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التواصل والمشاركة عبر اإليميل التالي:



الذي  ال�شهرية،  املجلة  هذه  عَلم  )بينات( 
ي�شري اإىل نوع ما �شيطرح على �شفحاتها 
رزينة  وق�شايا  قيمة،  مو�شوعات  م��ن 
وال��ب��ي��ان  احل��ج��ة  م��ن  م�شتمد  ث��ق��ل  ذات 
وال���ره���ان، وت���اأت���ي يف خ�����ش��م جم��ات 
على  كثرية  وقنوات  ودوري��ات  و�شحف 
ط��ول ال��ع��امل الإ���ش��ام��ي وع��ر���ش��ه، كثري 
الإع��ام��ي��ة  اخل��ف��ة  ينتهج  ل��اأ���ش��ف  منها 
منها  وكثري  العلمي،  امليزان  ح�شاب  على 
)بينات(  ت��ري��د  ال���ذي  الفكر  ع��ن  يعر  ل 
اأو يعر عنه ولكن ب�شورة  التعبري عنه، 
ول  ع��ل��م��ي��ة  وغ���ري  وم�شتعجلة  خ��ف��ي��ف��ة 
الطرح  ما هو حممود  فيها  ر�شينة، وعّز 

والفكر واملنهج والعبارة والبيان
�شتعّر )بينات( عن فكر اأهل البيت عليهم 
العريقة  ال��زي��دي��ة  امل��در���ش��ة  يف  ال�����ش��ام 
اإع��ام��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا وف��ك��ري��ا يف جم��الت 
باأهمية  نوؤمن  اإذ  ونحن  العديدة،  احلياة 
اأن يقّدم هذا الفكر ب�شورة علمية وعملية 
والإن�شاين  الإ�شامي  للعامل  لة  وموؤ�شّ
ال���ي���وم يف خم��ت��ل��ف ق�����ش��اي��اه ���ش��ن��ب��ذل 
موؤثرين  ذل��ك،  �شبيل  يف  اجلهد  ق�شارى 
ق��وة احل��ج��ة، وحمجة الإن�����ش��اف، وب��رد 
ون�شاعة  ال���ره���ان،  وع���ذوب���ة  ال��ب��ي��ان، 
ال��دل��ي��ل، وف��ت��وة احل��ق، وه���دوء الطرح، 

وو�شوح امل�شلك، ون�شاعة املهيع.
الفكر  نب�ض  تكون  اأن  )بينات(  �شتحاول 
الهوية  مع  ين�شجم  الذي  العريق  الزيدي 
طريقها  جترتح  التي  الإ�شامية  اليمنية 
ب��ذات��ي��ة ق���وة احل���ق ال����ذي ت��ع��م��ل ل��ه يف 
م�شالِّ الطرق، ومفاوز الإعام، ومهاوي 
فاإن  الفكرية احلادة، ولهذا  ال�شتقطابات 
)تتموقع(  اأن  ه��و  عليه  ال��ع��زم  نعقد  م��ا 
مو�شوعاتها فا تخرج عن �شياق املحتاج 
ل  اإليه واملراد تيها ول هروبا، واأن تتاأ�شّ
الفكرية ول  بيناتها فا ت�شتبد بها اخلفة 
تّدخر  واأن  العلمية،  ال�شحالة  ت�شّطحها 
الهدف،  وجمال  الكلمة،  بلطافة  احلكمة، 
ون��ب��ل امل��ق�����ش��د، وان��ت��ه��اج امل���ب���اردة يف 
القول احل�شن، ل النزلق يف املباراة مع 

ال�شيئات من الكتابات.
عن  ب�شدق  املجلة  ه��ذه  تعّر  اأن  هدفنا 
حروفها  ي�شطر  واأن  العظيم،  الفكر  ه��ذا 

حياتها  تنع�ض  واأن  ال�����ش��ادق،  ال����رياع 
الكلمات احلرة، واأن تنري دروبها الأقام 
�شحائفها  ت�شود  واأن  الكبرية،  العالية 
املاآثر العلمية، واأن تزدهي على �شفحاتها 
التحقيقات البارعة، واأن تن�شر يف طياتها 
الوقار،  بثوب  متلفعة  القيمة،  البحوث 

ومتزينة بالكلمة العفيفة الرة.
امل��و���ش��وع��ات  جميع  ه��ي  م��و���ش��وع��ات��ن��ا 
الروؤية  القادمة من  اليوم  التي تهم عاملنا 
و�شنة  الله  كتاب  من  املنطلقة  الإ�شامية 
و�شلم  واآل��ه  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
الأكرمني،  البيت  اأهل  على مقت�شى منهج 
اليوم  اإن�����ش��ان  فيها  يجد  اأن  ميكن  التي 
ول��ه��ذا  عليها،  ال��ل��ه  ف��ط��ره  ال��ت��ي  ف��ط��رت��ه 
ال��راأي  وق��ادة  واملفكرين  العلماء  فجميع 
ومن يهمهم اأمر هذا الدين العظيم، وهذا 
للكتابة  م��دع��ّوون  ال��روؤي��ة  وه��ذه  الفكر، 
ومو�شوعاتهم  حتقيقاتهم  ون�شر  فيها، 
احل�شيف،  بالأ�شلوب  �شفحاتها،  على 

والطريقة الف�شلى.
نريد  بعيد  اأم��ل  ولنا  ال�شفر  م��ن  �شنبداأ 
واملكا�شب،  الأرق��ام  خلف  نحوه  الذهاب 
ننتظر  اأننا  مع  النظري  منقطع  تفاوؤل  لنا 
امل���ف���اج���اآت وال���ع���راق���ي���ل وال�����ش��ع��وب��ات 
اخلطرية من اأول وهلة، ونعلم اأن مواقعة 
الأعباء  وحتمل  بالكلمة  الدعوة  �شعاب 
�شطاآن  على  الوقوف  من  خري  التنويرية 

الظام، و�شفاف الأحام.
التي  ال��ك��رى  البينة  )ال��غ��دي��ر(  ظ��ل  لقد 
ينجذب اإليها الذين خ�شعوا للحق ولنوا 
وا�شتندوا  احلقيقة،  اإىل  واأن�����ش��وا  ل��ه، 
)بينات(  بدايَة  كان  ولهذا  الرهان،  اإىل 
لقت  فقد  الله  وبحمد  ال�شفر،  عددها  يف 
والكتاب  الباحثني،  كبار  م��ن  ا�شتجابة 
املوؤهلني، لكي ميلوؤوا اأرجاءها ويرتعوا 
الكلمات،  عبري  م��ن  لديهم  مب��ا  وفا�شها 
واأن������وار ال��ب��ي��ن��ات، وع��ظ��ي��م ال�����دللت، 

وجميل العبارات.
البيان، و�شيد  باأمري  اإذ نبداأ  ل�شعداء  اإننا 
ال��ع��ل��م��اء وال��ب��ل��غ��اء وال�����ش��ج��ع��ان، اأم��ري 
ي��وم  ذك���رى  ال�����ش��ام يف  امل��وؤم��ن��ني عليه 
وليته، لأنه هو من ننتمي اإليه بعد ر�شول 

الله �شلى الله عليه واآله و�شلم وننتهي.

تساؤل
»اخلالفة«، وكما هو معلوٌم، من أخطر 

املسائل اخلالفية بني املسلمني، بل يف حياة 

البشرية مجعاء؛ فرتى كثريًا من النظريات 

حتاول أن تشرع هلذه املسألة؛ حتى إنه قد 

ُأزهقت ألجل ذلك األرواح والنفوس يف سبيل 

الوصول إليها، وأريقت كثرٌي من الدماء على 

طريق احلصول عليها.

إن أكثر النزاعات على مر التأريخ، وكذلك 

احلروب _ كبريها وصغريها_، هي من 

أجلها، وأول خالف اليوم بني املسلمني هو يف 

مسألة اخلالفة، الذي أدى إىل االقتتال فيما 

بينهم، وحنن إىل اليوم ال نرى قتاًل وحربًا إال 

والقضية متعلقٌة باحلكم.

إذن؛ املسألة يف غاية اخلطورة وعظم 

الشأن، فهل سيرتك اإلسالم هذه املسألة 

_رغم أهميتها_ جانبًا ؟
هل سيذكر اإلسالم تفاصيل املعامالت 

والعبادات وينسى هذه املسألة؟، وهل 

سيرتك رسول اهلل _ صلوات اهلل عليه 

وعلى آله_ األمة بعده هماًل؟

فإذا كان الرسول األعظم _ بأبي هو 

وأمي صلوت اهلل عليه وعلى آله_ عّلم 

أصحابه مثل أمور احلياة _ حتى آداب قضاء 

احلاجة_؛ فكيف سينسى هذه املسألة؟، 

أم أن الرسول )صلى اهلل عليه وعلى آله 

وسلم( بينها وبلغها، كما بلغ بقية األمور؛ 

ألنها املسألة اليت إذا ُطِبقت وُعِمل بها 

سُتحفظ بقية األمور، وإن مل حُتفظ ستضيع 

بقية األمور.

ختامًا؛ يقول سبحانه وتعاىل: » يا أيها 

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل 

تفعل فما بلغت رسالته«.

 أحمد عبد اهلل الكحالني

2

اإلفتتاحية



1- الإمام حممد عبده يف مقدمته للنهج:
اأحيانًا كنت اأ�شهد اأن عقًا نورانيًا ل ُي�ْشِبه 
الإلهي،  املوكب  ف�شل عن  خلقًا ج�شدانيًا، 
عن  فخلعه  الإن�����ش��اين،  ب��ال��روح  وات�شل 
غا�شيات الطبيعة، و�شمى به اإىل امللكوت 
الأعلى، ومنا به اإىل م�شهد النور الأجلى، 
بعد  التقدي�ض،  جانب  عمار  اإىل  به  �شكن 

ا�شتخا�شه من �شوائب التلبي�ض.
واأنات، كاأين اأ�شمع خطيب احلكمة ينادي 
باأعلياء الكلمة، واأولياء اأمر الأمة، يعرفهم 
موا�شع  ويب�شرهم  ال�����ش��واب،  م��واق��ع 
ال�شطراب،  مزالق  ويحذرهم  الرتياب، 
ويهديهم  ال�شيا�شة،  دقائق  اإىل  وير�شدهم 
ب��ه��م اإىل  ال��ك��ي��ا���ش��ة، وي��رت��ف��ع  اإىل ط��ري��ق 
ال��رئ��ا���ش��ة، وي�����ش��ع��ده��م �شرف  م��ن�����ش��ات 
التدبري، وي�شرف بهم على ح�شن امل�شري.. 
اإىل اأن يقول: ولي�ض يف اأهل هذه اللغة اإل 
اأب��ي طالب  ب��اأن كام الإم��ام علي بن  قائل 
الله  كام  بعد  واأبلغه،  الكام  اأ�شرف  هو 
واآل��ه  عليه  الله  �شلى  نبيه  وك��ام  تعاىل 
اأ�شلوبًا،  واأرف��ع��ه  م��ادة،  و�شلم..واأغزره 

واأجمعه جلائل املعاين..
2- الكاتب عبا�ض العقاد يف مقدمة كتابه 

)عبقرية الإمام علي(:
يف ك���ل ن��اح��ي��ة م���ن ن���واح���ي ال��ن��ف��و���ض 
بن  علي  الإم��ام  ب�شرية  ملتقى  الإن�شانية 
هذه  لأن  عليه؛  الله  ر���ش��وان  طالب  اأب��ي 
اجته  حيثما  الإن�����ش��ان  تخاطب  ال�����ش��رية 
الأب��ط��ال  �شري  م��ن  البليغ  اخل��ط��اب  اإل��ي��ه 
اأق���وى م��ا يثريه  وال��ع��ظ��م��اء، وت��ث��ري فيه 
ال��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري م��ن ���ش��روب العطف 
ومواقع العرة والتاأمل... اإىل قوله: فقد 
اأ�شبح ا�شم علي علمًا يلتف به كل مغ�شوب 
اإن�شاف،  طالب  كل  بها  يطالب  و�شيحة 
مل  لأن��ه  موته؛  بعد  ال��دول  با�شمه  وقامت 
تقم له دولة يف حياته، وجعل الغا�شبون 
على كل جمتمع باغ، وكل حكومة جائرة 
املرادفة  كاأنها  العلوية،  بالدعوة  يلوذون 
الذي  املنف�ض  كاأنها  اأو  الإ���ش��اح،  لكلمة 

ي�شرتوح اإليه مكظوم..
يف  ال�شرقاوي  الرحمن  عبد  الأ�شتاذ   -3

كتابه )علي اإمام املتقني(:
ما اأردت بهذا الكتاب �شيئًا اإل اأن اأ�شطنع 

الق�ش�شي،  ال��ف��ن  اإىل  اأق���رب  فنيًا  �شكًا 
الثابتة،  التاريخ  حقائق  على  فيه  اأعتمد 
ولأع���ر����ض م��ب��ادئ الإ����ش���ام وق��ي��م��ه، من 
الإم��ام  ذل��ك   .. عنه  الله  علي ر�شي  خ��ال 
جت�شدت فيه اأخاق الإ�شام وُمُثلُه.. وقد 
علم ال�شحابة ر�شي الله عنهم مكانة علي 
و�شلم  واآل��ه  عليه  الله  �شلى  الر�شول  عند 
يقولون  مكان  ك��ل  يف  امل�شلمون  ومعهم 
يف كل �شاة: اللهم �شل على حممد وعلى 
اآل  وعلى  حممد  على  وب��ارك  حممد..  اآل 

حممد.
)ل��ب��ن��اين  ج������ران  خ��ل��ي��ل  ج������ران   -4

م�شيحي(:
الأنبياء  الإمام علي على �شاأن جميع  مات 
لي�ض  ب��ل��ٍد  اإىل  ي��اأت��ون  ال��ذي��ن  البا�شرين 
يف  بقومهم،  لي�شوا  ق��وم  واإىل  ببلدهم، 

زمن لي�ض بزمنهم..
اديفو )باحث فرن�شي(: 5- كارَّ

وع��ل��ي ه��و ذل���ك ال��ب��ط��ل امل��وج��ع امل��ت��اأمل، 
ذو  ال�شهيد،  والإم��ام  ال�شويف،  والفار�ض 
يف  يكمن  ال��ت��ي  ال��ق��رار،  العميقة  ال���روح 

مطاويها �شر العذاب الإلهي.
6- ميخائيل نعيمة )لبناين م�شيحي(:

العظماء معني ل ين�شب من  لنا يف حياة 
اخلرة والعرة والإميان، والأمل... اإىل 
باأنف�شنا  الذين يجددون ثقتنا  قوله: وهم 
ال�شعيدة،  البعيدة  واأه��داف��ه��ا  وباحلياة 
مع  كفاحنا  يف  القنوط  لتولنا  ولولهم 
من  البي�ض  الأع����ام  ولرفعنا  امل��ج��ه��ول، 
زمان، وقلنا للموت: نحن اأ�شراك وعبيدك، 
ما  اأن��ن��ا  اإل  ت�شاء،  م��ا  بنا  فافعل  م��وت  ي��ا 
ن�شت�شلم،  ول��ن  للقنوط  يومًا  ا�شت�شلمنا 
منه،  انت�شروا  الذين  ب�شهادة  لنا  فالن�شر 
اأب��ي طالب منهم، وهم معنا يف كل  واب��ن 
وه��داأت  وبينهم  بيننا  قامت  واإن  ح��ني، 
قوله:  اإىل  واملكان...  الزمان  من  �شحيقة 
اإنه ي�شتحيل على اأي موؤرخ اأو كاتب مهما 
ياأتيك حتى  اأن  الفطنة والعبقرية  بلغ من 
األف �شفحة ب�شورة كاملة لعظيم من  يف 

عيار الإمام علي..
يف  م�شيحي(  )لبناين  �شامة  بول�ض   -7

كتابه )عيد الغدير(:
امل�شيحي  ه��ذا  ب��ال  ما  ق��ال:  معرت�ض  رب 

ي��ت�����ش��دى مل��ل��ح��م��ة اإ���ش��ام��ي��ة ب��ح��ت��ة؟... 
م�شاع  التاريخ  ولكن  م�شيحي  اإين  اأج��ل 
ل  رحب  اأفق  من  ينظر  للعاملني..م�شيحي 
اأم��ام  ينحني  �شيقة...م�شيحي  ك��وة  من 
اجلاهلية،  غياهب  م��ن  اأط��ل  رج��ل  عظمة 
فاأطلت معه دنيا اأظلها بلواء جميد...ُكتب 

باأحرف من نور ل اإله اإل الله، الله اأكر..
قد يقول قائل: ومل اآثرت عليًا دون �شواه 
واآله  عليه  الله  �شلى  حممد  اأ�شحاب  من 
هذا  على  اأجيب  ول  امللحمة؟  بهذه  و�شلم 
ج��واب  فامللحمة  ب��ك��ل��م��ات،  اإل  ال�����ش��وؤال 
خ�شوم  ي�شتطع  ومل  قوله:  اإىل  عليه... 
علي على اأن ياأخذوا عليه ماأخذًا فاتهموه 
�شكوا  اأنهم  اأي  احلق،  اإحقاق  يف  بال�شدة 
ك���رة ف�����ش��ل��ه، ف������اأرادوه دن��ي��وي��ًا مي��اري 
رفيعًا،  روحانيًا  نف�شه  واأراد  وي���داري، 
يف  تاأخذه  ل  العدل،  �شبيل  يف  ي�شتميت 
الله ويف �شبيله ه��وادة... اإىل قوله: حقًا 
حل�شاة  �شعري  واإن  لي�شف،  البيان  اإن 
يف �شاحلك يا اأمري الكام، ولكنها ح�شاة 
خم�شوبة بدم احل�شني الغايل، فتقبل هذه 
امللحمة وانظر من رفارف اخللد اإىل عاجز 

�شرف قلمه بذكرك:
يا مليك احلياة اأنزل عليَا             

ا                         عزمة منك تبعث ال�شخر حيَّ
جود كفيك اإن ت�شاأ متاأ العي�ض            

                             مناء ويفر�ض اجلدب فيَّا
.....اإىل قوله:

هات يا �شعر من عيونك واهتف     
                    با�شم من اأ�شبع ال�شبا�شب ريَّا

با�شم زين الع�شور بعد نبي            
                              نور ال�شرق كوكبًا ها�شميا

با�شم ليث احلجاز ن�شر البوادي   
                    خري من هز يف الوغى �شمهريا

خري من جلل امليادين غارًا            
                          وانطوى زاهدًا ومات اأبيا

كان رب الكام من بعد طه             
                             واأخاه و�شهره والو�شيا

بطل ال�شيف والتقى وال�شجايا          
                             ما راأت مثله الرماح كميَّا

يا �شماء ا�شهدي ويا اأر�ض قري      
                          واخ�شعي اإنني اأردت عليا

قيل في اإلمام علي )عليه السالم(
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كلما ح��ّل��ت ب��ن��ا ذك���رى )غ��دي��ر خ���م( ي��وم 
واآله  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  تن�شيب 
و�شلم لعلي عليه ال�شام اإماما لاأمة، يرز 
الأ�شباب  ما  وه��و  بالبحث،  جدير  �شوؤال 
)غدير  املكان  ذلك  اختيار  خلف  تقف  التي 

احل��ج��ة  ذي   18( ال���زم���ان  وذل�����ك  خ�����م(، 
احلرام(؟ يف ال�شنة العا�شرة للهجرة، وهل 
ر�شول  من  اجتهادا  للمكان  الختيار  كان 
الله �شلى الله عليه واآله و�شلم اأم وحيا من 
الله عليه  الله �شلى  الله؟ واإذا كان ر�شول 
الولية  اآي��ة  مب�شمون  بّلغ  قد  و�شلم  واآل��ه 
كثرية  اأح��ادي��ث  يف  ال�شام  عليه  علي  يف 
اآحادية ومتواترة منذ اأول الإ�شام، والتي 
منها حديث الإنذار يوم الدار)1( ، وحديث 
الله  ك��رره �شلى  ال��ذي  امل��ت��وات��ر)2(   املنزلة 

لماذا زمان ومــــكان الغدير؟
حمود عبد اهلل األهنومي

قضية الغدير تارخيية 
ودينية ليس املراد من 

الوقوف عندها سوى 
استخالص العرب والدروس 

واإلميان مبقتضى ما 
ورد فيها من النصوص 

الشرعية، للوقوف على ما 
ميكن أن يكون أحد أسباب 
أزمة هذه األمة واختالفها

ع��دي��دة،  منا�شبات  يف  و�شلم  واآل���ه  عليه 
عليه  التن�شي�ض  تكرار  اإىل  ال��داع��ي  فما 
على ذلك النحو وعقب فري�شة احلج التي 
ا�شتدعت ح�شد النا�ض من كل »فج عميق«؟، 
ثم ملاذا مل يعلن ر�شول الله النا�ض بولية 
يف  احلج  منا�شك  اأثناء  ال�شام  عليه  علي 

عرفات اأو يف اأي منا�شك احلج؟.
وقبل اأن يحاول الكاتب الإجابة على هذه 
جغرايف  ملمح  ر�شم  يح�شن  الفر�شيات 
ميقات  م��ن  يبعد  خ��م  ف��غ��دي��ر  للمنطقة؛ 
 8 بحوايل  ال�شم�ض  مطلع  نحو  اجلحفة 
كيلو، وجنوب �شرقي رابغ التي تقع على 
البحر الأحمر بني مكة واملدينة مبا يقرب 
الباحثني)3(   بع�ض  حققه  كما  كم،   26 من 
اجل��غ��راف��ي��ني  ن�����ش��و���ض  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا 
الأوائل واملتاأخرين، وميقات اجلحفة هو 
مكة  بني  ويقع  عليه  ورد  ومل��ن  لل�شاميني 
واملدينة، كما يت�شح يف اخلرائط املرفقة.

الله  �شلى  الله  ر�شول  اأن  البع�ض  يطرح 
يف  الولية  حديث  اأذاع  و�شلم  واآل��ه  عليه 
الطرق،  مفرتق  ك��ان  لأن��ه  الغدير؛  جممع 
وي��و���ش��ك ال��ن��ا���ض ح��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ف��رق 
ب��ع�����ش��ه��م)4(  عند  ب��ل��دان��ه��م، وي��ذك��ر  اإىل 
مفرتق  كانت  اجلحفة  اأن  للحادثة  �شوقه 
ط���رق احل���ج���اج ال�����ش��ام��ي��ني وامل�����ش��ري��ني 

والعراقيني.
اجل��غ��راف��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  اإىل  وب���ال���ع���ودة 
الإ�شامية العربية يوم حادثة الغدير )18 
للهجرة( جند  العا�شرة  ال�شنة  ذي احلجة 
اإ�شامية  غدت  العربية  اجلزيرة  �شبه  اأن 
ال�شرية،  يف  معروف  هو  كما  جمملها  يف 

واإن ماجت يف ما بعد بحركات التمرد على 
�شلطة املدينة بعد موت ر�شول الله �شلى 
الله عليه واآله و�شلم يف �شور ردة دينية 
احلجاج  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اأو�شيا�شية، 
واإن  امل��ن��اط��ق  خمتلف  م��ن  للحج  ق��دم��وا 
تركزوا ب�شورة كبرية من املدينة املنورة 
طرق  اأن  غ��ري  ���ش��ي��اأت��ي،  كما  حولها  وم��ا 

هوؤلء جميعا مل تكن متر من )غدير خم( 
كما هو احلال بالن�شبة لأهل اليمن واأهل 
وتبالة  كخثعم  وجنوبها  والطائف  مكة 
وب��ج��ي��ل��ة وب��ع�����ض ق��ب��ائ��ل ج��ن��وب جن��د، 
كانوا  القبائل  من  كثري  فهناك  وبالتايل 
الله  ر�شول  قافلة  عن  افرتقوا  قد  اأ�شا�شا 
�شلى الله عليه واآله و�شلم يف مكة، كما اأن 
اأو  العراق  من  اأن ل حجاج  قطعا  املعلوم 

 1- وقد ن�ص على اأن عليا عليه ال�صالم وزير ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم، ووارثه وو�صيه وخليفته على اأهله. رواه 

الإمام القا�صم بن اإبراهيم الر�صي يف جمموع ر�صائله، والإمام عبد 
اهلل بن حمزة يف ال�صايف، والقا�صي حممد بن �صليمان الكويف يف 

املناقب، وابن البطريق يف العمدة.
 2- وهو »اأنت مني مبنزلة هارون من مو�صى اإل اأنه ل نبي 

بعدي«، ون�ص على تواتره الإمام جمد الدين املوؤيدي يف لوامع 
الأنوار، وقال الإمام عبد اهلل بن حمزة: اإنه مما علم �صرورة، 

وقال احلاكم الني�صابوري: دخل حد التواتر، وعّده ابن حجر 
الع�صقالين وابن حجر الهيتمي املكي من املتواترات. ينظر 

لوامع الأنوار ج1 �ص96.
 3- الدكتور عبد الهادي الف�صلي يف بحث له ن�صر يف جملة 

تراثنا يف �صوال 1411هـ.
 4- ال�صيخ الأميني يف مو�صوعته )الغدير(، ومثله ذكر 

الدكتور عبد الهادي الف�صلي يف بحثه ال�صابق.



لماذا زمان ومــــكان الغدير؟
فتحت  قد  تكن  مل  لأنها  املغرب؛  اأو  م�شر 
حينئذ، ولعل القائل بذلك يريد اأنها كانت 
اأو  البلدان،  تلك  واإىل  من  التجار  طريق 
وطرق  طرقهم  بعد  ما  يف  اأ�شبحت  اأنها 
امل�شتبعد  م��ن  اأن���ه  على  اأي�����ش��ا،  احل��ج��اج 
العراق من هنا،  اأهل  اأن مير حجاج  جدا 
�شلى  الله  ر�شول  اأن  �شح  وق��د  �شيما  ل 

الله عليه واآله و�شلم وّقت لهم )ذات عرق(
ال�شمال  اإىل  ، والتي هي على طريقهم   )5(

ال�شرقي من مكة)6( .
و�شيحاول الكاتب يف هذه النقاط الآتية 

الإجابة على امل�شكل املتقدم:

اأول: من املوؤكد دينيا اأنه يجب اأن يتوقف 
للبحث  دينية و�شرعية  ق�شايا  عند  العقل 
بالقيا�ض  ت�شمح  لأن��ه��ا  معقوليتها؛  يف 
الغدير  وق�شية  منها،  وال�شتفادة  عليها 
الوقوف  املراد من  لي�ض  تاريخية ودينية 
عندها �شوى ا�شتخا�ض العر والدرو�ض 
من  ف��ي��ه��ا  ورد  م���ا  مبقت�شى  والإمي������ان 
ما  على  للوقوف  ال�شرعية،  الن�شو�ض 
ميكن اأن يكون اأحد اأ�شباب اأزمة هذه الأمة 
ال�شرعيات  كل  لي�ض  اأن��ه  مع  واختافها؛ 
والدينيات ي�شهل اإدراك معقوليتها؛ ففيها 
ل  �شاأذكره  وم��ا  املح�ض،  للتعبُّد  ج��اء  ما 
لاإجابة  ب�شيطة  حماولة  يكون  اأن  يعدو 

على م�شكل املقالة ال�شابق.
ال��رواي��ات  بع�ض  خ��ال  من  يتبني  ثانيا: 
امل��وث��وق��ة ع��ن ح��ادث��ة ال��غ��دي��ر، ب��ل وقبل 
النبي  تاأمر  التي  الآية  عليه  تدل  مما  ذلك 
ولية  بتبليغ  و�شلم  واآله  عليه  الله  �شلى 
هناك  اأن  ال�����ش��ام  عليه  امل��وؤم��ن��ني  اأم���ري 
احلادثة  ه��ذه  تكون  لأن  حقيقيا  مدخا 
ب�شخ�شيتها الكاملة املو�شوعية واملكانية 
ربانيا؛  وق�شاء  اإلهيا  اأم���را  وال��زم��ان��ي��ة 
– وهي من �شورة املائدة  فالآية الكرمية 
ال��ت��ي تعتر اآخ���ر ���ش��ورة ق��راآن��ي��ة ن��زول 
تن�ض: )يا اأيها الر�شول بّلغ ما اأنزل اإليك 
من ربك، واإن مل تفعل فما بّلغت ر�شالته، 
يف  وبالتاأمل  النا�ض(،  من  يع�شمك  والله 
من  فاإنه  الكرمية  الآي��ة  يف  الأم��ر  �شيغة 
يدل  الأم��ر  اأن  الفقه  اأ�شول  يف  املعروف 
على ال��وج��وب ال��ف��وري)7( ؛ وه��و م��ا من 
الله عليه واآله  اأن كّلف النبي �شلى  �شاأنه 
ب�شيغة  اأتبعه  ث��م  ف��وري��ة،  مبهمة  و�شلم 
املاأمور  الق�شية  حجم  ح  تو�شّ تهديدية 
على  وحتثه  حت�شه  واأهميتها،  بتبليغها 

اإجن��از امل��اأم��ور ب��ه، وت��ب��ّدد ما ك��ان يعتمل 
النا�ض  فعل  ردة  م��ن  القلق  م��ن  نف�شه  يف 
كل  ويف  املهمة،  هذه  تبليغ  حول  ال�شلبية 
ذلك ما ي�شري اإىل ما ذكرناه اأعلى، ويوؤيده 
ما رواه الإمام الهادي اإىل احلق يحيى بن 

احل�شني اأنه ملا اأنزل الله الآية الكرمية »يا 
الله  �شلوات  وقف   »... بلغ  الر�شول  اأيها 
اأن  ي�شتجز  ومل  �شريه،  وقطع  واآل��ه،  عليه 
يف  عليه  عزم  ما  ينّفذ  حتى  خطوة  يتقدم 
وجمع  مكانه،  ال��دوح��ة  حتت  فنزل  علي، 
اأوىل  األ�شت  النا�ض  )اأيها  قال:  ثم  النا�ض، 
الله  يا ر�شول  بلى  قالوا  اأنف�شكم؟  بكم من 
وا�شحة  دلل��ة  ي��دل  ما  ه��ذا  ويف   .  )8()...
اإلهيا  اأم��را  كان  واملكان  الزمان  اختيار  اأن 

توقيفيا.
ث��ال��ث��ا: ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك���رة الأح���ادي���ث 
والآيات التي تدل دللة وا�شحة على ولية 
اأمري املوؤمنني، اإل اأن تبليغ الولية على ذلك 

ال��ن��ح��و ويف 
 5- احلج والعمرة للعالمة جمد الدين املوؤيدي.

 6- الأطل�ص التاريخي ل�صرية ر�صول اهلل )�ص( ل�صامي 
املغلوث.

 7-انظر مرقاة الو�صول اإىل علم الأ�صول لالإمام القا�صم بن 
حممد، والقول بوجوب املاأمور به راأي اجلمهور كما نقل عنهم 

 8- جمموع ر�صائل الإمام الهادي اإىل احلق يحيى بن احل�صني.ال�صوكاين يف اإر�صاد الفحول.

ال غرابة يف التبليغ هلؤالء 
فقط ألهنم األغلب من 
احلجاج، وألنه من املعروف 
يف التاريخ أن مركز القوة 
االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي والعسكري 
آنذاك كان يف املدينة وما 
جاورها، من مهاجرين 
وأنصار وأعراب،

..........  تتمة صـ 6- 7
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الر�شول  لكون  ياأتي  امل�شهود  اجلمع  ذلك 
يعي�ض  ك��ان  و�شلم  واآل���ه  عليه  الله  �شلى 
اأ�شهره الأخرية بني عامله الذين بعث اإليهم، 
اإىل  و�شلم  واآل��ه  عليه  الله  �شلى  ملّ��ح  وق��د 
:«لعلي  بقوله  ال��وداع  خطبة  يف  احلجاج 
ما يجعل  ه��ذا«، وهو  بعد عامي  األقاكم  ل 
امل�شلمني جمرين على النظر يف م�شتقبل 
قائُدها،  فراقها  على  اأو���ش��ك  ال��ت��ي  الأم���ة 
ويف من �شيخلفه، ولهذا فاإن اأي اأمر اإلهي 
الوقت  ه��ذا  يف  ال�شياق  ه��ذا  يف  �شيذكر 
الله  من  الإل��ه��ي  احل��ل  �شيكون  بالتحديد 
الوقوع،  و�شيكة  املع�شلة  لهذه  وجل  عز 
ولهذا جاءت حادثة الغدير رّدا جماهرييا 
يف  يعتمل  مل��ا  جميعا  النا�ض  م�شهد  على 
مل  والق�شية  اأفكارهم،  وخلجات  نفو�شهم 

ال�شكل  بهذا  احلج  منا�شك  اأثناء  يف  تعلن 
مل  احلا�شم  الإل��ه��ي  الأم��ر  لأن  والو�شوح 
يكن قد نزل بعد، واأي�شا حتى تتمّيز ق�شية 
واملكانية  التاريخية  ب�شخ�شيتها  الغدير 
والزمانية واملاب�شاتية عن منا�شك احلج، 
وهذا ما يف�ّشر الختيار ل�شخ�شية احلدث 
من  النا�ض  ع��اد  اأن  بعد  املختلفة  باأبعاده 
منه  ي���ع���ودوا  اأن  ي��ف��رت���ض  ال����ذي  احل���ج 
الدنيا  عائق  عن  ومتجّردين  لهم  مغفورا 
قبول  اأك��ر  فيكونون  النف�ض،  وح��ظ��وظ 

وقناعة مبا يوؤمرون به.
اأث��ن��اء منا�شك  راب��ع��ا:ل��و ب��ّل��غ احل���دث يف 
ال���وداع  خطبة  اأث��ن��اء  يف  حتى  اأو  احل��ج 
فلن يكون احل�شور القوي حلادثة الغدير 
ب�شخ�شيتها ذات الأبعاد املختلفة قويا يف 
ثنايا  ط��واه��ا يف  فرمبا  ال��ت��اري��خ،  ذاك���رة 
الو�شايا الكثرية التي وردت يف اخلطبة، 
حول  لها  النقلة  اخ��ت��اف  م��ن  يظهر  كما 
باأهل  تتعلق  ال��ت��ي  مو�شوعاتها  بع�ض 
يعلمه  ملا  خ�شو�شا  ال�شام،  عليهم  البيت 
ر�شول الله �شلى الله عليه واآله و�شلم مما 
لف�شائله  الزمان لو�شيه من طّي  �شيخبئه 
قوة  واأع��دائ��ه،  حماربيه  لف�شائل  ون�شر 

ب�شبب  التاريخية  ال��ذاك��رة  يف  احل�شور 
متو�شع احلادثة على ذلك النحو يتبنّي من 
خال احلمات املعادية من الدول املتعاقبة 
اأو  ال�شام  عليه  علي  مبعاداة  دان��ت  التي 
ووليته  ف�شله  واإنكار  �شاأنه  من  التقليل 
ج��ب��ارة  ج��ه��ود  رغ���م  ت�شتطع  مل  وال���ت���ي 
الدينية  ال��ذاك��رة  م��ن  تزيحه  لكي  ُب��ِذل��ت 
الإ���ش��ام��ي��ة، ك��م��ا ه��ي الأخ�����رى ال��ذاك��رة 
الدينية مل ت�شمح بان�شياب مو�شوع كهذا 
من قب�شتها.اإن �شناعة احلدث ب�شخ�شيته 
املتميزة وزمانه اخلا�ض ومكانه اخلا�ض 
اخلا�شة  وم��احم��ه  اخل��ا���ش��ة،  وظ��روف��ه 
والتخييم  )التعري�ض  اخلا�شة  وترتيباته 
يف امل���ك���ان، واإرج������اع امل��ت��ق��دم وان��ت��ظ��ار 
املتاأخر، والجتماع حتت هجري ال�شم�ض، 
والتبليغ بعد �شاة الظهر، والوقوف يف 
النا�ض  جميع  يراهما  حيث  مرتفع  مكان 
كان  حتى  علي  ي��د  ورف���ُع  وي�شمعونهما، 
ب�شوؤال  وال��ب��دء  اإبطيهما،  بيا�ض  ي��رى 
وغريها(،  بكم«،  اأوىل  »األ�شت  ب�  النا�ض 
توثيقيا  انطباعا  امل�شهد  �شتعطي  كلها 
فريدا ل يوّفر للزمن املعادي، ول للذواكر 
يف  لوحظ  ما  وه��و  تن�شاه،  اأن  ال�شعيفة 
لل�شحابة  املوؤمنني  اأمري  ا�شتن�شاد  حادثة 
احلادثة  هذه  عن  خافته  اأي��ام  الكوفة  يف 
عن  يتحدثون  احل��ا���ش��رون  ان���رى  كيف 
وامل�شهد  املكان  عن  حتى  دقيقة  تفا�شيل 

والظروف املاب�شة.
الفقرة  يف  ورد  م��ا  وين�شحب  خ��ام�����ش��ا: 
ال�شابقة على من يقول: مِلَ مْل يبلغ ر�شول 
الولية  و�شلم  واآل��ه  عليه  الله  �شلى  الله 
القوافل  اإذ كانت على طريق  يف اجلحفة، 
فلم ذهب حوايل  املارة بني مكة واملدينة، 
8 كيلو جهة ال�شمال ال�شرقي يف غدير خم 
ليبلغها؟، واإذا كان ال�شبب هو وجود املاء 
)غدير(  ا�شمه  مدلول  هو  كما  الغدير  يف 
فاإن اجلغرافيني)9(  يذكرون اأن يف اجلحفة 
ماء اأي�شا، غري اأن الق�شية كانت كما ذكرنا 
وت�شجيله  ف��ري��د  ح��دث  ب�شناعة  ترتبط 
املتميز،  مبكانه  مميز،  توثيقي  نحو  على 

واجلحفة كانت قد اأعلنت ميقاتا للحج.
�شاد�شا: روى �شيخنا العامة اأحمد درهم 
اأن��ه  ال�����ش��ي��خ ح�شن امل��ال��ك��ي  ح��وري��ة ع��ن 
بعد  �شببا  يرجحه  ما  ببع�ض  �شافهه)10(  
اأن زار منطقة )غدير خم( ووجده منا�شبا 
لكونه  غ��ريه؛  من  اأف�شل  احل��دث  ذلك  ملثل 
يهيئ  وم�شتويا  مت�شعا  جهاته  اإح��دى  من 
ي��واري��ه  ال��ل��ه، ول  ر���ش��ول  روؤي���ة  للجميع 

اأنه  كما  �شيء،  عنهم  ال�شام  عليه  وعليا 
من اجلهة الأخرى يوجد )جْرف( مقّو�ض 
ول  امل�شتمعني  جهة  نحو  ال�شوت  يجمع 
ج��ّرب  اأن��ه  املالكي  ال�شيخ  وذك��ر  ي��ب��ّدده، 
الأ�����ش����وات ه��ن��اك ف��وج��ده��ا ت�����ش��ل اإىل 
اأم��اك��ن  يف  مثلها  اإىل  ت�شل  ل  م�شافات 
جميل  ت�شبيب  ت���رى  ك��م��ا  وه���و  اأخ����رى. 

وواقعي.
�شابعا: لقد كان العدد الأكر من احلجاج 

مع ر�شول الله �شلى الله عليه واآله و�شلم 
وقد  القرى،  من  حولها  وممن  املدينة  من 
ورد اأن عددهم مائة األف اأو اأكر)11(، وقد 
اأخ��رى  مناطق  من  قدموا  اأنا�شا  اأن  ورد 
واآل��ه  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول  ولقوا 
و�شلم ومنهم اأولئك اليمنيون الذين لقوه 
العا�شرة  ال�شنة  يف  احل���رام  امل�شجد  يف 
 ، ف��ي��ه)12(  اختلفوا  اأم��ر  يف  بينهم  ليحكم 
ال�شام،  عليه  علي  م��ع  بع�شهم  ق��دم  كما 
 ، الأ�شعري)13(  مو�شى  اأب��ي  مع  وبع�شهم 
غري اأن بع�شا منهم كالرهاويني ا�شتحبوا 
م��راف��ق��ة ر���ش��ول ال��ل��ه وال��ه��ج��رة معه اإىل 
حديث  رواة  تتبعت  وق���د   ، امل���دي���ن���ة)14( 
الغدير من ال�شحابة وهم املائة والع�شرة 
�شحابيا الذين ذكرهم ال�شيخ الأميني يف 
مدنيني ومن  اأغلبهم  مو�شوعته، ووجدت 
القبائل  من  ثم  املهاجرين  من  ثم  الأن�شار 
التي ت�شكن ما وراء الغدير �شمال وحول 
وغفار،  واأ���ش��ل��م،  خ��زاع��ة  ومنها  املدينة، 

 9- كما نقل الدكتور �صالح العلي يف كتابه )احلجاز يف 
�صدر الإ�صالم( عن ابن ر�صتة، وعرام، والبكري، والأ�صدي، 

وال�صمهودي.
 10- ذكره عنه يف حائط الكاتب على الفي�صبوك جوابا على 

مو�صوع املقالة املطروح على احلائط للم�صاركة يف الإجابة.

 11- الغدير لل�صيخ الأميني ج1 �ص9.
 12- م�صند ابن حنبل ج1 �ص77رقم 573.

 13- الغدير لالأميني عن م�صادره ج1 �ص9.
 14- اليمن يف �صدرالإ�صالم لعبد الرحمن ال�صجاع 228.

العامل السياسي واملذهيب 
يف إرادة حمو الذاكرة 

املكانية للغدير كان وراء 
هجر املنطقة واالبتعاد 

عنها لتربير االبتعاد 
الفكري والتارخيي عن 

صاحب الوالية اليت أعلنت 
له فيها
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اأغلبهم  اأن  وج��دت  بل  وغريها،  وجهينة، 
ولهذا  وقطنوها؛  املدنية  اإىل  هاجروا  قد 
جابر  )رواي���ة  ال��رواي��ات  بع�ض  يف  ورد 
ال��غ��دي��ر ك��ان هناك  ي��وم  اأن  الأن�����ش��اري( 
ك��ث��ري م��ن جهينة وغ��ف��ار واأ���ش��ل��م  اأن��ا���ض 
ومزينة)15(، ولعل املراد باإباغ ر�شول الله 
القبائل  هوؤلء  تفرق  اأي  تفرقهم،  قبل  لهم 
اأن  اإىل بلدانهم، وبعد هذا فاحلقيقة  فقط 
لأنهم  فقط  ل��ه��وؤلء  التبليغ  يف  غ��راب��ة  ل 

املعروف  من  ولأن��ه  احلجاج،  من  الأغلب 
الجتماعي  القوة  مركز  اأن  التاريخ  يف 
والع�شكري  والق��ت�����ش��ادي  وال�شيا�شي 
اآن���ذاك ك��ان يف املدينة وم��ا ج��اوره��ا، من 
مهاجرين واأن�شار واأعراب، وكانوا القوة 
من  اأم��ر  اأو  و�شية  اأي  تنفيذ  بيدها  التي 
و�شلم،  واآل��ه  عليه  الله  �شلى  الله  ر�شول 
توجيه  اأي  بهم  يناط  اأن  يجب  م��ن  وه��م 
وتكليف باعتبارهم حملة ال�شريعة، ونقلة 
الإ�شامي  القرار  �شناعة  ومركز  الدين، 
يف �شدر الإ�شام، ومل يكن على البقية اإل 
الدخول يف ما دخلوا فيه واأجمعوا عليه، 
وعليه فا اأثر �شلبي يف تخ�شي�ض ر�شول 

الله لهوؤلء بالباغ.
ثامنا: من املعروف اأن اأكر من عمل على 
خمالفة مقت�شى اآية الباغ هم اأهل املدينة 
خم  غدير  اختيار  ولعل  ال�شام،  اأه��ل  ث��م 
منها  مير  التي  اجلحفة  بجانب  هو  ال��ذي 
املدنيون اإىل مكة، ويحرم منها ال�شاميون 
يف حجهم كان مراعيا لهذا اجلانب؛ ليبقى 

�شاهدا على خمالفتهم، ول يزال مذّكرا لهم 
مروا  كلما  الولية  �شاحب  �شد  بفعاتهم 
اأن  يف�شر  الأم���ر  ه��ذا  اأن  على  ه��ن��اك،  م��ن 
)ميقات  ال�شمايل  املدخل  ظل  خم(  )غدير 
واملكان  ملكة،  عليه(  ورد  ومن  ال�شام  اأهل 
الذي مير منه اأغلب احلجاج امل�شلمني يف 
�شدر الإ�شام، حيث ظّل ميقات اأهل ال�شام 
ذلك  يوؤّكد  كما  واملغرب،  واأفريقيا  وم�شر 
626ه���(  �شنة  )املتوفى  احلموي  ياقوت 
الرحالة  قبله  وم��ن  ال��ب��ل��دان،  معجم  يف 
الفار�شي نا�شر بن خ�شرو )املتوفى �شنة 
481ه�( يف كتابه )�شفر نامة(، والذي كان 
الفاطمية  اأثناء تواجده يف م�شر  قد حج 
م��ا ب��ني 437ه���� و442ه���� ت��ق��ري��ب��ا)16(، لقد 
عر  امل�شافرون  وامل�شريون  املغاربة  كان 
يجتازونه  ثم  )راب��غ(  يف  ينزلون  البحر 
م��ن��ه،  وي���ح���رم���ون  اإىل اجل��ح��ف��ة  ���ش��رق��ا 
وك���ان���ت اجل��ح��ف��ة حم���ط اه��ت��م��ام اأم����راء 
املغربيني،  والأدار�شة   العلويني،  املدينة 
وجدها  ولهذا  امل�شريني)17(،  والفاطميني 
الفاطميني  اأيام  يف  حجوا  الذين  الرحالة 
منر،  وذات  ع��ام��رة  م��دي��ن��ة  قبلهم  وم���ا 
وح��ت��ى ي��اق��وت احل��م��وي امل��ت��ويف �شنة 
626ه� اأي بعد اأن لفظت الدولة الفاطمية 
اأن��ف��ا���ش��ه��ا ���ش��ن��ة 567ه����� ع��ل��ى ي��د الأم���ري 
املتوفى  الأي��وب��ي  الدين  �شاح  الأي��وب��ي 
غري  الو�شف،  بذلك  و�شفها  589ه���  �شنة 
خرابا،  عهده  يف  اأ�شبحت  اأنها  ذك��ر  اأن��ه 
م�شجدان  ا�شتهر  قد  اأي�شا  �شابقا  كان  كما 
�شلى  الله  لر�شول  ُين�َشبان  املنطقة  يف 
الله عليه واآله و�شلم اأحدهما يف اجلحفة 
والآخر يف غدير خم، فنجد املوؤرخ حممد 
يذكرهما  )ت207ه�����(  ال��واق��دي  عمر  ب��ن 
امل��ح��دث  اإذا ج���اء  م���غ���ازي���ه)18(، ح��ت��ى  يف 
ال��ل��غ��وي اب���ن الأث����ري امل���ب���ارك ب��ن حممد 
يف  النهاية  يف  ي��ذك��ر  جن��ده  )ت606ه�����( 
غريب الأثر)19(  هذا امل�شجد يف غدير خم، 
911ه�  �شنة  املتوفى  ال�شمهودي  جند  ثم 
يذكر يف كتابه وفاء الوفاء)20(  تهدُّم جزء 
اأن ُهجر  الأمر  الغدير، بل بلغ  من م�شجد 
اآخر  ميقات  به  وا�شُتبِدل  اجلحفة  ميقات 
يف جنوب رابغ يدعى جبلة)21(، ويرتجح 
اأن م�����ش��ار احل��ج��اج ع��ر ال��ب��ح��ر الأح��م��ر 
ل��اإح��رام( حتّول  اإىل اجلحفة  راب��غ  )م��ن 
اإىل مكة مبا�شرة(،  اإىل )رابغ لاإحرام ثم 
وه���ذا ك���ان م�����ش��ار اب���ن ب��ط��وط��ة املتوفى 

 15- ابن اأبى �صيبة )366/6 ،رقم 32072(، وال�صريعة 
لالآجري )ج 4/ �ص 175(. املكتبة ال�صاملة..

 16- اأعالم اجلغرافيني العرب �ص332. وينظر معجم البلدان 
لياقوت و�صفر نامة لنا�صر خ�صرو يف املكتبة ال�صاملة.

 17- د. حممد بارق النجفي يف بحث له حول موقع غدير خم 
يف النت.

 18- �ص1097 املكتبة ال�صاملة..
 19- ج2 �ص154هـ املكتبة ال�صاملة.
 20- ج2 �ص1018. املكتبة ال�صاملة

 21- تعريف الأماكن الواردة يف كتاب البداية والنهاية 

اأي�شا  وذكر  حج،  حينما  )ت779ه���(  �شنة 
منه احلجاج  )راب��غ( يحرم  اأن  يف رحلته 
الأمر  اأن  ويبدو  واملغاربة)22(،  امل�شريون 
ا���ش��ت��م��ر ع��ل��ى ذل���ك ب��ح��ج��ة ك���ون امل��ي��ق��ات 
القدمي، ثم تطّور  للميقات  اجلديد موازيا 
ومطارها  جدة  ميناء  يكون  اأن  اإىل  الأم��ر 

لحقا هو حمل الإحرام لبع�ض احلجاج.
العامل  اأن  اأ�شتبعد  ل  ال��ع��ر���ض  ه��ذا  م��ن 
حمو  اإرادة  يف  وامل��ذه��ب��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

هجر  وراء  ك��ان  للغدير  املكانية  ال��ذاك��رة 
البتعاد  لترير  عنها  والبتعاد  املنطقة 
الولية  �شاحب  عن  والتاريخي  الفكري 
التي اأعلنت له فيها، فاملذهبيون ل يريدون 
اأن مير النا�ض على اجلحفة التي تْقُرب من 
و�شاأن  و�شاأنها،  اأمرها  فيتذكروا  الغدير، 
مثل  ي��ت��ح��ّم��ل��ون  ول  ال��غ��دي��ري،  امل�شجد 
بعدا  عنها  اأغربوا  فقد  لهذا  احلقيقة،  تلك 

ومكانا، كما اأغربوا عنها فكرا و�شلوكا.
اأن اختيار املكان والزمان مل  وبهذا يظهر 
يكن اأمر م�شادفة، ول رهن اختيار عابث، 
بل كان اختيارا ربانيا له اأبعاده ال�شيا�شية 
احلجية  وق���وة  وال��ف��ك��ري��ة  والجتماعية 
اأن��ه��ا ق��اوم��ت ب�شابة  ال��ت��ي ث��ب��ت لح��ق��ا 
عجيبة اأعا�شري الفكر امل�شاد لفكر الولية 
الغديرية؛ لكون الغدير اأ�شبح علما فريدا 
ل  وت�شجيا  الكلية،  الإ���ش��ام  مامح  يف 
تطغى  ل  ال��ت��اري��خ  م��ع��زوف��ة  يف  ل��ه  مثيل 

عليها اأ�شوات ال�شخابني والنا�شبني.

)املكتبة ال�صاملة(.
 22- رحلة ابن بطوطة �ص58 )املكتبة ال�صاملة(.

اختيار املكان والزمان مل 
يكن أمر مصادفة، وال 
رهن اختيار عابث، بل كان 
اختيارا ربانيا له أبعاده 
السياسية واالجتماعية 
والفكرية وقوة احلجية 
اليت ثبت الحقا أهنا 
قاومت بصالبة عجيبة 
أعاصري الفكر املضاد لفكر 
الوالية الغديرية
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احلمُد لله رّب العاملني، و�شّلى الله و�شّلم 
على �شّيدنا حمّمد واآله.وبَعد :

فاإّن خرَي ما منَح الله الإن�شاَن وحَباُه نعَمُة 
ل  بهائَم  الّنا�ُض  ك��اَن  َل��وله��ا  التي  اَلَعقل 
ول  ملكُرَمٍة  يرتقوَن  ول  عمًا،  ُيح�شنوَن 
َمنِقَبة، �شحيٌح اأّن الُعقوَل َقد تَتبُع الَهوى، 
الأحرار  للُموؤمنني  وال��ازَم  الأ�شّح  ولكّن 
يَجعلوا  فا  ُعقوَلهم،  اأهوائهم  تتبَع  اأن 
ُيفّكروا  ول  طريقا،  دينِهم  يف  للعاطَفة 
بعقوِل الّرجال، فيكونون اإّمعات الّرجال، 
اأح�شَنت  واإن  اأ�شاوؤوا  الّرجال  اأ�شاَءت  اإن 
وحاُدوا  حّظهم،  َظلُموا  فهوؤلء  اأح�شُنوا، 
اف، ونحن ننَعى التّقليد املَقيت  عن الإن�شَ
اأهل  ولإجَماعات  وال�شّنة  للكتاب  املُخالف 
هذه  يف  و�ُشن�شرُي  ال�شام،  عليهم  البيت 
الّلفَتة اإىل مو�شوٍع يجعلُه الباحُث معيارًا 
ل��ه ل��ق��ي��ا���ِض م���َدى اإن�����ش��اِف��ه وق����ّوة ن��ظ��ِره 
وا���ش��ت��دراِك��ه ل��ب��اق��ي ع��ُم��ره يف ال��وق��وِف 
ل  وال�شّنة  الكتاب  معاين  من  احل��ّق  على 
دليِل  ِمن  نا واختاِقنا، فهذا  اأنُف�شِ ِعند  من 
واحتجاجها  الَكرمي  الباحُث  اأّيها  الزيدّية 
اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  اإم��اَم��ة  ح��وَل 
الّتبليِغ  اآَية  َدلَل��ة  من  ال�شام،  عليه  طالب 
�ُشوُل  الرَّ َها  اأَيُّ ))َيا   : َتعاىل  الله  َقوُل  وهَي 
ْ َتْفَعْل َفَما  َك َواإِن ملَّ بِّ َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ
ُمَك ِمَن النَّا�ِض((،  َبلَّْغَت ِر�َشاَلَتُه َوالّلُه َيْع�شِ
من حديِث  لُه  وي�شَهُد  احَلال  يقت�شيِه  وَما 
اأَْكَمْلُت  ))الَْيْوَم  الّدين  اإمتاِم  واآَية  الَغدير، 
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ
تفريٍط  غلّو ول  با  ِدي��ًن��ا((،  ��َاَم  الإِ���شْ َلُكُم 
يف ال�شتدلل اأو الّنتائج، وُن�شرُي لاإخَوة 
اأّن  اإىل  واملُتعّط�شني  واملُهتّمني  الباحثني 
ل  لتتح�شّ وتاأّمل  تدّبر  اإىل  يحتاج  الكام 
اإىل  وُن�شري  للباحث،  املطلوَبة  النتيَجة 
ما  اأك��َر  لو�شوح  الخت�شار  راعَينا  اأّننا 

�شنتكّلم عنه باإذن الله تعاىل.
اأّيها الإخَوة اِلكرام اآيًة نزَلت   فاإذا تدّبرنا 
وذلَك  املائِدة،  وِهي  نزَلت  �شورٍة  اآخِر  يف 
لأّن ���ش��وَرة امل��ائ��َدة ه��ي اآخ���ُر م��ا ن��زَل من 
قال  املُ�شلمني،  جمهور  ب��اّت��ف��اق  ال��ق��راآن 
الإمام عامُل اأهل البيت عبدالله بن احل�شني 
بن القا�شم بن اإبراِهيم : ))وما اأكَر َمن قاَل 
من الُعلماء اأّن اآخَر �شورٍة نزَلت املائَدة((. 

اأُِحّب  ِمن َحيث  َبلَغني  اأي�شًا: ))وَقد  وقال 
اأّن َر�شوَل الله �شّلى الله عليه واآله و�شلم 
َقال: ))املَائَدة اآخُر �ُشورٍة َنَزلت ِمَن الُقراآن 
ُموا َحَراَمها((. وروى  َفاأِحّلوا َحاَلها َوَحرِّ
َم�شموَن  ُم�����ش��ن��ِده  يف  ح��َن��ب��ل  ب��ن  اأح��م��د 
قال  عائ�شة،  املوؤمنني  اأّم  عن  اخَل��ر  ه��ذا 
، قال:  ُن��َف��رْيٍ يف اخَل��ر : ))َع��ن ُج��َب��رْيِ بن 
َدَخْلُت على َعاِئ�َشَة فقالت: هل َتْقَراأُ �ُشوَرَة 
اآِخُر  َها  َفاإِنَّ قالت:  َنعم.  قلت:  قال:  امْلَاِئَدِة. 
َحَاٍل  ِمن  فيها  َوَج��ْدُتْ  فما  َنَزَلْت،  �ُشوَرٍة 
َح��َراٍم  ِمن  فيها  َوَج���ْدُتْ  وَم��ا  َفا�ْشَتِحلُّوُه، 
اخلّطاب  بن  ُعمر  قوُل  وهذا  ُموُه((،  َفَحرِّ
وعبدالله بن عمرو بن العا�ض وغريهما، 
َه��ِذه  اأّن  حيُح  ))وال�شّ  : كثري  اب��ن  وق��ال 

الآَية )يعني اآَية الّتبليغ( َمدنّية َبل ِهي ِمن 
املَديَنة(((،  يف  )يعني  ِبَها  نزَل  َما  اأواِخ��ر 
���ش��وَرة  اإّن يف  الإخ�����وان:  اأّي��ه��ا  ون��ق��وُل 
ْكَمْلُت  اأَ ))الْ��َي��ْوَم   : َتعاىل  الله  قول  املائَدة 
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ
ِدي��ًن��ا(( ]امل��ائ��دة:03[، وهي  ��َاَم  َلُكُم الإِ���شْ
مّما يدّل على اأّن �شوَرة املائدة اآخُر �شورٍة 

نزَلت يف القراآن.
اإن  ثابٌت  الإخ��َوة وُهو  اأّيها  هَذا  ثبَت  فاإذا 
اإىل تدّبر معاين  الله َتعاىل، فلننتقل  �َشاَء 
املائَدة  ال�ّشابَعة وال�ّشتني من �شوَرة  الآَية 
وه��ي ق���وُل ال��ل��ه ت��ع��اىل خُم��اط��ب��ًا ر�شوَله 
))َيا   : و�شلم  واآله  عليه  الله  �شّلى  الَكرمي 
َك َواإِن  بِّ �ُشوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ َها الرَّ اأَيُّ
ُمَك  َيْع�شِ َوالّلُه  ِر�َشاَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل   ْ ملَّ
ِمَن النَّا�ِض((، فن�شتفيد من الآَية عدة اأمور.
- الأم��ُر الأّول : اأّن الله تعاىل اأوَح��ى اإىل 

َر�شوِله �شلوات الله عليه واآله اأمرًا ُيبلِّغُه 
َما  ))َبلِّْغ  تعاىل:  الّله  قوِل  بدليِل  للّنا�ض، 
اأم��ٌر ن��زَل به الَوحي  اإَِل��ْي��َك((، فُهناَك  اأُن��ِزَل 
واآل��ه  عليه  ال��ل��ه  �شّلى  ال��ل��ه  َر���ش��وِل  على 
اأم��ٌر  ُهناَك  يكوَن  اأن  ي�شتحيُل  اإذ  و�شلم، 
بالّتبليغ ول يوَجد اأمٌر نازٌل من الله َتعاىَل 

يتّم اإباُغه للّنا�ض.
الله  الله �شّلى  َر�شول  اأّن  الّثاين:  الأمر   -
ذلَك  َتبليغ  على  حتّفَظ  و�شلم  واآل��ه  عليه 
الوحي الإلهي لأمٍر داِفُعه واحٌد من ثاَثة 
الله  �شّلى  الّر�شول  يكوَن  اأن  اإّم��ا  اأم��ور، 
عليه واآله و�شلم تخاَذَل عنادًا لله عن تبليِغ 
ذلك الأمر،واإما اأنه راأى اأّنه ل اأهمّية لذلَك 
الّتبليغ وهذان حا�شى ر�شوَل الله �شلوات 
الله عليه واآله منهما وُننّزهه عنهما، وَمن 
قاَل بهما خرَج من ربَقة الإ�شام، واإّما اأن 
واآل��ه  عليه  الله  لوات  �شَ ال��ّر���ش��ول  ي��ك��وَن 
اأمَرُه وتبليَغه فهمًا  الّنا�ض  َيفهَم  اأن  خ�شَي 
فخ�شَي  الأم��ر،  واأهمّية  حل�شا�شّية  خاطئًا 
ُي�شيء  اأن  وخ�����ش��َي  ال��ّن��ا���ض،  يتقّبله  اأّل 
الإمي���اُن  يتمّكن  مَل  وَم��ن  الأع����راُب  الظّنة 
نفو�ِض  يف  �شغائَن  ُيثري  اأو  قلوبِهم،  من 
لو  الآَي��ة  من  الّراجُح  ُهو  وهذا  املُوؤمنني، 

تاأّملَتها.
الآَي��ة  من  ن�شتفيُده  ال��ذي  الّثالث  الأم��ر   -
لوات  �شَ الّر�شول  خ�شَي  الذي  الأم��ر  اأّن   :
اإن  الّنا�ض  ِفعل  ردوِد  من  واآل��ه  عليه  الله 
ُهو بّلغه لُهم ُهو اأمٌر مهّم يف الّدين، بدليل 
ْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت  قوِل الله تعاىل : ))َواإِن ملَّ
ل  املُكمِّ مبثاَبة  اأتى  هذا  فالأمُر  ِر�َشاَلَتُه((، 
الّنبي  ر�شاَلة  اأّن  يعني  الإلهّية،  للّر�شاَلة 
الله عليه واآله قد �شبَقت بتبليِغه  لوات  �شَ
الله  ولكّن  الإلهّي  الوحي  من  كبريا  جزء 
عليه  الله  لوات  �شَ ر�شوِله  من  اأراَد  تعاىل 
لتكتِمل  للم�شلمني  اآَخر  اأمرًا  ُيبّلغ  اأن  واآله 

هذه الّر�شاَلة.
 : الآَية  من  ن�شتفيُده  الذي  الّرابع  الأمر   -
لوات الله  اأّن الأمر الذي خ�شَي الّر�شول �شَ
عليه واآله من ردوِد ِفعل الّنا�ض اإن ُهو بّلغه 
التي  ال��ع��اَدة  َغ��ري  ياأتي على  اأم��ٌر  ُه��و  لُهم 
لوات الله عليه  جَرى عليَها ر�شول الله �شَ
وت�شريِعه  وتبييِنه  ونهِيه  اأم��رِه  يف  واآل��ه 
اخَلمر،  كالّنهي عن  واملعامات،  للعبادات 

)َمن ُكنت َمواله 
َفعلّي َمواله ، اّللهّم 

َوال َمن َوااله ، 
وَعاد َمن َعاداه(

آَية الّتبليـغ وإَمـاَمُة أمير المـــــــؤِمنين )علــيه الّســـالم(
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اأو  الّزكاة،  فر�ِض  اأو  وم،  ال�شّ اإيجاب  اأو 
ا�شتنفار الّنا�ض للجَهاد.

ج��دًا من  ُمهٌم  الأم��ر  اأّن هذا  َعرفنا  اأن  بعَد 
الله  لوات  الّر�شول �شَ الآَية وخ�شَية  واِقع 
عليه واآله من تبليِغه خوفًا من ردوِد ِفعل 
اأن نعِرَف ما ُهو هذا  الّنا�ض، وجَب عليَنا 
لوات  الأمر الذي اأمَر الله تعاىل ر�شوله �شَ
الله عليه واآله بتبليِغه للّنا�ض وكان مبثاَبة 
املُكّمل للّر�شاَلة الإلهّية لكاّفة الّنا�ض، وهُنا 
يف  الأق��وال  من  َع��دد  اإىل  الُعلماء  اختلَف 
اأب��رَزه��ا،  حتديِد ه��ذا الأم��ِر الإل��ه��ّي، نذكُر 

فقال اأ�شحاُب:
الإلهّي يف  الأمِر  الَقول الأّول يف معنى   -
عليه  الله  لوات  �شَ الله  ر�شول  اإّن   : الآَي��ة 
اأ�شَفاِره  َبع�ِض  يِف  �َشجَرٍة  َنزَل حَتَت  واآله 
وَعّلق �َشيَفه َعليَها، َفاأتاُه اأعَرابّي وُهو َنائٌم 
َفاأخَذ �َشيَفه واخرَتطه، وقاَل : َيا حمّمد َمن 
 : الله عليه واآله  ِمّني ؟ فقال �شّلى  مَينُعك 
ال�ّشيُف  الأعَرابي و�َشقط  َيد  َفَرِعَدت  الله. 
َحّتى  ال�ّشجَرة  ��ه  ب��راأ���شِ ��َرب  و���شَ َي���دِه  ِم��ن 
وَبنّي  الآَي��ة  َهِذه  الله  َفاأنزَل  ِدَماُغه،  انتَر 
كما  وه��ذا  نعم!،  الّنا�ض،  ِمن  ُمه  َيع�شِ اأّن��ه 
ل  �شقيٌم ج��دًا  ت��اأوي��ٌل  الباحث  اأخ��ي  ت��َرى 
ُيبّلغُه  فيه  اأم��َر  ل  لأّن��ه  الآَي��ة  مع  يتنا�شُب 
للّنا�ض،  واآل��ه  عليه  الله  لوات  �شَ الّر�شول 
�شعِف  على  الباحث  ي�شتدّل  نظٍر  وب��اأق��ّل 

هذا الَقول وجعِله �شببًا لنزوِل الآَية.
- ال��َق��ول ال��ّث��اين يف معنى الأم���ِر الإل��ه��ّي 
الّر�شول  ع�شَم  َتعاىل  الله  :اأّن  الآَي��ة  يف 
���ل���وات ال��ل��ه ع��ل��ي��ه واآل�����ه م���ن ال��ي��ه��ود  ����شَ
يهاُبهم  ك��اَن  حيُث  وُق��ري�����ض  وال��ّن�����ش��ارى 
خوفًا  تعاىل  الله  اأوام���ِر  تبليغ  ويخ�َشى 
منهم، فاأخَره الله تعاىل اأن ُيبّلغ ما اأمَره 
اليهود والّن�شارى  واأّنه �شيع�شُمه من  به 
ركيٌك  تاأويٌل  هذا  اأّن  ل  واحلا�شِ وُقري�ض، 
املائَدة  ���ش��وَرة  يف  نزَلت  الآَي���ة  لأّن  ل��اآَي��ة 
كما  القراآن  نزَلت يف  �شورٍة  اآخر  واملائَدة 
الله  لوات  �شَ وال��ّر���ش��ول  واأثبتَنا،  ذك��رَن��ا 
عليه واآله قبَل �شوَرة املائَدة قد بّلغ وناظَر 
وباَهل اأهل الكتاب، َبل وحارَب املُ�شركني 
ال��غ��زَوات، واأجَلى  ب��در واأح��ٍد وباقي  يف 

اليهود، وحارَبُهم يف خيَر.
الإل��ه��ّي  الأم���ِر  معنى  يف  الّثالث  ال��َق��ول   -

من�شور  ب��ن  �شعيُد  رواه  م��ا   : الآَي���ة  يف 
َعْن  �َشقيق  الله بن  َعبد  ))َعن   : ال�ّشنن  يف 
لوات الله  َكاَن َر�ُشوُل اللَِّه �شَ َقاَلْت  َعاِئ�َشَة 
�ُشوُل  الرَّ َها  يُّ َياأَ َفَنَزَلْت  ُيْحَر�ُض  واآل��ه  عليه 
َتْفَعْل  مَلْ  ْن  َواإِ ��َك  َربِّ ِمْن  َلْيَك  اإِ اأُْن��ِزَل  َما  َبلِّْغ 
ِم��َن  ُمَك  َيْع�شِ َوال��لَّ��ُه  ��اَل��َت��ُه  ِر���شَ َب��لَّ��ْغ��َت  َف��َم��ا 
الله  لوات  �شَ اللَِّه  َر�ُشوُل  َف��اأَْخ��َرَج  ا�ِض  النَّ
َها النَّا�ُض  يُّ ِة َفَقاَل اأَ �َشُه ِمَن الُْقبَّ عليه واآله َراأْ
النَّا�ِض((،  ِمَن  اللَُّه  َمِني  َع�شَ َفَقْد  ِرُفوا  اْن�شَ
وهذه الّرواية ُمعتّلة على �شياِق الآَية لعّدة 
لوات  �شَ الّر�شول  اأّن  الأّول:  الأم��ُر  اأم��ور، 
اأم��ٍر  تبليِغ  عن  يتوّقف  مَل  واآل��ه  عليه  الله 
فاحَلر�ُض  ال��ّرواي��ة،  يف  احل��اَل��ة  تلَك  على 
عليه  الله  لوات  �شَ والّر�شول  موجودون 
واآله ُيبلِّغ، والآَية وا�شَحة يف اأّن الّر�شول 

لوات الله عليه واآله توّقف وخ�شَي اأمرًا  �شَ
قال  كَما  الّثاين:  الأم��ُر  ُيبلِّغ.  مَل  ولذلَك  َما 
ابن كثرٍي فاإّن هذه الآَية َمدنيٌة واأّنها نزَلت 
ال��ق��راآن يف املَديَنة،  اآخ���ِر م��ا ن��زَل م��ن  يف 
يف  لزٌم  اأم���ٌر  عقًا  للر�ّشول  ��ة  واحِل��را���شَ
بداَية الّدعَوة ل يف اآخِرَها اإذ ل خوَف مع 
فاأمُر احلرا�َشة لو  املُ�شلِمني،  تقّوي �شوَكة 
الآَي��ة. والأمُر  ُمتقّدٌم عن وقت نزول  �شّح 
الّثالث: اأّن هذه الّرواية ورَدت ُمت�شارَبة، 
املوؤمنني  اأّم  عن  ال�ّشابَقة  ال��ّرواي��ة  فمنَها 
بن  َجابر  ))َع��ن   : ج��َاء  ما  ومَنها  عائ�َشة، 
لوات الله  َعبد الله َقال: َكاَن َر�شول الله �شَ
َطالب  اأب��و  َمعه  َبعث  َخ��َرج  اإذا  واآل��ه  عليه 
ِمَن  ُمك  َيع�شِ َنزَلت )والله  َحتى  َيكلوؤُه  َمن 

عّم  َيا  َفقال:  َمعه،  ِليبَعث  َفذَهب  الّنا�ض(، 
َمن  اإىل  يل  َحاَجة  ل  مني،  َع�شَ َقد  الله  اإّن 
َحديٌث  ))وَه���ذا  كثري:  اب��ن  ق��ال  َتبَعث((، 
َمدنّية،  الآَي��ة  َهِذه  فاإّن  َنكاَرة  وِفيه  َغريٌب 

وَهذا احلديث يقت�شي اأّنها مِبّكة((.
 نعم! فيظهُر يل ولَك اأخي الباِحث اأّن هذه 
لنزوِل  �شببًا  تكوَن  اأن  ت�شلُح  ل  الّرواية 
اإن  ُقلنا  كما  فيها جتدُه  فكَرك  فاأعِمل  الآَية 

�شاء الله تعاىل.
اأم��ر  ب���اأّن الآَي����ة يف تبليغ  اآخ����رون  وق���ال 
وق��ي��ل يف تخيري  وال��َق�����ش��ا���ض،  ال���ّرج���م 
لأزواِجه  واآله  عليه  الله  لوات  �شَ الّر�شول 
يف الّطاق،وقيل غري ذلك. وهذه الأقوال 
م�شرتَكة يف الّعلل ال�ّشابَقة من عدم وجود 
وجه الأمر الإلهي، ومن تقّدم احلادَثة على 

نزول الآية.
الإلهّي  الأم���ِر  معنى  الأخ��ري يف  ال��َق��ول   -
يف الآَية يف هذا الإيراد وُهو الأقوى كما 
اأمري  نزَلت يف  الآَي��ة  اأّن   : بالّدليل  �شرَنى 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�شام، 
َه��ذه  َن��زل��ت  ال����ّرازي : ))َوملّ����ا  ق��ال الفخر 
الآي��ة اأخ��َذ بيده وق��ال : )َم��ن ُكنت َم��وله 
وَعاد  َواله،  َمن  َوال  اّللهّم  َم��وله،  َفعلّي 
َع��اداه((، قال الفخر الّرازي : ))وهذا  َمن 
َق����وُل اب���ن ع��ّب��ا���ض، وال�����َراء ب��ن ع���اِزب، 
ال�ّشيوطي  قال  الباِقر((،  علّي  بن  وحمّمد 
: ))َواأخرَج ابن اأبي َحات، وابن َمردويه، 
وابن ع�شاكر َعن اأبي �َشعيٍد اخلدري قال : 
َنزلت َهذه الآَية َيوَم َغدير ُخم يِف َعلي بن 
ابن  َمردويه عن  ابن  واأخ��َرج  َطالب.  اأبي 
َم�شعود قال : كّنا نقراأ َعلى عهد ر�شول الله 
الّر�شول  اأّيها  َيا   : واآله  عليه  الله  لوات  �شَ
َموىل  َعلّيًا  اأّن  رّبك  ِمن  اإليَك  اأُن��زل  َما  بّلغ 
ِر�شاَلته  َبّلغت  فَما  َتفعل  مَل  واإن  املوؤمنني، 
تف�شري  ويف  الّنا�ض((،  ِمن  َيع�شُمك  والله 
الله  َر�شي  عّبا�ض  ابن  ))وَع��ن   : الألو�شي 
تعاىل عنهما َقال : َنزلت َهذه الآَية يِف َعلّي 
�ُشبحانه  اأمَر  َحيث  وجَهه  تَعاىل  الله  َكّرم 
َر�شول  َفتخّوف  ِبوليته  الّنا�ض  ُيخِر  اأن 
َيُقولُوا  اأن  واآل��ه  عليه  الله  لوات  �شَ الله 
ه واأن َيطعُنوا يِف َذلك َعليه،  َحاَبى ابن عمِّ
فقاَم  الآَي��ة،  َه��ذه  اإليه  تَعاىل  الله  َف��اأوَح��ى 

َيوم  ِبوليته 

إمامة أمري 
املؤمنني بعِد النيب 
من فرائِض الّدين 
وال ُتستكَمل ُعرى 

اإلمَيان إاّل َبها

آَية الّتبليـغ وإَمـاَمُة أمير المـــــــؤِمنين )علــيه الّســـالم(
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اة  ال�شّ َعليه  َفقال  ِبيِده  واأَخ��ذ  خّم،  َغدير 
َم��ولُه،  َفعليٌّ  َم��وله  ُكنُت  َمن   : وال�شام 
َع��اَداه((،  َمن  َوَع��اد  َوالُه،  َمن  َواِل  اللهّم 
احل��ن��ف��ّي:  احُل�����ش��ك��اين  احل���اك���م  وروى 
))ّح��دث��ن��ا َع��ب��د ال��ل��ه ب��ن اأب���ي اأوَف����ى ق��ال: 
واآله  عليه  الله  �شّلى  الله  َر�شول  �َشمعُت 
)َيا  الآي��ة:  َهذه  وَتا  ُخم  َغدير  َيوم  َيقول 
رّبك،  ِمن  اإليَك  اأن��زَل  َما  َبّلغ  الّر�شول  اأّيها 
َرفع  ثّم  ِر�َشالته(،  َبّلغت  فَما  َتفعل  مَل  واإن 
َيديه حتى ُيرى َبيا�ض اإِبَطيه، ثّم قال: األ 
َوال  اللهّم  َم���وله،  فعلّي  َم��وله  ُكنت  َم��ن 
اللهّم  قال:  ثّم  َع��اَداه.  َمن  وَع��اِد  َواله  َمن 

ا�شهد((.
�شنقُف  الَكرمي  البَاحث  اأخي  اإّننا  ثّم  نعم! 
الأمر  اأّن  يف  الَقول  اأعني  الَقول،  هذا  مع 
الإلهّي يف الّتبليغ ُهو يف تبليِغ اإماَمة اأمري 
املوؤمنني عليه ال�شام عّدة وقفات احرتامًا 
لعقوِلنا، واحرتامًا ملبدء الإميان عن يقنٍي 

ل َعن تقليد، واإقامة للحّجة على القارئ.
ُهو  ال��َق��ول  َه���ذا  اأّن   : الأوىَل  فالوقَفة   0
حاَبة، منُهم اأبو  قوُل جماَعة من كبار ال�شّ
وال���َراء  عّبا�ض،  واب��ن  اخُل���دري،  �شعيٍد 
ال��ّرازي وكَما  الفخر  اأخ��َر  بن ع��اِزب كما 
اأي�شًا  وُه��و  ال�ّشابَقة،  ال��ّرواي��ات  يف  جاء 
حاَبة  قوُل اأهل احلّل والعقد من كبار ال�شّ
الذين امتنعوا عن ُمبايَعة اأبي بكر ابتداًء 
وكانوا مع اأمري املوؤمنني عليه ال�شام يف 
لوات  وقت الفتنة بعد موت ر�شول الله �شَ

الله عليه واآله. 
0 الوقَفة الّثانية : اأّن �شوَرة املائَدة، واآَية 
الّتبليغ، من اأواخر َما نزَل على ر�شول الله 
الّر�شول  واإعان  واآله،  عليه  الله  لوات  �شَ
لوات الله عليه واآله اإماَمة اأمري املوؤمنني  �شَ
عليه ال�شام يوم الغدير امتثاًل لهذا الأمر 
الإلهّي كان يف ال�شّنة العا�شَرة يف الّثامن 
تعاُر�ض  فا  احل��ّج��ة،  ذي  �شهِر  من  ع�شر 
بني وقت نزول الآَي��ة، وبني تبليِغ ر�شول 
الولَية،  لأمِر  واآله  الله عليه  لوات  الله �شَ
املُف�ّشرين  ك��اِم  من  �شبق  ما  تاأّملت  ول��و 
واأ�شحاب الّروايات لوجَدت اأّن هذا الَقول 
ما  اإذا  الَعقل،  اإىل  واأ�شبُقها  الأق��وال  اأعدُل 

نظرَت اإىل اأ�شباِب الّنزول واحَلواِدث.
اإذا نظرَت ت�شل�شل  اأّنك  الّثالَثة :  0 الوقَفة 
الأح�����داِث ال��ن��ب��وّي��ة وج���دَت ث��اَث��ة اأم���وٍر 
ُمتازَمة بالأدّلة القوّية، اآَية الأمر بالّتبليغ، 
الّتبليغ،  وُه��و  عَليَها  يرتّتب  اأم��ٌر  يتلوها 
يتلو هذا الّتبليغ باأمر الولَية والإماَمة اآَية 
اإمتام الّنعَمة، فهذا اأّيها الإخوة الباحثون 
مُيّرره  ل  واملواِقف  الأح��داِث  ت�شل�شٌل يف 
وُمنا�َشبته  لرتاُبطه  ب�شهوَلة  الإن�����ش��اُف 

وَمتانِته.

اأّن هذا الأمر الإلهّي  0 الوقَفة الّرابَعة يف 
ُهو يف ولَية اأمري املوؤمنني عليه ال�شام : 
لوات  اأّنك اإذا نظرَت اإىل موقِف الّر�شول �شَ
باحلديث  ال��غ��دي��ر  ي���وم  واآل����ه  عليه  ال��ل��ه 
ذهُنك  يذهُب  ل  فاإّنه  امُلتواتر،  حيح  ال�شّ
�شّلى  الله  ر�شول  اأّن  اإىل  �شافيًا،  كان  اإن 

وفيِهم  حاَبة  ال�شّ ُي��وق��ُف  واآل���ه  عليه  الله 
والأط��َف��ال  وال��ّن�����ش��اء  وال��ك��ه��ول  ال�ّشيوخ 
ف�شيَلًة  اإل��ي��ِه��م  لُيلقَي  ال�ّشديد  احل���ّر  يف 
ف�شائل  ك�شائر  املوؤمنني،حالُها  اأم��ري  يف 
وملاذا  املُحّدثون،  يروَيها  التي  حاَبة  ال�شّ
لوات الله  هذا الّتوقيت من ر�شول الله �شَ
عليه واآله يف اإعان ف�شيَلٍة �شبَق اأن اأعلَنها 

يف غري موقف.
الّدليل  وج��ه  الباحُث  اأخ��ي  ل��ك  ظهَر  ف���اإذا 
واإب��اغ  اإع���ان  اأّن  فاعَلم  ه��ذا  كامَنا  يف 
لإمامة  واآل��ه  عليه  الله  لوات  �شَ الّر�شول 
اأم����ري امل��وؤم��ن��ني م��ن ب��ع��ِده م��ن ف��رائ�����ضِ 
َبها  اإّل  الإمَي��ان  ُع��رى  ُت�شتكَمل  ول  الّدين 
ل  واآل���ه  عليه  الله  لوات  �شَ ال��ّر���ش��ول  لأّن 
ُيوَحى  وح��ٌي  وكامُه  ال��َه��وى،  َع��ن  ينطُق 
باأمِر  بعِده  من  للخليَفة  وتو�شيتُه  اإليه، 
ال��ل��ه ت��ع��اىل، ف��ك��اَن ه��ذا ك��ّل��ه دل��ي��ًا ُي��ق��وّي 
كون الأمر الإلهّي يف اآَية الّتبليغ ))يا اأّيها 
اإب��اغ  ُه��و  اإل��ي��ك((،  اأن��زُل  ما  بّلغ  الّر�شول 
الّنا�ض باإمامة اأمري املوؤمنني عليه ال�شام، 
عليه  الله  لوات  �شَ الله  ر�شول  بّلغه  وق��د 

واآله يوم الَغدير.
0 الوقَفة اخلام�َشة يف اأّن هذا الأمر الإلهّي 
ُهو يف ولَية اأمري املوؤمنني عليه ال�شام: 
اأّنه ُمتقّرر بالّدليل القطعّي اأّن اإجَماع اأهل 
واحُل�شني  احل�َشن  بني  ���ش��ادات  البيت، 
احل��دي��ث  ل��دلَل��ة  ق��ط��ع��ّي،  ال�����ش��ام  عليهم 

لوات الله عليه  املتواتر عن ّر�شول الله �شَ
واآله، قال: ))اإيّن تارٌك فيُكم ما اإن مت�ّشكتم 
به لن ت�شّلوا من بعدي كتاَب الله وعرتتي 
اأَهل بيتي اإّن اللطيَف اخلبرَي نّباأين اأّنهما 
ل��ن يفرتَقا ح��ّت��ى ي���رَدا ع��ل��ّي احل��و���ض((، 
ال�شام جُممعون على  البيِت عليهم  واأهُل 
اأّن اآَية الّتبليغ، نَزلت يف تبليغ اإماَمة اأمري 
املوؤمنني عليه ال�شام، واأّن حديث الغدير 
دليٌل على اإماَمة اأمري املوؤمنني، ونذكُر ِمن 

هذا بع�شًا ِمن اأقواِلهم عليهم ال�شام: 
زي��د بن علي بن احل�شني  الإم���ام  ق��ال   -1
))َيا   : تعاىل  الله  قوِل  يف  ال�شام،  عليهم 
َك َواإِن  بِّ �ُشوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن رَّ َها الرَّ اأَيُّ
ُمَك  َيْع�شِ َوالّلُه  ِر�َشاَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل   ْ ملَّ
َطالب  اأبي  لَعلّي بن  : ))َهذه  النَّا�ِض((  ِمَن 
ُمَك  ة، ))َوالّلُه َيْع�شِ لوات الله َعليه خا�شّ �شَ

ِمَن النَّا�ِض((: اأي مَيَنُعَك ِمنُهم((
ادق جعَفر بن حمّمد   2- وقال الإمام ال�شّ
عليهما ال�شام : ))ملّا َنزَل َقوله تعاىل: ))َيا 
َك((،  �ُشوُل َبلِّْغ َما اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ َها الرَّ اأَيُّ
اأخَذ َر�ُشول الله �شّلى الله َعليه واآله و�شّلم 
ُكنُت  ))َم��ن  وَق��ال:  ال�ّشام،  َعليه  َعليٍّ  ِبَيد 

َمولُه َفعليٌّ َموله((.
اإىل احلق يحيى  الهادي  الإم��ام  3- وق��ال 
بن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  القا�شم  ب��ن  ب��ن احل�شني 
اإ���ش��م��اع��ي��ل ب��ن اإب��راه��ي��م ب��ن احل�����ش��ن بن 
احل�����ش��ن ب��ن ع��ل��ي ب��ن اأب���ي ط��ال��ب عليهم 
ال�شام : ))َوِفيه )يعني الإمام عليا( اأنزَل 
��َه��ا  اأَيُّ ))َي���ا  ُخ��م:  بغديِر  ��ول��ه  َر���شُ َعلى  الله 
واإن  ��َك  َربِّ ِمْن  َلْيَك  اإِ اأُْن��ِزَل  َما  َبلِّْغ  �ُشوُل  الرَّ
ُمَك  َيْع�شِ َواللَُّه  ِر�َشاَلَتُه  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  مَلْ 
عليه  الله  لوات  �شَ َف��وق��َف  ��ا���ِض((،  ال��نَّ ِم��َن 
م  َيتَقدَّ اأن  َي�شَتِجز  َومَل  �َشرَيه،  واآله وقطَع 
َعلي،  يِف  َعليه  َع��َزم  َما  ُيَنفَذ  َحتى  ُخطَوًة 
َفنزَل حَتت الّدوحة َمكاَنُه، وَجَمع الّنا�ض، 
بُكم  اأوىَل  األ�شُت  الّنا�ض،  ))اأّي��ه��ا  َق��ال:  ثّم 
الله.  ر�شول  يا  َبلى  َقالوا:  ُكم؟.  اأنُف�شِ ِمن 
ا�شَهد،  اللهّم  َق��ال:  ثّم  ا�شَهد،  اللهّم  فقال: 
َوال  اللهمَّ  َم��وله،  َفعليٌّ  َم��ولُه  ُكنُت  فَمن 
َمن  ر  َع���اَداه، وان�شُ َم��ن  َوَع���اِد  َواله،  َم��ن 
َن�شَرُه، واخُذل َمن َخذَله((، والّنا�ُض كّلهم 
الله  ��وِل  َر���شُ َك��ام  َي�شَمُعون  جُم��َت��ِم��ُع��ون 
ِبَيد  َراف��ٌع  وُه��و  واآل��ه،  عليه  الله  لوات  �شَ
وُهو  اآَباِطِهَما،  َبيا�ُض  ر  اأُب�شِ حتى  َعليٍّ 

َيناِدي ِبهَذا الَقول((.
اأئّمة  اأق��َوال  من  نبذة  الَبحث  اإخ��َوة  فهذه 
اأهل البيت عليهم ال�شام.ول يت�شع املقام 

لأكر من هذا. 
و�شّلى الّله و�شّلم على �شّيدنا حمّمد واآله 

الّطيبني الّطاهرين.

َهذا الَقول ُهو قوُل 
مجاَعة من كبار 
الّصحاَبة، الذين 

امتنعوا عن ُمبايَعة 
أيب بكر ابتداًء وكانوا 
مع أمري املؤمنني عليه 
السالم يف وقت الفتنة
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اإلمام علي سياسيًاهلَّ الغدير

ن��ل��ق��اه ف���ك���ي���ف ل  ال����غ����دي����ر  ه�����ل 
ع���ي���د ت�������ش���اغ���ر ك����ل ع���ي���د ع��ن��ده
ع���ي���د اأمت��������ت ف���ي���ه ن���ع���م���ة رب���ن���ا
ع���ي���د ت�����ش��وق��ت ال���ق���ل���وب ل��ق��رب��ه
وت�������ش���رف���ت اأي���������ام دن����ي����ان����ا ب��ه
فتزينت ع��ق��ده��ا  وا���ش��ط  ك���ان  اإذ 
حممد ���ش��ن��و  اأق���ي���م  وف���ي���ه  ل  مل 
م��ن��ادي��ًا ال��غ��دي��ر  ي���وم  ق���ام يف  اإذ 
بنفو�شكم م��ن��ك��ُم  اأوىل  ل�شت  اأو 
فيا ب���ع���دي  م���ن  الأم������ر  ه����ذا ويل 
يف واله  ل��ل��ذي  ولءك  واج���ع���ل 
ف���ه���ن���اك ق������رت اأع�������ني ق����د ت��ي��م��ت
وول��ي��ه��ا اأم����ره����ا  م���ال���ك  ����ش���ار  اإذ 
غدا وم��ن  النبي  ه���ارون  و�شبيه 
ب��ن��ب��ي��ه م�����وؤم�����ن  اأول  ك������ان  اإذ 
واأق�����ام ���ش��ب��ع��ًا ي��ع��ب��د ال���ب���اري ومل
وه������و امل����ح����ب ل����رب����ه وح��ب��ي��ب��ه

وب�������ش���ي���ف���ه ق����ام����ت ق����ن����اة ال�����دي�����ن ل������ول ����ش���ي���ف���ه م�����ا ق������ام م���ن���ه ق���ن���اه

تعليقًا على كلمة ال�شيخ الكبي�شي عن ف�شل الإمام 
ل  لأن��ه  علي؛  الإم���ام  يعاب  ال�شيا�شي...ل  علي 

يطلب احلكم باجلور والر�شوة.
الذين يعيبون الإمام عليا -لأنه مل يقتل ومل ير�ِض 
على  مييز  ومل  العطاء  يف  يفا�شل  ومل  الزعماء، 

اأ�شا�ض قبلي- ل يعرفون ال�شيا�شة.
عليهم  وزك��ري��ا  كيحيى   - ُقتلوا  الأن��ب��ي��اء  بع�ض 

ال�شام - فهل هم فا�شلون ؟!
كا !!

والن�شيحة  املبني  الباغ  اإل  الهدى  اأه��ل  على  ما 
والعمل بالدين ثم النا�ض اأحرار!

املغول هل جنحوا �شيا�شيا لأنهم �شفكوا؟
ال�شليبيون هل جنحوا �شيا�شيا لأنهم �شفكوا؟

اأهل  وتهجريها  �شفكها  يف  جناحها  هل  ا�شرائيل 
الأر�ض وتثبيتها نف�شها؟!

احلاكم امل�شلم العادل اإذا كان بني خيارين:
بالف�شل  ف��م��رح��ًب��ا  يف�شل،  اأو  ي�شطهد،  اأن  اإم���ا 
مال  ينهب  ف��ا   عاليا،  ال��دي��ن  بقاء  م��ع  ال��دن��ي��وي 

ولي�شفك دم اإل بحق. 
ال��ن��ب��ي ن��اج��ح��ًا  ك���ان الإم�����ام ع��ل��ي )ع( يف ع��ه��د 
والق�شائي  والإداري  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على 
وال��ع�����ش��ك��ري يف ولي��ت��ه ع��ل��ى ال��ي��م��ن وق��ي��ادت��ه 
يكن  ملن  ب��ل مل  ال��ن��ا���ض،  م��ن  فالف�شل  اجل��ي��و���ض، 
النبي  عهد  يف  اإداري���ة  جتربة  اخللفاء  من  �شبقه 
جي�شا،  ي��ق��ودوا  ومل  ولي��ة،  يتولوا  فلم  ال��ك��رمي، 
فالإمام علي - �شيا�شيا-  هو الأكفاأ، وكان حمموًدا 
من النبي يف وليته على اليمن يف ال�شنة العا�شرة 
واتخاذ  باملداهنة  يطالبونه  والذين  الهجرة.  من 

امل�شلني ع�شدا هو اأعلم منهم واأ�شوب.
الإم��ام  م��وؤمل يف عهد  ا�شامي  وحقيقًة هنا واق��ع 
ظلمه  النا�ض  يخ�شى  م��ن  اأن  وه��و  وب��ع��ده،  علي 
يطيعونه، ومن ياأمنون عدله يع�شونه، والنفو�ض 
مل تعد النفو�ض، فالقبيلة بعد تدفق اأموال الفتوح 
واإقبال زهرة الدنيا واملناف�شة فيها مل تعد القبيلة 
العربية و�شيخها -كالأ�شعث بن قي�ض- اإل مع من 
اإما  اأمرين:  بني  هنا  العادل  فاحلاكم  اأك��ر!  يدفع 
ال��ولء  يفقد  اأو  الر�شوة،  مع  الطاعة  يك�شب  اأن 
اأو  ال��ورع،  مع  الطاعة  يفقد  اأن  اإما  الت�شوية.  مع 

يك�شبها مع العنف.

وه���و ال���ذي م���اأ ال��وج��ود �شناه
وع����ا ع��ل��ى ه����ام ال�����ش��م��اء ع��اه
اأخ�����راه ويف  ال���دن���ي���ا  ه����ذه  يف 
ط�����رب�����ًا ف���ك���ل م�����راده�����ا ل��ق��ي��اه
ك���ال���ب���در ع���م ال���ك���ائ���ن���ات ���ش��ي��اه
ب���ج���م���ال���ه وجت����م����ل����ت ب�������رداه
م���وىل ل��دي��ن امل�����ش��ط��ف��ى ي��رع��اه
ل���ل���ح���ا����ش���ري���ن ف��ع��م��ه��م ب���ن���داه
ق���ال���وا: ب���ل���ى، ف��ع��ل��ت ب���ه مي��ن��اه
بعداه �شعى  م��ن  ح���ارب  م���ولي 
ك����ل الأم���������ور م���ت���اب���ع���ًا خل��ط��اه
ب�������ولء ط����ه وارت���������وت ب���ه���داه
واله م��ن  وخ��ري  الر�شول  نف�ض 
اأخ����اه الأق����رب����ني  ك���ل  دون  م���ن 
وب���ح���ج���ره امل���خ���ت���ار ق����د رب����اه
ي�����ش��ل��م اأخ������و ت���ي���م وم�����ن وله
ل�����ش��واه ي��ن��ح��ن��ي  وج��ب��ي��ن��ه مل 
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وه����و امل���اأم���ر يف ج��م��ي��ع ح��روب��ه
ميينه ع��ن��د  ال���ل���ه  روح  وي���ك���ون 
وهو الذي اأفنى روؤو�ض ال�شرك اإذ
نبيه ث���ي���اب  يف  امل�����ش��ج��ى  وه����و 
�شفقة ب��اأرب��ح  نف�شًا  ا�شرتى  وم��ن 

غدا اإذ  ال��ن��ب��وة  علم  ا�شتقى  وم��ن 
اأرب����اب النهى ب���اب امل��دي��ن��ة ك��ه��ف 
وه������و امل����ب����ني ل�����اأن�����ام ه����داه����ُم
طريقه ب��غ��ري  ي��ر���ش��ى  ل  واحل����ق 
وهو الذي ردت له �شم�ض ال�شحى
ال��رك��وع بخات امل��زك��ي يف  وه���و 
ف���ب���ذك���ره ج����اء ال���ك���ت���اب م�����ش��ي��دًا
وه���و ال���ذي ب��ال��ل��ي��ل اأن��ف��ق دره��م��ًا
����ش���رًا وج���ه���رًا ف��ا���ش��ت��ح��ق ك��رام��ة
التقى لأرب���اب  عر�شت  م��ا  والآي 
ف��اج��ع��ل ولئ�����ك ل��ل��و���ش��ي ع��ق��ي��دة
خ�شمه مي���دح  راح  م���ن  ح��ب��ه  م���ا 
ف���������ولوؤه رم�����ز لأرب���������اب ال��ت��ق��ى
����ش���ل���ى ع���ل���ي���ه ال����ل����ه ب���ع���د ن��ب��ي��ه
وع��ل��ى بنيه ال��غ��ر ���ش��ادات ال��ورى

وم���ن ا���ش��ط��ف��اه ال��ل��ه ب���ال���زه���راء وال�����ش��ب��ط��ني ���ش��ل ع���ن اأح���م���د م�����ش��راه 

وب���ك���ف���ه دوم���������ًا ي����ك����ون ل�����واه
واأخ������وه م��ي��ك��ائ��ي��ل ع���ن ي�����ش��راه
رب ال��ع��ب��اد ب���ذي ال��ف��ق��ار ح��ب��اه
وب����ه ي��ب��اه��ي ال���ل���ه اأه�����ل ���ش��م��اه
ب��ف��داه للم�شطفى  ارت�����ش��ى  مل���ا 

اأذن�����ًا ف��م��ا ن��ط��ق ال��ر���ش��ول وع��اه
ال��ن��ائ��ب��ات ���ش��واه ل ي��رجت��ى يف 
ه��و اإل  م����ب����ني  ل�������اأن�������ام  م������ا 
م�شاه ي��ك��ون  درب  يف  واحل����ق 
ول����ط����ريه امل���خ���ت���ار ك�����ان دع����اه
اأع����ظ����م ب����ه م����ن خ�����ات اأع����ط����اه
وله ل���ل���ج���م���ي���ع  ت�����ق�����رر  وب�������ه 
ول����دى ال��ن��ه��ار ���ش��خ��ت ب���ه ك��ف��اه
ر����ش���اه ال���ع���امل���ني  رب  وح����ب����اه 
اإل هو م��دح��ه��ا  ق  ف�����ش��دَّ م���دح���ًا   
وار�����ض ال���ع���داء ل��ك��ل م��ن ع���اداه
���ش��واه العظيم  الف�شل  وي��ج��ل��ل 
وك����ذا ال��ن��ف��اق ���ش��ع��ار م��ن ي��اأب��اه
م���ا ط����ار ط���ري الأي������ك يف ع��ل��ي��اه
واغ���ف���ر ل��ع��ب��دك م���ا ج��ن��ت��ه ي���داه
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الإم���ام  بها  بعث  ال��ت��ي  الوثيقة  ت�شمنت 
ع��ل��ي)ع( اإىل م��ال��ك الأ���ش��رت )وال��ي��ه على 
ال�شيا�شية  واملفاهيم  الأفكار  اأه��م  م�شر( 
والإقت�شادية و�شوؤون احلكم والإدارة،بل 
تعتر من اأهم الركائز الفكرية وال�شيا�شية 
والإداري���ة؛ح���ي���ث ر���ش��م ف��ي��ه��ا اخل��ط��وط 
يجب  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  لل�شيا�شة  العري�شة 
على  ع�شر  ك��ل  يف  احل��ك��ام  ينتهجها  اأن 
الإ�شامية  الإن�شانية  املنطلقات  اأ�شا�ض 
ال�شيا�شية  احلياة  تنظيم  اإىل  تهدف  التي 
تنظيمًا  والإق��ت�����ش��ادي��ة  والإج��ت��م��اع��ي��ة 
دق��ي��ق��ًا،وب��ن��اء ال��ع��اق��ات ال��داخ��ل��ي��ة يف 
العدل  اأ���ش��ا���ض  على  الإ���ش��ام��ي  املجتمع 
واحل��ري��ة وامل�����ش��اواة،���ش��واٌء ك��ان تعامل 
ال�شلطة،  مع رجال  اأو  ال�شعب  مع  احلاكم 
الإ�شتقرار  للجميع  تكفل  �شيا�شة  وف��ق 
العاقات  اأ�ش�ض  تو�شح  وكما  والتقدم، 
ب�شكل  وال�شديق  ال��ع��دو  م��ع  اخل��ارج��ي��ة 
يحفظ لاأمة كرامتها وعزتها وا�شتقالها.

تواجه  ال��ت��ي  ال�شعوبات  اأه���م  اأن  ومب��ا 
احل���اك���م ب��ع��د ت��ول��ي��ه زم����ام الأم������ور هي 
احلقائب  الوزارة،وتوزيع  ت�شكيل  م�شاألة 
موؤ�ش�شات  الدولة،وتطعيم  يف  الوزارية 
املختلفة  ال��ك��ف��وءة  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر  ال���دول���ة 
وال���ق���ادرة ع��ل��ى ت�����ش��ري��ف الأم�����ور؛ ك��ان 
اأن ي��غ��ري ال��ب��ن��اء  ع��ل��ى الإم�����ام ع���ل���ي)ع( 
التي  ال���وزاري���ة  والت�شكيلة  ال�شيا�شي 
العنا�شر  ع��زل  اإىل  قبله،فعمد  م��ن  كانت 
العنا�شر  م��ك��ان��ه��ا  ال��ف��ا���ش��دة،وا���ش��ت��ب��دل 
يف  اجليدة  ال�شمعة  اأ�شحاب  من  الطيبة، 
والذين  وال�شيا�شي،  الإجتماعي  الو�شط 
ك���ان ل��ه��م ب��ع��د ذل���ك دور ك��ب��ري يف دول��ت��ه 
بن  وعمار  الأ�شرت  مالك  وحكومته،اأمثال 
من  وغريهم  عبا�ض  بن  الله  وعبد  يا�شر 

الوجوه املعروفة بالورع والإميان.
 ومن الركائز الأخرى التي انتهجها اأمري 
النا�ض  م��ع  امل���وؤم���ن���ني)ع( ه��و اجل��ل��و���ض 
عنهم،  احتجابه  وع��دم  م�شاكلهم  ل�شماع 
نظام  عر  الإقت�شاد  اإنعا�ض  على  وعمل 
اقت�شادي يتيح للفرد التملك �شمن �شيا�شة 
اإحياء الأرا�شي الزراعية، ف�شًا عن اإلغاء 
امللتوية  وال��ط��رق  والر�شوة  املح�شوبية 

مبداأ  اجلديد،واعتماده  احلكم  نظام  يف 
�شبيل  احل��واج��ز يف  واإل���غ���اء  امل�����ش��اواة 
تفعيل  اإىل  متكامل،اإ�شافة  جمتمع  بناء 
والعمال  املوظفني  مراقبة ور�شد حركات 
احل��ك��وم��ي��ني؛مم��ا ي�����ش��اع��د الإم������ام على 

�شيا�شة العزل والتن�شيب.
حكومة  يف  بال�شعب  احل��اك��م  ع��اق��ة  اأم���ا 
من  تنطلق  ف��ك��ان��ت  امل���وؤم���ن���ني)ع(  اأم����ري 
روؤية اأن احلاكم اأحد اأفراد املجتمع،واأحد 
منت�شبيه، بل اأكر اأفراد املجتمع م�شوؤولية 
واأم��ام  الله  اأم��ام  م�شوؤول  وواجبية؛لأنه 
املجتمع باأكمله، وبذلك تلغى كل احلواجز 

الإت�شال  دون  حت��ول  التي  والإع��ت��ب��ارات 
وم�شوؤولياته،  م�شاكله  وتفُّهم  بال�شعب 
ومل يكن من�شبه يف الدولة ميثل له �شيئًا 
ما مل يحقق الهدف منه، وهو العدالة بني 

املجتمع واإقامة احلق بينهم.
اإليه يف ه��ذا املقام  ومم��ا جت��در الإ���ش��ارة 
الإم���ام  لقي  عندما  عبا�ض  اب��ن  رواه  م��ا 
نعله  يخ�شف  وه��و  الكوفة  يف  ع��ل��ي��ًا)ع( 
فقال له الإم��ام: يا بن عبا�ض ما قيمة هذا 
اإن  الإم���ام:  فقال  ل��ه،  قيمة  النعل؟فقال:ل 
هذا النعل اأف�شل من خافتكم عندي،اإل اأن 

اأقيم حقًا اأو اأدفع باطًا.
الإم���ام من  ال��ت��ي لق��اه��ا  ورغ���م امل�شاعب 
�شببًا  يكن  مل  اأن��ه  اإل  له  وخذلنهم  �شعبه 
يف عدم الراأفة بهم، والتودد اإليهم يف كل 
امليادين حتى مع املعار�شة؛كما يف معركة 
اجلمل اأمثال الزبري وطلحة وعائ�شة زوج 
و�شلم(  اآل��ه  وعلى  عليه  الله  النبي)�شلى 
حيث قادوا حملة ع�شكرية �شده متهمينه 
يتعامل  جنده  ذلك  كل  عثمان،ورغم  بقتل 

معهم مبنطق اإن�شاين بحت،ومل ي�شتخدم 
واألقى  عليهم، فحاورهم  ال�شيا�شي  نفوذه 
حتى  بقتالهم  ي��ب��داأ  ع��ل��ي��ه��م،ومل  احل��ج��ج 
ان��ت�����ش��اره عليهم جت��اوز  ب����دوؤوه، وب��ع��د 
عنهم،واأرجع عائ�شة مع اأخيها يف عدة من 

الن�شاء.
اأن  اإن الإم����ام)ع (ك��ان ينطلق م��ن روؤي���ة   
ا�شتثناء  بدون  ال�شرع  اأمام  �شواٌء  الب�شر 
يف  ال��ي��وم  ن���راه  ك��م��ا  ل  نف�شه؛  ول  اأح���د 
احل��ك��وم��ات م��ن ام��ت��ي��ازات وح�����ش��ان��ات 
يعتر  ك��ان  احل��اك��م،  اأو  للرئي�ض  خا�شة 
حالة  يف  ال��ق��ان��ون  اأم���ام  م�����ش��وؤوًل  نف�شه 
ب�شورة  للحكم  اأدائ����ه  ت��ق�����ش��ريه،وع��دم 
عظمى  خيانة  ذل��ك  يعتر  ب��ل  �شحيحة، 
اق��رتاح  وعند  الباغة،  نهج  يف  ج��اء  كما 
بني  ال��ع��ط��اء  يف  التمييز  ع��ل��ي��ه   ال��ن��ا���ض 
امل��ال  ك��ان  )ل��و  ي��ق��ول:  وال�شغري  الكبري 
مال  وامل���ال  فكيف  بينهم  ل�شّويت  م��ايل 
املقطع  هذا  على  الكتاب  اأح��د  يعقب  الله( 
فيقول: ومن هذا الإعتبار كان موقفه من 
طلب عقيل وعبد الله بن جعفر امل�شاعدة، 
وكان موقفه عندما اأبلغ اأهل الكوفة اأنه لن 
ياأخذ ح�شته من العطاء حيث قال: )يا اأهل 
اإن خرجت من عندكم بغري رحلي  الكوفة 
كلمة  اإنها  خائن(،  فاأنا  وغامي  وراحلتي 
عندها،والتاأمل  الوقوف  ت�شتحق  عظيمة 
الذي مل يخرج من  العادل  الرجل  يف هذا 
الدنيا اإل مبدرعته التي طاملا كان ي�شتحي 

من ترقيعها. 
 ذل��ك ال��ع��دل وت��ل��ك امل�����ش��اواة ه��و م��ا دفع 
اأرباب الطمع وال�ّشَره وجرهم اإىل تخريب 
جاء  ولذلك  الإ�شطرابات؛  الأمور،وخلق 
اخلرّيون  اأحباوؤه  املوؤمنني)ع(  اأمري  اإىل 
وط��ل��ب��وا اإل��ي��ه بكل اإخ��ا���ض ون�����ش��ح؛اأن 
يرونها  مل�شلحة  ه��ذه  �شيا�شته  من  يعّدل 
يريح  اأن  عليه  واق��رتح��وا  واأع��ظ��م!  اأه��م 
ال�شو�شاء،  ه��ذه  يف  ال�شراع  من  نف�شه 
بن  كمعاوية  متنفّذين!  اأنا�ض  من  كونها 
اأرا�شي ال�شام الذهبية!  اأبي �شفيان وايل 
اأجل  من  امل�شاواة  �شكّت عن  لو  فما �شّره 
اأمامهم  الطريق  �شد  لكنه  )امل�����ش��ال��ح(؟!! 
الن�شر  اأط��ل��ب  اأن  ب��ق��ول��ه:)اأت��اأم��رون��ن��ي 

الخطوط العامة يف حكـومة أمـــــري املؤمنني علي )عليـه السـالم(
عبداهلل علي أحمدالنعمي
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من الركائز اليت انتهجها اإلمام 
علي)ع( هو اجللوس مع الناس لسماع 
مشاكلهم وعدم احتجابه عنهم ومبدأ 

املساواة وإلغاء احلواجز يف سبيل 
بناء جمتمع متكامل



الله متخذ  ي��راين  ب��اجل��ور؟( وق��ول��ه:)ل��ن 
امل�شلني ع�شدا(.

بعثها  التي  الوثيقة  اإىل  رجعنا  ما  واإذا 
الأ���ش��رت  م��ال��ك  اإىل  امل���وؤم���ن���ني)ع(  اأم����ري 
خلدمة  نف�شه  ن��اذرًا  كان  باأنه  ن�شعر  فاإننا 
قلبك  فيها:)واأ�شعر  له  يقول  ال�شعب،اإذ 
لهم،واللطف  وامل��ح��ب��ة  للرعية،  ال��رح��م��ة 
���ش��اري��ًا  ���ش��ب��ع��ًا  عليهم  ت��ك��ون��ن  ب���ه���م،ول 
اأخ لك يف  اإما  فاإنهم �شنفان:  اأكلهم  تغتنم 
الدين،اأو نظري لك يف اخللق، يفرط منهم 
على  وي��وؤت��ى  العلل،  لهم  الزلل،وتعر�ض 
من  فاعطهم  واخل��ط��اأ،  العمد  يف  اأيديهم 
عفوك و�شفحك مثل الذي حتب اأن يعطيك 
املقطع  ه��ذا  يف  و�شفحه(  عفوه  من  الله 
من عهد الإمام)ع( ملالك الأ�شرت جند معان 
من  حاكم  يف  توجد  قلما  وعظيمة  �شامية 

احلكام.
عن  اإع���ان  مبثابة  ه��ي  الوثيقة  ه��ذه  اإن   
حقوق الإن�شان،واملواطنة املت�شاوية جتاه 
اأو احلكومة ب�شكل عام، و�شمان  ال�شلطة 
حقوق الفرد جتاه احلاكم، واحلاكم جتاه 
جتاه  منهما  كل  م�شوؤولية  الفرد،وحتديد 
الإيجابية  العاقة  م��دى  الآخ��ر،وحت��دي��د 
التي تربط الرعية باحلاكم والعك�ض،وهذا 
التي  العملية  املمار�شات  من  نراه  ما  عني 
جتاه  ميار�شها  امل��وؤم��ن��ني)ع(  اأم���ري  ك��ان 
طعامهم  ي�شاركهم  كان  فقد  �شعبه؛  اأف��راد 
و���ش��راب��ه��م، وي��ت��ف��ق��د الأرام�����ل والأي���ت���ام 
على  الدقيق  كي�ض  حامًا  ليًا  واملعوزين 
ل  من  ليتفقد  الأزق��ة؛  بني  وطائفًا  ظهره، 
عهد له بالقر�ض،ول طمع له بال�شبع، كان 
اأكر،  اأولده بل  يعطف عليهم كالأب على 
اخلليفة،كل  اأن���ه  ي��ع��رف��ون  ل  رمب���ا  وه���م 
يكون واقعيًا يف خطابه  اأن  اأجل  ذلك من 
�شلبيات  كل  رغم  بالله،  واإميانه  وكلماته 

الرعية وتق�شريها جتاهه.
ف��رج��ل م��ث��ل الإم�����ام ع���ل���ي)ع( ي��ن��زل من 
لي�شاأل  النا�ض  بيوتات  اإىل  �شلطته  علياء 
�شغريهم  ويتفقد  اأح��وال��ه��م،  وع��ن  عنهم 
وك��ب��ريه��م،ب��ع��ي��دًا ع��ن ك��ل اأن����واع التكر 
والإ�شتنكاف، رغم كر م�شوؤولياته وثقلها 
ق��دوة  ي��ك��ون  اأن  ب���اده؛ح���رٌي  اإدارة  يف 

الإن�شانية  ورع���اة  ح��ك��ام  لباقي  وم��ث��اًل 
جمعاء. 

اأن  ك��ان من املمكن  امل��وؤم��ن��ني)ع(  اأم��ري  اإن 
الواحد  اأو احلكم  الأوتوقراطية،  ميار�ض 
احلكام  ب��ع��ده  مار�شه  كما  ال�شعب،  �شد 
له  ينب�شط  حتى  �شعوبهم؛  �شد  وامللوك 
كان  لكنه  اأك��ر،  ب�شورة  والإدارة  احلكم 
روؤي��ة  ينطلق من  اأن  لب��د  اأن احلكم  ي��رى 
ل  واأن  ال��ع��دل،  اأ�شا�شها  بحتة  اإن�شانية 
مهما  للحاكم  الإ�شامية  الثوابت  يتجاوز 
والإجتماعية  ال�شيا�شية  العقبات  كانت 
والإقت�شادية، فكان من الازم اأن حت�شل 

نتيجة  اأوع�شكرية  �شيا�شية،  ا�شطرابات 
ولذلك  اجلماهريي،  الوعي  ن�شوج  ع��دم 
نرى الإمام يعلن عن ذلك ب�شراحة قائًا: 
)اأف�شدت علّي راأيي بالع�شيان واخلذلن( 

و)ل راأي ملن ل يطاع(.
امل��وؤم��ن��ني)ع(  اأم���ري  ي��ق��راأ حكومة  م��ن  اإن 
التطور  من  فيها  ي��رى  مو�شوعية  ق��راءة 
والتحديث ما تو�شلت اإليه الدول احلديثة 
عر تراكم خرات ب�شرية على مدى مئات 
ف�شل  على  عمل  فنجده  ال�شنني،  اآلف  اأو 
وتاأمني  ال�شلطة،  ع��ن  الق�شائي  اجل��ه��از 
احل�شانة الكاملة للقا�شي؛ بحيث ل تتاأثر 
وهذا  اأخ��رى،  جهة  اأي  الق�شائي  بحكمه 
النزاهة  �شفة  للقا�شي  يعطي  بال�شرورة 
وامل��و���ش��وع��ي��ة يف الأح���ك���ام ال�����ش��ادرة 
املدنية  احل��ق��وق  للمجتمع  م��ن��ه،وي��وؤم��ن 
يقول:  الأ���ش��رت  ملالك  عهده  ففي  الكاملة، 
ما  لديك  املنزلة  من  -القا�شي-  )واأع��ط��ه 

ل ي��ط��م��ع ف��ي��ه غ���ريه م��ن ح��اج��ت��ك ل��ي��اأم��ن 
يف  وانظر  عندك  له  الرجال  اغتيال  بذلك 
اأحد  الإم��ام  بليغًا( وبهذا يكون  ذلك نظرًا 
التي  احلديثة  املدنية  للدولة  املوؤ�ش�شني 
للجميع،  مكفولة  احل��ري��ات  فيها  ت��ك��ون 
وترجم ذلك عمليًا عر وقوفه اأمام املحكمة 
الرعية،  بع�ض  قبل  م��ن  متهمًا  بو�شفه 
والذي بدوره زرع الثقة يف نفو�ض النا�ض 
حكومته،  يف  املح�شوبية  بالعدل،وعدم 
ليد�شن  ونفوذه؛  �شطوته  ممار�شة  وعدم 
الق�شاء  �شيادة  الر�شول)�ض(  بعد  بذلك 
واإعطائه  ال��دول��ة،  يف  الأج��ه��زة  بقية  ع��ن 
كيانًا خا�شًا مقد�شًا ل يجوز التعدي عليه.

اأم��ري  اإن ���ش��م��ان احل���ري���ات يف ح��ك��وم��ة 
التي  الركائز  اأهم  من  تعتر  املوؤمنني)ع( 
يعي�ض  املواطن  اأن  اإذ  الدولة  عليها  بنيت 
التعبريية  احلرية  للفرد  ت�شمن  دولة  يف 
جاء  وق��د  واحلكومة،  لل�شلطة  والنقدية 
اأن اأح���د اخل����وارج ���ش��ب اأم���ري امل��وؤم��ن��ني 
بقوله:)قاتله الله ما اأفقهه( وهّم اأ�شحابه 
لهم  ذل��ك،واأك��د  ع��ن  اأ�شحابه  ف��ردع  بقتله 
ت��اأم��ر بعقوبة  ال��ت��ي  ال�����ش��رع��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
كانت  ول��و  اجل��رمي��ة،ح��ت��ى  م��ع  متنا�شبة 
مع  الدولة،  يف  الأول  الرجل  على  واقعة 
عدم ن�شيان احلث على العفو فقال: )رويدًا 
اإمنا هو �شب ب�شب اأو عفو عن ذنب( ويف 
كام اآخر له يقول:)ل تتبع الذنب العقوبة 

واجعل بينهما وقتًا لاإعتذار(.
و�شمانها  احل��ري��ات  ب��ه��ذه  الإرت���ق���اء  اإن   
لل�شعب لهو جديٌر باأن يكون �شعبًا يحر�ض 
هذا  يكن  ول��ك��ن مل  ق��ائ��ده وح��اك��م��ه،  على 
نتيجته  ك��ان��ت  العك�ض  على  ال�����ش��يء،ب��ل 

ال�شب وال�شتم والقتل من قبلهم له. 
اإع��ط��اء  اأن  م���ن  واث���ق���ًا  ك����ان  الإم������ام  اإن 
يعزز  لاآخرين �شوف  احلريات و�شمانها 
عمومًا  ال�شعب  وبني  بينه  املتبادلة  الثقة 
يوؤكد  بذلك  وهو  خ�شو�شًا،  واملعار�شني 
حركته  ح��ري��ة  يف  الإن�����ش��ان  اأح��ق��ي��ة  على 
يقف  ول  ال�شخ�شي،  وتعبريه  ال�شيا�شية 
حائًا دون اإبداء ما يختلج يف �شمائرهم 
جمتمع  حتقيق  يف  رغ��ب��ة  و���ش��دوره��م، 
مثايل ت�شوده الأخاق والعدل والقانون.

الخطوط العامة يف حكـومة أمـــــري املؤمنني علي )عليـه السـالم(

رجل مثل أمري املؤمنني يزنل من 
علياء سلطته إىل بيوتات الناس 

ليسأل عنهم وعن أحواهلم،ويتفقد 
صغريهم وكبريهم حرٌي أن يكون 
قدوة ومثااًل لباقي حكام ورعاة 

اإلنسانية مجعاء
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القائلون،  مدحته  يبلغ  ل  الذي  لله  احلمد 
يوؤدي  ول  العادون،  نعماءه  يح�شي  ل  و 
ح��ق��ه امل��ج��ت��ه��دون، ال����ذي ل ي���درك���ه بعد 
وال�شاة  الفطن.  غو�ض  يناله  ول  الهمم، 
امل�شطفى  حممد  ر���ش��ول��ه  على  وال�����ش��ام 
اأ�شرف الأنبياء، وعلى اآله وعرتته �شادات 

الأتقياء.
�شخ�شية  اإىل  املوؤمن  ينظر  عندما  بعد،  و 
الإمام علي عليه ال�شام  ينظر اإىل اأ�شتاذ 
ومعلم  يرتبع على قمة علياء ياأخذ النا�ض 
من منهاجه وي�شتقون من علم وداده، كيف 
ل وقد قال يف حقه النبي �شلى الله عليه 
واآله و�شلم: )اأنا مدينة العلم وعلي بابها(
و يتبني لنا غزارة علمه )عليه ال�شام( من 

اطاعنا على كتاب نهج الباغة.
العلماء  ع��ن��د   » ال��ب��اغ��ة  ن��ه��ج   « فيعتر   
وامل��ف��ك��ري��ن اإح����دى ال��ذخ��ائ��ر الإ���ش��ام��ي��ة 
الكرمية، بعد كتاب الله و ال�شنة النبوية، 
كتاب  فهو  النفي�شة.  الإ���ش��ام  كنوز  وم��ن 
وغرائب  الباغة،  عجائب  من  يت�شمن   «
وثواقب  العربية،  وج��واه��ر  الف�شاحة، 
ال��دن��ي��وي��ة م��ا ل يوجد  ال��دي��ن��ي��ة و  ال��ك��ل��م 
الأط��راف  جمموع  ول  ك��ام،  يف  جمتمعا 

يف كتاب «.
الف�شاحة  ال�شافعي:  طلحة  بن  حممد  قال 
والراعة  عنه  تنقل  والباغة  اإليه  تن�شب 
ت�شتفاد منه،  وعلم املعاين والبيان غريزة 

فيه .
كان علي عليه  ابن اجل��وزي:  �شبط  وقال 
بالع�شمة،  ح��ف  ق��د  بكام  ينطق  ال�شام 
الله  األقى  ك��ام  احلكمة،  مبيزان  ويتكلم 
راع��ه  �شمعه  ط��رق  م��ن  فكل  املهابة،  عليه 
ف��ه��اب��ه، وق���د ج��م��ع ال��ل��ه ل��ه ب��ني احل���اوة 
واملاحة والطاوة والف�شاحة، مل ي�شقط 
منه كلمة ول بارت له حجة، اأعجز الناطقني  

وحاز ق�شب ال�شبق يف ال�شابقني.
�شرحه  ديباجة  اأبي احلديد يف  ابن  وقال 

على نهج الباغة: واأما الف�شاحة فهو عليه 
البلغاء،  و�شيد  الف�شحاء،  اإم��ام  ال�شام 
ويف كامه قيل: دون كام اخلالق وفوق 

كام املخلوقني.
يف يومنا هذا تت�شابه الظروف مع ظروف 
ح��ك��وم��ة اأم���ري امل��وؤم��ن��ني »ع��ل��ي��ه ال�����ش��ام« 
ال��ب��اغ��ة.  ن��ه��ج  اإذا ه��و ع�����ش��ر  ف��ال��ع�����ش��ر 
العامل  وقائع  اإىل  ننظر  اأن  ينبغي  ولهذا 
وامل��ج��ت��م��ع م��ن امل��ن��ظ��ار ال��دق��ي��ق وال��ن��اق��د 
لاإطاع  ال�����ش��ام«  »عليه  امل��وؤم��ن��ني  لأم��ري 
طرق  ومعرفة  احلقائق،  من  الكثري  على 
امل�شاكل واملع�شات. فنحن هنا نرى  حل 
اأن حاجتنا اليوم اإىل نهج الباغة اأكر من 

اأي وقت اآخر.
ل���ش��ي��م��ا يف ه����ذا ال���زم���ن ال����ذي ق���ل فيه 
امل��ت��م�����ش��ك��ون ب���احل���ق وك�����ر ف���ي���ه اأه����ل 
ال��ب��اط��ل، فما اأح��وج��ن��ا اأخ���ي امل��وؤم��ن اإىل 
واأن  ال��ث��م��ن  ك���ان  مهما  ب��احل��ق  التم�شك 
ليحيى  ي�شيبه  م��ا  ك��ل  الإن�����ش��ان  يتحمل 
املوؤمنني  اأم���ري  ق��ول  م��ن  ك��رمي��ا،ان��ط��اق��ا 
عليهما  ال�شبط  لولده احل�شن  يف و�شيته 
ال�شام:»وخ�ض غمرات احلق حيث كان، 
الت�شر  نف�شك  وع��ود  ال��دي��ن،  يف  وتفقه 
يف  الت�شر  اخللق  ونعم  امل��ك��روه،  على 

احلق«.
الهدى  اأئ��م��َة  �شخ�ض  امل��وؤم��ن��ني)ع(  اأم��ري 
احلق  يقولون  الذين  الدجى  وم�شابيح 
احلق  يخالفون  ب��ق��ول��ه:»ل  يعدلون  وب��ه 
الإ���ش��ام،  دعائم  وه��م  فيه،  يختلفون  ول 
وولئ���ج الع��ت�����ش��ام، بهم ع��اد احل��ق اإىل 
مقامه«.لقد  عن  الباطل  وان���زاح  ن�شابه، 
اأ�شار الإمام يف هذه العبارات الرائعة اإىل 
معهم  احلق  واأن  احلق،  يخالفون  ل  اأنهم 

وهم مع احلق اأبدا.
وم���ن روائ����ع ري��ا���ض ن��ه��ج ال��ب��اغ��ة وم��ن 
وهو  قالها  ال�شام  عليه  مواعظه  اأح�شن 
بن  ج��ع��دة  ل��ه  ن�شبها  ح��ج��ارة  على  ق��ائ��م 

ه��ب��رية امل���خ���زوم���ي، وع��ل��ي��ه م���درع���ة من 
رجليه  ويف  ليف،  �شيفه  وحمائل  �شوف، 

نعان من ليف: 
ال��دن��ي��ا م��ا ك��ان مقبا،  اأدب���ر م��ن  اإن���ه  »األ 
واأقبل منها ما كان مدبرا. واأزمع الرتحال 
عباد الله الأخيار، وباعوا قليا من الدنيا 
يفنى،  ل  الآخ�����رة  م���ن  ب��ك��ث��ري  ي��ب��ق��ى،  ل 
دم��اوؤه��م  �شفكت  ال��ذي��ن  اإخ��وان��ن��ا  م��ا �شر 
اأحياء  اليوم  يكونوا  ل  اأن  ب�شفني  وه��م 
ي�شيغون الغ�ش�ض، وي�شربون الرنق. قد 
اأجورهم واأحلهم  الله فوفاهم  والله، لقوا 
دار الأمن بعد خوفهم. اأين اإخواين الذين 
رك��ب��وا ال��ط��ري��ق وم�����ش��وا ع��ل��ى احل���ق!؟ 
التيهان؟ واأي��ن ذو  اب��ن  اأي��ن عمار؟ واأي��ن 
اإخوانهم  من  نظراوؤهم  واأين  ال�شهادتني؟ 
الذين تعاقدوا على النية « ثم �شرب بيده 

على حليته ال�شريفة فاأطال البكاء 0
واأخ����ر ���ش��رار ب��ن ح��م��زة ال�����ش��اب��ئ ق��ال 
يف  الإم���ام-  يق�شد  راأي��ت��ه-  لقد  فاأ�شهد   :
�شدوله  الليل  اأرخ��ى  وق��د  مواقفه،  بع�ض 
حليته  على  قاب�ض  ظامه  يف  قائم  وه��و 
يتململ ويبكي بكاء احلزين ويقول : »يا 
اأم  ؟  اأبي تعر�شت  اإليك عني  دنيا يا دنيا، 
اإيل ت�شوقت ؟ ل حان حينك، هيهات، غري 
غريي، ل حاجة يل فيك، قد طلقتك ثاثا ل 
رجعة فيها فعي�شك ق�شري، وخطرك ي�شري، 
واأم��ل��ك ح��ق��ري، اآه م��ن ق��ل��ة ال����زاد وط��ول 
ال��ط��ري��ق وب��ع��د ال�����ش��ف��ر وع��ظ��ي��م امل���ورد« 
الإم��ام  عرفها  التي  احل��ارة  العاطفة  ه��ذه 
اأن���ى اجت���ه يف نهج  يف ح��ي��ات��ه، ت��واك��ب��ه 
الباغة،و حيث �شار.تواكبه يف ما يحمل 
على الغ�شب وال�شخط، كما تواكبه يف ما 

يثري العطف والر�شا.
حتى اإذا راأى تخاذل اأن�شاره عن م�شاندة 
الباطل،  الآخ����رون  ينا�شر  فيما  احل���ق، 
ت��اأمل  وب�����الأرواح،  بال�شاح  ويحيطونه 
و�شكا، ووبخ واأنب، وكان �شديدا قا�شفا، 



أمـير المؤمنــين )ع( ونهج البالغة
مزجمرا،كالرعد يف ليايل الويل، ويكفيك 

اأن تقراأ خطبة اجلهاد التي تبداأ بقوله:
»اأي����ه����ا ال���ن���ا����ض امل��ج��ت��م��ع��ة اأب���دان���ه���م، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة اأه�����واوؤه�����م، ك��ام��ك��م ي��وه��ي 
عاطفة  اأي��ة  لتدرك  ال��خ«،  ال�شاب  ال�شم 
هذه  مت��د  ال��ت��ي  تلك  ه��ي  ث��ائ��رة  متوجعة 
واإن��ه  وجي�شانها  احلياة  بنب�ض  اخلطبة 

اأن ن�����ش��وق الأم��ث��ل��ة  على مل��ن امل��ع��ي��ي 
تبث  التي  احلية  العاطفة  تدفق 

الدفء يف ماآثر الإمام.
خطبه  ويف  اأع���م���ال���ه،  يف  ف��ه��ي   

املقايي�ض  م��ن  مقيا�ض  واأق���وال���ه، 
تفتح  اأن  اإل  عليك  وم��ا  الأ���ش�����ض. 

على  تقف  ك��ي  ال��ب��اغ��ة،  نهج  ك��ت��اب 
األوان من عاطفة الو�شي، ذات القوة 

الدافقة والعمق العميق.
ال�شام(  )عليه  علي  الإمام  يتفاعل  كما 

مبا�شرا  ت��ف��اع��ا  واحل���ي���اة  ال��ك��ون  م��ع 
بعقله  وي�����ش��ت��ل��ه��م  ي��ح�����ض  اإذ  م�����ش��ت��م��را 

و�شعوره وخياله ومزاجه وذوقه جميعا، 
اأ�شبق  ذل��ك  اإىل  وه��و،  كيانه.  بجملة  اأي 
واأعمق.    واإليك قليا من قوله يف خلق 

ال�شماء والأر�ض:
الرياح  ن�شر  و  بقدرته،  اخل��ائ��ق  فطر   «
اأر�شه.  برحمته ، ووتد بال�شخور ميدان 
و�شق  الأج����واء،  فتق  �شبحانه  اأن�����ش��اأ  ث��م 
فيها  فاأجرى  ال��ه��واء،  و�شكائك  الأرج���اء، 
زخ���اره،  م��رتاك��م��ا  ت��ي��اره،  متاطما  م���اء 
حمله على منت الرياح العا�شفة، والزعزع 
اأعتق  ريحا  �شبحانه  اأن�شاأ  ثم  القا�شفة، 
مهبها، واأع�شف جمراها، واأبعد من�شاأها، 
واإث���ارة  ال��زخ��ار،  امل��اء  ف��اأم��ره��ا بت�شفيق 
ال�شقاء،  خم�ض  فمخ�شته  البحار،  م��وج 
اأوله  ترد  بالف�شاء،  ع�شفها  به  وع�شفت 

اإىل اآخره، و�شاجيه اإىل مائره . . «
اأو�شيك خريا بهذه الآيات الروائع التي   
املركب  اإىل  الإم����ام  عبقرية  بها  تتحدث 

الإن�شاين جميعا فت�شور له كيف ي�شتوي 
اجلليل واللطيف من الكائنات، وال�شم�ض 
وال����ق����م����ر،وامل����اء واحل����ج����ر، وال��ك��ب��ري 
معنى  يف  وال�شعب،  والهني  وال�شغري، 
�شفة  يف  جميعا  ت�شرتك  وكيف  الوجود، 
يف  متعاونة  مت�شاوقة  هي  ف��اإذا  ال��ك��ون، 
الواحد  ال��وج��ود  ن�شيد  الأع��ظ��م،  الن�شيد 
الذي ل يجوز فيه تعظيم الدوحة العاتية 

ي�شح  ول  النامية،  النبتة  ح�شاب  على 
ف��ي��ه مت��ج��ي��د ال��ب��ح��ر ال��وا���ش��ع واح��ت��ق��ار 
الع�شب  بني  مياهها  ت�شيع  التي  ال�شاقية 

واحل�شبى، يقول علي عليه ال�شام :
لتبلغ  ف��ك��رك  م���ذاه���ب  يف  ���ش��رب��ت  ل���و   «
فاطر  اأن  على  اإل  ال��دلل��ة  دلتك  ما  غاياته 
اجلليل  م��ا  و  ال��ن��خ��ل��ة،  ف��اط��ر  ه��و  النملة 

والقوي   ، واخلفيف  والثقيل  واللطيف، 
وكذلك  ���ش��واء،  اإل  خلقه  يف  وال�شعيف، 
فانظر  وامل��اء،  والرياح  والهواء،  ال�شماء 
وال�شجر،  والنبات  القمر،  و  ال�شم�ض  اإىل 
وامل����اء واحل���ج���ر، واخ���ت���اف ه���ذا الليل 
والنهار، وتفجر هذه البحار، و كرة هذه 
ثم   »  .  . الخ  القال  هذه  طول  و  اجلبال، 

ا�شتمع اليه يقول :
ول  اأخ���رى،  بفراق  اإل  نعمة  تنالون  ل   «
يعمر معمر منكم يوما من عمره اإل بهدم 
اأجله، ول جت��دد له زي��ادة يف  اآخ��ر من 
، و ل  اإل بنفاد ما قبلها من رزقه  اأكلة 
يحيا له اأثر اإل مات له اأثر، ول يتجدد 
له جديد اإل بعد اأن يخلق له جديد ، 
منه  وت�شقط  اإل  نابتة  له  تقوم  ول 
اأ���ش��ول  وق��د م�شت   ، حم�����ش��ورة 

نحن فروعها «
عن  يتكلم  الواحد  الوجود  اإن��ه   
ال��ذي  البليغ  بل�شانه   ، نف�شه 
عليه  ال��ل��ه  �شلى  النبي  علمه 
برتبيته  واهتم  و�شلم  واآل��ه 
عنه  يعر  ال��ل��ه  ���ش��ار  حتى 
الله  النبي �شلوات  بنف�ض 
النبي  واآل���ه0وم���ن  عليه 
مب���ن���زل���ة ه��������ارون م��ن 

مو�شى.
وه����ن����ا اأن���������ش����ح ك��ل 
على  يطلع  اأن  موؤمن 
العظيم  امل��ن��ه��ج  ه���ذا 
بنهجه وهو  يتمثل  الذي 
العظات والعر واحلكم  منه  توؤخذ  منهج 
التي  املخلوقات  يف  والتفكر  والأم��ث��ال، 

تو�شل اإىل الإميان بالله 0
ختاما �شام الله على اأمري املوؤمنني و�شيد 
الو�شيني يوم ولد ويوم مات  ويوم يبعث 
حيا0 و�شلى الله و�شلم على �شيدنا حممد 

واآله الطاهرين 0
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احلمد لله؛ و�شاته و �شامه على �شيدنا 
حممٍد وعلى اآله

 اعلم اأيها القارئ الكرمي اأن حديث الغدير 
اإمامة  يف  قطعي  ومدلوله  متواتٌر  حديٌث 
يف  اختلفوا  _واإن  امل��وؤم��ن��ني)ع(  اأم���ري 
بد  ل  النقا�ض،  خو�ض  وقبل  مدلوله_، 
امل�شادر  اأحد  من  احلديث  ن�ض  اإي��راد  من 
املعترة: فقد اأخرج اأحمد بن حنبل ب�شند 
مع  نزلنا  ق��ال:  اأرق��م  بن  زي��د  �شحيح عن 
بواد  و�شلم(  عليه  الله  )�شلى  الله  ر�شول 
يقال له: وادي خم، فاأمر بال�شاة ف�شّاها 
الله  لر�شول  وُظِلَّل  قال: فخطبنا،  بهجري، 
)�شلى الله عليه و�شلم( بثوب على �شجرة 
الله:  ر���ش��ول  ف��ق��ال  ال�شم�ض،  م��ن  �شمرة 
اأيّن  ت�شهدون  األ�شتم  تعلمون؟  »األ�شتم 
بلى،  قالوا:  نف�شه؟«  من  موؤمن  بكّل  اأوىل 
م��وله،  علّيًا  ف��اإّن  م��وله  كنت  »فمن  ق��ال: 

اللهّم عاد من عاداه ووال من واله«.
فاأهمية الأمر البالغة عمد النبي �شلى الله 
عليه واآله و�شلم اإىل جمع النا�ض يف لفح 
َتظعانهم  واأثناء  ارحتالهم  لدى  الهجرية 
وهم مائة األف اأو يزيدون، وحا�شاه �شلى 
الله عليه و اآله باأن يفعل ذلك اإل لأمٍر عظيم 
و�شاأن ج�شيم، حتى نقل هذه الرواية اأكر 
من مائة رجل من ال�شحابة منهم الع�شرة. 
الدين  جمد  احلجة  الإم���ام  ه��ذا  يف  يقول 
ب��ن حم��م��د امل���وؤي���دي ق��د���ض ال��ل��ه روح���ه: 
الر�شول  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  ال�شهري،  »ك��امل��ق��ام 
الغدير،  يوم  و�َشلَّم  واآل��ه  َعلْيه  الله  لَّى  �شَ
ال��غ��ف��ري، واجل��م��ع الكثري؛  يف ذل��ك اجل��م 
لتاأكيد ُحجته، عام َحجته، ووداعه لأمته، 
عليهم  م�شتخلفًا  بالثقلني،  لهم  مو�شيًا 
اإج��اب��ت��ه  اق����رتاب  ل��ه��م  مبينًا  اخلليفتني، 
مقررًا  ال��ل��ه،  لوعد  وتلبيته  ال��ل��ه،  ل��داع��ي 
النا�ض  ))اأيها  لهم:  قائًا  الله،  بحجة  لهم 
اأنف�شكم؟((.قالوا:  من  بكم  اأوىل  األ�شت 
ا�شهد((  ))اللهم  فقال:  الله.  يا ر�شول  بلى 
))فمن  ق��ال:  ثم  ا�شهد((.  ))اللهم  ق��ال:  ثم 
من  وال  اللهم  م��وله،  فعلي  م��وله،  كنت 
واله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله، 
وان�����ش��ر م��ن ن�����ش��ره((. وخ���ر امل����والة 
عند  متواتر  ال��دي��ن،  ���ش��رورة  من  معلوم 
اجلاحدين. من  فمنكره  امل�شلمني،  علماء 
اأما اآل حممد � �شلوات الله عليهم � فا كام 

احلجة،  الإم���ام  ق��ال  عليه.  اإجماعهم  يف 
املن�شور بالله عبد الله بن حمزة )ع(، يف 
ظهور  ظهر  الغدير  حديث  ه��ذا  ال�شايف: 
ال�شلوات  ا���ش��ت��ه��ار  وا���ش��ت��ه��ر  ال�شم�ض، 
اخلم�ض. ومن كامه )ع(: ورفع احلديث 
 � الله  اأ�شحاب ر�شول  اإىل مائة من  مفرعًا 
لَّى الله َعلْيه واآله و�َشلَّم � منهم الع�شرة،  �شَ
ومنت احلديث فيها واحد، ومعناه واحد، 

احلديث  اأول  يف  ن��اف��ع��ة،  زي����ادات  وف��ي��ه 
طريقًا  ع�شرة  اثنتي  فيه  و�شلك  واآخ���ره، 
الإمام  قال   .� املناقب  �شاحب  بهذا  يعني   �
اإليه  اأدى  ما  اإىل غري  ي��وؤدي  بع�شها  )ع(: 
املت�شلني  ال��رج��ال،  اأ���ش��م��اء  م��ن  �شاحبه 
لَّى الله َعلْيه واآله و�َشلَّم �. وقد  بالنبي � �شَ
ذكر حممد بن جرير �شاحب التاريخ خر 
و�شبعني  خم�ض  من  وطرقه  الغدير  ي��وم 
طريقًا، واأفرد له كتابًا �شماه كتاب الولية. 
بن  ب��ن حممد  اأح��م��د  العبا�ض،  اأب��و  وذك��ر 
كتابًا،  له  واأف��رد  الغدير،  يوم  خر  عقدة، 
وطرقه من مائة وخم�ض طرق؛ ول�شك يف 
ممن  خافًا  نعلم  ومل  التواتر،  حد  بلوغه 
)ع(.  كامه  اآخ��ر  الأم���ة..اإىل  من  به  ُيعتد 
وكام اأئمة اآل حممد � �شلوات الله عليهم 
معلوم،  وغ��ريه  ال�شريف  املقام  ه��ذا  يف   �

وقد  ال�شاأن.  هذا  يف  موؤلفاتهم  جميع  يف 
رواه ال�شيد الإمام، احل�شني بن الإمام)ع( 
�شحابيًا  وثاثني  ثمانية  عن  الهداية،  يف 
باأ�شمائهم، غري اجلملة؛ كلها من غري طرق 
اأهل البيت)ع(. وقال ال�شيد احلافظ حممد 
بن اإبراهيم الوزير: اإن خر الغدير يروى 
انتهى. طريقًا.  وخم�شني  وث��اث  مبائة 

واأما غريهم، فقد اأجمع على تواتره حفاظ 
ب��ه وب��اأم��ث��ال��ه  ال��ط��وائ��ف، وق��ام��ت  جميع 
ح��ج��ة ال��ل��ه ع��ل��ى ك��ل م��وال��ف وخم��ال��ف؛ 
فقطعت  طرقه،  بهرتني  الذهبي:  قال  وقد 
يف  ال�شيوطي  وع���ده  ان��ت��ه��ى.  ب��وق��وع��ه. 
الأح��ادي��ث امل��ت��وات��رة. وق��ال ال��غ��زايل يف 
احلجة  اأ�شفرت  لكن  العاملني:  �شر  كتابه 
خطبة  على  اجلماهري،  واأج��م��ع  وجهها، 
ي��وم ال��غ��دي��ر؛ وذك���ر احل��دي��ث. واع��رتف 
ابن حجر يف �شواعقه، اأنه رواه ثاثون 

�شحابيًا. » انتهى عن لوامع الأنوار.

و اعلم اأيها القارئ الكرمي اأن لفظة موىل 
حتتمل ع�شرة معاٍن:

املن�شور  الإم����ام  ي��ق��ول  الأوىل؛  اأول��ه��ا: 
بالله:  )و هو الأ�شل والعماد الذي ترجع 
اإليه املعاين يف باقي الأق�شام، ثم اعلم اأن 
وا على  اأهل اللغة وم�شنفي العربية قد ن�شُّ
وف�شروا  الأوىل،  تفيد  )م��وىل(  لفظة  اأن 
ومن  تعاىل  الله  كتاب  من  كتبهم  يف  ذل��ك 

اأ�شعار العرب.(
ال��رق.  مالك  امل���وىل:  اأق�شام  م��ن  وال��ث��اين 
وال��ث��ال��ث: امل��ْع��ِت��ق. وال���راب���ع : امل��ْع��َت��ق.    
واخل���ام�������ض: اب����ن ال���ع���م. وال�����ش��اد���ض: 
لي�شمن  امل��ت��ويل  ال��ن��ا���ش��ر.  وال�����ش��اب��ع: 
اجل��ري��رة وحت��وي��ز امل����رياث.  وال��ث��ام��ن: 
 : والعا�شر  اجل���ار.  والتا�شع:  احلليف. 

الإمام ال�شيد املطاع. 
)وه��ذه  بالله)ع(:  املن�شور  الإم��ام  يقول 
ُتوؤمل  اإذا  الأوىل  بعد  الت�شعة  الأق�����ش��ام 
املعنى فيها ُوِجَد راجعًا اإىل معنى الأوىل 
وماأخوذ منه؛ لأن مالك الرق ملا كان اأوىل 
دون  م��وله  ك��ان  غ��ريه  م��ن  عبده  بتدبري 
غريه، واملْعِتق ملا كان اأوىل مبرياث املعتق 
من غريه كان موله كذلك، واملعتق ملا كان 
واأل�شق  جريرته  حتمل  يف  مبعتقه  اأوىل 
ب��ه مم��ن اأع��ت��ق��ه غ���ريه ك���ان م���وله اأي�����ش��ًا 

قال ابن 
تيمية:)ويف هذا 
احلديث إثبات 
إميان علي يف 

الباطن والشهادة له 
بأنه يستحق املوالة 

باطنا وظاهرا(
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باملرياث  اأوىل  ك��ان  ملا  العم  واب��ن  كذلك، 
ابن  بن�شرة  واأوىل  ن�شبه  عن  بعده  ممن 
ذلك،  لأج��ل  م��وله  ك��ان  الأجنبي  من  عمه 
بها  ف�شار  بالن�شرة  اخت�ضَّ  ملا  والنا�شر 
اأج��ل ذل��ك م��وىل، واملتويل  اأوىل ك��ان من 
يلزم  ما  نف�شه  األ��زم  ملا  اجل��ري��رة  لت�شمن 
املعتق كان بذلك اأوىل ممن ل يقبل الولء 
ف�شار به اأوىل مبرياثه فكان بذلك موىل، 
فلهذا  باملتويل  معناه  واحلليف لحٌق يف 
ال�شبب ك��ان م��وىل، واجل��ار ملا ك��ان اأوىل 
واأوىل  داره  عن  بعد  ممن  ج��اره  بن�شرة 
م��وىل،  ���ش��ار  فلذلك  ع��ق��اره  يف  بال�شفعة 
والإمام املطاع ملا كان له من طاعة الرعية 
وتدبريهم وملك الت�شرف عليهم ما مياثل 
ال���واج���ب مب��ل��ك ال����رق ك���ان ب��ذل��ك م��وىل. 
حددناه  فيما  املعاين  تلك  جميع  ف�شارت 
هو  ال��ذي  الأول  الوجه  معنى  اإىل  ترجع 
فيما  معناه،  �شحة  ع��ن  وتك�شف  الأوىل 
ذكرناه يف حقيقته وو�شفناه، فتاأمل ذلك 

ففيه بيان ملن تاأمله(.
لفظة)موىل(  مدلول  اأن  نتفهم  اأن  وعلينا 
بحد ذاته يفيد العلم، فكيف به مع ان�شمام 
ال��ق��رائ��ن الأخ����رى ال��ت��ي ت��ق��وي��ه؛ ك��م��ا قد 
اإذا  األآح����ادي  اأن  الفقه  اأ���ش��ول  يف  ت��ق��رر 
كان  اإذ  فكيف  العلم؛  اأف��اد  القرائن  حفته 
معنى  يكن  مل  لو  بل  م��ت��وات��رًا!،  احلديث 
لفظة )املوىل( مرويًا بالتواتر اأو بالآحاد، 
معنويًا  ت��وات��رًا  بنف�شها  القرائن  لأف���ادت 
ملعناها كما ل يخفى على من له اأدنى نظر.

كما ينبغي اأن نفرق بني اأمرين؛
الأخ��رى  املعاين  تلك  كون  الأول:-  الأم��ر 

على فر�شية �شحتها ل تنق�ض اإمامته.
والأمر الثاين:- كون تلك املعاين الأخرى 
على فر�شية عدم �شحتها تلزم اخل�شم، و 

تعني اإمامته تعيينا.
ف��اإن ثبوت تلك امل��ع��اين ل  وال��ف��رق ب��نّي؛ 

ي�شري الزيدية؛ لأنه:
 اأوًل: ل ينفي معنى ملك الت�شرف، وثانيًا: 
اإذ  اأّي��ًا من املعاين الأَُخ��ر بعينها؛  ل يثبت 
كلمة  اأن  راجحًا(  )احتماًل  عندئٍذ  يحتمل 
حينئٍذ،  و  اللفظي؛  امل�شرتك  من  )امل��وىل( 
يجب حمل لفظة موىل على جميع معانيها 

التي ل مانع منها ول تنايف بينها.
واملرجع يف معرفة األفاظ اللغة اإىل اأئمتها، 

والأغ���را����ض،  الأه�����واء  حت��ك��م��ات  اإىل  ل 
للت�شرف،  للمالك  اللفظة  هذه  وردت  وقد 
املرد  نقله  كما  ولاأملك،  بالأمر،  ولاأحق 

وغريه. 
جوابه  )ع(يف  بالله  املن�شور  الإم��ام  قال 
)م��وىل(  لفظة  اأن  ثبت  ق����ال:اإذا  م��ن  على 
اأح��د  واأن���ه���ا  الأوىل  م��ك��ان  ت�شتعمل  ق��د 

حمتماتها، فما الدليل على اأن النبي �شلى 
اأراد بها يوم الغدير  الله عليه واآله و�شلم 
من  غ��ريه  بها  اأراد  يكون  اأن  دون  الأوىل 

الأق�شام التي يعر بها عنها؟ 
]النبي[  بداأً  التي  الكام  واجلواب:مقدمُة 
بذكرها واأخذ اإقرار الأمة بها من قوله عليه 
ال�شام: )األ�شت اأوىل بكم من اأنف�شكم( ثم 
عطف عليها بلفظ يحتملها ويحتمل غريها 
دليل على اأنه مل يرد بها غري املعنى الذي 
حمتماتها؛  اإح��دى  دون  من  عليه  قررهم 
معطوف  ه��و  م��ا  باملعطوف  ق�شد  واأن���ه 
عليه، فا يجوز اأن يرد من احلكيم تقرير 
ثم  خم�شو�ض  معنى  على  مق�شور  بلفظ 
وم��راده  اإل  يحتمله،  بلفظ  عليه  يعطف 
]اأن  ذك��ره وق��رره دون  ال��ذي  املخ�شو�ض 
ي��ك��ون اأراد ب��ه��ا[ م��ا ع����داه، ي��و���ش��ح ذل��ك 

تعرفون  األ�شتم  قال:  لو  اأنه  بيانًا  ويزيده 
و�شفها  ث��م  ك���ذا  م��و���ش��ع  يف  ال��ت��ي  داري 
فاإذا قالوا: بلى. قال لهم:  وذكر حدودها، 
امل�شاكني،  على  وق��ف  داري  اأن  فا�شهدوا 
يحمل  اأن  يجز  مل  كثرية  دور  ل��ه  وك��ان��ت 
اأنها  على  اإل  وقفها  التي  ال���دار  يف  قوله 
الدار التي قررهم على معرفتها ]وو�شفها[ 
وكذلك لو قال مثل ذلك يف عبد من عبيده 
على  حمل  ح��ر،  العبد  اأن  ا�شهدوا  وق��ال: 
الأمر  كان  .واإذا  غريه  دون  ذكره  م  قدَّ من 
على ما ذكرناه ثبت اأن مراد النبًي بقوله: 
مبعنى  م����وله(  فعلي  م���وله  ك��ن��ت  )م���ن 
الأوىل ال��ذي ق��دم ذك��ره وق��رره ومل يجز 
اأق�شام  �شائر  م��ن  غ��ريه  اإىل  ي�شرف  اأن 
وذل��ك يوجب  )م��وىل( وما يحتمله،  لفظة 
من  بالنا�ض  اأوىل  ال�شام  عليه  عليًا  اأن 
اأثبت  مولهم،مما  اأن��ه  ثبت  مبا  اأنف�شهم، 
النبًي بنف�شه اأنه مولهم، واأثبت له القدمي 
تعاىل اأنه اأوىل بهم من اأنف�شهم، فثبت اأنه 
اأوىل بهم من اأنف�شهم فتبني لك اأنه ل يجوز 
اأن يكون مراد النبي �شلى الله عليه واآله 

و�شلم �شوى ما ذكرنا.
ف���ائ���دٌة: ي��ق��ول اب���ن ت��ي��م��ي��ة: )و يف ه��ذا 
و  الباطن  يف  علي  اإمي��ان  اإثبات  احلديث 
و  باطنا  امل��ولة  ي�شتحق  باأنه  له  ال�شهادة 
ال�شابع[،  املجلد  ال�شنة  ]منهاج  ظ��اه��را( 
وه���و اإمن���ا ق���ال ذل���ك ل��ل��ه��روب م��ن معنى 
بذلك  الإمام علي  فاأثبت ع�شمة  )الأوىل(، 
من حيث ل يدري؛ لأن معنى الع�شمة كما 
معه  يعلم  ما  هو  بالله)ع(  املن�شور  يقول 
كبرية  ]مع�شية[  يواقع  ل  اأنه]املع�شوم[ 
ظاهرًا ول باطنًا؛ ومتى كان ذلك كان اأوىل 

النا�ض باخلافة با �شك!.
املن�شور  الإم��ام  اأن  هنا  التنويه  ويجدر 
ما  كل  ال�شايف عن  اأج��اب يف  قد  بالله)ع( 

اعرت�ض به املخالف ورده باأبلغ رد،
كتبه  مما  الكثري  طالعنا  قد  اأن��ا  واحلقيقة 
املوالف واملخالف فلم جند مثل رد الإمام 
املن�شور بالله)ع( على فقيه اخلارقة؛ وما 
ذلك اإل لدقة م�شلكه وعظيم ما جاء به هذا 
الله عليه؛ فلرياجع كامه  الإمام �شلوات 

يف املجلد الثالث من كتاب ال�شايف.
يف  املنري  ال��رق  بحث  من  1-)باخت�شار 

دللة حديث الغدير(.

قال الغزايل: 
أمجع اجلماهري 
على خطبة يوم 

الغدير. 
وذكر ابن حجر 
يف صواعقه: 

أنه رواه ثالثون 
صحابيا
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امنت  التي  النعم  اأجل  من  البيان  نعمة  اإن 
ف��ق��ال �شبحانه   ع��ب��اده  ع��ل��ى  ت��ع��اىل  ال��ل��ه 
َعلََّمُه  الإن�شان  خلق  القراآن  علم  )الرحمن 
ف�شاحة  على  يقت�شر  ل  والبيان  الَْبَياَن(، 
ال��ل��ف��ظ ول الإح�����ش��ان يف ت��اأدي��ة امل��ع��اين 
الباغة بل  كما هو املدون قدميًا يف كتب 
املتكلم  يوؤديه  ما  كل  حقيقًة  البيان  ي�شمل 
الغر�ض  وه��و  بفكرته،  امل�شتمع  لإق��ن��اع 
غالبًا،  متكلم  ك��ل  ي��ري��ده  ال���ذي  الأ���ش��ا���ض 
الإل��ق��اء،  ف��ن  ذل��ك  يف  البحث  �ُشمي  وق��د 
وهو علٌم بداأ بالإ�شتقال والتطور حديثًا 
كانت  واإن  واأ�شاليب  و�شوابط  ب��ح��دود 
الكتب،  بطون  يف  جتدها  قدمية،  ن�شاأته 
ويهدف فن الإلقاء اإىل تو�شيل املعلومات 
لإق��ن��اع��ه��م  ط��ري��ق��ة  ب��اأي�����ش��ر  للم�شتمعني 
ب��ه��ا، ف��ه��و ي�����ش��ت��خ��دم اخل���ط���اب احل��رك��ي 
ال��ل��ف��ظ��ي، ويهتم  ك��ا���ش��ت��خ��دام��ه اخل��ط��اب 
كاهتمامه  الكلمة  اأداء  يف  ال�شوت  بنرة 

بجزالتها وباغتها.
وال��وح��ي ال�����ش��م��اوي ح��ني ن���زل ب��ال��ق��راآن 
الكرمي قد اأر�شد اإىل طرق اإلقاءه لتقوم به 
�شبحانه  فقال  املحجة  له  احلجة، وتكتمل 
عليه  الله  )�شلى  حم��م��دًا  نبيئه  خماطبًا 
ْكَمِة  َك ِباحْلِ ىِل �َشِبيِل َربِّ واآله و�شلم( )اْدُع اإِ
ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدلُْهم  �َشَنِة  احْلَ َوامْلَ��ْوِع��َظ��ِة 
��َه��ا  ��ُن( ]ال��ن��ح��ل:125[،  وق��ال )َي��ا اأَيُّ اأَْح�����شَ
]الأن��ف��ال:65[،  امْلُ��وؤِْم��ِن��نَي(  ���ضِ  َح��رِّ ِبيُّ  النَّ
َقْوًل  ِهْم  اأَنُف�شِ يِف  لَُّهْم  َوُقل  )َوِعْظُهْم  وقال 
من  ذل��ك  غري  اإىل   ،]63  : ]الن�شاء  َبِليغًا( 
الآيات. ولذلك كان ر�شول الله )�ض( اأبلغ 
جوامع  اأوت��ي  امللقني،  واأروع  اخلطباء، 
وطريقة  قوله  يف  احلكمة  وُال��ه��م  الكلم، 
اإي�شاله لإقناع النا�ض به، ويحكي اآثر ذلك 
على امل�شتمع حديُث العربا�ض بن �شارية 
بقوله: )وعظنا ر�شول الله )�ض( موعظة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون(.
ويف حديث غدير خم تظهر معجزة الإلقاء 
اإلقاء  ج��ّود  )���ض( حيث  نبيئنا  الرائع يف 
غاية  علي  ل��اإم��ام  وا�شتخافه  و�شيته 
ال��ت��ج��وي��د ح��ت��ى ك���اد اأن ي��ك��ون من��وذج��ًا 
وكنزًا  الإلقاء  اأ�شاليب  جلميع  م�شتحوذًا 
لأ�شراره ينبغي اأن ي�شتفيد منه اليوم كل 

من اأراد ا�شتخدام فن الإلقاء الرائع .

من  اأعنيه  مما  ���ش��ذرات  ن�شتعر�ض  وهنا 
حديث  عليها  احتوى  التي  الإل��ق��اء  فنون 

الغدير املبارك:
للمكان  اأن  ذلك  الإلقاء،  مكان  تهيئة  فمنها 
للم�شتمعني،  املعلومات  تو�شيل  يف  اأث��را 
وه��و �شر من اأ���ش��رار الإل��ق��اء ال��رائ��ع، فاإن 
حديثًا على منر امل�شجد يجب اأن يختلف 
عن حديث املجال�ض من حيث ترتيب الكام 
ال�شوت  ون���رة  اخل��ط��اب  اإل��ق��اء  وكيفية 
اأث��رًا  للمكان  اأن  كما  وانخفا�شًا،  ارتفاعًا 
يربط  حيث  للخطاب  امل�شتمع  تذكر  يف 
فيه  قيلت  ال��ذي  باملكان  الأق���وال  امل�شتمع 
قد  ال��غ��دي��ر  ح��دي��ث  اأن  يخفى  ول  غ��ال��ب��ًا، 
اإل��ي��ه،  ُن�شب  حتى  ب�شدة  باملكان  ارت��ب��ط 
واملدينة  مكة  بني  مو�شع  هو  خم  فغدير 
وحتديدًا مب�شافة 26كم �شرق مدينة رابغ 
)�شلى  النبيء  اعتنى  الذي  املو�شع  وهو 
مو�شعًا  يكون  اأن  و�شلم(  واأل��ه  عليه  الله 
مبعرفتنا  العتناء  ذلك  ويظهر  خلطابه، 
فاإنه  تهيئته،  ث��م  امل��ك��ان  اخ��ت��ي��اره  �شر 
بحط  اأمر  و�شلم(  واأله  عليه  الله  )�شلى 
غدير خم  ه��و  وا���ش��ع  مكان  ال��رح��ال يف 

وذلك قد اأفاد يف ا�شتيعاب حجم احل�شور 
الذي ُقدر عددهم مبائة األف رجل، فا ميكن 
ت�شتوعب  اأن  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  للم�شاجد 
لهذا  اختياره  ك��ان  ولذلك  العدد،  ه��ذا  كل 
اأنه  وبالأخ�ض  موفقًا،  الف�شيح  املو�شع 
املحتاج  منه  ليتزود  ماء  غدير  من  قريب 
اإليه، وتظهر حكمة اختيار املكان اأي�شًا يف 
اإيقافه )�شلى الله عليه واأله و�شلم( للنا�ض 
التفرق حيث ارجع من تقدم وحب�ض  قبل 
ول  للجميع،  التبليغ  يتم  حتى  تاأخر  من 
�شك اأي�شًا اأن اإيقافهم بجانب الغدير له اأثر 
يرتبط  حيث  اأي�شًا  باملوقف  تذكريهم  يف 

. اخلطاب باملكان كما مرَّ
واأل��ه  عليه  الله  )�شلى  النبيء  اأم��ر  وق��د 
و�شلم( بتهيئة املكان له وللم�شتمعني فاأمر 
بالدوحات فقم –اأي كن�ض- ما حتتهن من 
على  بع�شها  الإب��ل  قتاب  وو�شعت  �شوك 
عليها،  ي�شعد  حتى  نخلتني  ب��ني  بع�ض 
والغر�ض من ذلك اأن يكون مرئيًا بالأعني 
ح�شر  م��ن  لكل  ب���الآذان  م�شموٌع  ه��و  كما 
امل��وق��ف وه��ذا م��ا ج��اء يف رواي���ة زي��د بن 

اأرقم: )والله ما كان يف الدوحات اأحٌد اإل 
راآه بعينه و�شمعه باأذنيه(، فعلى امللقي اأن 
العيون  فحديث  الإمكان  قدر  مرئيًا  يكون 

قد يكون اأبلغ من حديث الأل�شن.
للحديث  املنا�شب  الوقت  اختيار  اأن  كما 
ه��و م��ن اأ���ش��ال��ي��ب الإل��ق��اء ال��ت��ي يجب اأن 
وعليه  لأهميته،  اأي�شًا  املتحدث  يراعيها 
مقال(،  مقام  )لكل  العربي  املثل  ينطبق 

عليه  الله  )�شلى  اختياره  ولعل 
واأل����ه و���ش��ل��م( اإي��ق��اف 

احل�����ش��ور ي��وم 
الغدير يف 

ظ����ه����ر 

ي����وم 
�����ش����دي����د 

احل�������ر ح��ي��ث 
ت��ت��ع��ام��د ال�����ش��م�����ض 

وت��رم�����ض  احل�����رارة  فت�شتد 
القيامة  يوم  بحر  لتذكريهم  هو  الف�شال 
بديع  م��ن  وه���ذا  ب��ال��زم��ان  مقاله  فيت�شح 

ال�شتمالة واحلث على الطاعة.
اأف���ادن���ا يف حر�ض  واخ��ت��ي��ار ال��وق��ت ق��د 
النبيء )�شلى الله عليه واأله و�شلم( على 
جاله  جل  اخلالق  لأم��ر  الفوري  التنفيذ 
الباغ  اآية  اأن  لامتثال؛ حيث  وامل�شارعة 
)َيا  تعاىل:  ق��ال  الغدير  ي��وم  يف  نزلت  قد 
َك  بِّ رَّ ِمن  َلْيَك  اإِ اأُن��ِزَل  َما  َبلِّْغ  �ُشوُل  الرَّ َها  اأَيُّ
َوالّلُه  ��اَلِت��ِه  ِر���شَ َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل   ْ ملَّ َواإِن 
ا�ِض اإِنَّ الّلَه َل َيْهِدي الَْقْوَم  ُمَك ِمَن النَّ َيْع�شِ

فن اإللقــاء الرائــــــــع في حديث الغدير
حسني مفضل اسماعيل الوزير



فن اإللقــاء الرائــــــــع في حديث الغدير
]امل���ائ���دة:67[، واآي��ة الإكمال  الْ��َك��اِف��ِري��َن( 
ال��ت��ي ن��زل��ت اأي�����ش��ًا يف ي��وم ال��غ��دي��ر بعد 
�شبحانه  اخلالق  ر�شى  اأف��ادت  قد  الباغ 
اأَْكَمْلُت  )الْ��َي��ْوَم  تعاىل  قال  امل�شارعة  لهذه 
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ
ٍة  َم�شَ ُطرَّ يِف خَمْ َلُكُم الإِ�ْشَاَم ِديًنا َفَمِن ا�شْ
ِحيٌم(  رَّ َغُفوٌر  الّلَه  َفاإِنَّ  إِْث��ٍم  لِّ ُمَتَجاِنٍف  َغرْيَ 

]املائدة:3[.
ويظهر اأي�شًا ح�شن اختيار النبيء 
واأل��ه  عليه  الله  )�شلى 
و���ش��ل��م( ل��زم��ان 
اأنه  الإلقاء 
ك�������ان 

ب������ع������د 
تاأمري الإمام 
مذحج  لغزو  علي 
يف اليمن، فاإن ر�شول الله 
)�شلى الله عليه واأله و�شلم( قد اأر�شل عليًا 
بر�شول  والتقى  علي  ع��اد  ثم  مذحج  اإىل 
يف  و���ش��ل��م(  واأل���ه  عليه  ال��ل��ه  )�شلى  ال��ل��ه 
مكة وحجَّ معه حجة الوداع، وهنا ح�شن 
وقت توليته على الأمة حيث ظهر اأ�شلوب 
الإ�شتنتاج جليًا يف هذا املوقف، من كون 
علي �شاحلا لاإمارة، وهو اأ�شلوب يحتاج 

اإليه امللقي كثريًا.
ال��رائ��ع م�شاركة  الإل���ق���اء  اأ���ش��ال��ي��ب  وم���ن 
املتكلم  من  دع��وة  الإل��ق��اء  ف��اإن  احل�شور، 
واحل�ض،  التفكري  مل�شاركته  للم�شتمعني 

جليًا  يت�شح  املبارك  الغدير  حديث  ويف 
واأل��ه  عليه  ال��ل��ه  )�شلى  النبيء  م�شاركة 
النقا�ض،  يف  ي��وم��ذاك  للح�شور  و�شلم( 
وم��ن جتليات ذل��ك م��ا ج��اء يف ال��رواي��ة: 
اأنف�شهم  من  باملوؤمنني  اأوىل  األ�شت  )ق��ال: 
قالوا: بلى يا ر�شول الله. قال: قال: األ�شت 
اآبائهم قالوا: بلى يا ر�شول  اأوىل بهم من 
اأمهاتهم  من  بهم  اأوىل  األ�شت  ق��ال:  الله. 
قالوا: بلى يا ر�شول الله. قال: األ�شت اأوىل 
بهم من اإخوانهم قالوا: بلى يا ر�شول الله. 

قال: فمن كنت موله فعلي موله(.
احل�شور  وم��راع��اة  الإل��ق��اء  ح�شن  وم��ن 
اأدى  قد  واأل��ه و�شلم(  عليه  الله  )�شلى  اأنه 
ير�شل  فلم  بنف�شه،  ال��غ��دي��ر  ي��وم  خ��ط��اب 
التبليغ  يف  اأح����دًا  عنه  ينب  ومل  ر���ش��وًل 
وذلك قد خدم غايتني مهمتني اإحداهما: اأنه 
اأعطى  قد  وال�شام-  ال�شاة  واآل��ه  -عليه 
معه،  املبا�شر  الت�شال  فر�شة  احل�شور 
امل�شتمعني  لثقة  ا�شتخدامه  والثانية: 
لهم  اأك���د  ق��د  ف���اإن وج����وده بينهم  ف��ي��ه، 

اأهمية املو�شوع.
وم����ن اأف�����ش��ل ط����رق ت��و���ش��ي��ل امل��ل��ق��ي 
املعلومات للم�شتمعني هو تاأدية اخلطاب 
للخطاب  وامل��ن��ا���ش��ب  امل���زام���ن  احل��رك��ي 
يفيد اخلطاب احلركي يف  اللفظي؛ حيث 
حركة  توؤدي  وقد  اللفظي،  اخلطاب  �شرح 
واحدة الكثري من املعاين اللفظية، كما اأن 
التاأكيد على  اأي�شًا  يفيد  اخلطاب احلركي 
مفاهيم معينة بحيث ل تدع جماًل للرتدد 
يف فهم امل�شتمع امل�شاهد، ويظهر اخلطاب 
يف  كما  ب��ارزًا  الغدير  حديث  يف  احلركي 
بيد علي ورفعها حتى  )فاأخذ  الرواة  قول 

بان بيا�ض اإبطيهما(.
الرائع هو احلفاظ على  امللقي  مهام  ومن 
تركيز احل�شور وجند هذا الأ�شلوب جليًا 
واأل��ه  عليه  الله  )�شلى  ف��اإن��ه  الغدير  ي��وم 
جميع  عليها  اتفق  بنقطة  ب��داأ  قد  و�شلم( 
من  بكم  اأوىل  )األ�����ش��ُت  ف��ق��ال:  امل�شتمعني 
اأنف�شكم(، وهذا يف فن الإلقاء يفيد الإقناع 
ويحث امل�شتمعني على تقبل ما �شياأتي من 
نقاط ملعرفتهم باأ�شله املتفق عليه، واأي�شًا 
كان تكريره للنقطة الرئي�شة التي اأوقفهم 
لأج��ل��ه��ا وه���ي )ولي����ة الإم�����ام ع��ل��ي( هو 

على  حثهم  قد  فهو  تركيزهم  على  للحفاظ 
ثم  وال��ع��رتة  الله  كتاب  بالثقلني  التم�شك 
اأو�شاهم باأهل بيته ثم اأعلن الولية لعلي 

ثم دعا للموايل ودعا على املعادي. 
يجب  احل�شور  تركيز  على  وللمحافظة 
اأبو  ق��ال  الكام  ط��رح  اأ�شلوب  يف  التفنن 
ع��ل��ي ال���ق���ايل: )ال��ت��ف��نن م��وج��ب لإي��ق��اظ 
الإ���ش��غ��اء(،  يف  للجد  وحتريكه  ال�شامع 
عند  التفنن  هذا  جند  الغدير  حديث  ويف 
الإلقاء فرنى اجلمع بني اللفظ واحلركة، 
واجلمع بني التب�شري والتحذير، واجلمع 
ب���ني ال��ع��ق��ل وال��ع��اط��ف��ة، و����ش���رب امل��ث��ال 
موله(،  علي  فهذا  موله  كنت  )من  احلي 
والتذكري بالدافع )من كنت موله( ونحو 
ذلك من اأ�شاليب التفنن التي ت�شد امل�شتمع 

وتقلب له اأ�شباب امتثاله لاأمر.
ا�شتخدام  اأي�����ش��ًا  الإل��ق��اء  اأ���ش��ال��ي��ب  وم��ن 
عقاء  يفيد  وه���ذا  احل��دي��ث،  يف  املنطق 
احل�����ش��ور يف ت��ق��ب��ل��ه��م ل���اأم���ر ال�����ش��رع��ي 
وهو  للعقل  وموافقته  حكمته  ثبتت  حيث 
والأطماع،  الأه��واء  اأ�شحاب  جلاج  يقطع 
حواها  وق��د  اأم��ور  بثاثة  يثبت  واملنطق 
حديث الغدير وهي اأوًل :اإثبات احلقيقة؛ 
وه���ي م��ا اأث��ب��ت��ه )���ش��ل��ى ال��ل��ه عليه واأل���ه 
ونفي  بالثقلني  النا�ض  رب��ط  م��ن  و�شلم( 
فيكم  ت��ارك  )اإين  بهما  مت�شك  ملن  ال�شال 
الأف�شلية؛  اإث��ب��ات  وث��ان��ي��ًا:   ال��ث��ق��ل��ني(، 
واأل��ه  عليه  ال��ل��ه  )�شلى  ال��ن��ب��يء  واإث��ب��ات 
لدى  معلوم  علي  الإم��ام  لأف�شلية  و�شلم( 
جميع احل�شور فقد قرره )�شلى الله عليه 
واأله و�شلم( مرارًا كما يف اأحاديث املنزلة 
والطري ونحوها واآيات الولية وال�شدقة 
وغريها فهو اأف�شل اأهل البيت اإجماعًا عند 
امل�شلمني، وثالثًا :تقرير ال�شيا�شة: والتي 
مثلَّها بقوله )فهذا علي موله اللهم وال من 
ن�شره  من  وان�شر  ع��اداه  من  وعاد  واله 
التم�شك بعلي  فاأ�شبح  واخذل من خذله(، 

مت�شكًا بالعرتة ونافيًا لل�شال.
وقد يجد املدقق يف حديث الغدير واجلامع 
ملختلف رواياته الكثري من اأ�شاليب الإلقاء 
ر�شول  بتبيلغ  وت�شهد  رائعًا  جتعله  التي 

الله )�ض( ر�شالته على اأكمل وجه.
 و�شلى الله على �شيدنا حممد واآله و�شلم.
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العدالة مفهوٌم رباين، امتزج بذات الكون 
منذ اأن وجد، وجعله الله امليزان احلقيقي 
وجودها  وا�شتمرار  احلياة  ت��وازن  لبقاء 
املوىل  اأخر  فكما  ال�شئون،  خمتلف  على 
عز وجل )وال�شماء رفعها وو�شع امليزان. 
األ تطغوا يف امليزان(، فاختال امليزان - 
ولو �شيئًا ي�شريًا - قد ي�شلُّ حركة احلياة، 
نظام  �شار  وبهذا  ال��وج��ود،  ع��امل  ويفني 
كل  ي�شع  ال��ذي  النظام  ذل��ك  على  ال��ك��ون، 
حٍق  ذي  كل  ويعطي  مو�شعه،  يف  �شيٍء 

حقه.
ي�شعه  اختبار  اأول  ك��ان  ذل��ك،  اأج��ل  وم��ن 
الله لأول خملوق على م�شرح احلياة، هو 
كل  اإعطاء  يعني:  والذي  العدالة،  تطبيق 
�شيٍء حقه، وال�شرُّ يف ذلك، اأن هذا املفهوم 
ي��ت��اءم م��ع معطيات احل��ي��اة،  ال���ذي  ه��و 

عمارة  يف  فاعلية  اأك��ر  ويجعلها 
الأر�ض وازدهار الوجود.

اأع��ط��ى  )ع(،  اآدم  ل��ك��ن 
اإب��ل��ي�����ض م���ا ل��ي�����ض ل��ه، 
ف���ط���اوع���ه ع���ل���ى اأك����ل 

ينبغي  وكان  ال�شجرة، 
م������������������ن اأن ي�شع اإبلي�ض يف مو�شعه 

ال���ع���داوة، ف��ك��ان ع��ت��اب ال��ل��ه ع��ز وج��ل له 
اإن ال�شيطان لكما  اأقل لكما  ولزوجه: )اأمل 
ب�  اأنف�شهما  و�شفا  وبالتايل،  مبني(؛  عدٌو 

)ربنا ظلمنا اأنف�شنا(.
ومل����ا ات�����ش��ع��ت رق���ع���ة ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى ه��ذه 
العدالة،  قانون  بت�شييق  وبداأت  الأر�ض، 
كان  الغري،  اإىل  النف�ض  الظلم من  ليتعدى 
ل بد من اإر�شال الر�شل )�ض( ليقيموا هذا 
ف�شعوا  بالق�شط،  النا�ض  ليقوم  املفهوم، 
اأو�شاط  يف  العمود  ه��ذا  لإقامة  جاهدين 
الب�شرية، لكن اإبلي�ض – لعنه الله - حاول 
الظلم  يكون  اأن  للب�شرية،  طلعة  اأول  منذ 
وبالتايل؛  املختلفة،  باأنواعه  ال�شائد،  هو 
له  تتطلع  م��ا  غاية  ال��ع��دال��ة  مفهوم  �شار 
بالنظام  يتعلق  فيما  وبالأخ�ض  النفو�ض، 

الجتماعي واعتداله.
ويف ال���وق���ت ال����ذي ���ش��ار ت��ط��ب��ي��ق ه��ذا 
ال���ق���ان���ون ه���و الأ����ش���ع���ب؛ ل���ش��ت��ح��ك��ام 
احلياة  منافذ  على  و�شيطرتهم  الظاملني، 
يفتقدون  النا�ض  جعل  مما  الجتماعية؛ 
اأب�شط حقوقهم يف احلياة، وهذه احلالة 
ما  بقدر  احلا�شر،  ال��زم��ان  وليدة  لي�شت 
منذ  الأح�����داث  م��رتاب��ط��ة  �شل�شلة  ت��ك��ون 
الأر���ض،  رقعة  على  الب�شرية  ات�شعت  اأن 

الأع����راف،  حتكمها  م���دن  اإىل  وتق�شمت 
وت�شريها القوانني.

فقدان  من  من��وذج  عن  حتدث  قد  والقراآن 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ت��رز  وال��ت��ي  ال��ع��دال��ة، 
ف��رع��ون،  يحكمها  ك��ان  ال��ت��ي  م�شر  دول���ة 
الذي و�شفه تعاىل بقوله: )اإن فرعون عا 

يف الأر�ض(.
ك����������������ل وق��د تكرر ه��ذا الأمن���وذج يف 

ع���������ش����ٍر؛ ل���رنى 
)ع(  الأنبياء 
ي��ت��ع��اق��ب��ون 
ع�����ل�����ى م�����رِّ 
ال���ع�������ش���ور، 

مب�����ش��اه��د 

م��ت�����ش��اب��ه��ة ت�����رتاءى ل����ك، واأك���ف���ه���م على 
اأ�شابتهم  التي  اجل��راح،  تلك  من  قلوبهم 
هذا  لإقامة  �شعيهم  ج��ّراء  جمتمعاتهم  بها 

القانون )قانون العدالة(.
ليقف بك امل�شهد بعد تلك ال�شل�شلة الب�شرية 
عليه  الله  )�شلى  الله  عبد  بن  حممد  عند 
ي�����ش��رخ يف م�شامع  واأل����ه و���ش��ل��م( وه���و 
�شيعدل(  فمن  حممٌد  يعدل  مل  )اإن  القوم 
الزمان،  ذلك  تاريخ  من  �شفحة  قلبَت  فاإذا 
ف�شرتى اأمنوذج العدالة ممن مل ت�شتقر له 

الأو�شاع ب�شبب عدله.
منذ  ال��ع��دال��ة،  على  تطبع  ال���ذي  »ف��ع��ل��ٌي«، 
الوجود، مل يطق  فتح عينيه على هذا  اأن 
�شعى  حتى  ظ��ل��م��ًا،  الأر�����ض  يف  ي��رى  اأن 
تلك  واأف��ع��ال��ه،  ب��اأق��وال��ه  العدالة  لرت�شيخ 
من  ال��وي��ات،  عليه  جلبت  التي  ال��ع��دال��ة 
ذوي املطامع واأ�شحاب الأهواء، فلم تزل 
احلروب م�شتمرة، والنا�ض مذبذبني على 
با�شت�شهاده  العدالة  ُقِب�شت  حتى  اإثرها، 

»عليه ال�شام«.
ل��ك��ن ���ش��ريت��ه، ال���ت���ي ر���ش��م��ت اخل��ط��وط 
ال��ع��ري�����ش��ة مل��ف��ه��وم ال���ع���دال���ة ال��رب��ان��ي��ة، 
والإن�����ش��ان��ي��ة احل��ق��ة، ك��ان��ت ق��د تر�شخت 

ال�������ش���ادق���ة، وال�����ش��م��ائ��ر  ال��ن��ف��و���ض  يف 
نفو�ض  ل��ه  تتطلع  منهجًا  لتبقى  احل��ي��ة، 
امل�شت�شعفني، وتتنغ�ض به حياة الظاملني.

وا�شٌع  كام  )ع(،  علي  عدالة  عن  والكام 
ل��ع��ر���ض جميع  ل��وق��ف��ة ط��وي��ل��ة  ي��ح��ت��اج 
لكن؛  ل��ذل��ك،  يت�شع  ل  وامل��ق��ام  جوانبها، 
احلقة،  ال��ع��دال��ة  جممل  نفهم  اأن  ولأج���ل 
حدث  على  نقف  )ع(،  علي  �شاغها  التي 
ل�شودة بنت عمار الهمداين، فقد روي اأنها 
)عليه  علي  موت  بعد  معاوية  على  دخلت 
حتري�شها  على  يوؤنبها  فجعل  ال�شام(، 
عليه اأيام �شفني، واآل اأمره اإىل اأن قال: ما 
اأمرنا  الله م�شائلك عن  اإن  حاجتك؟ قالت: 
وما افرت�ض عليك من حقنا، ول يزال يقدم 
علينا من قبلك من ي�شمو مبكانك، ويبط�ض 
ال�شنبل  ح�شد  فيح�شدنا  �شلطانك  بقوة 
ي�شومنا  احل���رم���ل،  دو�����ض  وي��دو���ش��ن��ا 
هذا  احل��ت��ف،  ويذيقنا  اخل�شف 
اأرط��اأة قدم علينا فقتل  ب�شر بن 
ولول  اأموالنا،  واأخذ  رجالنا، 
الطاعة لكان فينا عزة ومنعة، 
واإل  �شكرناك  عنا  عزلته  ف��اإن 
ك��ف��رن��اك، ف��ق��ال م��ع��اوي��ة: اإي��اي 
اأن  هممت  لقد  �شودة؟  يا  بقومك  تهددين 
اأحملك على قتب اأ�شو�ض فاأردك اإليه فينفذ 
فيك حكمه، فاأطرقت �شودة �شاعة ثم قالت:

�شلى الإله على روح ت�شمنها          
                     قر فاأ�شبح فيه العدل مدفونا

قد حالف احلق ل يبغي به بدل     
                    ف�شار باحلق والإميان مقرونا

 قد وله �شدقاتنا، فجار علينا، ف�شادفته 
قائمًا ي�شلي، فلما راآين انفتل من �شاته 
ثم اأقبل علي برحمة ورفق وراأفة وتعطف، 
فاأخرته  نعم  ق��ل��ت:  ح��اج��ة؟  األ���ك  وق���ال: 
ال�شاهد  اأن��ت  اللهم  ق��ال:  ثم  فبكى  اخل��ر، 
علي وعليهم، واأين مل اآمرهم بظلم خلقك، 
ثم اأخرج قطعة جلد فكتب فيها: ب�شم الله 
ِمْن  َنٌة  َبيِّ َج��اَءْت��ُك��ْم  )َق��ْد  الرحيم.  الرحمن 
َفاأَْوُفوا الَْكْيَل َوامْلِيَزاَن َوَل َتْبَخ�ُشوا  ُكْم  َربِّ
ْر�ِض  اْلأَ يِف  ُدوا  ُتْف�شِ َوَل  اأَ�ْشَياَءُهْم  ا�َض  النَّ
ُكْنُتْم  اإِْن  َل��ُك��ْم  َخ��رْيٌ  َذِل��ُك��ْم  ��َاِح��َه��ا  اإِ���شْ َب��ْع��َد 
فاحتفظ  هذا  كتابي  قراأت  فاإذا  ُموؤِْمِننَي(، 
مبا يف يدك من عملنا حتى يقدم عليك من 

يقب�شه منك، وال�شام(.
ثم دفع الرقعة اإيل، فو الله ما ختمها بطني 
�شاحبه  اإىل  بالرقعة  فجئت  خزنها،  ول 

فان�شرف عنا معزوًل.

مفهوم العدالة
عبد امللك محمد
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اإلمام علي ليس 
سيفا يقطر دما وال 
موتا زعافا بل كان 
فيء رحمة وظل 

عدل ونسمة سعادة 
وقلب أم رحيمة 
وعنوان كرامة 

ونهضة أمة وباب 
مدينة علم المصطفى

جمعية السعيدة اإلجتماعية الخيرية
األهلية.  واملؤسسات  اجلمعيات  أحكام  قانون  مبوجب  إنشاؤها  مت  ربحية،  غير  خيرية   جمعية 

من أهدافها
اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  واحملتاجني،  للفقراء  واملعنوية  املادية  املساعدة  يد  ومد  اإلنساني،  العمل  * تنمية 

في النطاق الذي يستطيع نشاط اجلمعية الوصول إليه حسب قدراتها وإمكانياتها املتاحة. 

لهم.  الرعاية  وتقدمي  ومشاكلهم  همومهم  ومتابعة  تأهيلهم  على  والعمل  األيتام  برعاية  * اإلهتمام 
واحلروب.  الطبيعية  الكوارث  جراء  واملتضررين  للنازحني  املساعدات  تقدمي  في  * املساهمة 
طالبيه.  ورعاية  وإناثاً،  ذكوراً  اجملتمع  أبناء  بني  العلم  ونشر  األمية  من  احلد  في  * اإلسهام 

حساب رقم: 311474 بنك اليمن الدولي
هاتف: 01317113- 777277248

alsaeeda2012@gmail.com

للتعاون والمساهمة في أنشطة وفعاليات الجمعية



اإلحتفاء بأمير 
المؤمنين عليه 
السالم احتفاء 

بالقيم الكريمة التي 
حملها، والقضايا 
الفاضلة التي ناضل 
من أجلها، والمبادئ 

المقدسة التي 
التزمها، والدين 

الحق الذي استشهد 
في سبيله.


