  ــل بيت ــرتيت أه ــوا، وع ــوا وال تبدل ــه ال تضل ــكوا ب ــم فاستمس ــه بأيديك وطرف
فإنــه قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر أهنــا لــن ينقضيــا حتــى يــردا عــي احلــوض)1). 
لكنــه حتــى بعــد كل هــذا الوضــوح، مل يستســغ االقتنــاع باملضمــون، وهنــا جــاء 
دور اللعــب عــى معــاين املفــردات، فقــال: »ال نســلم أن معنــى الــويل مــا ذكروه، 
ــه مشــرتك بــن معــان كاملعتــق والعتيــق واملتــرصف يف  ــاه: النــارص ألن بــل معن
ــاين  ــض مع ــن بع ــا وتعي ــة يف كل منه ــو حقيق ــوب وه ــارص واملحب ــر والن األم
املشــرتك مــن غــر دليــل يقتضيــه حتكــم ال يعتــد بــه وتعميمــه يف معانيــه كلهــا 
ال يســوغ... وعــي ســيدنا وحبيبنــا عــى أن كــون املــوىل بمعنــى اإلمــام مل يعهــد 
لغــة وال رشعــا... فالغــرض مــن التنصيــص عــى مواالتــه اجتنــاب بغضــه)2).

النتيجة

وبالتــايل نجــد أن واقعــة الغديــر تعــد أحــد أهــم وأشــهر األحــداث التارخييــة 
اإلســامية، وهــي ال تقــل أمهيــة ورســوخا عــن واقعــة بــدر الكــرى أو فتــح 

)1) املصدر نفسه، ج1/ص49. 
)2) املصدر نفسه. 
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ــاء اإلســام، وجــاءت واقعــة  ــدر كانــت أهــم حمطــة مــن حمطــات بن مكــة، فب
ــكالية  ــه، وأن إش ــظ علي ــاء وحتاف ــخ البن ــه؛ لرتس ــة يف هيكل ــر حمط ــر كآخ الغدي
النــص يف البعــد التارخيــي لواقعــة الغديــر جــاءت بســبب املنافســة عــى احلكــم 
ال أكثــر، فالذيــن ســعوا وراء الســلطة وجــدوا يف الغديــر آيــة وأحاديثــا وواقعــة 
ــره  ــو ذك ــى حم ــزم ع ــدوا الع ــلطة، فعق ــم بالس ــدد أحامه ــرتاٍض يته ــر اع أك
مــن جممــل التاريــخ اإلســامي مــن خــال التحريــف والتدليــس والتشــويش 
والوضــع والكــذب، وهــذا تســبب بأمريــن خطريــن: األول: حتريــف األعــم 
ــر  ــه عاقــة بالغدي ــة عــى كل مــا ل ــع التاريــخ األول للتغطي األغلــب مــن وقائ
حتــى ولــو مــن بعيــد. والثــاين: خلــق قوتــن ســعت األوىل خلــف الروايــات 
ــا،  ــا لعقيدهت ــا يف دعمه ــهد هب ــا لتستش ــة ومجعته ــوال املوثوق ــة واألق الصحيح
ــل يف أن  ــة أم ــى أي بارق ــاء ع ــويش للقض ــادة التش ــرى إىل زي ــعت األخ وس

تعــرف األمــة حقيقــة مــا جــرى يف صــدر اإلســام.

ــل  ــن أج ــت م ــة خلق ــكالية تارخيي ــاك إش ــأن هن ــرتف ب ــب أن نع ــا جي وهن
ــث  ــة حي ــة احلقيق ــق معرف ــدة كأداء يف طري ــت إىل عق ــد، فتحول ــف املقاص حتري
ــه  ــميا لعي)علي ــا رس ــر تعيين ــرى األول يف الغدي ــمن ي ــع إىل قس ــم املجتم انقس
ــه  ــذا التوج ــى ه ــي ع ــاين ليق ــد الث ــي، وجاه ــد النب ــن بع ــة م ــام( خليف الس
ــارع  ــاه أن دور الش ــب االنتب ــا جيل ــية. م ــات سياس ــة نظري ــال جمموع ــن خ م
اإلســامي كان غائبــا أو مغيبــا يف هــذا النــزاع الشــديد، فــا جتــد إشــارة رصحيــة 
إىل موقفــه مــن اخلــاف، وهــذا أحــد أكــر األدلــة عــى القســوة املفرطــة التــي 
مورســت، والتخويــف الــذي دفــع النــاس إىل الســكوت حفاظــا عــى أنفســهم 
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وعوائلهــم. والنتيجــة أن تكــرار روايــة التاريــخ املصطنــع بــا يف ذلــك مــا نســب 
إىل رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن ســنة مكذوبــة، مــع دعــم املفريــن 
ورجــال التأويــل واملؤرخــن، جعلــه يبــدو تارخيــا رســميا لأمــة، والســيا بعــد 

ــه ويقدســونه. ــن عــى النصــوص يدافعــون عن أن وجــد فصيــا مــن اجلامدي

مــن هنــا بــات موضــوع حتريــر العقــل املســلم مــن رواســب التحريــف أحــد 
ــا، فنحــن ال نملــك وســيلة العــودة إىل  أخطــر وأصعــب األمــور التــي تواجهن
زمــن مــا قبــل التحريــف لنــأيت هلــم بــا يدعــم رؤانــا وال يوجــد شــاهد حمايــد 
يــرىض بحكمــه اجلميــع، ولذلــك اصبــح أمــر التصحيــح أحــد أصعب مــا علينا 
القيــام بــه، مــع أن مــا بــن أيدينــا مــن قرائــن تارخيية جيعــل أمــر التصحيــح أير 
كثــرا ممــا تعتقــد، إذ لــو مل يكــن احلديــث والواقعــة قــد جــاء تأكيــدا إلزاميــا عــى 
أحقيــة عي)عليــه الســام( باخلافــة، مــا كان لعي)عليــه الســام( أن يناشــدهم 
يف الرحبــة ليستشــهد بأقواهلــم بأحقيتــه باخلافــة، ويف األثــر، اخرنــا احلســن بن 
حريــث املــروزي، قــال: حدثنــا الفضــل بــن موســى، عــن األعمــش، عــن أيب 
إســحاق، عــن ســعيد بــن وهــب، قــال: قــال عــي يف الرحبــة: أنشــد بــاهلل مــن 
ســمع رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم غديــر خــم يقــول: إن اهلل وليــي 
وأنــا ويل املؤمنــن، ومــن كنــت وليــه فهــذا وليــه، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد 
ــتة،  ــي س ــام إىل جنب ــعيد: ق ــال س ــال: فق ــرصه«. ق ــن ن ــرص م ــاداه، وان ــن ع م

وقــال زيــد بــن يثيــع: قــام عنــدي ســتة«)1).

لقــد أثبتــت الدراســات املحايــدة أن تارخينــا تعــرض إىل اهلــدم وإعــادة البنــاء 

)1) النسائي، خصائص أمر املؤمنن عي بن أيب طالب، ص117، حديث: 98. 
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ــة، وأن ذلــك تســبب بخلــق الكثــر مــن  ــر منهــا ديني ــة أكث وفــق مناهــج دنيوي
التناقضــات املحــرة وأن القدســية التــي أضفوهــا عــى التحريــف منعــت النــاس 
ــد  ــح ق ــة التصحي ــرا ألن معرك ــد كث ــن يصم ــر ل ــذا األم ــكيك، وه ــن التش م
انطلقــت ولــن تتوقــف بــا يف ذلــك التشــكيك حتــى بــا يســمى: أصــح كتــاب 
ــيد  ــتاذ رش ــه األس ــذي كتب ــداء ال ــن اإله ــح م ــا يتض ــذا م ــاب اهلل، وه ــد كت بع
ــات  ــات املروي ــات وخراف ــه تناقض ــن أعيت ــه: »إىل كل م ــه، بقول ــال يف كتاب أي

وحــار أمــره بــن متحيصهــا أو تقديســها أهــدي هــذا الكتــاب)1).

ــا  ــر املــايض، ولكنن إن مــا حــدث قــد حــدث، ونحــن ال نملــك قــدرة تغي
ــأ  ــا باخلط ــا واعرتفن ــا حالن ــا أنصفن ــتقبل، إذا م ــم باملس ــدرة التحك ــك ق نمل
ــوا  ــا فرصــة أن يتخل ــح ألبنائن ــذي أرتكــب، عســى أن نتي التارخيــي اجلســيم ال
ــل  ــن أج ــم م ــا بينه ــق في ــق التواف ــون خلل ــة ويتفرغ ــة التارخيي ــن املاحك ع

ــوي. ــوى الق ــه س ــد في ــاء، وال يصم ــاء بالفن ــدد الضعف ــتقبل يته مس
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ــيخ  ــإرشاف الش ــن ب ــن الباحث ــة م ــداد: جمموع ــة، إع ــوعة الفقهي 23ـ املوس
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العسقاين، أمحد بن عي بن حجر، 852هـ، 

27ـ فتــح البــاري بــرشح صحيــح البخــاري، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد 
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ــروت، 2018. ــة، ب ــاب احلديث الرح
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ــران، دار  ــم زه ــن إبراهي ــن ب ــق: حس ــم، حتقي ــرآن العظي ــر الق 31ـ تفس
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مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

206

واقعة غدير خم كيف غرّيت الواقع اإلسالمي وصلتها بعاشوراءالجزء الرابع

د. ليلى علي الكيال

ــز  ــق وأع ــى أرشف اخلل ــام ع ــاة والس ــم والص ــن الرحي ــم اهلل الرمح بس
ــن. ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــم حمم ــيدنا أيب القاس ــلن س املرس

ــْغ مَــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ  سُــوُل بَلِّ وقــال تعــاىل: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم }يَــا َأيُّهَــا الرَّ
ــاِس إِنَّ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــهُ يَعْصِمُ ــاَلَتهُ وَالَلّ ــتَ ِرسَ ْغ ــا بََلّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ ــكَ وَإِنْ َل ــنْ رَبِّ مِ

ــوْمَ الَْكافِِريــنَ{1. ــدِي الَْق ــهَ ال يَهْ الَلّ

ــا األمــة اإلســامية الكــرى، مــن جهــة  تعــد واقعــة غديــر خــم مــن قضاي
مــا يرتتــب عليهــا مــن نتائــج حتــدد إجتــاه مســر هــذه األمــة ومســتقبلها، بــل 

ومســتقبل العــامل بشــكل عــام.

ــك  ــزم بتل ــة، جي ــة التارخيي ــة املصري ــل احلادث ــر يف تفاصي ــن النظ ــن أمع فم
األمهيــة، فقــد كانــت متثــل نقطــة اإلنطــاق والتأســيس املرمــج، والتــي كانــت 
ــى  ــي )ص ــد النب ــى عه ــامي ع ــع اإلس ــاء املجتم ــرة يف بن ــة األخ ــل املرحل متّث
اهلل عليــه وســلم(، وذلــك حــن بــّن ألمتــه واليــة عــي )ع(، وكوهنــا امتــدادًا 
لواليــة اهلل وواليــة رســوله، وضانــة الســتمرار اإلســام، فمــن أراد أّن حيافــظ 
ــة  عــى طاعــة النبــي )صــى اهلل عليــه وســلم(، ومــن ثــم املحافظــة عــى اهلداي

)1) سورة املائدة، اآلية: 67. 
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ــال  ــة ق ــة الكريم ــات اآلي ــل بموجب ــه أّن يعم ــال، علي ــوع يف الض ــدم الوق وع
ــوْا  ــوَل َفــِإن تَوَلَّ ــوا الرَّسُ ــهَ وََأطِيعُ ــوا اللَّ ــم }ُقــْل َأطِيعُ تعــاىل: بســم اهلل الرمحــن الرحي
ــوِل  ــا عََلــى الرَّسُ ــوهُ تَهَْتــدُوا وَمَ ــا حُمِّْلُتــمْ وَإِن ُتطِيعُ ــَل وَعََليُْكــم مَّ ــا حُمِّ ــهِ مَ ــا عََليْ َفِإنَّمَ

إاِلَّ الْبَــاَُغ الْمُِبــنُ{1.

إًذا واقعــة غديــر خــم تعــد واحــدة مــن أهــم األحــداث املصريــة يف تاريــخ 
ــا  ــّن فيه ــه، ع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدون أّن رس ــيعة يعتق ــام، فالش اإلس
ــه يف  مصــر العــامل اإلســامي وأخــذ البيعــة مــن األمــة اإلســامية ملــا رصح ب
ذلــك اليــوم لعــي )ع(؛ لــذا يمكــن وصــف هــذا احلــدث التأرخيــي بأنــه األبــرز 
مــن بــن ســائر األحــداث التــي حدثــت يف عهــد الرســالة وهــو املنشــأ األســاس 
للتشــيع، وأيضــًا حســب اعتقــاد الشــيعة فــإن األمــة اإلســامية منــذ يــوم الغدير 

انقســمت إىل قســمن، الفئــة املواليــة آلل البيــت )ع(، والفئــة املعارضــة هلــم.

ونحــن نتحــدث عــن موضــوع واقعــة غديــر خــم ومــا محلــت مــن أحــداث 
ــذه  ــرم. فه ــن حم ــارش م ــوم الع ــن )ع( ي ــام احلس ــل اإلم ــت إىل مقت ــى وصل حت
الصلــة املتينــة التــي ُأســس هلــا منــذ وفــاة الرســول صــى اهلل عليــه وآله ونــرى أّن 
معظــم مصــادر املســلمن أمجعــت عــى أحاديــث كثــرة يف حــق اإلمامن احلســن 
ــه  ــل اهلل علي ــول اهلل )ص ــن رس ــدرت ع ــي ص ــام(، الت ــا الس ــن )عليه واحلس
ــيدا  ــن س ــن واحلس ــا »احلس ــر منه ــث بالتوات ــذه األحادي ــت ه ــلم(، ونقل وس

شــباب أهــل اجلنــة« )املناقــب البــن شــهر اشــوب(.

والشــيعة قــد بــدأوا يعتقــدون أّن بعــض احلــوادث التارخييــة وال ســيا واقعــة 

)1) سورة النور، اآلية: 54. 
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ــنّة  ــة بالس ــة اهلداي ــو ضان ــنة 10 هـــ. ه ــة س ــم يف 18 ذي احلج ــر يف خ الغدي
ــه الســام عــى شــؤون  ــان الرســول لعــي علي ــاء وائت ــة الكس ــة، وحادث النبوي
املدينــة وبعــض النصــوص يف ذلــك مــن القــرآن الكريــم تؤكــد إّن األئمــة عليهم 
ــر  ــة الغدي ــد عاق ــا تؤك ــم، ك ــر خ ــة غدي ــم يف واقع ــد ورد ذكره ــام ق الس
ــى اهلل  ــرم )ص ــي األك ــاة النب ــد وف ــلمن بع ــاب املس ــيا بانق ــوراء وال س بعاش
ــلم(  ــه وس ــل اهلل علي ــول )ص ــول الرس ــة ق ــذه الصل ــد ه ــلم( ويؤك ــه وس علي

ــن«. ــم الثقل ــارك فيك ــال: »إين ت ــا ق عندم

ــدًا عــى مــا  ــواه اإللزامــي كان مفاجــأة للمســلمن، وتأكي ــر إًذا بمحت فالغدي
تقتضيــه املرحلــة الزمنيــة ملــا نطــق بــه الوحــي يف القــرآن الكريــم، ومــا رصح بــه 
الرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه وســلم(، أو كلــف بــه للتعبــر عــن التفويض 
اإلهلــي بخافــة رســول اهلل، لــذا جــاء إعــان العهــد يف غديــر خــم توضيحــًا 
للمنهــج اإلهلــي، لتقريــر االســتمرار يف مســرة النبــوة وامتدادهــا واإلبقــاء عــى 

هنجهــا بصفتهــا آخــر الرســاالت الســاوية.

ــارات  ــمت مس ــد رس ــم ق ــر خ ــة غدي ــح أّن موقع ــكل واض ــرى وبش ــذا ن ل
بقــاء هنــج النبــوة وديمومتــه مــن غــر تشــويه أو حتريــف يف ضــوء إرادة ربانيــة 

ــا. ــد معامله ــرش يف حتدي ــارات الب ــال الختي ال جم

وقــد تتداخــل الروايــات التارخييــة التــي عــّرت عــن غديــر خــم عــى ارتباط 
اإلمامــة بواقعــة الغديــر وإمتــداده إىل آخــر الزمــان يف أحاديــث كثــرة، والــذي 
عــّر عنــه الرســول يف أكثــر مــن مــكان إّن اإلمامــة مرتبطــة بــأوالد عــي وفاطمة 
)ع( وهبــذا تكــون الصلــة متينــة وقويــة وتــدل عــى ذلــك بشــكل واضح عــى أّن 
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الغديــر ربــط الصلــة كاملــة بــن هــذه الواقعــة وبــن األئمــة )عليهــم الســام(؛ 
ــاس  ــه عــى أس ــداول في ــم الت ــذي يت ــه والنــص ال ــى خلق ألهنــم حجــج اهلل ع
ــي  ــل التارخي ــام( بالتسلس ــم الس ــة )عليه ــرت األئم ــد ذك ــر ق ــة الغدي أّن خطب
والزمنــي. عندمــا أمــر الرســول املســلمن بمبايعتــه وأّن عليــًا ويل اهلل مــن بعــده 
ــائل  ــه مس ــرع من ــلمن، وتتف ــة املس ــم أئم ــث نصبه ــه، حي ــن صلب ــة م واألئم
كثــرة عــن هــذه املعتقــدات »واقعــة الغديــر التــي مل يفهموهــا فهــًا صحيحــًا«.

وبقــراءة رسيعــة ملــا ذكرنــا تتجــى أبعــاد واقعــة الغديــر، وأّن أمهيتهــا جــاءت 
مــن أمهيــة األمــر الربــاين، الــذي أريــد لــه أن يأخــذ طريقــه إىل أســاع الصحابــة 

واملؤمنــن آنــذاك.

ــا نفهــم أيضــًا ســبب االهتــام التارخيــي بحديــث الغديــر، إذ أهتــم  مــن هن
بــه كثــٌر مــن املؤرخــن، وكتبــت فيــه كثــٌر مــن الكتــب، إًذا مــن هنــا تتضــح 
ــخ  ــد والتاري ــر واملعتق ــخت يف الفك ــي رس ــة الت ــات التوثيقي ــة الدراس ــا أمهي لن

ــامي. اإلس

ــه  ــلمن بموجب ــول املس ــر الرس ــذي أم ــر ال ــث الغدي ــا إىل حدي وإذا نظرن
بمبايعــة عــي عليــه الســام يف الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة ســنة 10 هـــ. هــو 

ــة. ــنّة النبوي ــل بالس ــة والعم ــة اهلداي ضان

نــرى هــذه احلادثــة متثــل املرحلــة األخــرة يف بنــاء املجتمــع اإلســامي عــى 
ــة  ــة اهلل ووالي ــدادًا لوالي ــا امت ــلم(. وكوهن ــه وس ــى اهلل علي ــي )ص ــد النب عه
رســوله وضانــة، فمــن أراد أّن حيافــظ عــى طاعــة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
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ومــن ثــم املحافظــة عــى اهلدايــة وعــدم الوقــوع يف الضــال، أّن يمتثــل لقولــه 
ــوْا  ــوَل َفــِإن تَوَلَّ ــوا الرَّسُ ــهَ وََأطِيعُ ــوا اللَّ ــم: }ُقــْل َأطِيعُ تعــاىل بســم اهلل الرمحــن الرحي
ــوِل  ــا عََلــى الرَّسُ ــوهُ تَهَْتــدُوا وَمَ ــا حُمِّْلُتــمْ وَإِن ُتطِيعُ ــَل وَعََليُْكــم مَّ ــا حُمِّ ــهِ مَ ــا عََليْ َفِإنَّمَ

إاِلَّ الْبَــاَُغ الْمُِبــنُ{)1.

والضمر يف قوله تعاىل: »إّن...، تطيعوُه هتتدوا«2.

وبخــاف ذلــك فإهنــم إّن يعصــوه يضلــوا ويلكــوا، قــال تعــاىل فكيــف إذا 
ــوَدُّ  ــذٍ يَ ــِهيدًا )41( يَوْمَئِ ـٰـؤُاَلءِ شَ ــىٰ هَ ــا بِــكَ عََل ــِهيدٍ وَِجْئنَ ــةٍ بِشَ ــن }ُكلِّ ُأمَّ ــا م جئن
ــهَ  الَّذِيــنَ َكَفــرُوا وَعَصَــوُا الرَّسُــوَل َلــوْ ُتسَــوَّٰى بِِهــمُ اْلَرْضُ وَاَل يَْكُتمُــونَ اللَّ
حَدِيًثــا{. مــن هنــا كانــت الواليــة يــوم الغديــر أفضــل الفرائــض حيــث روى 
زواره عــن أيب جعفــر )ع( قــال: »ُبنــى اإلســام عــى مخســة أشــياء عــى الصــاة 

ــة. فســأل: وأي مــن ذلــك أفضــل«. والــزكاة واحلــج والصــوم والوالي

ــل عليهــن... «.  ــوايل هــو الدلي ــة أفضــل، ألهنــا مفتاحهــن وال فقــال الوالي
ثــم قــال زراره األمــر هــو بــاب األشــياء ورضــا الرمحــن، الطاعــة لإلمــام بعــد 
ــن  ــهَ وَمَ ــوَل َفَقــدْ َأَطــاعَ اللَّ ــِع الرَّسُ ــن يُطِ ــول: }مَّ ــل يق ــز وج ــه: »إن اهلل ع معرفت
ــىٰ َفمَــا َأرْسَــْلنَاَك عََليِْهــمْ حَفِيًظــا{. أمــا لــو أن رجــًا قــام ليلــه وصــام هنــاره  تَوَلَّ
ــه،  ــة ويل اهلل فيوالي ــرف والي ــره ومل يع ــع ده ــج مجي ــه وح ــع مال ــدق بجمي وتص
ــه عــى اهلل عــز وجــل يشء، وال  ــه، مــا كان ل ــه إلي ــه بداللت وتكــون مجيــع أعال
ــن  ــك املحس ــال: أولئ ــم ق ــان، ث ــل اإلي ــه وال كان مــن أه ــق يف ثواب ــه ح كان ل

)1) القرآن الكريم: سورة النور )24(، اآلية، 54، ص 357. 
)2) اقرآن الكريم: سورة النساء )4(، اآلية 41 و42، ص 85. 
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منهــم يدخلــه اهلل اجلنــة بفضــل رمحتــه.

اأوًل:

قولــه تعــاىل: »ومل يعــرف واليــة ويل اهلل فيواليــه ويكــون مجيــع أعالــه بداللتــه 
إليــه«. ناحــظ مــن ذلــك أّن النبــي قــد ذكــر اخلافــة واإلمامــة مــن اول يــوم 
دعــا فيــه إىل الترصيــح بالدعــوة إىل اإلســام، فتعــرف حينئــذ أّن اإلمامــة جــزء 

مهــم مــن الرســالة النبويــة.

وقــد رشع ذلــك رســول اهلل يف الترصيــح هبــا، مثــل حديــث الثقلــن املتواتــر، 
واالنتقــال إىل مرحلــة الترصيــح لعمــوم املســلمن والتــي ولــدت للنبــي بعــض 
ــد  ــة ق ــب جاهلي ــن رواس ــه م ــا حيمل ــع وم ــة املجتم ــه بطبيع ــاوف، ملعرفت املخ
تــؤدي باملجتمــع اإلســامي إىل رفــض هــذا األمــر، لكــن اهلل أمــره بالترصيــح 
ونبــذ خماوفــه صافيــا، فقــال: »يــا أيــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك... «. أي إّن 
الطريــق ملعرفــة هــذه العبــادات عــى وجهها الصحيــح هو اإلمــام، مضافــًا إىل أّن 
اعتقــاد الواليــة هــو بنفســه رشط يف قــول العمــل كالنيــة رشط يف صحــة صاته، 
والــر يف ذلــك إهنــا ممــا أمــر بــه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه، ثــم اإلمــام هــو 
بــاب مدينــة علــم الرســول، فــا يعــرف علــم الرســول إال مــن خاهلــا وال يأمر 
إال بــا أمــر بــه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه. فأمســك النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه بعضديــه ورفــع عليــًا )ع( مــن مكانــه حتــى حــاذت قدمــاه ركبــة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه وشــاهد النــاس بيــاض ابطيهــا، وقــال: »مــن كنــت مــواله 
فهــذا عــي مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن عــاداه، وانــرص مــن نرصه، 
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وأخــذل مــن خذله«.وبعــد هــذا املقطــع مــن اخلطبــة الرشيفــة أعلــن النبــي صى 
ــن،  ــال الدي ــن إك ــره ع ــه خي ــي علي ــك الوح ــزول مل ــاس ن ــه للن ــه وآل اهلل علي
ــة أمــر املؤمنــن )ع(: »اللهــم إنــك انزلــت اآليــة يف عــيَّ  وامتــام النعمــة بوالي
وليِّــك عنــد تبيــن ذلــك ونصــك ايــاه هلــذا اليــوم: »اليــوم أكملــت لكــم دينكــم 
وأمتمــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم اإلســام دينــًا1، وقلــت: )ومــن يبتــغ 
غــر اإلســام دينــًا فلــن يقبــل منــه وهــو يف اآلخــرة مــن اخلارسيــن(2. اللهــم 

إين اشــهدك وكفــى بــك شــهيدًا أين قــد بّلغــت.

ثانيًا:

ــة  ــه وتربي ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــاة النب ــد وف ــاب بع ــى االعق ــاب ع االنق
مســلمي الفتوح عى ســرة الشــيخن )11-26 هـ(. يكشــف احلوار يف الســقيفة 
بــن أيب بكــر واألنصــار بشــكل واضــح حالــة االنقــاب عــى األعقــاب حــن 
ــم  ــش ه ــي يف قري ــذا احل ــر إال هل ــذا األم ــرف ه ــن ُيع ــر: »ل ــو بك ــم أب ــال هل ق

ــبًا ودارًا«3. ــرب نس ــط الع أوس

ومل تعــرف العــرب هــذا األمــر إال هلــذا احلــي مــن قريــش هــم أوســط العرب 
نســبًا ودارًا. ومــراده مــن ذلــك: أن العــرب تديــن لقريــش يف أمــر الديــن، فهــم 
أفضلهــم دارًا وهــي مكــة، وأفضلهــم نســبًا ألهنــم مــن نســل اســاعيل، وليــس 

)1) سورة املائدة: اآلية 3. 
)2) سورة آل عمران: اآلية 85. 

)3)سند أمحد 56/1. 5
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مــن شــك أن هــذه املّيــزة لقريــش قــد كانــت يف اجلاهليــة وقــد انتحلــت لقــب 
)آل اهلل( بعــد مــوت عبــد املطلــب وقــد كان هــذا اللقــب خاصــًا بــه منــذ قصــة 

. لفيل ا

وملــا جــاء اإلســام هــدم مكانــة قريــش الدينيــة التــي حرفــت ديــن ابراهيــم 
ورفــع مــن شــأن حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وأهــل بيتــه عليهــم الســام. قــال 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: إن اهلل عــز وجــل اختــار العــرب منهــم النــر بــن 
كنانــة ثــم اختــار منهــم قريشــًا ثــم اختــار مــن قريــش بنــي هاشــم ثــم اختــارين 
مــن بنــي هاشــم وقــال: »إنــا يريــد اهلل ليذهــب عنكــم...، الرجــس أهــل البيت 

ويطهركــم تطهــرًا«1.

ــك  ــل ذل ــاب اهلل وجع ــاع كت ــم باتب ــرن اتباعه ــه وق ــل بيت ــة أه ــب حمب وأوج
مــن الضالــة. ومــن الواضــح أّن منطــق الســقيفة قــد جتــاوز باســتحقاق قريــش 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــا يف اجلاهلي ــه بمكانته ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــد النب ــة بع لإلمام
ــوٌل َقــدْ خََلــتْ مِــن  ــا مُحَمَّــدٌ إاِلَّ رَسُ ــه تعــاىل: }وَمَ ــه يف قول االنقــاب املشــار إلي
َقبْلِــهِ الرُّسُــُل َأَفــِإن مَّــاتَ َأوْ ُقتِــَل انَقَلبُْتــمْ عََلــىٰ َأعَْقابُِكــمْ وَمَــن يَنَقلِــبْ عََلــىٰ عَقِبَيْــهِ 

ــاكِِرينَ{2. ــهُ الشَّ ــيَجِْزي اللَّ ــيًْئا وَسَ ــهَ شَ َفَلــن يَُضــرَّ اللَّ

بصيغــة االســتفهام اإلنــكاري للتوبيــخ، ومعنــى انقلبتــم عــى أعقابكــم أي 
ارتــد، ثــم رجعتــم إىل خلفكــم وهــي اجلاهليــة، أي رصتــم أهــل جاهليــة، وقــد 
أخرنــا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه أهنــم ســوف ينقلبــون بعــده ويرتــدون عــى 

)1) قرآن الكريم: سورة األحزاب )33(، اآلية 33، ص 422. 6
)2) القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية 80، ص 91. 
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ــم إال  ــص منه ــا ختل ــر ف ــوض الكوث ــن خ ــون ع ــرى فيحلئ ــم القهقه أدباره
كهمــل النعــم.

وقــد روى عنــه صــى اهلل عليــه وآلــه: يــا أهــل املقابــر ليهن لكــم مــا أصبحتم 
فيــه ممــا أصبــح النــاس لــو تعلمــون مــا نجاكــم اهلل منــه أقبلــت الفتــن كقطــع 

الليــل املظلــم يتبــع أوهلــا آخرهــا األخــرة رش مــن األوىل.

ــف  ــه: »كي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــام ع ــه الس ــي علي وروى ع
أنتــم إذا لبســتكم فتنــة يربــو فيهــا الصغــر ويــرم فيهــا الكبــر، جيــري النــاس 
عليهــا ويتخذوهنــا ســنة، فــإذا غــر منهــا يشء، قيــل: قــد غــرت الســنة وقــد 
أتــى النــاس منكــرًا. لقــد بويــع اخلليفتــان مــن قريــش ورفعــا شــعار )حســبنا 
ــًا  ــم منع ــا باجتهاداهت ــوا فيه ــث ترصف ــة حي ــنة النبوي ــال الس ــاب اهلل( يف قب كت
وكتانــا وتغيــرًا وســمي ذلــك بـ)ســرة الشــيخن( وبويــع عثــان عــى التقيــد 

ــك. ــى ذل ــًا ع ــًا وغرب ــاد رشق ــت الب ــا وفتح هب

قــال اإلمــام عــي عليــه الســام يــرشح مــا جــرى بعــد النبــي صــى اهلل عليــه 
: له آ و

»إنــا بــدء وقــوع الفتــن أهــواء تتبــع وأحــكام خيالــف فيهــا حكــم اهلل يتــوىل 
فيهــا رجــال رجــاالً، إال أّن احلــق لــو خلــص مل يكــن اختــاف، ولــو أن الباطــل 
خلــص مل يتحقــق عــى ذي حجــي، لكنــه يؤخــذ مــن هــذا ضغــث ومــن هــذا 
ضغــث فيمزجــان فيجتمعــان فيجلــان معــًا، فهنالــك يســتوىل الشــيطان عــى 

أوليائــه، ونجــا الذيــن ســبقت هلــم احلســنى.
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إين ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله( يقــول: »كيف أنتم إذا البســتكم 
فتنــة يربــو فيهــا الصغــر ويــرم فيهــا الكبــر جيــري النــاس عليهــا ويتخذوهنــا 
ســنة فــإذا غــر منهــا يشء قيــل قــد غــرت الســنة وقــد أتــى النــاس منكــرًا، ثــم 
ــه  ــاس مــن أهــل بيت ــه ن ــل بوجهــه وحول ــم أقب ــة ث ــة وتســبى الذري تشــتد البلي
وخاصــة شــيعته فقــال: )قــد عملــت الــوالة قبــي أعــاالً خالفــوا فيهــا رســول 

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه متعمديــن اخلافــة ناقضــن لعهــده مغريــن الســنة(.

ــى اهلل  ــي ص ــث النب ــرش أحادي ــع ن ــنة: من ــر الس ــامِل تغي ــرز مع ــن أب وكان م
عليــه وآلــه يف أهــل بيتــه )ع(، والنهــي عــن الســؤال يف تفســر القــرآن، وحتريــم 
متعــة احلــج ومتعــة النســاء ومعاقبــة املخالــف، وتغيــر مقــام إبراهيــم، وامضــاء 
التطليقــات، وأحــداث الطبقيــة يف املناكــح، والعطــاء، وحــرص احلكــم ببطــون 
ــوراة  ــص الث ــوا قص ــاب أّن يبث ــل الكت ــلمة أه ــال ملس ــح املج ــش، وفس قري

ــرة. ــرى كث ــائل أخ ــلمن، ومس ــن املس ــم ب ومواعظه

وكان نتيجــة ذلــك: أّن جهــل مســلمة الفتــوح أهــل البيــت )ع(، وســنن النبي 
صــى اهلل عليــه وآلــه، وتولــوا اخللفــاء مــن قريــش بصفتهــم اهنــم يقــودون إىل 
ــن  ــاب ح ــل الكت ــلمة أه ــم مس ــا إليه ــي نقله ــوراة الت ــة الث ــوا بثقاف اهلل، وتثقف
ــن  ــًرا م ــا كث ــد أصاهب ــة ق ــي ثقاف ــش وه ــن قري ــاء م ــال اخللف ــم املج ــح هل فس

ــف. التخري

ثالثًا:

ــة  ــنة النبوي ــة للس ــام اإلحيائي ــه الس ــي علي ــة ع )27 هـــ - 40 هـــ( هنض
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وهدايــة النصــف الرشقــي مــن مســلمة الفتــوح إىل ســنة النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه وواليــة )ع(. وقــال اإلمــام عــي )ع(: »أيــا النــاس، أنــا الــذي فقــأت عن 
الفتنــة ومل يكــن ليتجــرئ عليهــا غــري. وأيــُم اهلل لــو مل أكــن فيكــم ملــا قوتــل 
أهــُل اجلمــل وال أهــل صفــن وال أهــل النهــروان. وأيــُم اهلل لــوال أّن تتكلمــوا 
وتدعــوا العمــل حلدثتكــم بــا قــى اهلل عــى لســان نبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه 

ملــن قاتلهــم مســتبرصًا يف ضالتهــم عارفــا باهلــدى الــذي نحــن عليــه«.

الفتنــة أشــار إليهــا النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بقولــه )كيــف أنتــم إذا لبســتم 
فتنــة...(، وقولــه )عليــه الســام(: »ومل يكــن ليتجــرء عليهــا غــري« أي مل يكــن 
األنصــار وال مســلمة الفتــوح ليســتطيعوا أّن يقفــوا أمــام عمليــة تعطيــل الســنن 
وحتريفهــا مــن قبــل قريــش احلاكمــة باســم اإلســام وال مســلمة الفتــوح مــن 
قبيــل حتريــم متعــة احلــج والعقوبــة عليهــا، وكان التحريــم شــخصيًا مــن عمــر 
ثــم عثــان، إال عــي عليــه الســام الــذي عينــه النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وليــا 
عــى األمــة بأمــر اهلل تعــاىل: وجعــل واليتــه كواليتــه صــى اهلل عليــه وآلــه الــذي 
كلفــه بالنهضــة إلحيــاء ســنته مــن بعــده وهدايــة مســلمة الفتــوح إليهــا، روى 
عــن ابــن عبــاس، قــال: ملــا نزلــت: »إنــا أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاٍد«1 وضــع 
صــى اهلل عليــه وآلــه يــده عــى صــدره، فقــال: »أنــا املنــذر ولــكل قــوم هــاٍد«. 
ــدي  ــك يت ــي، ب ــادي ع ــت اهل ــال: »أن ــي )ع(، فق ــب ع ــده إىل منك ــأ بي وأوم

املهتــدون بعــدي«.

ــل  ــل وال أه ــل اجلم ــل أه ــا قوت ــم مل ــن فيك ــو مل أك ــُم اهلل ول ــه: )وأي وقول

)1) سورة الرعد 30، آية 7، ص 7. 
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ــذي يقــود معركــة اجلمــل  ــك أّن ال صفــن وال أهــل النهــروان«. والــر يف ذل
ــرون كان  ــيون آخ ــة قرش ــر وصحاب ــة والزب ــة وطلح ــن عائش ــي أم املؤمن ه
مســلمة الفتــوح يروهنــم أوليــاء نعمتهــم يف الديــن، وكذلــك أهــل صفــن أمــا 
ــم  ــادة ولكنه ــن العب ــود م ــاه الس ــاب اجلب ــراء وأصح ــم الق ــروان فه ــل النه أه
بالقيــاس إىل عــي عليــه الســام فإنــه كان أكثــر عبــادة منهــم، واســبقهم طــرًا إىل 
التصديــق بالنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه. مضافــًا إىل ذلــك فــإن عليــا كانــت لديــه 
عهــود مــن النبــي بقتــال األضــان. وقــد أخــر القــرآن بذلــك يف قولــه تعــاىل: 
)يــا أيــا النــاس آمنــوا مــن يرتــد منُكــم عــن دينــه فســوَف يــأيت اهلل بقــوم حُيِّبُهــم 
ــن جياهــدون يف ســبيل اهلل وال  ٍة عــى الكافري ــزَّ ــة عــى املؤمنــن أِع ــُه أذل وحُيبُّوَن
ــٌم«،  ــٌع علي ــاُء واهلل واِس ــن يش ــه م ــل اهلل يؤتي ــك فض ــٍم ذل ــة الئ ــون لوَم خَياف

ــه..(1. ــد منكــم عــن دين ــه: )... ومــن يرت وقول

أي مــن ينقلــب عــى عقبيــه وهــم الذيــن قــال عنهــم النبــي صــى اهلل عليــه 
وآلــه يف أحاديــث احلــوض )فيحلــؤون عــن احلــوض فأقــول اي رِب اصحــايب؟ 
فيقــال أنــك ال تــدري مــا أحدثــوا بعــدك اهنــم ال يزالــون مرتديــن عــى أدبارهم 
القهقــري...( قولــه: )... فســوف يــأيت اهلل بقــوم حُيبُّهــم وحُيبَّوَنــُه(. قــال 

)1) سورة املائدة )5( آية 54، ص 117. قال الطري يف تفسره جامع البيان 381/6، يقول 
من يرجع منكم عن دينه احلق الذي هو عليه اليوم، فيبدله بدخوله يف الكفر. - البخاري: 
 215  /3 االستذكار:  الرقي  عبد  قال   - تقاتل.  كيف  بكر  أليب  عمر  قال   -141-8
وكانت الرده يف ثاثة أنواع قوم كفروا وعادوا ما كانوا عليمن عباده األوثان. قوم آمنوا 
بمسلمة وهم أهل اليامة، وطائفة منعت الزكاة وقالت مارجعنا عن ديننا ولكن شححنا 

عى أموالنا وتأولوا عى ما ذكرناه. 
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الطــريس يف جممــع البيــان: )هــم أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام وأصحابــه، 
حــن قاتــل مــن قاتلــه مــن الناكثــن، والقاســطن، واملارقــن، وروي ذلــك عــن 
عــار، وحذيفــة وابــن عبــاس، وهــو املــروي عــن أيب جعفــر، وأيب عبــد اهلل )ع(.

قولــه )مســتبرصًا يف ضالتهــم عارفــا باهلــدى الــذي عليــه )ضالتهــم( هــي 
تغيرهــم للســنة النبويــة بتحريمهــم متعــة احلــج، ومتعــة النســاء وتغيرهــم مقام 
ابراهيــم وغرهــا يف صــاة الرتاويــح والطــاق والوضــوء والصــاة وغرهــا. 
ــم  ــة وتقيده ــنة النبوي ــم بالس ــو عمله ــه ه ــه )ع( وأصحاب ــذي علي ــدى ال و)اهل
ــى  ــم ع ــن حيثه ــة صف ــه يف معرك ــب يف أصحاب ــرت خيط ــك االش ــال مال ــا، ق هب
االستبســال يف القتــال: )إّن هــؤالء القــوم واهلل لــن يقارعوكــم إال عــن دينكــم، 
ــه  ــم اهلل من ــد أخرجك ــر ق ــم يف أم ــة، ويدخلوك ــوا البدع ــنة، وحيي ــوا الس ليطفئ
ــم  ــم( أي يقاتلونك ــن دينك ــم إال ع ــن يقارعوك ــه )ل ــرة(1. وقول ــن البص بحس
ــي  ــم الت ــم يف ضالته ــري ويدخلونك ــم القهق ــن دينك ــم ع ــل أّن يردوك ألج
ــد  ــاىل: )ق ــه تع ــر إىل قول ــرة( يش ــن البص ــه )بحس ــا، وقول ــم اهلل منه اخرجك
ــُر مــن َربُكــم فمــن أبــرّص فلنفســه ومــن َعِمــَي فعليهــا ومــا أنــا  جاءكــم بصاِئ

ــظ(2. ــم بحفي عليُك

وقــد أبــرص أصحــاب عــي )عليــه الســام( احلــق مــع عــي )عليــه الســام( 
ألن شــعاره )مــا كنــت ألدع ســنة رســول اهلل لقــول أحــد مــن النــاس( وأولئــك 
ــم  ــا باجتهاداهت ــد غروه ــنّة وق ــن الس ــوالً ع ــاب اهلل مفص ــبنا كت ــعارهم حس ش

)1)-10 ابن مزاحم املنقري، وقعة صفن، ص 251. 
)2)-11 سورة االنعام )6( آية 104، ص 141. 
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وآرائهــم. نجــح عــي )عليــه الســام( يف إحيــاء الســنّة النبويــة حــن هنــض ســنة 
27 هـــ وإحيــاء حــج التمتــع وأحاديــث النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يف أهــل بيته 
)ع(، وانكشــف للنــاس يف النصــف مــن البــاد اإلســامية مــدى خمالفة الســلطة 
ــذه  ــز ه ــة مرك ــارت الكوف ــه، وص ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــية لّس القرش
ــع  ــن جمتم ــاين م ــف الث ــام يف النص ــه الس ــي علي ــرز ع ــة، وب ــة اإلحيائي النهض
ــه وآلــه يف  ــه النبــي صــى اهلل علي ــًا كــا نصب ــًا هادي مســلمة الفتــوح إمامــًا وولي
ــام  ــة يف الش ــرز معاوي ــه، وب ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــو إىل ّس ــر يدع الغدي

قائــدًا يدعــو إىل ســرة الشــيخن وتطبيقــات عثــان هلــا.

رابعًا:

)41 هـــ - 50 هـــ( صلــح اإلمــام احلســن )ع( يعالــج االنشــقاق األمــوي 
ــي  ــة ع ــي ووالي ــنة النب ــوح إىل ّس ــلمة الفت ــن مس ــريب م ــف الغ ــدي النص وي
ــل  ــع أه ــوارج وباي ــد اخل ــى ي ــام ع ــه الس ــي علي ــهد ع ــام استش ــه الس علي
العــراق احلســن بــن عــي ســبط رســول اهلل عــى الكتــاب والســنّة، وبايــع أهــل 
الشــام معاويــة عــى ســرة الشــيخن وتطبيقــات عثــان هلــا. ثــم عــرض اإلمــام 
احلســن )ع( صيغــة مــن الصلــح هــي أّن يبقــى كل واحــد عــى بلــده وأن جيمــد 
القتــال، ورأى اإلمــام احلســن )ع( أّن اجابــة معاويــة عــى ذلــك ســوف يكــرس 
ــي صــى اهلل  ــنة النب االنشــقاق يف األمــة، ويبقــى أهــل الشــام عــى جهلهــم بّس

عليــه وآلــه وواليــة عــي عليــه الســام اهلاديــة.

وعرفــوا وصــف رضار لــه بــل ســمعوه منــه يف بــاط معاويــة حن طلــب منه 
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أّن يصفــه قائــًا: )كان واهلل بعيــد املــدى، شــديد القــوى، يقــول فصــًا، وحيكــم 
عــدالً، يتفجــر العلــُم مــن جوانبــه، وتنطــق احلكمــة مــن نواحيــه، يســتوحش 
مــن الدنيــا وزهرهتــا، ويأنــس بالليــل ووحشــته، غزيــر العــرة، طويــل الفكــرة، 
ــا،  ــا كأحدن ــن. كان فين ــا خُش ــام م ــن الطع ــرص، وم ــا ق ــاس م ــن اللب ــه م يعجب
ــه  ــا وقرب ــه إيان ــع تقريب ــن واهلل م ــتفتيناه، ونح ــا إذا اس ــألناه، وينبئ ــا إذا س جييبن
منــا ال نــكاد نكلمــه هيبــًة لــه. يعظِــم أهــل الديــن وُيقــرب املســاكن. ال يطمــع 
القــويُّ يف باطلــه، وال ييــأس الضعيــُف مــن عدلــه، وأشــهد لقــد رأيتــه يف بعض 
ــه،  ــى حليت ــًا ع ــه، قابض ــارت نجوم ــدوله، وغ ــل س ــى اللي ــد أرخ ــه، وق مواقف
ــليم، ويبكــي بــكاء احلزيــن، ويقــول: يــا دنيــا ُغــري غــري،  يتملــل متلــَل السَّ

أيب تعرضــت أم إيلَّ تشــوّفت.

ــر  ــرك قص ــا، فعم ــة يل فيه ــًا ال رجع ــك ثاث ــد باينت ــات ق ــات هيه هيه
وخطــرك حقــر. آه مــن قلــة الــزاد وُبعــد الســفر ووحشــة الطريــق. وشــهدوا 
ــه: رحــم اهلل  ــه وقول ــزف دموعــه عــى حليت ــة بعــد هــذا الوصــف ن مــن معاوي
أبــا احلســن كان واهلل كذلــك. وســمعوا جــواب رضار حــن ســأله معاويــة: عــن 
حزنــه عــى عــي. قــال: حــزن مــن ذبــح ولدهــا يف حجرهــا1. وشــهد معاويــة 

ــم. ــم وجرأهت ــي وبفقه ــاء لع ــن بالوف للعراقي

ــار  ــال انتش ــن خ ــام م ــه الس ــي علي ــلمن لع ــة املس ــت رؤي ــذا جتانس وهك
ــنة  ــا ّس ــا فيه ــي أحي ــة الت ــرته العملي ــال س ــن خ ــه وم ــة في ــث النبوي األحادي
ــع  ــك م ــاوين يف ذل ــوح متس ــلمة الفت ــار مس ــه وص ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص النب

)1) ابن عبد الرقي االستيعاب، ح2/ ص 52. 
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جمتمــع الصحابــة ســنة عــرش هجريــة يــوم الغديــر ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة 
وحييــى مــن حــّي عــن بينــة.

وخاصــة األمــر يف مفاصــل الفــرتة الزمنيــة اآلنفــة )10 هـــ- 50 هـــ(: أن 
املســلمن يف غديــر خــم /وهــم مائــة ألــف أو يزيــدون/ يف الثامــن عــرش مــن 
ذي احلجــة ســنة 10 للهجــرة قــد ســمعوا مبــارشة وصيــة النبــي صــى اهلل عليــه 
ــا إّن  ــن م ــم الثقل ــارك فيك ــب إين ت ــى فأجي ــك أّن أدع ــه: )يوش ــه يف قول وآل
متســكتم هبــا لــن تضلــوا كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي، ثــم قــال اهلل مــوالي 
وأنــا مــوىل املؤمنــن ثــم أخــذ بيــد عــي فرفعهــا وقــال: فمــن كنــت مــواله فهــذا 
عــي مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه(، وفهمــوا منهــا أن وليهــم 
ــه الســام وأن طاعــة  ــه وعــي علي ــه وآل اهلل عــز وجــل ورســوله صــى اهلل علي
ــي  ــة النب ــه وأن طاع ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــي طاع ــام ه ــه الس ــي علي ع
ــرآن  ــرى أن الق ــارة أخ ــل، وبعب ــز وج ــة اهلل ع ــي طاع ــه ه ــه وآل ــى اهلل علي ص
يدعــو إىل طاعــة أوامــر اهلل عــز وجــل وال تعــرف الكثــر منهــا إال مــن خــال 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــة النب ــب إطاع ــه فيج ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ّس
ــا  ــة تتــم باتبــاع عــي )ع(؛ ألن علي ــة، وأن إدامــة هــذه اهلداي وهبــا تكــون اهلداي
)ع( بــاب مدينــة العِلــم املتقيــد حرفيــًا باتبــاع أوامــر النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
مــع طهارتــه املنصــوص عليهــا، ومــن ثــم كان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه يدعــو 
ملــن يتبــع عليــا )ع( بــأن يتــواله اهلل عــز وجــل وملــن خيالــف عليــا )ع( بــأن عابــه 
ــية  ــة القرش ــة الديني ــدم الطبقي ــد ه ــام ق ــوا أن اإلس ــا عرف ــل، ك ــز وج اهلل ع
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ــوق  ــه يف احلق ــاوى بين ــم..(1 وس ــد اهلل أتقاُك ــم عن ــعار )إّن اكرمك ــع ش ورف
املدنيــة، فالــكل ســواء يف العطــاء واملؤمــن كفــئ املؤمنــة فــا اعتبــار لأحســاب 

ــاب. واألنس

يف أواخــر صفــر ســنة 11 هجريــة أي بعــد ســبعن يومــًا مــن واقعــة الغديــر 
أعــرض نفــر مــن األمــة، قريــش املســلمة ومــن معهــا مــن األنصــار عــن عــي 
عليــه الســام بصفتــه الــويل بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه بنــص منــه صــى 
اهلل عليــه وآلــه واجتمعــوا يف ســقيفة بنــي ســاعدة والنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
بعــد مل يدفــن يتداولــون مــن يكــون خلفــًا لــه وغلبــت قريــش األنصــار، بقــول 
أيب بكــر: )أن هــذا األمــر لــن تعرفــه العــرب يف غــر قريــش( مــع أّن اإلســام 
جــاء هبــدم مكانــة قريــش يف اجلاهليــة وشــيد بيــت النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه 
وعرتتــه، وهكــذا أرتــدوا عــى أدبارهــم القهقــري إىل اجلاهليــة وغــروا ســنن 
النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وفتحــت البــاد رشقــًا وغربــًا عــى الضــال، وتربى 
مســلمة الفتــوح عــى تــويل ســرة الشــيخن بــدالً مــن ّســنة النبــي صــى اهلل عليه 
وآلــه وُنــي أمــر أهــل البيــت )ع(، فــرزت الطبقيــة الدينيــة مــن جديــد لقريــش 
واصفــت إليهــا الطبقيــة السياســية وصــار الــذي يليهــم يف الفضــل هــم العــرب 
ــال  ــوا األع ــرى وترك ــات الصغ ــم الوالي ــح وولوه ــود الفت ــم جن وجعلوه

احلرفيــة واملهنيــة ألهــل املــدن بشــكل عــام.

ــر ثــم  ــه الســام ســنة 27 هـــ وأحــي متتــع وحديــث الغدي هنــض عــي علي
بويــع يف )18 مــن ذي احلجــة ســنة 35 هـــ( بعــد أّن قتلــت قريش اخلليفــة عثان 

)1) قرآن الكريم: سورة احلجرات )49(، اآلية 13ـ ص 517. 
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الختافهــا معــه وانشــقاقها عليــه. وألغــى الطبقيــة بــن النــاس وســاوى بينهــم 
يف العطــاء والــزواج، واملســلمون حيثــا كانــوا هــم طبقــة واحــدة: أكرمهــم عنــد 

اهلل أتقاهــم.

ــل  ــام يف اجلم ــه الس ــي علي ــرب ع ــى ح ــا ع ــش واتباعه ــت قري واجتمع
وصفــن والنهــروان، واستشــهد عــي عليــه الســام وقــد انفتح النصــف الرشقي 
مــن البــاد اإلســامية عــى عــي عليــه الســام بصفتــه إمــام اهلــدى يــدي إىل 
ّســنة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه فأخــذ بقولــه مــن شــاء أن يتخــذ إىل ربــه ســبيًا 
ــع  ــد رف ــة وق ــز الضال ــام مرك ــت الش ــة، وبقي ــز اهلداي ــة مرك ــارت الكوف وص
معاويــة شــعار ســرة الشــيخن مــع لعــن عــي عليــه الســام والــراءة منــه مــع 
ــيعته  ــا )ع( وش ــة أن علي ــس رؤي ــون لتكري ــا القصاص ــذب وصفه ــث ك أحادي
مفســدون يف الديــن والديــن يــدر دماءهــم وحيــل أمواهلــم، ثــم َحــول معاويــة 

جيــش الشــام إىل رسايــا تغــُر عــى أطــراف الكوفــة تنهــب وتقتــل وتــرشد.

استشــهد عــي عليــه الســام ســنة 40 هجريــة، وبايــع أهــل العــراق وأهــل 
احلجــاز واليمــن وإيــران ومــا واالهــا والــده احلســن )ع( بصفتــه اإلمــام اهلــادي 
بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، وبايــع أهــل الشــام وأهــل مــرص ومــا والهــا 
معاويــة /بصفتــه ثقــة عمــر وعثــان/ عــى ســرة الشــيخن، ثــم بــادر معاويــة 
يف عــرض الصلــح عــى احلســن )ع( وحقــن الدمــاء بــأن حيكــم كل طــرف الباد 
ــة  ــقاق يف األم ــرس االنش ــوف يك ــك س ــن )ع( إّن ذل ــه ورأى احلس ــي بايعت الت
ــام  ــه الس ــي علي ــه ويف ع ــه وأحاديث ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــا بّس وجهله
ــى  ــن )ع( ع ــرض احلس ــية فع ــة والسياس ــة الديني ــس الطبقي ــًا إىل تكري مضاف
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معاويــة صيغــة جتعــل احلكــم واحــدًا عــى الكتــاب والســنّة فقــط، وعــى ذكــر 
عــي عليــه الســام وتــرك لعنــه وأمــان النــاس، وحريتهــم يف التعبــر، والروايــة 
ــار  ــنوات وص ــرش س ــة ع ــتجاب معاوي ــه. واس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ع
مســلمة الفتــوح يف الــرشق والغــرب ســنة )50 هـــ( كمجتمــع الصحابــة ســنة 
)10 هـــ( بلحــاظ حديــث الكســاء ومعرفــة واليــة عــي اهلاديــة إىل ّســنة النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه وإن اخللفــاء كانــوا قــد غــروا ســنن النبــي صــى اهلل عليــه 

وآلــه عــن عمــد.

وهكــذا اســتطاع عــي عليــه الســام بنهضتــه مــدة ثــان ســنوات وحكومتــه 
مــدة مخــس ســنوات وابنــه احلســن )ع( بصلحــه مــدة عــرش ســنوات أي مــدة 
ــع  ــه يف جمتم ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــرش ّس ــنة أن ين ــن س ــاث وعرشي ث
مســلمة الفتــوح وحيــررا النــاس مــن الطبقيــة املقيتــة لقريــش املســلمة ويعاجلــا 
فتنتهــا، كــا نــرش النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ّســنته يف جمتمــع الصحابــة خــال 
ــد  ــة بع ــا الديني ــة وطبقيته ــش املرشك ــة قري ــج فتن ــنة ويعال ــن س ــاث وعرشي ث

ــد املطلــب حــن غــّرت ديــن ابراهيــم. مــوت عب

وصــار عــي عليــه الســام يف جمتمــع مســلمة الفتــوح رمــزًا للهدايــة إىل ّســنة 
ــه وآلــه  ــه كــا كان موقعــه زمــن النبــي صــى اهلل علي ــه وآل النبــي صــى اهلل علي
رشيــك النبــي يف رمزيــة اهلدايــة إىل ديــن »ابراهيــم )إال أن موضعــي مــن رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم بعــد وفاتــه كموضعــي منــه أيــام حياتــه، »أنــا 

مــن رســول اهلل كالضــو مــن الضــو والــذراع مــن العضــد«.

خام�سًا:
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)50 هـــ - 60 هـــ(. معاويــة يغــدر باحلســن )ع(. ويفــرض ســرة الشــيخن 
ويضــل اجليــل اجلديــد مــن األمــة عــن ّســنة النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ويربيــه 
عــى لعــن عــي عليــه الســام بوصفــه ملحــدًا يف الديــن وعــى تــوىل بنــي أميــة 
بوصفهــم هــداة إىل اهلل. مل يكــن معاويــة لتخفــى عليــه أهــداف احلســن )ع( مــن 
ــم  ــيخن يف احلك ــرة الش ــاء س ــم أحي ــدر ث ــر الغ ــه أضم ــح، ولكن وراء الصل
مــع إضافــة لعــن عــي عليــه الســام وطمــس ذكــره إال بســوء مــع رفــع شــأن 

معاويــة ويزيــد ووصفهــم إهنــم اهلــداة بعــد اخللفــاء الثاثــة.

ــرش  ــال ع ــا خ ــور أثاره ــن )ع( وظه ــة احلس ــاح خط ــة نج ــق معاوي ومل يط
ســنوات يف األمــة كلهــا فقــد بــرز احلســن يف مدينــة جــده مرجعــًا دينيــًا وإمامــًا 
يف عمــل اخلــر ال يدانيــه أحــد يف عــرصه، قــال حممــد بــن اســحاق. مــا بلــغ أحد 
مــن الــرشق بعــد رســوله صــى اهلل عليــه وآلــه مــا بلــغ احلســن بــن عــي )عليها 
الســام(. كان يبســط لــه عــى بــاب داره فــإذا خــرج وجلــس انقطــع الطريــق 
فــا يمــر أحــد مــن خلــق اهلل إال جلــس اجــاالً لــه ودخــل بيتــه فيمــر النــاس. 
ــزل  ــد إال ن ــق اهلل أح ــن خل ــا م ــى ف ــة فمش ــق مك ــه يف طري ــن راحلت ــزل ع ون

ومشــى حتــى ســعد بــن أيب وقــاص فقــد نــزل ومشــى إىل جنبــه1.

لقــد أحيــى احلســن )ع( ســرة أبيــه عــي عليــه الســام ومتيــزه يف العلــم وكل 
أعــال اخلــر الــذي كان يقــول )ينحــدر عنــي الســيل وال يرقــي إىل الطــر(.

ــى  ــن يبق ــم األمــة ســوف ل ــده حك ــويف احلســن )ع( بع ــة اذا ت وأدرك معاوي
ــة  ــرر معاجل ــيء، فق ــر ال ــع إال الذك ــر يف املجتم ــه أث ــن قبل ــة م ــه وال للثاث ل

)1) املحلبي: بحار األنوار ص 254. 
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ــض  ــم نق ــم ث ــه الس ــدس ل ــن )ع( ف ــدر باحلس ــه إال الغ ــس أمام ــف، ولي املوق
ــي  ــن ع ــاد لع ــم وأع ــيخن يف احلك ــرة الش ــي س ــًا وأح ــًا رشط ــه رشط رشوط
ــه ســرة اخلليفتــن  ــد ب ــه مفســدًا يف الديــن، ويري ــه الســام يف األمــة بصفت علي
التــي أدخلــت يف الديــن قهــرًا عــى األمــة، وهــو واقــع حــال هنضــة عــي عليــه 
الســام فقــد كشــف لأمــة أّن ســرة الشــيخن هــي آراء شــخصية خالــف هبــا 
ــه،  ــي علي ــاء أن يبق ــن ش ــي م ــه وبق ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــنة النب ــيخان ّس الش
وأي أفســاد يف ديــن اخلليفتــن أكثــر مــن هــذا واســتعار معاويــة دور عــي عليــه 
الســام اإلحيائــي للّســنة، فتقمصــه يف أحيــاء ســرة الشــيخن واصفــًا عليــًا )ع( 
بــا كان عــي يصــف اخللفــاء مــن قبلــه بــه، قــال أبــو عثــان اجلاحــظ إن معاويــة 
ــك،  ــد يف دين ــراب احل ــا ت ــم إّن أب ــة: »الله ــة اجلمع ــر خطب ــول يف آخ كان يق
وصــد عــن ســبيلك فالعنــوه لعنــًا وبيــًا، وعذبــه عذابــًا أليــا وكتــب بذلــك إىل 

اآلفــاق، فكانــت هــذه الكلــات يشــار هبــا عــى املنابــر«1.

وأضــاف إىل ذلــك املنــع يف نــرش فضائــل عــي عليــه الســام ومعاقبــة املمتنــع 
أشــد عقوبــة، ووضــع أحاديــث يف فضائــل الشــيخن وعثــان ومعاويــة ويزيــد.

قــال املدائنــي: »كتــب معاويــة إىل قضاتــه ووالتــه يف األمصــار أن ال جييــزوا 
ألحــد مــن شــيعة عــي عليــه الســام الذيــن يــرون فضلــه ويتحدثــون بمناقبــه 
ــًا  ــه حيــب علي ــة أن ــه البين ــم كتــب أيضــًا: »انظــروا مــن قامــت علي شــهادة«. ث
وأهــل بيتــه فأحمــوه مــن الديــوان. ثــم كتــب كتابــًا آخــر مــن اهتتمــوه ومل تقــم 
ــة ممــن روى شــيئًا مــن فضــل أيب  عليــه بينــة فأقتلــوه!. ثــم كتــب )أّن برئــت الذمَّ

)1) رشح النهج 56/4. 
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تــراب وأهــل بيتــه( ثــم كتــب إىل ُعالــه: »إّن احلديــث يف عثــان قــد كُثــر وفشــا 
يف كل بــرص ويف كل وجــه وناحيــة فــإذا جاءكــم كتــايب هــذا فأدعــوا النــاس إىل 
الروايــة يف فضائــل الصحابــة واخللفــاء األولــن وال ترتكــوا خــرًا يرويــه أحــد 
ر  مــن املســلمن يف أيب تــراب إالّ وتأتــوين لــه يف الصحافــة فإّن هــذا أحــبَّ إيلَّ وأقُّ
لعينــي وأدحــض حلجــة أيب تــراب وشــيعته وأشــّد اهلكــم عليهــم مــن مناقــب 
ــار كثــرة يف مناقــب  ــاس فرويــت أخب ــه عــى الن ــت كتب رِئ ــان وفضلــه(. فقُّ عث
الصحابــة مفتعلــة ال حقيقــة هلــا. حتــى انتقلــت تلــك األخبــار واألحاديــث إىل 
ايــدي الديانــن الذيــن ال يســتحلون الكــذب والبهتــان فقبلــوه ورووهــا وهــم 
يظنــون أهنــا حــق، ولــو علمــوا أهّنــا باطلــة ملــا رووهــا وال تدينــوا هبــا1. وتربــى 
ــد مــن املســلمن رشق األرض وغرهبــا إال مــن رحــم  عــى ذلــك اجليــل اجلدي
ــم إىل اهلل  ــة يقوده ــد خليف ــده يزي ــة ول ــة بيع ــى األم ــرض ع ــرًا ف ــك. وأخ رب
ــه  ــي علي ــن ع ــن تعي ــم م ــر خ ــرى يف غدي ــا ج ــتعرًا م ــده مس ــم عن ــفع هل ويش
ــرى  ــه ت ــة لبيعت ــب خيم ــم إىل اهلل ونص ــفيعًا يقوده ــًا وش ــًا وهادي ــام إمام الس
اجليــل اجلديــد مــن عمــره )15 ســنة إىل عمــر 30 ســنة( عــى أّن أئمــة اهلــدى 
هــم اخللفــاء الثاثــة مــن قريــش ثــم معاويــة مقرونــا بلعــن عــي عليــه الســام 
بوصفــه رمــز الضالــة. ثــم انضــاف إليهــم يزيــد ســنة )56 هـــ( حــن أخــذت 

لــه البيعــة مــن غالبيــة النــاس مــن كل األعــار.

ــم  ــع هل ــن صن ــل ح ــي إرسائي ــامري يف بن ــر الس ــك نظ ــة بذل ــار معاوي ص
العجــل وقــال هلــم هــذا اهلكــم وإلــه موســى. كذلــك معاويــة قــال لأمــة هــذا 

)1) ابن ايب احلديد: رشح هنج الباغة، 11/ 46-45. 
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يزيــد خليفتكــم خليفــة اهلل عليكــم وعــى احلســن )ع( مبايعتــه1. ومــن مــات 
ــاره مــن علــم وال  ــد اث ــد يزي ــة. ومل يكــن عن ــة جاهلي مــن دون بيعــة مــات ميت
ســابقة وال جهــاد وال تأييــد إهلــي ليكــون قائــدًا إىل اهلل، بــل حــب آميــة لــه دفعــه 
ــه اللغــو أخشــى أن تكــون  ــة وقــد رضب ــال معاوي إىل ترشــيحه هلــذا املوقــع )ق

عقوبــة عجلــت يل ولــوال هــواي يف زيــد ألبــرصت رشــدي(.

وقــد أنبــأ أمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام عــن فتنــة بنــي آميــة بــا عنــده 
مــن أخبــار نبويــة عنهــا بكلــات كثــرة منهــا:

قــال أمــر املؤمنــن: »إال وأن أخــوف الفتــن عنــدي عليكــم فتنــة بنــي آميــة، 
فإهنــا فتنــة عميــاء مظلمــة: عمــت خطتهــا، وحضــت بليتهــا، وأصــاب البــاء 
ــم  ــم فتنته ــرد عليك ــا... ت ــي عنه ــن عم ــاء م ــأ الب ــا، وأخط ــرص فيه ــن اب م
شــوهاء خمشــية، وقطعــًا جاهليــة، ليــس فيهــا منــار هــدى، وال علــم يــرى نحــن 

أهــل البيــت منهــا بمنجــاة2.

وقــال )ع(: »وإنــه ســيأيت عليكــم مــن بعــدي زمــان ليــس فيــه يشء أخفــى 
مــن احلــق، وال أظهــر مــن الباطــل، وال أكثــر مــن الكــذب عــى اهلل ورســوله، 
ــق  ــى ح ــاب، إذا ُت ــن الكت ــور م ــلعة أب ــان س ــك الزم ــل ذل ــد أه ــس عن ولي
تاوتــه، وال أنفــَق منــه إذا حــّرف عــن مواضعــه. وال يف البــاد يشء أنكــر مــن 

بعدك  فتنا قومك من  تد  فأنا  قال  يا موسى« )83(.  ما أعجلك عى قومك  قال موسى   (1(
داخلهم السامري. )85(. وأنظر إىل اهللك الذي ظلت عليه عاكفًا حلزقنه ثم لننسقته يف 

اليم نسقًا. 
)2) هنج الباغة اخلطية 99. 
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ــٍذ وأهلــه طريــدان منفيــان،  املعــروف، وال أعــرف مــن امُلنكــر، فالكتــاب يومئ
ــه  ــاب وأهل ــق واحــد ال يؤديــا مــؤد. فالكت ــان يف طري ــان مصطحب وال صاحب
يف ذلــك الزمــان يف النــاس وليســا فيهــم.. ومعهــم وليســا معهــم. ألن الضالــة 
ــى  ــوا ع ــة. وافرَتق ــى الُفرق ــوم ع ــع الق ــا، فاجتم ــدى وإّن اجتمع ــق اهل ال تواف
اجلاعــة كأهنــم أئمــة الكتــاب. وليــس الكتــاب إمامُهــم، فلــم يبــق عندهــم منــه 
ــرُه. ومــن قبــُل مــا مثَّلــو بالصاحلــن كلَّ  ــه وَزَب إال اســمه. وال يعرفــون إال خطَّ
مثلــه، وّســموا صدقهــم عــى اهلل مزيــة وجعلــوا يف احلســنة عقوبــة الســيئية... «.

�ساد�سًا:

)60 هـــ- 61 هـــ( هنضــة احلســن )ع( إلحيــاء األمــر باملعــروف والنهي عن 
املنكــر وهدايــة اجليــل الــذي أضلــه معاويــة. وحتريــره مــن ســيطرة بنــي آميــة 

لتنطلــق بمــرشوع عــي عليــه الســام اجلديــد.

ــا  ــه ك ــة وضالت ــة معاوي ــة فتن ــًا يف مواجه ــد إهلي ــو املع ــن )ع( ه كان احلس
كان أبــوه عــي عليــه الســام مــن قبــل معــدًا إهليــًا ليقــف أمــام ضالــة قريــش 
ــا  ــرئ عليه ــن ليتج ــة ومل يك ــن الفتن ــأت ع ــا فق ــال )ع( )أن ــن ق ــلمة ح املس

ــري(. غ

مــا يظهــر العاقــة القويــة بــن خطبــة الــوداع وعاشــوراء عندمــا ذكــر األئمــة 
ــت  ــي أوصل ــداث الت ــي لأح ــل التارخي ــم والتسلس ــرآن الكري ــة والق باخلطب
ــي  ــه والت ــامل كل ــى الع ــق ع ــن احل ــار دي ــوراء إلظه ــن إىل عاش ــام احلس باإلم
جعلــت مــن عاشــوراء مدرســة لإلســام ولديمومتــه واســتمراره عــر الزمــن 
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ــة  ــة التارخيي ــذه املعرك ــال ه ــن خ ــي م ــيف، الت ــى الس ــدم ع ــرص ال ــا انت عندم
ــرآن. ــر والق ــة الغدي ــال خطب ــن خ ــام م ــتمر اإلس اس

ــم  ــده، وعرفتك ــده ول ــن بع ــة م ــم أّن األئم ــرآن يعرفك ــاس الق ــارش الن »مع
أهنــم منــي ومنــه، حيــث يقــول اهلل يف كتابــه: )وجعلهــا كلمــة باقيــة يف عقبــه(1، 
وقلــت لــن تضلــوا مــا إن متســكتهم هبــا، معــارش النــاس، التقــوى، واحــذروا 
الســاعة كــا قــال له عــز وجــل )إّن زلزلــة الســاعة يشء عظيــم(2: اذكــروا املات 
ــواب  ــن والث ــدي رب العامل ــن ي ــبة ب ــن واملحاس ــاب واملوازي ــاد واحلس واملع
والعقــاب. فمــن جــاء باحلســنة أثيــب عليهــا ومــن جــاء بالســيئة فليــس لــه يف 
اجلنــان نصيــب. معــارش النــاس، إنكــم أكثــر مــن أّن تصافقــوين بكــف واحــد 
يف وقــت واحــد، وقــد أمــرين اهلل عــز وجــل أّن أخــذ مــن ألســنتكم اإلقــرار بــا 
عقــدت لعــي أمــر املؤمنــن، وملــن جــاء مــن بعــده مــن األئمــة منــي ومنــه،... 
والذيــن ذكــرت مــن ذريتــك مــن ولــده بعــدُه احلســن واحلســن ومــن نصبــه اهلل 

بعدمهــا«.

»معــارش النــاس، فبايعــوا اهلل وبايعــوين وبايعــوا عليــًا أمــر املؤمنــن واحلســن 
واحلســن واألئمــة منهــم يف الدنيــا واآلخــرة كلمــة باقيــة، يلــك اهلل مــن غــدر 
ويرحــم مــن وف. )فمــن نكــث فإنــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوف بــا عاهــد 

عليــه اهلل فســيؤتيه أجــرًا عظيــًا«3.

)1) الزخرف: 28. 
)2) النهج: 1. 

)3) الفتح: 10. 
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ويف زيــارة اإلمــام احلســن عليــه الســام قــال اإلمــام الصــادق )ع(: اللهــم 
أين أشــهد أّن هــذا احلســن وليــك وابــن وليــك، وصفيــك وابــن صفيــك الفائــز 
بكرامتــك، اكرمتــه بالشــهادة... وأعطيتــه مواريــث األنبيــاء وجعلتــه حجــة عى 
خلقــك، فأعــذر يف الدعــاء ومنــع النصــح وبــذل مهجتــه فيــك ليســتنقذ عبــادك 
مــن اجلهالــة وحــرة الضالــة، وقــد تــوازر عليــه يف غرتــه الدنيــا وبــاع حظــه 

بــاألرذل األدنــى ورشى آخرتــه بالثمــن«.
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بيعة الغدير مرتكز ثورة عاشوراءالجزء الرابع

د. ح�سن حممد اإبراهيم

متهيد

ــة  ــم يف 18 ذي احلج ــر خ ــة غدي ــوع واقع ــول موض ــات ح ــّددت الكتاب تع
10هـــ/ 632 م، نظــرًا ألمهّيتهــا وشــمولّية داللتهــا اإلســامّية وتأثرهــا عــى 
الواقــع املســتحدث للدولــة اإلســامّية بصفــة عاّمــة، مــع األخــذ باالعتبــار دّقــة 
ــّيا إذا  ــيته، وال س ــا وحساس ــّي فيه ــم الرشع ــة واحلاك ــي للدول ــاز التنظيم اجله
ــة  ــم الترشيعي ــوازاة املفاهي ــاىل، بم ــن اهلل تع ــارشة ع ــادرًا مب ــن ص ــا كان التعي م
الواجــب التقّيــد هبــا، وذلــك مــن أجــل تنظيــم حيــاة الفــرد ومنــه إىل املجتمــع 
ــن  ــن م ــذا التعي ــاء ه ــد ج ــة، وق ــة بعاّم ــم الدول ــة، وتنظي ــامي بخاّص اإلس
ــة السياســّية عــى وجــه اخلصــوص، بقصــد تســّلم الســلطة واحلكــم يف  الناحي

ــامي. ــع اإلس ــذ الترشي ــة تنفي ــامّية ملهّم ــة اإلس الدول

لقــد ارتبــط حديــث غديــر خــم، نظــرًا ألمهّيتــه وحساســّية مدلوالتــه الفكرّية 
والتنظيمّيــة، بمجمــل الّدعــوة اإلســامّية بنــاًء عــى مــا جــاء يف اآليــة القرآنيــة 
ــم تَفعــل َفمــَا  ــِزَل إلِيــكْ مــِن رَّبِّــك وَإِن لَّ ــْغ مــَا ُأن ــَا الرَّســوُُل بَلّ ــَا َأيهُّ ــة: }ي الكريم
ْغــت ِرســَاَلَته واهلَُل يعَصْمِــكُ مــِن النَّــاِس إِنّ اهلَل اَل يهَــدِْي الْقومْ الْكافِرين{ بَلّ
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)1)، عــى وفــق مــا جــاء يف تفســرات علــاء املســلمن عــى حــدٍّ ســواء)2).

لــن تغــوص الدراســة يف تفاصيــل واقعــة غديــر خــم التارخيّيــة؛ ألنَّ مــا ُكتب 
ــنة أم يف كتــب الشــيعة،  عنهــا قــد أفــاض التبيــان فيهــا، ســواء أكان يف كتــب السُّ
ــا تعمــد الدراســة إىل فلســفة الطاعــة للــويل الــذي أوجــب اهلل، مــن خــال  إنَّ
ــة  ــاة لُأّم ــتور حي ــن دس ــا م ــا هل ــام ب ــه الس ــيٍّ علي ــة لع ــزوم الوالي ــد بل التقّي
ــور  ــرة، وتتمح ــاين يف اآلخ ــرىض الرّب ــردود ال ــا وم ــاة الدني ــاّمية، يف احلي اإلس
ــه، أم  ــك ب ــواء للمتمّس ــلبّية، س ــة أو س ــة إجيابّي ــن ناحي ــويّل م ــة بال ــذه العاق ه
للمعــرض عنــه والســالك مســلكًا آخــر، فلــه آثــار واقعّيــة متــّس الفــرد بعينــه، 

ــة بأكملهــا. وصــوالً إىل األُّم

لقــد احتــّل حديــث الغديــر مكانــة امليــزان الفصــل بــن اإليــان والكفــر بــا 
قــد أعلنــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خم، مــن وجــوب الطاعة 

)1) سورة املائدة، اآلية 66. 
بن  أمحد  وّثقت حادثة غدير خم، راجع:  التي  واملراجع  املصادر  ملزيد من االطاع عى   (2(
النعان، النجف، ال  باقر اخلرسان، دار  عي طالب الطريس: االحتجاج، تعليق: حممد 
ط، 1386 هـ/ 1966 م: 1/ 68-90. عبد احلسن أمحد األميني النجفي: الغدير يف 
نة واألدب، مؤسسة األعلمي، بروت، ط 1، 1414 هـ/ 1994م: 23/1،  الكتاب والسُّ
)آية اهلل(:  24، 27، 30. ومن روى احلديث ص 35 - 87. مصطفى اخلروشاهي 
التابع ملكتب  معنى حديث الغدير، حتقيق: هادي اخلروشاهي، مركز الطباعة والنرش 
اإلعام اإلسامي، قم، ط 1، 1429هـ: 28-31. حممد بن إساعيل البخاري: صحيح 
البخاري، دار ابن كثر، بروت، ط 1، 1423 هـ/ 2002 م: احلديث 1080/4416-
1081. مسلم بن احلجاج: صحيح مسلم، حتقيق: نظر بن حممد الفاريايب أيب قتيبة، دار 

طيبة، ط 1، 1427هـ/ 2006م: احلديث 2404/ 1128.
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ــث  ــن األحادي ــم م ــى الرغ ــام، ع ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب ــوالء لع وال
والتأكيــد املســتمر مــن الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حــول واليــة عــيٍّ عليــه 
ــه )ملعــون مــن خالفــه مرحــوم مــن تبعــه مؤمــن  الســام طيلــة فــرتة بعثتــه، وأنَّ
مــن صّدقــه()1)، ثــمَّ اعتــر الشــاّك بقولــه فهــو )كافــر كفــر اجلاهليــة األُوىل()2).

وانطاقــًا مــن حساســّية التأييــد واالنقيــاد ألمــر النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 
الصــادر عــن اهلل تعــاىل، ســواء بالتنفيــذ العمــي أم باالبتعــاد عــن التطبيــق، فــإّن 
آثــارًا بالغــة احلساســّية ترافقــت معهــا، منهــا املوقــف مــن البيعــة خلافــة عــيِّ 
ــف  ــًا، يف خمتل ــه َأم خمالف ــًا ل ــواء أكان موالي ــام، س ــه الس ــب علي ــن أيب طال ب
مراحــل مســرته، وتكامــًا مــع املواقــف السياســّية واالجتاعّيــة بعــده، 
ــه  ــن علي ــام احلس ــة اإلم ــرورًا ببيع ــامّية، م ــة اإلس ــة باألُّم ــداث العاصف واألح
ــه  ــة برشوط ــن اخلاف ــازل ع ــة والتن ــع معاوي ــح م ــراره للصل ــام، واضط الس
ســنة 40هـــ/ 654م، وصــوالً إىل واقعــة الطــّف يــوم العــارش مــن املحــرم ســنة 
ــرتجاع  ــام الس ــه الس ــن علي ــام احلس ــام اإلم 61 هـــ/ 680/10/12م، وقي
ــي  ــّده، وه ــة ج ــاح يف ُأمَّ ــه واإلص ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس خاف
ــة  ــى خاف ــه، حت ــوم يلي ــام معص ــوم إىل إم ــام معص ــن إم ــة م ــلة متواصل سلس
اإلمــام املهــدي عّجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف، بــا نّصــت عليــه بيعــة الغديــر 

ــن اهلل تعــاىل. ــر م بأم

مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى الرتابــط املبــارش مــا 

)1) الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 74.
)2) املرجع نفسه: 75/1.
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بــن عــدم االلتــزام بأمــر الواليــة املطلقــة لعــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســام مــع 
مــا َتبِعهــا مــن أحــداث وصــوالً إىل تلــك املرتبطــة بعاشــوراء، حينــا مّهــد هلــا 
اإلمــام احلســن عليــه الســام يف أثنــاء خروجــه، برســم خارطــة طريــق واضحة 
ــة اإلســامّية الظلــم والفســاد، وصــوالً إىل  األُفــق واملعــامل، بعدمــا شــهدت األُمَّ
مرحلــة ضيــاع املعتقــد الدينــي األصيــل، فــكان التصويــب عــى مكامــن اخللــل 
ــا  ــى يومن ــخة حت ــات راس ــة وكل ــف ثابت ــدور مواق ــداف، وص ــح األه وتوضي

هــذا، ومــن ثــّم ختــم حياتــه بالشــهادة اخلالــدة إىل يــوم القيامــة.

اأوًل: ال�سلطة يف مقام النبّوة

قبــل الدخــول يف مرشوعّيــة واليــة اإلمــام عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه 
ــام،  ــم يف اإلس ــل احلك ــن مفاص ــٍس م ــٍل رئي ــاِن مفص ــن تبي ــدَّ م ــام، ال ُب الس
ومرتكــزه الــذي قامــت عليــه الســلطة للنبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، مــن 
خــال اآليــات القرآنّيــة الكريمــة، التــي تفصــل مــا بــن مقــام الَرســولّية ومقــام 
ــه  ــلطة إىل خليفت ــال الس ــه بانتق ــه، ومن ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيِّ حمّم ــّوة للنب النب
املحــّدد مــن قبــل اهلل تعــاىل، عــى وجهــن اثنــن، األول مبــارش مــن اهلل تعــاىل 
ــا الوجــه الثــاين، فــكان مــن مقــام  مــن خــال آيــة التبليــغ باخلافــة والواليــة، أمَّ
ــد  ــّلم مقالي ــام بتس ــه للقي ــان خليفت ــه، وإع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــّوة ملحّم النب
ــة. ــه هــذه الصاحي ــة التــي تولي ــات القرآني الســلطة واحلكــم، مســتندًا إىل اآلي

وتعــود صاحّيــة ممارســة الســلطة العمانّيــة واحلكــم وإدارة الدولــة إىل مقام 
ــزت  ــة، فقــد رّك ــات القرآنّي ــد مــن اآلي ــه العدي ــا نّصــت علي ــّوة، وذلــك ب النب
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ــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه،  تلــك اآليــات عــى شــؤون الســلطة واحلكــم للنبــيِّ حممَّ
ــاء  ــد بن ــة عن ــه يف املدين ــه وآل ــيِّ صــىَّ اهلل علي ــة للنب ــاس الثاني ــت بيعــة الن فكان
الدولــة، وابتــداء العمــل التنفيــذي يف مقــام الســلطة التنفيذّيــة ورئاســة احلكــم.

ويمكــن االنطــاق مــن تلــك البيعــة بالتــوازي مــع نــزول اآليــات الترشيعيــة 
لبنــاء كيــان الدولــة اإلســامّية، حيــث إنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مل يتســّلم 
الســلطة اإلجرائّيــة وإدارة احلكــم قبلهــا، وقــد جــاءت بعــض اآليــات لتحــّض 
ــّوة،  ــام النب ــن مق ــلطة م ــع الس ــلم موق ــى تس ــه ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص الرس
كــا ورد يف اآليــة الكريمــة: }النَِّبــيُّ َأوىل بِامُلؤمِنــنَ مِــن َأنُفسِــِهم...{)1)، وفيهــا 

مقــام الواليــة املطلقــة ووجــوب الطاعــة.

عََلــى  الْمُؤْمِنِــنَ  النَِّبــيُّ حَــرِِّض  َأيُّهَــا  }يَــا  الكريمــة:  كذلــك نّصــت اآليــة 
القيــادة  القيــادة، أي قيــادة الدولــة متزامنــة مــع  الْقَِتــاِل...{)2)، وتعنــي 
العســكرية، وتضيــف آيــة ُأخــرى هبــذا املضمــون }مَــا َكانَ لِنَِبــيٍّ َأن 
ــىٰ يُْثخِــنَ فِــي اْلَرِْض...{)3)، وتدخــل يف شــؤون  يَُكــونَ َلــهُ َأسْــرَٰى حَتَّ

القتــال واألرَس يف احلــروب التــي يقودهــا.

مــن جهــة ُأخــرى، كان منــح منزلــة املستشــار والوزيــر واخلليفــة واحلاكمّيــة 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــث النب ــى حدي ــام، بمقت ــه الس ــب علي ــن أيب طال ــيِّ ب لع
وآلــه »أال تــرىض أن تكــون منّــي بمنزلــة هــارون عليــه الســالم مــن موســى عليــه 

)1) سورة األحزاب، اآلية: 6.
)2) سورة األنفال، اآلية: 65.
)3) سورة األنفال، اآلية: 67.
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الســالم، إالَّ أّنــه ال نبــيَّ بعــدي«)1)، إذ رفــع النبــّوة فقــط عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه 
الســام، يف مقابــل منحــه صاحيــة احلكــم واخلافــة، وقــد أتــت اآليــة الكريمة 
ــه مــن موســى عليهــا الســام }وَاجعَــل  ــيِّ مــن منزلت عــى مقــام هــارون النب
يل وَزيــرًا مِــن َأهلــي )29( هــارونَ َأخِــي )30( اشــدُد بِــهِ َأزري )31( وََأشــِركهُ 
ــن  ــف املحدث ــع خمتل ــد أمج ــبِّحَكَ َكثــرًا{)2). وق يف َأمــري )32( َكــي ُنسَ
والــرواة مــن خمتلــف الطوائــف عــى هــذا احلديــث ومكانــة عــيٍّ عليــه الســام 

مــن النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

كذلــك تبــّن بعــض اآليــات القرآنيــة موقعيــة الســلطة يف مقــام النبــّوة للنبــيِّ 
ــاء  ــن األنبي ــا م ــام، وغرمه ــه الس ــليان علي ــيِّ س ــام والنب ــه الس داوود علي

عليهــم الســام.

ثانيًا: حديث الغدير يوجب ال�سلطة لعليٍّ وبنيه عليهم ال�سالم

تتضمــن النبــّوة مقــام تســّلم الســلطة التــي هــي خافــة اهلل يف أرضــه، وهــذه 
هــي التــي تقــوم مقــام الواليــة عــى املؤمنــن، الذيــن هــم بحســب االصطــاح 
القــرآين أعــى قيمــة معرفّيــة مــن غرهــم مــن أتبــاع الرشائــع األُخــرى، حيــث 
يؤمنــون بــكلِّ مــا يؤمــن بــه اآلخــرون فضــًا عــن مــا جــاء بــه الرســول حمّمــد 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وهــو اإليــان بنبــّوة النبــيِّ اخلاتــم حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه 

)1) البخاري: صحيح البخاري، مرجع سابق: احلديث 4416 / 1080-1081. مسلم بن 
احلجاج: صحيح مسلم، مرجع سابق: احلديث 2404/ 1128.

)2) سورة طه، اآليات: 33-29.
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وآلــه وكتابــه الــذي أوتيــه، فمــن بــاب َأوىل واليتــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى 
غــره، حيــث قــال تعــاىل: }النَِّبــيُّ َأوىل بِامُلؤمِنــنَ مِــن َأنُفسِــِهم...{)1)، وهــذه 
الواليــة عــى املؤمنــن وغرهــم امتــّدت إىل عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســام 

فرضــًا مــن اهلل تعــاىل.

وهنــا تــأيت طاعــة النبــّوة ملحّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه واجبــة عــى اجلميــع، 
فعندمــا ُيفــرض وُينَّصــب خليفــة لــه مــن بــاب واليتــه النبوّيــة، تصبــح واليــة 
الــذي نّصبــه بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش كواليتــه متامــًا، مســتمّدة مــن مقــام 
النبــّوة التــي هــي مقــام تســلم الســلطة واحلكــم، أي الواليــة عــى الــدم واملــال 

والعــرض واألرض.

ــه لعــيٍّ  ــة وجهــان، مبــارش وغــر مبــارش، فاملبــارش تنصيب ــا للوالي ــا قولن أمَّ
عليــه الســام يــوم الغديــر، وغــر املبــارش تنصيــب عــيٍّ عليــه الســام الــذي 
ُمنــح واســع الصاحيــات، مــن ضمنهــا تنصيــب خليفــة للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــه الســام، وبــدوره فاإلمــام  ــه املتــوف، فــكان تنصيبــه لإلمــام احلســن علي وآل
ــىَّ اهلل  ــد ص ــول اهلل حمّم ــة لرس ــب خليف ــه أن ينّص ــام)2) ل ــه الس ــن علي احلس
عليــه وآلــه، وكان ذلــك اخلليفــة هــو اإلمــام احلســن عليــه الســام، ســواء أكان 

)1) سورة األحزاب، اآلية: 6.
)2) ملا كان اإلمام احلسن عليه السام له ما ألمر املؤمنن عي بن أيب طالب عليه السام الذي 
له ما لرسول اهلل صى اهلل عليه وآله من مقام النبّوة، فإّن صلحه مع معاوية كصلح النبي 

صى اهلل عليه وآله مع أيب سفيان يف احلديبية.
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بنــصِّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه)1) َأم بنــّص اتفــاق اإلمــام احلســن عليــه 
الســام مــع معاويــة بــن أيب ســفيان، الــذي كان مــن بنــوده أْن يتســّلم احلســن 
عليــه الســام اخلافــة يف حــال استشــهاد اإلمــام احلســن عليــه الســام وهــاك 

معاويــة.

ولقــد حــّدد الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مفهــوم االلتــزام باملفاهيــم 
اإلســامّية، فربطهــا يف بوتقــة واحــدة، ال يمكــن استنســاب مــا يصلــح لفــرد 
ــداف أو  ــت األه ــا تنّوع ــرى، مه ــم األُخ ــرك املفاهي ــل ت ــا يقاب ــة يف م أو جلاع
ــه كان  ــًا أنَّ ــواء، عل ــدٍّ س ــى ح ــة ع ــة أو اجلاعّي ــح الفردّي ــب أو املصال املكاس
ــه قومــه وأهــل النفــاق والشــقاق بنكــث البيعــة والرجــوع  يــدرك مــا كان علي
ــه  ــيٍّ علي ــاء لع ــداوة والبغض ــن الع ــهم م ــه أنفس ــت علي ــا كان ــة، مل إىل اجلاهلّي

ــام)2). الس

وبعــد تبليــغ الرســالة اإلســامّية، وجعلهــا دســتورًا قائــًا للفــرد واملجتمــع 
ــي  ــن، فريضــة احلــج الت ــم الدي ــال تعالي ــان الكت ــة معــًا، بقيــت فريضت والدول
مّهــدت لبلــورة الفريضــة الثانيــة وهــي فريضــة الواليــة واخلافــة بعــد رســول 
ــن  ــر م ــع غف ــام مج ــا أم ــان عنه ــث كان اإلع ــه، حي ــه وآل ــىَّ اهلل علي اهلل ص
املســلمن، يف تدبــر مقصــود األبعــاد؛ ألنَّ املوضــوع يتعّلــق باخلافــة والســلطة 
وليــس فقــط بالنصــح واإلرشــاد واحلــّب، أثنــاء اجتــاع مــا يقــارب املئــة وأربعة 

)1) راجع: الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 90-68.
)2) املرجع نفسه: 69.
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ــة واحــدة)1). وعرشيــن ألــف مســلم أو أكثــر، ألداء فريضــة مجاعّي

ذكــرت كتــب التاريــخ حديــث النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يــوم غديــر خــم، 
حيــث أعطــى اخلافــة لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام، مــن أجــل تســّلم الســلطة 
ــة:  ــة القرآنّي ــد اآلي وإقامــة احلكــم اإلســامي بأمــر مــن اهلل تعــاىل، وجــاء تأكي
ــه...{)2)، فتكــون فلســفة إقامــة حكــم اهلل عــر  }... إِِن الْحُْكــمُ إاِلَّ لِلَّ
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مبــارشة، ومنــه عــر الــويّص، فرتبــط بذلــك حكــم 
ــمْ  ــن لَّ ــه }... وَمَ ــى أنَّ ــاىل ع ــد اهلل تع ــد تأكي ــارشة، بع ــم اهلل مب ــويّل بحك ال
يَحُْكــم بِمَــا َأنــزََل اهلل َفُأوَلٰئِــكَ هُــمُ الَْكافِــرُونَ...{)3)، ويف الثانيــة }... هــم 
الظاملــون...{)4)، ويف الثالثــة }... هــم الفاســقون...{)5)، ومــا دليــل تكــرار 
ــف  ــا، وتوصي ــاين ببعضه ــع الرّب ــل بالترشي ــم والعم ــط احلاك ــد إالَّ لرب التوكي

ــقن. ــن والفاس ــن والظامل ــن بالكافري املعارض

ــا جــزء ال يتجــزأ،  لــذا مــن الواجــب ربــط اآليــات القرآنّيــة فيــا بينهــا؛ ألهنَّ
وال ســّيا جلهــة إقامــة الدولــة اإلســامّية وتنصيــب اخلليفــة والعمــل بمضمــون 
ــة التبليــغ، بفــرض تنصيــب عــيِّ  ــه آي الترشيــع اإلســامي، وهــذا مــا أوضحت
بــن أيب طالــب عليــه الســام خليفــة بعــد النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، لكوهنــا 

)1) راجع: عبد احلسن أمحد األميني النجفي: الغدير يف الكتاب، مرجع سابق: 1/ 27.
)2) سورة يوسف، اآلية: 40؛ واآلية: 67.

)3) سورة املائدة، اآلية: 44.

)4) سورة املائدة، اآلية: 45.

)5) سورة املائدة، اآلية: 47.
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تــأيت يف هــذا الســياق القــرآين.

اأ/ حديث الغدير اأ�سا�ش الدعوة الإ�سالمية ال�ساملة

بــرز حديــث الواليــة يــوم غديــر خــم ســنة 10هـ، عــى أّنــه اخلطــاب الفصل 
ــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، منطلقــًا مــن مفهــوم الواليــة النبوّيــة املطلقــة  ألُمَّ
ــد  ــه أن »... اعه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــي للنب ــر اإلهل ــكان األم ــاس، ف ــى الن ع
عهــدك وقــدم وصّيتــك واعمــد إىل مــا عنــدك مــن العلــم ومــراث علــوم األنبيــاء 
مــن قبلــك والســالح والتابــوت ومجيــع مــا عنــدك مــن آيــات األنبيــاء، فســّلمه إىل 
وصّيــك وخليفتــك مــن بعــدك حجتــي البالغــة عــى خلقــي عــيِّ بــن أيب طالــب 
عليــه الســالم، فأقمــه للنــاس علــًا وجــدد عهــده وميثاقــه وبيعتــه«)1)، وتــا ذلــك 
نــزول آيــة التحذيــر التــي أّكــدت مقــام تنصيــب عــيٍّ عليــه الســام يف مقابــل 
رســالة الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فجــاءت حتّضــه عــى التبليــغ }يَــا َأيُّهَــا 
ــهُ  ــاَلَتهُ وَاللَّ ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ ــكَ وَإِن لَّ ــن رَّبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــا ُأن ــْغ مَ ــوُل بَلِّ الرَّسُ

ــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ{)2). ــهَ اَل يَهْ ــاِس إِنَّ اللَّ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

ب/ مبايعة امل�سلمني لعليٍّ عليه ال�سالم واملباركة له

أمجــع املســلمون عــى بيعــة عــيِّ بــن أيب طالــب عليــه الســام، إنفــاذًا ألمــر 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وتنفيــذًا ألمــر اهلل تعــاىل، فصــدع النبــيُّ صــىَّ 

)1) الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 69.
)2) سورة املائدة، اآلية: 67.
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ُهــمَّ َمــْن ُكنْــُت َمــْواَلُه َفَعِيٌّ َمــْواَلُه،  اهلل عليــه وآلــه بإبــاغ عمــوم املســلمن »...اللَّ
ــْن  ــُرْ َم ــه »َواْن ــد زاد علي ــاَداُه...«)1)، وق ــْن َع ــاِد َم ــْن َوااَلُه، َوَع ــمَّ َواِل َم ُه اللَّ
ُه، َواْخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه«)2)، ثــّم كان نــزول اآليــة القرآنّيــة الكريمــة }الْيَــوْمَ  َنــَرَ
َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــامَ 
ــذي،  ــل التنفي ــال إىل العم ــي، واالنتق ــل الترشيع ــن العم ــا م ــا فيه دِينــًا{)3)، ب
ــة، وموضعهــا مــن رضــا اهلل تعــاىل يف  ــى بلوغهــا مقــام إمتــام النعمــة اإلهلّي حت
ــة حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه. نــرش اإلســام وتعاليمــه، فيكــون اكتــال ديــن ُأمَّ

مــن هنــا جــاءت التهنئــة مــن عمــوم املســلمن، وأقــّر وجهاؤهــم بواليتــه، 
وقــام عمــر بــن اخلّطــاب مؤكــدًا أمــر الواليــة لعــيٍّ عليــه الســام بقولــه: )بــٍخ 

ــا بــن أيب طالــب أصبحــت مــوالي ومــوىل كّل مســلم()4). بــٍخ لــك ي

ثالثًا: ال�سلطة يف غري مو�سعها

مــا إْن عــاد املســلمون إىل ديارهــم وهــم قائمــون عــى بيعــة اإلمــام عــيٍّ عليه 

)1) أمحد بن حنبل: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أرشف عى حتقيقه: الشيخ شعيب األرناؤوط، 
71، و93-94، و262- الرسالة، بروت، ط 1، 1420 هـ/ 1999م: 2/  مؤسسة 

263، و269-268.
)2) املرجع نفسه: 2/ 263. حممد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الكتب العربية: 1/ 136.
)3) سورة املائدة، اآلية: 3.

)4) أمحد بن عي بن ثابت )املعروف باخلطيب البغدادي(: تاريخ مدينة السام، وأخبار حمدثيها 
وذكر قطاهنا العلاء من غر أهلها ووارديا )املعروف بتاريخ بغداد(، حتقيق: بشار عواد 

معروف، دار الغرب اإلسامي، بروت، ط1، 1422 هـ/ 2001 م: 9/ 222.
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الســام، حتــى انقلبــوا عليهــا يف حمــر رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فكانت 
ــيٍّ  ــام ع ــتبعاد اإلم ــد الس ــا بع ــت في ــي أّسس ــا، الت ــث هب ــة النك رشارة انطاق
عليــه الســام عــن احلكــم، بــل أخــذ البيعــة منــه حتــت اإلكــراه، ومــا كان ذلــك 
منــه إالَّ حلفــظ دمــاء املســلمن واســتمرار الديــن اإلســامي يف املجتمــع العــريب 
ــدة،  ــة جدي ــة فتّي ــامي ودول ــع إس ــم يف جمتم ــات التأقل ــى بداي ــذي كان ع ال
حتكمهــا األحــكام الرشعّيــة الدينّيــة التــي جــاء هبــا الرســول األكــرم صــىَّ اهلل 

عليــه وآلــه.

وهنــا ال ُبــدَّ مــن اإلشــارة إىل وجــود اختــاف كبــر مــا بــن خافــة الرســول 
ــر،  ــث الغدي ــة وحدي ــة القرآنّي ــا يف اآلي ــوص عليه ــه املنص ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــي اســتوىل عليهــا املتنفــذون لرئاســة احلكــم حتــت  ــة املســلمن الت وبــن خاف

مســّمى خليفــة، فيــا اســتمّر احلكــم وراثيــًا حتــى هنايــات العهــد العبــايس.

ــه  ــيٍّ علي ــة ع ــة خاف ــى مرشوعّي ــة ع ــة واحلديثّي ــوص القرآنّي ــد النص تؤك
الســام وأبنائــه عليهــم الســام يف مياديــن احلكــم اإلســامي كافــة، بــا يشــمل 
الدينــي والدنيــوي معــًا، فهــي خافــة تعمــل عــى تطبيــق املفاهيــم اإلســامّية 
يف اجلوانــب احلياتّيــة كافــة، فتبــدأ باســتام احلكــم بــا تشــمل مفاصــل الدولــة 
وأركاهنــا، وثــّم يف الشــأن الدينــي وتأويــل اآليــات القرآنّيــة واألحاديــث النبوّية 
وتفســرها، وســّن الترشيعــات والقوانــن مــن منطلــق مــا جــاء بــه رســول اهلل 

صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

أمــا فيــا يتعّلــق باخلافــة التــي قامــت عــى رئاســة احلكــم، فهــي ال تســتند 
إىل رشعيــة قرآنيــة أو حديثيــة، إنَّــا انطلقــت حتــت مســمى خليفــة املســلمن، أو 
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خليفــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وجــاءت مــن بــاب اإلمــرة والقيــادة 
للمســلمن بلبــوس رشعــي يكتنفــه التســلط والقهــر.

ــدَّ مــن التمييــز مــا بــن املســّمى األَّول املنطلــق مــن عمــق الدعــوة  لــذا ال ُب
اإلســامّية، وبــن املســّمى الثــاين املنطلــق مــن قاعــدة رئاســة احلكــم واإلمــرة.

اأ/ بداية نق�ش البيعة

مل يكــد يمــّر شــهران ونّيــف عــى بيعــة املســلمن لعــيِّ بــن أيب طالــب عليــه 
الســام يف غديــر خــم، حتــى بــدأت بــوادر االنقــاب والتفّلــت منهــا، والتهّيــؤ 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــل رس ــل رحي ــك قب ــم، وذل ــن احلك ــدة م ــة جدي ملرحل
وآلــه، حينــا وفــدت مجاعــة منهــم عليــه، فقــال: »ائتــوين بكتــاب أكتــب لكــم 
ــًا بقولــه إِنَّ )النبــيَّ  كتابــًا ال تضّلــوا بعــده«، فأبــى عمــر، وعــّر عــن رفضــه ملّي
غلبــه الوجــع، وعندنــا كتــاب اهلل حســبنا()1)، فاختلــف القــوم فيــا بينهــم وكُثر 
ــن  ــم م ــه إىل طرده ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــع برس ــذي دف ــر ال ــط، األم اللغ
جملســه، وقــد عــّر ابــن عّبــاس عــن خطــر الفتنــة الداهــم، أنَّ )الرزّيــة كلَّ الرزّية 

مــا حــال بيننــا وبــن كتــاب رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه()2).

ب/ �سقيفة بني �ساعدة توؤ�ّس�ش لغت�ساب احلكم من عليٍّ عليه ال�سالم

)1) البخاري: صحيح البخاري، مرجع سابق: 41.
امللل  هـ(:   548-479( الشهرستاين  الكريم  عبد  بن  حممد  نفسه؛  املكان  نفسه،  املرجع   (2(

والنحل، دار املعرفة، بروت: 1/ 22.
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دخلــت الدولــة اإلســامّية نفــق االنقســام الفعــّي بــن مــن عــاش اإليــان 
وثبــت عــى الواليــة والبيعــة يــوم الغديــر، ومــن كان يســعى الســتام احلكــم 

ــك. ــة يف ذل ــن األحقّي ــر ع ــرصف النظ ــة، ب ــادة الدول وقي

ــر11 هـــ/ 25  ــه يف 28 صف ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاة رس ــن وف فح
ــه،  ــزه لدفن ــكًا بتجهي ــام منهم ــه الس ــيٌّ علي ــام ع ــا كان اإلم ــار 632، وبين أي
متعاليــًا عــن املســائل الدنيويــة، كان األنصــار، بأوســهم وخزرجهــم، جمتمعــن 
ــم،  ــن حوزهت ــرج م ــي ال خت ــة ك ــر اخلاف ــون أم ــاعدة يتداول ــي س ــقيفة بن يف س
ثــمَّ التحــق هبــم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة اجلــّراح وعــدد مــن املهاجريــن، 
وهــم بشــأن اخلافــة، طالبــن البيعــة منهــم، فــكان  فاســتغّلوا االجتــاع وحاجُّ
ل مــن بيعــة يــوم الغديــر، ودارت ســجاالت حاميــة فيــا  االنحــال العلنــي األَوَّ
بينهــم، انتهــت إىل فــرض عمــر بيعــة أيب بكــر، حتــت ذريعــة أنَّ اهلل اختــاره هلــذا 
ــن  ــى احلارضي ــّدم ع ــه، فتق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــه م ــام وقرابت املق
ــا كان  ــر، م ــا بك ــا أب ــدك ي ــط ي ــه: )ابس ــور بقول ــام األُم ــّلمه زم ــه وس بمبايعت
ألحــد أن يؤّخــرك عــن مقامــك الــذي أقامــك اهلل فيــه()1)، وهــو أمــر مل يكــن 
ــه ســابقًا بمدلــول علــم الرســول صــىَّ اهلل  ــا كان العمــل علي ــه، إنَّ وليــد حلظت
عليــه وآلــه )بقلــة املّتقــن وكثــرة املنافقــن وإدغــال اآلثمــن وختــل املســتهزئن 
ــن  ــر ببيت ــا بك ــام أب ــه الس ــيٌّ علي ــام ع ــب اإلم ــد خاط ــام()2)، وق باإلس

)1) هاشم معروف احلسني: سرة األئمة االثني عرش عليهم السام، دار التعارف للمطبوعات، 
بروت، القسم األول: 261.

)2) الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 73.
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ــعرّين)1): ش
ُأمورهم ملكت  بالشورى  كنت  ــُبفإن  ــيَّ ــرون غ ــ ــش ــ ــذا وامل ــ فــكــيــف هب

َوَأْقـــــَرُبَوإِْن ُكنَْت بِاْلُقْرَبى َحَجْجَت َخِصْيَمُهم ــيِّ  ــبِ ــنَّ ــال بِ َأْوىَل  َك  ــْرُ ــَغـ َفـ

ــاب  ــن اخلط ــر ب ــمَّ كان عم ــم )11-13هـــ(، ث ــّدة احلك ــر س ــو بك ــى أب اعت
)13-23 هـــ(، ثــّم جــاء عثــان بــن عّفــان )23-35 هـــ(، حتــت مســّمى خليفة 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فلــم يبايعهــم اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام حتــى 
ــض  ــه الراف ــام موقف ــه الس ــيٌّ علي ــام ع ــن اإلم ــد أعل ــًا)2). وق ــرج كره ُأخ
ملبــدأ االنتخــاب والتعيــن والشــورى، األمــر الــذي أّدى إىل اغتصــاب خافــة 
ــه  ــره، إالَّ أّن ــر وغ ــّص الغدي ــه بن ــة ل ــه املفروض ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص رس
أبــى أن يمــي إىل فتنــة بــن املســلمن يؤّجــج ســعرها األُّمــة بأكملهــا، فاكتفــى 
بالشــجب وتوضيــح املقــام، وأوضــح ذلــك يف اخلطبــة الشقشــقّية: »أَمــا َواهلل َلَقْد 
َحــى َينَْحــِدُر َعنِّــي  ــُه َلَيْعَلــُم َأنَّ حَمَــيِّ ِمنَْهــا حَمَــلُّ اْلُقْطــِب ِمــَن الرَّ َصَهــا فــالن َوإِنَّ َتَقمَّ
ــْيُل َوال َيْرَقــى إيَِلَّ الطَّــْرُ َفَســَدْلُت ُدوهَنـَـا َثْوبــًا َوَطَوْيــُت َعنَْهــا َكْشــحًا َوَطِفْقــُت  السَّ
ــَرُم فِيَهــا اْلَكبـِـُر  اَء َأْو َأْصــرِبَ َعــَى َطْخَيــٍة َعْمَيــاَء َيْ َأْرَتئِــي َبــْنَ َأْن َأُصــوَل بَِيــٍد َجــذَّ
ــرْبَ  ــُه، َفَرَأْيــُت َأنَّ الصَّ ــى َيْلَقــى َربَّ ِغــُر َوَيْكــَدُح فِيَهــا ُمْؤِمــٌن َحتَّ َوَيِشــيُب فِيَهــا الصَّ
ــًا  ــي هَنْب ــًجا َأَرى ُتَراثِ ــِق َش ْل ــًذى َويِف احْلَ ــْنِ َق ُت َويِف اْلَع ــرَبْ ــى َفَص ــا َأْحَج ــَى َهاَت َع

)1) عباس القمي: بيت األحزان، دار احلكمة، قم، ط 1، 1412هـ: 119.
)2) ابن أيب احلديد: رشح هنج الباغة، دار إحياء الكتب العربية، ط 1، 1378 هـ/ 1959م: 

.21 /2
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ــا إىَِل فــالن َبْعــَدُه...«)1). ــَأْدىَل ِبَ ُل لَِســبِيلِِه َف ــى َمــَى اأْلَوَّ َحتَّ

ج/ دولة احلّكام الثالثة دون ولية عليٍّ عليه ال�سالم

أقــام احلــّكام الثاثــة حكــًا سياســّيًا توّســعوا مــن خالــه إىل بعــض املناطــق 
ــنّوا  ــامّية(، وش ــات اإلس ــم )الفتوح ــة باس ــرة العربي ــبه اجلزي ــاورة لش املج
ــدَّ  ــرب ض ــة احل ــت ذريع ــلطة، حت ــوال للس ــزكاة واألم ــع ال ــدف مج ــًا هب حروب
املرتّديــن، كــا حصــل مــع مالــك بــن نويــرة، أحــد أصحــاب النبــيِّ صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه واإلمــام عــيٍّ عليــه الســام، وكان النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نّصبــه 
وكيــًا لقبــض زكاة قومــه وتوزيعهــا عــى الفقــراء، فلــّا بلغــه وفــاة النبــيِّ صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه أمســك الصدقــة وفّرقهــا يف قومــه)2)، ورفــض مبايعــة أيب بكــر 
وأنكــر عليــه تســّلمه قيــادة األُّمــة فــكان قتلــه، ومــن ثــّم كانــت فاحشــة خالــد 

بــن الوليــد بزوجــة مالــك، التــي وجــدت مــررًا هلــا مــن حــّكام الدولــة.

مــن جهــة ُأخــرى، ويف حــدث بالــغ األمهّيــة بانعكاســاته الســلبية عــى األُّمــة 
اإلســامّية، فقــد أقــدم كلٌّ مــن أيب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب عــى مجــع أحاديث 
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه واملرويــات عنــه ومــن ثــّم تــّم إحراقهــا، كــا روت 
عائشــة بأّنــه )مجــع أيب احلديــث عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه -وآلــه- وكانــت 

)1) راجع: خطبة الشقشقية لإلمام عي بن أيب طالب عليه السام: هنج الباغة، رشح الشيخ 
حممد عبده، دار املحجة البيضاء، بروت، ط 1، 1429 هـ/ 2008م: 47-40.

)2) أمحد بن عي بن حجر العسقاين: اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق: الشيخ عادل أمحد 
عبد املوجود والشيخ عي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بروت، ط 1، 1415هـ: 

.560 /5
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مخســائة حديــث فبــات ليلتــه يتقلــب كثــرًا، قالــت: فغّمنــي، فقلــت: أتتقلــب 
لشــكوى أو لــيء بلغــك؟ فلــاَّ أصبــح قــال: أي بنّيــة هلّمــي األحاديــث التــي 
عنــدك، فجئتــه هبــا فدعــا بنــار فحرقهــا()1)، وطــاول القصــاص كلَّ مــن حتــّدث 
بروايــة عــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أو نقــل حديثــًا عنــه بــا أّكــد أبــو 
ــد عمــر  ــو تكلمــت هبــا يف زمــان عمــر أو عن ــرة )إينِّ ألُحــّدث أحاديــث ل هري
لشــّج رأيس()2)، فــكان عمــر يأمــر النــاس )أْن يقّلــوا الروايــة عــن نبّيهــم()3)، 
ــىَّ اهلل  ــول اهلل ص ــن رس ــث ع ــة احلدي ــع رواي ــرة يف من ــو هري ــال أب ــك ق وكذل
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــول: ق ــتطيع أْن نق ــا نس ــا كنّ ــه )م ــه أّن ــه وآل علي

وآلــه حتــى ُقبــض عمــر()4).

ــامي  ــع اإلس ــكام والترشي ــس لأح ــة طم ــات عملّي ــذه املارس ــّكل ه وتش
ــه،  ــه وأحاديث ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــات الرس ــى مروّي ــتند ع ــذي كان يس ال
ــة  ــا يف اخلاف ــّية أمهه ــزات أساس ــة ومرتك ــلة فكرّي ــاع سلس ــا أّدى إىل ضي م

ــا. ــف جوانبه ــة بمختل ــكام الرشعّي ــن األح ــد م ــامّية، والعدي اإلس

ويقيم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  خالفة  ي�ستعيد  ال�سالم  عليه  عليٌّ  رابعًا: 
الدولة الإ�سالمّية

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  تذكرة احلفاظ،  بالذهبي(:  )املعروف  بن عثان  بن أمحد  )1) حممد 
بروت: 1/ 5.

)2) ابن كثر: البداية والنهاية، حتقيق: عي شري، دار إحياء الرتاث العريب، بروت، ط 1، 
1408 هـ/ 1988م: 8/ 115.

)3) الذهبي: تذكرة احلفاظ، مرجع سابق: 1/ 6.
)4) ابن كثر: البداية والنهاية، مرجع سابق: 8/ 115.
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بعــد مقتــل عثــان بــن عّفــان ســنة 35هـــ، اســتعاد اإلمــام عــيٌّ عليه الســام 
ــان  ــة 35-21 رمض ــه، )25 ذو احلج ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس خاف
40 هـــ/ حزيــران 656-كانــون الثــاين/ 661))1)، بمبايعــة املســلمن، فأقــام 
احلــدود مــن مصــادر الترشيــع اإلســامي، وعمــل عــى نــرش التعاليــم الدينّيــة.

املوؤامرات يف وجه عليٍّ عليه ال�سالم

مل يســلم أمــر املؤمنــن عليــه الســام مــن الفتــن واملؤامــرات التــي حيكــت 
ضــّده والعمــل عــى إفشــال حكمــه للســيطرة عــى مقاليد احلكــم، فشــهد عهده 

الــذي قــارب اخلمــس ســنوات، ثــاث حــروب داخــل الدولــة اإلســامية.

1- حرب اجلمل

كانــت حرب اجلمــل )36 هـــ/ 656م( ُأوىل املعــارك الداخلّية، بقيــادة طلحة 
بــن عبيــد اهلل والزبــر بــن العــّوام وعائشــة بنــت أيب بكــر بذريعــة األخــذ بالثــأر 
لقتــل عثــان، وتعــدُّ )أّول حركــة خــروج عــى الرئاســة الرشعّيــة للدولــة()2)، 
ــا حــرب )الناكثــن()3)، وال ســّيا أنَّ اإلمــام  وقــد وصفهــا احلديــث النبــوّي أهنَّ

دار  الطري(،  بتاريخ  )املعروف  وامللوك  األمم  تاريخ  الطري:  جرير  بن  حممد  راجع:   (1(
األمرة للطباعة والنرش، بروت، ط 1، 1431 هـ/ 2010م: 3/ 173.

)2) حممد بن زكريا الغايب البرصي: وقعة اجلمل، حتقيق: الشيخ حممد حسن آل ياسن، مطبعة 
املعارف، بغداد، ط 1، 1390 هـ/ 1970م: 7.

)3) عي بن احلسن املسعودي: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، دار األمرة للطباعة والنرش، 
بروت، ط1، 1431 هـ/ 2010م: 2/ 626.
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علّيــًا عليــه الســام تــوىّل خافــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه الرشعّيــة مــن 
حيــث النــّص والتكليــف.

ــام  ــه الس ــيٍّ علي ــال ع ــلمن لقت ــض املس ــى حتري ــل ع ــة تعم ــت عائش وكان
ــه  ــيٌّ علي ــزل ع ــا ن ــدي، مّل ــان العب ــن صوح ــد ب ــالة إىل زي ــلت برس ــا أرس حين
 ، ــيٍّ ــن ع ــاس ع ــّذل الن ــك، وخ ــم يف بيت ــه )فأق ــب من ــرصة، تطل ــام بالب الس
وليبلغنــي عنــك مــا أحــّب، فإّنــك أوثــق أهــي عنــدي والســام(، فكتــب إليها: 
ــا بعــد، فــإنَّ اهلل أمــرك بأمر  )مــن زيــد بــن صوحــان إىل عائشــة بنــت أيب بكــر، أمَّ
وأمرنــا بأمــر، أمــرك أن تقــّري يف بيتــك، وأمرنــا أن نجاهــد، وقــد أتــاين كتابــك، 
فأمرتنــي أن أصنــع خــاف مــا أمــرين اهلل، فأكــون قــد صنعــت مــا أمــرك اهلل بــه، 
وصنعــِت مــا أمــرين اهلل بــه، فأمــرك عنــدي غــر مطــاع، وكتابــك غــر جمــاب، 
والســام()1)، يف املقابــل وضــع اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام قواعــد ســلوكّية يف 
احلــرب، ألــزم عنــارصه باتباعهــا)2)، ملــا حتمل مــن أخاقيــات إســامّية عالية يف 
القتــال واألرس، وقــد انتهــت هــذه احلــرب بانتصــار عــيٍّ عليــه الســام ومقتــل 

طلحــة والزبــر وعــودة عائشــة إىل املدينــة.

2- حرب �سّفني

عندمــا تّســلم اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام ســّدة اخلافــة، عمــل عــى إصــاح 
ــل  ــننًا للتعام ــع س ــث وض ــن، حي ــن آخري ــوالة وتعي ــض ال ــزل بع ــة بع الدول

)1) ابن أيب احلديد: رشح هنج الباغة، مصدر سابق: 6/ 227-226.
)2) املرجع نفسه: 228.
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ــائل  ــن الرس ــد م ــة( العدي ــج الباغ ــد وردت يف )هن ــاس، وق ــوالة والن ــن ال ب
التــي أرســلها لوالتــه)1)، أبرزهــا وصّيتــه ملالــك بــن األشــرت)2)، طالبــًا منــه أن 
ــا أخ لــك يف  ــم صنفــان: إمَّ ــم أكلهــم، فإهّن ــًا تغتن ال يكــون عليهــم »ســبعًا ضاري

ــا نظــر لــك يف اخللــق«)3). الديــن، وإمَّ

وبعدمــا انتهــى اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام مــن حــرب اجلمــل، عمــل عــى 
ــمَّ  ــر ث ــمَّ عم ــر ث ــو بك ــتخلفه أب ــا اس ــام، بعدم ــة الش ــن والي ــة م ــة معاوي إقال
ــيٍّ  ــام ع ــر اإلم ــة أم ــض معاوي ــنة)4)، فرف ــن س ــدة عرشي ــوىّل م ــان، وكان ت عث
عليــه الســام، فكانــت حــرب صّفــن يف شــهر صفــر 37 هـــ/ متــوز 657 م، 
التــي وصفهــا الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بحــرب )القاســطن()5)، وانتهــت 
يف شــهر رمضــان مــن العــام التــايل، بعــد ســقوط آالف القتــى، بطلــب معاويــة 
ــع  ــر برف ــاص، فأم ــن الع ــرو اب ــورة عم ــه، بمش ــة يف جيش ــوع اهلزيم ــد وق بع
املصاحــف عــى رؤوس الرمــاح، والعــودة بالتحكيــم إىل القــرآن الكريــم، 
ــع  ــذي دف ــر ال ــن، األم ــم املتقاتل ــى معظ ــت ع ــية انطل ــة قاس ــت خديع فكان

)1) راجع رسائل اإلمام عي بن أيب طالب عليه السام لوالته: هنج الباغة، رشح الشيخ حممد 
عبده، مصدر سابق: 579، 580، 581، 582 وغرها.

الباغة، رشح  )2) راجع عهد اإلمام عي بن أيب طالب عليه السام ملالك بن األشرت: هنج 
الشيخ حممد عبده، مصدر سابق،: 610-583.

)3) املصدر نفسه: 584.
)4) جال الدين السيوطي: تاريخ اخللفاء، دار ابن حزم، بروت، ط 1، 1424 هـ/ 2003م: 

.156
)5) املسعودي: مروج الذهب، مرجع سابق: 2/ 626.
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ــرب. ــف احل ــام إىل وق ــه الس ــيٍّ علي ــام ع باإلم

وُيعــرف عــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص أهّنــا مــن دهــاة العــرب)1)، فيــا 
ــه »َواهلل َمــا ُمَعاِوَيــُة  كان كام ألمــر املؤمنــن عليــه الســام يف وصــف معاويــة أنَّ
ــى  ــْن َأْدَه ــُت ِم ــْدِر َلُكنْ ــُة اْلَغ ــْوالَ َكَراِهَي ــُر، َوَل ــِدُر َوَيْفُج ــُه َيْغ ــي، َولكِنَّ ــى ِمنِّ بَِأْدَه
ــَواٌء ُيْعــَرُف  ــُكلِّ َغــاِدر لِ ــْن ُكلُّ َغــْدَرة َفْجــَرٌة، َوُكلُّ َفْجــَرة َكْفــَرٌة، َولِ ــاِس، َوَلكِ النَّ

ــِديَدِة«)2). ــَدِة، َوالَ ُأْســَتْغَمُز بالشَّ ــْوَم اْلِقَياَمــِة، َواهلل َمــا َأْســَتْغَفُل بامْلَكِي ــِه َي بِ

3- حرب النهروان

حــرب النهــروان، أو حــرب اخلــوارج، صفــر 38 هـــ/ متــوز 658 م، وُأطلق 
ــام  ــم اإلم ــى حك ــّردوا ع ــن مت ــّد الذي ــرت ض ــن()3)، ج ــرب )املارق ــا ح عليه
ــه  ــذي أطلق ــم ال ــد التحكي ــادًا بع ــوا يف األرض فس ــام، وعاث ــه الس ــيٍّ علي ع
معاويــة يف حــرب صّفــن، ورأى اإلمــام عليــه الســام يف شــعارهم )ال حكــم 
ــم  ــم: »لك ــب فيه ــمَّ خط ــل()4)، ث ــا باط ــراد هب ــقٍّ ُي ــة ح ــه )كلم ــى أنَّ إالَّ هلل( ع
ــم  ــا، وال نمنعك ــوا فيه ــاجد اهلل أن تصّل ــم مس ــال: ال نمنعك ــالث خص ــا ث عندن

)1) ابن كثر: البداية والنهاية، مرجع سابق: 8/ 109.
)2) راجع كام اإلمام عي بن أيب طالب يف معاوية: هنج الباغة، رشح الشيخ حممد عبده، 

مصدر سابق: 435.
)3) املسعودي: مروج الذهب، مرجع سابق: 2/ 626.

والسنة  الكتاب  يف  السام  عليه  طالب  أيب  بن  عي  اإلمام  موسوعة  الريشهري:  حممد   (4(
والتاريخ، حتقيق: مركز بحوث دار احلديث، دار احلديث للطباعة والنرش، بروت، ط 

2، 1425هـ: 6/ 342.
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ــا بــا،  ــى تبدؤون ــا، وال نبدُأكــم بحــرب حت الفــيء مــا كانــت أيديكــم مــع أيدين
وأشــهد لقــد أخــربين النبــيُّ الصــادق صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــن الــروح األمــن عــن 
ــه ال خيــرج علينــا منكــم فرقــة - قّلــت أو كثــرت إىل يــوم القيامــة -  ربِّ العاملــن أنَّ
إالَّ جعــل اهلل حتفهــا عــى أيدينــا، وأنَّ أفضــل اجلهــاد جهادكــم، وأفضــل الشــهداء 
مــن قتلتمــوه، وأفضــل املجاهديــن مــن قتلكــم؛ فاعملــوا مــا أنتــم عاملــون، فيــوم 

ــإ مســتقر وســوف تعلمــون)1)«)2). القيامــة خيــر املبطلــون، ولــكلِّ نب

ــه  ــه أنَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــر ع ــد أخ ــيٌّ ق ــام ع وكان اإلم
»ســيخرج قــوم يتكّلمــون بــكالم احلــّق ال جيــاوز حلوقهــم، خيرجــون مــن احلــّق 
خــروج الســهم - أو مــروق الســهم - ســياهم أنَّ فيهــم رجــاًل خمــدج اليــد، يف يــده 

ــاس«)3). ــم رشَّ الن ــد قتلت ــم فق ــإْن كان فيه ــود، ف ــعرات س ش

ــم  ــلم منه ــم يس ــوراج، فل ــة للخ ــة مّدوي ــروان هبزيم ــة النه ــت معرك انته
ــل  ــرادي قات ــم امل ــن ملج ــن ب ــد الرمح ــم عب ــخاص منه ــرشة أش ــن ع ــر م أكث
ــيٍّ  ــام ع ــش اإلم ــن جي ــى م ــدد القت ــغ ع ــه مل يبل ــن أنَّ ــن)4)، يف ح ــر املؤمن أم

ــرشة)5). الع

)1) سورة األنعام، اآلية: 67.
)2) حممد الريشهري: موسوعة اإلمام عي عليه السام، مرجع سابق: 6/ 342.

)3) أمحد بن حييى بن جابر الباذري: أنساب األرشاف، حتقيق: الشيخ حممد باقر املحمودي، 
دار األعلمي، بروت، ط 1، 1394 هـ/ 1974م: 2/ 376.

)4) املسعودي: مروج الذهب، مرجع سابق: 2/ 628.
)5) املرجع نفسه، املكان نفسه؛ الباذري: أنساب األرشاف، مرجع سابق: 2/ 373.
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متّثــل هــذه احلــروب واملؤامــرات يف وجــه عــيٍّ عليــه الســام املنطلــق الثــاين 
ــقيفة، وكان  ــاع الس ــا كان األول يف اجت ــر، بعدم ــة الغدي ــي ببيع ــث العلن للنك
ــن والقاســطن  ــل الناكث ــه يقات ــد أخــره بأنَّ ــه ق ــه وآل رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
واملارقــن عــى تأويــل القــرآن)1)، بعــد أمــره هلــم أْن »اســمعوا وأطيعــوا ملــن واّله 
ــه نظــام اإلســالم«)2)، فــكان ذلــك بتآمــر تــاّم وواضــح إلضعافــه  اهلل األمــر، فإنَّ

وإهناكــه، األمــر الــذي أدى إىل استشــهاده فيــا بعــد ســنة 40 هـــ/ 661م.

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  خالفة  من  ال�سالم  عليه  احل�سن  الإمام  خالفة  خام�سًا: 
واآله يف الغدير

عمــل أمــر املؤمنــن عــيٌّ عليــه الســام بــا تســتلزمه أحــكام الــرشع الدينــي 
واخلافــة التــي نّصــت عليهــا واقعــة غديــر خــم، فــكان أْن أعلــن ولــده احلســن 
املجتبــى عليــه الســام خليفتــه، بــا يتضّمــن احلكــم اإلهلــي لذلــك، ومــا نطــق 
بــه رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه. تلــك اخلافــة املنبعثــة مــن ُأصــول واقعــة 
غديــر خــم حينــا طلــب مــن النــاس أمجعــن أن ُيقــّروا ويقولــوا )إّنــا ســامعون 
ــه  ــيٍّ علي ــر ع ــك يف أم ــا ورب ــن ربن ــت ع ــا بّلغ ــادون مل ــون منق ــون راض مطيع
ــام،  ــم الس ــة عليه ــن األئم ــه م ــن صلب ــام م ــه الس ــده علي ــر ول ــام وأم الس
ــا  ــك نحي ــى ذل ــا ع ــنتنا وأيدين ــنا وألس ــا وأنفس ــك بقلوبن ــى ذل ــك ع نبايع
ــن  ــع ع ــاب وال نرج ــّك وال نرت ــّدل وال نش ــّر وال نب ــث وال نغ ــوت ونبع ونم

)1) الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 174.
)2) الشيخ املفيد: األمايل، حتقيق: حسن األستاذ ويل وعي أكر الغفاري، دار املفيد، بروت، 

ط 2، 1414هـ/ 1993م: 14.
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عهــد وال ننقــض امليثــاق نطيــع اهلل ونطيعــك وعليــًا أمــر املؤمنــن عليــه الســام 
ــد  ــه بع ــن صلب ــك م ــن ذرّيت ــم م ــن ذكرهت ــام الذي ــم الس ــة عليه ــده األئم وول
احلســن عليــه الســام واحلســن عليــه الســام الذيــن قــد عرفتكــم مكاهنــا مني 
، فقــد أّديــت ذلــك إليكــم وأهّنــا  وحملهــا عنــدي ومنزلتهــا مــن ريّب عــزَّ وجــلَّ
ســيدا شــباب أهــل اجلنــة، وأهّنــا اإلمامــان بعــد أبيهــا عــيٍّ عليــه الســام وأنــا 
أبومهــا قبلــه، وقولــوا: أطعنــا اهلل بذلــك وإّيــاك وعلّيــًا عليــه الســام واحلســن 
عليــه الســام واحلســن عليــه الســام واألئمــة عليهــم الســام الذيــن ذكــرت 
ــنا  ــا وأنفس ــن قلوبن ــام م ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــوذًا ألم ــًا مأخ ــدًا وميثاق عه
وألســنتنا ومصافقــة أيدينــا مــن أدركهــا()1)، ثــمَّ أردف قائــًا هلــم أن »... اّتقــوا 
ــن  ــالم واحلس ــه الس ــن علي ــالم واحلس ــه الس ــن علي ــر املؤمن ــًا أم ــوا علي اهلل وبايع
ــة  ــدد األئم ــح ع ــد أوض ــالم...«)2)، وكان ق ــم الس ــة عليه ــالم واألئم ــه الس علي
مــن بنيــه أنَّ »األئمــة بعــدي عددهــم عــدد نقبــاء موســى عليــه الســالم، اثنــا عــر 
ــه وآلــه حــول  إمامــًا«)3)، فضــًا عــن كثــر مــن أحاديــث النبــيِّ صــىَّ اهلل علي

إمامتهــا بقولــه »ابنــاي هــذان إمامــان، قامــا أو قعــدا«)4).

ــى  ــاء ع ــن الس ــزل م ــكًا ن ــة أنَّ »مَل ــت اخلاف ــًا يف تثبي ــا أيض ــا ورد فيه وم
ــّوة  ــه بالنب ــّلم علي ــه فس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــد النب ــى ي ــد ع ــر، فقع ــة الط صف

)1) الطريس: االحتجاج، مرجع سابق: 1/ 82.
)2) املرجع نفسه، املكان نفسه.

)3) الشيخ املفيد: النكت يف مقدمات األصول، حتقيق: السيد حممد رضا احلسيني اجلايل، دار 
املفيد، بروت، ط 2، 1414 هـ/ 1993م: 48.

)4) املرجع نفسه، املكان نفسه.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

256

الجزء الرابع

وعــى يــد عــيٍّ فســلَّم عليــه بالوصيــة، وعــى يــد احلســن واحلســن فســلَّم عليهــا 
باخلالفــة...«)1).

إنَّ منطلــق خافــة اإلمــام احلســن عليــه الســام لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه هــي بدايــة خافــة سلســلة األئمــة املعصومــن بعــد عــيٍّ عليــه الســام، 
وقــد اســتلم احلســن عليــه الســام مقاليــد احلكــم واخلافــة عــى مــا كان عليــه 
ــة  ــذ بسياس ــدود، واألخ ــة احل ــة، وإقام ــكام الرشعّي ــذ األح ــن تنفي ــده، م وال

واضحــة املعــامل إلدارة الدولــة عــى وفــق املبتنيــات اإلســامية.

ــم  ــّدة حك ــذف م ــو ح ــخ، ه ــاب التاري ــم ُكّت ــدى معظ ــر ل ــت النظ ــا يلف وم
ــياق  ــداول يف الس ــن الت ــامية م ــة اإلس ــام للدول ــه الس ــن علي ــام احلس اإلم
ــل  ــة األوائ ــاء الثاث ــم اخللف ــاء بحك ــامية، واالكتف ــة اإلس ــي للدول التارخي
ــة(، يف  ــح )اخلاف ــت مصطل ــام، حت ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــة اإلم ــة إىل خاف إضاف
ــت  ــة، بلغ ــَح معاوي ــام إىل أْن صاَل ــه الس ــن علي ــام احلس ــة اإلم ــن أنَّ خاف ح
ســتة أشــهر وثاثــة أيــام)2)، وقــد ورد يف بعــض املصــادر عــن رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه أنَّ )اخلافــة ثاثــون ســنة ثــّم تكــون ُملــكًا(، حيــث تبلــغ حتــى 
هنايــة واليتــه متــام )ثاثــن ســنة وثاثة عــرش يومــًا مــن أول عهــد أيب بكــر()3)، 

)1) ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب، مطبعة احليدرية، النجف، 1376 هـ/ 1956م: 
.162 /3

األئمة،  معرفة  يف  املهمة  الفصول  الصباغ(:  بابن  )املعروف  املالكي  أمحد  حممد  بن  عي   (2(
هـ: 2/  بروت، ط 1، 1422  والنرش،  للطباعة  احلديث  دار  الغريري،  حتقيق: سامي 

.732
)3) املرجع نفسه: 2/ 733-732.
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مــا يســلتزم اعتبــار إمجــال فــرتة اخلافــة متتــد حتــى هنايــة خافــة اإلمــام احلســن 
ــة  ــنوات اخلاف ــع س ــّم مج ــا ت ــس، إذا م ــة اخلام ــاره اخلليف ــام، باعتب ــه الس علي
منــذ بدايــة حكومــة أيب بكــر عــام 11 هـــ/ حتــى هنايــة خافــة اإلمــام احلســن 
عليــه الســام عــام 41 هـــ، هــذا مــع األخــذ باالعتبــار أنَّ حكــم اإلمام احلســن 
عليــه الســام يــأيت يف ســياق الشــّق العمــاين خلافــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه بــا نــّص عليــه حديــث الغديــر وغــره، وذلــك مــا ُينتــج مظلومّيــة كــرى 
بحــّق اإلمــام احلســن عليــه الســام وعــدم إيفائــه حّقــه يف خافــة النبــيِّ األكــرم 

صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

اأ: البيعة للح�سن عليه ال�سالم

ــن  ــام احلس ــب اإلم ــام، خط ــه الس ــيٍّ علي ــن ع ــر املؤمن ــهاد أم ــد استش بع
عليــه الســام يف النــاس معرفــًا بنفســه قائــًا: »أنــا ابــن البشــر، أنــا ابــن النذيــر، 
ــب اهلل  ــن أذه ــن م ــا اب ــر، أن ــراج املن ــن ال ــا اب ــه، أن ــي إىل اهلل بإذن ــن الداع ــا اب أن
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرًا، أنــا مــن أهــل بيــت افــرتض اهلل تعــاىل مودهتــم 
ْف  َة يِف اْلُقْرَبــى َوَمــْن َيْقــرَتِ ــَودَّ ــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَ يف كتابــه فقــال: }ُقــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْي

ــُه فِيَهــا ُحْســنًا{ فاحلســنة مودتنــا أهــل البيــت«)1). ــِزْد َل َحَســنًَة َن

ثــمَّ طلــب عبــد اهلل بــن عبــاس املبايعــة مــن النــاس للحســن عليــه الســام، 

)1) أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبين، حتقيق: كاظم املظفر، منشورات املكتبة احليدرية، 
بأعام  الورى  إعام  الطريس:   .33 1965م:  هـ/   1385  ،2 ط  األرشف،  النجف 
اهلدى، نرش مؤسسة آل البيت عليهم السام إلحياء الرتاث، قم، ط 1، 1417هـ: 1/ 

.407
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ــرصة  ــة والب ــة()1)، يف الكوف ــه باخلاف ــة ل ــادروا إىل البيع ــه )وتب ــتجابوا ل فاس
واحلجــاز واليمــن وفــارس والعديــد مــن املناطــق األُخــرى التــي كانــت عــى 

ــام)2). ــه السَّ ــن أيب طالــب علي ــده عــيِّ ب بيعــة وال

ب: ظروف �سلح الإمام احل�سن عليه ال�سالم مع معاوية واغت�ساب اخلالفة منه

إنَّ الظــروف امليدانيــة التــي عايشــها اإلمــام احلســن عليــه الســام)3)، مل تكــن 
لتســمح لــه بالبقــاء يف ســدة احلكــم، وإنَّــا تنــازل عن قيــادة الدولــة التــي توالها 
مــّدة ال تزيــد عــن ســبعة أشــهر، ســنة 40هـــ، ملــا كان مــن حساســية مفرطــة يف 
اجتنــاب املعــارك العســكرية مــع معاويــة، حفاظــًا عــى دمــاء املســلمن، جميبــًا 
ــد اللقــاء، وال أثبــت  ــة بأصــرب عن ــا مل يكــن معاوي ــا فعلــت الدني ــو أردت ب إينِّ »ل
ــض،  ــن بع ــم ع ــّف بعضك ــم، وك ــي أردت صالحك ــي، ولكنِّ ــرب من ــد احل عن
ــر«)4)،  ــن فاج ــرتاح م ــر، أو يس ــرتيح ب ــى يس ــه، حت ــدر اهلل وقضائ ــوا بق فارض
ــة  وقــد بــّن ذلــك بقولــه ملعاويــة: »تركــت قتالــك وهــو يل حــالل لصــالح األُمَّ
وألفتهــم«)5)، وأوضــح أحقيتــه يف اخلافــة »وادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس مــن 
ــك تعلــم أينِّ أحــق بــذا األمــر منــك عنــد اهلل وعنــد كلِّ أواب حفيــظ  بيعتــي فإنَّ

)1) الشيخ املفيد: اإلرشاد، دار املفيد، بروت، ط 2، 1414 هـ/ 1993م: 2/ 9-8.
 ،1 ط  بروت،  اهلادي،  دار  جهاد،  ولغز  عز  غدير  احلسن،  صلح  إساعيل:  حممد  أمحد   (2(

1424 هـ/ 2003م: 75.
)3) راجع: أمحد حممد إساعيل: صلح احلسن، مرجع سابق: 148-143.

)4) ابن أيب احلديد: رشح هنج الباغة، مصدر سابق: 16/ 15.
)5) املصدر نفسه: 16/ 14.
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ومــن لــه قلــب منيــب واتــق اهلل ودع البغــي واحقــن دمــاء املســلمن فــواهلل مــا لــك 
مــن خــر يف أن تلقــى اهلل مــن دمائهــم بأكثــر ممَّــا أنــت القيــه بــه، فادخــل يف الّســلم 

والطاعــة وال تنــازع األمــر أهلــه ومــن هــو أحــّق بــه منــك«)1).

ــه إالَّ  ــة ل ــة احلّق ــن اخلاف ــازل ع ــام ليتن ــه السَّ ــن علي ــام احلس ــن اإلم مل يك
ُكرهــًا، بســبب الظــروف القاســية التــي عايشــها، فهــي خافــة منصــوص عليهــا 
ــه،  ــث عن ــرة األحادي ــه وكث ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــات ع يف املروي
ــذه  ــه الســام، عمــًا هب ــام احلســن علي ــة مــن بعــده إىل اإلم ــند اخلاف ــّم أس ث

ــة. الصاحي

ج: مكيدة معاوية

تعــّددت بنــود صلــح اإلمــام احلســن عليــه الســام مــع معاويــة)2)، فشــملت 
ــد  ــام بع ــه الس ــن علي ــام احلس ــلطة إىل اإلم ــتعادة الس ــا: اس ــّدة منه ــن ع عناوي

معاويــة)3)، فــإن مل يكــن حّيــًا فــإىل أخيــه اإلمــام احلســن عليــه الســام)4).

مل يتســّلم معاويــة احلكــم عــر االنتخــاب أو اجلاعــة أو الشــورى، ومل تســتند 
حكومــة معاويــة إىل رضــا األُّمــة أو مشــورهتا، إنَّــا ُفرضــت عليهــا بقّوة الســاح 

)1) أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبين، مرجع سابق: 36.
)2) راجع: أمحد حممد إساعيل: صلح احلسن عليه السام، مرجع سابق: 150-158. باقر 
الباغة، بروت، ط 1، 1413  دار  السام،  اإلمام احلسن عليه  القريش: حياة  رشيف 

هـ/ 1993م: 2/ 238-233.
)3) جال الدين السيوطي: تاريخ اخللفاء، مرجع سابق: 153.

)4) راجع: باقر رشيف القريش: حياة اإلمام احلسن عليه السام، مرجع سابق: 2/ 234.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

260

الجزء الرابع

واخلديعــة، وقــد عــّر بنفســه عــن هدفــه الســتام احلكــم، جماهــرًا بذلــك: )واهلل 
ــم  ــوا، وإنَّك ــوا، وال لتزّك ــوا، وال لتحّج ــوا، وال لتصوم ــم لتصّل ــا قاتلتك إينِّ م
ــا قاتلتكــم ألتأّمــر عليكــم، فقــد أعطــاين اهلل ذلــك وأنتــم  تفعلــون ذلــك، وإنَّ
ــدم  ــام وع ــه الس ــن علي ــام احلس ــح اإلم ــه لصل ــن نكث ــمَّ أعل ــون()1)، ث كاره
الوفــاء بــه، وأنَّ )كلَّ يشء أعطيتــه احلســن بــن عــيٍّ حتــت قدمــيَّ هاتــن ال أيف 

بــه()2).

وكان اإلمــام احلســن عليــه الســام قــد وصــف معاويــة بــا فيــه مــن صفــات 
ــة اإلســامية،  ــه ألْن يكــون حاكــًا لُأّم ــي ال تســمح ل ــّن حقيقــة أمــره، الت تب
ــأن »هيهــات  ــه، ب ــام قــد وصفــه ب ــه السَّ عــى غــرار مــا كان اإلمــام عــيٌّ علي
هيهــات لــّر مــا علــوت يــا بــن آكلــة األكبــاد، املجتمعــون عليــك رجــالن بــن 
مطيــع ومكــره، فالطايــع لــك عــاٍص هلل، واملكــروه معــذور بكتــاب اهلل، وحاشــى 
ــل كــا  ــرأين مــن الرذائ ــك فــال خــر فيــك، ولكــنَّ اهلل ب ــا خــر من ــول أن هلل أن أق
بــرأك مــن الفضائــل«)3)، وذلــك بعدمــا فاخــر معاويــة بنفســه بــأنَّ النــاس قــد 

أمجعــوا عليــه ومل جيمعــوا عــى اإلمــام عليــه الســام.

وتعــدُّ مكيــدة معاويــة واســتامه احلكم املنطلــق الثالــث العلني للنكــث ببيعة 
ــه الســام يف كربــاء  ــورة اإلمــام احلســن علي ــر، وإنَّ عوامــل انطــاق ث الغدي
بــدأت تتجمــع منــذ اجتــاع الســقيفة وصــوالً إىل بيعــة يزيــد بــن معاويــة ســنة 

)1) باقر رشيف القريش: حياة اإلمام احلسن عليه السام، مرجع سابق: 2/ 254.
)2) أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبين، مرجع سابق: 45.

)3) ابن شهر آشوب: مناقب آل أيب طالب، مرجع سابق: 3/ 186.
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60 هـــ، مــرورًا بمفاصــل احلــكام الثاثــة األوائــل وحكــم معاويــة، ومــا نتــج 
ــام  ــه السَّ ــة، فانطلقــت ثــورة اإلمــام احلســن علي ــه مــن مفاســد عــى األُمَّ عن
مــن رشارة إلزامّيــة بيعتــه ليزيــد التــي أبــى أْن يرضــخ هلــا، وطالــب باســرتجاع 

أحقّيتــه بخافــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ال�سالم من خالفة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  �ساد�سًا: خالفة الإمام احل�سني عليه 
واآله يف الغدير

ــة عــيِّ  ــر عــى تسلســل اخللفــاء مــن ذرّي ــوم الغدي ــة ي ــّص حديــث اخلاف ن
بــن أيب طالــب عليــه الســام، فهــي حــّق مثبــت هلــم يف ســياق اآليــات القرآنّيــة 
التــي نّصــت عــى واليــة عــيٍّ عليــه الســام، ومنــه لولــده احلســن عليه الســام، 
ومنــه إىل أخيــه احلســن عليــه الســام، بموجــب نــّص التعيــن عــن اهلل مبارشة، 
ــة  ــياق صاحي ــوارد يف س ــه ال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــيِّ حممَّ ــن النب ــّص تعي ون
مقــام النبــّوة، ومــن ثــمَّ مــن مقــام الصاحّيــة املعطــاة لإلمــام املعصــوم يف أصــل 
تعيــن خليفتــه، فــكان انتقــال خافــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن إمــام 
معصــوم إىل إمــام معصــوم آخــر بعــد الوفــاة، إذ إّنــه مل جتتمــع صاحيــة احلكــم 
واخلافــة يف إمامــن معصومــن معــًا يف الوقــت نفســه، وإْن كان هنــاك إمامــان 

أو أكثــر، معصومــون عــى قيــد احليــاة.

ــه الســام ســّدة احلكــم بعــد استشــهاد اإلمــام  مل يبلــغ اإلمــام احلســن علي
احلســن عليــه الســام لوجــود معاويــة حيــًا، غــر أنَّ معاويــة أســند واليــة العهد 
لولــده يزيــد، بعــد نقضــه لبنــود الصلــح، وطلــب البيعــة مــن اإلمــام احلســن 
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عليــه الســام فرفــض فــدسَّ لــه الســم)1)، مــا أّدى إىل استشــهاده ســنة 49 هـــ/ 
669م)2)، ثــمَّ عمــل يزيــد عــى أخــذ البيعــة مــن اإلمــام احلســن عليــه الســام 

بالقــوة، مــا شــّكل منطلــق ثــورة اإلمــام احلســن عليــه الســام يف وجهــه.

اأ: رف�ش البيعة ليزيد

بعــد أن اســتوىل يزيــد عــى مقاليــد احلكــم، طلــب مــن وايل املدينــة الوليــد 
ــه  ــض بمقولت ــام، فرف ــه الس ــن علي ــام احلس ــن اإلم ــة م ــذ البيع ــة أخ ــن عتب ب
املشــهورة »... إّنــا أهــل بيــت النبــّوة ومعــدن الرســالة وخمتلــف املالئكــة بنــا فتــح 
اهلل وبنــا خيتــم، ويزيــد رجــل فاســق، شــارب اخلمــر، قاتــل النفــس املحّرمــة، معلن 
بالفســق، ومثــي ال يبايــع مثلــه، ولكــن نصبــح وتصبحــون وننظــر وتنظــرون أّينــا 

أحــّق باخلالفــة والبيعــة... «)3).

)1) أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبين، مرجع سابق: 48.
)2) تعّددت الروايات حول استشهاد اإلمام احلسن عليه السام ما بن العام 49 و50 و51 
الكايف،  الكليني:   .64  /3 سابق:  مرجع  األرشاف،  أنساب  الباذري:  راجع:  هـ. 
تصحيح وتعليق: عي أكر الغفاري، دار الكتب اإلسامية، طهران، ط 5، 1363هـ: 
461/1-462. الشيخ املفيد: اإلرشاد، مرجع سابق: 15/2. تقي الدين أمحد بن عي 
بن عبد القادر بن حممد املقريزي: إمتاع األساع با للنبي صى اهلل عليه وآله من األحوال 
واألموال واحلفدة واملتاع، حتقيق وتعليق: حممد عبد احلميد النميي، دار الكتب العلمية، 
بروت، ط 1، 1420 هـ - 1999م: 5/ 361. يوسف بن عبد اهلل بن حممد ابن عبد 
الر: االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: عي حممد البجاوي، دار اجليل، بروت، 

ط 1، 1412هـ- 1992م: 1/ 389.
)3) السيد ابن طاووس: اللهوف يف قتى الطفوف، نرش أنوار اهلدى، قم، ط 1، 1417هـ: 
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وقــد حــّدد املوقــف الرشعــي لــكّل إنســان مــن األنظمــة اجلائــرة، مســتعيدًا 
بيعــة الغديــر وممّهــدًا لثــورة عاشــوراء، وعــى األثــر غــادر اإلمــام عليــه الســام 
املدينــة متوجهــًا إىل مكــة معلنــًا موقفــه »إينِّ مل أخــرج أرشًا وال بطــرًا وال مفســدًا 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــدي ص ــة ج ــالح يف ُأمَّ ــب اإلص ــت لطل ــا خرج ــًا وإنَّ وال ظامل
ُأريــد أن آمــر باملعــروف وأهنــى عــن املنكــر، وأســر بســرة جــدي وأيب عــيِّ ابــن 

أيب طالــب عليــه الســالم، فمــن قبلنــي بقبــول احلــق فــاهلل َأوىل باحلــق«)1).

ــدوم  ــى الق ــه ع ــًا حتّض ــة كتب ــل الكوف ــل أه ــة، أرس ــوده يف مك ــاء وج وأثن
ــه )ليــس علينــا إمــام غــرك فأقبــل لعــّل اهلل جيمعنــا  وتســّلم الســلطة، مناديــن أنَّ

بــك عــى احلــّق()2).

ــه  ــن علي ــام احلس ــروج اإلم ــيان خل ــان أساس ــاء عام ــذه األثن ــر يف ه تواف
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــة رس ــه بخاف ــا أحقّيت ــة، أوهّل ــام إىل الكوف الس
ــا العامــل الثــاين، فهــو  والعمــل عــى تأديــة واجــب تســّلم مقاليــد الســلطة، أمَّ
توّفــر العنــرص البــرشي النــارص لــه)3)، واملؤّيــد إلقامــة الدولــة اإلســامية فيها، 

ــه الســام. ــه اإلمــام احلســن علي األمــر الــذي مل حيــَظ ب

.17
السام،  عليهم  األطهار  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  املجلي:  باقر  حممد   (1(
حتقيق: حممد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، بروت، ط 2، 1403 هـ/1983م: 44/ 

.330-329
)2) السيد ابن طاووس: اللهوف يف قتى الطفوف، مرجع سابق: 23.

املطبعة  الغفاري،  السام، حتقيق: حسن  عليه  مقتل احلسن  األزدي:  أبو خمنف  راجع:   (3(
العلمية، قم: 15-17. الطري: تاريخ الطري، مرجع سابق: 3/ 426-425.
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ب: عا�سوراء عماد الإ�سالح يف اأمة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

ــن  ــام احلس ــا لإلم ــي قطعوه ــود الت ــق والعه ــة باملواثي ــل الكوف ــزم أه مل يلت
عليــه الســام، فجــاءت جمريــات األحــداث عــى وقــع ثقيــل، لتدفــع باإلمــام 

ــاء. ــو كرب ــوة نح ــه عن ــام إىل التوّج ــه الس علي

ــام خطبتــه األُوىل يف أصحابــه، إنَّ »َهــِذِه  وخطــب اإلمــام احلســن عليــه السَّ
ــِة  ــَرْت َوَأْدَبــَر َمْعُروُفَهــا َفَلــْم َيْبــَق ِمنَْهــا إاِلَّ ُصَباَبــٌة َكَصابَّ ْت َو َتنَكَّ َ ْنَيــا َقــْد َتَغــرَّ الدُّ
ــِه َو َأنَّ  ــُل بِ ــقَّ اَل ُيْعَم ــَرْوَن َأنَّ احْلَ ــِل، أاَل َت ــى اْلَوبِي ــٍش َكامْلَْرَع ــيُس َعْي ــاِء َو َخِس َن اإْلِ
ــْوَت إاِلَّ  ــإيِنِّ اَل َأَرى امْلَ ــًا، َف ّق ــاِء اهلل حُمِ ــُن يِف لَِق َغــَب امْلُْؤِم ــُه، لَِرْ ــَل اَل ُينَْتَهــى َعنْ اْلَباطِ
يــُن َلْعٌق َعَى  ْنَيــا َوالدِّ َيــاَة َمــَع الظَّاملـِِـَن إاِلَّ َبَرمــًا)1)، إِنَّ النَّــاَس َعبِيــُد الدُّ َحَيــاَة َواَل احْلَ
اُنــون....«)2)،  يَّ ْت َمَعايُِشــُهْم َفــإَِذا حُمُِّصــوا بِاْلَبــاَلِء َقــلَّ الدَّ َأْلِســنَتِِهْم حَيُوُطوَنــُه َمــا َدرَّ
وقــد تــمَّ تأكيــد هدفــه املعلــن خلروجــه، مــع إعانــه عــن الثمــن املقابــل لتحقيق 
األمــر الربــاين واســتعادة خافــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، الــذي يبلــغ 

حــدَّ الشــهادة.

ويف خّضــم األزمــة احلالكــة بــن اإلمــام احلســن عليــه الســام مــن جهــة، 
ــام  ــاب لإلم ــة األصح ــا بيع ــرزت حينه ــرى، ب ــة ُأخ ــن جه ــد م ــش يزي وجي
احلســن عليــه الســام إنفــاذًا لبيعــة يــوم الغديــر، وامتــازوا بخصائــص فريــدة 
جعلتهــم أفضــل الشــهداء الذيــن مل جيتمــع لنبــيٍّ أو ويصٍّ مثلهــم، حيــث جتّلــت 
البيعــة بالشــهادة بــن يــدي ابــن بنــت رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وخليفته، 

َياَة َمَع الظَّاملَِِن إاِلَّ َبَرمًا«.  )1) ويف روايات أخرى: »َفإيِنِّ الَ َأَرى امْلَْوَت إاِلَّ سعادة واحْلَ
)2) املجلي: بحار األنوار، مرجع سابق: 75/ 117-116.
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فعــّر عــن ذلــك بقولــه: »... إينِّ ال أعلــم أصحابــًا أوىف وال خــرًا مــن أصحــايب، 
وال أهــل بيــت أبــّر وال أوصــل مــن أهــل بيتــي فجزاكــم اهلل عنــي خــرًا... «)1).

ــيخ  ــوى يف ترس ــة األق ــام احللق ــه الس ــن علي ــوراء احلس ــت عاش ــد كان لق
ــت  ــا انطلق ــود؛ ألهنَّ ــينّي اخلل ــود وحس ــدّي الوج ــو حمم ــامي، فه ــن اإلس الدي
ــذ أوامــر اهلل  ــاء البيعــة للــويل، وتنفي ــوالء وإيف ــة تقــوم عــى ال مــن ُأســس ثابت
ــه، كان اهلل ورســوله صــىَّ اهلل  ــه وآل باســتخاف خليفــة لرســوله صــىَّ اهلل علي
ــدف إىل  ــوراء هت ــورة عاش ــت ث ــأ، وكان ــى امل ــك ع ــا ذل ــد أعلن ــه ق ــه وآل علي

ــه. ــر ب ــد أم ــا ق ــه ب ــة اهلل يف أرض ــة خليف ــودة ملبايع الع

ا�ستنتاج

يتبــّن للقــارئ أنَّ بيعــة الغديــر متّثــل الركــن األســاس يف الديــن اإلســامي، 
ــن  ــات ع ــث ومروي ــن أحادي ــاء م ــا ج ــا، وب ــاىل عليه ــد اهلل تع ــب تأكي بموج
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، عــى مــدى فــرتة بعثتــه البالغــة ثاثــة وعرشيــن 
عامــًا، قــّدم خاهلــا كلَّ مــا يلــزم لتوثيــق اخلافــة وتثبيتهــا فيهــم لإلمــام عــيِّ بن 

أيب طالــب عليــه الســام وبنيــه املعصومــن عليهــم الســام.

ُتــه عنــد إلزامهــا البيعــة لعــيٍّ  ســاور رســول اهلل اخلــوف مــن أن تنحــرف ُأمَّ
ــام، وتعــود إىل اجلاهليــة، فــكان الــردُّ الربــاين بــأّن }... وَاهلل  عليــه السَّ

النَّــاِس...{. مِــنَ  يَعْصِمُــكَ 

بيــد أنَّ النكــث بالبيعــة انطلــق عمليــًا بعــد أيــام منهــا، أثنــاء اللقــاء األخــر 

)1) الشيخ املفيد: اإلرشاد، مرجع سابق: 2/ 91.
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برســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، حينــا أظهــر بعضهــم رفضــه لكتابــة رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وصيتــه، مدعيــًا أنَّ الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يجر، 
فكانــت بدايــة االنحــراف عــن االلتــزام بالنهــج النبــويِّ والعمــل عــى حتقيــق 

املكاســب الشــخصّية باعتــاء ســّدة احلكــم للدولــة اإلســامّية الفتّيــة.

ــار إىل  ــرج األنص ــارشة، خ ــه مب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاة رس ــد وف بع
ــكان  ــا، ف ــر وغرمه ــر وعم ــو بك ــم أب ــق هب ــاعدة، وحل ــي س ــقيفة بن ــاع س اجت
املنطلــق األّول الهتــزاز معــامل الدولــة اإلســامّية، مــن حيــث تنصيــب خليفــة 
عــى وفــق مبــدأ التعيــن، مبتعديــن عــن مبــدأ البيعــة يف الغديــر، ومــن ثــم كان 
ــول  ــة رس ــًا لوصّي ــًا مناقض ــاء أيض ــذي ج ــاين، ال ــن األَّول للث ــة م ــدأ الوصّي مب
ــة،  اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، األمــر الــذي أحــدث املزيــد مــن االنشــقاق يف األُمَّ
ومــن ثــمَّ جعلهــا الثــاين شــورى بقواعــد جتعــل منهــا مرتكــزًا لوصــول الثالــث 

ــه الســام. إىل ســّدة احلكــم دون عــيٍّ علي

وممَّــا ال شــكَّ فيــه، أنَّ االبتعــاد عــن أداء البيعــة والواليــة لعــيِّ بــن أيب طالــب 
ــام، وتســّلم أيب بكــر احلكــم، شــّكل ســببًا وجودّيــًا لواليــة معاويــة  عليــه السَّ
ــت  ــش حت ــادة جي ــر قي ــو بك ــث واّله أب ــام، حي ــاد الش ــى ب ــفيان ع ــن أيب س ب
إمــرة أخيــه يزيــد بــن أيب ســفيان، لفتــح بــاد الشــام، ثــمَّ اســتخلفه عمــر بــن 

اخلطــاب واليــًا عــى األردن، ثــمَّ دمشــق بعــد هــاك أخيــه.

ــا،  ــام كلِّه ــاد الش ــى ب ــًا ع ــه والي ــم، عّين ــى احلك ــان ع ــتوىل عث ــا اس وحين
األمــر الــذي مكنـّـه مــن الســيطرة الكاملــة عــى تلــك البــاد، مــا بــن الرتغيــب 

ــة فيهــا. والرتهيــب، وتشــكيل قاعــدة أساســّية حلكــم بنــي ُأمّي
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ــوالة  ــزل ال ــارع إىل ع ــم، س ــام إىل احلك ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــول اإلم وبوص
ــذي  ــكري ال ــرصاع العس ــة ال ــت بداي ــة، فكان ــهم معاوي ــى رأس ــدين، ع الفاس
ــر والنهــج  جتــّى يف حــرب صفــن بــن النهــج اإلســامي املتمثــل ببيعــة الغدي
األُمــوي القائــم عــى اســتماك احلكــم بالقــوة، مــا انعكــس ســلبًا وأثــر تأثــرًا 
ــوراج  ــدَّ اخل ــروان ض ــرب النه ــت ح ــامي، فكان ــع اإلس ــى املجتم ــًا ع واضح

ــة. الذيــن انطلقــوا مــن مكــر معاوي

ــه  ــن علي ــام احلس ــويل اإلم ــام، وت ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــهاد اإلم ــد استش وبع
الســام مقاليــد احلكــم، اضطــّر إىل التنــازل ملعاويــة حتــت تأثــر ظــروف صعبــة 
ــه،  ــة ل ــة واخلاف ــزم بالبيع ــارص وامللت ــود الن ــدم وج ــا ع ــه، أهوهن ــت ب أحاط
فــكان الصلــح هــو اخليــار الوحيــد املتــاح، األمــر الــذي دفــع بمعاويــة إىل املزيــد 
مــن االســتبداد ونقــض بنــود الصلــح، واعتــاء معاويــة ســّدة احلكــم بشــكل 

رســمي.

وبنقــض معاويــة ملــا تعّهــد بــه، مــن إعــادة الســلطة إىل اإلمــام احلســن عليــه 
ــة  ــذ البيع ــى أخ ــل ع ــث عم ــد، حي ــة العه ــد لوالي ــده يزي ــة ول ــام، وتولي الس
بالقــّوة، األمــر الــذي أنتــج ثــورة عاشــوراء، التــي كان منطلقهــا عــدم الوفــاء 
والــوالء لبيعــة الغديــر ألمــر املؤمنــن عــيٍّ عليــه الســام، ومــا كان مــن فســاد 
ــاع تعاليــم الديــن اإلســامي، بــا جاهــر يزيــد بفســقه  واســتبداد ُأمــويٍّ وضي
ــًا  حتــى بلــغ نكــران نــزول الوحــي والديــن اإلســامي، جماهــرًا بذلــك متمّث

بقــول ابــن الزبعــرى)1):

)1) قيل إنَّ هذه األبيات ليزيد بن معاوية، أنشدها حن ُأدخل رأس اإلمام احلسن الرشيف 
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ــبـــت هــــاشــــم بـــاملـــلـــك فــال ــعـ نـــزللـ وحــــــي  وال  جــــــاء  خـــــر 

ــدر شــهــدوا ــبـ ــزرج مـــن وقـــع األســـللــيــت أشـــيـــاخـــي بـ ــ جـــزع اخلـ

ــًا ــرحـ ــوا فـ ــ ــل ــ ــه ــ ــت ــ ــوا واس ــ ــلـ ــ تــشــلألهـ يـــزيـــد ال  ــا  ــ ي ــوا  ــ ــال ــ ق ثـــــمَّ 

ــاًل ــ ــث ــ ــدر م ــ ــ ــب ــ ــ ــاه ب ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــل بـــــدر فــاعــتــدلفـ ــيـ وأقـــمـــنـــا مـ

أنــتــقــم مل  إن  خــنــدف  مـــن  ــت  ــس ــان فــعــلل ــ ــا كـ ــ ــد م ــ ــن بـــنـــي أمحـ ــ م

ــم  ــر خ ــوم غدي ــة ي ــوب البيع ــول إّن وج ــازم الق ــن ال ــح م ــا، أصب ــن هن م
لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام وبنيــه عليهــم الســام، يتعلــق بعمــوم املســلمن، وال 
يقتــرص بزمــان وال بمــكان، والزمــه االســتمرار حتــى خــروج املهــدي عجــل 
اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف، وإىل قيــام الســاعة، ضمــن سلســلة األحــكام اإلهلّية، 
مــع ربــط خمالفتهــا بتدمــر منهــج احلكــم اإلســامي، حيــث مل يتوقــف مــردود 
ــط،  ــام فق ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــم اإلم ــى حك ــلبًا، ع ــًا أو س ــر، إجياب ــة الغدي بيع
ــا تأّتــى عــن نقضهــا تداعيــات استشــهاد األئمــة املعصومــن عليهــم الســام  إنَّ

وهــذا مــا جــرى الحقــًا.

ــي  ــة الت ــم واخلاف ــول احلك ــوراء بُأص ــورة عاش ــاط ث ــود ارتب ــا، يع ــن هن م
ــم  ــن عليه ــة املعصوم ــه واألئم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــه ص ــاىل لنبّي ــا اهلل تع أواله
الســام، وعــدم ثبــات املســلمن عــى البيعــة األُوىل يــوم غديــر خــم، فكانــت 
عاشــوراء صــدى واليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام ودعــوة الرســول صــىَّ اهلل 

الزبعرى )الشاعر اجلاهي( ومتثل هبا  ا ليست ليزيد وإنَّا هي البن  عليه. وقيل أيضًا إهنَّ
مؤسسة  السام،  عليه  احلسن  اإلمام  شعراء  أو  الطف  أدب  شّر:  جواد  راجع:  يزيد. 
نا  ابن   .247-246 للمطبوعات، بروت، ط 1، 1388هـ/ 1969م: 1/  األعلمي 

احلي: مثر األحزان، املطبعة احليدرية، النجف األرشف، 1369 - 1950م: 80.
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عليــه وآلــه »اللهــم واِل مــن وااله«، وكانــت نــرصًا للمؤمنــن مــن حيــث دعــوة 
الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نفســها »وانــر مــن نــره«، ألنَّ دعــاءه صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه مســتجاب عنــد اهلل تعــاىل، ويف املقابــل، كان اخلــذالن نصيــب أعدائه 
الذيــن هــم أعــداء اهلل اســتجابة للدعــاء نفســه »وعــاِد مــن عــاداه... واخــذل مــن 
خذلــه«، ودليــل النــرص اإلهلــي يف عاشــوراء هــو أنَّ الديــن اإلســامي املرتكــز 

عــى بيعــة الغديــر قائــم وثابــت حتــى يومنــا هــذا، وإىل قيــام الســاعة.
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بتاريــخ بغــداد(، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســامي، 

ــروت، ط1، 1422 هـــ/ 2001 م. ب
ــاء الــرتاث  ــان: تذكــرة احلفــاظ، دار إحي ــن عث ــن أمحــد ب ــد ب ــي، حمّم الذهب

ــروت. ــريب، ب الع
الريشــهري، حممــد: موســوعة اإلمــام عــّي بــن أيب طالــب عليــه الســام يف 
الكتــاب والســنة والتاريــخ، حتقيــق: مركــز بحــوث دار احلديــث، دار احلديــث 

للطباعــة والنــرش، بــروت، ط 2، 1425 هـــ.
ــزم،  ــن ح ــاء، دار اب ــخ اخللف ــن: تاري ــد الرمح ــن عب ــال الدي ــيوطي، ج الس

ــروت، ط 1، 1424 هـــ/ 2003 م. ب
شــّر، جــواد: أدب الطــف أو شــعراء اإلمــام احلســن عليه الســام، مؤسســة 
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األعلمــي للمطبوعات، بــروت، ط 1، 1388 هـ/ 1969 م.
الشهرستاين، حممد بن عبد الكريم: امللل والنحل، دار املعرفة، بروت.

الســيد ابــن طــاووس: اللهــوف يف قتــى الطفــوف، نــرش أنــوار اهلــدى، قــم، 
ط 1، 1417هـ.

الطريس، أمحد بن عي بن أيب طالب: 
ــف، ال ط،  ــان، النج ــان، دار النع ــر اخلرس ــد باق ــق حمم ــاج، تعلي االحتج

هـــ/ 1966م.  1386
ــام  ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــرش مؤسس ــدى، ن ــام اهل ــورى بأع ــام ال إع

ــم، ط 1، 1417 هـــ. ــرتاث، ق ــاء ال إلحي
ــخ  ــروف بتاري ــوك )املع ــم واملل ــخ األُم ــر: تاري ــن جري ــد ب ــري، حمم الط
الطــري(، دار األمــرة للطباعــة والنــرش، بــروت، ط 1، 1431 هـــ/ 2010 م.

العســقاين، أمحــد بــن عــي بــن حجــر: اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، حتقيــق: 
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود والشــيخ عــي حممــد معــوض، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، ط 1، 1415 هـــ.
الغــايب البــرصي، حممــد بــن زكريــا: وقعــة اجلمــل، حتقيــق: الشــيخ حممــد 

حســن آل ياســن، مطبعــة املعــارف، بغــداد، ط 1، 1390 هـــ/ 1970 م.
ــه الســام، دار الباغــة،  ــاة اإلمــام احلســن علي القــريش، باقــر رشيــف: حي

بــروت، ط 1، 1413 هـــ/ 1993 م.
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــة، حتقي ــن ماج ــنن اب ــد: س ــن يزي ــد ب ــي، حمم القزوين

ــة. ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي الباق
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القمي، عباس: بيت األحزان، دار احلكمة، قم، ط 1، 1412 هـ.
املســعودي، عــي بــن احلســن: مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، دار األمرة 

للطباعــة والنرش، بــروت، ط 1، 1431 هـ/ 2010 م.
الكلينــي، حممــد بــن يعقــوب: الــكايف، تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر 

الكتــب اإلســامية، طهــران، ط 5، 1363 هـــ. الغفــاري، دار 
املجلــي، حممــد باقــر: بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار 

عليهــم الســام، مؤسســة الوفاء، بــروت، 1414 هـــ/ 1995م.
الشيخ املفيد: 

األمــايل، حســن األســتاذ ويل وعــي أكــر الغفــاري، دار املفيــد، بــروت، ط 
2، 1414 هـ/ 1993 م.

النكــت يف مقدمــات األُصــول، حتقيــق: الســيد حممــد رضــا احلســيني اجلايل، 
دار املفيد، بــروت، ط 2، 1414 هـ/ 1993 م.

اإلرشاد، دار املفيد، بروت، ط 2، 1414 هـ/ 1993 م.
ــاع  ــن حممــد: إمت ــد القــادر ب ــن عب ــن عــي ب ــن أمحــد ب املقريــزي، تقــي الدي
ــدة  ــوال واحلف ــوال واألم ــن األح ــه م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــا للنب ــاع ب األس
ــة،  ــد النميــي، دار الكتــب العلمي ــد احلمي ــق: حممــد عب ــق وتعلي ــاع، حتقي واملت

ــروت، ط 1، 1420 هـــ/ 1999 م. ب
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م. م. هيفاء عليوي حمي�سن ال�ساعدي

املقدمة

ــوات اهلل  ــه صل ــه وال بيت ــة لنبي ــة الوالي ــا بنعم ــن علين ــذي ّم ــد هلل ال احلم
عليهــم. واحلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء 
ــوم  ــام ي ــم اىل قي ــى أعدائه ــم ع ــن الدائ ــن واللع ــه الطيب ــد وال ــلن حمم واملرس

ــن. الدي

ــة  ــن جه ــامية، م ــة اإلس ــا األم ــم قضاي ــن اه ــم م ــر خ ــة غدي ــد واقع تع
ــتقبلها،  ــة ومس ــذه األم ــر ه ــاه مس ــدد اجت ــج حت ــن نتائ ــا م ــب عليه ــا يرتت م
ــة  ــل احلادث ــر يف تفاصي ــن النظ ــن امع ــام. فم ــكل ع ــامل بش ــتقبل الع ــل ومس ب
وظروفهــا املوضوعيــة والتارخييــة جيــزم بتلــك األمهيــة، فقــد كانــت متّثــل نقطــة 
ــة الزمانيــة بعــد النبــوة، تلــك  االنطــاق والتأســيس املرمــج واملخطــط للحقب
احلقبــة التــي اسســت ملجتمــع تأطــر بقواعــد وترشيعــات اهليــة نــزل هبــا النبــي 
صــى اهلل عليــه وآلــه ان تســتثمر نتائــج تلــك التجربــة اإلســامية الرائعــة بعــد 
ــّد ان  ــكان ال ب ــة، ف ــح للرشيع ــق الصحي ــتمرار التطبي ــال اس ــن خ ــه، م وفات
ــه  ــاة النبــي صــى اهلل علي ــت وترعرعــت يف حي ــاك شــخصية قــد ترّب تكــون هن

ــده. ــن بع ــة م ــة واإلمام ــنّم اخلاف ــى تس ــادرة ع ــون ق ــه لتك وآل
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ــة  ــرة الرشيع ــامة مس ــى س ــارش ع ــا املب ــالة، وتأثره ــذه املس ــورة ه وخلط
اإلســامية فكانــت عنايــة رســول اهلل هبــا بالغــة، واهتامــه واســعا ومتواصــا 
يف بيــان هــذه املســالة وتشــخيص املســتحق لإلمامــة مــن بعــده بصيــغ خمتلفــة، 
ــان  ــالة، وبي ــظ الرس ــي يف حف ــة النب ــة خاف ــف اإلمام ــدى وظائ ــك الن اح ذل

ــارها. ــامة مس ــة وس ــدة األم ــظ وح ــا حيف ــا، ك ــل هب ــا، والعم حمتواه

وهلــذا حــاول النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه التمهيــد هلــذه املســالة، بعــد 
ــه الســام( هــو مــن ســيخلف  ان تقــرر يف علــم اهلل ان يكــون اإلمــام عي)علي
ــات  ــب مقتضي ــددة بحس ــوارد متع ــد يف م ــى التمهي ــه، وجت ــد وفات ــي بع النب

ــكان. ــان وامل الزم

ــب  ــض املذاه ــة يف بع ــخ دراس ــر يف التاري ــد الغدي ــا »عي ــوع بحثن وموض
ــد  ــر، عي ــة الغدي ــة، واقع ــر لغ ــى الغدي ــث األول معن ــم املبح ــامية« وض اإلس
الغديــر يف اإلســام، وعنــد أهــل البيــت، ويف حــن ضــم املبحــث الثــاين، عيــد 
ــبهة  ــة، رد ش ــث التهنئ ــة، حدي ــة الصفوي ــة والدول ــة البويي ــر يف الدول الغدي

ــع. ــادر واملراج ــاء املص ــة بأس ــة وقائم ــع خامت ــزي، م ــري واملقري النوي

املبحث الأول: غدير خم لغويا

نتعرض يف هذا البحث اىل تعريف غدير خم.

ــادره  ــذي يغ ــاء ال ــر: امل ــاين« والغدي ــب االصفه ــال الراغ ــر: ق ــى الغدي معن
ــدران«1. ــدر وغ ــه: غ ــه، ومجع ــي الي ــتنقع ينته ــيل يف مس الس

)1) األصفهاين، أيب القاسم احلسن بن حممد الراغب)502ه/1108م(، املفردات يف غريب 
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وســبب تســمية الغديــر: امــا ألنــه اســم مفعــول ملغــادرة الســيل لــه، أي ان 
الســيل عندمــا يمــأ املنخفــض باملــاء يغــادره، بمعنــى يرتكــه بائــه او انــه اســم 
فاعــل مــن الغــدر النــه خيــون وراده فينضــب عنــه، ويغــدر باهلــه، فينقطــع عنــد 

شــدة احلاجــة إليــه1.

وقيل الغدير: القطعة من املاء يغادرها السيل2.

معنى خم

قال ابن منظور)خم: غدير معروف بن مكة واملدينة باجلحفة(3.

وقــال الزخمــرشي: خــم: اســم رجــل صبــاغ أضيــف إليــه الغديــر الــذي هــو 
بــن مكــة واملدينــة باجلحفــة(4.

ــن  ــو واد ب ــجر5 وه ــع الش ــارة، م ــر احلج ــب كث ــع صع ــه موض ــر بأن وذك

القران، )مكتبة نزار البان، د. ت(، ج1، ص464. 
)1) الزبيدي، حمب الدين ابو فيض السيد حممد مرتى)ت1205ه/1790م(، تاج العروس 
من جواهر القاموس، تح: حممد عبد العزيز اخلالدي، )ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 

1417ه(، ج7، ص295. 
صادر  )دار  العرب،  لسان  عي)ت711ه/1311م(،  بن  مكرم  بن  حممد  منظور  ابن   (2(

بروت، د. ت(، مج5، ص9. 
)3) احلموي، شهاب الدين بن عبد اهلل بن ياقوت )ت 622ه/1225م(، معجم البلدان، )دار 

صادر، بروت، د. ت(، مج2، ص389. 
)4) املصدر نفسه، مج2، ص389. 

1992م(،  لبنان،  للماين،  العلم  دار  )ط7،  عرصي،  لغوي  معجم  جران،  مسعود،   (5(
ص575. 
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مكــة واملدينــة عنــد اجلحفــة بــه غديــر، عنــده خطــب رســول اهلل، وهــذا الــوادي 
ــر  ــف غدي ــه يص ــروين فان ــان الب ــو رحي ــا اب ــة. 1 وام ــرة الوخام ــوف بكث موص
خــم بكونــه مرحلــة او منــزل قــال:« ســمي غديــر خــم وهــو اســم مرحلــة نــزل 
هبــا النبــي عنــد منرصفــه مــن حجــة الــوداع، ومجــع القتــب والرحــال وعاهــا 

اخــذا بعضــد عــي بــن ايب طالــب«2.

واقعة الغدير

ــه وســلم( اخلــروج اىل احلــج يف ســنة  ــه وال امجــع رســول اهلل )صــى اهلل علي
عــرش مــن مهاجــره3، وأذن يف النــاس بذلــك، فقــدم املدينــة خلــق كثــر يأمتــون 
ــة  ــم، وحج ــه ودعه ــوداع ألن ــة ال ــا حّج ــال عليه ــي يق ــك الت ــه تل ــه يف حجّت ب
البــاغ 4 ومل حيــج غرهــا منــذ هاجــر اىل ان توفــاه اهلل5، فخــرج النبــي مــن املدينة 

)1) احلموي، معجم البلدان، مج2، ص389. 
)2) االثار الباقية من القرون اخلالية، )ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2008م(، ص415. 
عي  الدكتور  تح:  الكبر،  الطبقات  كتاب  منيع)ت230ه/844م(،  بن  سعد  بن  حممد   (3(
حممد عمر، )ط1، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 2001م(، ج2، ص157، اليعقويب، امحد 
بن ايب بن يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح)ت284ه/897م(، تاريخ اليعقويب، 
تح: عبد االمر مهنا، )ط1، رشكة االعلمي للمطبوعات، لبنان، 2010م(، مج1، ص 
438، وجدي، حممد فريد، دائرة معارف القرن العرشين14-20، )دار الفكر، بروت، 

1971م(، مج3، ص542. 
)مكتبة  واألرشاف،  التنبيه  احلسن)ت345ه/956م(،  بن  عي  احلسن  أبو  املسعودي،   (4(

الرشق اإلسامية، مرص، 1938م(، ص240. 
عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الكرم  ايب  بن  عي  احلسن  أبو  االثر،  ابن   (5(
الواحد)ت630ه/1232م(، الكامل يف التاريخ، تح: أبو الفداء عبد اهلل القايض، )ط1، 
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مغتســا متدهنــا مرتجــا متجــردا يف ثوبــن صحاريــن ازار ورداء، وذلــك يــوم 
ــاءه  ــه نس ــرج مع ــدة1 واخ ــن ذي العق ــن م ــت بق ــال أو س ــس لي ــبت خلم الس
كلهــن يف اهلــوادج2 وســار معــه أهــل بيتــه، وعامــة املهاجريــن واألنصــار، ومــن 

شــاء اهلل مــن قبائــل العــرب وأفنــاء النــاس3.

وعنــد خروجــه صــى اهلل عليــه وآلــه اصــاب النــاس باملدينــة جدري)بضــم 
امليــم وفتــح الــدال وبفتحهــا( او حصبــة منعــت كثــرا مــن النــاس مــن احلــج 
ــرج  ــل خ ــاىل، وقي ــا اال اهلل تع ــوع ال يعلمه ــه مج ــك كان مع ــع ذل ــه، وم مع
معــه تســعون الفــأ، ويقــال: مائــة الــف واربعــة عــرش الفــأ، وقيــل مائــة الــف 
وعــرشون الفــأ، وقيــل: مائــة الــف واربعــة وعــرشون الفــأ، ويقــال اكثــر مــن 

دار الكتب العلمية، بروت، 1987م(، مج2، ص171، دحان، امحد بن زيني، السرة 
النبوية، )ط1، دار القلم العريب، حلب، 1996م(، ج3، ص11. 

)1) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص157، ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم)ت276ه/889م(، 
أبو  الطري،   ،165 1969م(،  املعارف،  دار  )ط4،  عكاشة،  ثروت  د.  تح:  املعارف، 
جعفر حممد بن جرير)ت310ه/922م(، تاريخ الرسل وامللوك، تح: حممد ابو الفضل 
ابراهيم، )ط2، دار املعارف، مرص، 1969م(، ج3، ص148، العسقاين، شهاب الدين 
أيب العباس أمحد بن حممد)ت923ه/1517م(، ارشاد الساري لرشح صحيح البخاري، 

)ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 1996م(، ج6، ص432. 
)2) النويري، شهاب الدين امحد بن عبد الوهاب)ت733ه/1332م(، هناية االرب يف فنون 
االدب، تح: عي حممد هاشم، عبد املجيد ترحيني، )ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 

2004م(، ج17-18، ص263. 
)3) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص157. 
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ذلك1.

ــرش  ــغ ون ــوم بالتبلي ــن يق ــا يف اليم ــام حينه ــه الس ــي علي ــام ع وكان اإلم
ــن  ــع م ــع مج ــة م ــد مك ــول قص ــر الرس ــم بأم ــد ان عل ــاوية، وبع ــم الس التعالي

ــك2. ــدء املناس ــل ب ــول قب ــوا بالرس ــن، ليلتحق اليمني

فلــا قــى رســول اهلل مناســكه وانــرصف راجعــا اىل املدينــة ومعــه مــن كان 
مــن اجلمــوع ووصــل اىل غديــر خــم مــن اجلحفــة وهــي منطقــة مفــرتق طــرق 
اىل املدينــة والعــراق ومــرص واليمــن، فقــد كان مــن املفــرتض ان يبــدا املســلمون 
مــن هــذه املنطقــة بالتفــرق عائديــن اىل بادهــم، ومــن هنــا بــدأت احــداث هــذا 
األمــر العظيــم3 وكان ســبب نزولــه يف هــذا املــكان نــزول القــران عليــه بنصبــه 
أمــر املؤمنــن عليــه الســام خليفــة يف األمــة مــن بعــده، فأنــزل جّلــت عظمتــه 
عليه:)يــا ايــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك(4 يعنــي يف اســتخاف 
عــي بــن ايب طالــب أمــر املؤمنــن عليــه الســام والنــص باإلمامــة عليــه وأمــره 
ان يقيــم عليــا علــا للنــاس ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الواليــة وفــرض الطاعــة 
عــى كل احــد 5 ونــزل رســول اهلل، ونــزل املســلمون حولــه، وكان يومــا قائظــا 

)1) االميني، عبد احلسن امحد، الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، )ط1، مؤسسة االعلمي 
للمطبوعات، 1994م(، ج1، ص27. 

)2) املسعودي، التنبيه واألرشاف، ص 238- 239، ابن االثر، الكامل يف التاريخ، مج2، 
ص168. 

)3) كال، مجيل، حوار حول الغدير، )ط2، جلنة سيد الشهداء، الكويت، 2008م(، ص9. 
)4) سورة املائدة، االية: 67.

)5) االميني، الغدير، ج1، ص28. 
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شــديد احلــر، فأمــر بدوحــات هنــاك فقــم مــا حتتهــا، وأمــر بجمــع الرحــال يف 
ذلــك املــكان، ووضــع بعضهــا عــى بعــض، ثــم أمــر مناديــه فنــادى يف النــاس 
بالصــاة، فاجتمعــوا مــن رحاهلــم اليــه، وان اكثرهــم ليلــف رداءه عــى قدميــه 

مــن شــدة الرمضــاء1.

ــه الســام عــى تلــك الرحــال، ودعــا أمــر  ــه وال فلــا اجتمعــوا صعــد علي
املؤمنــن عليــه الســام فرقــى معــه حتــى قــام عــن يمينــه2، وظلــل لرســول اهلل 
ــام  ــه ق ــن صات ــرصف م ــا ان ــمس3، فل ــن الش ــمرة م ــجرة س ــى ش ــوب ع بث
ــه  ــوكل علي ــه، ونت ــن ب ــتعينه ونؤم ــد هلل نس ــال: احلم ــوم فق ــط الق ــا وس خطيب
وأشــهد ان ال الــه اال اهلل وان حممــدا عبــده ورســوله - امــا بعــد- ايــا النــاس، 
قــد نبــأين اللطيــف اخلبــر اين اوشــك ان ادعــى فاجيــب، واين مســؤول وانتــم 

ــون؟ ــم قائل ــاذا انت ــؤولون، ف مس

قــال احلــارضون: نشــهد انــك قــد بلغــت ونصحــت وجهــدت، فجــزاك اهلل 
عنــا افضــل اجلــزاء ثــم قــال هلــم: الســتم تشــهدون ان ال الــه اال اهلل وان حممــدا 

عبــده ورســوله، وان جنتــه ونــاره حــق وان املــوت حــق؟

معرقة  يف  االرشاد  النعان)ت413ه/1022م(،  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املفيد،   (1(
أهل  مؤسسة  )ط2،  الرتاث،  ألحياء  البيت  أهل  مؤسسة  تح:  العباد،  عى  اهلل  حجج 

البيت، 2008م، بروت(، ج1، ص176-175. 
)2) املصدر نفسه، ص175. 

الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  بكر)ت807ه/1404ه(،  ايب  بن  عي  نورالدين  اهليثمي،   (3(
)دار الكتاب العريب، د. ت(، ج9، ص104. 
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قالــوا: نشــهد بذلــك، قــال: اللهــم اشــهد عــى مــا يقولــون، اال واين 
اشــهدكم اين اشــهد ان اهلل مــوالي، وانــا مــوىل كل مســلم، وانــا اوىل باملؤمنــن 
مــن انفســهم، فهــل تّقــرون يل بذلــك، وتشــهدون يل بــه؟ فقالــوا: نشــهد لــك 
بذلــك، فقــال: اال مــن كنــت مــواله فــان عليــا مــواله، وهــو هــذا ثــم اخــذ بيــد 
ــن  ــم وال م ــال: الله ــم ق ــا ث ــاض ابطيه ــى رؤي بي ــده حت ــع ي ــا م ــي فرفعه ع
وااله، وعــاد مــن عــاداه، وانــرص مــن نــرصه، واخــذل مــن خذلــه. 1ثــم قــال: 
ــوض  ــو ح ــدا، وه ــويض غ ــوض، ح ــي احل ــم واردون ع ــم وانت اال واين فرطك
عرضــه مــا بــن بــرصى وصنعــاء، فيــه اقــداح مــن فضــة عــدد نجــوم الســاء، 
اال واين ســائلكم غــدا مــاذا صنعتــم فيــا اشــهدت اهلل بــه عليكــم يف يومكــم هذا 
اذا وردتــم عــي حــويض، ومــاذا صنعتــم بالثقلــن مــن بعــدي، فانظــروا كيــف 
ــول اهلل؟  ــا رس ــان ي ــذان الثق ــا ه ــوا: وم ــوين؟ قال ــن تلق ــا ح ــوين فيه خلفتم
قــال: امــا الثقــل االكــر، فكتــاب اهلل عــز وجــل، ســبب ممــدود مــن اهلل ومنّــي 
يف ايديكــم، طرفــه بيــد اهلل والطــرف االخــر بأيديكــم، فيــه علــم مــا مــى ومــا 
بقــي اىل ان تقــوم الســاعة، وامــا الثقــل األصغــر فهــو حليــف القــران وهــو عــي 
بــن ايب طالــب وعرتتــه )عليهــم الســام(، واهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــي 

ــوض2. احل

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مج1، ص، 442، االربي، ايب احلسن عي بن عيسى بن ايب 
)دار  كوثر،  ال  عي  تح:  االئمة،  معرفة  يف  الغمة  كشف  الفتح)ت692ه/1292م(، 

التعارف، بروت، 2012م(، ج1، 429، احلسكاين، شواهد التزيل، ج9، 158. 
)2) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، مج1، ص443، املفيد، االرشاد، ج1، ص180، اخلوارزمي 
املوفق بن أمحد بن حممد، )ت568ه/1172م(، املناقب، تح: الشيخ مالك املحمودي، 
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وملــا تفرقــوا، حتــى نــزل جرائيــل بقــول مــن اهلل: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ 
دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا{1.

ــه احلمــد هلل عــى كــال الديــن، ومتــام  ــه وآل فقــال رســول اهلل صــى اهلل علي
ــن ايب طالــب2. ــة عــي ب النعمــة، ورضــا الــرب برســالتي ووالي

عيد الغدير يف الإ�سالم

يــوم الغديــر مــن أعظــم اعيــاد األمــة اإلســامية، اذ بــه كمــل الديــن ومتــت 
النعمــة، وبــدئ االحتفــال بــه عقيــب تنصيــب رســول اهلل عليــا إمامــا وهاديــا، 
بقولــه« هنـّـؤين هنـّـؤين« وعنــد ذلــك نصــب رســول اهلل خيمــة للبيعــة والتهنئة3.

وقــد ســمي هــذا اليــوم يف لســان الروايــات بتســميات خمتلفــة، مــن قبيــل: 
ــاد، يــوم نــرش  ــادة، يــوم املــا األعــى، أرشف األعي ــد اهلل األكــر، يــوم العب عي
العلــم، يــوم عيــد شــعيتنا، عيــد أهــل بيــت حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه وغرهــا 

)ط5، مؤسسة النرش اإلسامي، قم القدسة، 1425ه(، ص154، ابن عساكر، تاريخ 
مدينة دمشق، ج42، ص220. 

)1) سورة املائدة، اآلية: 3. 
التنزيل  شواهد  أمحد)ت405ه/1014م(،  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد  احلسكاين،   (2(
االعلمي،  مؤسسة  )ط2،  املحمودي،  باقر  حممد  الشيخ  تح:  التفضيل،  لقواعد 
بن  جعفر  بن  موسى  بن  عي  القاسم  أبو  طاووس،  ابن  ص158،  2010م(،  بروت، 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  )ط1،  االعال،  اقبال  حممد)ت664ه/1265م(، 

1996م(، ص769. 
)3) املياين، هاشم، حديث الغدير بن أدلة املثبتن وأوهام املبطلن، )ط1، املركز اإلسامي 

للدراسات االسرتاتيجية، العتبة العباسية املقدسة، 2017م(، ص379. 
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1 ومل يكــن هــذا العيــد خاًصــا بالشــيعة فحســب، وانــا اشــرتك معهــم يف التعيــد 

ــل  ــتعمله أه ــا اس ــروين« مم ــده الب ــد ع ــلمن فق ــرق املس ــن ف ــم م ــه غره ب
ــا أظهــره  ــم ب ــد عظي ــد« وهــو عي ــال الشــيخ املفي ــاد«2 وق اإلســام مــن االعي
اهلل مــن تعــاىل مــن حجتــه، وابائــه مــن خافــة ويّص نبيــه مــن العهــد يف رقــاب 

ــه«3. برّيت

وقــال الزخمــرشي« وليلــة الغديــر معظمــة عنــد الشــيعة، حميــاة فيهــم 
بالتهّجــد، وهــي الليلــة التــي خطــب فيهــا رســول اهلل بغديــر خــم عــى اقتــاب 

ــواله«4. ــي م ــواله فع ــت م ــن كن ــه: م ــال يف خطبت ــل وق االب

وقــال ابــن طلحــة الشــافعي: »يــوم غديــر خــم ذكــره أمــر املؤمنن يف شــعره 
ــا  ــا خــّص رســول اهلل علي ــه كان وقت ــًدا وموســا، لكون وصــار ذلــك اليــوم عي
هبــذه املنزلــة العليــة، ورشفــه هبــا دون النــاس كلــه« وقــال ايضــا: وكل معنــى 
امكــن اثباتــه ممــا دل عليــه لفــظ املــوىل لرســول اهلل فقــد جعلــه لعــي وهــي مرتبة 
ــا دون  ــه هب ــة، خّصص ــة رفيع ــة، ومكان ــة علي ــامقة، ودرج ــة س ــامية، ومنزل س

غــره، فلهــذا صــار ذلــك اليــوم عيــًدا وموســم رسوٍر ألوليائــه5.

)1) املرجع نفسه، ص379. 
)2) االثار الباقية من القرون اخلالية، ص 334. 

الشيخ مهدي نجف، )ط1، مطبعة مهر،  تواريخ الرشيعة، تح:  الشيعة يف خمترص  )3) مسار 
1413ه(، ص39. 

)4) أبو القاسم حممود بن عمر، )ت538ه/1143م(، ربيع االبرار ونصوص األخبار، تح: 
عبد االمر مهنا، )ط1، مؤسسة االعلمي، بروت، 1992م(، ج1، ص70-69. 

)5) حممد بن طلحة بن حممد بن احلسن)ت652ه/1254م(، مطالب السؤول يف مناقب ال 
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وقــال القلقشــندي:« والشــيعة حييــون ليلــة هــذا العيــد بالصــاة، ويصّلون يف 
صبيحتهــا ركعتــن قبــل الــزوال، وشــعارهم فيــه لبــس اجلديــد، وعتــق العبيــد، 
وذبــح األغنــام، واحلــاق األجانــب باألهــل يف االكــرام، والشــعراء واملرتّســلون 

ينّئــون الكــراء منهــم هبــذا العيــد«1.

وتقرئنــا كتــب التاريــخ دروســا مــن هــذا العيــد، وتســامل األمــة اإلســامية 
عليــه يف الــرشق والغــرب، ويظهــر مــن غــر مــورد مــن الوفيــات البــن خلــكان 
ــن املســتنرص:  ــدا. ففــي ترمجــة املســتعي اب ــوم عي التســامل عــى تســمية هــذا الي
ــنة 487ه2  ــة س ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــو الثام ــم وه ــر خ ــوم غدي ــع يف ي فبوي
وذكــر الثعالبــي بعــد أن عــد ليلــة الغديــر مــن الليــايل املضافــات املشــهورة عنــد 
األمــة بقولــه، وهــي الليلــة التــي خطــب رســول اهلل يف غدهــا بغديــر خــم عــى 
أقتــاب االبــل فقــال يف خطبتــه: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، اللهــم وال مــن 
ــيعة  ــه، فالش ــن خذل ــذل م ــرصه، واخ ــن ن ــرص م ــاداه، وان ــن ع ــاد م وااله، وع

يعظمــون هــذه الليلــة وحييوهنــا قيامــا3.

الرسول، )مؤسسة الباغ، د. ت(، ص79. 
)املطبعة  االنشأ،  صناعة  يف  األعشى  صبح  )ت821هـ/1418م(،  امحد،  العباس  أبو   (1(

االمرية، القاهرة، 1913م(، ج2، ص 407. 
بروت،  صادر،  )دار  عباس،  احسان  الدكتور  تح:  الزمان،  ابناء  وانباء  األعيان  وفيات   (2(

1978م(، مج1، ص180. 
املكتبة  )ط1،  ابراهيم،  الفضل  أبو  حممد  تح:  واملنسوب،  املضاف  يف  القلوب  ثار   (3(
بن  عي  بن  حممد  جعفر  أبو  الصدوق،  ص511.  2003م(،  بروت،  العرصية، 
بروت،  األعلمي،  مؤسسة  )ط1،  الصدوق،  أمايل  احلسن)ت381ه/991م(، 
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عيد الغدير واأهل البيت)عليهم ال�سالم(

ــول اهلل  ــت رس ــل بي ــث أه ــن أحادي ــرة م ــاحة كب ــر مس ــد الغدي ــغل عي ش
صــى اهلل عليــه وآلــه وأقواهلــم وفيــا يــي نــرد تسلســل األقــوال واألحــداث 

ــه: اخلاصــة ب

ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم(:

قــال رســول اهلل:« يــوم غديــر خــم أفضــل أعيــاد أمتــي، وهــو اليــوم الــذي 
أمــرين اهلل تعــاىل ذكــره بنصــب أخــي عــي بــن أيب طالــب علــا ألمتــي، يتــدون 
بــه مــن بعــدي، وهــو اليــوم الــذي أكمــل اهلل فيــه الديــن، وأتــم عــى أمتــي فيــه 

النعمــة، وريض هلــم اإلســام دينــا«.

علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم:

ــام  ــن اإلم ــه ع ــن ابائ ــا ع ــام الرض ــن اإلم ــنده ع ــويس بس ــيخ الط روى الش
احلســن انــه قــال: اتفــق يف بعــض ســني أمــر املؤمنــن عليــه الســام اجلمعــة 
والغديــر، فصعــد املنــر، فحمــد اهلل وأثنــى عليــه محــدا مل يســمع بمثلــه، واثنــى 
عليــه ثنــاء مل يتوجــه إليــه غــره، فــكان مــا حفــظ مــن ذلــك:« ان اهلل عــزو جــل 
مجــع لكــم معــرش املؤمنــن يف هــذا اليــوم عيديــن عظيمــن كبريــن، وال يقــوم 
احدمهــا اال بصاحبــه ليكمــل عندكــم مجيــل صنعــه ويقفكــم عــى طريق رشــده، 
فــا يقبــل توحيــده اال باالعــرتاف لنبيــه بنبّوتــه، وال يقبــل دينــا اال بواليــة مــن 

2009م(، ص99. 
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ــل  ــم أه ــه وعص ــك بعصم ــه اال بالتمس ــباب طاعت ــم اس ــه، وال تنظ ــر واليت ام
واليتــه، فانــزل عــى نبيــه يف يــوم الــدوح مــا بــن بــه عــن ارادتــه يف خلصائــه 
ــّم  ــاق، وض ــغ والنف ــل الزي ــل بأه ــرك احلف ــاغ وت ــره بالب ــه، وأم وذوي اجتبائ
ــه منهــم عــودوا رمحكــم اهلل بعــد انقضــاء جممعكــم بالتوســعة عــى  ــه عصمت ل
عيالكــم وبالــر باخوانكــم والشــكر هلل عــز وجــل عــى مــا منحكــم وامجعــوا 
ــم  ــا منّك ــم اهلل ك ــادوا نع ــم، وهت ــل اهلل ألفتك ــاّروا يص ــملكم، وتب ــع اهلل ش جيم
بالثــواب فيــه عــى أضعــاف األعيــاد قبلــه أو بعــده اال يف مثلــه، والــّر فيــه يثمــر 

املــال ويزيــد يف العمــر، والتعاطــف فيــه يقتــي رمحــة اهلل وعطفــه«1

الإمام ال�سادق عليه ال�سالم

ــداك  ــت ف ــت: »جعل ــادق قل ــام الص ــن اإلم ــد ع ــن راش ــن ب روي احلس
ــا،  ــا وأرشفه ــن، أعظمه ــا حس ــم ي ــال: نع ــن؟ ق ــر العيدي ــد غ ــلمن عي للمس
قلــت: وأي يــوم هــو؟ قــال: هــو يــوم نصب أمــر املؤمنــن صلوات اهلل وســامه 
عليــه فيــه علــا للنــاس، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ينبغــي لنــا أن نصنــع فيــه؟ 
ــن  ــرأ اىل اهلل ممّ ــه، وت ــد وال ــى حمم ــاة ع ــر الص ــن، وتكث ــه ياحس ــال: تصوم ق
ــوم  ــاء بالي ــر األوصي ــت تأم ــم كان ــوات اهلل عليه ــاء صل ــأن األنبي ــم، ف ظلمه
ــه؟  ــن صام ــا مل ــت: ف ــال: قل ــدا، ق ــذ عي ــويّص ان يتخ ــه ال ــام في ــذي كان يق ال

ــهرا«2 ــتن ش ــام س ــال: صي ق

)1) الطويس، مصباح املتهجد، ص512-513، ابن طاووس، اقبال األعال، ص779. 
)2) الطويس، مصباح املتهّجد، ص513. 
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وروى الكلينــي باســتناده اىل عبــد الرمحــن بــن ســامل عــن ابيــه قــال ســألت 
ــر؟:  ــى والفط ــة واألضح ــوم اجلمع ــر ي ــد غ ــلمن عي ــل للمس ــد اهلل ه ــا عب أب
قلــت أليب عبــد اهلل الصــادق عليــه الســام:« كــم للمســلمن مــن عيــد؟ فقــال: 
أربعــة أعيــاد، قــال: قلــت: قــد عرفــت العيديــن واجلمعــة، فقــال يل: أعظمهــا 
ــه  ــام في ــذي أق ــوم ال ــو الي ــة، وه ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــا ي وأرشفه
رســول اهلل أمــر املؤمنــن ونصبــه للنــاس علــا، قــال: قلــت: مــا جيــب علينــا يف 
ذلــك اليــوم؟ قــال: جيــب عليكــم صيامــه شــكرا هلل ومحــدا لــه، مــع انــه أهــل 
ــوم  ــوا الي ــا ان يصوم ــاء أوصياءه ــرت األنبي ــك أم ــاعة، وكذل ــكر كل س ان يش
الــذي يقــام فيــه الــويّص يتخذونــه عيــدا، ومــن صامــه كان افضــل مــن عمــل 

ســتن شــهرا«1.

ــن  ــال مل ــه ق ــادق ان ــام الص ــن اإلم ــي ع ــن الليث ــن ايب احلس ــال ع ويف األقب
حــره مــن مواليــه وشــيعته:« أتعرفــون يومــا شــّيد اهلل بــه اإلســام، وأظهــر 
ــوله  ــوا: اهلل ورس ــيعتنا؟ فقال ــا وش ــا وملوالين ــدا لن ــه عي ــن، وجعل ــار الدي ــه من ب
وابــن رســوله أعلــم، أيــوم الفطــر يــا ســيدنا؟ فقــال: ال، قالــوا: أفيــوم 
األضحــى هــو؟ قــال: ال، وهــذان يومــان جليــان رشيفــان، ويــوم منــار الديــن 
ــا  ــول اهلل مل ــة، وأن رس ــن ذي احلج ــرش م ــن ع ــوم الثام ــو الي ــا، وه أرشف منه
انــرصف مــن حّجــة الــوداع وصــار بغديــر خــم أمــر اهلل عــز وجــل جرئيــل أن 
يبــط عــى النبــي وقــت قيــام الظهــر مــن ذلــك اليــوم، وأمــره أن يقــوم بواليــة 

)1) ابن طاووس، اقبال األعال، ص780-779. 
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ــه«1. ــتخلفه يف أمت ــده، وأن يس ــاس بع ــا للن ــه عل ــن، وأن ينصب ــر املؤمن أم

وعــن أيب هــارون بــن حريــز العبــدي قــال: دخلــت عــى أيب عبــد اهلل يف يــوم 
ــم،  ــوم عظي ــذا ي ــال يل: ه ــا، فق ــه صائ ــة، فوجدت ــن ذي احلج ــرش م ــن ع الثام
عظــم اهلل حرمتــه عــى املؤمنــن، وأكمــل هلــم فيــه الديــن، ومتــّم عليهــم النعمــة، 
وجــّدد هلــم مــا أخــذ عليهــم مــن العهــد وامليثــاق فقيــل لــه: مــا ثــواب صــوم 
هــذا اليــوم؟ قــال: أنــه يــوم عيــد وفــرح ورسور ويــوم صــوم شــكر اهلل تعــاىل، 

وأن صومــه يعــدل ســتن شــهرا مــن أشــهر احلــرم2.

الإمام الر�سا عليه ال�سالم

ــة  ــت أربع ــة زف ــوم القيام ــا: اذا كان ي ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــال اإلم ق
أيــام اىل اهلل كــا تــزف العــروس اىل خدرهــا، قيــل: مــا هــذه األيــام؟ قــال: يــوم 
ــى  ــن االضح ــر ب ــوم الغدي ــر، وأن ي ــوم الغدي ــة، وي ــوم اجلمع ــى، وي األضح
والفطــر واجلمعــة كالقمــر بــن الكواكــب وهــو اليــوم الــذي نجــي فيــه ابراهيــم 
اخلليــل مــن النــار فصامــه شــكرا هلل وهــو اليــوم الــذي اكمــل اهلل بــه الديــن يف 
اقامــة النبــي عليــا أمــر املؤمنــن علــا وأبــان فضليتــه ووضاءتــه فصــام ذلــك 
ــل أعــال الشــيعة  ــوم تقب ــوم مرغمــة الشــيطان وي ــوم الكــال وي ــه ي ــوم وان الي
وحمبــي ال حممــد وهــو يــوم تنفيــس الكــروب ويــوم حتطيــط الــوزر ويــوم احلبــاء 
ــوم  ــواد وي ــزع الس ــاب ون ــس الثي ــوم لب ــم وي ــف العظي ــوم املوق ــة وي والعطي

)1) ابن طاووس، اقبال األعال، ص790. 
)2) الطويس، مصباح املتهّجد، ص513. 
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الــرشط املــرشوط ويــوم نفــي اهلمــوم ويــوم الصفــح عــن مذنبــي شــيعة أمــر 
ــاه  ــن أخ ــي املؤم ــاذا لق ــا ف ــم بعض ــي بعضك ــة ين ــوم التهنئ ــو ي ــن وه املؤمن
ــه  ــن علي ــر املؤمن ــة أم ــكن بوالي ــن املتمس ــا م ــذي جعلن ــد هلل ال ــول: احلم يق

ــام1. ــم الس ــة عليه ــام واألئم الس

ويف مصبــاح الزائــر عــن الفيــاض بــن حممــد بــن عمــر الطــويس: انه شــهد ابا 
احلســن عــي بــن موســى الرضــا يف يــوم الغديــر وبحرتــه مجاعــة مــن خاّصتــه 
ــات  ــّر والص ــام وال ــم الطع ــّدم اىل منازهل ــد ق ــار، وق ــهم لافط ــد احتبس ق
والكســوة حتــى اخلواتيــم والنعــال، وقــد غــّر مــن أحواهلــم وأحــوال حاشــيته، 
ــو  ــه، وه ــل يوم ــا قب ــم بابتذاهل ــرى الرس ــي ج ــة الت ــر اآلل ــة غ ــه ال ــّدت ل وج

يذكــر فضــل اليــوم2.

ــه يف  ــهر من ــاء أش ــر يف الس ــوم الغدي ــه: » ان ي ــن ابائ ــام ع ــه الس ــه علي وعن
األرض، إن هلل تعــاىل يف الفــردوس قــرصا لبنــة مــن فضــة ولبنــة مــن ذهــب فيــه 
ــه املســك  ــة الــف خيمــة مــن ياقوتــه خــراء تراب ــة محــراء ومائ ــة الــف قب مائ
والعنــر فيــه أربعــة أهنــار: هنــر مــن مخــر وهنــر مــن مــاء وهنــر مــن لبــن وهنــر 
ــؤ  ــن لؤل ــا م ــور أبداهن ــه الطي ــه علي ــع الفواك ــجار مجي ــه أش ــل حوالي ــن عس م
وأجنحتهــا مــن ياقــوت تصــوت بالــوان االصــوات اذا كان يــوم الغديــر ورد اىل 
ذلــك القــرص أهــل الســاوات يســبحون اهلل ويقدســونه ويللونــه فتطايــر تلــك 
ــع  ــاذا اجتم ــر ف ــك والعن ــك املس ــرغ يف ذل ــاء وتتم ــك امل ــع يف ذل ــور فتق الطي

)1) ابن طاووس، االقبال، ص 778-777. 
)2) الطويس، مصباح املتهجد، ص523-524، ابن طاووس، االقبال، ص773. 
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ــار فاطمــة  املائكــة طــارت فتنفــض ذلــك واهنــم يف ذلــك اليــوم ليتهــادون نث
ــر  ــن اخلط ــم م ــد أمنت ــم فق ــوا اىل مراتبك ــودوا انرصف ــوم ن ــر الي ــاذا كان آخ ف

ــوم تكرمــة ملحمــد وعــي«1. ــل يف هــذا الي ــل اىل قاب والزل

الدولة البويهية

ــة  ــز الدول ــو مع ــر ه ــد الغدي ــي لعي ــر العلن ــار والتظاه ــن االجه ــن س اول م
عــي بــن بويــه عــام )352هـــ( » وأول مــن أحدثــه معــز الدولــة أبو احلســن عي 

بــن بويــه يف ســنة اثنتــن ومخســن وثاثائــة«2.

ويف حــوادث ســنة 352هـــ« ويف ليلــة اخلميــس ثامــن عــرش ذي احلجــة، وهو 
ــواق، ومل  ــران يف األس ــتعلت الن ــم، اش ــر خ ــيعة غدي ــميه الش ــذي تس ــوم ال الي
تغلــق الدكاكــن، كــا يعمــل يف األعيــاد، ورضبــت الدبــادب والبوقــات، وبكــر 

املتشــيعون اىل مقابــر قريــش وصلــوا هنــاك«3.

ــة،  ــن االثــر:« وفيهــا يف الثامــن عــرش ذي احلجــة أمــر معــز الدول وقــال اب

بحار  باقر)ت1111ه/1699م(،  حممد  املجلي،  ص783،  االقبال،  طاووس،  ابن   (1(
بروت،  العريب،  الرتاث  احياء  دار  األطهار، )ط3،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار 

1983م(، ج94، ص118. 
يف  األرب  هناية  الوهاب)ت733ه/1332م(،  عبد  بن  أمحد  الدين  شهاب  النويري،   (2(
لبنان، 2004م(، ج1،  العلمية،  الكتب  )دار  الدكتور مفيد قميحة،  فنون األدب، تح: 

ص175. 
يف  املنتظم  حممد)ت597ه/1200م(،  بن  عي  بن  الرمحن  عبد  الفرج  أيب  اجلوزي،  ابن   (3(
تاريخ امللوك واألمم، تح: حممد عبد القادر عطا- مصطفى عبد القادر عطا، )دار الكتب 

العلمية، لبنان، 1995م(، ج14، ص151. 
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باظهــار الزينــة يف البلــد، وأشــعلت النــران بمجلــس الرشطــة وأظهــر الفــرح، 
ــا  ــك فرح ــل ذل ــاد، فع ــايل األعي ــل لي ــا يفع ــل ك ــواق باللي ــت األس وفتح
ــا  ــات، وكان يوم ــادب والبوق ــت الدب ــم، ورضب ــر خ ــي غدي ــر يعن ــد الغدي بعي

ــهودا«1. مش

ــم،  ــر خ ــد غدي ــل عي ــة عم ــرش ذي احلج ــن ع ــي« ويف ثام ــاف الذهب واض
ــاك واىل  ــاة هن ــش للص ــر قري ــاس اىل مقاب ــح الن ــادب، وأصب ــت الدب ورضب

ــيعة«2. ــهد الش مش

عام 354هـ

وأهــم احلــوادث يف هــذه الســنة« ويف هــذه الســنة جعــل املســر باحلــاج اىل أيب 
أمحــد احلســن بــن موســى النقيــب، وعمــل يــوم غديــر خــم ببغــداد مــا تقــدم 
ذكــره مــن أشــعال النــار يف ليلتــه، ورضب الدبــادب والبوقــات، وبكــور النــاس 

اىل مقابــر قريــش«3.

عام357هـ

قــال ابــن اجلــوزي:« انــه عمــل ببغــداد يــوم عاشــوراء... ويف غديــر خــم مــا 
جــرت عادهتــم أيًضــا«4

)1) الكامل يف التاريخ، مج7، ص280. 
)2) تاريخ اإلسام، تح: عمر عبد السام تدمري، )ط1، دار الكتاب العريب، لبنان، 1989 

م(، ج26، ص12. 
)3) ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص162، الذهبي، تاريخ اإلسام، ج26، ص 162. 

)4) ابن اجلوزي، املنتظم، ج14، ص189. 
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وقال الذهبي:« وعيدوا يوم الغدير وبالغوا يف الفرح«1.

وأضاف ابن كثر« ويف غدير خم اهلناء والرور«2.

عام 358هـ

أشــار ابــن اجلــوزي اىل االحتفــال هبــذا اليــوم مــن دون أن يعطــي معلومــات 
أخــرى، واكتفــى الذهبــي بقولــه: »أقامــت الرافضــة الشــعار اجلاهــي يقــام يــوم 

عاشــوراء ويــوم الغديــر«3

عام 360هـ

قال الذهبي: )وفيا أقامت الشيعة... عيد الغدير بالفرح والكوسات«.

عام381هـ

ــة  ــن اقام ــا، ولك ــداد كعادهت ــنة يف بغ ــذه الس ــا يف ه ــيعة أيًض ــت الش واحتفل
ــل  ــارت أه ــا، أث ــتمرار عليه ــة واالس ــنوات املاضي ــاالت يف الس ــذه االحتف ه
الســنة ففزعــوا اىل خلــق فتنــة للصــّد عــن إقامــة هــذا االحتفــال، وكانــت هــذه 

ــي تلتهــا4. ــن الت ــة الفت ــة بداي الفتن

ــوم  ــو ي ــة، وه ــن ذي احلج ــرش م ــاين ع ــوم الث ــوزي: »ويف ي ــن اجل ــال اب وق
الغديــر جــرت فتنــة بــن أهــل الكــرخ وبــاب البــرصة، واســتظهر أهــل البــرصة 

)1) تاريخ اإلسام، ج26، ص39. 
)2) البداية والنهاية، )مكتبة املعارف، بروت، 1991م(، ج11، ص265. 

)3) تاريخ اإلسام، ج26، ص43
)4) املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ج14، ص356. 
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وخرقــوا اعــام الســلطان، فقتــل يومئــذ مجاعــة اهتمــوا بفعــل ذلــك، وصلبــوا 
عــى القنطــرة، فقامــت اهليبــة وارتدعــوا«1.

عام 389هـ

هــذا العــام يعــد منعطفــا يف التقابــل الســني والشــيعي، حيــث إّن أهــل الســنة 
بــدأوا يف هــذه الســنة - مقابلــة الشــيعة - باالحتفــال يف ذي احلجــة أيًضــا بعيــد 
ــاب  ــرخ وب ــيعة يف الك ــادة الش ــرت ع ــد ج ــكويه: »وق ــن مس ــال اب ــار وق الغ
ــر،  ــوم الغدي ــة يف ي ــار الزين ــاب، وإظه ــق الثي ــاب، وتعلي ــب القب ــاق بنص الط
واشــعال النــار يف ليلتــه، ونحــر مجــل يف صبيحتــه، فــأردات الطائفــة األخــرى 
ــك،  ــازاء ذل ــون ب ــا يك ــواقها م ــا وأس ــها ويف حماهل ــل ألنفس ــنة أْن تعم ــن الس م
فادعــت أن اليــوم الثامــن مــن يــوم الغديــر كان اليــوم الــذي حصــل فيــه النبــي 

وابــو بكــر يف الغــار، وعملــت مثــل مــا تعملــه الشــيعة يف يــوم الغديــر«2.

ــنتهم،  ــن س ــذوه م ــد واخت ــذا العي ــيعة ه ــدع الش ــا ابت ــري: » ومل ــال النوي وق
ــن  ــع وثان ــنة تس ــيعة يف س ــد الش ــر عي ــرور نظ ــوم ال ــنة ي ــوام الس ــل ع عم
وثاثائــة، وجعلــوه بعــد عيــد الشــيعة بثانيــة أيــام، وقالــوا: هــذا يــوم دخــول 
ــة،  ــوم الزين ــذا الي ــروا يف ه ــق، وأظه ــر الصدي ــو بك ــو واب ــار ه ــول اهلل الغ رس

)1) العر يف خر من غر، تح: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول، )ط1، دار الكتب 
العلمية، بروت، 1985م(، ج2، ص105، تاريخ اإلسام، ج26، ص47. 

ابو القاسم امامي، )ط1، دار رسوش، طهران، 2001م(،  )2) جتارب األمم، تح: الدكتور 
ج7، ص 401، ابن اجلوزي، املنتظم، ج15، ص14، الذهبي، تاريخ اإلسام، )ط1، 

دار الكتاب العريب، بروت، 1988م(، ج27، ص25. 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

294

الجزء الرابع

ــران«1. ــاد الن ــاب، وايق ــب القب ونص

عام 402ه قال الذهبي:« وفيها عمل يوم الغدير ويوم الغار بسكينة«2.

ــرم  ــس يف حم ــة املجال ــن اقام ــيعة م ــت الش ــنة منع ــذه الس ــام 414ه ويف ه ع
وذي احلجــة، قــال ابــن تغــري بــردي:« وفيهــا منــع الروافــض مــن النــوح وعيد 

ــد اهلل الســنة وهلل احلمــد«3. ــر، وأي الغدي

عــام 421ه قــال ابــن اجلــوزي:« ومل يعمــل الغديــر وال الغــار يف هــذه الســنة 
ألجــل الفتنــة«4.

ــن ذي  ــرش م ــن ع ــن الثام ــوم االثن ــوزي:« ويف ي ــن اجل ــال اب ــام 422ه ق ع
احلجــة كان الغديــر، وقــام العّيــارون باالشــعال يف ليلتــه، ونحر مجــل يف صبيحته 

بعــد أن جبــوا األســواق واملحــال لذلــك واشــتد تبّســط هــذه الطائفــة«5.

الدولة الفاطمية

ــم  ــا، وكان هل ــنة تقريب ــي س ــدة مائت ــامي مل ــرب اإلس ــرص والغ ــت م حكم
ــر. ــد الغدي ــبة عي ــة بمناس ــم خاص مراس

)1) هناية األرب يف فنون األدب، ج1، ص175. 
)2) العر يف خر من غر، ج2، ص201. 

مرص،  القومي،  واالرشاد  الثقافة  )وزارة  والقاهرة،  مرص  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم   (3(
1963م(، ج4، ص260. 

)4) املنتظم، ج15، ص209. 
)5) املصدر نفسه، ج15، ص219. 
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قــال القلقشــندي: )وقــد كان للخلفــاء الفاطميــن بمــرص هبــذا العيــد اهتــام 
عظيــم، ويكتبــون بالبشــارة بــه اىل أعاهلــم، كــا يكتبــون البشــارة بعيــد الفطــر 

وعيــد النحــر ونحومهــا«1.

ــه  ــذاك: »في ــل ان ــت تعم ــي كان ــال الت ــن األع ــن ضم ــزي م ــر املقري وذك
ــائها  ــة ورؤس ــراء الدول ــات لك ــة اهلب ــوة، وتفرق ــه الكس ــى، وفي ــج األيام تزوي
وشــيوخها وأمرائهــا وضيوفهــا واألســتاذين املحنكــن واملميزيــن، وفيــه النحــر 

ــك«2. ــر ذل ــاب وغ ــق الرق ــوم، وعت ــاب الرس ــى أرب ــر ع ــة النحائ وتفرق

وقــال ابــن الطويــر: اذا كان العــرش األوســط مــن ذي احلجــة اهتــم األمــراء 
ــة  ــه خطب ــه، وفي ــرش من ــن ع ــو يف الثام ــر، وه ــد الغدي ــوب عي ــاد برك واألجن
عظيمــة وركــوب اخلليفــة بغــر مظلــة وال ســمة وال خــروج عــن القاهــرة، وال 
خيــرج ألحــد شــيًئا فــاذا كان ذلــك اليــوم ركــب الوزيــر باالســتدعاء اجلــاري بــه 
العــادة فيدخــل القــرص ويف دخولــه بــروز اخلليفــة لركوبــه مــن الكــريس عــى 
عادتــه فيخــدم وخيــرج ويركــب مــن مكانــه مــن الدهليــز وخيــرج فيقــف قبالــة 
بــاب القــرص، ويكــون ظهــره اىل دار فخــر الديــن جهاركــس اليــوم. وثــم خيــرج 
اخلليفــة، فــاذا وصــل اىل بــاب الديلــم الــذي داخلــه املشــهد احلســيني فيجــد يف 
دهليــز ذلــك البــاب قــايض القضــاة والشــهود، فــاذا وازاهــم خرجــوا للخدمــة 
ــة  ــات خلطاب ــع درج ــه تس ــوة وفي ــريس الدع ــب ك ــد نص ــه، وق ــام علي والس
اخلطيــب يف هــذا العيــد، الــذي يقــال لــه عيــد الغديــر املعــروف بغديــر خــم، 

)1) صبح االعشى، )املطبعة األمرية، القاهرة، 1918م(، ج13، ص241. 
)2) اخلطط املقريزية، ج2، ص 493-492. 
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ــيعن  ــاد واملتش ــراء واألجن ــن األم ــامل م ــه والع ــهود حتت ــايض والش ــس الق فيجل
ــاب  ــن ب ــة م ــل اخلليف ــر فيدخ ــر واالصاغ ــن األكاب ــراي م ــذا ال ــرى ه ــن ي وم
العيــد اىل االيــوان اىل بــاب امللــك فيجلــس بالشــباك وهــو ينظــر القــوم وخيدمــه 
الوزيــر عندمــا ينــزل ويــايت هــو ومــن معــه فيجلــس بمفــرده عــى يســار منــر 
اخلطيــب، ويكــون قــد ســر خلطيبــه بدلــة حريــر خيطــب فيهــا وثاثــن دينــاًرا، 
ويدفــع لــه كــراس حمــرر مــن ديــوان االنشــاء يتضمــن نــص اخلافــة مــن النبــي 
ــن أيب طالــب ورشح فيهــا اخلــر املنقــول »مــن كنــت  اىل أمــر املؤمنــن عــي ب
مــواله فعــي مــواله« وغــر ذلــك ممــن ورد يف حــق عــي مــن الكرامــة، وان هــذا 
هــو النــص لــه باخلافــة دون غــره فــاذا فــرغ اخلطيــب ونــزل، وينفــض النــاس 
بعــد التهــاين بعضهــم ببعــض، وهــو عندهــم أعظــم مــن عيــد النحــر وينحــر 

فيــه أكثرهــم1.

وكانــت هــذه االحتفــاالت مل تقتــرص عــى فــرتة احلكــم البويــي أو الفاطمــي 
بــل كانــت جتــري يف غرهــا أيضــا فذكــر الذهبــي يف مناســبات عــام )529هـــ( 
)ويف أيــام الغديــر ظهــر التشــيع ومــى خلــق اىل زيــارة مشــهد عــي ومشــهد 

احلســن(2.

حديث التهنئة

ــة لتهنئــة اإلمــام عــي عليــه الســام عــى تتوجيــه بمقــام  ــادر الصحاب لقــد ب

)1) نزهة املقلتن يف أخبار الدولتن، تح: أيمن فؤاد سيد، )دار النرش فرانتس شتايز شتوتغارت، 
1992م(، 189-186. 

)2) تاريخ اإلسام، ج36، ص53. 
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ــام  ــة اإلم ــام لتهنئ ــن ق ــابقة أن أول م ــث الس ــدم يف األحادي ــد تق ــة، وق الوالي
عــي هــو عمــر بــن اخلطــاب، حيــث قــال:« بــخ بــخ لــك يــا بــن أيب طالــب، 
أصبحــت مــوالي ومــوىل كل مؤمــن«1 وهــذا يكشــف عــن أن النبــي صــى اهلل 
عليــه والــه وســلم قــد أثبــت لعــي مقامــا ومنزلــة خاصــة، اســتحق عــى ضوئها 

التهنئــة واملباركــة مــن قبــل الصحابــة وســائر املســلمن2.

ــا  ــال: هنيًئ ــك فق ــد ذل ــاب بع ــن اخلط ــر ب ــه عم ــوزي: )فلقي ــن اجل ــال اب وق
ــن(3. ــوىل كل مؤم ــوالي وم ــيت م ــت وأمس ــب أصبح ــن طال ــا اب ــك ي ل

وقيــل: )أمــر الرســول علًيــا أن جيلــس يف خيمــة بازائــه، وأمــر املســلمن أن 
ــن.  ــرة املؤمن ــه بام ــلموا علي ــام، ويس ــوه باملق ــا فيهنّ ــا فوج ــه فوج ــوا علي يدخل
ــر  ــر عم ــه، وأظه ــه، ففعلن ــن ب ــاء املؤمن ــه ونس ــر أزواج ــك، وأم ــوا ذل ففعل
بذلــك رسورا كامــا وقــال فيــا قــال: بــخ بــخ لــك يــا عــي، أصبحــت مــوالي 

ــة(4. ــوىل كل مؤمن وم

)1) احلسكاين، شواهد التنزيل، ج1، ص158. 
)2) األميني، الغدير، ج1، ص316. 

)3) الشافعي، عي بن احلسن بن هبة الدين )ت571هـ/1175م(، تاريخ مدينة دمشق، تح: 
حمب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي، خواص األمة يف خصائص األئمة، )ط1، 
دار الفكر، 1996م(، ج24، ص220، تذكرة خواص األمة يف خصائص األئمة، )مكتبة 
نينوى احلديثة، د. ت(، ص29، القندوزي، سلان بن ابراهيم)ت1294هـ/1876م(، 
خمترص ينابيع املودة لذوي القربى، )ط1، دار العلوم، بروت، 2001م(، ص82-81. 

)4) املفيد، االرشاد، ج1، ص176، ابن املغازيل، أيب احلسن عي بن حممد)ت483هـ/1090م(، 
مناقب أمر املؤمنن عي بن أيب طالب، تح: أيب عبد الرمحن تركي بن عبد اهلل الوادعي، 
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وحديــث هتنئــة الشــيخن رواه أئمــة احلديــث والتفســر والتاريــخ مــن رجال 
الســنة كثــر وخاصــة عندمــا نصــب رســول اهلل خيمــة لــه عليــه الســام وجلس 
هــو يف خيمــة أخــرى، وأمــر اطبــاق النــاس بــأن ينئــوا عليــا يف خيمتــه، وممـّـن 
هنــاه مــن الصحابــة عمــر بــن اخلطــاب فقــال: هنيئــا لــك يــا بــن أيب طالــب، 

أصبحــت مــوالي ومــوىل مجيــع املؤمنــن واملؤمنــات1.

رد �سبهة النويري واملقريزي

قــال النويــري:« وملــا ابتــدع الشــيعة هــذا العيــد واختــذوه مــن ســننهم، عمــل 
ــة.  ــد الشــيعة يف ســنة تســع وثانــن وثاثائ عــوام الســنة يــوم رسور نظــر عي

وجعلــوه بعــد عيــد الشــيعة بثانيــة أيــام«2

وقــال املقريــزي:« عيــد الغديــر مل يكــن عيــدا مرشوعــا وال عملــه أحــد مــن 
ــام معــز  ســالف األمــة املقتــدى هبــم، وأول مــا عــرف يف اإلســام بالعــراق أي
ــذ  ــن حينئ ــيعة م ــذه الش ــنة 352ه فاخت ــه س ــه أحدث ــه، فإّن ــن بوي ــي ب ــة ع الدول

عيــدا«3

وقــال القلقشــندي: )قــد ابتدعــت الشــيعة عيــدا ثالثــا ســموه عيــد الغديــر، 
ــه عــن  ــق تصــب في ــال مــن اجلحفــة يــرة الطري ــة أمي ــر عــى ثاث وهــو غدي

)ط3، دار األثار، اليمن، 2003م(، ص47، االربي، كشف الغمة، ج1، ص429. 
معرفة  يف  املهمة  الفصول  )ت855هـ/1451م(،  حممد،  بن  عي  الصباغ  ابن  املالكي،   (1(

األئمة، تح: سامي الغريري، )ط1، مطبعة رسور، قم1422هـ(، ج1، ص166. 
)2) هناية األرب يف فنون األدب، ج1، ص175. 

)3) اخلطط املقريزية، ج2، ص222. 
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وحولــه شــجر كثــر(1.

ــل أن يقــف  ــخ الشــيعة قب ــة يكتــب عــن تأري ومــا عســانا أن نقــول يف بّحاث
عــى حقيقتــه أو أنــه يقــول وال يعلــم مــا يقــول، أو ليــس املســعودي )ت346ه( 
يقــول: وولــد عــي وشــيعته يعظمــون هــذا اليــوم. أو ليــس الكلينــي الــراوي 
ــت  ــذه ألف ــب ه ــنة 329ه2، فالكت ــويف يف س ــكايف ت ــر يف ال ــد الغدي ــث عي حلدي
قبــل مــا ذاكــره )النويــري، واملقريــزي( مــن التاريــخ أو ليــس الفيــاض بــن حممد 
بــن عمــر الطــويس قــد أخــر بــه ســنة 259هـــ وذكــر أنــه شــاهد اإلمــام الرضــا 
ــن  ــه ع ــن آبائ ــك ع ــروي ذل ــه، وي ــه وقدم ــر فضل ــوم، ويذك ــذا الي ــّد يف ه يتعي
أمــر املؤمنــن عليهــم الســام. واالمــام الصــادق قــد عــّل أصحابــه بذلــك كّلــه 
وأخرهــم بــا جــرت عليــه ســنن األنبيــاء مــن اختــاذ يــوم نصــب فيــه خلفاؤهــم 
عيــًدا كــا جــرت بــه العــادة عنــد امللــوك واألمــراء مــن التعّيــد يف أيــام تســنّموا 
فيهــا عــرش امللــك، وقــد أمــر أئمــة أهــل الديــن يف عصورهــم القديمة شــيعتهم 
ــة ودعــوات خمصوصــة هبــذا اليــوم وأعــال وطاعــات خاصــة بــه.  بأعــال برَي
ــا بالشــيعة فأنكــرا ذلــك  ــر، لكــن الرجلــن أرادا طعن ــد الغدي هــذه حقيقــة عي
الســلف الصالــح، وصــَوراه بدعــة معــزَوة اىل معــز الدولــة ومهــا حيســبان أنــه ال 

يقــف عــى كامهــا مــن يعــرف التاريــخ فيناقشــها احلســاب. 3

)1) صبح االعشى، )املطبعة األمرية، القاهرة، 1913م(، ج2، ص407. 
املرتى،  دار  )ط1،  الكايف،  أصول  يعقوب)ت329ه/940م(،  بن  حممد  الكليني،   (2(

بروت، 2005م(، ج1-2، ص216. 
)3) العامة األميني، موسوعة الغدير، ج1، ص341-340. 
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اخلامتة

وأخــرا وبعــد امتــام البحــث بعــون اهلل ســبحانه وتعــاىل متكــن الباحــث مــن 
اخلــروج بنتائــج عــدة نذكــر منهــا االيت:

1- واقعــة الغديــر هــي الواقعــة التــي بّلــغ فيهــا النبــي صــى اهلل عليــه والــه 
ــد  ــمن بع ــة للمس ــا وخليف ــي امام ــام ع ــب اإلم ــاىل بتنصي ــر اهلل تع ــلم أم وس

ــه. ــه وآل النبــي صــى اهلل علي

2- حظــي حديــث الغديــر بمكانــة مرموقــة يف الفكــر اإلســامي ويف التاريخ 
اإلســامي، فــا يــزال حمــط أنظــار الباحثــن والعلــاء املعارصيــن الذيــن أفردوا 

لــه بحوثــا ودراســات متميزة.

3- هنــاك كثــٌر مــن املؤرخــن ممــن حــاول التشــكيك يف داللــة احلديــث عى 
اإلمامــة واخلافــة، ولكــن تصــدى الكثــر مــن العلــاء لــرد شــبهاهتم وكوهنــا مل 

تكــن مســتندة اىل برهــان صحيــح.

ــا  ــر اهتام ــث الغدي ــام بحدي ــم الس ــت عليه ــل البي ــة أه ــام أئم 4- اهت
كبــرا واحتّجــوا بــه عــى خماليفهــم يف مواضــع متعــددة، لذلــك وردت روايــات 

ــام(. ــم الس ــة )عليه ــع األئم ــن مجي ــر ع ــث الغدي ــرة يف حدي ــث كث وأحادي

قائمة امل�سادر واملراجع

أوال: القران الكريم

ثانيا: املصادر
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1- ابــن تغربــردي، مجــال الديــن أيب املحاســن يوســف)ت874ه/1469م(، 
النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــرص والقاهــرة، )وزارة الثقافــة واالرشــاد القومــي، 

مــرص، 1963م(.

2- الثعالبــي، عبــد امللــك بــن اســاعيل أبــو منصور)ت429هـــ/1037م(، 
ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب، تــح: حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم، )ط1، 

املكتبــة العرصيــة، بــروت، 2003م(.

3- ابــن االثــر، أبــو احلســن عــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد 
الكريــم بــن عبــد الواحد)ت630هـــ/1232م(، الكامــل يف التاريــخ، تــح: أيب 

الفــداء عبــد اهلل القــايض، )ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1987م(

بــن  عــي  بــن  الرمحــن  عبــد  الفــرج  أبــو  اجلــوزي،  ابــن   -4
ــد  ــح: حمم ــم، ت ــوك واألم ــخ املل ــم يف تاري ــد)ت597ه/1200م(، املنتظ حمم
عبــد القــادر عطــا- مصطفــى عبــد القــادر عطــا، )دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 

1995م(.

ــة  ــة، )مكتب ــص األئم ــة يف خصائ ــواص األم ــرة خ ــوزي، تذك ــن اجل 5- اب
ــة، د. ت(. ــوى احلديث نين

6- احلمــوي، شــهاب الديــن بن عبــد اهلل بــن ياقوت)ت622هـــ/1225م(، 
معجــم البلــدان، )دار صــادر، بــروت، د. ت(.

7- اخلوارزمــي، )ت568هـــ/1172م(، املناقــب، تــح: الشــيخ مالــك 
ــم، 1425هـــ(. ــرش، ق ــة الن ــودي، )ط5، مؤسس املحم
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8- الذهبــي، شــمس الديــن حممــد بن أمحــد بــن عثــان)ت748ه/1347م(، 
تاريــخ اإلســام، تــح: عمــر عبــد الســام تدمــري، )ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، 1989م(، العــر يف خــر مــن غــر، تح:أبــو هاجــر حممــد الســعيد بــن 

بســيوين زغلــول، )ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1985م(.

9- االربــي، أبو احلســن عي بن عيســى بــن ايب الفتــح)ت692ه/1292م(، 
كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، تــح: عــي ال كوثــر، )دار التعــارف، بــروت، 

2012م(

10- الزخمــرشي، أبــو القاســم حممــود بــن عمر)ت538هـــ/1143م(، ربيع 
االبــرار ونصــوص االخيــار، تــح: عبــد االمــر مهنــا، )ط1، مؤسســة االعلمي، 

1992م(. بروت، 

حممــد  اليــد  فيــض  ابــو  الديــن  حمــب  الزبيــدي،   -11
ــح:  ــوس، ت ــر القام ــروس يف جواه ــاج الع مرتى)ت1205هـــ/1790م(، ت
ــروت، 1417ه( ــة، ب ــب العلمي ــدي، )ط1، دار الكت ــز اخلال ــد العزي ــد عب حمم

ــخ  ــن هبة)ت571هـــ/1175م(، تاري ــن ب ــن احلس ــي ب ــافعي، ع 12- الش
مدينــة دمشــق، تــح: حمــب الديــن أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، )ط1، 

ــروت، 1996م(. ــر، ب دار الفك

حممــد  بــن  احلســن  القاســم  أبــو  االصفهــاين،   -13
ــزار، د.  ــة ن ــران، )مكتب ــب الق ــردات يف غري ــب)ت502ه/1108م(، املف الراغ

. ) ت
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14- الصــدوق، أبــو جعفــر حممد بــن عي بــن احلســن)ت381هـ/991م(، 
أمــال الصــدوق، )ط1، مؤسســة االعلمي، بــروت، 2009م(.

بــن  الســام  عبــد  املرتــى  حممــد  ابــو  الطويــر،  ابــن   -15
احلســن)ت617هـ/1220م(، نزهــة املقلتــن يف أخبــار الدولتــن، تــح: أيمــن 

1992م(. شــتوتغارت،  شــتايز  فرانتــس  النــرش  )دار  ســيد،  فــؤاد 

ــن جرير)310هـــ/922م(، تاريــخ  ــو جعفــر حممــد ب 16- الطــري، أب
الرســل وامللــوك، تــح: حممــد أبــو الفضــل ابراهيــم، )ط2، دار املعــارف، مــرص، 

1969م(.

بــن  أمحــد  العبــاس  أبــو  الديــن  شــهاب  العســقاين،   -17
حممد)ت923هـــ/1517م(، إرشــاد الســاري لــرشح صحيح البخــاري، )ط1، 

1996م(. بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

بــن  عــي  بــن  أمحــد  الديــن  شــهاب  القلقشــندي   -18
ــرة،  ــة، القاه ــة االمري ــى، )املطبع ــح االعش أمحد)ت821هـــ/1418م(، صب

. ) 1م 9 1 3

19- القنــدوزي، ســلان بــن ابراهيم)ت1294هـ/1876م(، خمتــرص ينابيع 
املــودة لــذوي القربــى، )ط1، دار العلــوم، بــروت، 2006م(.

20- ابــن قتيبــة، أبو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم)ت276ه/889م(، املعارف، 
تــح: الدكتــور ثروت عكاشــة، )ط4، دار املعــارف، 1969م(

ــكايف،  ــول ال ــوب)ت329ه/940م(، أص ــن يعق ــد ب ــي، حمم 21- الكلين
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)ط1، دار املرتــى، بــروت، 2005م(

ــر)ت774ه/1372م(،  ــن عم ــاعيل ب ــن اس ــاد الدي ــر، ع ــن كث 22- اب
)مكتبــة املعــارف، بــروت، 1991م(

23- ابــن املغــازيل، أبــو احلســن عــي بــن حممــد)ت483ه/1090م(، مناقب 
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب، تــح: أبــو عبــد الرمحــن تركــي بــن عبــد اهلل 

الوادعــي، )ط3، دار األثــار، اليمــن، 2003م(
ــة يف  ــول املهم ــد)ت855ه/1451ه(، الفص ــن حمم ــي ب ــي، ع 24- املالك

ــم، 1422ه( ــة رسور، ق ــري، )مطبع ــامي الغري ــح: س ــة، ت ــة األئم معرف
25- املفيــد، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن حممــد بــن النعــان)ت413ه/1022م(، 
االرشــاد يف معرفــة حجــج اهلل عــى العبــاد، تــح: مؤسســة أهــل البيــت إلحيــاء 
ــرص  ــيعة يف خمت ــار الش ــت، 2008م(، مس ــل البي ــة أه ــرتاث، )ط2، مؤسس ال

تواريــخ الشــيعة، تــح: الشــيخ مهــدي نجــف، )ط1، مطبعــة مهــر، 1413ه(
26- حممــد بــن ســعد بــن منيــع)ت230ه/844م(، الطبقــات، تح:دكتــور 

عــي حممــد عمــر، )ط1، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، 2001م(
ــن )ت345هـــ/956م(،  ــن احلس ــي ب ــن ع ــو احلس ــعودي، أب 27- املس

التنبيــه واإلرشاف، )مكتبــة الشــؤون اإلســامية، مــرص، 1938م(
28- ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن عــي)ت711ه/1311م(، لســان 

ــروت، د. ت( ــادر، ب ــرب، )دار ص الع
ــم،  ــارب األم ــرازي)421ه/1030م(، جت ــي ال ــو ع ــكويه، أب ــن مس 29- اب

ــران، 2001م( ــي، )ط1، دار رسوش، طه ــم امام ــو القاس ــور اب ــح: الدكت ت
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30- املجلي، 
31- النويــري، شــهاب الديــن أمحــد بن عبــد الوهــاب)ت733ه/1332م(، 
هنايــة األرب يف فنــون األدب، تــح: دكتــور مفيــد قميحــة، )دار الكتــب العلمية، 

2004م( بروت، 
32- اهليثمــي، نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر)ت807ه(/1404م(، جممــع 

ــد ومنبــع الفوائــد، )دار الكتــاب العــريب، د. ت( الزوائ
بــن  بــن وهــب  بــن جعفــر  يعقــوب  أيب  بــن  اليعقــويب، أمحــد   -33
ــا، )ط1،  ــد األمــر مهن ــح: عب ــخ اليعقــويب، ت واضــح)ت284ه/897م(، تاري

2001م( بــروت،  األعلمــي،  مؤسســة 
ثانيا: املراجع

ــب،  ــم، حل ــة، )ط1، دار القل ــرة النبوي ــي، الس ــن زين ــد ب ــان، أمح 1- دح
1996م(

2- كــال، مجيــل، حــوار حــول الغديــر، )ط2، جلنــة ســيد الشــهداء، 
2008م( الكويــت، 

3- األمينــي، عبــد احلســن أمحــد، الغديــر، )ط1، مؤسســة األعلمــي، 
1994م( بــروت، 

4- مســعود، جــران، معجــم لغــوي عــرصي، )ط7، دار العلــم للمايــن، 
بــروت، 1992م(

ــر،  ــن، )دار الفك ــرن العرشي ــارف الق ــرة مع ــد، دائ ــد فري ــدي، حمم 5- وج
ــروت، 1971م ب
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م. م. حم�سن وهيب عبد النا�سر ال�سعداوي

اأول - مقدمة

بســم اهلل وبــاهلل وعــى ملــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه والــه ومــن واالهــم، 
وال ســّيا بقيــة اهلل واحلمــد هلل، والّلعــن الدائــم عــى الظاملــن املســتكرين أعــداء 

اهلل.

الغديــر ظاهــرة رمحــة اهلل وحجــة بالغــة لــه عــى عبــاده، فالــذي يطّلــع عــى 
تلــك الظاهــرة جيــد فيهــا احلجــة والبيــان، حتاكــي القــرآن، وتفــر آياتــه وتنطــق 
ــن  ــًا م ــكل ضابط ــن وتش ــر الدي ــح جوه ــا، وتوض ــد ُأصوهل ــرة، وتوك بالفط

ــه. ضوابــط صحت

ــان تلــك احلجــة وغاياهتــا الســامية يف أصــل  ــا يف هــذا البحــث بي ومــا يمن
ــق اهلل. ــل خلل ــا ال تبدي ــاس عليه ــر اهلل الن ــي فط ــرة الت ــن والفط الدي

1- ماهية الغدير:

يف كشــف اليقــن: )وملَّــا قــى النبــيُّ - صــىَّ اهلل عليــه وآلــه - احلــجَّ 
رحــل إىل املدينــة بمــن معــه مــن املســلمن حتــى وصــل إىل غديــر خــم، وهــو 
ــزل هــو  ــه واملرعــى، فن ــاء في ــزول، لعــدم وجــود امل ليــس موضعــًا يصلــح للن
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ــْغ مَــا ُأنــِزَل إَِليْــكَ مِــن رَّبِّــكَ  واملســلمون حيــث نــزل عليــه: }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاِس{ لعلــم اهلل - تعاىل  ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ ــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ وَإِن لَّ
ــيُّ  ــزل النب ــم فن ــاس إىل باده ــن الن ــر م ــه كث ــل عن ــر انفص ــاوز الغدي - إْن جت
ــه وكان يومــًا شــديد احلــر فأمــر بدوحــات فقــم مــا حتتهــا  ــه وآل صــىَّ اهلل علي
ــادى  ــمَّ ن وأمــر بجمــع الرحــال يف ذلــك املــكان ووضعهــا عــى شــبه املنــر، ث
بالصــاة اجلامعــة فاجتمعــوا وكان أكثرهــم يشــّد الــرداء عــى قدميــه مــن شــّدة 
احلــر، ثــمَّ صعــد - صــىَّ اهلل عليــه وآلــه - املنــر ودعــا أمــر املؤمنــن - عليــه 
ــة وقــال: »إينِّ ُدعيــت  الســام - ومحــد اهلل ووعــظ وأبلــغ ونعــى نفســه إىل األُمَّ
ــف  ــم، وإينِّ خملِّ ــن أظهرك ــن ب ــوق م ــي خف ــان منِّ ــد ح ــب وق ــك أْن ُأجي ويوش
ــا لــن  فيكــم مــا إْن متســكتم بــه لــن تضلــوا، كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي، وإهنَّ
يفرتقــا حتــى يــردا عــيَّ احلــوض«، ثــمَّ نــادى بأعــى صوتــه: »أ لســت َأوىل منكــم 
بأنفســكم؟«، قالــوا: بــى، فقــال هلــم: وقــد أخــذ بضبعــي عــيٍّ - عليــه الســام 
- فرفعهــا حتــى رئــي بيــاض إبطيهــا: »فمــن كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله، اللهــم 
واِل مــن وااله وعــاِد مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه«، ثــمَّ نــزل 
فصــىَّ ركعتــن، ثــمَّ زالــت الشــمس فصــىَّ بالنــاس ونــزل يف خيمــة وأمــر عليــًا 
- عليــه الســام - أْن ينــزل بإزائــه يف خيمــة، ثــمَّ أمــر املســلمن أْن يدخلــوا عــى 
عــيٍّ - عليــه الســام - فوجــًا فوجــًا ليهنئــوه ويســّلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، 
ــت  ــيُّ أصبح ــا ع ــك ي ــٍخ ل ــٍخ ب ــال: ب ــر وق ــة عم ــب يف التهنئ ــن أطن وكان فيم

مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن ومؤمنــة()1).

109. تذكرة اخلواص: 35، نقلها  )1) املستدرك عى الصحيحن للحاكم النيسابوري: 3/ 
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ــرة  ــون ظاه ــدت، لتك ــذا ب ــم(، وهك ــر خ ــر )غدي ــة الغدي ــي قص ــذه ه ه
ربانيــة، وحجــة إهليــة، وحديــث الركبــان، وضابطــًا لصحــة الديــن عــى مــدى 

ــان.. ــي اإلنس ــى بن ــر هلل ع ــدًا أك ــان وعي األزم

2- الغدير مل يكن �سدفة مطلقًا:

فحــوى مــا جــاء يف الغديــر؛ مل يكــن صدفــة، ومل يفاجــئ أحــدًا مــن املســلمن 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيُّ ص ــه النب ــاء ب ــا ج ــك ألَنَّ م ــر؛ وذل ــع الغف ــك اجلم يف ذل
ــا هــو توكيــد ملــا نزلــت مــن قبــل بــه مئــات اآليــات  يف )زمــكان( الغديــر، إّن
املحكــات يف كتــاب اهلل يف حــقِّ عــيٍّ وواليــة عــيٍّ وإمامــة عــيٍّ وخافتــه، وهــو 
ــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه والــه مكــررًا مــن أحاديــث  ــد ب أيضــًا تــو كيــد ملــا مّه
ووصايــا يف حــقِّ عــيٍّ وخافــة عــيٍّ بعــده ويف منزلــة عــيٍّ منــه ويف إمامــة عــيٍّ 
ــه ســيحارب عــى التأويــل كــا حــارب هــو صــىَّ  ــه كنفســه وأنَّ عــى النــاس، وأنَّ

اهلل عليــه والــه عــى التنزيــل.

فقــد جــاء يف اإلرشــاد: )يف ذكــر مــا جــرى بعــد خطبــة النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه 
ــرة  ــت الظه ــه - وكان وق ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــزل ص ــّم ن ــر -: ث ــوم الغدي ــه ي وآل
- فصــّى ركعتــن، ثــّم زالــت الشــمس، فــأّذن مؤّذنــه لصــاة الفــرض، فصــّى 
ــًا أن  ــر علّي ــه، وأم ــلَّم يف خيمت ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــس ص ــر، وجل ــم الظه هب
جيلــس يف خيمــٍة لــه بإزائــه، ثــّم أمــر املســلمن أْن يدخلــوا عليــه فوجــًا فوجــًا 

باختصار. مناقب ابن املغازيل: 16-26. اإلرشاد، للشيخ املفيد: 91. جممع البيان: 3/ 
223. كشف اليقن: 12/ 12.
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ــوه باملقــام، ويســّلموا عليــه بإمــرة املؤمنــن، ففعــل النــاس ذلــك كّلهــم،  فيهنّئ
ثــّم أمــر أزواجــه ومجيــع نســاء املؤمنــن معــه أن يدُخلــَن عليــه ويســلِّمَن عليــه 

بإمــرة املؤمنــن، فَفعلــَن()1).

ــألت  ــا إذا س ــل، أم ــا الرج ــة: أّي ــال حذيف ــة: )... ق ــر حلذيف ــصٍّ آخ ويف ن
ــل عــيِّ  ــا مــن تقــّدم قب ــه: أّم وفحصــت هكــذا، فاســمع وافهــم مــا ُأخــرك ب
بــن أيب طالــب عليــه الســام ممـّـن تســّمى بأمــر املؤمنــن، فإهّنــم تســّموا بذلــك 
ــام  ــه الس ــل علي ــإّن جرئي ــب ف ــن أيب طال ــيُّ ب ــا ع ــه، وأّم ــاس ب ــّاهم الن وس
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــه الرس ــهد ل ــاىل، وش ــن اهلل تع ــم ع ــذا االس ــّاه هب س
عــن ســام جرئيــل لــه بإمــرة املؤمنــن، وكان أصحــاُب رســوِل اهلل يدعونــه يف 

ــن()2). ــر املؤمن ــول اهلل بأم ــاة رس حي

ــن  ــيِّ ب ــن ع ــايل ع ــويس يف األم ــره الط ــة يذك ــر حلذيف ــف آخ ــاك موق وهن
ــا قــدم احلســن بــن عــيٍّ صلــوات اهلل عليهــا وعــّار بــن  علقمــة األنــاري: )مّل
ــه  ــض مرض ــو مري ــة وه ــرج حذيف ــاس، خ ــتنفران الن ــه يس ــارس رىض اهلل عن ي
ــم  ــاس وحّثه ــّرض الن ــن)3)، فح ــن َرُجل ــاَدى ب ــرج ُي ــه، فخ ــض في ــذي ُقب ال
ــن أراد -  ــال: أال م ــّم ق ــه، ث ــه ونرصت ــام وطاعت ــه الس ــيٍّ علي ــاع ع ــى اّتب ع

262، عن اإلمام الصادق عليه السام. وراجع  )1) اإلرشاد: 176/1. إعام الورى: 1/ 
البن  املناقب  ح1.   ،592  /2 واجلرائح:  اخلرائج  ح53.   ،311  /1 االحتجاج: 

شهرآشوب: 3/ 53.
)2) إرشاد القلوب: 322.

)3) أي َيمي بينها معتمدًا عليها؛ من َضعفه ومتايله )النهاية: 5/ 255).
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والــذي ال إلــه غــره - أن ينظــر إىل أمــر املؤمنــن حّقــًا حّقــًا، فلينظــر إىل عــيِّ 
ــرصوه()1). ــوه وان ــوازروه واّتبع ــام، ف ــه الس ــب علي ــن أيب طال ب

ــيٍّ  ــة ع ــة بيع ــى حذيف ــا أت ــد: مّل ــن أيب راش ــًا: )ع ــويس أيض ــايل للط ويف األم
عليــه الســام، رضب بيــده واحــدة عــى األُخــرى وبايــع لــه، وقــال: هــذه بيعــة 
ــر أو  ــش إاّل أصغ ــن قري ــد م ــده لواح ــع بع ــَو اهلل ال يباي ــًا، ف ــن حّق ــر املؤمن أم

أبــرت يــويّل احلــّق اســته!()2).

ويف املســتدرك عــى الصحيحــن عــن األســود بــن يزيــد النخعــي: مّلــا بويــع 
عــيُّ بــن أيب طالــب عليــه الســام عــى منــر رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 

قــال خزيمــة بــن ثابــت األنصــاري وهــو واقــف بــن يــدي املنــر:
فحسبنا  ــًا  ــّي ــل ع بــايــعــنــا  نــحــن  أبــو حــســٍن ممّــا نــخــاف مــن الــِفــَتــْنإذا 

ــُه  أّن بالناس  الــنــاس  َأوىل  ــاه  نَْنوجــدن وبالسُّ بالكتاب  قــريــٍش  ــُب  أَطـ

الُبَدْنفـــــإّن قـــريـــشـــًا مـــا تـــشـــّق غـــبـــارُه  َمر  الضُّ عى  يومًا  جرى  ما  إذا 

كــّلــِه  اخلـــر  ــن  م فيهم  ــذي  الـ وما فيهُم بعض الذي فيه من َحَسْن )3)وفــيــه 

وعليــه فــإنَّ البحــث ينقســم إىل: املبحــث األَّول: الغديــر توكيــد ملــا رّصح بــه 
القــرآن الكريــم واحلديــث النبــويُّ الرشيــف يف حــقِّ عــيٍّ عليــه الســام.

املبحــث الثــاين: الغديــر بيــان جلوهــر االعتقــاد بــاهلل تعــاىل فهــو ضابــط مــن 

)1) األمايل للطويس: 486، ح1065. 
)2) األمايل للطويس: 487، ح1066. 

البن  املناقب   .78  ،1 الغّمة:  كشف  4595؛   ،124  /3 الصحيحن:  عى  املستدرك   (3(
شهرآشوب: 195/3.
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ضوابــط صحــة الديــن وســامة الفطــرة.

ــي آدم  ــا لبن ــاة الدني ــار احلي ــة يف خي ــام اإلمام ــان مله ــث: بي ــث الثال املبح
ــة. ــا بمعصي ــوا منه ــي هبط ــة الت ــم إىل اجلن ودليله

نسأل اهلل تعاىل السداد والقبول فهو الغاية وهو أرحم الرامحن.

ثانيًا- املبحث الأول:

ــويُّ  ــث النب ــم واحلدي ــرآن الكري ــه الق ــا رّصح ب ــوص م ــد لنص ــر توكي الغدي
ــه الســام. الرشيــف يف حــقِّ عــيٍّ علي

ــا  ــرًا بديًي ــم كان أم ــوات اهلل عليه ــيِّ صل ــيٍّ للنب ــام ع ــة اإلم ــر خاف 1- أم
ــارك: ــويِّ املب ــد النب ــع يف العه ــه اجلمي يعرف

ــا  ــة يف إطاره ــنة النبوّي ــامي والس ــخ اإلس ــات يف التاري ــم املفارق ــن أه م
ــا مل تــورد أنَّ أحــدًا مــا أو مجاعــة، ســألوا النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه  العــام، أهنَّ
عّمــن يــي األمــر مــن بعــده؟! وهــذا ســببه واضــح جــدًا، وهــو أنَّ النبــيَّ صــىَّ 
ــة مــن  اهلل عليــه وآلــه، قــد جعــل جــواب هــذا األمــر معروفــًا وبدييــًا يف األُمَّ
خــال تكــرار البــّت فيــه، والتوكيــد عليــه وفيــا نــزل مــن كتــاب اهلل وفيــا نــصَّ 
عليــه هــو صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بأمــر مــن اهلل يف أزمنــة وأماكــن متعــددة.. ثــمَّ 
بــدا هــذا األمــر مؤكــدًا جــدًا واضحــًا فيــا يســمى برزيــة اخلميــس التــي ترويــا 

كلُّ كتــب الصحــاح عنــد العامــة واخلاصــة.

ــر  ــد أم ــه أْن يؤك ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــن الرس ــاب م ــاد األصح ــد اعت فق
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ــول يف  ــب الرس ــا طل ــذا عندم ــه؛ ول ــه ووزارت ــه وإمامت ــيٍّ وخافت ــة ع والي
مرضــه األخــر قرطاســًا ليكتــب هلــم كتابــًا لــن يضلــوا بعــده، عــرف الطاحمــون 
ــه يريــد أْن يكــرر ويؤكــد الواليــة واخلافــة لعــيٍّ عليــه الســام؛  يف املناصــب َأنَّ
ولذلــك امتنــع عليــه أحــد قيــادات احلــزب القــريش الــكاره ألمــر اهلل يف واليــة 
ــاهلل -  ــاذ ب ــول - والعي ــم الرس ــاب واهت ــن اخلط ــر ب ــام، عم ــه الس ــيٍّ علي ع
ــه علــم  ب فيــا بعــد عــن عمــر أنَّ باهلجــر وقــال: حســبنا كتــاب اهلل... ثــمَّ تــرَّ

ــه. ــه وآل مــا يف نفــس رســول اهلل صــىَّ اهلل علي

فقــد قــال عمــر بــن اخلطــاب مــّرة البــن العبــاس: )يــا عبــد اهلل عليــك دمــاء 
البــدن إْن كتمتنيهــا؛ أبقــى يف نفســه يشء مــن أمــر اخلافــة؟ قلــت: نعــم، قــال: 
أيزعــم أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه نــصَّ عليــه؟ قلــت: نعــم، وأزيــدك، 
ــول اهلل  ــن رس ــد كان م ــر: لق ــال عم ــدق، ق ــال: ص ــه، فق ــاَّ يدعي ــألت أيب ع س
ــغ)1)  ــد كان يزي ــذرًا، وق ــع ع ــة، وال يقط ــت حج ــول ال يثب ــن ق ــره ذرو م يف أم
ــًا مــا، ولقــد أراد يف مرضــه أْن يــرصح باســمه فمنعــت مــن ذلــك  يف أمــره وقت
ــش  ــه قري ــع علي ــة ال جتتم ــذه البني ــام، ال وربِّ ه ــى اإلس ــًة ع ــفاقًا وحيط إش
ــول اهلل  ــم رس ــا، فعل ــن أقطاره ــرب م ــه الع ــت علي ــا النتقض ــو وليه ــدًا، ول أب
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أينِّ علمــت مــا يف نفســه فأمســك، وأبــى اهلل إالَّ إمضــاء مــا 

ــم()2). حت

)1) الزيغ؛ هو احليود عن احلق إىل اجلور والظلم.
20. موسوعة اإلمام عي بن أيب طالب عليه  الباغة البن أيب احلديد: 21/  )2) رشح هنج 
السام يف الكتاب والسنة والتاريخ: 3/ 74. كشف اليقن: 463/ 562. كشف الغّمة: 

2/ 46. حلية األبرار: 2/ 258. بحار األنوار: 38/ 156.
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الحــظ اهتامــات عمــر الظاملــة لرســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بعــد اهتامــه 
باهلجــر، بوصفــه )يزيــغ( يف أمــر عــيٍّ عليــه الســام؟! وهــذه االهتامــات للــذي 
ال ينطــق عــن اهلــوى بحــدِّ ذاتــه كفــر ونفــاق، ولــوال الغديــر لــكان أمــر هــذا 
ــة، ولبقــي غــر معــروف مــع انتحالــه لصفــة الفــاروق. العلــج خافيــًا عــى األُمَّ

فأمــر خافــة عــيٍّ عليــه الســام بعــد الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كان أمرًا 
ــم  ــا تعل ــه ك ــة تعلم ــه، وكلُّ األُمَّ ــائبة في ــع ال ش ــًا للجمي ــًا معروف ــائعًا بديي ش
صاهتــا وصيامهــا وجهادهــا وبقيــة فروضهــا، فأمــر واليــة عــيٍّ عليــه الســام، 
، وإْن  يتكامــل مــع نــزول القــرآن ومل ينــزل قــط قــرآن يف أحــٍد كــا نــزل يف عــيٍّ

ــا نــزل تقريًعــا. نــزل يشء يف أحــٍد غــره فإنَّ

عــن ابــن عبــاس قــال: )ليــس مــن آيــة يف القــرآن }يــا أيــا الذيــن آمنــوا{ 
ــاب  ــلَّ أصح ــزَّ وج ــب اهلل ع ــد عات ــا، ولق ــا ورشيفه ــها وأمره ــيٌّ رأس إالَّ وع

ــًا إالَّ بخــر()1). حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف القــرآن ومــا ذكــر علي

، ال يفرتقان حتى َيِردا عَيَّ احلوض«)2). »عيٌّ مع القرآن والقرآن مع عيٍّ

وقــال عليــه الســام: <ذلــك القــرآن فاســتنطقوه ولــن ينطــق، ولكــن ُأخربكــم 

)1) فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل: 2/ 646، ح 1098. تاريخ اخللفاء للسيوطى: 171.
صحيح  حديث  هذا  قال  434؛   /10 النيسابوري:  للحاكم  الصحيحن  عى  املستدرك   (2(
األوسط  املعجم  خيرجاه.  ومل  مأمون،  ثقة  عقيصاء  هو  التيمي  سعيد  وأبو  اإلسناد 
للطراين: 11/ 105. املستدرك بتعليق الذهبي: 3/ 134، تعليق الذهبي يف التلخيص: 
صحيح، مجع اجلوامع أو اجلامع الكبر للسيوطي: 14495. أخرجه احلاكم: 3/ 134، 
رقم 4628، وقال: صحيح اإلسناد. وأخرجه أيضًا: الطراين يف الصغر: 2/ 28، رقم 

720. وف األوسط: 5/ 135، رقم 4880.
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.(1 عنه>)

وقــال عليــه الســام: <واهلل مــا نزلــْت آيــة إاّل وقــد علمــُت فيــا نزلــْت، وأيــن 
ــع، واعــرتف هبــا  ــّر هبــا اجلمي نزلــت، وعــى مــن نزلــت>)2)، وهــذه حقيقــة أق

ــام األُوىل. الصحابــة منــذ األّي

ــع أنَّ  ــويِّ الرفي ــكام النب ــذا ال ــن ه ــم م ــا أْن نفه ــرى يمكنن ــة ُأخ ــن جه م
ــه،  ــه الســام وواليت ــة عــى إمامــة عــيٍّ علي ــم أفضــل وثيقــة داّل القــرآن الكري
ــع  ــرآُن م ــأنه: »والق ــمّو ش ــه وس ــة بجالت ــام وناطق ــه الس ــيٍّ علي ــة ع وعظم

ــّي«. ع

ــذ  ــد من ــى أح ــذا ع ــَف ه ــة ومل خَيْ ــه يف األُمَّ ــرض نفس ــع ف ــذا الواق وإنَّ ه
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــد ق ــم، ولق ــرآن الكري ــزول الق ــام األُوىل لن األّي
ــيٌّ  ــوا{ إاّل وع ــَن َآَمنُ ــا الَِّذي َ ــا َأيُّ ــا }َي ــة فيه ــزل اهلل آي ــا أن ــك: <م ــًا لذل ــه بيان وآل

)1) هنج الباغة اخلطبة )180).
الصواعق   .124 اخللفاء:  تاريخ   .65 املؤبد:  الرشف   .338  /2 الكرى:  الطبقات   (2(
 /1 التنزيل:  شواهد   .398  /42 دمشق:  تاريخ   .196 العقول:  حتف   .76 املحرقة: 
45، ح38. املناقب للخوارزمي: 82/90 كّلها عن سليان األمحي عن أبيه. الصواعق 
عن  ح12،   ،17  /1 العّيايش:  تفسر  -؛  طلقًا   - بدل   - ناطقًا   - وفيه   127 املحرقة: 
سليان األعمش عن أبيه. حلية األولياء: 1/ 28. كفاية الكنجي: 90. كنز العال: 6/ 
396. إسعاف الراغبن: 162. تفسر العيايش: 1/ 17. تفسر الرهان: 1/ 17. بحار 
األنوار: 77/ 82. كنز العال: 13/ 128، ح36404. تاريخ ابن عساكر ترمجة اإلمام 

عيٍّ عليه السام: 3/ 25.
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ــا>)1). ــها وأمُره رأُس

ِذيــَن  َــا الَّ وقــال عبــد اهلل بــن عّبــاس: )ليــس مــن آيــة يف القــرآن فيهــا: }َيــا َأيُّ
َآَمنـُـوا{ إاّل وعــيٌّ رأُســها وأمُرهــا ورشيُفهــا. ولقــد عاتــب اهلل أصحــاب حمّمــد 

يف القــرآن، ومــا ذكــر علّيــًا إاّل بخــر()2).

وقال أيضًا: )ما نزل يف أحٍد من كتاب اهلل تعاىل ما نزل يف عّي()3).

ِذيــَن َآَمنـُـوا{ إاّل  َــا الَّ وقــال حذيفــة بــن اليــان: )مــا نزلــت يف القــرآن }َيــا َأيُّ
كان لعــيٍّ ُلبُّهــا وُلباهُبــا()4).

2- ع�سرات الآيات نزلت يف عليٍّ عليه ال�سالم:

قال جماهد: )نزلت يف عيٍّ سبعون آية، مل َيرَشكه فيها أحد()5).

وقــال عبــد الرمحــن بــن أيب ليــى: )لقــد نزلــت يف عــيٍّ ثانــون آيــة َصْفــوًا يف 
كتــاب اهلل، مــا يرشكــه فيهــا أحــد مــن هــذه األُّمــة()6).

)1) حلية األولياء: 1/ 64. تفسر العّيايش: 1/ 289، ح6، عن عكرمة، وح7 عن ابن عّباس 
وكامها نحوه من دون إسناٍد إليه صى اهلل عليه وآله. غاية املرام: 1/ 441.

 ،211  /11 الكبر:  املعجم   .1114 برقم   ،654  /2 حنبل:  البن  الصحابة  فضائل   (2(
برقم11687. تاريخ دمشق: 36342. تاريخ اخللفاء: 203. الصواعق املحرقة: 127. 

شواهد التنزيل: 1/ 64، برقم70 وليس فيها - رأسها -.
)3) تاريخ اخللفاء: 203. شواهد التنزيل: 1/ 52، برقم 49. كشف الغّمة: 1/ 314.

)4) شواهد التنزيل: 67/63/1. 
)5) شواهد التنزيل: 50/52/1 وص 51/53. 

)6) شواهد التنزيل: 55/55/1. 
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جــاء يف كشــف اليقــن يف فضائــل أمــر املؤمنــن للعامــة احلــي رضــوان اهلل 
ــه نــزل يف أمــر املؤمنــن - عليــه الســام  عليــه: فيــا ورد مــن طريــق اجلمهــور أنَّ
ــزل  ــا أن ــال)2): م ــاس ق ــن عب ــه اخلوارزمــي)1): عــن اب ــا نقل - مــن القــرآن: م

ذِيــنَ آمَنُــوا{ إالَّ وعــيُّ رأســها وأمرهــا. اهلل - تعــاىل - آيــة فيهــا }يَــا َأيُّهَــا اَلّ

ونقــل ابــن مردويــه احلافــظ)3) بإســناده إىل ابــن عبــاس قــال: )مــا يف القــرآن 
آيــة وعــيٌّ رأســها وقائدهــا(.

وبإســناده عــن عــيٍّ - عليــه الســام -)4) قــال: »نــزل القــرآن أرباعــًا: فربــع 
فينــا، وربــع يف عدونــا، وربــع ســر وأمثــال، وربــع فرائــض وأحــكام، ولنــا كرائــم 
القــرآن«، وعــن ابــن عبــاس)5): )مــا نــزل يف أحــد مــن اهلل عــزَّ وجــلَّ مــا نــزل 
يف عــيٍّ عليــه الســام(، وعــن جماهــد)6) قــال: )نــزل يف عــيٍّ - عليــه الســام - 

ســبعون آيــة(.

قولــه تعــاىل: }إِنَّ الَّذِيــنَ َآمَنُــوا وَعَمُِلــوا الصَّالِحَــاتِ سَــيَجْعَُل َلهُــمُ الرَّحْمَــنُ 
وُدًّا{)7(، قــال الــراء: قــال رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لعــيٍّ بــن أيب طالب 

)1) مناقب اخلوارزمي / 188. 
)2) املصدر: قال: قال رسول اهلل - صى اهلل عليه. 

)3) كشف الغمة يف معرفة األئمة، أليب الفتح اإلربي: 1/ 314، نقًا عن مناقب ابن مردويه.
)4) م. ن.
)5) م. ن. 
)6) م. ن.

)7) سورة مريم، اآلية: 96.
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ــدك  ــدك عهــدًا واجعــل يل عن ــا عــيُّ قــل: اللهــم اجعــل يل عن ــه الســام: »ي علي
ودًا واجعــل يف صــدور املؤمنــن مــودة«، فنزلــت. وأورد هــذا احلديــث مــن عــّدة 

طــرق)1).

وقولــه تعــاىل: }لِــُكلِّ َقــوْمٍ هَــادٍ{)2) قــال ابــن عبــاس: قــال رســول اهلل - 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه -: ملــا نزلــت: }إِنَّمَــا َأنـْـتَ مُنْــذِرُ{ وأومــأ بيــده إىل صــدره 
ــدون  ــدي املهت ــك يقت ــال: »ب ــيٍّ وق ــده إىل ع ــار بي ــادٍ{ وأش ــوْمٍ هَ ــُكلِّ َق }لِ

ــدي«)3). بع

هــذه الباقــة العبقــة مــن الروايــات الرشيفــة ُتنبــئ عــن واقــع صنعــه القــرآن 
الكريــم لعــيٍّ عليــه الســام يف عهــد صاحــب الرســالة وعــى يديــه وبتصديقــه 
وتكــرار تأكيــده صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أفضلّيــة عــيٍّ عليــه الســام بــا ال يفوقــه 
ــًا  ــًا ومكان ــر زمان ــذا فالغدي ــه؛ ول ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــوى رس ــٌد س أح
ــا جــاء يف إطــار التوكيــد  وحادثــًا وحديثــًا؛ مل يكــن صدفــة وال أمــرًا عفويــًا، إنَّ

املســتمر لبقــاء الديــن وحفظــه.

3- مل ينزل يف خ�سوم عليٍّ عليه ال�سالم من ال�سحابة املتخلفني اإل التقريع 

والتبكيت)4):

)1) كشف الغمة يف معرفة األئمة: 1/ 314.
)2) سورة الرعد، اآلية: 7.

)3) كشف الغمة: 1/ 314. 
ة، أي غلبه. )4) الصحاح يف اللغة: 1/ 50: الَتْبكْيُت كالتقريع والتعنيف. وَبَكَتَه باحُلجَّ
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ــاق  ــى اإلط ــة ع ــن الصحاب ــٌد م ــاك أح ــس هن ــه لي ــر إىل أنَّ ــي أْن نش بق
ــون  ــا الباق ــي، أمَّ ــح الوح ــن مدي ــام م ــه الس ــيٌّ علي ــه ع ــي ب ــا حظ ــي ب حظ
مــن املتخلفــن )الذيــن تقدمــوا عــى أمــر املؤمنــن عــيٍّ عليــه الســام خلافــة 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه(، فــا أدنــى حــظ هلــم مــن احلديــث النبــويِّ 
باخلافــة أو اإلمامــة وال مــن القــرآن عــى التحقيــق، بــل قــد يكــون نــزل فيهــم 
تقريــع وتكبيــت، وكثــرًا مــا أظهــروا خوفــًا وفرقــًا مــن أْن ينــزل فيهــم قــرآن 

ــرآن. ــم ق ــزل فيه ــوا أْن ين ــا خاف ــًا مل ــًا صادق ــرون إيان ــوا يضم ــو كان ول

ــيئًا  ــا ش ــزل اهلل فين ــا أن ــة: )م ــن عائش ــه ع ــاري يف صحيح ــرج البخ ــد أخ فق
ــذري()1). ــزل ع ــه أن ــرآن إالَّ أنَّ ــن الق م

ويبعــد أْن ينــزل لصالــح أبيهــا أيب بكــر قــرآن وال تعلمــه، مــع شــّدة حرصهــا 
عــى رفعــة شــأنه، كــا دلَّ عليــه تقديمهــا لــه يف منصــب نبــيِّ اهلل ووليــه.

وأيضــًا فلــو نــزل لصاحلــه آيــة واحــدة الحتــج هبــا يــوم الســقيفة، ومل حيتــج 
ــلان وأيب ذر  ــداد وس ــام واملق ــه الس ــيٍّ علي ــاع ع ــش، المتن ــن قري ــة م باألئم

وعــار والزبــر ومجاعــة آخريــن عــن بيعــة أيب بكــر.

وأيضــًا لــو كان هــو املــراد باألتقــى لقولــه تعــاىل: }إِنَّ َأْكرَمَُكــمْ عِنْــدَ 
ــَم قــال أبــو بكــر عــى املنــر: )أقيلــوين أقيلــوين لســت  ــهِ َأتَْقاُكــمْ{)2)، فِل اللَّ
ــر  ــة أيب بك ــاب: )إنَّ بيع ــن اخلط ــر اب ــال عم ــم(؟)3)، ومِلَ ق ــيٌّ فيك ــم وع بخرك

)1) صحيح البخاري: 6/ 42، تفسر سورة األحقاف.
)2) سورة احلجرات، اآلية: 13.

)3) الرصاط املستقيم للبيايض: 3/ 90-88.
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كانــت فلتــة وقــى اهلل املســلمن رشهــا! ومــن عــاد ملثلهــا فاقتلــوه()1)، فبيعــة أيب 
ــة منهــا. بكــر كانــت رشًا باعرتافهــم وقــى اهلل األُمَّ

فالواقــع أنَّ القــرآن كان قــّرع بالصحابــة الظانــن املتخلفــن )الذيــن اختــاروا 
ــة ترعــوي، فمــن املتفــق عــى  الســلطة واحلكــم( دون اختيارهــم هلــا لعــّل األُمَّ
صحتــه عنــد كلِّ املســلمن أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أعتــم)2) بالعشــاء 
حتــى نــاداه عمــر: الصــاة)3)! نــام النســاء والصبيــان، فخــرج)4)! وقــال: مــا 
كان لكــم أْن تــرزوا)5) رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى الصــاة، وذلــك 
حــن صــاح عمــر بــن اخلطــاب)6) وقــد قــال اهلل تعــاىل: }اَل تَرَْفعُــوا َأصْوَاتَُكــمْ 
َفــوَْق صَــوْتِ النَِّبــيِّ وَاَل تَجْهَــرُوا َلــهُ بِالَْقــوِْل َكجَهْــِر بَعْضُِكــمْ لِبَعْــٍض َأن تَحْبَــَط 
َأعْمَاُلُكــمْ وََأنُتــمْ اَل تَشْــعُرُونَ{، فجعــل ذلــك حمبطــًا للعمــل، وقــال تعــاىل: 
}إِنَّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــن وَرَاءِ الْحُجُــرَاتِ َأْكَثرُهُــمْ اَل يَعْقُِلــونَ * وََلــوْ َأنَّهُــمْ 

ــهُ َغُفــورٌ رَّحِيــمٌ{. ــى تَْخــرُجَ إَِليِْهــمْ َلــَكانَ خَيْــرًا لَّهُــمْ وَاللَّ صَبَــرُوا حَتَّ

ــن أيب  ــد اهلل ب ــا تــويف عب ــه ملَّ ــن اخلطــاب: أنَّ ــن عمــر ب ــد اهلل ب ويف مســند عب

)1) اجلمع بن الصحيحن البخاري ومسلم: 1/ 28.
أي  يعتموا:  وحتى  أخره،  إذا  وعتمه:  اليء  أعتم   .181/  3 األثر:  ابن  هناية  يف  قال   (2(

يدخلوا يف عتمة الليل، وهي ظلمته.
)3) يف املصدر: إّن عائشة قالت: )أعتم رسول اهلل صى اهلل عليه وآله بالعشاء ويف كشف احلق: 

بالصاة(.
)4) يف املصدر: فخرج رسول اهلل صى اهلل عليه وآله.

)5) يف هنج احلق: وما كان لكم أن تنذروا.
)6) إىل هنا جاء يف صحيح مسلم: 1/ 241. صحيح البخاري: 1/ 141.
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ســلول جــاء ابنــه عبــد اهلل إىل رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فقــام رســول اهلل 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ليصــيِّ عليــه، فقــام عمــر فأخــذ بثــوب رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه، فقــال: يــا رســول اهلل! أتصــّي عليــه وقــد هنــاك ربُّــك أن تصــيِّ 
ــال:  ــاىل ق ــرين اهلل تع ــا خ ــه: إنَّ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــه؟! فق علي
}اسْــَتْغفِرْ َلهُــمْ َأوْ اَل تَسْــَتْغفِرْ َلهُــمْ إِن تَسْــَتْغفِرْ َلهُــمْ سَــبْعِنَ مَــرَّةً...{ وســأزيد 
ــه  ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــه رس ــىَّ علي ــق.. فص ــه مناف ــال: إنَّ ــبعن، ق ــى الس ع

وآلــه، وهــذا ردٌّ عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

ويف اجلمــع يف الصحيحــن مــن مســند عائشــة، قالــت: كانــت أزواج رســول 
اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خترجــن ليــًا إىل ليــل قبــل املصانــع، فخرجــت ســودة 
بنــت زمعــة فرآهــا عمــر وهــو يف املجلــس، فقــال: عرفتــك يــا ســودة! فنزلــت 

آيــة احلجــاب عقيــب ذلــك(.

وكلُّ هــذا يــدلُّ عــى ســوء أدب عمــر حيــث كشــف ســرت زوجــة النبــيِّ صىَّ 
اهلل عليــه وآلــه ودلَّ عليهــا أعــن النــاس وأخجلهــا، ومــا قصــدت بخروجهــا 
ــا  ــه إىل ختجيله ــها، وأي رضورة ل ــة نفس ــاس وصيان ــن الن ــتتار ع ــًا إالَّ االس لي

حتــى أوجــب ذلــك نــزول القــرآن.

ــام،  ــه الس ــيٍّ علي ــب ع ــًا بمناق ــزل دوم ــا، ين ــا رأين ــم ك ــرآن الكري فالق
ــا ينــزل بســوء أفعاهلــم وبتبكيتهــم. وتقريــع خصومــه وإنَّ كلَّ مــن نــزل هبــم فإنَّ

4- كان النقالبيون يخافون نزول القراآن ويت�ساءلون من خوفهم: اأنزل يف 

قراآن؟!
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قــال اهلل تعــاىل يف وصــف املنافقــن }وَإَِذا رََأيَْتهُــمْ ُتعِْجبُــكَ َأجْسَــامُهُمْ وَإِنْ 
يَُقوُلــوا تَسْــمَعْ لَِقوْلِِهــمْ َكَأنَّهُــمْ خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ يَحْسَــبُونَ ُكلَّ صَيْحَــةٍ عََليِْهــمْ هُــمُ 

الْعَــدُوُّ َفاحَْذرْهُــمْ َقاتََلهُــمُ اهلل َأنَّــى يُؤَْفُكــونَ{.

ــيُّ  ــا النب ــد دفعه ــراءة، وق ــورة ب ــة س ــن قص ــاح م ــاء يف الصح ــا ج الً - م َأوَّ
ــاَّ ســار غــر  ــذ هبــا عهــد املرشكــن، )فل ــه إىل أيب بكــر لينب ــه وآل صــىَّ اهلل علي
بعيــد نــزل جرئيــل عليــه الســام عــى النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه فقــال: »إنَّ اهلل 
يقرئــك الســالم ويقــول لــك: ال يــؤدي عنــك إالَّ أنــت أو رجــل منك«، فاســتدعى 
رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عليــًا عليــه الســام وقــال لــه: »اركــب ناقتــي 
ــذ  ــة فانب ــا إىل مك ــض ب ــده، وام ــن ي ــراءة م ــذ ب ــر، فخ ــا بك ــق أب ــاء، واحل العضب
بــا عهــد املركــن إليهــم، وخــر أبــا بكــر بــن أن يســر مــع ركابــك، أو يرجــع 
إيّل«، فركــب أمــر املؤمنــن عليــه الســام ناقــة رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
العضبــاء، وســار حتــى حلــق بــأيب بكــر، فلــاَّ رآه فــزع مــن حلوقــه بــه واســتقبله 
ــا احلســن؟ أســائر أنــت معــي أم لغــر دلــك؟ فقــال  ــا أب ــم جئــت ي وقــال: في
ــرين أْن  ــه أم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــام: »إّن رس ــه الس ــن علي ــر املؤمن أم
أحلقــك فأقبــض منــك اآليــات مــن بــراءة أنبــذ بــا عهــد املركــن إليهــم وأمــرين 
أن ُأخــرك بــن أْن تســر معــي أو ترجــع إليــه«، فقــال: بــل أرجــع إليــه، وعــاد إىل 
النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، فلــاَّ دخــل عليــه قــال: يــا رســول اهلل إنَّــك أهلتنــي 
ألمــر طالــت األعنــاق إيلَّ فيــه، فلــاَّ توجهــت لــه رددتنــي عنــه، مــا يل؟ أنــزل يفَّ 
قــرآن؟ فقــال لــه النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »ال ولكــنَّ األمــن جربئيــل عليــه 
ــه؛ ال يــؤدي عنــك إالَّ أنــت أو رجــل منــك،  الســالم هبــط إيلَّ عــن اهلل عــزَّ وجــلَّ بأنَّ
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ــد  ــذ العه ــهور، وكان نب ــث مش «، يف حدي ــيٌّ ــي إالَّ ع ــؤدي عن ــي، وال ي ــيٌّ من وع
ــة القــدر،  خمتصــًا بمــن عقــده أو بمــن يقــوم مقامــه يف فــرض الطاعــة، وجال
ــه يف  ــرتض علي ــه، وال يع ــاب بفعال ــن ال يرت ــام، وم ــة، ورشف املق ــو الرتب وعل
ــى  ــم م ــم بحك ــإذا حك ــره، ف ــره أم ــد، وأم ــس العاق ــو كنف ــن ه ــه، وم مقال

واســتقر، وأمــن االعــرتاض(.

ــه -  ــه -وآل ــح البخــاري: أنَّ رســول اهلل صــىَّ اهلل علي ــًا- جــاء يف صحي ثاني
ــًا،  ــه لي ــر مع ــاب يس ــن اخلط ــر ب ــفاره، وعم ــض أس ــر يف بع ــلَّم كان يس وس
فســأله عمــر عــن يشء، فلــم جيبــه، ثــمَّ ســأله فلــم جيبــه، ثــمَّ ســأله فلــم جيبــه، 
ــك عمــر، نــزرت رســول اهلل ثــاث مــرات، كلُّ ذلــك  فقــال عمــر: ثكلتــك ُأمُّ
مل جيبــك، قــال عمــر: فحركــت بعــري، حتــى تقدمــت أمــام النــاس، وخشــيت 
أن ينــزل يفَّ قــرآن، فلــم أنشــب أن ســمعت صارخــًا يــرصخ، قــال: قلــت: لقــد 

خشــيت أْن يكــون نــزل يفَّ قــرآن!.

ــاك  ــًا، وهن ــرآن رصحي ــع الق ــوء م ــن الس ــة الظان ــال الصحاب ــو ح ــذا ه ه
ــنْ  ــاىل: }ومِمَّ ــه تع ــام كقول ــح لإلس ــلهم يف النص ــد فش ــذي يفي ــح ال التلمي
عْــرَاِب مُنَافُِقــونَ وَمِــنْ َأهْــِل الْمَدِينَــةِ مَــرَدُوا عََلــى النَِّفــاقِ اَل  حَوَْلُكــمْ مِــنَ اْلَ

بُهُمْ مَرَّتَيْــِن ُثــمَّ يُــرَدُّونَ إَِلــى عَــَذاٍب عَظِيــٍم{. تَعَْلمُهُــمْ نَحْــنُ نَعَْلمُهُــمْ سَــنُعَذِّ

خاصــة القــول: إنَّ القــرآَن وحــُي اهللِ الصــادح بأمــره وبوجــود النبــيِّ صــىَّ 
ــة صنــع واقعــًا خاصــًا لعــيٍّ عليــه الســام مل ينازعــه فيــه  اهلل عليــه وآلــه يف األُمَّ
أحــد عــى اإلطــاق، يعضــده مــا يؤكــده النبــيُّ ويكــرره يوميــًا مــن واليــة عــيٍّ 
ــه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى، حتــى صــار أمــر  وخافتــه مــن بعــده وأنَّ
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خافتــه عليــه الســام للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أمــرًا بدييــًا معتــادًا بالنســبة 
ــل  ــد اغتي ــر ليؤكــد هــذا الواقــع، وق ــة واحــدًا واحــد، وجــاء الغدي ــكلِّ األُمَّ ل
هــذا الواقــع يف يــوم الســقيفة بمؤامــرة معــدة مســبقًا بدؤوهــا يف رزيــة اخلميــس.

5- ا�ستغراب الغائبني تغري الواقع البديهي بعد وفاة ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه 

واآله(

)اســتغرب الذيــن غابــوا عن الســقيفة، ثمَّ حــروا ليشــهدوا أنَّ واقعــًا منقلبًا 
عــى املعتــاد والبديــي يف عهــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه؛ قــد اســتجد كا 
ــًا بالشــام، فقــدم وقــد  هــي احلــال مــع بريــدة األســلمي، فــإنَّ بريــدة كان غائب
بايــع النــاس أبــا بكــر، فأتــاه يف جملســه فقــال: يــا أبــا بكــر هــل نســيت تســليمنا 
ــا  ــال: ي ــًة مــن اهلل ورســوله؟ ق ــه الســام بإمــرة املؤمنــن، واجب عــى عــيٍّ علي
ــك غبــت وشــهدنا وإنَّ اهلل تعــاىل حيــدث األمــر بعــد األمــر، ومل يكــن  بريــدة إنَّ
اهلل ليجمــع ألهــل هــذا البيــت النبــوة وامللــك، وقــد روي خطــاب بريــدة أليب 

بكــر هبــذا املعنــى يف ألفــاظ خمتلفــة مــن طــرق كثــرة(.

ــمَّ  ــه يف وســط أســلم ث ــدة إىل أهلــه يف أســلم حتــى ركــز رايت وقــد عــاد بري
ــام: »يــا  قــال: ال ُأبايــع حتــى يبــاع عــيُّ بــن أيب طالــب، فقــال عــيٌّ عليــه السَّ
ــم  ــن اختالفه ــإنَّ اجتاعهــم أحــبُّ إيلَّ م ــاس، ف ــه الن ــل في ــا دخ ــل في ــدة ادخ بري
اليــوم«، وقــد أبــت أســلم أْن تبايــع، فقالــوا: مــا كنــا نبايــع حتــى يبايــع بريــدة 

لقــول النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه لريــدة »عــيٌّ وليُّكــم مــن بعــدي«.

ــي  ــوين حق ــروين أْن يظلم ــؤالء خ ــام: »إنَّ ه ــه السَّ ــيٌّ علي ــال ع ــال: فق ق



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

324

الجزء الرابع

وأبايعهــم، وارتــد النــاس حتــى بلغــت الــرّدة أحــدًا فاخــرتت أْن ُأظلــم حقــي وإْن 
فعلــوا مــا فعلــوا«.

ومنــذ أْن تغــر هــذا الواقــع الــذي صنعــه القــرآن والنبــيُّ لعــيٍّ صلــوات اهلل 
عليهــا وآهلــا إىل اليــوم منعــت الســنة مــن التدويــن ثــمَّ صــار وضــع احلديــث 
ــدر  ــى ق ــغ ع ــار الزي ــاق وص ــدم وس ــى ق ــه ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــى النب ع
مــا يدفــع املتخلفــن زورًا، للمزوريــن والوضاعــن أمثــال ســمرة بــن جنــدب 
ــر  ــى املناب ــبِّه ع ــام وس ــه الس ــيٍّ علي ــض ع ــى ُبغ ــت ع ــود تتال ــه يف عه وأمثال
ــم  ــا زال عل ــام م ــه الس ــًا علي ــا، إالَّ أّن علي ــم بغره ــح صاهت ــنَّة ال تص س
ــار اهلل تعــاىل وارتضــاؤه، نحياهــا  ــه خي اإلمامــة الســاري وقطبهــا وأبوهــا؛ ألّن

ــاء. ــر هلل يف األرض ويف الس ــدًا أك ــر عي ــاة الغدي ــًا بحي دوم

ثالثًا- املبحث الثاين:

ال�سطفاء والختيار: منهج الدين وجوهر الفطرة يوؤكده الغدير حادثًا 

وحديثًا

ــدره  ــث، ق ــه للعب ــدى ومل يرتك ــه س ــق مل خيلق ــق اخلل ــن خل ــاىل ح إنَّ اهلل تع
تقديــرًا ودبــره تدبــرًا وأحكــم أبعــاده وضبــط حــدوده، وليــس هنــاك فســحة 
ــة، وكلُّ  ــّدر بدّق ــم ومق ــار بعل ــر خمت ــه، كلُّ أم ــرة للتي ــاك ثغ ــث وال هن للعب
ُبعــد حمســوب برصامــة؛ أنــاط كونيــة حمــدودة، وســنن كونيــة بدييــة حاكمــة 
ــن، عــى وفــق  ــة معــدودة ال يفلــت مــن حاكميتهــا كائ مســتطيلة نافــذة مهيمن
ــنن،  ــاين س ــة لث ــاط خاضع ــتة أن ــة يف س ــات واقع ــب للكائن ــوين رات ــق ك نس
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ــق. ــك النس ــن ذل ــرج ع ــارات ال خت فاخلي

ولــذا فعندمــا يقول اهلل تعــاىل: }وَرَبُّــكَ يَْخُلــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَْخَتــارُ مَــا َكانَ 
ــهِ وَتَعَاَلــى عَمَّــا يُشْــِرُكونَ{، إّنــا هــذا القــول املبــارك  َلهُــمُ الْخِيَــرَةُ سُــبْحَانَ اللَّ
يفــّر فعــل النســق الكــوين الــذي ينشــط بــه الكــون وتســر عليــه الكائنــات، 
ــيئة  ــق مش ــى وف ــًا ع ــًا ومرشوط ــًا مرتابط ــاء كون ــده يف الفيزي ــا نج ــث ك حي
ــط كــا يقــول  ــة تقــول بالضب ــة الفيزيائي ــع جــلَّ وعــا، فاحلقيقــة الكوني الصان
اهلل تعــاىل: }وَرَبُّــكَ يَْخُلــقُ مَــا يَشَــاءُ وَيَْخَتــارُ مَــا َكانَ َلهُــمُ الْخِيَــرَةُ سُــبْحَانَ 

ــِرُكونَ{. ــا يُشْ ــى عَمَّ ــهِ وَتَعَاَل اللَّ

ــال،  ــن والك ــي احلس ــه ه ــق فخيارات ــن املطل ــو املحس ــبحانه ه ــا كان س وملَّ
ومــا خيتــاره ســبحانه هــو األفضــل دومــًا، فــإنَّ املختــار لــكلِّ ذلــك هــو العليــم 

ــمْ عََلــى عِْلــٍم عََلــى الْعَاَلمِــنَ{. ــمه: }وََلَقــدِ اخَْترْنَاهُ ــزَّ اس ــلَّ وع ــر ج اخلب

حتــى الترشيــع املنــزل إنَّــا هــو نصــوص خمتــارة ملــا جيــب فعلــه وملــا ال جيب، 
أو تشــخيص ملــا هــو ممنــوع وملــا هــو مبــاح، واحلــدود أيضــًا خمتــارة وحمســوبة... 
كلُّ ذلــك كــي ال خيــرج اإلنســان عــن النســق الكــوين حيــث خيــارات املحســن 

املطلــق تعــاىل ليكــون البــرش حمســنًا مرضيــًا مقبــوالً عنــد اهلل.

ــود،  ــذة يف الوج ــتطيلة ناف ــة مس ــة مهيمن ــة بديي ــنة كوني ــة س ــًا اإلمام فمث
ــه،  ــًا يرعيان ــًا أو ُأمَّ ــه أب ــد أنَّ ل ــاة فيج ــه للحي ــح عين ــن يفت ــان ح ــا اإلنس جيده
ــدَّ  ــمَّ ال ُب ــه، ث ــيخًا يف قبيلت ــمَّ ش ــه، ث ــدًا يف ُأرست ــه عمي ــد ل ــر جي ــا يك وعندم
ــه أو  ــم ملجتمع ــن حاك ــدَّ م ــمَّ ال ُب ــه ث ــٍد يف جيش ــه أو قائ ــٍر يف دائرت ــن مدي م
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رئيــس لدولتــه... إلــخ، تــرى ملــاذا ال ُبــدَّ مــن ذلــك؟ َمــْن اشــرتط ذلــك عــى 
ــاء  ــه وأعض ــد أنَّ كلَّ جوارح ــا جي ــت إليه ــه إن التف ــى يف نفس ــات؟ حت املجتمع
ــا تتحــرك بإمامــة عقلــه، فمــن اختــار لــه مــن ذاتــه إمامــًا حلــال أفضــل  بدنــه إنَّ
وأحســن، فهــل يمكــن أْن يــرتك النــاس بــا إمــام؟ وهــو تعــاىل يقــول إلبراهيــم 
عليــه الســام: }وَإِذِ ابَْتَلــى إِبْرَاهِيــمَ رَبُّــهُ بَِكلِمَــاتٍ َفَأتَمَّهُــنَّ َقــاَل إِنِّــي جَاعُِلــكَ 

ــنَ{. الِمِ لِلنَّــاِس إِمَامًــا َقــاَل وَمِــنْ ُذرِّيَّتِــي َقــاَل اَل يَنَــاُل عَهْــدِي الظَّ

وإنَّ ســؤال إبراهيــم عليــه الســام عــن اإلمامــة مــن بعــده، ذكــره اهلل تعــاىل 
بــأنَّ اإلمامــة ســنَّته وعهــده يف النــاس ال يناهلــا وال متــي إالَّ يف العــدول فقــط 

الِمِــنَ{. خيــارًا ورشطــًا الزمــًا ال ينفــك أبــدًا }َقــاَل اَل يَنَــاُل عَهْــدِي الظَّ

ــارشة،  ــخاص مب ــات ولأش ــٍب للكائن ــٍف وجمت ــار مصط ــاىل خمت ــاهلل تع ف
ــة. ــه املنزل ــوص كتب ــا نص ــة أو بوصاي ــنن الكوني ــال بالس ولأفع

ــن  ــو حمس ــاىل فه ــاه اهلل تع ــا اصطف ــار م ــاىل واخت ــاء اهلل تع ــا ش ــاء م ــن ش فم
مــريّض، ومــن خالــف خيــار اهلل واصطفــاءه فهــو مذنــب ملعــون مطــرود مــن 
ــن يرغــب عــن مّلــة إبراهيــم املصطفــى: }وَمَــنْ  رمحتــه؛ لــذا يقــول تعــاىل عمَّ
ــي  ــهُ فِ ــا وَإِنَّ ــي الدُّنْيَ ــاهُ فِ ــهُ وََلَقــدِ اصَْطَفيْنَ ــفِهَ نَْفسَ ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إاِلَّ مَــنْ سَ يَرَْغــبُ عَــنْ مِلَّ

ــنَ{. ــنَ الصَّالِحِ ــرَةِ َلمِ خِ اْلَ

والديــن هــو ممَّا اصطفاه اهلل مــن الترشيــع: }وَوَصَّــى بِهَــا إِبْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعُْقوبُ 
هَ اصَْطَفى َلُكمُ الدِّينَ َفاَ تَمُوُتنَّ إاِلَّ وََأنُْتمْ مُسْلِمُونَ{. يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّ

إذن فالرســل واألئمــة احلــّق والديــن هــم اصطفــاء واختيــار مــن اهلل تعــاىل 
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ــم:  ــم اهلل واصطفاه ــن اختاره ــر م ــة غ ــن األئم ــار م ــٍد أن خيت ــح ألح وال يص
ــهِ  اللَّ سُــبْحَانَ  الْخِيَــرَةُ  َلهُــمُ  َكانَ  مَــا  وَيَْخَتــارُ  يَشَــاءُ  مَــا  يَْخُلــقُ  }وَرَبُّــكَ 

يُشْــِرُكونَ{. عَمَّــا  وَتَعَاَلــى 

وجعــل اهلل تعــاىل اإلذعــان خليــار اهلل رشط اإليــان والرفــض عامــة املعصيــة 
ــةٍ  ــٍن وَاَل مُؤْمِنَ ــا َكانَ لِمُؤْمِ ــاىل: }وَمَ ــال تع ــاهلل- فق ــاذ ب ــال - والعي والض
ــِص  ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ َأمِْرهِ ــرَةُ مِ ــمُ الْخِيَ ــرًا َأنْ يَُكــونَ َلهُ ــوُلهُ َأمْ إَِذا َقَضــى اهلل وَرَسُ

ــهَ وَرَسُــوَلهُ َفَقــدْ َضــلَّ َضــاَاًل مُِبينًــا{. اللَّ

والقــرآن حمكــم واضــح يف معــاين االصطفــاء واالختيــار باعتبارمهــا جوهــرًا 
للديــن وأساســًا لترشيعاتــه وآدابــه وثقافتــه، ذلــك مــا سنناقشــه يف هــذا املبحــث 
ــة حيــث رغب  ألمهيتــه البالغــة يف تشــخيص االنحرافــات التــي حصلــت يف األُمَّ
ــرآن:  ــه الق ــا يصف ــه ك ــفه نفس ــى، فس ــم املصطف ــة إبراهي ــن مّل ــب ع ــن رغ م
ــاهُ فِــي الدُّنْيَــا  ــةِ إِبْرَاهِيــمَ إاِلَّ مَــنْ سَــفِهَ نَْفسَــهُ وََلَقــدِ اصَْطَفيْنَ }وَمَــنْ يَرَْغــبُ عَــنْ مِلَّ

ــهُ فِــي اْلخِــرَةِ َلمِــنَ الصَّالِحِــنَ{. وَإِنَّ

حــادث الغديــر وحديثــه جــاء يف إطــار منهــج االصطفــاء واالختيــار الربــاين 
ــارًا ضابطــًا يف صّحــة  ــر يف فحــواه معي ــه، وبذلــك يصــر الغدي ــدًا ل ــل وتوكي ب
ــدون  ــاين بعي ــن الفطــرة واملنهــج الرب ــه شــذاذ عــن الدي ــن، والرافضــون ل الدي

عنــه.

ــول  ــن الرس ــدر ع ــصٍّ ص ــرد ن ــادث أو جم ــرد ح ــن جم ــر إذًا مل يك فالغدي
ــا هــو يف واقعــه معيــار ضابــط يف صّحــة اعتقــاد املــرء  صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، إنَّ
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باإلســام ورقــي اعتقــاده وعمــق إيانــه ألنَّ يف فحــواه والتصديــق بــه حصانــة 
ــال. ــن الض ــًا م ــراف وضان ــن االنح م

رابعًا- املبحث الثالث:

التكويني  الكمال  مينحها  التي  الكونية  �سنة  الإمامة  �سنة  حاكمية  يوؤكد  الغدير 
للكائنات: 

1- الدين؛ لي�ش اإل عا�سم ومع�سوم ومعت�سم على �سبيل جناة:

ــق هــو كلُّ وســيلة عاصمــة مــن الضــال،  ــاه املطل ــن يف جوهــره ومعن الدي
يرشعهــا اهلل، العاصــم -، وجيســدها املعصــوم، يف ســلوكه قــوالً وفعــًا وتقريرًا، 
كــي يســتطيع الــذي يريــد االعتصــام عــى ســبيل النجــاة والفــوز برضــا اهلل تعاىل 
أْن يقتــدي بمجســدات املعصــوم يف واقــع اإلنســان واإلنســانية ويتأســى باإلمــام 

املختــار لتحقيــق معنــى اخلافــة يف األرض.

ــه الســبل..  فمــن مل يكــن عــى هــذه الســبيل)الدين احلــق(، فقــد تفرقــت ب
ــَتقِيمًا  ــي مُسْ ــَذا صِرَاطِ ــوم: }وََأنَّ هَ ــة املعص ــام وطاع ــاىل يف االعتص ــول تع يق
بِــهِ  َذلُِكــمْ وَصَّاُكــمْ  عَــنْ سَــِبيلِهِ  بُِكــمْ  َفَتَفــرََّق  السُّــبَُل  ِبعُــوا  تَتَّ َفاتَِّبعُــوهُ وَال 

ُقــونَ{. تَتَّ ُكــمْ  َلعَلَّ

ــا  ــه: }َفَأمَّ ــم آيات ــام يف حمك ــّص االعتص ــح خي ــان واض ــاىل يف بي ــال تع وق
ــهِ  ــهُ وََفْضــٍل وَيَهْدِيِهــمْ إَِليْ ــةٍ مِنْ ــيُدْخُِلهُمْ فِــي رَحْمَ ــوا بِــهِ َفسَ ــوا بِــاهلِل وَاعَْتصَمُ الَّذِيــنَ آمَنُ

مُسْــَتقِيمًا{. صِرَاطــًا 
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ــام يف جــواب هلشــام  يفــّر هــذا القــول العزيــز اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
ــام وهــو يفــر القــرآن بالقــرآن: <املعصــوم  عــن العصمــة، يف قولــه عليــه السَّ
هــو املمتنــع بــاهلل عــن حمــارم اهلل، وقــال تبــارك وتعــاىل: }وَمَــنْ يَعَْتصِــمْ بـِـاهلِل َفَقــدْ 

هُــدِيَ إَِلــى صِــرَاطٍ مُسْــَتقِيٍم{>.

ــام إىل ذات القصــد يف جــواب  وكــذا يشــر اإلمــام زيــن العابديــن عليــه السَّ
ــه  ــال علي ــوم؟ فق ــى املعص ــا معن ــول اهلل ف ــن رس ــا ب ــه: ي ــل ل ــا قي ــه عندم ل
ــوم  ــان إىل ي ــرآن، ال يفرتق ــو الق ــل اهلل ه ــل اهلل، وحب ــم بحب ــو املعتص ــام: <ه السَّ
القيامــة، واإلمــام يــدي إىل القــرآن، والقــرآن يــدي إىل اإلمــام، وذلــك قــول اهلل 

ــوَم{>. ــيَ َأْق ــي هِ تِ ــدِي لِلَّ ــرْآنَ يَهْ ــَذا الُْق : }إِنَّ هَ ــلَّ ــزَّ وج ع

لكنَّنــا علينــا أْن نفهــم أنَّ القــرآن خطــاب لــكلِّ البــرش، واملعصومــون 
ــار منصــوص  ــيٍّ أو رســول أو إمــام خمت حمــددون، فالعصمــة ال تكــون إالَّ يف نب
ــع؟ ــذا الواق ــر ه ــف نف ــًا، فكي ــًا ومكان ــه األرض زمان ــو من ــا ختل ــه، ف علي

يقــرر القــرآن وهــو احلــق أّن اهلل تعــاىل ال يعــذب حتــى يبعــث رســوالً، وأنَّ 
ــه تعــاىل ضمــن إيصــال تبليغاتــه إىل اجلميــع: لــكلِّ قــوٍم هــاٍد وأنَّ

بَِن َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل{. قال اهلل تعاىل: }َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

قال تعاىل: }إِنَّمَا َأنْتَ مُنْذِرٌ وَلُِكلِّ َقوْمٍ هَادٍ{.

رُونَ{. هُمْ يََتَذكَّ وقال تعاىل: }وََلَقدْ وَصَّْلنَا َلهُمُ الَْقوَْل َلعَلَّ

ــًا  ــًا صانع ــا خالق ــا أنَّ لن ــا أثبتن ــا مّل ــام: <إنَّ ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــن اإلم وع
متعاليــًا عنـّـا وعــن مجيــع مــا خلــق... ثــمَّ ثبــت ذلــك يف كلِّ دهــر وزمــان ممَّــا أتــت 
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بــه الرســل واألنبيــاء مــن الدالئــل والرباهــن، لكــي ال ختلــو أرض اهلل مــن حّجــة 
يكــون معــه علــم يــدلُّ عــى صــدق مقالتــه وجــواز عدالتــه>.

ــام أيضــًا قــال: <إنَّ األرض ال ختلــو إالَّ وفيهــا إمــام، كــي مــا  وعنــه عليــه السَّ
إْن زاد املؤمنــون شــيئًا ردَّهــم، وإْن نقصــوا شــيئًا أمتــه>.

ــدع  ــام: <إنَّ اهلل مل ي ــا السَّ ــادق عليه ــام الص ــر أو اإلم ــام الباق ــن اإلم وع
ــل>)1). ــن الباط ــقُّ م ــرف احل ــك مل يع ــوال ذل ــامل، ول ــر ع األرض بغ

ــام أّنــه قــال: <مل ختــُل األرض منــذ كانــت  وعــن اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
ــة:  ــذه اآلي ــا ه ــمَّ ت ــّق>، ث ــن احل ــون م ــا يميت ــا م ــي فيه ــامل حيي ــة ع ــن حّج م

بَِأْفوَاهِِهــمْ...{)2). ــهِ  اللَّ ُنــورَ  لِيُْطفُِئــوا  }يُِريــدُونَ 

ــام قــال: <إنَّ األرض ال ُتــرتك إالَّ بعــامل حيتــاج النــاس إليــه وال  وعنــه عليــه السَّ
حيتــاج إىل النــاس، يعلم احلــرام واحلــالل>)3).

ــب  ــخ فيطل ــم فراس ــرج أحدك ــال: <خي ــام ق ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
لنفســه دليــاًل وأنــت بطــرق الّســاء أجهــل منــك بطــرق األرض، فاطلــب لنفســك 

دليــاًل>)4).

وهكــذا تتــآزر البيانــات عــن املعصومــن كــا جــاءت عــن كتــاب اهلل العزيــز 

)1) م. ن.
)2) بحار األنوار، العامة املجلي: 23/ 37، ح65، و23/ 50، ح100.

)3) م. ن.
)4) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 184، ح10.
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أنَّ اإلمــام رضورة كوينــة هلل يف عبــاده مســتطيلة نافــذة مهيمنــة.

ــر،  ــن ُأويل األم ــواب ع ــام - يف اجل ــه السَّ ــا علي ــام الرض ــه اإلم ــذا يوّج ول
واألمــر بطاعتهــم -: <لعلــل كثــرة، منهــا: أّن اخللــق مّلــا وقفــوا عــى حــدٍّ حمــدود 
ــه مــن فســادهم مل يكــن يثبــت ذلــك وال  ــا في وُأمــروا أن ال يتعــدوا ذلــك احلــدَّ مل
ــا ال نجــد فرقــة مــن الفــرق وال  يقــوم إالَّ بــأْن جيعــل عليهــم فيــه أمينــًا... ومنهــا: أنَّ
ــا ال ُبــدَّ هلــم منــه يف أمــر الديــن  مّلــة مــن امللــل بقــوا وعاشــوا إالَّ بقّيــم ورئيــس ملَّ
ــًا  ــًا أمين ــًا قّي ــو مل جيعــل هلــم إمام ــه ل ــه... ومنهــا: أنَّ ــا... ال قــوام هلــم إالَّ ب والدني

ــة وذهــب الديــن وغــرت الســنة>)1). حافظــًا مســتودعًا لدرســت املّل

ــام - ملَّــا ُســئل عــن عّلــة احتيــاج النــاس إىل  وعــن اإلمــام الباقــر عليــه السَّ
ــلَّ  ــزَّ وج ــك أنَّ اهلل ع ــه، وذل ــى صالح ــامل ع ــاء الع ــال: <لبق ــام - ق ــيِّ واإلم النب

ــيٌّ أو إمــام>)2). ــع العــذاب عــن أهــل األرض إذا كان فيهــا نب يرف

ــا عهــد اهلل تعــاىل بدليــل قولــه: }وَإِذِ  ولقــد اقرتنــت اإلمامــة بالعــدل، ألهنَّ
ابَْتَلــى إِبْرَاهِيــمَ رَبُّــهُ بَِكلِمَــاتٍ َفَأتَمَّهُــنَّ َقــاَل إِنِّــي جَاعُِلــكَ لِلنَّــاِس إِمَامًــا َقــاَل وَمِــنْ 

الِمِــنَ {)3). ُذرِّيَّتِــي َقــاَل اَل يَنَــاُل عَهْــدِي الظَّ

ــم  ــذ إبراهي ــاىل اخت ــارك وتع ــام: <إّن اهلل تب ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــن اإلم فع
ــوالً، وإّن اهلل  ــذه رس ــل أْن يتخ ــًا قب ــذه نبي ــًا، وإّن اهلل اخت ــذه نبي ــل أْن يتخ ــًدا قب عب
اختــذه رســوالً قبــل أْن يتخــذه خليــاًل، وإّن اهلل اختــذه خليــاًل قبــل أْن جيعلــه إماًمــا، 

)1) بحار األنوار: 23/ 32، ح52 و23/ 19، ح14.
)2) بحار األنوار: 23/ 32، ح52، و23/ 19، ح14.

)3) سورة البقرة، اآلية: 124.
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ــا>)1). ــاس إماًم ــه األشــياء قــال: إيّن جاعلــك للن ــاَّ مجــع ل فل

ألهّنــا أرقــى أحــوال اخللــق والكائنــات وأكملهــا، فقــد أثنــى اهلل تعــاىل عــى 
الذيــن يطلبوهنــا بقولــه: }وَالَّذِيــنَ يَُقوُلــونَ رَبَّنَــا هَــبْ َلنَــا مِــنْ َأْزوَاِجنَــا وَُذرِّيَّاتِنَــا 

قِــنَ إِمَامًــا{)2). ُقــرَّةَ َأعْيُــٍن وَاجْعَْلنَــا لِْلمُتَّ

ويف تفسر ذلك نجد:

ــاين  ــن مع ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــع م ــام م ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــول اإلم ــق ق ويتطاب
اإلمامــة، فقــال يف وصــف النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »أرســله داعًيــا إىل 
، وجاهــد  ــه غــر واٍن وال مقــّرٍ ــغ رســاالت رّب احلــق، وشــاهًدا عــى اخللــق، فبلَّ
يف اهلل أعــداءه، غــر واهــٍن وال معــذر، إمــام مــن اتقــى، وبــر مــن اهتــدى«)3).

ــام مثــل هــذا التقريــر يف قولــه: <حتــى أفضــت كرامــة اهلل  ــه السَّ وعنــه علي
ــادن  ــل املع ــن أفض ــه م ــه فأخرج ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص ــاىل إىل حمّم ــبحانه وتع س
ــن  ــرة م ــى، وبص ــن اتق ــام م ــو إم ــال، فه ــر ال ين ــوال، وثم ــروع طِ ــا ف ــًا... هل منبت
اهتــدى... ســرته القصــد، وســنته الرشــد، وكالمــه الفصــل، وحكمه العــدل>)4).

فاحلقيقــة أْن ال ديــن بــا إمامــة، وال ديــن ملــن ال يعــرف إمــام زمانــه، وقــد 
قــرر القــرآن أنَّ كــال الديــن ومتــام النعمــة بإشــهار اإلمــام وببيعتــه، فاإلمامــة 

)1) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 175، ح2.
)2) سورة الفرقان، اآلية: 74.
)3) هنج الباغة: اخلطبة 116.

)4) هنج الباغة: اخلطبة 94.
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ــام يف  ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــب اإلم ــد تنصي ــاىل بع ــال تع ــه، ق ــن وكال ــام الدي مت
غديــر خــم: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي 

وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا{)1).

ــي  ــوداع وه ــة ال ــزل يف حّج ــال: <وأن ــام ق ــه السَّ ــا علي ــام الرض ــن اإلم فع
آخــر عمــره صــىَّ اهلل عليــه وآلــه }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ...{ وأمــر 

ــن>)2). اإلمامــة مــن متــام الدي

ــد  ــزل بع ــة تن ــت الفريض ــال: <كان ــه ق ــه الســام أّن ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
 : ــلَّ ــزَّ وج ــزل اهلل ع ــض، فأن ــر الفرائ ــة آخ ــت الوالي ــرى، وكان ــة األُخ الفريض
: ال ُأنــزل عليكــم  }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ...{ يقــول اهلل عــزَّ وجــلَّ

ــض>)3). ــم الفرائ ــت لك ــد أكمل ــة، ق ــذه الفريض ــد ه بع

وملَّــا كان يــوم غديــر خــم - وهــو يــوم الثامــن عــرش مــن ذي احلجــة - قــال 
النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »من كنــت مــواله فعــيٌّ مــواله«، فأنــزل اهلل: }الْيَــوْمَ 

َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكمْ{)4).

2- الإمامة اأ�سا�ش الإ�سالم واأ�سه:

ــي  ــالم النام ــة ُأّس اإلس ــام: »إّن اإلمام ــه السَّ ــا علي ــام الرض ــن اإلم ــاء ع ج

)1) سورة املائدة، اآلية: 3.
)2) تفسر نور الثقلن: 1/ 589، ح33.

)3) م. ن: 1/ 587، ح25.
)4) الدر املنثور: 2/ 259.
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ــامي«)1). ــه الس وفرع

ــس:  ــى مخ ــالم ع ــي اإلس ــال: »ُبن ــه ق ــام أّن ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
عــى الصــالة، والــزكاة، والصــوم، واحلــج، والواليــة، ومل ينــاَد بــيء كــا نــودي 

ــة>)2). بالوالي

ــى  ــياء: ع ــة أش ــى مخس ــالم ع ــي اإلس ــال: <ُبن ــا ق ــام أيًض ــه السَّ ــه علي وعن
الصــالة، والــزكاة، واحلــج، والصــوم، والواليــة« - قــال زرارة: فقلــت: وأّي يشء 
ــا مفتاحهــن، والــوايل هــو الدليــل  مــن ذلــك أفضــل؟ فقــال: <الواليــة أفضــل ألهنَّ

ــن>)3). عليه

والســؤال ملــاذا الواليــة واإلمامــة هــي أفضــل األشــياء اخلمســة والتــي ُبنــي 
اإلســام عليهــا؟

ــان  ــنة وإحس ــم حس ــن قي ــا م ــا لدين ــل كلِّ م ــة أص ــواب: ألّن اإلمام اجل
ــا ُســئل عــن قولــه تعــاىل }ُقــْل  ــه الســام ملَّ وخــر، فعــن اإلمــام الكاظــم علي
ــر  ــه ظه ــرآن ل ــال: »إنَّ الق ــا بََطــنَ{ ق ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا َظهَ ــرَّمَ رَبِّــيَ الَْفوَاحِــشَ مَ ــا حَ إِنَّمَ
ــا حــّرم اهلل يف القــرآن هــو الظاهــر، والباطــن مــن ذلــك أئمــة  ــع م وبطــن، فجمي
ــك  ــن ذل ــن م ــر، والباط ــو الظاه ــاب ه ــاىل يف كت ــلَّ اهلل تع ــا أح ــع م ــور، ومجي اجل

ــق«)4). ــة احل أئم

)1) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 200، ح1.
)2) م. ن: 2/ 18، ح3.
)3) م. ن: 2/ 18، ح5.

)4) م. ن: 1/ 374، ح10.
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ــن  ــر، وم ــل كلِّ خ ــن أص ــال: <نح ــام ق ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــن اإلم وع
ــظ،  ــم الغي ــام، وكظ ــالة، والصي ــد، والص ــرب: التوحي ــن ال ، فم ــرٍّ ــا كّل ب فروعن
والعفــو عــن املــيء، ورمحــة الفقــر، وتعهــد اجلــار، واإلقــرار بالفضــل ألهلــه، 
ــذب،  ــم: الك ــة، فمنه ــح وفاحش ــم كلُّ قبي ــن فروعه ، وم ــل كلِّ رشٍّ ــا أص وعدون
والبخــل، والنميمــة، والقطيعــة، وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم بغــر حّقــه، 
ــا بطــن،  ــي أمــر اهلل، وركــوب الفواحــش مــا ظهــر منهــا وم وتعــدي احلــدود الت
ــه معنــا  والزنــا، والرقــة، وكّل مــا وافــق ذلــك مــن القبيــح، فكــذب مــن زعــم أنَّ

ــا>)1). ــروع غرن ــق بف ــو متعل وه

وهنــا ومــع كلِّ مــا ســبق نســتطيع أْن نقــرر أنَّ اإلمامــة احلــّق هــي املّلــة وأنَّ 
يف طاعــة اإلمــام املعصــوم يتحقــق نظــام املّلــة.

3- فما نظام امللة؟ وما اأهميته؟

ــجد  ــهورة يف املس ــا املش ــام يف خطبته ــا الس ــراء عليه ــيدتنا الزه ــت س قال
النبــويِّ ُبعيــد وفــاة أبيهــا النبــيِّ األعظــم صــىَّ اهلل عليــه وآله، لتبــّن لنــا ماهيات 
ــة وُأمهــات املعــاين اجلامعــة يف اإلســام العظيــم، ومنهــا نظــام  الروابــط الديني
املّلــة)2): »... فجعــل اهلل اإليــان تطهــرًا لكــم مــن الــرك، والصــالة تنزيــًا لكــم 

)1) الكايف، الكليني: 8/ 242، و336، ح134.
ام هذا يف: كتاب البيع للسيد اخلميني:2/  )2) انظر: مصادر حديث سيدتنا فاطمة عليها السَّ
عي  حممد  الشيخ  امليرة،  الفقهية  املوسوعة  2004م.  عام  النجف  طبعة   ،110
السقيفة   .113 )الشيعي(:  الطري  جرير  ابن  حممد  اإلمامة،  دالئل  األنصاري:1. 
وفدك، اجلوهري: 141. االحتجاج، الشيخ الطريس: 1/ 134. بحار األنوار، العامة 
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عــن الكــرب، والــزكاة تزكيــة للنفــس ونــاًء يف الــرزق، والصيــام تثبيتــًا لإلخــالص، 
واحلــجَّ تشــييدًا للديــن، والعــدل تنســيقًا للقلــوب، وطاعتنــا نظامــًا للمّلــة، وإمامتنا 
ــة عــى اســتيجاب األجــر،  ــًا للفرقــة، واجلهــاد عــّزًا لإلســالم، والصــرب معون أمان
ــّر الوالديــن وقايــة مــن الســخط، وصلــة  ــة، وب واألمــر باملعــروف مصلحــة للعاّم
ــاء  ــاء، والوف ــًا للدم ــاص حقن ــدد، والقص ــاة للع ــر، ومن ــأة يف العم ــام منس األرح
ــرًا للبخــس، والنهــي  ــن تغي ــل واملوازي ــة املكايي ــذر تعريضــًا للمغفــرة، وتوفي بالن
ــة،  ــًا عــن اللعن عــن رشب اخلمــر تنزيــًا عــن الرجــس، واجتنــاب القــذف حجاب
وتــرك الرقــة إجيابــًا للعّفــة، وحــّرم اهلل الــرك إخالصــًا لــه بالربوبيــة، فاتقــوا اهلل 
حــّق تقاتــه، وال متوتــن إالَّ وأنتــم مســلمون، وأطيعــوا اهلل فيــا أمركــم بــه وهناكــم 

ــا خيشــى اهللَ مــن عبــاده العلــاُء«. عنــه، فإّنــه إنَّ

الغمة،  كشف   .460  /1 امليانجي:  األمحدي  الشيعة،  مواقف   .223  /29 املجلي: 
التريزي األنصاري: 527. األنوار  البيضاء،  اللمعة   .110 الفتح اإلربي: 2/  ابن أيب 
العلوّية، الشيخ جعفر النقدي: 295. جممع النورين، الشيخ أبو احلسن املرندي: 128. 
صحيفة الزهراء عليها الّسام، مجع الشيخ جواد القيومي: 222. جممع البحرين، الشيخ 
الطرحيي: 4/ 232. )خطبة الزهراء عليها الّسام(، نقًا عن عبد اهلل بن احلسن بإسناده 
ام فدكًا وبلغها ذلك  عن آبائه، قال: إنَّه ملَّا أمجع أبو بكر وعمر عى منع فاطمة عليها السَّ
الثت مخارها عى رأسها واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف ملٍة من حفدهتا ونساء قومها تطأ 
ذيوهلا ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل صىَّ اهلل عليه وآله حتى دخلت عى أيب بكر وهو 
أَنًة  أَنت  ثمَّ  فجلست  ماءة  دوهنا  فنيطت  وغرهم  واألنصار  املهاجرين  من  حشد  يف 
القوم  نشيج  إذا سكن  هنيئة حتى  أمهلت  ثمَّ  املجلس،  فارتج  بالبكاء  هلا  القوم  أجهش 
وهدأت فورهتم. افتتحت الكام بحمد اهلل والثناء عليه والصاة عى رسوله فعاد القوم 

يف بكائهم، فلاَّ أمسكوا عادت يف كامها:
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ــا اإلمــام  وقــول املعصومــة فاطمــة عليهــا الســام حّجــة عــى اجلميــع، فإّن
عــيٌّ عليــه الســام مــوىص مــن قبــل الرســول األعظــم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، 
بــأْن ينفــذ مــا أمــى رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى فاطمــة؛ ولــذا نراهــا 
صلــوات اهلل عليهــا تؤكــد تلــك احلّجــة فتقــول ملــن يعــي القــول: <أّيــا النــاس، 
اعلمــوا أيّن فاطمــة وأيب حمّمــد صــّى اهلل عليــه وآلــه أقــول عــودًا وبــدوًا، وال أقــول 

مــا أقــول غلطــًا، وال أفعــل مــا أفعــل شــططًا...>.

ــام  ــن، ونظ ــام الدي ــة زم ــام: <إّن اإلمام ــه الس ــا علي ــام الرض ــن اإلم وع
املســلمن، وصــالح الدنيــا، وعــّز املؤمنــن>)1).

ة>)2). وعن اإلمام عيٍّ عليه السام: <اإلمامة نظام األُمَّ

وعــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أّنــه قــال: <اســمعوا وأطيعــوا ملــن واّله 
ــه نظــام اإلســالم>)3). اهلل األمــر، فإنَّ

ــة مــن انفــراط هــذا النظــام بالتــويل  وقــد وردت حتذيــرات املعصومــن لُأمَّ
ــم باألمــر مــكان  ــال: <مــكان القّي ــه ق ــه الســام أّن ــه، فعــن اإلمــام عــيٍّ علي عن
ــمَّ مل  ــب، ث ــّرق وذه ــام تف ــع النظ ــإن انقط ــه، ف ــه ويضم ــرز، جيمع ــن اخل ــام م النظ

ــدًا>)4). ــره أب ــع بحذاف جيتم

)1) الكايف: 1/ 200، ح1.
)2) غرر احلكم: 1095.
)3) أمايل املفيد: 14/ 2.

)4) رشح هنج الباغة البن أيب احلديد: 9/ 95.
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ــرًا إاِلَّ  ــهِ َأجْ ــَأُلُكمْ عََليْ ــاىل: ﴿ُقــْل اَل َأسْ ــال تع ــم، ق ــبيل اهلل القوي ــة س واإلمام
ــي الُْقرْبَــى﴾)1). ــوَدَّةَ فِ الْمَ

وقال تعاىل: ﴿ُقْل مَا سََألُْتُكمْ مِنْ َأجٍْر َفهُوَ َلُكمْ﴾)2).

ــى  ــَذ إَِل ــاءَ َأنْ يَتَّخِ ــنْ شَ ــٍر إاِلَّ مَ ــنْ َأجْ ــهِ مِ ــَأُلُكمْ عََليْ ــا َأسْ ــْل مَ ــال تعاىل:﴿ُق وق
ــِبياً﴾)3). ــهِ سَ رَبِّ

ــام: <فكانــوا هــم الســبيل إليــك واملســلك  وعــن اإلمــام املهــدي عليــه السَّ
ــك>)4). إىل رضوان

وكلُّ من ال يسلك هذا السبيل القويم هالك.

فعن رسول اهلل صىَّ اهلل عليه وآله: <حّبنا أهل البيت نظام الدين>)5).

ــام: <نحــن أهــل البيــت  وعــن اإلمــام الباقــر أو اإلمــام الصــادق عليهــا السَّ
ال يقبــل اهلل عمــل عبــد وهــو يشــّك فينــا>)6).

ــو أنَّ  ــًا ل ــقِّ نبي ــي باحل ــذي بعثن ــه: <وال ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس وع
رجــاًل لقــي اهلل بعمــل ســبعن نبيــُا ثــمَّ مل يلقــه بواليــة ُأويل األمــر منّــا أهــل البيــت 

)1) سورة الشورى، اآلية: 23.
)2) سورة سبأ، اآلية: 47.

)3) سورة الفرقان، اآلية: 57.
)4) بحار األنوار: 102/ 105.

)5) م. ن: 78/ 183، ح8.
)6) أمايل املفيد: 3/ 2.
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مــا قبــل اهلل منــه رصفــًا وال عــدالً>)1) 

4- الأر�ش ل تخلو من اإمام حّق ل يقبل عمل العباد اإّل بوليته:

ــو  ــت... ف ــل البي ــا أه ــوا مودتن ــه: <ألزم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ع
ــا>)2). ــه إالَّ بمعرفتن ــدًا عمل ــع عب ــده ال ينف ــد بي ــس حممَّ ــذي نف ال

ــاد  ــن العب ــل اهلل م ــال: <ال يقب ــه ق ــام أّن ــه الس ــادق علي ــام الص ــن اإلم وع
ــن اهلل  ــس م ــذي لي ــر ال ــام اجلائ ــوا اإلم ــا إذا تول ــي يعملوهن ــة الت ــال الصاحل األع

ــاىل>)3). تع

ــا واهلل لــو أنَّ رجــاًل صــفَّ  ــه وآلــه قــال: <أَم وعــن رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــل  ــت لدخ ــل البي ــم أه ــي اهلل ببغضك ــًا ولق ــام مصلي ــن واملق ــن الرك ــه ب قدمي

ــار>)4). الن

ــلَّ  ــزَّ وج ــن دان اهلل ع ــال: <كلُّ م ــه ق ــام أّن ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
ــادة جيهــد فيهــا نفســه وال إمــام لــه مــن اهلل، فســعيه غــر مقبــول وهــو ضــال  بعب

ــه>)5). ــانئ ألعال ــر واهلل ش متح

فــدون اإلمامــة النــاس يف الدنيــا كمــن يكــون يف الظــام؛ ولــذا جــاء يف األثــر 

)1) بحار األنوار: 27/ 192، ح49.
)2) أمايل املفيد: 140/ 4.

)3) نور الثقلن: 4/ 104، ح130.
)4) أمايل املفيد: 253، ح2. ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها.

)5) بحار األنوار: 23/ 228، باب 13.
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ــل اإلمامــة بالنور: متثي

ــد بــن احلســن  فعــن أمحــد بــن إدريــس، عــن احلســن بــن عبيــد اهلل، عــن حممَّ
وموســى بــن عمــر، عــن احلســن بــن حمبــوب، عــن حمّمــد بــن الفضيــل، عــن 
ــام قــال: ســألته عــن قــول اهلل تبــارك وتعــاىل:  ــه السَّ أيب احلســن الكاظــم علي
ــة  ــهِ بَِأْفوَاهِِهــمْ{)1) قــال: <يريــدون ليطفــؤوا والي }يُِريــدُونَ َأن يُْطفُِئــوا ُنــورَ اللَّ
ــهُ مُتِــمُّ ُنــوِرهِ{  ــالم بأفواههــم>، قلــت: قولــه تعــاىل: }وَاللَّ أمــر املؤمنــن عليه السَّ
 : قــال: يقــول: <واهلل متــمُّ اإلمامــة، واإلمامــة هــي النــور وذلــك قولــه عــزَّ وجــلَّ

ــذِي َأنْزَلْنَــا{، قــال: <النــور هــو اإلمــام>))2). ــهِ وَرَسُــولِهِ وَالنُّــوِر الَّ }آمِنُــوا بِاللَّ

ــولِهِ  ــهِ وَرَسُ ــوا بِاللَّ ــاىل: ﴿َفَآمِنُ ــه تع ــام يف قول ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
ــه  ــد صــىَّ اهلل علي ــور؛ واهلل األئمــة مــن آل حمّم ــال: <الن ــا﴾؛ ق ــذِي َأنْزَلْنَ ــوِر الَّ وَالنُّ
ــور اهلل يف  ــم واهلل ن ــزل، وه ــذي أن ــور اهلل ال ــم واهلل ن ــة، وه ــوم القيام ــه إىل ي وآل
الّســاوات ويف األرض، واهلل... لنــور اإلمــام يف قلــوب املؤمنــن أنــور مــن الشــمس 

ــار>)3). ــة بالنه املضيئ

ُســوَل َوُأويِل  وعندمــا يصــدح كتــاب اهلل بالقــول: }َأطِيُعــوا اهللََّ َوَأطِيُعــوا الرَّ
اأْلَْمــِر ِمنُْكــْم{؛ فيقــرن جــلَّ وعــا طاعــة ُأويل األمــر بطاعتــه وطاعــة الرســول 
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، وهنــا فــاهلل ورســوله معروفــان علــان، فــا ُبــدَّ أْن يكــون 
ُأويل األمــر أيضــًا أعامــًا وليســوا بنكــرات، فتعــاىل اهلل وتنــزه أْن يأمــر بطاعــة 

)1) سورة التوبة، اآلية: 32.
)2) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 196، ح6. نور الثقلن: 5/ 341، ح14، وح16.

)3) نور الثقلن: 5/ 341، ح14.
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نكــرات.

ــال: <إنَّ احلجــة ال تقــوم هلل عــزَّ وجــلَّ  ــام ق ــه السَّ ــر علي وعــن اإلمــام الباق
ــروف. ــه>)1)، أي مع ــيٍّ يعرفون ــام ح ــه إالَّ بإم ــى خلق ع

ــام: <إّن احلجــة ال تقــوم هلل عــزَّ وجــلَّ  ولــذا يقــول اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
عــى خلقــه إالَّ بإمــام حتــى يعــرف>)2).

ــام ملَّــا ســئل عــن األرض، هــل تبقــى بــا  وعــن اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
عــامل حــيٍّ ظاهــر؟ قــال: <إًذا ال يعبــد اهلل>)3).

ــام: <مــن مــات وليــس عليــه إمــام حــيٌّ ظاهــر مــات ميتــة  وعنــه عليــه السَّ
ــة>)4). جاهلي

ــم  ــن قائ ــو األرض م ــى ال ختل ــم ب ــام: <الله ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــن اإلم وع
ــج اهلل  ــل حج ــال تبط ــورًا لئ ــًا مغم ــهورًا، أو خائف ــرًا مش ــا ظاه ــه، إمَّ هلل بحجج

وبيناتــه>)5).

ــج يف  ــن حج ــَك م ــدَّ ل ــم ال ُب ــال: <الله ــه ق ــا أّن ــام أيًض ــه السَّ ــه علي فعن
أرضــك، حّجــة بعــد حجــة... لئــال يتفــرق أتبــاع أوليائــك، ظاهــر غــر مطــاع، أو 

)1) بحار األنوار: 23/ 30، ح47.
)2) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 177، ح2.

)3) علل الرشائع، الشيخ الصدوق: 195، ح3.
)4) االختصاص: 269.

)5) بحار األنوار: 23/ 46، ح91.
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مكتتــم خائــف يرتقــب، إْن غــاب عــن النــاس شــخصهم يف حــال هدنتهــم يف دولــة 
الباطــل فلــن يغيــب عنهــم مبثــوث علمهــم وآدابــم>)1).

ــام: <اللهــم وإينِّ ألعلــم أنَّ العلــم ال يــؤزر  ويف املعنــى نفســه عنــه عليــه السَّ
ــا  ــك، إمَّ ــى خلق ــة ع ــن حّج ــك م ــي أرض ــك ال خت ــواده، فإنَّ ــع م ــه وال ينقط كّل
ظاهــر يطــاع، أو خائــف مغمــور ليــس بمطــاع، لكــي ال تبطــل حّجتــك ويضــل 

ــم>)2). ــد إذ هديته ــاؤك بع أولي

ــام فيقــول: <مل ختــُل األرض  ويمــي التوكيــد عنــد اإلمــام الصــادق عليه السَّ
منــذ خلــق اهلل آدم مــن حّجــة اهلل فيهــا، ظاهــر مشــهور، أو غائب مســتور>)3).

ــام: <ال تبقــى األرض بغــر إمــام ظاهــر أو  ويقــول اإلمــام الباقــر عليــه السَّ
ــن>)4). باط

ــام: <لــو بقيــت األرض بغــر  ــة بالغــة يقــول اإلمــام الصــادق عليــه السَّ ولعلَّ
إمــام لســاخت>)5).

ــن األرض  ــع م ــام ُرف ــو أنَّ اإلم ــال: <ل ــام ق ــه السَّ ــر علي ــام الباق ــن اإلم وع
ــه>)6). ــر بأهل ــوج البح ــا يم ــا ك ــت بأهله ــاعة ملاج س

)1) م. ن: 23/ 54، ح116.
)2) الغيبة للنعاين: 137، ح2.

)3) أمايل الصدوق: 157، ح15.
)4) بحار األنوار: 23/ 23، 26. )12-10).

)5) الكايف، الشيخ الكليني: 1/ 179، ح10، وح12 وص 198، ح3.
)6) البحار: 23 / 32 / 52 وص 19 / 14. 
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ــلَّ أركان  ــزَّ وج ــم اهلل ع ــال: <جعله ــة ق ــف األئم ــام يف وص ــه السَّ ــه علي عن
ــداه>)1). ــبيل ه ــى س ــة ع ــالم، ورابط ــد اإلس ــا، وعم ــد بأهله األرض أْن متي

ــًا  ــى األرض يوم ــا تبق ــال: <م ــه ق ــام أّن ــه السَّ ــادق علي ــام الص ــن اإلم وع
ــة>)2). ــه األُمَّ ــزع إلي ــا تف ــام من ــر إم ــدًا بغ واح

ــح  ــه ال يصل ــة، إنَّ ــا حّج ــون إالَّ وفيه ــام: <إنَّ األرض ال تك ــه السَّ ــه علي وعن
ــح األرض إالَّ ذاك>)3). ــك، وال يصل ــاس إالَّ ذل الن

ــه كــا يتحقــق أمــر تكوينــي يتحــدث عنــه حمكــم القــرآن وســنة  ــه فإنَّ وعلي
ــة تدعــى يــوم القيامــة بإمامهــا، قــال تعــاىل:  املعصــوم الصحيحــة وهــو أنَّ كلَّ ُأمَّ

﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا ُكلَّ ُأنَــاٍس بِِإمَامِِهــمْ﴾)4).

وقــال تعــاىل يف وصــف هــذا األمــر التكوينــي يف أحــد مصاديقــه: ﴿َفاتَّبَعُــوا 
ــارَ  ــمُ النَّ ــةِ َفَأوْرَدَهُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــيدٍ )97( يَْقــدُمُ َقوْمَ ــوْنَ بِرَشِ ــرُ فِرْعَ ــا َأمْ ــوْنَ وَمَ ــرَ فِرْعَ َأمْ

ــوْرُودُ﴾)5). ــِورْدُ الْمَ وَبِْئــسَ الْ

ــه: »إذا  ــة متــام اإلجــراء يف وقت ــام كيفي ــه السَّ ويصــف اإلمــام الصــادق علي
كان يــوم القيامــة... يــأيت النــداء مــن عنــد اهلل جــلَّ جاللــه: أال مــن ائتــم بإمــام يف 
دار الدنيــا فليتبعــه إىل حيــث يذهــب بــه، فحينئــٍذ تــربأ الذيــن اُتبعــوا مــن الذيــن 

)1) البحار: 23 / 32 / 52 وص 19 / 14. 
)2) البحار: 23 / 42 / 82 وص 51 / 101
)3) البحار: 23 / 42 / 82 وص 51 / 101

)4) اإلرساء: 71. 
)5) هود: 97، 98. 
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اَتبعــوا«)1).

وعــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليه وآلــه يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا ُكلَّ ُأنـَـاٍس 
بِِإمَامِِهــمْ﴾ قــال: <يدعــى كلُّ قــوم بإمام زماهنــم وكتاب اهلل وســنّة نبّيهم>)2).

ــه ليــس مــن قــوم ائتمــوا بإمامهــم  ــام: <إنَّ وعــن اإلمــام الصــادق عليــه السَّ
ــل  ــى مث ــن ع ــم وم ــه، إالَّ أنت ــم ويلعنون ــة يلعنه ــوم القيام ــاء ي ــا إالَّ ج يف الدني

ــم>)3). حالك

ــام  ويف تفســر هلــذا األمــر مــن القــرآن بالقــرآن لإلمــام احلســن عليــه السَّ
يف قولــه تعــاىل: ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا ُكلَّ ُأنَــاٍس بِِإمَامِِهــمْ﴾ يقــول: »إمــام دعــا إىل هــدى 
فأجابــوه إليــه، وإمــام دعــا إىل ضاللــة فأجابــوه إليهــا، هــؤالء يف اجلنــة، وهــؤالء 
ــعِرِ﴾«)4). ــةِ وََفِريــقٌ فِــي السَّ : ﴿َفِريــقٌ فِــي الْجَنَّ ــه عــزَّ وجــلَّ ــار، وهــو قول يف الن

إنَّ حبــل اإلمــام احلــّق متصــل باحلــقِّ ســبحانه وحبــل إمــام الباطــل متصــل 
ــام: <اللهــم  باجلحيــم؛ وذلــك مــا يعنيــه قــول اإلمــام زيــن العابديــن عليــه السَّ
ــك أيــدت دينــك يف كلِّ أوان بإمــام أقمتــه علــًا لعبــادك ومنــارًا يف بــالدك، بعــد  إنَّ

أن وصلــت حبلــه بحبلــك، وجعلتــه الذريعــة إىل رضوانــك>)5).

)1) البحار: 8 / 10 / 3 وح 2 وص 11 / 4. 
)2) البحار: 8 / 10 / 3 وح 2 وص 11 / 4. 
)3) البحار: 8 / 10 / 3 وح 2 وص 11 / 4. 

)4) أمايل الصدوق: 157 / 15. 
)5) البحار: 23 / 23 / 26. 
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رابعًا - اخلال�سة:

اأوًل- اإنَّ الغدير مبا هو حادث وحديث نبويٌّ م�ستحكم

ــاة  ــارة املصطف ــة املخت ــة والوالي ــى اإلمام ــي ع ــد الوح ــار توكي ــاء يف إط فج
ــغ،  ــك التبلي ــى ذل ــة ع ــالة املحّمدي ــغ الرس ــف تبلي ــاىل ويتوق ــل اهلل تع ــن قب م
ــْغ  فالغديــر يرتبــط بتبليــغ الرســالة برّمتهــا.. قــال اهلل تعــاىل: ﴿يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ
ــهُ يَعْصِمُــكَ  ْغــتَ ِرسَــاَلَتهُ وَاللَّ مَــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّ
ــهَ اَل يَهْــدِي الَْقــوْمَ الَْكافِِريــنَ﴾)1)، بمعنــى أنَّ الغديــر  مِــنَ النَّــاِس إِنَّ اللَّ
ــًا لعيــد خيــصُّ  ــًا وموقت ــه يســاوي أمهيــة اإلســام كامــًا، فالغديــر توقيت بأمهيت
فقــط الثّلــة التــي اختــارت الديــن الصحيــح الــذي اختــاره اهلل تعــاىل واصطفــاه 
ــة ومتحيصــًا }لِيَمِيــزَ اهلل  }إِنَّ اهلل اصَْطَفــى َلُكــمُ الدِّيــنَ...{)2) متييــزًا لُأمَّ

يِّــِب{)3). الَْخِبيــثَ مِــنَ الطَّ

ــرارات  ــارات وق ــدًا خلي ــاء مؤك ــل ج ــة، ب ــأِت صدف ــر مل ي ــًا- إنَّ الغدي ثاني
ووصايــا كثــرة جــدًا ومتكــررة جــدًا مــن القــرآن الكريــم ومــن الّســنّة النبوّيــة 
ــو  ــام ه ــه السَّ ــب علي ــن أيب طال ــيَّ ب ــرر، َأنَّ ع ــويص وتق ــار وت ــة؛ ختت الرشيف
اإلمــام املختــار املصطفــى مــن قبــل اهلل ورســوله صــىَّ اهلل عليــه وآله الــذي يبلغ 
ــة، وهــو  عــن النبــيِّ فقــط وال غــره، وهــو اخلليفــة الــذي يعقــب النبــيَّ يف األُمَّ

)1) سورة البقرة، اآلية: 132.
)2) سورة املائدة، اآلية: 67.

)3) سورة األنفال، اآلية: 37.
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، وجــاءت تلــك التوكيديــات بصيــغ ونصــوص  ــة بعــد النبــيِّ الــويل ألمــر األُمَّ
متعــددة وبأزمــان وأماكــن متعــددة حتــى ال يبقــى شــكٌّ مطلقــُا وال تبقــى حّجــة 
ــن  ــا م ــد أوردن ــام وق ــه السَّ ــيٍّ علي ــنة يف ع ــاب والس ــف الكت ــن خيال ــدًا، مل أب
ــدات مــن  ــا والتوكي ــرات والوصاي خــال البحــث أهــم نصــوص تلــك التقري

صحــاح القــوم وكتبهــم املعتمــدة مــن أجــل االحتجــاج عليهــم.

ــه خاتــم  ثالثــًا- ال يوجــد مســلم يشــكُّ عــى اإلطــاق بكــال اإلســام وأنَّ
ــة، ومنهج  لأديــان، وليــس مــن الكــال أْن ال ينهــج بالكــال الختيــار أئمــة األُمَّ
االختيــار- كــا رأينــا مــن البحــث أنَّــه جوهــر فطــريٌّ لــكلِّ الكائنــات، واإلمامة 
ســنة كونيــة يف كلِّ املخلوقــات؛ لــذا فمقيــاس اختيــار اإلمــام مــن قبــل الناس كا 
رأينــا بعــد فلتــة الســقيفة يــؤدي لــكلِّ مــن هــبَّ ودبَّ إمــكان أْن يكــون إمامــًا 
ــرون  ــة واجلائ ــى صــار الظلم ــة مــع األســف، حت ــقيفة يف األُمَّ ــه الس كــا أورثت
والفاجــرون واللوطيــون واخلــارون وأبنــاء فتيــات قريــش مــن ذوات الرايــات 
تــه وُأمــراء للمؤمنــن كــا وجــد ذلــك يف األُمويــن  احلمــر أئمــة لإلســام وُأمَّ

والعباســين والعثانيــن ومــن أعقبهــم.

ــوى  ــّق، وأنَّ فح ــام احل ــًا لإلس ــر، كان تعطي ــوى الغدي ــل فح ــذا فتعطي ول
ــه  ــار ضابــط لصحــة اإلســام فمــن يعمــل بتلــك الفحــوى يف دين الغديــر معي

ــه. ــرف يف دين ــو منح ــا فه ــن خيالفه ــه، وم ــامه وإيان ــّح إس ص

خام�سًا- امل�سادر:

اآللــويس، أبــو الفضــل شــهاب الديــن الّســيد حممــود )روح املعــاين يف تفســر 
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القــرآن( دار إحيــاء الــرتاث - بــروت - ط4 )1405هـ(.

ــن  ــق: حمس ــام( حتقي ــم الس ــة عليه ــب األئم ــابوريان )ط ــطام النيس ــا بس ابن
ــروت ط1 )1414 هـــ( ــاء - ب ــة البيض ــل، دار املحج عقي

ابــن أيب مجهــور؛ حمّمــد بــن عــيِّ إبراهيــم األحســائي )عــوايل الــآليل العزيزيــة 
يف األحاديــث الدينيــة(، حتقيــق: جمتبــى العراقــي، مطبعــة ســيد الشــهداء )عليــه 

الســام( - قــم - ط1 )1403 هـ(

ــج  ــزيل )رشح هن ــد املعت ــن حمّم ــد ب ــد احلمي ــن عب ــّز الدي ــد؛ ع ــن أيب احلدي اب
ــروت-  ــرتاث -ب ــاء ال ــم، دار إحي ــل إبراهي ــد أيب الفض ــق: حمم ــة( حتقي الباغ

ط2 )1387 هـــ(.

ــر(، دار  ــة النواظ ــر ونزه ــه اخلواط ــن )تنبي ــو احلس ــراس، وّرام أب ــن أيب ف اب
ــروت. ــب، ب ــارف ودار صع التع

ــة يف  ــد الغاب ــرم )أس ــن أيب الك ــّي ب ــن ع ــّز الدي ــن ع ــو احلس ــر؛ أب ــن األث اب
ــب  ــد، دار الكت ــادل أمح ــوض وع ــد مع ــى حمّم ــق: ع ــة( حتقي ــة الصحاب معرف

ــة األُوىل )1415 هـــ(. ــروت، الطبع ــة -ب العلمي

ــات( أو  ــويف )اجلعفري ــد الك ــن حمّم ــد ب ــن حمّم ــو احلس ــعث؛ أب ــن األش اب
ــناد. ــرب اإلس ــن ق ــع يف ضم ــران- طب ــوى- طه ــة نين ــعثيات(، مكتب )األش

ــي )جامــع  ابــن الــرازي؛ أبــو حممــد جعفــر بــن أمحــد بــن عــّي القمِّ
األحاديــث(، حتقيــق: الســيد حممــد احلســيني النيســابوري، احلــرة الرضويــة 

ــهد، ط1 )1413 هـــ(. ــة -مش املقدس
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ــي، )بصائــر  ابــن فــرخ؛ أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن الصفــار القمِّ
هـــ(.  1404( ط1/  املرعي-قــم،  اهلل  آيــة  مكتبــة  الدرجــات(، 

ــن آل  ــول ع ــف العق ــراين )حت ــّي احل ــن ع ــن ب ــد احلس ــو حمّم ــعبة؛ أب ــن ش اب
الرســول(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي- قــم، ط2 

هـ(.  1404(

ابــن شهرآشــوب؛ املازنــدراين، رشــيد الديــن حمّمــد بــن عــّي )مناقــب آل أيب 
ــن  ــد ب ــن حمّم ــاس أمحــد ب ــو العب ــة- قم.–األســدي؛ أب طالــب(، املطبعــة العلمي
فهــد احلــي )عــدة الداعــي ونجــاة الســاعي(، أمحــد موحــدي، مكتبــة وحــداين 

- طهــران.

ــات  ــاء وطبق ــة األولي ــد اهلل )حلي ــن عب ــد ب ــم، أمح ــو نعي ــاين؛ أب األصبه
األصفيــاء( دار الكتــاب العــريب - بــروت، ط2 )1387 هـــ(.

األصبهــاين، حمّمــد باقــر اخلوانســاري )روضــات اجلنــات يف أحــوال العلــاء 
والســادات(، إعــداد: أســد اهلل إســاعيليان- قــم، ط1 )1390).

ــل  ــزي )كام ــه التري ــن قولوي ــد ب ــن حمم ــر ب ــم جعف ــو القاس ــي؛ أب أألمين
الزيــارات( املطبعــة الرضويــة، النجــف األرشف، ط1 )1356 هـــ(.

األهــوازي؛ أبــو حممــد احلســن بــن ســعيد الكــويف )الزهــد(، حتقيــق: غــام 
رضــا عرفانيــان - قــم، ط2 )1402 هـ(.

ــال(،  ــال األع ــي )إقب ــى احل ــن موس ــّي ب ــم ع ــو القاس ــاووس؛ أب ــن ط اب
حتقيــق: جــواد القيومــي مكتــب اإلعــام اإلســامي - قــم، ط1 )1414 هـــ(.
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ــة(،  ــدروع الواقي ــي )ال ــى احل ــن موس ــّي ب ــم ع ــو القاس ــاووس؛ أب ــن ط اب
ــم ط1 )1414 هـــ( ــام - ق ــم السَّ ــت عليه ــة آل البي ــرش مؤسس ــق: ن حتقي

ابــن طــاووس؛ أبــو القاســم عــّي بــن موســى احلــي )ســعد الســعود(، مكتبة 
ــم، ط1 )1363 هـ(. الريض- ق

ابــن طــاووس، أبــو القاســم عّي بــن موســى احلــي )فتــح األبــواب(، حتقيق: 
ــام - قــم، ط1)1409 هـ(. حامــد اخلفاف مؤسســة أهــل البيت عليهــم السَّ

ــة  ــف املحج ــي )كش ــن ع ــم ريض الدي ــو القاس ــيني، أب ــاووس احلس ــن ط اب
ــة اإلعــام اإلســامي- قــم -  ــد احلــوت- مكتب ــق: حممَّ لثمــرة املهجــة(، حتقي

هـ(.  1412( ط1 

ــن(،  ــم والفت ــي )املاح ــى احل ــن موس ــّي ب ــم ع ــو القاس ــاووس، أب ــن ط اب
ــروت، ط1، )1408 هـــ(. ــي- ب ــة األعلم مؤسس

ــوات  ــج الدع ــي )مه ــى احل ــن موس ــّي ب ــم ع ــو القاس ــاووس، أب ــن ط اب
ــم، ط1 )1406 هـــ(. ــر - ق ــرة الذخائ ــادات(، دائ ــج العب ومنه

ابــن عســاكر الدمشــقي، أبــو القاســم عــي بــن احلســن بــن هبــة اهلل )تاريــخ 
دمشــق(، حتقيــق: عــي البــرشي، دارا لفكــر -بــروت ط1 )1415 هـــ(.

ــق(  ــخ دمش ــة اهلل )تاري ــن هب ــن ب ــن احلس ــي ب ــقي، ع ــاكر الدمش ــن عس اب
ــروت  ــر املحمــودي، دار التعــارف - ب ــق: حممــد باق ترمجــة اإلمــام عــي، حتقي

ط1 )1395 هـــ(.

ــة  ــقي )هناي ــرصي الدمش ــر الب ــن عم ــاعيل ب ــداء، إس ــو الف ــر، أب ــن كث اب
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البدايــة والنهايــة يف الفتــن واملاحــم(، حتقيــق: الشــيخ حممــد فهيــم أبــو عبيــة، 
ــاض، ط1 )1968م(. ــث، الري ــرص احلدي ــب الن مكت

ــد القزوينــي، )ســنن ابــن ماجــة(،  ــد اهلل حممــد بــن يزي ــو عب ابــن ماجــة، أب
ــروت، ط1 )1414  ــرتاث- ب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم حتقي

هـ(.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل مجــال الديــن حمّمــد بــن مكــرم )لســان العــرب( 
دار صــادر- بــروت- ط1 )1410 هـــ(.

ابــن هشــام، أبــو حممــد عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري )ســرة 
ــاري،  ــم األنب ــقا إبراهي ــى س ــق: مصطف ــة((، حتقي ــرة النبوّي ــام )الس ــن هش اب

مكتبــة املصطفــى - قــم، ط1 )1355 هـــ(.

ابــن مهــام، أبــو عــي حممــد بــن مهــام اإلســكايف )التمحيــص(، حتقيــق: نــرش 
مدرســة اإلمــام املهــدي )عــج( -قــم، ط1 )1404 هـ(.

ابــن هــال الثقفــي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد )الغــارات(، حتقيــق: 
ــران ط1 )1395). ــدث- طه ــن املح ــال الدي ج

أبــو حنيفــة، النعــان بــن حممــد بــن منصــور بــن أمحــد بــن حيــون التميمــي 
ــكام(، دار  ــا واألح ــرام القضاي ــال واحل ــر احل ــام وذك ــم اإلس ــريب )دعائ املغ

املعــارف -مــرص، ط2، )1389 هـــ(.

الرقــي، أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن خالــد )املحاســن(، حتقيــق: مهــدي 
ــة الســام(،  ــداد مدين ــخ بغ ــن عــي )تاري ــو بكــر أمحــد ب ــي، املجمــع أب الرجائ
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املكتبــة الســلفية، املدينــة املنــورة.

البيهقــي؛ أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي )الســنن الكــرى(، حتقيــق: 
حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1 )1414 هـــ(.

البيهقــي؛ أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن )شــعب اإليــان(، حتقيــق: أيب هاجــر 
حممــد العبــد ابــن بســيني زغلــول، دار الكتــب العلميــة -بــروت، ط1 )1410 

هـ(.

ــر  ــس )الرائ ــن إدري ــد ب ــن أمح ــور ب ــن منص ــد ب ــر حمم ــو جعف ــي؛ أب احل
احلــاوي لتحريــر الفتــاوي( حتقيــق: نــرش مؤسســة النــرش اإلســامي- قــم، ط2 

هـ(.  1410(

احلويــزي؛ عبــد عــي بــن مجعــة العــرويس، )تفســر نــور الثقلــن(، حتقيــق: 
الســيد هاشــم الرســويل املحــايت، املطبعــة العلميــة، قــم.

الديلمــي؛ أبــو حممــد بــن أيب احلســن )إرشــاد القلــوب(، مؤسســة األعلمي- 
ــة 4، )1398 هـ(. بروت، الطبع

الراونــدي، قطــب الديــن أبــو احلســن ســعيد بــن عبــد اهلل )اخلرائــج 
واجلرائــح(، حتقيــق ونــرش: مؤسســة اإلمــام املهــدي )عــج(- قــم ط1 )1409 

هـ(.

الرضــا؛ عــّي بــن موســى )عليــه الســام(، )فقــه اإلمــام الرضــا، املنســوب 
ــه  ــت )علي ــل البي ــة أه ــق: مؤسس ــام((، حتقي ــه الس ــا )علي ــام الرض إىل اإلم
الســام(، املؤمتــر العاملــي لإلمــام الرضــا )عليــه الســام( -مشــهد ط1، )1406 
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هـ(.

زيــن العابديــن، عــي بــن احلســن )عليــه الســام( )الصحيفــة الســجادية(، 
حتقيــق: عــي أنصاريــان، املستشــارية الثقافيــة- دمشــق.

الســبزواري؛ حمّمــد بــن حممــد الشــعري )جامــع األخبــار( أو معــارج اليقــن 
يف ُأصــول الديــن، حتقيــق ونــرش: مؤسســة آل البيــت )عليــه الســام(- قــم ط1 

)1413 هـ(.

ــر يف  ــع الصغ ــر )اجلام ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــن عب ــال الدي ــيوطي، ج الس
ــروت. ــر- ب ــر( دار الفك ــر النذي ــث البش أحادي

الســيوطي؛ جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر )الــدر املنثور يف التفســر 
املأثــور(، دار الفكر- بــروت ط1/)1414 هـ(.

ــوي  ــى املوس ــن موس ــن ب ــن احلس ــد ب ــن حمّم ــو احلس ــريض، أب ــف ال الرشي
ــم. ــريت- ق ــة بص ــد الزيني-مكتب ــه حمم ــق: ط ــة(، حتقي ــازات النبوّي )املج

ــوي  ــى املوس ــن موس ــن ب ــو احلس ــد أب ــن حمم ــو احلس ــريض، أب ــف ال الرشي
)هنــج الباغــة(، حتقيــق: كاظــم املحمــدي وحمّمــد الدمشــقي- انتشــارات اإلمام 

عــّي )عليــه الســام(- قــم، الطبعــة الثانيــة )1369 هـــ(.

ــدرة  ــي )ال ــي اجلزين ــي العام ــن مك ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــهيد األول، أب الش
الباهــرة مــن األصداف الطاهــرة(، حتقيــق: داود الصابــري مشــهد ط1، )1365 

هـ(.

ــاح الرشيعــة، املنســوب إىل اإلمــام  الصــادق؛ جعفــر بــن حممــد )رشح مصب
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الصــادق(، حتقيــق: حســن املصطفــوي، دار القلــم- طهــران، ط1 )1363 هـــ(.

الصــدوق؛ أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القّمــي )أمــايل 
الصدوق(، مؤسســة األعلمــي- بــروت، ط5، )1400 هـ(

ــي  ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــدوق، أب الص
)التوحيــد(، حتقيــق: هاشــم احلســيني الطهــراين، مؤسســة النــرش اإلســامي-

ــم- ط1 )1398 هـ(. ق

ــي،  ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
ــة  ــاري، مكتب ــر الغف ــي أك ــق: ع ــال(، حتقي ــاب األع ــال وعق ــواب األع )ث

ــران. ــدوق- طه الص

ــي  ــه القمِّ ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
ــروت، ط1،  ــي- ب ــة األعلم ــاري، مؤسس ــر غف ــي أك ــق: ع ــال(، حتقي )اخلص

هـ(.  1410(

ــي  ــه القمِّ ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
)صفــات الشــيعة(، نــرش: مؤسســة اإلمــام املهــدي )عــج(- قــم ط1، )1310 

هـ(.

الصــدوق؛ أبــو جعفــر حممــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القّمــي )علــل 
الرشائــع(، دار الــرتاث -بــروت، ط1 )1408 هـ(.

الصــدوق؛ أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القّمــي )عيون 
أخبــار الرضــا )عليــه الســام((، حتقيــق: الســيد مهــدي احلســيني الاجــوردي، 
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منشــورات جهــان، طهران.

ــي  ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــي ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
)فضائــل األشــهر الثاثــة(، حتقيــق: مــا مرضــا غرمــا نبــان، مطبعــة اآلداب- 

قــم، ط1 )1396 هـــ(.

ــل  ــي )فضائ ــه القمِّ ــن بابوي ــن احلســن ب ــن عــّي ب ــر ب ــو جعف ــدوق، أب الص
ــم، ط1 )1410  ــج(، ق ــدي )ع ــام امله ــة اإلم ــرش: مؤسس ــق ون ــيعة(، حتقي الش

هـ(.

الصــدوق؛ أبــو جعفــر حممــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القِمــي )مــن 
ال حيــره الفقيــه(، حتقيــق: عــي أكــر الفغــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي- 

قــم.

ــي  ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
ــق: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــرش  ــن ومتــام النعمــة(، حتقي )إكــال الدي

ــم، ط1 )1405 هـــ(. ــامي- ق اإلس

ــي  ــه القّم ــن بابوي ــن ب ــن احلس ــّي ب ــن ع ــد ب ــر حمّم ــو جعف ــدوق؛ أب الص
ــم،  ــج(- ق ــدي )ع ــام امله ــة اإلم ــرش: مؤسس ــق ون ــوان(، حتقي ــة اإلخ )مصادق

ط1 )1410 هـــ(.

الصــدوق؛ أبــو جعفــر حمّمــد بــن عــّي بــن احلســن بــن بابويــه القّمــي )معاين 
األخبــار(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي، قــم، ط1 

)1361 هـ(.
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الطباطبائــي؛ حمّمــد حســن )امليــزان يف تفســر القــرآن( إســاعيليان- قــم- 
ط2 )1393 هـ(.

ــز  ــي )كن ــان الكراجك ــن عث ــّي ب ــن ع ــد ب ــح حمّم ــو الفت ــي؛ أب الطرابل
الفوائــد(، إعــداد: عبــد اهلل نعمــة، دار الذخائــر- قــم ط1، )1410 هـــ(.

ــى  ــاج ع ــب )االحتج ــن أيب طال ــّي ب ــن ع ــد ب ــور أمح ــو منص ــريس؛ أب الط
ــوة-  ــادي، دار األُس ــد ه ــادري وحمّم ــم البه ــق: إبراهي ــاج(، حتقي ــل اللج أص

ــة األُوىل )1413 هـــ(. ــران، الطبع طه

الطــريس؛ أبــو عــي الفضــل بــن احلســن )إعــام الــورى بأعــام اهلــدى(، 
حتقيــق: عــّي أكــر الغفــاري، دار املعرفــة- بــروت، ط1 )1399 هـــ(.

الطــريس، أبــو عــي الفضــل بــن احلســن )جممــع البيــان يف تفســر القــرآن(، 
حتقيــق: هاشــم الرســويل املحــايت، وفضــل اهلل اليــزدي الطبطبائــي، دار املعرفة- 

بــروت، ط2، )1408 هـ(.

الطــريس، أبــو عــّي الفضــل )مشــكاة األنــوار يف غــرر األخيــار(، دار الكتب 
ــامية- طهران ط1 )1385 هـ(. اإلس

الطــري، أبــو جعفــر حمّمــد بــن حمّمــد بــن عــّي )بشــارة املصطفــى لشــيعة 
ــة- النجــف األرشف، ط2 )1383 هـــ(. املرتــى(، املطبعــة احليدري

الطرحيــي، فخــر الديــن )جممــع البحريــن(، حتقيــق: أمحــد احلســيني، مكتبــة 
نــرش الثقافــة اإلســامية- طهــران، ط2، )1408 هـــ(.

الطــويس؛ أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن )اختيــار معرفــة الرجــال- رجــال 
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ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــي، مؤسس ــدي الرجائ ــيد مه ــق: الس ــي(، حتقي الك
الســام(- قــم، ط1، )1404 هـــ(.

الطــويس؛ أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن )أمــايل الطــويس(، حتقيــق: مؤسســو 
البعثــة، دار الثقافــة -قــم، ط1 )1414 هـ(.

الطــويس؛ أبــو جعفــر حمّمــد بــن احلســن )هتذيــب األحــكام يف رشح املقنعة(، 
دار التعارف- بــروت، ط1، )1401 هـ(.

ــائل  ــل مس ــيعة إىل حتصي ــائل الش ــر )وس ــن احل ــن احلس ــد ب ــي، حمّم العام
ــم، ط1،  ــام(- ق ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــرش: مؤسس ــق ون ــة(، حتقي الرشيع

هـ(.  1409(

العســكري، حمّمــد بــن احلســن )عليــه الســام( )التفســر املنســوب إىل اإلمام 
العســكري(، حتقيــق ونــرش: مؤسســة اإلمــام املهــدي )عــج(- قــم، ط1 )1409 

هـ(.

ــر  ــمرقندي )تفس ــلمي الس ــعود الس ــن مس ــد ب ــرص حمّم ــو الن ــايش، أب العي
ــران، ط1  ــة- طه ــة العلمي ــايت، املكتب ــي املح ــم الرس ــق: هاش ــايش(، حتقي العي

هـ(  1380(

ــي، أبــو احلســن عــّي بــن إبراهيــم بــن هاشــم )تفســر القّمــي(، إعــداد:  القمِّ
الســيد الطيــب املوســوي اجلزائــري، مطبعــة النجــف األرشف.

ــناد(،  ــرب اإلس ــري؛ )ق ــر احلم ــن جعف ــد اهلل ب ــاس عب ــو العب ــي، أب القمِّ
ــام-قم ط1 )1413هـــ(. ــم السَّ ــت عليه ــة آل البي ــرش: مؤسس ــق ون حتقي
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ــى(،  ــذوي القرب ــع املــوّدة ل ــم احلنفــي )ينابي ــن إبراهي ــدوزي، ســليان ب القن
حتقيــق: عــي مجــال أرشف احلســيني، دار األُســوة- طهــران ط1 )1416 هـــ(.

ــن املرتــى املــوىل حمســن الفيــض )املحجــة البيضــاء يف  ــد ب الكاشــاين، حمّم
هتذيــب األحيــاء(، حتقيــق: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي- 

قــم، ط3، )1415 هـــ(.

الكراكبــي، أبــو الفتــح حمّمــد بــن عــّي )معــدن اجلواهــر ورياضــة اخلواطــر(، 
حتقيــق: أمحــد احلســيني، املكتبــة الرضية-طهــران، ط2 )1394 هـ(.

الكفعمــي، تقــي الديــن إبراهيــم بــن زيــن الديــن احلارثــي احلمــداين )البلــد 
األمــن(.

ــق:  ــكايف(، حتقي ــحاق )ال ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر حمم ــو جعف ــي، أب الكلين
ــران، ط2 )1389 هـــ(. ــامية -طه ــب اإلس ــاري، دار الكت ــر الغف ــي أك ع

ــح:  ــة(، تصحي ــة األئم ــة يف معرف ــف الغّم ــى )كش ــن عيس ــّي ب ــي؛ ع الرس
هاشــم الرســويل املحايت، دار الكتــاب اإلســامي- بــروت، ط1 )1401 هـ(.

ــة(،  ــج الباغ ــتدرك هن ــعادة يف مس ــج الس ــودي )هن ــر املحم ــودي؛ باق املحم
ــروت. ــي- ب ــة األعلم مؤسس

ــح  ــابوري )صحي ــرتي النيس ــاج التس ــلم احلج ــن مس ــو احلس ــلم، أب مس
مســلم(، حتقيــق: حممد فــؤاد عبــد الباقــي، دار احلديــث- القاهــرة ط1، )1412 

هـ(.

املجلــي، حمّمــد باقــر بــن حمّمــد تقــي )بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار 
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ــروت، ط1 )1412  ــرتاث- ب ــاء ال ــرش: دار إحي ــق ون ــار(، حتقي ــة األطه األئم
هـــ( جــاء يف اهلامــش )البحــار(.

املفيــد، أبــو عبــد اهلل حمّمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي )االختصــاص(، 
حتقيــق: عــي أكر الغفــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي- قــم ط4 )1414 هـ(.

ــاد  ــري، )اإلرش ــان العك ــن النع ــد ب ــن حمّم ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــد، أب املفي
ــه  ــة آل البيت)علي ــرش: مؤسس ــق ون ــاد(، حتقي ــى العب ــج اهلل ع ــة حج يف معرف

ــم، ط1، )1413 هـــ(. ــام( - ق الس

املفيــد، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن النعــان العكــري البغــدادي، )أمــايل املفيــد(، 
حتقيــق: حســن أســتاذ ويل وعــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــرش اإلســامي-

قــم، الطبعة الثانيــة )1404 هـ(.

ــدادي  ــري البغ ــان العبك ــن النع ــد ب ــن حمّم ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــد، أب املفي
)املقنعــة(، حتقيــق ونــرش: مؤسســة النــرش اإلســامي- قــم، ط2 )1410 هـــ(.

ناصيــف، منصــور عــّي )التــاج اجلامــع لُأصــول يف أحاديــث الرســول صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه(، دار الفكــر- بــروت- ط1/ )1401 هـ(.

نخبــة مــن الــرواة )األُصــول الســتة عــرش( دار الشبســرتي- قــم، ط2 
هـــ(.  1405(

ــة-  ــائي(، دار املعرف ــنن النس ــعيب )س ــن ش ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــائي، أب النس
بــروت- ط3، )1414 هـــ(.

ــر  ــي أك ــق: ع ــة(، حتقي ــم )الغيب ــن إبراهي ــد ب ــد اهلل حمّم ــو عب ــاين، أب النع
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ــران. ــدوق -طه ــة الص ــاري مكتب الغف

ــائل(،  ــتنبط املس ــائل ومس ــتدرك الوس ــن )مس ــرزا حس ــاج امل ــوري، احل الن
حتقيــق ونــرش: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( - قــم، ط1 )1408 هـــ(.

أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )تاريــخ اليعقــويب(، 
ــادر- بروت. دار ص
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الصلة بني الغدير وعاشوراء الجزء الرابع

م. م. �سروق جميد حميب�ش ال�سراج

املقدمة 

احلمــُد هلل حقــُه كــا يســتحّقه محــدًا كثــرًا، والصــاة والســام عــى البشــر 
النذيــر، والــراج املــر، الُطهــر الطاهــر، أيب القاســم حمّمــد، وعــى آلــه الطيبــن 

الطاهريــن.

مل يــدع القــوم حرمــة ألهــل البيــت، حيــث ُغبــت اخلافــة، حــن زحزحوهــا 
عــن صاحبهــا الرشعــي، عــن ســيدها وأمرهــا ومــن أوىص الرســول صــى اهلل 
عليــه وآلــه لــه هبــا، ذلــك هــو أمــر املؤمنــن وإمــام املتقــن واملوّحديــن. البطــل 
الــذي حّطــم جبابــرة املرشكــن، وقطــع خراطيــم املنافقــن حتــى قالــوا ال إلــه 

إاّل اهلل حمّمــد رســول اهلل.

ــل اهلل  ــن أه ــل، ب ــق والباط ــن احل ــر، ب ــرش واخل ــن ال ــة ب ــدأت املواجه فب
وأوليائهــم وأهــل الشــياطن واتباعهــم، املواجهــة بــن هذيــن التياريــن، فــراح 
تيــار الــرش يتلــون يف التصــدي للحــق واخلــر، ويتعســف يف ظلمــه. أن املغــزى 
ــر،  ــى الكف ــام ع ــورة اإلس ــي ث ــن )ع(، ه ــام احلس ــورة اإلم ــن ث ــل م األصي
ــاع  ــه إرج ــد أرباب ــذي يري ــر ال ــض أركان الكف ــل وتقوي ــى الباط ــق ع واحل
الرســالة املحمديــة اىل الــوراء، أراد يزيــد بــن معاويــة بقتــل اإلمــام احلســن )ع( 
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قتــل اإلســام وحمــو معاملــه لثــأر قديــم. فواقعــة الغديــر واقعــة الطــف جناحــي 
ــا فــا يمكــن أن يطــر اإلســام بإحدامهــا  اإلســام، مــن هن

املبحث الأول: واقعة الغدير

تعــد واقعــة الغديــر الســنة العــارشة للهجــرة وواقعــة كربــاء ســنة إحــدى 
وســتن للهجــرة مــن اكثــر وقائــع التاريــخ اإلســامي اشــتهارا، وقــد تناوهلــا 
مــن رؤى متعــددة غــر مؤلــف وباحــث، ففــي حــن وقــف بعضهــم عنــد بوابــة 
االختــاف الســيايس أو مــا يعــرف بنــزاع الســلطة يف املعجــم الســيايس املعارص، 
ــة  ــة اخلاف ــا ان نظري ــدي، واذا علمن ــاد العقائ ــة االجته ــرون إىل باح ــار اخ س
اإلســامية تقــوم عــى ثنائيــة الدينــي - الســيايس، فيجتمــع اإلمــام واحلاكــم يف 
شــخص اخلليفــة دون فصــل بينهــا، صــار بإمكاننــا تصــور التشــابه احلاصــل يف 
ــزاع الســلطة وهلــذا  ــًا لن ــاالً بين ــورة احلســن مث ــر وث املوقــف مــن واقعــة الغدي

التنافــس الســيايس ســببا وحمــركًا رئيســيًا.

ملــا دخــل ذي القعــدة مــن الســنة العــارشة للهجــرة، جتهــز رســول اهلل للحــج 
وأمــر النــاس باجلهــاز لــه، وكان خروجــه خلمــس ليــال بقــن مــن ذي القعــدة 1، 
وســميت تلــك احلجــة بحجــة الــوداع ألن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(

السرة  احلمري )ت 128هـ /799م(،  أيوب  بن  بن هشام  امللك  عبد  ابو  ابن هشام،   (1(
النبوية، حتقيق: طه عبدالرؤوف، )بروت، 1975(، ج4، ص183؛الطري، حممد بن 
جرير)310هـ/922م(، تاريخ الرسل وامللوك، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط2، 

)دار املعارف، 1968(، ط2، ج3، ص 160. 
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ودّع النــاس ومل حيــج بعدهــا1.

ــرصف  ــة، أن ــك حّج ــه مناس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــى رس ــد أن أهن وبع
ــة  ــاك خطب ــه هن ــر خــم 2، ل ــا وصــل اىل موضــع ُيدعــى غدي مــن مكــة، وحين
طويلــة أكــد فيهــا عــى مــا يــم املســلمن يف دينهــم ودنياهــم جــاء فيها:»أيــا 
النــاس يوشــك أن أدعــى فأجيــب، وإين مســؤول وإنكــم مســؤولون، فــا أنتــم؟ 
قالــوا نشــهد أنــك قــد بلغــت وجاهــدت ونصحــت فجــزاك اهلل خــرًا فقــال: 
ــق  ــه ح ــوله وأن جنت ــدُه ورس ــدًا عب ــه االّاهللّ وأن حمم ــهدون أن ال إل ــس تش ألي
وأن الســاعة آتيــة ال ريــب فيهــا وأن اهلل يبعــث مــن يف القبور؟قالوا:بــى نشــهد 
ــا مــوىل  بذلــك. قــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: أيــا النــاس إن اهلل مــوالي وأن
املؤمنــن، وأنــا أوىل هبــم مــن أنفســهم فمــن كنــت مــواله فعــّي مــواله اللهــم 

وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــرص مــن نــرصه واخــذل مــن خذلــه »3

ــا يبــدأ رفــض هــذا األمــر وحماربتــه وطمســه ومنابذتــه، بــكل مــا  ومــن هن

)1) ابن كثر، إساعيل بن عمر )ت 774هـ/1372م(، البداية والنهاية يف التاريخ، )بروت، 
دار الفكر، 1986م(، ج 5، ص 125؛العيني، حممد بن أمحد )ت 855هـ/1451م(، 

عمدة القاري يف رشح صحيح البخاري، )بروت، د. ت(، ج11، ص36. 
)2) غدير خم: واد بن مكة واملدينة عند اجلحفة به غدير، عندها خطب رسول اهلل صى اهلل 
اهلل، )626هـ/1228م(، ط2،  بن عبد  ياقوت  اهلل  أبو عبد  ينظر: احلموي،  وآله  عليه 

)بروت، دار صادر، 1995(، معجم البلدان، ج2، ص 389. 
الشيباين )ت241هـ/855م(، مسند اإلمام أمحد  أبو عبد اهلل أمحد بن حممد  ابن حنبل،   (3(
بن حنبل، )بروت، دار صادر، د. ت(، ج1، ص118؛ابن اعثم، أيب حممد أمحد الكويف 
)314هـ/926م(؛الفتوح، حتقيق: عي شري، ط1، )بروت، دار األضواء، 1991(، 

ج3، ص77. 
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أوتــوا مــن حــول وقــوة وأرادوا احلصــول عــى اخلافــة بــدون مســّوغ رشعــي 
ــل أن  ــه، ب ــول اهلل واتباع ــة رس ــى صحاب ــبون ع ــم حيس ــن كوهن ــم م ــى الرغ ع
ــى  ــًا ع ــًا رصحي ــجل اعرتاض ــري س ــان الفه ــن النع ــارث ب ــو احل ــم وه أحده
ــهد أن  ــن اهلل أن نش ــا ع ــد أمرتن ــده بقوله:«ياحمم ــه بش ــا خاطب ــول اهلل حين رس
ال إلــه إال اهلل وأنــك رســول اهلل فقبلنــاه منــك، وأمرتنــا أن نصــي مخســًا فقبلنــاه 
منــك، وأمرتنــا بالــزكاة فقبلنــا وأمرتنــا باحلــج فقبلنــا، وأمرتنــا أن نصــوم شــهرًا 
ــك  ــن عم ــدي[ أب ــي ]بعض ــت بضبع ــى رفع ــذا حت ــرض هب ــم مل ت ــا، ث فقبلن
ففضلتــه علينــا وقلــت: مــن كنــت مــواله فعــي مــواله، فهــذا يْش منــك أم مــن 
اهلل تعاىل؟فقال:والــذي ال إلــه إالّ هــو هــذا مــن اهلل فــوىل احلــارث بــن النعــان 
يؤيــد راحلتــه وهــو يقــول: اللهــم إن كان مــا يقولــه حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة 
ــر  ــاه اهلل بحج ــى رم ــا حت ــل إليه ــا وص ــم، ف ــذاب ألي ــا بع ــاء، أو ائتن ــن الس م
ــع  ــذاب واق ــائل بع ــأل س ــبحانه س ــزل اهلل س ــه، وأن ــه فقتل ــى هامت ــقط ع فس

للكافريــن ليــس لــه دافــع1.

ليــس مــن العــدل لديــم أن يكــون النبــي مــن بنــي هاشــم، وأن يكــون الــويل 

)1) سورة املعارج، آية1-2؛ينظر الثعلبي، أبو اسحاق أمحد بن حممد بن أبراهيم، ت 427هـ، 
تفسر الثعلبي املسمى الكشف والبيان يف تفسر القرآن، حتقيق: أبو حممد عاشور، ط1، 
عبيد  احلسكاين،  احلاكم  35؛  ص  ج10،   ،)2002 العريب،  الرتاث  داراحياء  )بروت، 
التنزيل  شواهد  اهلجري،  اخلامس  القرن  اعام  من  النيسابوري،  احلنفي  أمحد  بن  اهلل 
لقواعد التفصيل يف اآليات النازلة يف أهل البيت، حتقيق حممد باقر املحمودي، )بروت، 
مؤسسة األعلمي، 1990(، ج2، ص 286-287؛الطريس، أبوعي الفضل بن احلسن، 
ت548هـ، جممع البيان يف تفسر القران، حتقيق جلنة من العلاء، تقديم: حمسن األمن 

العامي،، ط1، )بروت، مؤسسة األعلمي، 1995(، ج10، ص119. 
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منهــم، واألنصــاف يقــي بــأن تكــون النبــوة لبنــي هاشــم وأن تكــون اخلافــة 
للبطــون، هــذا هــو العــدل وعــى بطــون قريــش أن تعمــل عــى فــرض العــدل 
ــام  ــه األم ــر اوضح ــذا األم ــدف، وه ــذا اهل ــول ه ــرب ح ــع الع ــوة وجتمي بالق
ــرون  ــاس ينظ ــهم، إّن الن ــا يف انفس ــم م ــه: إين ألعل ــام( بقول ــه الس ــي )علي ع
إىل قريــش وقريــش تنظــر اىل بيتهــا، فتقــول: إن ويَل عليكــم بنــو هاشــم مل ختــرج 
منهــم أبــدا ومــا كانــت يف غرهــم مــن قريــش تداولتهــا بينكــم »1 وهنــا يتبــن 

خشــيتهم مــن تــوارث اخلافــة يف بنــي هاشــم.

ــوم العــرب، ال ســيا  ــن اجلاحظ:«ولســُت أل ــد ع ــن أيب احلدي ــا أب وينقــل لن
ــا،  ــفك دماءه ــا، وس ــه وتره ــه، فإن ــا عن ــي، وإنحرافه ــا لع ــًا يف بغضه قريش
ــس  ــم، ولي ــا تعل ــم ك ــرب وأكباده ــوس الع ــا، ونف ــاع يف منابذهت ــف القن وكش
ــًا،  ــوم عيان ــاهده الي ــا نش ــوس، ك ــاد يف النف ــاء األحق ــن بق ــع م ــام بان اإلس
والنــاس كالنــاس األول، والطبائــع واحــدة، فاحســب أنــك كنــت من ســنتن أو 
ثــاث جاهليــًا أو مــن بعــض الــروم، وقــد قتــل واحــد مــن املســلمن أبنــك أو 
أخــاك، ثــم أســلمت، أكان إ ســامك يذهــب عنــك مــا جتــدُه مــن بغــض ذلــك 
ــًا  ــام صحيح ــذا إذا كان اإلس ــب، ه ــر ذاه ــك لغ ــنآنه؟ كا إن ذل ــل وش القات
والعقيــدة حمققــة، ال كإســام كثــر مــن العــرب، فبعضهــم تقليــدا، وبعضهــم 

)1) ابن شبه، ابو زيد عمربن شّبة بن عبيده بن ربطة النمري البرصي، )ت 262هـ(، تاريخ 
ج  1410هـ(،  الفكر،  دار  )بروت،  ط2،  شلتوت،  حممد  فهيم  حتقيق:  املنورة،  املدينة 
630هـ  )ت  اجلزري  الشيباين  الكرم  ايب  بن  عي  احلسن  ابو  االثر،  ابن  ص931؛   ،3
التاريخ، حتقيق أيب الفداء عبد اهلل القايض، ط1، )بروت، دار  /1232م(، الكامل يف 

الكتب العلمية، 1987(، ج2، ص464
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ــق  ــى طري ــم ع ــيف، وبعضه ــن الس ــًا م ــم خوف ــب، وبعضه ــع والكس للطم
ــن مــن أضــداد اإلســام وأعــداءه.  ــة واالنتصــار، أو لعــداوة قــوم آخري احلمي
ــه  ــي علي ــيف ع ــه بس ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــُه رس ــُم أن كل دم أراق واعل
الســام وبســيف غــره، فــإن العــرب بعــد وفاتــه عصبــت تلــك الدمــاء بعــي 
ــه مل يكــن يف رهطــه مــن يســتحق يف رشعهــم  بــن ايب الطالــب )ع( وحــده، ألن

ــه تلــك الدمــاء إالّ بعــي وحــده، وهــذه  وســنتهم وعادهتــم أن يعصــب ب

وهــذه عــادة العــرب إذا قتــل منهــا قتــى طالبــت بتلــك الدمــاء القاتــل، فــإن 
مــات، أو تعــذرت عليهــا مطالبتــه، طالبــت هبــا أمثــل ألنــاس مــن أهلــه«1

فعــى هــذا يكــون عليــًا )ع( صاحــب الســبق يف توجيــه رضبــة مؤملــة لقريــش 
ــش أن  ــتطيع قري ــك مل تس ــيفه، لذل ــه بس ــر رجال ــل أك ــد أن قت ــًا بع وخصوص
حتــب عليــًا وأهــل بيتــه )ع( حتــى أن دخلــوا يف اإلســام، وإنــا كانــوا يضمرون 
احلقــد هلــم وكانــوا ينتظــرون الفرصــة مــن أجــل أن يثــأروا ألشــياخهم يف بــدر 
ــان  ــلمن بلس ــن املس ــرى م ــمع وم ــى مس ــاٍل، وع ــوت ع ــا بص ــد أعلنوه ولق
ــن عــي  ــه احلســن ب ــن الزبعــري بعــد قتل ــات أب ــه بأبي ــة ومتثل ــن معاوي ــد ب يزي

عليــه الســام يف كربــاء.
ــدر شــهــدوا  ــبـ ــزرج مـــن وقـــع االســـل لــيــت اشـــيـــاخـــي بـ ــ جـــزع اخلـ

ــًا  ــرحـ ــوا فـ ــ ــل ــ ــه ــ ــت ــ ــوا واس ــ ــلـ ــ ــد التـــشـــل ألهـ ــ ــزي ــ ــاي ــ ــوا ي ــ ــالـ ــ ــم قـ ــ ثـ

ــن ســـاداهتـــم  ــرم مـ ــقـ ــد قــتــلــنــا الـ قـ

)1) عبد احلميد بن هبة اهلل )ت 656ه/1258م(، رشح هنج الباغة لإلمام عي، )بروت، دار 
احياء الرتاث العريب، د0ت(، ج 13، ص 300-299
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.1 فـــاعـــتـــدل  بـــبـــدر  وعـــدلـــنـــا 

ــي  ــر؟ ع ــذا اخل ــل ه ــا حص ــة مل ــاعر خمتلف ــوج بمش ــوب مت ــب أن القل ال ري
ــًا  ــه عمــر بــن اخلطاب:«هنيئ اصبــح خليفــة املســلمن ويتلقــى التهــاين فقــال ل
يــا ابــن أيب طالــب، أصبحــت وأمســيت مــوىل كل مؤمــن ومؤمنــة«2، ويف يــوم 
الغديــر، حيــث كان النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه قــد نــزل للتــو هنــض حســان بن 
ثابــت مــن فــوره، واســتأذن رســول صــى اهلل عليــه وآلــه ان يقــول يف الواقعــة 

أبياتــًا مــن الشــعر، فــأذن لــه النبــي فــراح ينشــد قصيدتــه العصــاء:
ــر نــبــيــهــم ــديـ ــغـ ــوم الـ ــ ــم يـ ــادهيـ ــنـ ــا يـ ــادي ــن ــي م ــب ــن ــال ــم وأســـمـــع ب ــخ ب

رهبـــم اهلل  أنــــــزل  ــا  ــ م ــا وبــلــغــهــم  ــي ــك وأن ــال تـ ــوم فـ ــص ــع بـــأنـــك م

كــفــه رافــــــع  ذاك  إذ  ــه  ــ ب ــام  ــقـ عليا فـ ــوت  ــص ال معلن  ــيّل  عـ يــكــف 

ــن مـــوالكـــم وولــيــكــم ــم تعاميا فـــقـــال: ف ــاك  ــن ه يــبــدوا  ومل  ــوا  ــال ــق ف

ــا ــن ــي ــا وأنــــــت ول ــ ــوالن ــ عاصيا إهلــــــاك م ــوم  ــي ال ــك  ل فينا  ــد  جت ولـــن 

ــي ــن ــإن ــيل ف ــ ــا ع ــ ــم ي ــ ــه ق ــ وهــاديــا فـــقـــال ل إمــامــا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

ــت مـــــواله فـــهـــذا ولــيــه ــن ــن ك ــم ــوا لـــه أنـــصـــار صـــدق مــوالــيــا ف ــك ف

ــه ــي ول وال  الــلــهــم  دعــــا  ــاك  ــنـ معاديا هـ عليا  عـــادى  ــلــذي  ل وكـــن 

لنرصهم نــارصيــه  أنــرصنــا  رب  الدياجيا3 فيا  جيلوا  كالبدر  هدى  إمــام 

يدعــون عــى عــدم وجــود نــص عــى إمامــة عــي بــن أيب طالــب )ع( ليخفيــه 

)1) الطري، تاريخ الرسل وامللوك، ج4، ص 537؛ابن أعثم، الفتوح، ج 5، ص129. 
)2) ابن حنبل، مسند امحد، ج1، ص 430 

)3) الراوندي، مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن، ت750هـ، نظم درر السمطن، ط1، 
)با، 1958(، ص113 
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ــال  ــة مــن أساســها، ق ــة دعــوى باطل ــة أو ينكــروه، وأن دعــوى النصي الصحاب
ــة الشــيعة والقصــاص  ــه كثــر مــن جهل ــن كثــر:« وأمــا مــا يغــرت ب احلافــظ اب
األغبيــاء، مــن انــه أوىص اىل عــي باخلافــة، فكــذب وهبــت وافــرتاء عظيــم يلزم 
منــه خطــأ كبــر يف ختويــن الصحابــة، وممالئتهــم بعــده عــى تــرك إنفــاذ وصيتــه 
وإيصاهلــا إىل مــن أويص إليــه، ورصفهــم إياهــا عــى غــره ال ملعنــى وال لســبب 
وكل مؤمــن بــاهلل ورســوله يتحقــق أن ديــن اإلســام هــو احلــق - يعلــم بطــان 
هــذا االفــرتاء ألن الصحابــة كانــوا خــر اخللــق بعــد األنبيــاء وهــم خــر قــرون 
هــذه األمــة التــي هــي أرشف األمــم بنــص القــران وإمجــاع الســلف واخللــق يف 

الدنيــا واألخــرة وهلل احلمــد«1

ثبــت يف الصحيــح مــن حديــث ابــن عبــاس أنــه قال:«ملــا حــر رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه ويف البيــت رجــال فقــال النبــي صــى اهلل عليــه وآله:)هلموا 
ــوا بعــده(، فقــال بعضهــم: إن رســول اهلل صــى اهلل  ــًا ال تضل أكتــب لكــم كتاب
عليــه وآلــه غلبــه الوجــع وعندكــم القــران، حســبنا كتــاب اهلل، فاختلــف أهــل 
ــوا  ــا ال تضل ــم كتاب ــب لك ــوا يكت ــول: قرب ــن يق ــم م ــوا، فمنه ــت واختصم البي
ــروا اللغــو واالختــاف، قــال  بعــده، ومنهــم مــن يقــول غــر ذلــك، فلــا أكث
رســول صــى اهلل عليــه وآلــه قومــوا، قــال عبيــد اهلل: فــكان ابــن عبــاس يقــول: 
ــه وآلــه وبــن أن  ــة مــا حــال بــن رســول اهلل صــى اهلل علي ــة كل الرزي إن الرزي

يكتــب هلــم ذلــك الختافهــم ولغطهــم( 2

)1) البداية والنهاية، ج7، ص225
اجلامع  مسلم  صحيح  875م(،  )ت261هـ/  احلجاج،  بن  مسلم  احلسن  ايب  مسلم،   (2(
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لــذا نــرى ابــن يتيمــة يقول:«ومــن توهــم أن هــذا الكتــاب كان بخافــة عــي 
فهــو ضــال باتفــاق عامــة النــاس، مــن علــاء الســنة والشــيعة، إمــا أهــل الســنة 
فمتفقــون عــى تفضيــل أيب بكــر وتقديمــه، وأمــا الشــيعة القائلــون بان عليــًا كان 
هــو املســتحق لإلمامــة فيقولــون: إنــه قــد نــص عــى إمامتــه قبــل ذلــك نصــًا 

جليــًا ظاهــرًا معروفــًا، وحينئــذ فلــم يكــن حيتــاج اىل كتــاب »1 

ــن  ــه لعــي ب ــه وآل يقــول األمــام الشــافعي: إن قــول الرســول صــى اهلل علي
ــق  ــًا أح ــى أن علي ــدل ع ــي مواله(:«الي ــواله فع ــت م ــن كن ــب )ع( )م أيب طال
ــوله  ــم اهلل ورس ــا وليك ــه تعاىل:}إن ــام كقول ــو والء اإلس ــا ه ــة، وإن باخلاف
ــون{  ــم راكع ــزكاة وه ــون ال ــاة ويؤت ــون الص ــن يقيم ــوا الذي ــن امن والذي
]املائــدة:55[، وكقولــه تعــاىل:} واملؤمنــون واملؤمنــات بعضهــم أوليــاء بعــض 
{ ]التوبــة:71[، وقــول اهلل عــز وجل:}ذلــك بــان اهلل مــوىل الذيــن أمنــوا وأن 

ــد:11{ 2 ــم { ]حمم ــوىل هل ــن ال م الكافري

ــى اهلل  ــول ص ــات رس ــاس قال:)م ــن عب ــنده اىل اب ــد بس ــا رواه أمح ــا م ومنه
ــون  ــي ّيدع ــث الت ــات واألحادي ــن الرواي ــا م ــوص(3، وغره ــه ومل ي ــه وآل علي
ــده  ــن بع ــة م ــام باخلاف ــه الس ــي علي ــام ع ــوص لأم ــول اهلل مل ي ــا ان رس فيه

الصحيح، )دار طيبة، د0ت(، ص 772 
)1) منهاج السنة النبوية، ج 6، ص25

)2) البيهقي، أمحد بن احلسن، )ت 458هـ /1066م(، االعتقاد واهلداية، حتقيق: امحد عصام 
الكاتب، ط1، )بروت، دار األفاق اجلديدة، 1401هـ(، ص 355، املناوي، حممد عبد 

الرؤوف، )ت 1031هـ(فيض القدير، ج6، ص 217 
)3) مسند ابن حنبل، ج 5، ص 68 
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ــي  ــورى الت ــاء الش ــام أثن ــه الس ــي علي ــام ع ــة األم ــك خطب ــى ذل ــم ع ودليله
أعقبــت طعــن عمــر بــن اخلطــاب قال:«لوعهــد إلينــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه عهــدًا ألنفذنــا عهــدِه، ولــو قــال لنــا قــوالً جلادلنــا عليــه حتــى نمــوت »1

ويؤكــدون ادعائهــم انــه تــردد يف قبــول منصــب اخلافــة عندمــا عــرض عليه 
عقــب مقتــل اخلليفــة الثالــث عثــان بــن عفــان، وكان يفضــل ان يكــون وزيــرًا 2 
وملــا ظهــر عي)عليــه الســام( يــوم اجلمــل اجلمــل قــال: أيا النــاس: إن رســول 
ــا مــن  ــا يف هــذه اإلمــارة شــيئًا حتــى رأين اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مل يعهــد إلين
ــا  ــا بكــر فأقــام واســتقام حتــى مــى ســبيله، ثــم ان أب الــرأي أن نســتخلف أب
بكــر رأى مــن الــرأي أن يســتخلف عمــر، فأقــام واســتقام حتــى رضب الديــن 
بجرانــه، ثــم أن أقوامــًا طلبــوا الدنيــا فكانــت أمــور يقــي اهلل فيهــا 3ويذكــرون 
ــه الســام عندمــا كان عــى فــراش املــوت وذلــك بعــد ان  أن األمــام عــي علي
قتلــه ابــن ملجــم، وســئل عــن الشــخص الــذي يســتخلفه قــال:« أترككــم كــا 

تركنــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه »4

)1) الطري، تاريخ، ج3، ص300؛ ابن االثر، الكامل يف التاريخ، ج1، ص 479؛ النويري، 
األدب،  فنون  يف  األرب  هناية  733هـ/1332م(،  )ت  اإلسكندراين،  قاسم  بن  حممد 
الكتب  دار  )بروت،  ط1،  فواز،  مرعشي  وحكمت  فواز  مصطفى  نجيب  حتقيق: 

العلمية، 2004)
الزهراين،  السنة، حتقيق: عطية  بكر امحد بن حممد، )ت 311هـ/ 923م(،  ايب  )2) اخلال، 

ط1، )الرياض، دار الراية، 1989(، ج2، ص 415
)3) البيهقي، االعتقاد، ج1، ص 357

)بروت،  ط1،  السنة،  كتاب  )ت287هـ(،  عاصم،  أيب  بن  عمرو  بكر  أيب  الشيباين،   (4(
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فــكل هــذه النصــوص التــي يذكروهنــا تــدل داللــة قاطعــة عــى ان رســول 
ــده ال اليب  ــد هبــا ألحــد بع ــة ومل يعه ــوص باخلاف ــه مل ي ــه وآل اهلل صــى اهلل علي
بكــر وال لعــي )ع(، وال لغرمهــا، ويعتقــدون عــى تأكيــد صحــة أعتقادهــم أن 
األمــام عــي بايــع ابــو بكــر وعمــر وعثــان، فلــو كان هنــاك نــص عــى إمامــة 
عــي عليــه الســام فإنــه لــن يبايــع بــل ســيناضل مــن اجــل إنفــاذ األمــر االهلي، 

والواقــع انــه بايــع.

ويــرر اإلمــام عــي عليــه الســام عــدم مواصلــة موقفــه الســلبي من الســلطة 
بقولــه:« فنظــرت فــإذا ليــس يل رافد 

ــو كان يل  ــاك، ول ــن اهل ــم ع ــت هب ــت فظنن ــل البي ــاعد إال أه ــي مس والمع
بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عمــي محــزة وأخــي جعفــر مل أبايــع كرهــا، 
ولكنــي بليــت برجلــن العبــاس وعقيــل، فظننــت بأهــل بيتــي عــن اهلــاك »1

املبحث الثاين 

واقعة عا�سوراء 

بعــد استشــهاد اإلمــام عــي عليــه الســام ســنة 40ه /660م، بايــع املســلمن 

1980(، ج2، ص 552؛ ابن عساكر، أيب القاسم عي، )ت571هـ(، حتقيق: حمب الدين 
أيب سعيد عمر بن غرامة العمري، تاريخ دمشق، ط1، )دار الفكر، 1996(، ج42، ص 

542
ج30،  األنوار،  بحار  د0ت(،  اإلسامية،  الكتب  دار  )طهران،  باقر،  حممد  املجلي،   (1(

ص15 
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ــن  ــات ب ــن املراس ــة م ــد سلس ــلمن 1، وبع ــة للمس ــن )ع( خليف ــام احلس اإلم
ــا  ــه وم ــا موقف ــر كل منه ــفيان إذ اظه ــن ايب س ــة ب ــن )ع( ومعاوي ــام احلس اإلم
يشــرتط عــى صاحبــه، عــى وفــق مــا اتفقــا عــى بنــود الصلــح *بينهــا 2تنــازل 
اإلمــام احلســن )ع( عــن اخلافــة ملعاويــة بــن ايب ســفيان ويعتــرون هــذا التنازل 
تصديقــًا حلديــث الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه:)إن أبنــي هــذا ســيد ولعــل اهلل 
ــة  ــذ اخلاف ــلمن(3فمعاوية أخ ــن املس ــن م ــن عظيمت ــن فئت ــه ب ــح ب أن يصل

بالســيف ال بالشــورى والرضــا واإلمجــاع.

أنساب االرشاف، حتقيق: سهيل  الباذري امحد بن حييى بن جابر، )297هـ/892م(،   (1(
زكار ورياض زركي، )بروت، دار الفكر، 1996(، ج3، ص 257؛ اليعقويب، امحد بن 
ايب يعقوب، )ت 284هـ / 897م(، تاريخ اليعقويب، )بروت، دار صادر، د. ت(، ج2، 

ص 119
)*( بنود الصلح هي:

1-أن باخذ من بيت مال الكوفة مخسة االف درهم.
2-يسلم احلسن )ع( والية أمر املسلمن اىل معاوية بن ايب سفيان 

3-يعمل معاوية بكتاب اهلل وسنة نبيه وسرة اخللفاء الراشدين 
4-ليس ملعاوية حق ان يعهد ألحد من بعده 

5-وعى ان اليبغي احلسن بن عي غائلة رسًا وعانية 
انساب  الباذري،  )ع(  احلسن  اإلمام  أصحاب  سفيان  أيب  بن  معاوية  الخييف  أن  عى   -6

األرشاف، ج3، ص 287-
)2) االصفهاين، ابو الفرج عي بن احلسن، )356هـ / 966م(، مقاتل الطالبن، حتقيق: امحد 

صقر، )بروت -د0ت(، ص 76-64
)3) البخاري، حممد بن أساعيل، )ت256هـ/ 870م(، صحيح البخاري، ط1، )بروت، 

دار ابن كثر، 2002(، ص661
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وبعــد هــذا التنــازل، أجتمــع النــاس عــى معاويــة وســمي هــذا العــام بعــام 
اجلاعــة 1 فــكان معاويــة هــو اخلليفــة يومئــذ 

يــروي لنــا الشــعبي القصــة فيقول:«شــهدت اإلمــام احلســن بــن عــي عليــه 
الســام بالنخيلــة *حــن صالــح معاويــة فقــال معاويــة: إذا كان ذا فقــم فتكلــم 
ــر  ــى املن ــب ع ــام فخط ــر يل، فق ــذا األم ــلمت ه ــد س ــك ق ــاس أن ــر الن واخ
فحمــد اهلل واثنــى عليــه -قــال الشــعبي وانــا أســمع -ثــم قــال: أمــا بعــد فــإن 
ــذا  ــور، وأن ه ــق الفج ــق احلم ــي، وأن أمح ــل -التق ــس -أي األعق ــس الكي اكي
األمــر الــذي أختلفــت فيــه أنــا ومعاويــة إمــا كان يل حــق تركتــه ملعاويــة إرادة 
ــق  ــري كان اح ــا كان ألم ــون حق ــم، أويك ــن دمائه ــة وحق ــذه األم ــاح ه ص
ــع  ــح م ــو الصل ــن )ع( وه ــن احلس ــل م ــذا الفع ــك »2 وه ــت ذل ــي ففعل ــه من ب
معاويــة وحقنــه لدمــاء املســلمن والتنــازل عــن اخلافــة يعترونــه برهــان عــى 
عــدم وجــود النــص والوصيــة أذ لــو كان هنــاك وصيــة مل يكــن ليتنــازل عنهــا 

لكوهنــا أمــر إهلــي واجــب التنفيــذ.

ــة  ــة اىل الكوف ــاء معاوي ــة ج ــن )ع( ومعاوي ــن احلس ــح ب ــم الصل ــد ان ت وبع
ــجد  ــة املس ــل معاوي ــاس، فدخ ــى رؤوس الن ــن ع ــن واحلس ــتقبله احلس فاس

)1) الطري، تاريخ الرسل وامللوك، ج3، ص 261
)*( النخيلة تصغر نخلة موضع قرب الكوفة. احلموي، شهاب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن 
املرعي،  الرمحن  البلدان، حتقيق: حممد عبد  عبد اهلل، ت 626هـ / 1229م(، معجم 

)بروت، دار إحياء الرتاث العريب، 2008)
)القاهرة  الكبر،  املعجم  360هـ/970م(،  )ت  ايوب،  بن  أمحد  بن  سليان  الطراين،   (2(

-د0ت(، ج3، ص23
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ــة يف  ــه البيع ــت ل ــة، فتم ــون معاوي ــاس يبايع ــذ الن ــن )ع( وأخ ــه احلس وبايع
ــرة 1مل  ــن اهلج ــن م ــد وأربع ــنة واح ــن س ــع األول م ــن ربي ــن م ــس وعرشي مخ
ــن  ــده للحس ــر ن بع ــون األم ــى أن يك ــص ع ــذي ين ــرشط ال ــة بال ــزم معاوي يلت
ــاة  ــد وف ــه بع ــل نقض ــرشط، ب ــذا ال ــة هب ــزم معاوي ــن )ع( مل يلت ــم للحس )ع( ث
ــه  ــي علي ــام ع ــب اإلم ــل س ــه 2وظ ــده البن ــن بع ــة م ــل الوالي ــن بجع احلس
الســام عــى منابــر الشــام قائــًا رغــم أن اتفــاق الصلــح نــص عــى تركــه لكــن 
معاويــة مل يلتــزم بــه، ومل يعمــل عــى رفعــه، بــل أكــد ذلــك عــى والة األمصــار 

ــق 3  ــت لدمش ــي خضع ــات الت واملقاطع

ــن )ع(  ــام احلس ــن اإلم ــص م ــاول التخل ــل ح ــك ب ــة بذل ــف معاوي مل يكت
ــن  ــروان ب ــة م ــا معاوي ــد دع ــح فق ــي رشوط الصل ــن باق ــص م ــه للتخل بنفس
احلكــم للعمــل عــى أقنــاع جعــدة بنــت األشــعث بــن قيــس الكنــدي إحــدى 
زوجــات اإلمــام احلســن )ع(، بــان تســقيه الســم مــع جرعــة مــن العســل، فــأن 

)1) بن خياط، خليفة بن خياط، )ت 240هـ / 854م(، تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق: اكرم 
تاريخ ارسل  الطري،  العمري، ط2، )الرياض، دار طيبة، 1985(، ص 203؛  ضياء 

وامللوك، ج3، ص 167
حممد  بن  الرمحن  عبد  خلدون،  ابن  322؛  ص  ج5،  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطري،   (2(
ابن خلدون، مراجعة: سهيل زكار، ط2،  بن خلدون )ت 808هـ /1405م(، تاريخ 

)بروت، 2000(، ج2، ص 649 -650
)3) ابن عساكر، عي ابن احلسن، )ت 571هـ /1175م(، ترمجة اإلمام احلسن، حتقيق: حممد 
باقر املحمودي، )بروت، مؤسسة املحمودي، 1980(، ص 186؛ابن االثر، الكامل 

يف التاريخ، ج3، ص 354
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متكنــت مــن ذلــك وقــى نحبــه، زوجهــا يزيــد ويعطيهــا مائــة ألــف درهــم 1

وقــد تبــدو خافــة يزيــد بــن معاويــة الســبب الرئيــي الــذي أدى اىل خــروج 
أبنــاء الصحابــة البارزيــن مــن باحــة املعارضــة الصامتــة اىل املعارضــة الناطقــة 
حيــث امتنــع احلســن بــن عــي، وعبــد الرمحن بــن أيب بكــر، وعبــد اهلل بــن عمر، 
وعبــد اهلل بــن عبــاس، وعبــد اهلل بــن الزبــر2 عــن البيعــة، بــل أكــدوا امتناعهــم 
الــذي ســبق وأعلنــوه ملعاويــه نفســه عندمــا عــّن يزيــد وليــَا للعهــد، وفرضــه 
عــى املســلمن بعــد ذلــك بشــتى الطــرق، وأوصــاه وصيتــه الشــهرة يف التعامــل 
ــادة،  ــه العب ــل وقذت ــر، فرج ــن عم ــد اهلل ب ــا عب ــه:... )فأم ــن لبيعت ــع الرافض م
وإذا مل يبــق احــد غــره بايعــك، وامــا احلســن بــن عــي فــان أهــل العــراق لــن 
يدعــوه حتــى خيرجــوه، فــاذا خــرج عليــك وظفــرت بــه فاصفــح عنــه، فــان لــه 
رمحــًا ماســة وحقــًا عظيــًا، وامــا ابــن ايب بكــر فرجــل ان رأى اصحابــه صنعــوا 
شــيئا صنــع مثلهــم، ليــس لــه مهــة اال يف النســاء واللهــو، وامــا الــذي جيثــم لــك 
ــن  ــذاك اب ــة، ف ــه فرص ــان امكنت ــب، ف ــة الثعل ــك مراوغ ــد ويراوغ ــوم االس جث

الزبــر، فــإذا هوفعلهــا بــك وقــدرت عليــه فقطعــه اربــًا اربــًا(3

)1) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج2، ص 213؛ املغريب، النعان ين حممد، )ت 363هـ(، رشح 
األخبار يف فضائل األئمة االطهار، حتقيق: حممد احلسيني اجلايل، )قم، د0ت(، ج3، 

ص 123 
)2) ابن كثر، البداية والنهاية، ج 8، ص 146؛ الطري، حممد بن جرير، )ت 310هـ/922م(، 
استشهاد احلسن، حتقيق: السيد اجلميي، ط2، )بروت، دار الكتاب العريب، 1988(، 

ص 30
)3) الطري، تاريخ لرسل وامللوك، ج5، ص 323-322
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ــة  ــه الدقيق ــى معرفت ــدل ع ــة ي ــن األربع ــوال املعارض ــة اح ــف معاوي فوص
ــه رمحــًا ماســة  ــإن ل ــه » ف ــة بقول ــه بحــق األمــام احلســن باخلاف هبــم، واعرتاف
وحقــًا عظيــًا« فــإذا كان الرحــم هــو قرابــة احلســن )ع( مــن رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وآلــه النــه ســبطه، فــان احلــق العظيــم البــد أن يكــون حقــًا باخلافــة.

ــر  ــاح. أم ــد وص ــة يزي ــة لبيع ــا معاوي ــداة دع ــع غ ــن املقن ــد ب ــف يزي وق
ــد( فمــن  ــان هلــك فهــذا )مشــرًا اىل يزي ــة( ف املؤمنــن هــذا )مشــرًا اىل معاوي
أبــى فهــذا )مشــرًا اىل ســيفه( فقــال لــه معاويــة. اجلــس، فانــك ســيد اخلطبــاء 1

ــف  ــه أوق ــى ان ــد حت ــة يزي ــرض بيع ــر لف ــاليب القه ــة كل اس ــع معاوي مج
حارســن عــى رأس كل مــن عــارض البيعــة من ابنــاء الصحابــة الكبار »احلســن 
بــن عــي، عبــد اهلل بــن الزبــر، عبــد اهلل بــن عمــر، عبدالرمحــن بــن ايب بكــر »، 

ــة، فاياكــم ان تعرتضــوا حتــى أمتهــا،  ــم، فقائــل مقال وقــال هلــم » إين قائ

ــإن صدقــت فعــي صدقــي، وان كذبــت فعــي كــذيب، واهلل الينطــق احــد  ف
ــد  ــم ق ــم اهن ــر وزع ــد املن ــم صع ــه » 2، ث ــت عنق ــي إال رضب ــم يف مقالت منك
ــام  ــاة األم ــه وف ــا بلغت ــك عندم ــل ذل ــة قب ــر معاوي ــه ّك ــبب نفس ــوا، وللس بايع
احلســن )ع( 3، ويعتــر معاويــة توليــة ابنــه يزيــد للخافــة مــن القضــاء االهلــي 

)1) ابن عبد ربه، أبو عمر أمحد بن حممد، )ت 328هـ / 939م(، العقد الفريد، حتقيق:عبداملجيد 
الرتحيني، ط1، )بروت، دار الكتب العلمية، 1983(، ص119

)2) القايل، ايب عي اساعيل بن القاسم، ذيل االمايل والنوادر، )اهليئة العامة للكتاب، 1976(، 
ص196

اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  957م(،   / 346هـ  )ت  احلسن،  بن  عي  املسعودي،   (3(
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ــس  ــاء، ولي ــن القض ــاء م ــد قض ــر يزي ــا:« وإن أم ــة قائ ــب عائش ــا خاط عندم
ــم »1 ــن أمره ــرة م ــاد اخل للعب

ــع أم  ــواء أباي ــه س ــروا دم ــن يوف ــن ل ــن )ع( ان األموي ــا ادرك احلس عندم
ــة،  ــة ملعاوي ــن اخلاف ــازل ع ــا تن ــن )ع( عندم ــه احلس ــة اخي ــت جترب ــار، وكان ث
ــود  ــوه بالقع ــن نصح ــكل الذي ــتاع ل ــض االس ــذا رف ــه، ول ــب عيني ــة نص ماثل
عــن الثــورة، النــه أدرك انــه قعــد عــن األمويــن فلــن يقعــدوا هــم عنــه، وهــم 
ــدون  ــول اهلل الوحي ــارب رس ــم اق ــوا اهن ــبه وادع ــى نس ــه حت ــوا من ــن رسق الذي
» اقســم أهــل الشــام أليب العبــاس الســفاح أهنــم ماعلمــوا لرســول اهلل قرابــة، 
وال أهــل بيــت يرثونــه غــر بنــي امّيــة » 2 ومل يكتفــوا بذلــك بــل جعلــوا شــتم 
اإلمــام عــي بــن طالــب )ع( فرضــًا عــى اخلطبــاء يف كل الصلــوات يتقربــون هبــا 

اىل اهلل.

ــه  ــار ابن ــة إليث ــا معاوي ــذي دع ــدون يف مقدمته:«وال ــن خل ــا اب ــر لن ويذك
يزيــد بالعهــد دون ســواه، انــا هــو مراعــاة املصلحــة يف اجتــاع النــاس واتفــاق 
اهوائهــم، باتفــاق أهــل احلــل والعقــد عليــه حينئــذ مــن بنــي امّيــة، إذ بنــو امّيــة 
ــل  ــع وأه ــة امج ــل املل ــش وأه ــة قري ــم عصاب ــواهم، وه ــون س ــذ ال يرض يومئ
الغلــب منهــم فَاثــره بذلــك... وعــدل عــن الفاضــل إىل املفضــول حرصــًا عــى 

اعتنى به وراجعه كال حسن مرعي، )بروت، املكتبة العرصية، 2005(، ص8
)1) ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدنيوري، )ت 276هـ /828م(، اإلمامة والسياسة املعروف 

بتاريخ اخللفاء، حتقيق:عي شري، )بروت، 1990(، ج1، ص 205 
)2) املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 34
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االتفــاق واجتــاع األهــواء، الــذي شــأنه أهــم عنــد الشــارع »1وزاد األمــر ســوء 
ــادة املفــرتض اســاميًا  ــد مل يمتلــك صفــات القي أن يزي

ــى  ــة ع ــود ومنادم ــرود، وفه ــوارح وق ــرب وج ــب ط ــد صاح )وكان يزي
الــرشاب(2، حتــى انــه مل يقتنــع باملديــح الــذي قيــل لــه يــوم بيعتــه يف حيــاة ابيــه 

ــدري ــن... واهلل مان ــر املؤمن ــا ام ــة » ي ــال ملعاوي فق

ــه  ــا اردت خديعت ــوه:كل م ــه اب ــال ل ــا... ؟ فق ــاس أم خيدعونن ــدع الن أنخ
ــام  ــال اإلم ــا ق ــه »3 وعندم ــد خدعت ــك فق ــغ حاجت ــى تبل ــك، حت ــادع ل فتخ
احلســن )ع( ملعاويــة بانــه احــق باخلافــة مــن يزيــد رد عليــه معاوية:«وأمــا مــا 
ذكــرت أنــك خــر منــه فلهــو أرب 4منــك وأعقــل مايــرين بــه مثلــك ألــف »5

كانــت وفــاة معاويــة بــن ايب ســفيان ســنة ســتن للهجــرة، وقــد بويــع ليزيــد 
باخلافــة يف الشــام فاقــّر عبيــد اهلل يــن زيــاد عــى البــرصة، والنعان بن بشــر عى 
الكوفــة، وعمــرو بــن ســعيد بــن العــاص عــى مكــة، والوليــد بــن عتبــة بــن ايب 
ســفيان عــى املدينــة، وكانــت بيعــة النفــر املتخلفــن عــن بيعتــه يف زمــن ابيــه مهه 

)1) تاريخ ابن خلدون املسمى )ديوان املبتدأ واخلر يف تاريخ العرب والربر ومن عارصهم 
شحاته،  والفهارس:خليل  احلوايش  ووضع  املتن  ضبط  األكر(،  السلطان  ذوي  من 
مراجعة:سهيل زكار، ط2، )بروت، دار الطباعة والنرش والنوزيع، 2001(، ص 263

)2) املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص 61
)3) املرد، اليب العباس حممد بن يزيد، )ت 285هـ(، الكامل يف اللغة واالدب، ج1، ص137
)4) األرب يعني احلاجة، أي أن معاوية يقول للحسن إن يزيد حمتاج اليك، ابن منظور، لسان 

العرب، ج1، ص208
)5) الطراين، املعجم الكبر، ج 19، ص356
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الرئيــس، فكتــب اىل عاملــه عــى املدينــة الوليــد بــن عتبــه » أمــا بع:فخــذ حســينًا 
ــه رخصــة  ــديدًا ليســت في ــذًا ش ــر أخ ــن الزب ــداهلل ب ــن عمــر، وعب ــد اهلل ب وعب
ــذه  ــام ه ــه الس ــي علي ــن ع ــن ب ــض احلس ــام(1وقد رف ــوا والس ــى يبايع حت
البيعــة وخــرج مــن املدينــة اىل مكــة، وهنــاك توالــت عليــه رســائل الكوفيــن، 
وهــم كانــوا يكاتبونــه قبــل وفــاة معاويــة 2 فلــا كثــرت رســائلهم بعــث إليهــم 
ــة  ــه إىل الكوف ــه أول وصول ــب فبايع ــن ايب طال ــل ب ــن عقي ــلم ب ــه مس ــن عم اب
اثنــا عــرش الــف رجــل 3، فكتــب أحــد اتباعــه يزيــد إليــه خيــره باألمــر وبــان 
عاملــه عــى الكوفــة النعــان بــن بشــر اليرغــب بالتصــادم مــع ســفر احلســن 
مســلم بــن عقيــل ومــن بايعــه، فقــام يزيــد بعــزل النعــان، وضــم الكوفــة إىل 
ــت  ــه الل البي ــه وكراهيت ــرف ببطش ــذي ع ــاد ال ــن زي ــد اهلل ب ــرصة عبي وايل الب
ــاد أهــل  ــن زي ــد اهلل ب ــه 4اغــرى عبي وأمــره بقتــل مســلم بــن عقيــل ان ظفــر ب
الكوفــة باملــال كــي حياربــوا احلســن )ع( حيــث مجــع النــاس يف مســجد الكوفــة 
فخطبهــم قائًا:أيــا النــاس إنكــم قــد بلوتــم آل ســفيان فوجدمتوهــم عــى مــا 
حتبــون، وهــذا يزيــد قــد عرفتمــوه أنــه حســن الســرة حممــود الطريقــة حمســن 
إىل الرعيــة متعاهــد الثغــور يعطــي العطــاء يف حقــه حتــى أنــه كان أبــوه كذلــك، 
وقــد زاد أمــر املؤمنــن يف أكرامكــم وكتــب إيل يزيــد بــن معاويــة بأربعــة االف 

)1) ابن كثر، البداية والنهاية، ج3، 138
)2) السيوطي، جال الدين عبدالرمحن بن ايب بكر، )ت 911هـ / 1505م(، تاريخ اخللفاء، 

ط، 2، )قطر، 2013(، ص 340 
)3) الطري، تاريخ الرسل وامللوك، ج 5، ص 395

)4) املصدر نفسه، ج5، ص 400
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درهــم ومائتــي الــف درهــم أفرقهــا عليكــم وأخرجكــم اىل حــرب احلســن بــن 
عــي فاســمعوا لــه وأطيعــوا والســام، فخرجــوا مــع فرســاهنم فاجتمعــوا عنــد 
ــان وعــرشون الفــًا مــا بــن فــارس وراجــل  عمربــن ســعد، فبلــغ عددهــم اثن
ــا أن يستســلم  ــن أحامهــا مــر فإم ــن أمري ــة ب 1 وجــد احلســن نفســه يف النهاي

البــن زيــاد أو يقاتــل جيشــه فاختــار األمــر الثــاين، ألن االستســام البــن زيــاد 
ــل  ــاء الذلي ــدي إعط ــم بي ــن:«ال واهلل ال أعطيه ــال احلس ــا ق ــذل ك ــاه ال معن
ــل كان  ــة ب ــن الليون ــيئًا م ــدي ش ــن )ع( مل يب ــد«2 فاحلس ــرار العبي ــر إق وال أق
يقاتلهــم بشــجاعة نــادرة، عندئــذ خشــى شــمر بــن ذي اجلوشــن مــن انفــات 
زمــام األمــور، فصــاح باجلنــد وأمرهــم بقتلــه، فحملــوا عليــه، ورضبــه زرعــة 
بــن رشيــك التميمــي، ثــم طعنــه ســنان بــن انــس النخعــي واحتــز راســه وكان 

ــتن 3 ــدى وس ــنة إح ــه س ــارش من ــرم يف الع ــهاده )ع( يف حم استش

اخلامتة

كــرس هــذا البحــث لدراســة الصلــة بــن غديــر خــم وعاشــوراء ومــا افرزته 
األحقــاد والضغائــن واحلســد مــن ذلــك اليــوم ذلــك هــو اليوم الــذي أثبتــت فيه 
مــن هــو اخلليفــة بعــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه حيــث أكــدت النصــوص 
الــواردة عــن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه ذلــك وهــذا مــا يشــهد بــه كثــر مــن 
ــه  ــوا ل ــام وقدم ــه الس ــي علي ــام ع ــوا اىل اإلم ــة ذهب ــل إن الصحاب ــة ب الصحاب

)1) ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص99
)2) الطري، تاريخ الرسل وامللوك، ج5، ص 402 

)3) املصدر نفسه، ج5، ص 405
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التهــاين وأظهــروا الفــرح والــرور وهنــاك قــول مشــهور يف هــذه احلادثــة وهــو 
ــاء  ــا ابــن ايب طالــب وهــذا هــو احلــق الــذي أراده خاتــم األنبي بــخ بــخ لــك ي

هلــذه األمــة أن تســر عليــه ألنــه هــو مــع احلــق واحلــق معــه.

فحادثــة الغديــر بــا هلــا مــن قدســية العظيمــة لــدى املســلمن غــدت هدفــا 
ــب  ــار التكذي ــوا غب ــي يدس ــوارث لك ــد املت ــة واحلق ــوس العقيم ــذوي النف ل
والتزويــر يف هــذه احلادثــة منــذ وقوعهــا قديــا وحلــد االن، فقــد تبنــى هــؤالء 
تفريــغ األمــر اإلهلــي مــن مصداقيتــه وحمتــواه احلقيقــي وحتملــه بــن التكذيــب 
ــول  ــاة الرس ــد وف ــنوات األوىل بع ــت الس ــد فكان ــش املتعّم ــح والتهمي الفاض
ــا  ــام فمنه ــه الس ــي علي ــى ال ع ــاف ع ــنوات عج ــه س ــه وآل ــى اهلل علي ص
ــك  ــي كان مس ــق الت ــت احلقائ ــات وخفي ــلبت األمان ــرات وس ــت املؤم حيك

ــاء. ــة كرب ــا واقع ختامه

اال أن معاويــة ومــن يؤيــدُه يعرتضــون عــى رســول اهلل الــذي أمــر مــن قبــل 
ــًا مــن بعــده فهــل ياتــرى أن معاويــة كان خيــاف عــى  اهلل تعــاىل أن جيعــل وصي
ــه أذا ســلمنا لأمــر أن  ــه وآل ــر مــن خــوف رســول اهلل صــى اهلل علي األمــة أكث
ــة  ــرة والي ــاق فك ــاس انبث ــو اس ــذا ه ــده فه ــن بع ــًا م ــرتك وصي ــول اهلل مل ي رس
العهــد، أمــا عــن كيفيــة تطبيقهــا فقــد طبقــت عــى التهديــد بالقتــل والتطميــع 
ــى  ــة ع ــد مبني ــة ليزي ــن )ع( البيع ــام احلس ــض األم ــب. فرف ــوال واملناص باألم
ــد أدنــى مؤهــات احلكــم واخلافــة، فقــد كان  ــة، اذ مل تكــن ليزي اســس واقعي

ــم اإلنســانية. ــد عــن القي مســتهرتًا شــاربًا للخمــر فاســقًا، بعي

فخــروج اإلمــام احلســن )ع( وثورتــه يعتروهنــا غــر رشعيــة باعتبــاره خــرج 
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ــايض،  ــد اهلل الق ــداء عب ــق:ايب الف ــخ، حتقي ــل يف التاري )630ه/1232م(، الكام
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ــل  ــخ الرس ــر، )ت 310ه/922م(، 1- تاري ــن جري ــري، حممدب 21- الط
ــم، ط2، )داراملعــارف، 1968) 2-  ــو الفضــل ابراهي وامللــوك، حتقيق:حممــد اب
استشــهاد احلســن، حتقيق:الســيد اجلميــي، ط2، )بــروت، دار الكتــاب العــريب، 

(1988

22- ابــن عبــد ربــه، ابوعمــر امحــد بــن حممــد، )ت 328ه/ 939م(، العقــد 
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ــة،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــي، ط1، )ب ــد الرتحين ــد املجي ــد، حتقيق:عب الفري
(1983

23- ابــن عســاكر، ايب القاســم عــي بــن احلســن، )ت 571ه/ 1175م، 1- 
تاريــخ دمشــق، حتقيق:حمــب الديــن ايب ســعيد عمربــن غرامــة العمــري، ط1، 
)دارالفكــر، 1996) 2- ترمجــة اإلمــام احلســن، حتقيق:حممــد باقــر املحمــودي، 

)بــروت، مؤسســة املحمــودي، 1980) 

24- العينــي، حممــد ابــن امحــد )855ه/ 1451م(، عمــدة القــاري يف رشح 
صحيــح البخــاري، )بــروت، د0ت(

25- القــايل، ايب عــي اســاعيل بــن القاســم، ذيــل االمــايل والنــوادر، 
(1976 للكتــاب،  العامــة  )اهليئــة  )ت224ه(، 

26- ابــن قتيبــة، عبــد اهلل بــن مســلم الدنيــوري، )ت 276ه/ 828م(، 
اإلمامــة والسياســة، حتقيق:عــي شــري، )بــروت، 1990) 

27- ابــن كثــر، اســاعيل بــن عمــر )ت 744ه/ 1372م(، البدايــة والنهاية، 
)بــروت، دار الفكر، 1986) 

ــة  ــل يف اللغ ــد، )ت 285ه(، الكام ــن يزي ــد ب ــاس حمم ــرد، ايب العب 28- امل
واالدب، )الســعودية، د0ت(

باقــر، )ت 1111ه/ 1699م(، بحــار األنــوار،  29- املجلــي، حممــد 
الكتــب اإلســامية، د0ت( دار  )طهــران، 

ــن احلســن، )ت 346ه/ 957م(، مــروج الذهــب  30- املســعودي، عــي ب
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ومعــادن اجلوهــر، اعتنــى بــه وراجعــه كــال حســن مرعــي، )بــروت، املكتبــة 
ــة، 2005)  العرصي

31- مســلم، ايب احلســن مســلم بــن احلجــاج، )ت 261ه/ 875م(، صحيــح 
مســلم اجلامع الصحيــح، )دار طيبــة، د0ت( 

ــل  ــار يف فضائ ــد، )ت 363ه(، رشح االخب ــن حمم ــان ب ــريب، النع 32- املغ
ــم، د0ت(  ــايل، )ق ــيني اجل ــد احلس ــق: حمم ــار، حتقي االطه

33- املنــاوي، حممــد عبــد الــرؤوف، )ت 1031ه(، فيــض القديــر، ضبطــه 
وصححــه: امحــد عبــد الســام، )لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 1971)

ــة  ــكندراين، )ت 733ه/ 1332م(، هناي ــم االس ــد قاس ــري، حمم 34- النوي
ــي  ــت مرعش ــواز حكم ــى ف ــب مصطف ــق: نجي ــون االدب، حتقي االرب يف فن

ــة، 2004)  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــواز، ط1، )ب ف

35- ابــن هشــام، ابــو عبــد اهلل امللــك بــن هشــام بــن ايــوب احلمــري، )ت 
128ه/ 799م(، الســرة النبويــة، حتقيق:طــه عبــد الــرؤوف، )بــروت، 1975) 

تاريــخ  897م(،  284ه/  )ت  يعقــوب،  ايب  بــن  أمحــد  اليعقــويب،   -36
د0ت(. صــادر،  دار  )بــروت،  اليعقــويب، 
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