يوم تنصيب اإلمام المعصوم
يوم الغدير هو يوم عيد اهلل األكرب ،وهو يوم العهد املعهود ،وامليثاق

نبي
املأخوذ .وهلذا اليوم فضل عظيم عند اهلل تبارك وتعاىل ،إذ ما من ّ
نبي ّإل وتع ّيد يف هذا اليوم ((( ،أي :اختذه عيد ًا ويوم فرح
وال
ويص ّ
ّ
ورسور وذكر اهلل تعاىل.

لنبي من األنبياء ّإل وكان تنصيبه يف هذا اليوم املبارك.
وما من
ويص ّ
ّ
ومن فضل هذا اليوم ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل يعتق فيه ضعف ما كان يعتق

يف شهر رمضان ،ويف ليلة القدر ،ويف ليلة العيد .وتُضاعف يف يوم
الغدير األعامل ،بل حتى الدراهم التي تبذل يف طاعة اهللّ ،
فإن الدرهم

يف يوم الغدير بامئة ألف ضعف ،من حيث الثواب .ومن يصوم يف يوم
الغدير فله صيام ستني سنة ،ويف بعض األخبار فإنّه يعدل صيام الدهر

((( وسائل الشيعة ،العاميل ،ج ،8ص ،89باب  3من أبواب بقية الصلوات املندوبة ،ح.1
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ك ّله .ومن يف ّطر فيه الصائمني ويطعم املؤمنني فيه فله ما له من الثواب

النبي أنّه قال« :من ف ّطر فيه [يوم
العظيم ،فقد ورد يف اخلرب عن ّ
الغدير] مؤمن ًا كان كمن أطعم فئام ًا وفئام ًا ،فلم يزل يعدّ إلى أن عقد بيده

عشر ًا ،ثم قال :وتدري كم الفئام؟ قلت [الراوي] :ال ،قال :مائة ألف ّ
كل
فئام ،وكان له ثواب من أطعم بعددها من النب ّيين والصدّ يقين والشهداء في

حرم الله!.(((»..

فهذا العيد له ميزة قد ال جتدها لغريه من األيام املباركة ،وهي ّ
أن
حق وشأن عيد الغدير مقام ًا عنده ،فقد ورد
اهلل تعاىل جعل ملن يعرف ّ
يف اخلرب عن اإلمام الرضا ..« :والله لو عرف النّاس فضل هذا اليوم

[يوم الغدير] بحقيقته لصافحتهم المالئكة((( في ّ
مرات ،ولوال
كل يوم عشر ّ
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أنّي أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله من عرفه ما ال

يحصى بعدد»(((.

فبعد هذا الفضل ك ّله الذي ال يقاس ،لنا أن نسأله عن الذي جرى يف

يوم عيد الغدير حتى يكون هبذا الفضل.

عم جرى يف
ولإلجابة عىل ذلك نرجع إىل رسول اهلل لنسأل ّ

خم أفضل أعياد أمتي،
النبي« :يوم غدير ّ
هذا اليوم العظيم ،فیجیب ّ

علي بن أبي
وهو اليوم الذي أمرني الله تبارك وتعالى ذكره فيه بنصب أخي ّ
((( نفس املصدر.
((( أيّ :
أن املالئكة ترت ّدد عليه غادية رائحة حتفظه من كيد الشيطان الرجيم وأعوانه.

((( وسائل الشيعة ،العاميل ،ج ،14ص ،389باب  28من أبواب املزار وما يناسبها ،ح.1

طالب علم ًا ألمتي يهتدون به من بعدي ،وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين،

وأتم فيه النّعمة ،ورضي لهم اإلسالم دين ًا»(((.
ّ

عيل بن أيب طالب
فهذا يوم مل يتح ّقق فيه يش واحد فقط وهو تنصيب ّ
أمري ًا للمؤمنني !بل هناك ما هو أكرب من ذلك ،فهو يوم يف صورته

وظاهره تنصيب أمري املؤمنني عل ّي ًا خليفة للرسول ،وإن كان يف
واقعه فعل ما هو أعظم من ذلك.

النبي إىل أمرين قد وقعا يف هذا اليوم
ففي اخلرب األخري يشري ّ

العظيم:

ّأوهلام :تنصيب أمري املؤمنني تنصيب ًا رسمي ًا((( واحتفاء به يف هذا

اليوم املبارك حيث قال« :أمرني الله تبارك وتعالى ذكره فيه بنصب

علي بن أبي طالب علم ًا ألمتي يهتدون به من بعدي».
أخي ّ

وثانيهام :هذا اليوم هو يوم إكامل الدّ ين وإمتام النّعمة لأل ّمة ،فقد ورد
يف شأنه نحو من الغموض؛ ّ
ألن مسألة إمتام الدّ ين ليس إمتام ًا ظاهري ًا

من تتميم بعض األحكام واملعلومات يف هذا الدين العظيم ،بل هناك
أمر أعظم من تتميم بعض األحكام الفقه ّية ،وهو ما يشري إليه اإلمام

((( األمايل ،الصدوق ،ص ،188املجلس السادس والعرشون ،ح.8
(((ذكرت أنّه كان تنصيب ًا رسمي ًا وذلك ّ
ألن تنصيب ّ
النبي وخليفة
عيل بن أيب طالب إمام ًا بعد ّ
<و َأن ِْذ ْر
له كان منذ اليوم األول الذي ب ّلغ الرسول أهل بيته بالدين عندما نزل قوله تعاىلَ :
َع ِش َريت ََك ْالَ ْق َربِني> ..فرفض اجلميع تقديم العون للنبييف تبليغ الرسالة عىل أن يكون وزير ًا
فنصبه عليهم ،وبعد ذلك تواىل التنصيب رصاحة
وخليفة ،فلم يقم أحد سوى أمري املؤمننيّ 
أو تلوحي ًا يف مواطن عديدة من حياة النبيلست يف صدد إحصائها هنا.
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الصادق« :إنّا نحن نتوارث الكمال والتّمام الذين أنزلهما الله على
يت
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأت َْم ْم ُ
نبيه في قوله< :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
ِ
َلك ُُم ْ ِ
ممن يكمل هذه األمور التي يقصر عنها
ال ْس َل َم دينًا> واألرض ال تخلو ّ

النبي وهو كامل
غيرنا»((( فهناك كامل أنزله اهلل تعاىل عىل قلب
ّ
واألئمة ،ينتقل الكامل من معصوم إىل
بالنبي
خمتّص باملعصوم ومتم ّثل
ّ
ّ
آخر حتى القائم.

مضاف ًا إىل ما تقدّ م نقولّ :
تنصيب
إن ما جرى يف يوم الغدير ليس هو
ٌ
لعيل بن أيب طالب فحسب ،بل ّ
إن ما جرى هو تنصيب اإلمام
ّ
عيل بن أيب طالب فهو املصداق يف ذلك اليوم
املعصوم ،وأ ّما ّ
أهلته ألن يكون األوحد واألصلح
بلحاظ املؤهالت التي حيملها ،فقد ّ
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هلذا املنصب ،فهو ّأول األئمة املعصومني.

النبي ذلك رصاحة يف أكثر من ثامنية مواضع من
وقد ذكر
ّ

ينصب اإلمام املعصوم ويث ّبت مبدأ اإلمامة
خطبته يف يوم الغدير وأنّه ّ
ويتتم باإلمام القائم؛ وهذه
بعيل بن أيب طالبُ 
الذي يبدأ ّ

بعض العبارات من خطبة الغدير شاهدة عىل ذلك -هذا مع حلاظ طول
اخلطبة املباركة((( -منها:

املجليس ،ج ،46ص.307
(الشيعي) ،ص .235بحار األنوار،
الطربي
((( دالئل اإلمامة،
ّ
ّ
ّ
الطربيس ،ج،1
نص للخطبة كام يف كتاب االحتجاج [االحتجاج،
((( ألنّه بلحاظ ما وردنا من ّ
ّ
ثم أجرى مراسم التنصيب ثم خطب مرة أخرى يصل ذلك إىل ما يقرب من
ص ]138قد خطب ّ
الساعة ،وبعدها بدأت املبايعة واملصافقة منذ الظهر إىل ما بعد صالة العشائني.

يأتم
قوله« :معاشر الناس :إنّما أكمل الله دينكم بإمامته ،فمن لم ّ
به وبمن يقوم مقامه من ُولدي من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله،

فأولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النّار هم خالدون ،ال يخفف الله عنهم

العذاب وال هم ينظرون.»..

وقوله« :معاشر الناس :أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم
بالحق وبه
أئم ًة يهدون
ّ
علي من بعدي ،ثم ِولدي من صلبهّ ،
ثم ٌّ
باتّباعهّ ،

يعدلون. »..

وقوله ..« :وقد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم اإلقرار بما عقدت

األئمة منّي ومنه على ما أعلمتكم:
لعلي من إمرة المؤمنين ،ومن جاء بعده من ّ
ّ

ذريتي من صلبه ،فقولوا بأجمعكم :إنّا مطيعون راضون.»...
ّ
أن ّ

وقوله« :معاشر الناس :فاتقوا الله وبايعوا عل ّي ًا أمير المؤمنين
واألئمة كلمة ط ّيبة باقية ،يهلك الله من غدر ،ويرحم الله
والحسن والحسين
ّ
َث َفإِن ََّم َينْك ُ
من وفى < َف َم ْن َنك َ
ُث َع َل َن ْف ِس ِه> اآلية.»..

واألئمة الذين
وقوله« :معاشر الناس :من يطع الله ورسوله وعل ّي ًا
ّ

ذكرتهم فقد فاز فوز ًا عظيم ًا».

وغريها من الشواهد الدّ الة عىل تنصيب اإلمام املعصوم الذي كان
متم ّث ً
عيل بن أيب طالب.
ال يف اإلمام ّ
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وصايا ثالث:

ولذا فنحن أمام عيد الغدير مسؤولون بالتعامل معه تعام ً
ال الئق ًا

بعظمته ،ومن هنا فأذكّر بوصايا ثالث:
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الوصية األوىل:
النبي وقراءهتا بتاممها
االهتامم بخطبة الغدير التي ألقاها
ّ
وبتم ّعن -كام هو احلال من االهتامم املوجود عند املؤمنني بخطبة
مهمة
النبي يف آخر مجعة من شهر شعبان ،-ملا فيها من مضامني ّ
ّ
وعالية ..وملزيد من التحفيز لالهتامم هبذه اخلطبة املباركة املهمة أشري إىل
املهمة يف هذه اخلطبة
النبي بعدد من املطالب ّ
مقدار االهتامم من ّ
أرص عىل تثبيتها بني املؤمنني آنذاك ّ
وكل ما جاء بعدهم ممن تنقل
حتى ّ
إليهم هذه اخلطبة ،وأذكر هنا بعض األرقام تشويق ًا لذلك:

ينصب اإلمام
فقد ذكر النبي يف ثامنية موارد رصاحة أنّه ّ
عيل بن أيب طالب إمام ًا وحسب.
املعصوم وال ّ
ينصب ّ

وهناك ثالثة موارد يذكر النبي رصاحة ّ
أن آية اإلكامل إنّام

عيل بن أيب طالب ويف يوم الغدير وال خيفى ما
نزلت يف شأن ّ

يشكّل إثبات هذا من الر ّد عىل كثري من الشبهات(((.

وذكر النبي مائة وثامنية وتسعون مورد ًا فيه فضيلة من فضائل

ألي حتريف قد يرد لتاريخ ومكان نزوهلا كام ورد يف البخاري «قد عر ْفنا ذلك
((( وفيه تكذيب ّ

قائم بعرفة يوم جمعة» .انظر :صحيح البخاري ،ج،1
َّبي وهو ٌ
اليوم ،والمكان ا َّلذي نزلت فيه على الن ّ
كتاب اإليامن ،ص .16

أمري املؤمنني.

استشهد بام يزيد عن الستني آي ًة من آي القرآن الكريم عىل ّ
كل ما
ذكره يف خطبته ،وال خيفى ّ
أن هذا يكشف عن خطر ما يذكره ولكيال

يبقى عذر ملعتذر ..ولذا مل يعرتض أحدٌ ممن سمع اخلطبة وإن عملوا
عىل حتريفها وحتريف ما جرى فيام بعد.

(عيل )رصاحة يف واحد وأربعني مورد ًا،
كرر ّ
ّ
النبي اسم ّ
غري الضامئر التي ترجع إليه لتصل إىل السبعني تقريب ًا.
يف عرشة موارد استخدم النبي كلمة أمري املؤمنني وو ّيل اهلل

ويص رسول اهلل.
عب عنه بأنّه
عيل ،ويف مخسة ّ
ّ
ليسندمها إىل ّ
يف ثامنية عرش مورد ًا ذكر النبي شأن اإلمام املهدي.

الوصية الثانية:
علينا أن نركّز اهتاممنا بعيد الغدير كيوم عاشوراء الذي بربكة هذا
االهتامم -مضاف ًا إىل اجلانب الغيبي -قد أصبح حقيق ًة ال يمكن ألحد
إنكارها.

فال بدّ من أن يكون اهتامم ًا الئق ًا به عىل املستويات املختلفة؛ سواء
اإلعالمي بإبرازه يف خمتلف
جانب التحقيق والتأليف ،أم يف اجلانب
ّ
اجلهات ،أم ما يتع ّلق بالفعاليات وغريها ،ومنها موائد اإلطعام يف

هذا اليوم؛ كي يشتغل اجلميع بعيد الغدير وحيصدوا ما فيه من بركات
وخريات.
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الوصية الثالثة:
لزوم تبليغ يوم الغدير إىل األجيال القادمة ،وهذه وص ّية أوىص هبا
األول يقول
النبي يف موردين من خطبته املباركة ،املورد ّ
ّ
كل حاضر وغائب ،وعلى ّ
حجة على ّ
كل
فيه« :وقد ب ّلغت ما ُأمرت بتبليغه ّ
ٍ
ممن شهد أو لم يشهدُ ،ولِدَ أو لم يولد ،فليب ّلغ الحاضر الغائب ،والوالد
أحد ّ

الولد إلى يوم القيامة .»..واملورد اآلخر((( كان عند أخذه إقرار الناس:

«قولوا  ...نحن نؤ ّدي ذلك عنك الداني والقاصي من أوالدنا وأهلينا ،أشهدنا

الله وكفى بالله شهيد ًا.»..

العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

وأخري ًا أقول:
أي يشء تقدّ مة أو تفعله يف عيد الغديرّ ،
فكل ما يقدّ مه
ال تستكثر ّ
الواحد منّا فهو قليل إذا ما قايسنا ما نقدّ مه بام قدّ مه أصحاب األئمة
املعصومني ،مع ما تك ّبدوا من عناء تثبيت اإلمامة واتّباع األئمة
صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني وطاعتهم مع طاعة اهلل تعاىل.
املتمسكني بوالية أمري املؤمنني.
اللهم اجعلنا من
ّ

((( عىل نسخة البحار ،ج ،37ص.216

نهج البالغة ،حديث الغدير

نهج البالغة يف ّ
ظل قواعد التحقيق ،وتساؤالت حول حديث الغدير
(((
يف حوار مع مساحة الشيخ قيس بن بهجت العطار

حاوره  :الشيخ علي عقيل الجمري
األول :هنج البالغة يف ّ
ظل قواعد التحقيق
القسم ّ

ملاذا هذا االهتامم بنهج البالغة من قبل ُّ
فإن
الشاح واملحققنيّ ،

الرشوح قد فاقت  120رشح ًا كام قيل ،فيام هو هذا الرس الكامن وراء
((( سامحة الشيخ قيس بن هبجت الع ّطار ،ولد يف العراق (بغداد) بقرية (الكاظمية) ،والتحق
بحوزة (طهران) يف سنة (1980م) ثم (قم) ثم (مشهد) ،وواصل دراسته بجدّ حتى وصل إىل
البحث اخلارج وحرض عند ّ
كل من:
.1آية اهلل الشيخ عيل فلسفي.
.2آية اهلل الشيخ عبد احلميد رشبياين.
.3آية اهلل الشيخ مصطفى أرشيف شاهرودي.
وهو مستمر حالي ًا يف التدريس (باجلامعة الرضوية) وهو اآلن مسؤول مركز اإلمام احلسن
املجتبى للدراسات التخصصية التابع للعتبة احلسينية املقدسة ،وهو ال يزال مستمر ًا
بالتحقيق ،وقد صدر له عدّ ة مؤ ّلفات وحتقيقات ،منها:
 -1التأويل املوضوعي للقرآن( .رسالة ماجستري)
 -2مقتل اإلمام احلسني عىل لسان جده رسول اهلل من كتب العامة( .رسالة دكتوراه).
 -3حتقيق هنج البالغة عىل أربع نسخ قديمة ثم حتقيقه مع ضبط ابن السكون.
وغريها من املؤ ّلفات ،باإلضافة إىل مشاركاته التبليغية يف املنرب احلسيني حيث ارتبط به منذ عام
(1984م) حتى يومنا هذا.
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يدغلا ثيدح ،ةغالبلا جهن

ذلك؟
* بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول
اهلل وأهل بيته آل اهلل ،واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أعداء اهلل.

ّ
ويتبوأ مقامه من خالل ركيزتني
مهيته
َّ
إن ك ُّل كتاب يكتسب أ ّ
أساسيتنيُ ،أوالمها :املؤ َّلف ،والثانية :املؤ ِّلف.
فأما املؤ َّلف :فكتاب هنج البالغة إذا الحظناه كم َؤ َّل ٍ
ف وجدنا فيه
ُ
ُ
ّ
الكثري ممّا يم ّيزه عن غريه من الكتب ،ولذلك َّ
احتل الصدارة يف قائمة

املؤ َّلفات ،ومن امليزات التي امتاز هبا:

احتواؤ ُه عىل كالم س ّيد ال ُبلغاء بعد رسول اهللّ ،
فإن أمري
.أ
ُ
املؤمنني هو القرآن الناطق ،وقد وصف عبد اهلل بن الع ّباس بالغة

عيل دون كالم اخلالق وفوق كالم َ
اخل ْلق ما
أمري املؤمنني بقوله " :كال ُم ٍّ

عدا رسول اهلل.((("

أعلم ِّأن ال طاقة يل بحجج عيل بن أيب
وقالت عائشة بنت أيب بكرّ :
"إن ُ

طالب"(((.

وقال معاوية بن أيب سفيان" :واهلل ما رأيت أحد ًا خيطب الناس -ليس
َ
ٍ
سن الفصاحة
غري ُه"(((.
عيل إذا خطب ،فو اهلل ما َّ
ّ
لقريش ُ
حممد ًا -أحسن من ٍّ

((( جواهر املطالب يف مناقب ّ
عيل بن أيب طالب ،حممد بن أمحد الدمشقي الشافعي ،ج ،1ص.298
((( الفتوح ،ابن أعثم الكويف ،ج ،2ص.467
((( رشح نّج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،1ص.25
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الفصاح ِة
ش َع
َ
وقال الرشيف الريض " :كان أمري املؤمننيَ م ْ َ
ِ
َ
مكنونا ،وعنه ُأ ِخ َذ ْت
وم ْولِدَ ها ،ومنه ظهر
وم ْو ِر َدها،
ُ
ومنش َأ البال َغة َ
َ

قوانينُها ،وعىل أمثلته حذا ّ
كل قائل خطيب ،وبكالمه استعان ك ُُّل واعظ

بليغ " ( (( .

متخصص
احتواؤ ُه عىل أنواع العلوم وخمتلف الفنون ،فام من
.ب
ُ
ِّ
الس َي،
ّإل وجيد فيه بغيته؛ الفيلسوف واملتك ِّلم،
واملؤرخ وصاحب ِّ
ِّ

واللغوي والنحوي ،وعامل االجتامع ،وعامل االقتصاد ،وعامل السياسة،
ِ
ش ٌع
ُ
وطالب ف ّن ا ُ
حلكْم واحلكَم ،والزاهد واملحارب ،ك ّلهم يف ذلك َ َ
سواء ،فهو أصدق صورة لشخص ّية أمري املؤمنني.

 .ج ُح ْس ُن الرتتيب والتنظيم ،حيث يبتدئ بعد مقدّ مة الكتاب بباب

ثم
ثم الكتب والرسائل وعهوده ووصاياهّ ،
اخلطب وما جيري جمراهاّ ،
املختار من ِحك َِم َه ومواعظه وأجوبته وكلامته القصار ،وهذا ما ال
ُيوجد يف كتاب آخر من الكتب التي ُعنِ َي ْت بكالم أمري املؤمنني.

.دمالحظة العلامء واألُدباء ملصداق ّية ما يف كتاب هنج البالغة
ومقارنتها بام ورد منها يف سائر الكتب واملصادر ،حيث ُجعت يف هذا

بالس َعة واالختصاص بام هو يف
الكتاب ال ُع ُيون منها،
َ
وناف عىل غريه َّ
ِقمة البالغة منها بنظر الرشيف الريض.

وأما املؤ ِّلف ،وهو هنا ِ
جام ُع الكلامت وخمتار األبلغ منها بنظره،
َّ
ِ
حممد بن احلسني بن موسى
فهو أشعر الطالبيني العامل األديب املـُ ْفلقّ ،

((( مقدمة هنج البالغة ،حتقيق الشيخ قيس الع ّطار ،ص .39 -38
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ّ
املتوف سنة  406هـ.
املوسوي ،املعروف بالرشيف الريض،
فهو موصوف بالعلم والورع مع ًا ،قال ابن ِعنَ َبة" :وهو ذو الفضائل
الشائعة ،واملكارم الذائعة ،كانت له هيبة وجاللة ،وفيه ورع ِ
وع َّف ٌة و َت َق ُّش ٌ
ف ..
ََ ٌ
وكان أحد علامء عرصه ،قرأ عىل ّ
أجلء األفاضل"(((.

مرتسالً ،عفيف ًا ،عايل
وقال ابن اجلوزي " :كان عامل ًا فاضالً ،وشاعر ًا
ّ

اهلمة ،متد ِّين ًا"(((.
ّ
ِ
يض وع ّفته وتد ّينه مما ال يمرتي فيه اثنانَ ،أضف إىل ذلك
وع ْل ُم ّ
الر ّ
ُح ْسن االنتخاب ،حيث ّ
الريض انتخب واختار من كالم أمري
إن
ّ
قمة البالغة من وجهة نظره ،وكان اختياره بعناية
املؤمنني ما هو يف ّ
األعم األغلب -أبلغ وأوىف ّ
وأدق مما يف
النص -يف
فائقة ،حيث جتدُ
ّ
ّ

عا ّمة املصادر النّاقلة له.

بعد ك ُّل هذه االمتيازات للمؤ َّلف واملؤ ِّلف ال َع َجب أن َيتوافر

عليه العلامء واألدباء بالرشح والتحشية والتعليق ،ناهيك عن القراءة
واإلقراء.

هل من املمكن إعطاؤنا إطاللة عىل أمهية نُسخ هنج البالغة املـُح ّققة

التي اعتنت بضبط النّسخ ومراعاة أدوات التحقيق بشكل ج ّيد؟
* ّ
إن كتاب هنج البالغة حظي منذ زمان مجعه إىل اليوم بغاية االهتامم
((( عمدة الطالب يف أنساب أيب طالب ،أمحد بن عيل احلسيني (ابن عنبة).207 ،
((( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،ابن اجلوزي ،ج ،15ص.115
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ٍ
بمكان
رواي ًة وقراء ًة وإقرا ًء ون َْسخ ًا وتعليق ًا ورشح ًا ،مما جعل ن َُس َخ ُه
ٍ
مكني من الكثرة ،فن َُس ُخ ُه اليوم تتجاوز الثالثامئة نسخة.

وهذه النّسخ -كغالب نسخ سائر الكتب -منها ما هو يف غاية الد ّقة

وعليه مقابالت العلامء واألدباء وخطوطهم وإقراءاهتم((( وحواشيهم
ومت ّلكاهتم وإجازاهتم ،ومنها ما هو دون ذلك ،لكنّه يف غاية الضبط،

الوراقني الذين كانت
ومنها ما ليس كذلك ،كالنّسخ التي يكتبها بعض ّ
حرفتهم النساخة ،فر ّبام كانوا فضالء ور ّبام مل يكونوا كذلك.

ومن األمور التي تُلمح يف كثري من نسخ النّهج ّ
أن يف أوائلها توجد
ف
يف هوامشها رشوح وتعليقات رسعان ما تنقطع ،وذلك ما ُيست ََش ُّ
منه ّ
ثم تنقطع الرشوح
أن النّسخة كانت تُدَ َّرس ملجموعة من الطالبّ ،
والتعليقات املخترصة بانقطاع الدرس.

ومن النّكات البديعة التي رأيتها يف بعض نسخ النّهج الرشيف ّأنا
السجن ،األمر الذي قد يستفاد منه ّ
أن السجني كان يكتب
كتبت يف ّ
ربك ًا للخالص من السجن ،ور ّبام كان سبب
كالم أمري املؤمنني ت ُّ

ويتقرب إليه
يتوسل بأمري املؤمنني
ّ
سجنه هو تش ّيعه ،مما جيعله ّ
بكتابة كالمه الرشيف.

وهناك بعض النّسخ التي كتبها بعض اخل ّطاطني املشهورين ،فاعتنوا
ّ
باخلط ومجاليته بالدرجة األُوىل ،ال بالضبط العلمي ،وذلك كالنّسخة
((( أي قراءهتم عىل مشاخيهم.
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املنسوبة لياقوت املستعصمي(((.

حممد بن
حممد بن ّ
ومن اجلهود الرائعة لقدماء علامئنا و ُأدبائنا جهد ّ
حسن بن الطويل الصفار ّ
متخصص ًا
احلل ،الذي كان عامل ًا أديب ًا ضابط ًا،
ّ

ّ
وخط مجيل مقروء مضبوط ،وقد وقفت
باستنساخ النّهج بد ّقة عالية

عىل النّسخة الثالث عرشة من منسوخاته ،حيث كتب فيها آخرها:

"وهذه النسخة املباركة ثالث عرشة نسخة هلذا الكتاب ،واهلل امللهم للرشد

واملوفق للصواب"(((.

الكم الكثري لنسخ هنج البالغة((( يمكن استخالص ما
ومن بني هذا ّ

بني عرشين إىل أربعني نسخة جتمع صفات الكامل ويكون عليها مدار
التحقيق والتدقيق.

هل نلتم رشف التحقيق يف هنج البالغة ،وما هي الدواعي التي

جعلتكم حتققونه مع وجود هذه الكثرة من التحقيقات؟
ٍ
* بعد أن رأيت ّ
حتقيق لنهج
أن الساحة العلمية ختلو أو تكاد عن
حممد عبده وصبحي
البالغة معتمد عىل النّسخ املعتربة ،وانتشار طبعتي ّ
املتعمد يف بعض
الصالح رغم ما فيهام من عدم الد ّقة ور ّبام التغيري
ّ
((( وقد طبعت أخري ًا بالفاكسميلة.
((( وهي النّسخة املحفوظة يف مكتبة العتبة الرضوية ،برقم.1860 :

((( ال يفوتنا هنا ذكر اجلهود العظيمة التي بذهلا العالمة املح ّقق املرحوم الس ّيد عبد العزيز الطباطبائي يف

تتبع نسخ هنج البالغة ،والتي نرشها تباع ًا يف جم ّلة تراثنا حتت عنوان «المتبقي من مخطوطات نهج البالغة
حتّى نهاية القرن الثامن».
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رت عن ساعد اجلدّ ورسمت منهج ّية لتحقيق هنج البالغة،
شم ُ
املواردَّ ،

تقوم هذه املنهج ّية عىل املراحل التالية:

أ -حتقيق النّسخ التي ُيعتمد عىل ضبطها والتي حتمل مواصفات
النّفاسة من حيث ِ
القدَ م والناسخ واملقرئ واملجيز واملجاز وغري ذلك،

وهي تنحرص ما بني عرشين إىل أربعني نسخة.

ب -حتقيق رشوح هنج البالغة التي حتتاج إىل حتقيق أو إعادة حتقيق،

ومقابلة رواياهتا مع روايات النّسخ املتقدّ مة يف الفرع «أ» بعد حتقيقها.

ج -مقابلة العملني «أ» «ب» مع ما ورد من نصوص كالم أمري

املؤمنني- الوارد يف النهج -وضبوطه يف املعجامت اللغوية،
ٍ
ٍ
واحد ك ُُّل ضبوط هنج البالغة يف
صعيد
لتجتمع بعد ذلك عندنا يف
أ ّمهات النّسخ اخلط ّية للنّهج ،ويف رشوحه ،ويف معجامت اللغة.
ٍ
وبام ّ
شخص واحد ،وحيتاج إىل
خارج عن َط ْو ِق
أن هذا العمل اجلبار
ٌ

ٍ
عمل مؤسيس ،وعىل عدّ ة مراحل ،لذلك ابتدأت بام أستطيعه وأطيقه
من املرحلة األوىل ،فح ّققت أربع نسخ من هنج البالغة ،هي:

الگلبايگاين املحفوظة برقم
1.نسخة مكتبة آية اهلل العظمى الس ّيد
ّ
احلسيني سنة  624هـ،
 ،52065وهي مقروءة عىل الس ّيد كامل الدين
ّ
وقراءة ثانية سنة  625هـ.

ّجفي ،املحفوظة
 2.نسخة مكتبة آية اهلل العظمى الس ّيد
املرعيش الن ّ
ّ

برقم  ،3827كتبها احلسني بن احلسن بن احلسني املؤ ِّدب ،وهي أقدم
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نسخة ُعثر عليها إىل اليوم ،وتاريخ كتابتها  469هـ أو  499هـ.

نصريي التي طبع مصورهتا الشيخ حسن سعيد؛
 3.نسخة فخر الدين
ّ
ّ
مدير
ومتول مكتبة «چهل ستون» ،والتي فرغ من كتابتها فضل اهلل بن

احلسيني يف  4رجب سنة  494هـ.
مطهر
طاهر بن ّ
ّ

4.نسخة مكتبة مدرسة ّنواب يف مشهد املقدّ سة ،املحفوظة يف املكتبة

حممد بن
حممد بن ّ
مرشفها السالم برقم  ،13847كتبها ّ
الرضو ّية عىل ّ
أمحد النّقيب يف صفر سنة  544هـ.

حققت نسختني ُأخريني فيهام ضبط
وبعد أن ُطبع هذا التحقيق،
ُ
ّ
املتوف حدود سنة  600هـ،
حممد بن السكون
األديب
عيل بن ّ
ّ
الشيعي ّ

والنّسختان مها:

الربوجردي يف قم ،املحفوظة برقم  ،157وهي
1.نسخة مكتبة آية اهلل
ّ
نسخة منقولة من ّ
وتم استنساخها
خط الشيخ احلسن بن حييى بن كرمّ ،

يف شهر رمضان من سنة  647هـ ،وكانت صورة األصل قد كتبت يف
السديدي سنة  684هـ
عيل بن أمحد
ّ
ّ
املحرم سنة  587هـ ،وقد ن ََس َخ ّ
وصححها من نسخة نقلها من ّ
خط ابن السكون.
هذه النّسخة
ّ
وقا َب َل إبراهيم بن أمحد الق ّطان هذه النّسخة عىل نسخة صحيحة

موثوق هبا يف سلخ شهر صفر ((( سنة  792هـ.

2.النّسخة املوجودة يف املكتبة السليامن ّية يف اسطنبول من خمطوطات

((( آخر شهر صفر.
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رئيس الكتاب ،املحفوظة برقم  ،943وقد ُفرغ منها يف شوال سنة

 684هـ.

فهذان العمالن مها ممّا َم َّن اهلل تعاىل به َع َ َّل بربكة أمري املؤمنني.

املرشوع
وطرحت
وبعد أن خرج هذان العمالن إىل عامل النّور،
ُ
َ
َ
مؤسسة دار احلديث بتبنّي هذا
الكامل يف املحافل العلم ّية ،قامت ّ

املرشوع وبدأت به عىل بركة اهلل ،فأخذوا بتحقيق النّهج عىل ما يقارب

أربعني نسخة منه ،نسأل اهلل هلم التوفيق والتسديد والنّجاح يف إنجاز
هذا العمل.

ما هو الدور املهم الذي يامرسه املح ّقق عند عملية التحقيق،

مرت عليكم عند التحقيق يف النّهج
وح ّبذا لو تذكرون لنا أمثلة تطبيق ّية ّ

الرشيف؟
صعب ٌّ
شاق ،بحيث
* أ ّما دور املح ِّقق يف عملية التحقيق ،فهو دور
ٌ
حيتاج املح ّقق إىل أن ّ
مؤهالت جتعله قادر ًا عىل خوض غامر
يتحل بعدّ ة ّ
التحقيق عموم ًا وحتقيق النّهج عىل وجه اخلصوص.
مهها حت ّليه بالعلم والفضيلة،
ِّ
ومؤهالت املح ّقق العا ّمة كثرية جدّ ًا ،أ ّ
وح ّبه للعمل ،وطول الصرب واألناة ،وموسوع ّية معارفه ،ود ّقة الضبط،

ّ
وأل يدع شاردة وال واردة ّإل ويقف عندها ّ
وحيل األماكن العويصة،
ّ
كل هذا بعد امتالكه قواعد علم التحقيق والذوق السليم.
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ويف خصوص حتقيق النّهج حيتاج إىل:
أن يكون ضليع ًا يف األدب لغ ّة ونحو ًا ورصف ًا ومعاين وبديع ًا وبيان ًا،
ومتكّن ًا من أساليب العرب يف النثر.
ومعرفة بكيف ّية تأ ّثر الكالم بالقرآن املجيد.

ومترس ًا بأسلوب كالم أمري املؤمنني.
ّ

أي
وبعد ذلك ك ّله حيتاج إىل منتهى الد ّقة يف الضبط وعدم إغفال ّ
حركة من احلركات أو رمز من رموز التحقيق املستخدمة يف النّسخ
اخلط ّية.

تلمسها من مقدّ مت ََّي عىل
وأ ّما األمثلة التطبيقية فكثرية جدّ ًا تستطيع ّ

حتقيق النّهج عىل أربع نسخ ،وحتقيقه مع ضبط ابن السكون ،ولكيال
خيلو املقام من مثالّ ،
فإن من مجيل األمثلة هو قول أمري املؤمنني:

َ
«أ ْغ ِ
ض على ال َق َذى وإِلَّ َل ْم ت َْر َض أبد ًا» .فقد ورد يف رشح هنج البالغة
وحممد عبده وصبحي الصالحَ :
«أ ْغ ِ
البن أيب احلديد
ض على ال َق َذى
ّ
واألَ َل ِم ت َْر َض أبد ًا» ،وهذا عدم د ّقة منهم ،عىل ّأن أظ ّن ّ
أن رواية ابن

أيب احلديد كرواية النّسخ األصيلة ،غري ّ
حممد أبو الفضل
أن حم ّققه ّ -
إبراهيم  -أخطأ يف الضبط.

هناك شبهة طاملا طرحت حول سند ّية هنج البالغة ،وأنّه مرسل

الريض أسانيده إىل اإلمام ،بل تر ّقى البعض
حيث مل يذكر الرشيف
ّ

عيل وإنّام هو كالم الرشيف
بأن يقولّ :
بأن هنج البالغة ليس من ٍّ
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

حوار مع سماحة الشيخ قيس بن بهجت العطار

الريض نفسه ،فام هو تعليقكم عىل ذلك؟
ّ
* الكالم هنا يقع يف مقامني:

الريض،
األول :اتصال األسانيد إىل جامع النّهج وهو الرشيف
املقام ّ
ّ
وهذا ما ال غبار عليهّ ،
فإن هناك أسانيد متعدّ دة موصولة للرشيف

الراوندي املتّصلة إىل جعفر
الريض ،ومنها أسانيد أيب الرضا فضل اهلل
ّ
ّ

الطويس،
الدوريستي ،وعبد الكريم سبط برش احلايف ،والشيخ
حممد
ّ
بن ّ
ّ
الريض.
الريض .هذا إىل أسانيد ُأخر متصلة للرشيف
عن الرشيف
ّ
ّ

الريض إىل أمري املؤمنني،
املقام الثاين :هو االتّصال من الرشيف
ّ
الريض يف هنج البالغة ،لك ّن هناك أد ّلة
وهذا ما مل يذكره الرشيف
ّ

وقرائن ّ
تدل عىل صدور ما يف النّهج يف اجلملة ال باجلملة عن أمري

املؤمنني ،وهي:

.أوجود الكثري من خطبه وكتبه وكلامته مسند ًة يف كتب
والطويس وغريهم من أعالم
كالكليني والصدوق واملفيد
األصحاب،
ّ
ّ
الطائفة.

 .بوجود بعض ما يف هنج البالغة يف مصادر ُأ ِّلفت قبل أن يولد

الرشيف الريض.
الريض ملصادر بعض اخلطب والكتب ،فخرج
 .ج ِذك ُْر الرشيف
ّ
للواقدي ،واملغازي
الطربي ،واجلمل
بذلك عن ال ُعهدة ،منها تاريخ
ّ
ّ

اإلسكايف ،واملقتضب
األموي ،واملقامات أليب جعفر
لسعيد بن حييى
ّ
ّ
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والتبي للجاحظ((( ،وغريها.
ربد ،والبيان
ّ
للم ّ

.دعناية األصحاب بجمع كالم أمري املؤمنني قبل الرشيف

جل َمع واألعياد
الريض ،مثل خطب أمري املؤمنني عىل املنابر يف ا ُ
ّ
ّ
املتوف سنة  96هـ ،وخطب أمري
اجلهني،
وغريمها ،لزيد بن وهب
ّ

املؤمنني املرو ّية عن اإلمام الصادق ،وقد رواه أبو روح فرج

بن فروة [أو ّقرة] عن مسعدة بن صدقة ،وملسعدة هذا كتاب خطب
أمري املؤمنني ،إىل غريها من عرشات كتب األصحاب.

 .هوجود كثري من مطالب هنج البالغة مسند ًة يف كتاب نزهة األبصار

الطربي،
املامطريي
مهدي
حممد بن
ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
وحماسن اآلثار أليب احلسن ّ
ّ
واملتوف سنة  360هـ تقريب ًا،
الشافعي املذهب ،املولود سنة  280هـ،
املامطريي هذا بقوله« :نهج البالغة
عب بعض املح ّققني عن كتاب
ّ
لذلك َّ
قبل نهج البالغة»(((.

الريض،
وهذا الكتاب كام ترى عاش صاحبه قبل أن يولد الرشيف
ّ
الريض سنة واحدة حيث ّ
الريض ولد سنة
إن
ومات وعمر الرشيف
ّ
ّ

359هـ.

ِّ
واملتأخرة عنه
الريض
هذا ناهيك عن املصادر املعارصة للرشيف
ّ
التي ُعنِيت بجمع كالم أمري املؤمنني وكتبه ورسائله ِ
وحكمه
َ

((( الصحيح املثبت يف أقدم نسخة منه ،ويف مجيع نسخ النّهج« :البيان والتب ُّين» ،وما شاع يف اسمه
وهم.
«البيان والتبيين» ٌ
((( انظر جملة «نشر دانش» العدد األول لسنة  1381هـ .ش.
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وقصار كلامته.

.ومقابلة العلامء ملتن النّهج مع متن باقي املصادر التي كانت آنذاك،

وذلك مثل قوله يف اخلطبة القاصعة« :ورماكم من مكان قريب»،
حيث كتب يف حاشية نسخة فخر الدين نصريي" :يف غري هذا الكتاب:

ورماكم بالتهدّ د من مكان بعيد"((( .وهكذا يف عدّ ة أماكن ،وهذا ّ
يدل بام
ّ
الشك عىل وجود ما يف النّهج يف مصادر ُأخر.
ال يقبل
.ز ّ
إن شأن هنج البالغة شأن عرشات كتب األدب والتاريخ

والس َي التي نقلت تراجم الصحابة وأقواهلم وكتبهم وخطبهم
ِّ
ربد وابن عبد ر ّبه
وسائر حاالهتم ،مثل كتب اجلاحظ وابن املق ّفع وامل ّ

األصفهاين وابن محدون
والثعالبي والراغب األصفهاين وأيب الفرج
ّ
ّ

وعرشات بل مئات أمثاهلم ،دون أن يغمزهم أحدٌ بعدم اإلسناد أو
يتّهمهم بالوضع ،فام هذه البهيتة ّإل "شنشنة نعرفها من أخزم" ،فقد
نقل ابن أيب احلديد عند رشح اخلطبة الشقشقية َ
قول مصدّ ق بن

حممد عبد اهلل بن أمحد املعروف بابن ّ
اخلشاب
شبيب الواسطي أليب ّ

إن كثري ًا من الناس يقولونّ :إنا من كالم
عىل وجه الدعابة واالستفزازّ " :
الريض هذا النَّ َفس وهذا األسلوب؟! قد
للريض ولغري
الريض ،فقال :أنّى
ّ
ّ
ّ

الريض ،وعرفنا طريقته وفنَّه يف الكالم املنثور ،وما يقع مع
وقفنا عىل رسائل
ّ
ثم قال :واهلل لقد وقفت عىل هذه اخلطبة يف ُكتُب
هذا الكالم يف َخ ٍّل وال َخْرّ ،

الريض بامئتي سنة ،ولقد وجدهتا مسطورة بخطوط
ت قبل أن خيلق
ُصنِّ َف ْ
ّ

((( انظر :مقدمة الشيخ قيس العطار عىل حتقيق أربع نسخ ،ص.12
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أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلامء وأهل األدب قبل أن ُيلق النّقيب
أبو أمحد والد
الريض"(((.
ّ

نعمّ ،إنا اخلطبة الشقشقية وأخواهتا هي التي أقامت قيامة أعداء
فلم مل جيدوا َم ْ َلص ًا وال َمناص ًا ذهبوا إىل إنكار النّهج
أمري املؤمننيّ ،

ُبر َّمته ونسبته للرشيف الريض!!

لكم من اخلربة واملامرسة يف التحقيق ما يفوق  30عام ًا ،فه َّ
ال

بأهم خصائص املح ِّقق ،وما هو املحتوى الذي حيتاج إىل
تفضلتم لنا ّ

حتقيق بنظركم؟
* لقد َم َّن اهلل تبارك وتعاىل َع َ َّل بأن و ّفقني خلدمة تراث أهل
البيت منذ عام 1984م وإىل اليوم ،وقد ع ّلمني أصول التحقيق
أكرب إخويت األستاذ الشاعر األديب املرحوم فاروق هبجت الع ّطار ،فله
أكرب الفضل وامل ّن َع َ َّل يف هذا املجال.

ب ُت ُه يف هذه املدّ ة أعتقد ّ
ومن خالل ما درسته وطالعته َ
أن املح ّقق
وخ َ ْ

حيتاج إىل ثالث ركائز أساسية ،هي:

األوىل :العلم والفضيلة ،فال ينبغي ملن مل يدرس الدراسة احلوزو ّية
أو األكاديمية بشكل ُس َّل ِم ٍّي صحيح أن خيوض ميدان التحقيق ،أو أن

خيوض ما يستطيع حتت إرشاف األساتذة ورعايتهم .ويكون حتقيق ّ
كل

ختصصه بعد أن يصل إىل حدّ النّضوج.
شخص يف جمال ّ
((( انظر :رشح نّج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،1ص.205
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الثانية :تع ّلم قواعد علم التحقيق ومراعاهتا بمنتهى الد ّقة واحلذرّ ،
فإن
قواعد التحقيق بنسبتها األكرب متفق عليها ،واملتب ّقي منها يكون املجال
فيها منوط ًا بأسلوب املح ّقق اخلاص وطريقته التي ينطبع بطابعها.

الثالثة :اخلربة املكتسبة من طول ممارسة التحقيقّ ،
ألن للتجربة نصيب ًا

يف الوقوف عىل ظرائف التحقيق ونكاته التي ال يمكن أن تؤخذ جاهز ًة
من خالل ٍ
ٍ
درس أو حضور دورة تعليمية أو أكثر.
كتاب أو
ِ
ضم هذه الركائز الثالث ال بدّ من أن ّ
يتحل املح ّقق بخصال
ويف خ ّ
أساسية ،هي:
	-الرغبة يف العمل التحقيقي.
	-الصرب وطول األناة.

	-التت ُّبع واال ّطالع عىل املطبوعات وعىل املح ّققني والتواصل معهم.
قوة احلافظة واالستذكار.
	ّ -
	-األمانة العلم ّية.

	-املوسوع ّية يف الثقافة.

	-االختصاص يف الكتاب الذي يراد حتقيقه.

ومن خالل هذه املقدِّ مات ُيعلم ما ينبغي حتقيقه من الرتاث،
كام تُعلم األولو ّيات يف ذلك ،فأبكار النّسخ التي مل حتقق ومل تطبع
ثم احلجر ّيات التي مل ُت ّقق إىل اليوم خصوص ًا
من قبل هي األَ ْوىلّ ،
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ثم الكتب املح ّققة حتقيق ًا سقي ًام أو
إذا َع َّزت النّسخ املطبوعة عنهاّ ،
املح ّققة عىل ن َُس ٍخ ُو ِجدَ ت من بعد ن ٌ
ُسخ أنفس منها .ويف ك ُِّل ذلك
ِ
ِ
حيسه يف املجال
ـم ْلء الفراغ الذي ّ
جيب أن ترشدَ املح ّق َق خرب ُت ُه ل َ
املتخصص فيه.

واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء

حممد وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين.
واملرسلني أيب القاسم ّ

القسم الثاين :تساؤالت حول حديث الغدير

تم إسناده بل
يدّ عي بعض املخالفني ّ
بأن حديث الغدير وإن ّ

عيل خليفة
حتّى ولو كان متواتر ًا ّإل ّ
أن داللته ال تفيد كون ّ

مبارش ًا بعد النبي ،فض ً
ال عن كونه إمام ًا نائب ًا عن النبي،

فأقىص ما تفيده هذه احلادثة هو دفع شكاية بعض الصحابة الذين

النبي إىل اليمن ومل يعجبهم هذا األمر،
أبغضوا عل ّي ًا حينام بعثه ّ
فقام النبي بينهم لينهاهم عن ذلك وأمرهم بح ّبه ،فهي تثبت

فضيلة ومنقبة لعيل ال أكثر ،فام هو دفعكم هلذه الشبهة؟
يشك يف تواتره ّإل من ال ّ
* ّ
إن حديث الغدير متواتر ،وال ّ
حظ له من
األلباين رغم نصبه
العلم ،أو ران عىل قلبه اهلوى ،وقد اعرتف بذلك
ّ
وتعصبه ،ور َّد عىل ابن تيم ّية مزعمته ،فقال:
ّ
ومجلة القولّ :
أن حديث الرتمجة [أي حديث الغدير] حديث صحيح
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األول منهام متواتر عنه ،كام يظهر ملن تت ّبع أسانيده
بشطريه((( ،بل ّ
وطرقه.

ثم قال :إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكالم عىل احلديث
ّ

صحته أنّني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيم ّية قد َض َّعف الشطر
وبيان ّ

األول من احلديث ،وأ ّما الشطر اآلخر فزعم أنّه كذب ،وهذا من
ّ
ترسعه يف تضعيف األحاديث قبل أن
مبالغاته الناجتة يف تقديري من ّ
جيمع طرقها ويد ّقق النّظر فيها(((.

وأما السؤال املطروح فتفنّده عدّ ة أمور:
ّ
َّأوهلاّ :
أن حادثة اليمن وواقعة الغدير قض ّيتان منفصلتان ال
قض ّية واحدة ،إذ ّ
إن بعض اجليش الذين كانوا مع أمري املؤمنني
يف سفر اليمن َشكَوا أمري املؤمنني ،وكانت شكايتهم منه بمكّة
يف أ ّيام احلج ،وهناك غضب النبي عليهم وقام خطيب ًا وقال:
«ال ت َْشكُوا عل ّي ًا ،فوالله إنّه ألَ ْخ َش ُن في ذات الله من أن ُيشتكى» ((( ،وأ ّما
احلج وأثناء
احلجة بعد انقضاء
واقعة الغدير فكانت يف  18ذي
ّ
ّ
الرجوع إىل املدينة.
ثانيها :لو كان ما قاله يف الغدير لردعهم وبيان خطئهم يف شكايتهم

ربر لتأخريه إىل
املكرمة ،وال م ّ
الكتفى بام قاله من الردع يف مكّة ّ

«اللهم وال من وااله وعاد من
علي مواله» ،والشطر الثاين:
((( الشطر ّ
ّ
األول« :من كنت مواله فهذا ّ
عاداه».

((( سلسلة األحاديث الصحيحة ،األلباين ،ج ،4ص .344 -343
((( االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب ،ج ،4ص .1857الرتمجة .3364
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احلجة.
 18ذي ّ

ثالثهاّ :
أن واقعة الغدير كانت بعد نزول قوله تعاىلَ < :يا َأ ُّ َيا
الر ُس ُ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
َّ
ِم َن النَّاسِ>(املائدة ،)67:وهي ّ
تدل عىل أمر خطري من اإلمامة والوالية،
يضاف إىل ذلك نزول آية إكامل الدين بعد الغدير ،وهذا ال يكون ّإل
ديني بالغ األمه ّية.
ألمر
ّ
عقائدي ّ

رابعها :لو كانت القض ّية مرتبطة بواقعة اليمن والشكوى ،لكان
كافي ًا أن يردع رسول اهلل ذلك اجليش أو املشتكني منه ،مع أنّه يف

الغدير ب َّلغ تبليغ ًا عا ّم ًا شام ً
ال بعد نزول اآلية ،ووقف حتّى حلقه
يدل عىل ٍ
من َب ْعدَ ُه و َأ َم َر بر ّد من كان تقدّ م ،وهذا ّ
أمر حدَ ث يف أثناء
املسري -وهو نزول الوحي -ال أمر سالف.

خامسهاّ :
فعلي مواله» جاء عقيب
أن قوله« :من كنت مواله
ّ

قوله« :ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟!» وهذا فيه أوضح
الداللة عىل الوالية اإلهل ّية النبو ّية سواء كان القول يف مكّة أو يف الغدير،
ٍ
عيل أو دون شكاية.
وسواء كان لشكاية
بعض من ٍّ

سادسها :استشهاد أمري املؤمنني مجاع ًة من الصحابة بحديث
الر َحبة وغريها ،وهذا ّ
يدل داللة قاطعة عىل ّ
أن
الغدير ،وذلك يف َّ
دال عىل اإلمامة واخلالفةّ ،
احلديث ّ
وإل ملا استشهد أمري املؤمنني

ومجاعة من الصحابة عليه.
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ّ
أن النبي مل ُيرش إىل
عىل مستوى داللة حديث الغدير فإنّه
يستدل به ّ

لعيل ،فهذا
أمور ومواضع متعدّ دة ،وإنّام أشار فقط إىل موضوع الوالية ّ
ٍ
ونوعي وهو تنصيب
حدث خاص
التحديد يعني أنّه يريد أن يشري إىل
ّ
احلراين -مثالً -يف حتف
لألمة من بعدهّ ،إل أنّنا نجد ّ
عيل إمام ًا ّ

مطوالً فيه أمور كثرية غري تنصيب األمري من قبيل
العقول يذكر حديث ًا ّ
«أيا الناس إنّام املؤمنون إخوة ،وال ّ
حيل ملؤمن مال أخيه ّإل
قولهّ :

اللهم اشهد» ،فام هو توجيهكم
عن طيب نفس منه ،أال هل ب ّلغت؟
ّ

وتعليقكم عىل ذلك؟
* ّ
إن حديث الغدير حديث طويل فيه التوحيد ومحد اهلل وذكر
ثم ذكر الثقلني،
ثم ذكر اجلنّة والنار وصفة احلوضّ ،
عظمته وآياتهّ ،
وركَّز عىل تبليغ الوالية واإلمامة ألمري املؤمنني وولده املعصومني،
ألن ثمرة ّ
ّ
كل العبادات والوصايا النبو ّية تنحرص بوالية أمري املؤمنني
وولده املعصومني ،فمرجع خطبة الغدير ك ّلها للوالية وإن كانت فيها
مطولة االحتجاج وهنج اإليامن
مطالب أخرى ،وقد رويت اخلطبة يف ّ
للنباطي
والعدد القوية والتحصني البن طاووس والرصاط املستقيم
ّ
حجة الوداع ال يف غدير
وغريها ،وأ ّما رواية حتف العقول فهي يف ّ
خم.
عىل ّ
لعيل
أن النبي يف آخر عمره الرشيف كان يؤكّد
ّ
ويكرر الوص ّية ّ
التمسك
اهليتمي حول حديث
وولده املعصومني ،لذلك قال ابن حجر
ّ
ّ
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بحجة الوداع بعرفة ،ويف أخرى أنّه
بالثقلني" :ويف بعض الطرق أنّه قال ذلك ّ

قاله باملدينة يف مرضه وقد امتألت احلجرة بأصحابه ،ويف أخرى أنّه قال ذلك
لـم قام خطيب ًا بعد انرصافه من الطائف ،وال
بغدير خم ،ويف أخرى أنّه قاله ّ

كرر عليهم ذلك يف تلك املواطن وغريها اهتامم ًا بشأن
تنايف إذ ال مانع من أنّه ّ

الكتاب العزيز والعرتة الطاهرة"(((.

لذلك نصب النبي لعيل بعد خطبة الغدير خيمة جلس
حتتها وأقبل القوم عليه هينّئونه بالوالية ،ومنهم عمر بن اخل ّطاب إذ
ثم أمر رسول اهلل أ ّمهات املؤمنني
دخل عليه فقال :بخ بخ لكّ ،

أن يذهبن إىل أمري املؤمنني وهينّئنه(((.

ما هي دالالت األحداث املصاحبة لواقعة الغدير ،والقرائن

الضمن ّية غري اللفظ ّية ،كإيقاف القافلة عىل مفرتق طرق ،ووضع أحداج

ثم يصعد فوقه النبي .. وغريها .ماذا
اإلبل ليصنع منها منرب ًاّ ،

صح التعبري -والدالالت
تفهمون سامحة الشيخ من هذه العالئم -إن ّ

غري اللفظ ّية التي اكتنفت حادثة الغدير لتفسري مراد النبي اخلاتم؟
* الدالالت والقرائن احلال ّية كثرية جدّ ًا ،منها:

حر اهلجري وإرجاع من تقدّ م يف
.أإيقاف النبي قافلة املسري يف ّ
املسري ،ووقوفه وانتظاره ليلحق به من ّ
تأخر بعده ،وإيقافه املسلمني يف

((( الصواعق املحرقة ،ابن حجر ،ص.150
((( خالصة عبقات األنوار ،ج ،9ص.153
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ذلك القيظّ ،
أي حكيم -فض ً
ال عن نبيّ -إل
وكل ذلك ال يكون من ّ
ألمر خطري ،ال ٍ
ألمر معلوم ،إذ من غري املعقول أن يكون هذا الوقوف

واإليقاف من أجل أن يب ّلغ أمر ًا معروف ًا برضورة العقل والعرف كأن
فعيل حبيبه ،أو ّ
عمي فأح ّبوه ،وما
إن هذا ابن ّ
يقول :من كنت حبيبه ّ

شابه ذلك من املدّ عيات التي ال تصمد أمام احلقيقة.

 .ب َأ ْم ُر ُه بجمع أحداج اإلبل وصناعة منرب فصعد عليه وأصعد عل ّي ًا

لكي يراه ويسمعه اجلميع؛ القريب منهم والبعيد.

وتوج عل ّي ًا بعاممته السحاب لكيال يدّ عي أحدٌ أنّه مل يعرفه أو
.ج ّ
اشتبه عليه األمر بشخص آخر ،مع ما يف إلباسه عاممته من داللة عىل

كونه خليفته ونفسه.

.دورفع يديه حتّى بان بياض إب َط ْيهام ومل ُي َر قبل ذلك ،ليؤكّد ّ
أن يدهيام

هي العليا.

 .هرفع صوته الكريم يف خطبته ،لكي يسمعه القايص والداين.

وأمره املسلمني بالبيعة ألمري املؤمنني ،حتّى امتدَّ ت طبق بعض

الروايات ثالثة أ ّيام(((.

إذ ًا مجيع الدالالت والقرائن املقال ّية واملقام ّية ّ
ّ
الشك
تدل ما ال يقبل
النبي لكيال ّ
عىل ّ
يظل أمر
أن بيعة الغدير كانت لتعيني اإلمام بعد ّ
األ ّمة ُسدى.

((( االحتجاج ،الطربيس ،ج ،1ص.83
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نظر ًا إلجادتكم كتابة الشعر والتحقيق يف بعض املخطوطات

الشعر ّيةّ ،
فهل ذكرتم لنا بعض ًا منها ،مع ذكر األبيات املرتبطة بغدير

خم ممّا جادت به قرحيكتم.
* نعم موالنا ،أنا شاعر منذ نعومة أظفاري ،وقد كان النّصيب
حممد عليه وعليهم السالم ،وببايل ّ
أن ّأول قصيدة
ملحمد وآل ّ
األكرب منه ّ
نظمتها وعمري يقارب سبع عرشة سنة ،مطلعها:
[من الكامل]
وملبغض األحباب درب التيه
هم خري خلق اهلل فاز حم ّبهم

وقد ح ّققت الشعر إىل جانب ما ح ّققته من كتب فقه ّية وأصول ّية
اعتز به يف هذا املضامر هو حتقيقي
وعقائد ّية وتارخي ّية ،ومن بديع ما ّ
لسلسلة دواوين الشعراء من أصحاب عيل أمري املؤمنني ،وحتقيق

السجاد ،وحتقيق ديوان اإلمام احلسن بصنعة
ديوان اإلمام
ّ

املدائني وهو من عيون الرتاث املفقود الذي عثرت عىل نسخة منه،
ّ
وح ّققته واحلمد هلل ،هذا إىل غري ذلك من أعاميل األدب ّية.
وممّا قلته بمناسبة مرور أربعة عرش قرن ًا عىل ذكرى حادثة الغدير:
[من اخلفيف]

َه َّل فينـــا من الوالية عيدُ
ِ
عيل يفوح عـــطر ًا زك ّي ًا
من ٍّ
ويضوي للســـائرين مــنار ًا

وعلينا َأ َّ
طــل
فـــجر جديدُ
ٌ
وورود ًا
هيزهــا الــتغريدُ
ّ
وطريق ًا هو
ُ
الطريق السديدُ
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واعتذار ًا إذا عذرت املـُغايل
ٍ
لــصفات
فلقــد كـنت حاوي ًا

رسمــدي ال تــنتهي أز ٌّيل
ٌّ
وإذا شئت أن أعدّ املزايا
فألنت ِ
اخل َض ُّم تزهو عطا ًء
َ
خم شهيدا
وبحسبي غــدير ٍّ

ثم سبعة قد توالت
سبعة ّ
وبرغم احلقود يمتد زهو ًا
النبي يرفع ك ّف ًا
حيــن راح
ّ

ّ
إن هـــذا خـليفتي ووص ّيي
غري ّ
صيوها
أن اللئام قد
ّ

جاهل ُّي َ
احلق جهر ًا
ون نا َبذوا
ّ
األحق ولك ْن
علــموا أنّك
ُّ
ثم ماذا أأنت حتتاج ملكا
ّ
ورب فــأنت أكرب قدر ًا
ال
ّ
كــنت نور ًا
فقـــدي ًام آلدم
َ
اليم صار درب ًا ملوسى
وبك ّ
وبك اهلل قد هدى فلك ن ٍ
ُوح

وبــك اهلل راح يرفع عيسى
صــي الــنار برد ًا
وبك اهلل
ّ

حـينام ظــ ّن أنّـك املــعبو ُد
كان منها ما كان منه الوجو ُد

تــتالشى بــجانبيك احلدو ُد
خان شعري وفكري التعديدُ

وبثغـر اخلـلود أنت الــنشيدُ
ال ّدعــائي ونِ ْع َم نِ ْع َم الشهيدُ
من قرون وهو
الطري اجلديدُ
ّ
تـــرف منه ال ُبنُو ُد
وانتصار ًا
ّ
َ
بياضـها املشهو ُد
بان منهـــا ُ

وهو بعدي للمؤمنني يقو ُد
ٍ
ثــم تعو ُد
فلتــات تـــروح
ّ
ٍ
وحداهم شيطان
حقد مريدُ

غصبوها فبــئس تلك اجلدو ُد
ٍ
قليل يبيدُ ؟!
عم
عرض ّي ًا
ّ
ّ
وبكل اآلفــاق مــنك سعو ُد
وشفيعــ ًا إذ آد ٌم مــطرو ُد
جلنُو ُد
ثم ا ُ
فتداعى فـــرعون ّ

فاستقرت بحيث كنت تريدُ
ّ
حني هاجت عىل املسيح اليهو ُد
لـم طغى نمرو ُد
وســـالم ًا ّ
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وسليامن قد حوى بك ملك ًا

وبيمناك قـــد َشــأ داو ُد
وبك اهلل قد بنى البيت للنّا
أعــز نب ّي ًا
وبـــك اهلل قـــد
ّ

وبك اهلل سوف يظهر مهديـ

ِ
ّ
ـم والعنيدُ
ذل فـــيه َعت ُّي ُه ْ
َ
حينام
الن يف يديه احلديدُ
س عتيق ًا تأيت إليه الوفو ُد
عــربــــ ّي ًا بكـــ ّفه ُأ ْمــ ُلو ُد
ـي ًا فـــيأيت ويو ُم ُه مــوعو ُد

ومن الطرائف املحزنة يف األدب قصيدة أيب متّام الرائية التي مطلعها:
[من الطويل]

ب ال ُع ْف ُر
أظيبة حيث استنت ال ُك ُث ُ

ِ
يذهب َ
والز ْج ُر
رويدك ال
بك ال َّل ْو ُم َّ
ْ

يقول فيها:
احلق أه َل ُه
ويوم الغدير استوضح ُّ
رت
بفيحا َء ما فيها
ٌ
حجاب وال س ُ
يدعوه ُم هبا
أقـــا َم رســول اهلل
ُ
عــرف و َينْآهــم نُــك ُْر
ليقرب ْم
ٌ
َُ
يمــدّ بضبعــيه ويع ِ
ـــل ُم أنــّه
ُْ
رب؟
و ّيل وموالكم فهل لك ُُم خ ُ
يـــروح ويــغدو بالبيـــان ملعشـر
يروح هبم بكر ويغدو هبم َع ْم ُرو
جـــهر بإثبات ح ّقه
فكــــان له
ٌ
جهر
وكـــان هلم يف َب ِّزهم ح َّق ُه
ُ
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وهذه القصيدة موجودة يف الطبعات القديمة والنسخ القديمة جدّ ًا

لديوان أيب متّام ،وقد ُحذفت من الطبعات اجلديدة ،وما عشت أراك
الدهر عجب ًا!!
وهناك قصيدتان أخراوان أليب متّام فيهام ّ
ربي ،ومها مثبتان
التول والت ّ

يف نسخ ديوانه القديمة ،لكنّهام غري موجودتني يف طبعات ديوان أيب
متّام!!

هناك تباعد وهجران لنهج البالغة يف األوساط اإلسالم ّية بشكل

ملحوظ -كام تعلمون ،-إىل ماذا ترجؤون هذه احلالة ،وما هي أسباهبا؟

وما هو ّ
احلل إلعادة املسلمني لالرتباط بالنّهج الرشيف يف نظركم؟
* يف الواقع ّ
إن هذا األمر يتط ّلب د ّقة وتر ّيث ًا ،وأن ُيلحظ من عدّ ة
زوايا ،إذ ّ
إن أحد أسباب االبتعاد عن النّهج الرشيف هو كونه كتاب ًا
قمة البالغة ،إذ انتخب الرشيف
حيوي خطب ًا ورسائل وكلامت هي يف ّ
الريض ما هو أبلغ من كالم إمام البالغة أمري املؤمنني عيل بن أيب
ّ
طالب ،وهذا ما جيعل إدراك مطالبه ومغازيه صعب املنال عىل
كثري من الناس ،ولذلك احتاج النّهج الرشيف إىل الرشح والتعليق
والتحشية ،فيكون االبتعاد عنه هلذا السبب أمر ًا طبيعي ًا بالنسبة لكثري
من الناس.
واملالحظة األُخرى هي عدم االهتامم بحفظه وتدريسه ،مع أنّه

الشيعي» ،فهنا من الالزم أن ُيرب َمج برنامج هلذا الكتاب
بتعبريي «هو ّية
ّ
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بتحفيظه وتدريسه يف احلوزات واجلامعات واملحافل العلمية ،وقد

كان هذا الكتاب من الكتب الدرسية يف احلوزات العلمية قبل قرابة

قرن من الزمان ،وقد رأيت شهادة تصديق كون آية اهلل الس ّيد عيل
البهشتي فاض ً
ال عامل ًا يف بدايات عمره الرشيف ،وكان من مجلة
الكتب التي وضعت له درجة امتحانية فيها هو كتاب هنج البالغة،
فيا ح ّبذا لو يعاد هذا املنهج إليصال مفاهيم النّهج إىل مجيع ّ
طلب
العلوم الدينية.

واملالحظة الثالثة هي رضورة حتقيق هذا الكتاب ورشوحه وحواشيه
أهم نسخه ،وهي متو ّفرة
حتقيق ًا علمي ًا طبق موازين التحقيق ،اعتامد ًا عىل ّ
ثم طباعتها بطباعة تليق بشأن هذا الكتاب.
بحمد اهللّ ،

ثم حتقيق
وقد و ّفقت حتّى اليوم لتحقيق أربع نسخ قديمة منهّ ،
احلل ،واليوم تقوم
نسختني مع ضبط األديب األريب عيل بن السكون ّ ّ
دار احلديث بتحقيق متن النّهج عىل أكثر من عرشين نسخة ،أخذ اهلل

بيدهم إلمتام هذا املرشوع العظيم الذي كنت أدعو له منذ أكثر من عقد
من الزمن.

بعد اجلهد الكبري الذي بذله ّ
األميني يف كتابه "موسوعة
العلمة
ّ

املرجو لكي نسهم يف إبالغ الوالية
التصور
الغدير" الضخمة ،ما هو
ّ
ّ

املحمدي
لعموم الناس يف العامل حتّى يرتبطوا بالدين اإلسالمي
ّ
األصيل؟
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حوار مع سماحة الشيخ قيس بن بهجت العطار

كتب كثرية ألفت وكتبت وما زالت تؤ ّلف
* احلمد هلل ،هناك ٌ
وتكتب حول واقعة الغدير األغر ،ومنها املوسوعات الضخمة مثل
كتاب عبقات األنوار للس ّيد املري حامد حسني ،وإحقاق احلق للقايض

املرعيش
التسرتي ،ورشحه والتعليق عليه للس ّيد شهاب الدين
نور اهلل
ّ
ّ
عيل
ّ
النجفي ،ونفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار للس ّيد ّ
غني
امليالين ،وموسوعة اإلمامة يف نصوص أهل السنّة وهو كتاب ّ
ّ
حافل باملطالب واالستدالل والطرق ،وكتاب قادتنا كيف نعرفهم

امليالين ،ومنذ سنني عدّ ة يقوم صديقنا الفاضل
حممد هادي
للس ّيد ّ
ّ
حجة اإلسالم الشيخ أمري التقدّ مي بكتابة موسوعة حافلة حول
سامحة ّ
الغدير باسم «طرق حديث الغدير» يقع يف حوايل عرشين جم ّلد ًا ،وهو يف

مراحله األخرية ،وسريى النور قريب ًا إن شاء اهلل.

واألمر اجلدير باالهتامم يف هذا املضامر هو أنّه جيب طبع الدراسات

واملقاالت واستالل املطالب بشكل خمترص وواضح ودقيق لتكون هذه
احلق الرصاحّ ،
فإن ما امتاز
املطالب يف متناول عا ّمة الناس ليقفوا عىل ّ

به كتاب الغدير هو كونه مشحون ًا باملطالب العلمية العالية مع أسلوب
أديب رصني بديع ،بحيث يستفيد منه العامل والفاضل وطالب العلم إىل
ثم عا ّمة الناس
جانب واخلطيب واألديب ومن له أدنى إملام بالعلومّ ،
املتع ّطشني ملعرفة علوم أهل البيت.

شيخنا الفاضل ،هل لديكم كلمة أخرية تو ّدون توجيهها إىل املج ّلة
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فتفضلوامشكورين.
وقرائها؟ ّ
ّ
ّ
* ّ
تضم
املجلت الرائعة يف باهبا ،وهي
إن جم ّلة رسالة القلم من
ّ
جمموعة ثرية من املقاالت واألبحاث ،لكنّي أرجو هلا أن تكون أكثر
ّ
املجلت
ألنا جديرة بذلك ،وأنا أتر ّقب أن تكون يف مصاف
انتشار ًاّ ،
تضم كوكبة من الكتاب األفاضل ،وتتناول املواضيع
األرقى ،إذ هي
ّ
العلمية والتي ترتبط بواقع الفكر اإلسالمي الشيعي األصيل.
لكل العاملني فيها ّ
ويف اخلتام :أدعو بالتوفيق ّ
وكل من ساهم بمقالة
الغراء ،وإىل املزيد إن
أو كلمة أو حرف من حروف النّور يف هذه املج ّلة ّ

شاء اهلل.
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آيتي الخليل والبالغ
العالقة بين ّ
الشيخ محمود حسن العالي

ّ
امللخص:

حتدّ ث الكاتب عن العالقة بني آية اخلليل وبني آية البالغ،
تؤصل إىل مفهوم اإلمامة كربوي ًا ،والثانية للتطبيق
فاألوىل ّ
ثم ذكر
واملصداق ملفهوم اإلمامة يف عيل بن أيب طالبّ ،

مجلة من احلقائق املستفادة من اآليتني منها :عظم مرتبة اإلمامة

وعامل ّيتها ،وإبطاهلا إلمامة الظاملني إىل يوم القيامة ،كام أثبت
عم يثار خمالف ًا ذلك .خامت ًا
نزول آية البالغ يف يوم الغدير جميب ًا ّ

اخلاصة والعا ّمة وذكر عدد ًا من
بتأ ّمالت يف مفهوم اإلمامة بني
ّ

التوصيات.

ّييآ نيب ةقالعلا
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ّ
مقدمة

ٍ
ٍ
وبصور خمتلفة املنظومة
متكرر
بنحو
يستعرض القرآن الكريم
ّ
يعب عنه يف علم الكالم بأصول العقيدة ،التي
االعتقاد ّية -وهي ما َّ
والنبوة واإلمامة واملعادّ -إل ّ
أن هذا االستعراض
هي :التوحيد والعدل
ّ
مهها تركيز القرآن عىل
والتكرار له مربراته املتعدّ دة والكثرية التي من أ ّ

رضورة االلتزام هبذه املنظومة العقائد ّية واألصول االعتقاد ّية ،بام يعني

رضورة أن يستحرض اإلنسان إيامنه باهلل وهكذا ارتباطه بخط الرساالت
وهنج األنبياء وامتداد هذا املنهج املتم ّثل يف ّ
خط اإلمامة.

واحلجة
هذا االستحضار الذي يقوم عىل قاعدة قو ّية من الربهان
ّ
شك يف ّ
والبيان ،وال ّ
العقيل سوف يستتبعه
أن هذا االستحضار
ّ

عميل يقوم عىل
والعاطفي ،مما يؤ ّدي إىل ارتباط
الوجداين
احلضور
ّ
ّ
ّ
أساس الطاعة هلل ولرسوله وملن أمر اهلل ورسوله بطاعتهم وهم أئمة
احلق واهلدى.
ّ

وبذلك يتح ّقق اهلدف وحتصل الغاية القرآن ّية من هذا االستحضار

الدائم واملؤكّد واملستمر من قبل القرآن الكريم هلذه املنظومة االعتقاد ّية
واألصول العقائد ّية ،فيحصل التفاعل يف الدوائر التي يدخلها اإليامن

باهلل والتصديق برسله وحججه املعصومني ،من دائرة اإليامن
الفعيل
والعاطفي إىل مستوى التأ ّثر
الوجداين
العقيل إىل دائرة االنفعال
ّ
ّ
ّ
ّ

فيتحول اإلنسان من مستوى اإليامن والتصديق باهلل وبرسله
والعميل،
ّ
ّ
وحججه إىل العامل بطاعة ر ّبه ونب ّيه وول ّيه ووص ّيه.
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هذه هي الغاية الكربى والعظمى من ذلك االستحضار الواسع

والتأكيد املستمر ،فيفتح اإلنسان عقله أمام الرباهني واحلقائق املوصلة
جمرد قض ّية عقل ّية يدركها عقله
لإليامن باهلل ،عىل ّأل يكون ذلك اإليامن ّ

والعاطفي
الوجداين
دون أن تنفذ لوجدانه ،بل ينفعل بذلك اإليامن
ّ
ّ
عميل قائم عىل أساس اإليامن والعمل الصالح ،قال
ليتحول إىل واقع
ّ
ّ
ِِ
ِ
ف ُي ْؤتِ ِ
ي َأ َح ٍد ِّمن ُْه ْم ُأو َٰلئِ َ
يه ْم
ك َس ْو َ
ين َآمنُوا بِاللَِّ َو ُر ُسله َو َل ْ ُي َف ِّر ُقوا َب ْ َ
تعاىلَ < :وا َّلذ َ

َان اللَُّ َغ ُفورا ر ِحيم>(النساء ،)152:وقال تعاىل<:وب ِّ ِ ِ
ين َآمنُوا
ور ُه ْم َوك َ
ش ا َّلذ َ
ََ
ُأ ُج َ
ً َّ ً
وع ِم ُلوا الص َِ
ات َأ َّن َُلم جن ٍ
ال ِ
َّات َ ْت ِري ِمن َ ْتتِ َها ْالَ ْنَ ُار>(البقرة ،)25:وقال تعاىل:
َّ
َ َ
ْ َ
ٍ
<و ُأد ِخ َل ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين فِ َيها
َّ
َ َ َ َ
َ ْ
الات َجنَّات َ ْت ِري من َ ْتت َها ْالَ ْنَ ُار َخالد َ

بِإِ ْذ ِن َر ِّبِ ْم َ ِت َّيت ُُه ْم فِ َيها َس َل ٌم>(إبراهيم.)23 :

شك يف ّ
وال ّ
أن مفردات املنظومة العقائد ّية متفاوتة ُرتَب ًا ودرجات،
ّ
وحيتل املرتبة األساس ّية ،يف حني ّ
أن
فاإليامن باهلل يأيت يف الدرجة األوىل

اإليامن برسله ّ
حيتل املرتبة الثانية ،ويأيت يف املرتبة الثالثة اإليامن باليوم
رس التفاوت يف اختالف تأكيدات القرآن الكريم عىل
اآلخر ،وهذا هو ّ

مفردات املنظومة العقائدية.

وتأيت مسألة اإلمامة باعتبارها واحدة من مفردات املنظومة العقائد ّية

تعرض القرآن الكريم ملسألة اإلمامة يف أكثر من
بالغة األمه ّية ،فقد ّ
آية ،إ ّما بنحو التأصيل وبيان أساس اإلمامة وما ترتكز عليه ،وإ ّما من

خالل حتديد املصداق اخلارجي من خالل األوصاف التي ال يمكن أن
تنطبق عىل غري مصداقها كام سوف يتّضح ذلك من خالل هذه املقالة
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املتواضعة ،وسوف أتناول آيتني حماوالً كشف العالقة بينهام:

اآلية األوىل :وهي آية اخلليل ،وهي قوله تعاىلَ < :وإِ ِذ ا ْبت َ َٰل
ت َف َأ َتهن َق َال إِن ج ِ
اهيم ربه بِكَلِم ٍ
ِ
ك لِلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما َق َال َو ِمن ُذ ِّر َّيتِي َق َال َل َين َُال
ِّ َ
َّ ُ َّ
إِ ْب َر َ َ ُّ ُ َ
َع ْه ِدي ال َّظالِني>(البقرة.)124:

الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ
واآلية األخرى :هي آية البالغ ،وهي قوله تعاىلَ < :يا َأ ُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َ
ك ِمن َّر ِّب َ
َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
َّاس إِ َّن اللََّ
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
ِ
ِ
ين>(املائدة.)67:
َل َ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ

اآلية األوىل :آية اخلليل
ِ
ِ
يم َر ُّب ُه
أ ّما فيام يرتبط باحلديث حول آية اخلليلَ < :وإِذ ا ْبت َ َٰل إِ ْب َراه َ

ت َف َأ َت َّ هن َق َالإِن ج ِ
بِكَلِم ٍ
ك لِلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما َق َال َو ِمن ُذ ِّر َّيتِي َق َال َل َين َُال َع ْه ِدي
ِّ َ
ُ َّ
َ
ال َّظالِني > (البقرة. )124 :

فهذه اآلية تشري إىل مجلة من احلقائق واألصول التي تقوم عليها
اإلمامة ،فاآلية تقرر ّ
مر بجملة من املواقف
أن إبراهيم بعد أن ّ

عب القرآن عن ذلك بقوله:
واالمتحانات ،وجتاوزها بنجاح تا ّم كام ّ
< َف َأ َت َّ ُه َّن> جعله اهلل للناس إمام ًا ،وهنا مجلة من احلقائق:

احلقيقة األوىل :مرتبة اإلمامة
ّ
إن مرتبة اإلمامة مرتبة عظيمة ومنصب شامخ وليست مقام ًا عاد ّي ًا
أو منصب ًا إدار ّي ًا أو ما هو من قبيله ،ولذلك منحه اهلل تعاىل إبراهيم بعد
أن جعله واختذه نب ّي ًا وخليالً ،وهذا ما تشري إليه الرواية التي رواها عبد
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خص
العزيز بن مسلم قال :كنّا مع الرضا ... إىل قولهّ :
«إن اإلمامة ّ
شرفه
الله بها إبراهيم الخليل بعد ّ
النبوة والخ ّلة مرتبة ثالثة ،وفضيلة ّ
بها وأشاد بها ذكره ،فقال< :إِن ج ِ
ك لِلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما> فقال الخليل سرور ًا
ِّ َ

بها َ < :و ِمن ُذ ِّر َّيتِي> قال الله تبارك وتعالىَ < :ل َين َُال َع ْه ِدي ال َّظالِني>»(((.

النبوة واخل ّلة هي بمعنى
وليست اإلمامة التي ناهلا إبراهيم بعد ّ
النبوةّ ،
األسوة والقدوةّ ،
فكل
ألن األسوة والقدوة حاصلة مع مقام ّ

نبي هو أسوة وقدوة مضاف ًا إىل ّ
أن نفس األسوة والقدوة ليست أمر ًا
ّ
واقعي يتحقق من خالل مقامات معنو ّية وروح ّية
ُيعل ،وإنّام هي أمر
ّ

النبي فيكون بذلك أسوة لقومه ،وعىل هذه احلقيقة
وأخالق ّية يتحقق هبا ّ
كالنبوة يف كوهنا مقام ًا إهلي ًا ومقام ًا رباني ًا ليس ألحد غري
تكون اإلمامة
ّ
اهلل أن يتدخل يف االختيار هلذا املنصب والتعيني له.

احلقيقة الثانية :اإلمامة جعل اإلهلي
قوله تعاىل< :إِن ج ِ
اع ُل َك> ممّا يعني ويعطي ّ
أن اإلمامة تكون باجلعل
ِّ َ
الرباين وليس هناك طريق غري هذا الطريق.
اإلهلي واالختيار
ّ
ّ

احلقيقة الثالثة :عاملية اإلمامة
ّ
أمر عا ٌّم وإمامة عامل ّية وال خيتّص بجامعة مع ّينة أو طائفة أو فئة،
إن اإلمامة ٌ
يعزز ّ
أن األمر ال خيتّص
بل هو أمر عا ّم جلميع البرش والناس ،وهذا أيض ًا ّ
معي ،وال يستطيع أحدٌ بمعايريه أو مقاييسه
اختياره بجامعة أو عنوان ّ

((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،203 - 198باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته ،ح.١
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اخلاصة أن خيتار للنّاس إمام ًا ،بل ال يصلح الختيار إمام للناس ّ
كل الناس
ّإل من هو م ّطلع وعارف بام يصلح الناس وما يكون مناسب ًا صاحل ًا.

احلقيقة الرابعة :إبطال إمامة الظاملني
ّ
س هبذه املرتبة اإلهلية سأل اهلل أن تكون
إن إبراهيم اخلليل بعد أن ُ ّ
اإلمامة يف ذريته < َق َال َو ِمن ُذ ِّر َّيتِي> ،فأجابه اجلليل بقولهَ < :ق َال َل َين َُال َع ْه ِدي
ِ
يقرر حقيقة الكامل ،قال اإلمام الرضا ...« :فأبطلت هذه
ال َّظال َني> وهذا ّ
اآلية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة  ،(((»...وداللتها إبطال
إمامة ّ
أي مرحلة من عمره،
كل ظامل؛ واملقصود به من تل ّبس باملعصية يف ّ
وذلك بالتوضيح الذي رشحه العالمة الطباطبائي وذلك من خالل
رباعي تُلحظ فيه نسبة اإلنسان إىل املعصية وهي كالتايل:
تقسيم
ّ
األول :اإلنسان الذي يكون بداية عمره وخامتة عمره يف
القسم ّ
معصية ،وهذا ال ّ
شك فيه ظامل ال يرتاب أحدٌ يف صدق هذا العنوان

عليه وهو ال يستحق وال يليق بمنصب اإلمامة.

متلوث باملعصية
القسم الثاين :اإلنسان الذي يكون بداية عمره غري ّ
وخامتة عمره يكون عاصي ًا ،وهذا أيض ًا يصدق عليه عنوان الظامل وال

يكون مستحق ًا هلذا املنصب.

القسم الثالث :وهو من يكون بداية عمره ظامل ًا ويكون خامتة عمره
غري ظامل ،وهذا أيض ًا يصدق عليه عنوان الظامل.

((( املصدر السابق.
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

يلاعلا نسح دومحم خيشلا

فعنوان الظامل يصدق عىل مجيع األقسام ،وقد نفت اآلية استحقاق

اجلميع من هذه األقسام ملقام اإلمامة ومنصبها.

وأما القسم الرابع :فهو من مل يتل ّبس بالظلم أبد ًا ال بداية عمره وال
ّ

خامتة عمره ،وهذا هو غري الظامل الذي يستحق منصب اإلمامة ويليق
به مقامها ،وإىل هذا أشار اإلمام الرضا (صلوات اهلل وسالمه عليه) ّ
بأن
هذه اآلية أبطلت إمامة كل ظامل إىل يوم القيامة(((.

«إن
وروى الشيخ الكليني يف أصول الكايف عن الصادقّ :

وإن الله اتخذه نبي ًا
الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبد ًا قبل أن يتخذه نبي ًاّ ،

وإن الله
وإن الله اتخذه رسوالً قبل أن يتخذه خليالًّ ،
قبل أن يتخذه رسوالًّ ،
ال قبل أن يجعله إمام ًا ،فلما جمع له األشياء قال< :إِنِّي ج ِ
اع ُل َ
اتخذه خلي ً
ك
َ
ّ
لِلن ِ
<و ِمن ُذ ِّر َّيتِي َق َال َل
َّاس إِ َم ًاما> ،قال :فمن عظمها في عين إبراهيم قالَ :
ِِ
ِ
ين> ،قال :ال يكون السفيه إمام التقي»(((.
َين َُال َع ْهدي ال َّظالم َ

والنتيجةّ :
أن اإلمام ال يمكن أن يكون ظامل ًا أو متل ّبس ًا باملعصية ،وال
ترصح ّ
وتدل
بدّ من أن يكون انتفاء الظلم عن اإلمام بدرجة عالية كام ّ
عليه اآلية بالبيان املتقدّ م.

احلقيقة اخلامسة :اإلمامة هداية للناس
إن اإلمامة هي هداية الناس إىل اهلل تعاىل كام ّ
ّ
يدل عليه معنى ومفهوم
اإلمامة لغ ًة وكام تؤكّده جمموعة من اآليات الكريمة:
((( امليزان يف تفسري القرآن ،العالمة الطباطبائي ،ج ،1ص.274
((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،175باب طبقات األنبياء والرسل واألئمة ،ح .3
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الي ِ
ِ
َاه ْم َأئِ َّم ًة يدُ َ َ
َ
ات َوإِ َقا َم
قال تعاىلَ < :و َج َع ْلن ُ
ون بِأ ْم ِرنَا َوأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي ِه ْم ف ْع َل َْ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ين>(األنبياء.)73:
َاء ال َّزكَاة َوكَانُوا َلنَا َعابِد َ
َّ
الص َلة َوإِيت َ
وقال تعاىلَ < :و َج َع ْلنَا ِمن ُْه ْم َأئِ َّم ًة َ ْيدُ َ ِ َ ِ
بوا َوكَانُوا بِآ َياتِنَا
ون بأ ْمرنَا ََّلا َص َ ُ
ي ِ
ُون > (السجدة.)24 :
وقن َ
ُ

أمر وتتّضح حقيق ٌة أخرى ،وهو
وهذه اآليات عند التأمل فيها يتضح ٌ

ّ
جمرد املوعظة واإلرشاد وبيان احلقائق واملعارف
أن هذه اهلداية ليست ّ
واألحكام اإلهلية ،بل هي بأمر اهلل تعاىل وتسليط منه سبحانه ملن خيتاره
ٍ
صالحيات عمل ّية ّ
لكل ما حيتاج إليه يف
هو ملنصب اإلمامة وإعطائه

مقام حتقيق ذلك الفرض من اجلعل اإلهلي.

إهلي
احلقيقة السادسة :تنصيب اإلمام أمر ّ
من جمموع احلقائق املتقدّ مة يتضح ّ
إهلي
أمر ّ
أن مسألة اإلمامة هي ٌ
حق االختيار فيه أو الرتشيح
رباين ،وليست شأن ًا برشي ًا للبرش ّ
وعهدٌ
ّ
إهلي خيتاره اهلل ملن يكون متو ّفر ًا
ملن خيتارونه هلذا املنصب ،بل هي أمر ّ
عىل مواصفات هذا االستحقاق اإلهلي ،كام ّ
تضمنته اآليات
تدل عليه ما ّ
املشتملة عىل ألفاظ اجلعل ،وقرينة اعتبار عدم التل ّبس بالظلم واملعصية

يف مجيع مراحل العمر ،والذي ال يمكن أن يتيرس لسائر اخللق معرفته
احلق العامل بأحوال الناس واخللق ،وبمنتهى
ومتييزه ّإل من قبل ّ
ِ
املصلح من املفسد ويعلم املطيع من العايص ،ويعلم من
علمه يعلم

هو ٌ
أهل هلذا املنصب واملوقع من غريه ،قال تعاىل< :اللَُّ َأ ْع َل ُم َح ْي ُ
ي َع ُل
ث َْ
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ِر َسا َل َت ُه>(األنعام.)124:

النتيجة

وما نستنتجه من ّ
كل احلقائق التي تُستنتج من اآلية املتقدّ مة والتي
تتم ّثل يف:
اإلهلي.
أوالً :اإلمامة تكون باجلعل
ّ
إهلي.
ثاني ًا :اإلمامة شأن ّ

ثالث ًا :اإلمامة مرتبة سامية ومقام رفيع.

رابع ًا :اإلمامة تعني هداية اخللق وأخذهم إىل الطريق املستقيم.

خامس ًا :اإلمامة مسألة عامل ّية وليست أمر ًا خاص ًا بطائفة أو قوم.

سادس ًا :عدم صالحية مطلق الظامل واملتل ّبس باملعصية هلذا املقام.

وهذا حيمل داللة كربى وهي ّ
أن مسألة اإلمامة والتي تعني هداية الناس
وإيصاهلم إىل كامهلم ال يمكن حتديدها ال مفهوم ًا وال مصداق ًا من قبل
الناس ،وال يمكن للبرش أن ّ
يتدخلوا يف حتديد املفهوم خارج هذا اإلطار
ّ
التدخل يف تطبيق املصداق وتعيينه،
الذي رسمته اآلية ،وال يمكن هلم
فتحديد املفهوم يكون من قبل اهلل تعاىل وتعيني مصداقه من قبله أيض ًا.

اآلية الثانية :آية البالغ
الر ُس ُ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم
وهي قوله تعاىلَ < :يا َأ ُّ َيا َّ
ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َ
ين>(املائدة.)67:
َب َّلغ َ
َّاس إِ َّن اللََّ َل َ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
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اتضح ّ
أن آية اخلليل تكون بمنزلة الكربى ،وأ ّما آية البالغ فهي تتك ّفل

لل ورسو ُله وا َّل ِذين آمنُوا ا َّل ِذ ِ
ِ
ُون ال َّزكَا َة
الص َل َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
َ
مع آية <إِن ََّم َول ُّيك ُُم ا َُّ َ َ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
ون>(املائدة )55:ببيان مصداق اإلمامة الكربى وتشخيصه.
َو ُه ْم َراكِ ُع َ

عيل بن أيب طالب
احلقيقة األوىل :نزول آية البالغ يوم غدير ّ
خم يف ّ
الذي أمجع عليه مفرسوا مدرسة أهل البيتّ 
أن هذه اآلية

عيل بن أيب طالب ،ووافقهم مجاعة
املباركة نزلت يوم غدير ّ
خم يف ّ

(((
الدر
من علامء املسلمني
ّ
وروي ذلك يف ّ
كالواحدي يف أسباب النزول ُ ،
واأللويس إال
املنثور((( وفتح القدير((( وتفسري املنار((( وابن عساكر(((،
ّ
احلجة البحا ّثة العلّمة
أنّه نسبه إىل اإلمام ّية((( ،وقد ذكر شيخنا العلّمة ّ

األميني قائمة ممّن ذكر ّ
عيل بن أيب
أن اآلية نزلت يف يوم غدير ّ
ّ
خم يف ّ
طالب يندرج حتتها ثالثون مصدر ًا يمكن مراجعتها يف اجلزء
األول من كتاب موسوعة الغدير(((.

الطربي املتوىف سنة  310هـ أ ّلف
حممد بن جرير
ّ
بل احل ّفاظ أبو جعفر ّ
كتاب ًا إىل طرق حديث الغدير ،وأو ّد أن أز ّين هذه الصفحات بالرواية

الطربي عن زيد بن أرقم قال« :لما نزل النبي
التي رواها ابن جرير
ّ

((( أسباب نزول القرآن ،الواحدي ،ص.201
((( الدّ ر املنثور يف التفسري باملأثور ،السيوطي ،ج ،2ص.298
((( فتح القدير ،الشوكاين ،ج ،2ص.60
((( تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،رشيد رضا ،ج ،6ص.384
((( تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر ،ج ،42ص.237
((( تفسري اآللويس ،ج ،6ص.192
((( الغدير يف الكتاب والسنة ،العالمة األميني ،ج ،1ص229-214
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وحر شديد أمر
خم في رجوعه من ّ
حجة الوداع وكان في وقت الضحى ّ
بغدير ّ

فقمت ونادى الصالة جامعة فاجتمعنا فخطب خطبة بالغة ثم قال:
بالدوحات ّ

ك ِمن َّر ِّب َ
إليَ < :ب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ْت ِر َسا َل َت ُه
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
ّ
إن الله تعالى أنزل ّ
ك ِم َن الن ِ
َواللَُّ َي ْع ِص ُم َ
َّاس> ،وقد أمرني جبرئيل عن ر ّبي أن أقوم في هذا المشهد

علي بن أبي طالب أخي ووص ّيي وخليفتي واإلمام
وأعلم كل أبيض وأسودّ :
إن ّ
بعدي ،فسألت جبرئيل أن يستعفي لي ر ّبي لعلمي بق ّلة المتقين وكثرة المؤذين

سموني أذن ًا ،فقال
لعلي وشدّ ة إقبالي عليه حتى ّ
لي والالئمين لكثرة مالزمتي ّ

ِ
ِ
ون ُه َو ُأ ُذ ٌن ُق ْل ُأ ُذ ُن َخ ْ ٍي َّلك ُْم>.
ون النَّبِ َّي َو َي ُقو ُل َ
ين ُي ْؤ ُذ َ
تعالىَ < :ومن ُْه ُم ا َّلذ َ

أسميهم ّ
تكرمت،
وأدل عليهم لفعلت ولكنّي بسترهم قد ّ
ولو شئت أن ّ

فإن الله قد نصبه
فلم يرض الله ّإل بتبليغي فيه فاعلموا معاشر الناس ذلك ّ

لكم ولي ًا وإمام ًا ،وفرض طاعته على ّ
كل أحد ،ماض حكمه ،جائز قوله،

فإن الله موالكم
ملعون من خالفه ،مرحوم من صدّ قه ،اسمعوا وأطيعواّ ،

ثم اإلمامة في ولدي من صلبه إلى القيامة  ....الخ»(((.
وعلي إمامكمّ ،
ّ

احلقيقة الثانية :ا ّدعاءات املفرسين واملؤولني يف آية البالغ ال تصمد
خم يف عيل بن أيب طالب
أمام حقيقة نزول اآلية يوم غدير ّ
هذا هو املعروف بني أتباع مدرسة أهل البيت ووافقهم عىل
ذلك مجاعة كثرية من سائر علامء املسلمنيّ ،
وأن اآلية نزلت يف يوم
غدير خم ،وقد جاءت حماوالت متعدّ دة من ِقبل البعض بمحاولة
حرف اآلية بذكر حكايات أخرى كثرية يف سبب نزول اآلية ،وهي مع
((( الغدير يف الكتاب والسنة ،العالمة األميني ،ج ،1ص.215-214
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كوهنا متضاربة توحي ّأنا ُصنعت من اآلية الرشيفة أعني ما جاء يف
ك ِم َن الن ِ
ذيلها وهي قوله تعاىلَ < :واللَُّ َي ْع ِص ُم َ
َّاس> من ّأنا نزلت بعد أن
النبي حيرسه مجاعة من الصحابة ،قالواّ :
إن أبا طالب كان يرسل
كان ّ

النبي رجاالً من بني هاشم حيرسونه حتى نزلت هذه اآليةَ < :واللَُّ
مع ّ
ك ِم َن الن ِ
َي ْع ِص ُم َ
َّاس> ،فأخربهم بذلك فرتكوا حراسته كام ذكر ذلك

الطرباين((( وابن كثري((( واأللويس((( وغريهم.

والحظ ما رووه عن عائشة أم املؤمنني« :أنّه كان ُيحرس وكان معها

-أي في بيتها -يسهر حتى يأتي من يحرسه ،فينام حتى تسمع غطيطه ،فلما

األول
نزلت اآلية أخرج رأسه من الطاقة فصرفه»((( ،فالحظ أنّه عىل القول ّ

تكون اآلية نزلت يف مكّة قبل اهلجرة يف حياة أيب طالب ،وعىل الثاين
ّأنا نزلت بعد اهلجرة وبعد زواجه من عائشةّ ،
فكل من القولني
ويكذبه وهذا ٍ
ّ
كاف يف إسقاط القولني عن االعتبار.
يناقض اآلخر

املراغي من كون هذه اآلية املباركة مك ّية
وإنّك لتعجب من قول
ّ
وهي مدن ّية ّ
النبي كان عرضة إليذائهم أيض ًا ّ
لتدل عىل ّ
وأن اهلل
أن ّ

تعاىل عصمه من كيدهم(((.

أن
الثعالبي« :ولعلمائنا في اآلية تأويالت،
واقرأ بعد قول
أصحهاّ :
ّ
ّ

((( املعجم الكبري ،الطرباين ،ج ،11ص.205
((( تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري) ،ابن كثري ،ج ،2ص.81
((( تفسري اآللويس ،ج ،6ص.199
((( تفسري ابن كثري ،ج ،2ص.81
((( تفسري املراغي ،ج ،6ص.160
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عامة في ّ
شج وجهه ،وكسرت
كل مكروهّ ،
وأن اآلية نزلت بعد أن ّ
العصمة ّ

رباعيته.(((»

وأ ّما ابن كثري فقد ذكر الروايات التي ترجع إىل تبليغ ّأول اإلسالم

ثم أنكرها بقوله« :وهذه اآلية مدن ّية والحديث يقتضي كونها مك ّية» ،ثم

أن هذه اآلية مدن ّية ،بل هي من أواخر ما نزل والله أعلم».
قال« :والصحيح ّ
الرقاع انفرد عن اجليش ،وجلس
وروي أنّه يف غزوة ذات ّ
قالُ " :

حممد ًا ،فقال
عىل رأس بئر ،قد أدىل رجليه ،قال احلارث بن النّجار:
ّ
ألقتلن ّ

له أصحابه :كيف تقتله؟ ،قال :أقول له أعطني سيفك ،فإذا أعطانيه قتلته به،
حممد ،أعطني سيفك أش ّيمه ،فأعطاه إياه ،فرعدت يده،
قال :فأتاه ،فقال :يا ّ

حتى سقط السيف من يده ،فقال« :حال الله بينك وبين ما تريد» ،فأنزل

اهللَ < :واهللُ َي ْع ِص ُم َك ِم َن النَّاسِ>"(((.

املفرسون يف سبب نزول اآلية سبعة أقوال،
املؤرخون
وذكر
ّ
ّ
عيل بن أيب
وأسدّ هذه األقوال ما ُروي ّأنا نزلت يف يوم غدير ّ
خم يف ّ

طالب ،وذلك ألمور:

1.سالمتها من ّ
كل ما وقعت فيه الروايات األخرى املذكورة يف

أسباب النزول من اضطراب.

صحة سند هذه الروايات عىل خالف تلك الروايات ّ
فإن أسانيدها
ّ 2.

ضعيفة.

((( تفسري الثعالبي ،ج ،1ص.476
((( تفسري ابن كثري ،ج ،2ص.81
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الزماين مع اآلية.
3.احتادها
ّ

لنص اآلية وداللتها.
4.مطابقتها متام ًا ّ

ك ِم َن الن ِ
وتوضيح ذلكّ :
َّاس>ّ ،
هلل َي ْع ِص ُم َ
<وا ُ
فإن
إن يف اآلية هذه اجلملةَ :
للنبي من ٍ
أمر خيشاه من الناس
هذه اجلملة حتمل يف طياهتا تطمين ًا ّ

النبي وتشكيكهم يف ذلك ،وال
وليس ذلك ّإل عبارة عن طعنهم يف ّ
يعقل ّ
النبي لأل ّمة يم ّثل خشية منه عىل
أن األمر الذي لو ب ّلغه ّ

األ ّمة بارتدادها أو تشكيكها لو كان ذلك األمر هو بيان ًا ألحكا ٍم رشع ّية
فرع ّية من وجوب أو حرمةّ ،
فإن مثل ذلك ال يم ّثل خشية من النبي

بحيث يصل األمر إىل تطمينه من قبل الوحي ،فاملناسب خلشيته

لعيل بن أيب طالب ،فهو ال
وتطمني اهلل له هو التبليغ بالوالية ّ
ّ
وفضله عليهم.
ترسب
عمه ّ
الشك لدى بعضهم بأنّه آثر ابن ّ
يأمن من ّ

احلقيقة الثالثة :عيل بن أيب طالب هو املصداق الوحيد واألمثل
آلية البالغ
من خالل ما ذكرناه يف سبب نزول اآلية ّ
وأن الصحيح ّأنا نزلت
عيل بن أيب طالب وتنصيبه خليفة
بشأن اإلمام أمري املؤمنني ّ
عيل من تاريخ طويل
لرسوله ،فإذا جئنا إىل ما يمتلكه ّ
عريض يف اإلسالم وسابقة جهاد ومواصفات ال يشاركه فيها أحدٌ من
النبي من عرشات األحاديث حتى قال
املسلمني ،وما جاء به عن ّ
ٍ
ألحد من أصحاب رسول الله
اإلمام أمحد بن حنبل فيها« :ما جاء
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لعلي بن أبي طالبّ ،(((»
فكل هذه األحاديث
من الفضائل ما جاء
ّ

عيل وسابقة جهاده وتعدّ د فضائله وكثرة مناقبه وسابقة
وتاريخ ّ
ّ
للشك جماالً أو للريب
إيامنه وما نزل فيه من القرآن ،يد ّلل بام ال يدع

اإلهليّ ،
وأن كامل
الرباين وامليثاق
مكان ًا من كونه مصداق ًا لذلك العهد
ّ
ّ
الدين بنصب عيل خليفة عىل املسلمني وإمام ًا بعد النبي.
رصح بعض الباحثني وهو عبد الفتّاح عبد املقصود -أستاذ
ومن هنا ّ
يبّ -
بأن الشخص القارئ لألحاديث الواردة عن
كريس األدب العر ّ
ّ

عيل خليفة عىل
النبي يفهم منها ترشيح ّ
ّ
النبي لإلمام ّ

املسلمني من بعده(((.

عيل باتفاق مجيع املسلمني هو مصداق آليتي البالغ
فإذ ًا ّ
واخلليل ،حيث إنّه مل يتل ّبس بظلم من عبادة صنم أو السجود له ،حتى
م ّيزه املسلمون عن سائر الصحابة يف مقام الدعاء والثناء بكلمة (كرم
اهلل وجهه) ،بل ّ
وصالح وعباد ٌة هلل وإخالص
طهر ونقا ٌء
ٌ
كل حياته ٌ

لرسوله ودينه ،وهو الذي يم ّثل الضامن حلفظ الدين بعد رسوله
وبواليته يكتمل الدين وترتفع املخاطر واملخاوف املحدقة باإلسالم.

ملحق :تأمالت يف مفهوم اإلمامة

مفهوم اإلمامة عند املدارس املختلفة ومدرسة أهل البيت
من خالل مراجعة كلامت علامء الكالم من اجلانبني مجهور املسلمني

((( املستدرك عىل الصحيحني ،احلاكم النيسابوري ،ج ،3ص.107
((( املجموعة الكاملة ،عبد الفتاح عبد املقصود.
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وأتباع مدرسة أهل البيت يتّضح وجود نقاط يشرتك فيها اجلانبان،
ونقاط افرتقت فيها مدرسة أهل البيت يف نظرهتم لإلمامة عن

مجهور املسلمني.

نقاط االشرتاك
النقطة األوىل :ما يشرتك فيه مجهور املسلمني مع الشيعة أتباع مدرسة
أهل البيت هو رضورة وجود اإلمام -اخلليفة احلاكم -وأنّه ال غنى
للمسلمني عن وجود إمام بحسب نظرية أتباع أهل البيت ،أو خليفة
بحسب رأي مجهور املسلمني ،وإن كانت هناك خالفات يف هذه النّقطة بني
بعض من علامء اجلمهور ،فهناك من يذهب إىل عدم وجوب نصب اإلمام
ٍ
بعض قالوا بوجوب نصب اإلمام عند اخلوف وظهور الفتن،
كاخلوارج ،أو
وأ ّما مع األمن فال جيب ،وبعضهم عكس فقال بوجوب نصب اإلمام يف
حالة األمن ،وأ ّما مع الفتن واالضطرابات فال جيب نصب اإلمام.
ولكن هذه آراء شاذة عند علامء اجلمهور ،فجمهور علامء املسلمني

متفقون مع علامء مدرسة أهل البيت عىل رضورة وجود اإلمام،
حتى ّ
رصح يف كتابه برضورهتا حيث قال:
أن التفتازاين شارح املقاصد ّ

أهم الواجبات واشتغلوا
«وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك ّ
به عن دفن الرسول وكذا عقيب موت ّ
كل إمام .روي أنّه لما توفي

محمد ًا
النبي خطب أبو بكر فقال :أ ّيها الناس من كان يعبد
ّ
ّ
رب
فإن
حي ال يموت ،ال بدّ
ّ
محمد ًا قد مات ،ومن كان يعبد ّ
محمد فإنّه ّ
ّ
ّ

ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ،فتبادروا من
لهذا األمر ّ
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ّ
كل جانب ،وقالوا :صدقت ،ولكن ننظر في هذا األمر ،ولم يقل أحد أنّه ال

حاجة إلى اإلمام»((( ،فمن هذا الكالم يتضح التقائهم مع اإلمام ّية أتباع
مدرسة أهل البيت يف وجوب نصب اإلمام ورضورة وجوده.

النقطة الثانية :كون اإلمامة منصب عا ّم شامل ألمور املسلمني يف الدين

وأنا نيابة وخالفة عن الرسول ،قال يف املقاصد« :واإلمامة
والدنيا ّ

النبي عليه الصالة والسالم»(((.
عامة في أمر الدين والدنيا خالفة عن ّ
رياسة ّ

أقول :وهذا ما ّ
النبي والتي
تدل عليه األحاديث الواردة عن ّ

رواها املسلمون عنه ،وقد قال عنها مجلة من العلامء املحققني ّأنا
النبي مثل قوله« :من مات وليس عليه إمام مات ميتة
متظافرة عن ّ

جاهلية"((( وهي كثرية ،وهذه األحاديث يف إثبات رضورة وجود اإلمام
يف ّ
كل زمان وعرص ،وذلك ّ
يصح دون وجود املوضوع
ألن املحمول ال ّ

وقيام املحمول بوجود املوضوع ،فال معنى لوجوب بيعة األ ّمة إذا مل
يكن اإلمام موجود ًا ،وكذلك ظاهر اآلية املباركة < َي ْو َم َندْ ُعو ك َُّل ُأن ٍ
َاس
أن ّ
بِإِ َم ِام ِه ْم>(اإلرساء ،)71:حيث ّ
تدل عىل ّ
لكل إنسان إمام يدعى به.

نقاط االفرتاق
وأما نقاط افرتاق علامء مدرسة أهل البيت عن مجهور علامء
املسلمني يف النّظر ملفهوم اإلمامة فهو ّ
يتجل وينعكس يف هذه النقاط:
كالنبوة.
إهلي
ّ
إهلي ومنصب ّ
1.اإلمامة شأن ّ

((( رشح املقاصد ،التفتازاين ،ج ،2ص.273
((( رشح املقاصد ،التفتازاين ،ج ،2ص.272
((( جممع الزوائد ،اهليثمي ،ج ،5ص.225
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نص من اهلل تعاىل ،وال حتتاج أو تتوقف عىل اختيار الناس
2.اإلمامة ّ
وبيعتهم له ،بل جيب عليهم بيعته وطاعته بعد أن جعله اهلل تعاىل إمام ًا.

3.اإلمامة من األصول االعتقاد ّية ال من الفروع الفقه ّية وهلم أد ّلتهم

اإلسالمي.
املخصصة ملباحث علم الكالم
مفصلة يف كتبهم
ّ
عىل ذلك ّ
ّ
4.اإلمام له دور اهلداية لأل ّمة.

نيابة الفقيه عن اإلمام املعصوم ،وسعة نيابته
ّ
إن مسألة نيابة الفقهاء وسعة هذه النيابة عن اإلمام املعصوم
مسألة وقع فيها اخلالف بني علامء مدرسة أهل البيت ،فمنهم
من قال بعدم ثبوت النيابة العا ّمة بمعنى ما يشمل الوالية عىل أمور
املسلمني ،كام هو احلال يف اإلمام املعصوم ،ومنهم من ذهب إىل
نيابة الفقيه اجلامع للرشائط عن اإلمام املعصوم يف ّ
كل ما هو ثابت
لإلمام املعصوم بعنوان أنّه و ّيل األمر فهو ثابت للفقيه اجلامع للرشائط.
وتوضيح ذلك ّ
أن املقامات لإلمام املعصوم متعدّ دة منها :مقام

النص عليه من قبل اهلل تعاىل بواسطة الرسول،
العصمة ،مقام ّ

املقامات املعنو ّية والغيب ّية ،مقام الوالية عىل أمور املسلمني بعنوان أنّه
و ّيل األمر.

اخلاص عليه
النص
ّ
فام هو ثابت لإلمام بلحاظ مقام العصمة ومقام ّ

من قبل اهلل تعاىل ،أو بلحاظ املقامات املعنوية والغيبية فهي ال تثبت
للفقيه قطع ًا لعدم شمول الدليل هلذه املقامات ،وأ ّما ما كان ثابت ًا لإلمام
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كالترصف يف أمور املسلمني اقتصاد ّية وسياس ّية
بعنوان أنّه و ّيل األمر
ّ
فإنا ثابتة للفقيه اجلامع للرشائط.
وعسكر ّية وأمن ّية وثقاف ّية واجتامع ّيةّ ،

التبع ّية يف مفهوم اإلمامة
قد يتسائل ّ
بأن مفهوم اإلمامة نوع من التبع ّیة وعدم االستقالل،
وخصوص ًا عىل املستوى الفكري ،وهذا السؤال -كباقي األسئلة التي تطرح
وتعج هبا الساحة الفكر ّية -حيتوي ويشتمل
عىل مستوى الساحة الفكر ّيةّ ،
عىل مغالطة ،وهي ّ
سلبي ومت ّثل نقص ًا يف
أن التبع ّية الفكر ّية مطلق ًا يشء
ّ
ّ
ويتخل عن
يتحرر
يتحرر من هذا النّقص كام ّ
اإلنسان ،وعىل اإلنسان أن ّ
سائر النّواقص والسلبيات ،يف حني ّ
أن املنطق والربهان واملوضوع ّية تقتيض
سلبي يف اإلنسان ،بل التبع ّية
ّأل تكون مطلق التبع ّية متثل حالة نقص أو أمر
ّ
التي مت ّثل نقص ًا وعيب ًا يف اإلنسان تتم ّثل يف احلاالت اآلتية:

1.التبع ّية غري الواقع ّية ،والتي تنطبق عليه وتعكسه حالة التقليد

ألنا تغ ّيب وعي اإلنسان وتفقده رشده
األعمى ،فهذه تبعية مذمومة ّ
ومعرفته وعقله.

2.التبع ّية ملن ليس متوفر ًا عىل رجاحة العقل وكامله ،مما تكون معه
التبع ّية مت ّثل وقوع ًا يف اخلطر وخمالفة الواقع عىل مستوى االحتامل الكبري.
3.التبع ّية من الرجوع لغري أهل االختصاص مما تكون معه مظنّة

الوقوع يف االشتباه بنسبة أكرب.

أ ّما الرجوع للمعصوم والذي يم ّثل منتهى الكامل الذي يمكن أن
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يتوصل إليه اإلنسان ويصل إليه ،والذي ال تكون فيه املتابعة ّإل إصابة
ّ

احلق واألخذ بأسباب اهلداية والصالح والسعادة فهذه
الواقع واتباع ّ
ليست تبع ّية مرفوضة ،أو مت ّثل نقص ًا أو حالة سلب ّية يف اإلنسان ،بل هي
مستوى من الوعي الراقي واملتقدّ م.

وقد جاء يف الزيارات هذا املضمون ،كام يف الزيارة اجلامعة الكبرية:

ِ
والحق معكم وفيكم ومنكم
والمقصر في ح ّقكم زاهق،
«والالزم لكم الحق،
ّ
ّ
وإليكم وأنتم أهله ومعدنه  ...وفاز من تمسك بكمِ ،
وأمن من لجأ إليكم،
ّ
وهدي من اعتصم بكم ،فالجنّة مأواه ...كالمكم نور،
وسلِم من صدّ قكم،
َ

وأمركم ُرشد ،ووص ّيتكم التقوى ،وفعلكم الخير».

ويف حديث السفينة ُ
«مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا

ومن تخ ّلف عنها ز ُّج في النّار»((( ،وغريه « ...إنّهم لن يخرجوكم من باب

هدى ،ولن يدخلوكم في باب ضاللة  ،(((»...ويف حديث الثقلني املشهور
تمسكتم بهما لن تض ّلوا؛ كتاب الله
املتواتر« :إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن ّ

علي الحوض».
وعترتي أهل بيتي وأنّهما لن يفترقا حتى يردا ّ

الزيغ واالنحراف
متسك باألمان من ّ
فالتبع ّية للمعصوم هي ّ
والضياع ،ومت ّثل التبع ّية الواعية يف مقابل التقليد األعمى املذموم.

اجلوانب املتعدّ دة ملفهوم اإلمامة ،والدوائر واجلوانب التي يدخل
((( عيون أخبار الرضا ،الصدوق ،ج ،2ص.30
((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص.287
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فيها مفهوم اإلمامة
اإلمامة هي رئاسة عا ّمة يف أمور الدين والدنيا ،واإلمام هو الق ّيم عىل
الدين ببيان أحكامه وتفسريه وتوضيحه وتطبيقه وإقامة احلدود يف صور
املخالفة بمقتىض رئاسته الدين ّية وقيمومته عىل الدين ،وهو الق ّيم عىل
مصالح املسلمني ومحايتها من أمور سياس ّية أو اقتصاد ّية أو اجتامع ّية أو
عسكر ّية أو ثقاف ّية أو أمن ّية أو صح ّية أو غذائ ّية وإىل غري ذلك؛ ألنّه
رئيس الدنيا فمقتىض زعامته الدنيو ّية له القيام عىل مصالح املسلمني
الدنيو ّية ،كام ّ
نص عىل ذلك القرآن الكريمَ < :و َج َع ْلنَا
أن له دور اهلداية كام ّ
ِ
ِ
ون بِ َأم ِرنَا ََّلا صبوا وكَانُوا بِآياتِنَا ي ِ
ُون>(السجدة.)24:
وقن َ
َ َُ َ
من ُْه ْم َأئ َّم ًة َ ْيدُ َ ْ
َ ُ
األمة مع اإلمام
تعاطي ّ
التعاطي مع اإلمام ،وفهم دور اإلمام وت ّلقي السنّة املرو ّية عنه،
وأنا كام يف مفهومها
يتّضح من خالل الفهم الصحيح ملعنى اإلمامةّ ،
رباين وال
إهلي
عند مدرسة أهل البيت امتداد ّ
وأنا مقام ّ
للنبوة ّ
ّ
وأنا ليست أمر ًا برشي ًاّ ،
وأن اإلمام ال بدّ من أن يكون
دخل للناس فيهّ ،
أفضل الناس عل ًام وعم ً
ال ومعرف ًة وزهد ًا وشجاع ًة وكرم ًا ،عندما
نفهم اإلمامة هبذا احلدّ ونعرفها هبذا املستوى سوف حيصل التعاطي
الصحيح مع اإلمام عىل مستوى فهم دوره ووجوب طاعته وحرمة
معصيته وتل ّقي حديثه متل ّقى احلديث عن النبي.
وأو ّد هنا أن أنقل حديث عبد العزيز بن مسلم وهو أحد الرواة

الرجاليني
عن اإلمام الرضا ،والراوي رجل ممدوح يف كلامت ّ
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والعلامء ،يروي حديث ًا عن اإلمام الرضا قال :كنّا مع الرضا
ٍ
أمر اإلمامة،
بمرو فاجتمعنا يف املسجد اجلامع هبا ،فأدار الناس بينهم َ
فذكروا كثرة االختالف فيها ،فدخلت عىل سيدي وموالي الرضا

فأعلمته بام خاض الناس فيه ،فتبسم ،ثم قال ...« :إلى أن قال:

إن اإلمامة
األمة فيجوز فيها اختيارهمّ ،
هل يعرفون قدر اإلمامة ومح ّلها من ّ
ّ
أجل قدر ًا وأعظم شأن ًا وأعال مكان ًا وأمنع جانب ًا وأبعد غور ًا من أن يبلغها

إن اإلمامة
الناس بعقولهم ،أو ينالوها بآرائهم ،أو يقيموا إمام ًا باختيارهمّ ،

النبوة والخ ّلة مرتبة ثالثة ،وفضيلة
خص الله بها إبراهيم الخليل بعد ّ
ّ

شرفه بها وأشاد بها ذكره ،فقال < :إِن ج ِ
ك لِلن ِ
اع ُل َ
َّاس إِ َم ًاما> فقال الخليل
ِّ َ
ّ

سرور ًا بهاَ < :و ِمن ُذ ِّر َّيتِي> قال الله تبارك وتعالى َ < :ل َين َُال َع ْه ِدي ال َّظالِني>

فأبطلت هذه اآلية إمامة ّ
كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة ......
إن اإلمامة
إن اإلمامة هي منزلة األنبياء ،وإرث األوصياءّ ،
إلى أن قالّ :
خالفة الله ،وخالفة الرسول ،ومقام أمير المؤمنين ،وميراث
إن اإلمامة زمام الدّ ين ،ونظام المسلمين ،وصالح
الحسن والحسينّ ،

أس اإلسالم النّامي ،وفرعه السامي ،باإلمام
الدنيا وع ّز المؤمنينّ ،
إن اإلمامة ّ

والصدقات،
تمام الصالة والزكاة والصيام والحج والجهاد ،وتوفير الفيء
ّ

وإمضاء الحدود واألحكام ،ومنع الثغور واألطراف.(((».....

دعوة اآلخر إىل ّ
خط اإلمام
أقول بكل رصاحة ال يوجد يف روايات أهل البيت أمر وال
((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،203 - 198باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته ،ح.1
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توجيه لشيعتهم ألمر اآلخرين بالدعوة لإلمام أو املذهب ،بل ربام جاء
أي نشاط يامرسه اإلنسان املؤمن الشيعي
يف بعض الروايات النهي عن ّ
ملذهب أهل البيت ،نعم املوجود يف روايات أهل البيت أمر

اإلنسان املوايل بحسن السلوك وأداء األمانة وصدق احلديث وحسن
اجلوار والورع ،واألمر ّ
ّ
أئمة
بكل هذه القيم األخالق ّية التي
يتحل هبا ّ

وترصفاته وأفعاله
احلق واهلدى وأن يقتدي اإلنسان املؤمن يف سلوكه
ّ
ّ
احلق وأن نكون دعاة هلم بغري ألستنا.
بأئمة ّ
ّ

توصيات يف رحاب الغدير
شك يف ّ
1.ال ّ
أن مسألة اإلمامة والبحث فيها من البحوث التي ثار حوهلا
الشهرستاين يف توصيف هذا
اجلدل بني املسلمني قدي ًام وحديث ًا حتى قال
ّ
اجلدل" :ما ُس ّل سيف عىل قاعدة من قواعد الدّ ين مثل ما ُس ّل عىل اإلمامة يف
ّ
كل زمان"((( ،وخوض هذا املوضوع ينبغي أن يكون باألدوات العلم ّية
والنزهية واملوضوع ّية ،بعيد ًا عن أجواء التّعصب أو ما يثري البغضاء
أمس ما يكونوا فيه من
والشحناء بني طوائف املسلمني ،يف حني ّأنم يف ّ
احلاجة إىل التالحم والتواصل والوحدة ،وال جيب أن يكون هذا البحث
للتحسس أو املصادرة لألفكار.
ما دام يف أطره العلم ّية واألخالق ّية سبب ًا
ّ

2.جيب رفض ّ
كل توظيف ملثل مسائل اإلمامة وقضايا أهل البيت
ستغل لرضب وحدهتمّ ،
توظيف ًا يستفيد منه أعداء املسلمني أو ُي ّ
فكل
توظيف من هذا القبيل هو مرفوض مشجوب بعيدٌ عن تعاليم أئمة

((( امللل والنّحل ،الشهرستاين ،ج  ،1ص.24
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اهلدى ووصاياهم لشيعتهم.

 3.قض ّية الغدير ال تعني أنّه يوم وانقىض ،بل هي قض ّية قيادة

الدين واملسلمني ،وحتتاجها األ ّمة املسلمة حلفظ مصاحلها وهويتها
مستمرة وقائمة ،وبحسب ما يعتقده أتباع مدرسة أهل
ودينها فهي
ّ
البيت تتم ّثل يف اإلمام املعصوم يف زمان حضوره ،ويف زمن

غيبته تتم ّثل هذه القيادة يف الفقهاء العدول والذين هم حصون
ِ
تفرعات تلك
اإلسالم وورثة األنبياء وجماري األمور بيدهم ،ومن ّ
القيادة وشؤوهنا هي املرجع ّية الفكرية التي جيب عىل األ ّمة أن تلتزم
بمرجعية الفقهاء الفقهية والفكر ّية والروح ّيةّ ،
وأل يأخذوا معامل
دينهم ومفاهيمه وتعاليمه وأفكاره ّإل من العلامء األمناء عىل حالل

ختصصوا يف أمر الدين وتكونت لدهيم نتيج ًة
اهلل وحرامه ،الذين ّ

لتلك الفرتة من التخصص وطول الزمان من الدراسة والبحث رؤية
نص
شمول ّية للدين أصوالً وفروع ًا وفكر ًا ومفاهي ًام وتعالي ًام ،وقد ّ
احلجة عىل هذه املرجع ّية والتي ال
التوقيع الصادر عن موالنا
ّ

تعني مرجع ّية مق ّيدة أو حمدّ دة يف جانب من الدّ ين دون جانب ،بل
هي مرجع ّية عا ّمة مطلقة جلميع نواحي وجوانب الدين ،وعليه ّ
نحذر

من الرجوع يف أمر الدين كحالة اختصاصية لغري العلامء األمناء عىل
حالله وحرامه يف زمن غلبت فيه الفوىض ،فوىض ضياع املقاييس

وفقدان املعايري ،وعىل حدّ تعبري األحاديث الرشيفة زمن اهلرج
واملرج.
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نظرة حول آیة التبلیغ
ّ
امللخص:

الشیخ مهدي عباس البحراني

رس املخاطبة بالرسالة،
حتدّ ث الكاتب عن آية التبليغ ،وعن ّ
ّ
عيل بن
املرسل،
مستدل عىل نزوهلا يوم غدير ّ
وأمه ّية َ
خم ويف ّ

ثم عرض تواتر حديث الغدير عند
أيب طالب ،ومن ّ
تعرض لتأويالت وتفسريات آية التبليغ،
العا ّمة
ّ
ثم ّ
واخلاصةّ ،

ليناقشها ويثبت الصيح منها .وأحلق يف آخر البحث بعض
اإلشكاالت املتع ّلقة بيوم الغدير مع مناقشتها.
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ّ
مقدمة

الر ُس ُ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ْت
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
قال تعاىلَ < :يا َأ ُّ َيا َّ
ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن النّاس>(املائدة.)67:

الطباطبائي يف تفسريه لآلية املباركةّ ،
ذكر ّ
أن معنى
العلمة
ّ
تتضمن أمر الرسول بالتبليغ يف مورد
فإنا
اآلية يف نفسها
ّ
ظاهر ّ
ٌ
التهديد ،ووعده بالعصمة من النّاس ،واآلية تكشف عن ٍ
أمر قد ُأنزل

عىل النبي( إ ّما جمموع الدّ ين أو بعض أجزائه) وكان النبي
ّ
ويؤخره إىل حني يناسبه ولوال خمافته وإمساكه
خياف النّاس من تبليغه
مل حيتج إىل هتديده بقوله< :وإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َْت ِر َسا َل َت ُه> كام وقع يف آيات

ّأول البعثة اخلالية عن التهديد كقوله تعاىل< :ا ْق َر ْأ بِ ْاس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق> إىل

نذرْ>(املدثر ،)٢-١:وقولهَ < :ف ِ
آخر سورة العلق< ،يا َأيا ا ُْلدَّ ِّثر* ُقم َف َأ ِ
يموا
استَق ُ
ْ
ْ
ُ
َ ُّ َ
إِ َل ْي ِه َو ْاس َتغ ِْف ُرو ُه>(فص ّلت )٦ :إىل غري ذلك.

فهو كان خيافهم ومل تكن خمافته من نفسه يف جنب اهلل فهو أجل من

أن يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل يف يشء من أمر اهلل بمهجته فهذا
تكذبه سريته الرشيفة ومظاهر حياته عىل ّ
يشء ّ
أن اهلل شهد يف رسله عىل

َان َع َل النَّبِ ِّي ِم ْن َح َرجٍ فِ َيم َف َر َض
خالف ذلك كام قال يف كتابه العزيزَّ < :ما ك َ
ِ
ِ
ُون
ين ُي َب ِّلغ َ
ين َخ َل ْوا ِمن َق ْب ُل َوك َ
ورا * ا َّلذ َ
اللَُّ َل ُه ُس َّن َة اللَِّ ِف ا َّلذ َ
َان َأ ْم ُر اللَِّ َقدَ ًرا َّم ْقدُ ً
ِر َس َال ِت اللَِّ َو َ ْي َش ْو َن ُه َو َل َ ْي َش ْو َن َأ َحدً ا إِ َّل اللََّ َو َك َف ٰى بِاللَِّ َح ِسي ًبا>(األحزاب،)39:
وه ْم َو َخا ُف ِ
ون إِن كُنتُم
وقد قال تعاىل يف أمثال هذه الفروضَ < :ف َل َتَا ُف ُ
ُّم ْؤ ِمن ِ َني>(آل عمران.)175:
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وبعد املناقشة يف اآلية املباركة يقول العالمة :فليس استلزام عدم

مه ّيته ووقوعه
تبليغ هذا احلكم لعدم تبليغ غريه من األحكام إال ملكان أ ّ
من األحكام يف موقع لو أمهل أمره كان ذلك يف احلقيقة إمهاالً ألمر

سائر األحكام ،وكان من املرت ّقب أن خيالفه النّاس ويقلبوا األمر بعد

النبي بحيث تنهدم أركان ما بناه من بنيان الدّ ين وتتالشى أجزاؤه،
ّ
يتفرس ذلك وخيافهم عىل دعوته ّ
فيؤخر تبليغه إىل
وكان النبيّ 
ٍ
وجو ًا آمن ًا ،وال خييب مسعاه فأمره
حني بعد حني ليجد له ظرف ًا صاحل ًا ّ

مه ّية احلكم ،وو َعده أن يعصمه من النّاس
وبي له أ ّ
اهلل بتبليغ عاجلّ ،

يتصور
وإنم
ّ
وال هيدهيم يف كيدهم ،وال يدعهم يقلبون له أمر الدعوةّ ،

تقليب أمر الدعوة عىل النبي وإبطال عمله بعد انتشار الدعوة
اإلسالمية ال من جانب املرشكني ووثنية العرب أو غريهم.

وهذه االفرتاءات واضطراب القوم يف أمرهم وعدم استقامتهم

تفرسها وخياف
مل تكن جتاه النبي
ّ
خاصة حتى يضطرب عند ّ
وقوعها ،بل ّ
والرسل يشاركونه يف االبتالء هبذه الباليا
إن سائر األنبياء ّ
واملحن ،ومواجهة هذه املكاره من مجلة أممهم.

اخلطاب بالرسالة
إن اهلل خاطبه
قال العالمة يف رشح مفردات اآلية املباركةّ " :

تتضمنه اآلية من األمر بالتبليغ حلكم
بالرسالة لكوهنا أنسب الصفات إىل ما
ّ

اهلل النازل فهو كالربهان عىل وجوب التبليغ الذي تظهره اآلية وتقرعه سمع

فتحمل
حل من الرسالة
رسول اهللّ 
فإن الرسول ال شأن له إال تبليغ ما ُ ّ
ّ
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الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ.

عب عنه بالنعت وأنّه يشء
يرصح باسم هذا الذي ُأنزل إليه من ر ّبه ،بل ّ
ومل ّ

ُأنزل عليه إشعار ًا بتعظيمه وداللة عىل أنّه أمر ليس فيه لرسول اهلل صنع،
وال له من أمره يشء ليكون كربهان آخر عىل عدم خرية منه يف كتامنه

وتأخري تبليغه ،ويكون له عذر ًا يف إظهاره عىل النّاس ،وتلوحي ًا إىل أنّه
وإيامء إىل أنّه مما جيب أن يظهر من
تفرسه منهم وختوفه عليه،
مصيب فيام ّ
ً

ناحيته وبلسانه وبيانه"(((.

فام ب ّلغت رسالته
أ ّما بالنسبة لقوله تعاىلَ < :وإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َْت ِر َسا َل َت ُه>.

وأن له
مه ّية هذا احلكم املرموز إليهّ ،
فقد قال العالمةّ " :
إن الكالم يفيد أ ّ

من املكانة ما لو مل يب ّلغه كان كأن مل يب ّلغ شيئ ًا من الرسالة التي محلها ،فالكالم

موضوع يف صورة التهديد ،وحقيقته :بيان أمه ّية احلكم ،وأنّه بحيث لو مل يصل

ْت
حق يشء من أجزاء الدّ ين ،فقولهَ < :وإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
إىل النّاس مل يراع ّ

مه ّية الرشط وجود ًا وعدم ًا لرتتّب اجلزاء
ِر َسا َل َتهُ> مجلة رشط ّية سيقت لبيان أ ّ

األهم عليه وجود ًا وعدم ًا"(((.
ّ

وليست الرشط ّية مسوقة عىل طبع الرشط ّيات الدائرة عندنا ،فإنّنا
نستعمل (إن) الرشط ّية طبع ًا فيام نجهل حتقق اجلزاء للجهل بتح ّقق
((( تفسري امليزان ،الطباطبائي ،ج ،6ص.49
((( تفسري امليزان ،الطباطبائي ،ج ،6ص.49
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النبي من أن يقدّ ر القرآن يف ح ّقه احتامل
الرشط ،وحاشا ساحة ّ
أن يب ّلغ احلكم النّازل عليه من ر ّبه ّ
وأل يب ّلغ وقد قال تعاىل< :اللَُّ َأ ْع َل ُم
َح ْي ُث َ ْي َع ُل ِر َسا َل َت ُه>(األنعام.)124:

عيل بن أيب طالب
نزول آية التبليغ يوم غدير ّ
خم يف ّ
ورد يف تفسري العيايش عن أيب صالح عن ابن ع ّباس وجابر بن عبد
اهلل قاال:
"أمر اهلل تعاىل نب ّيه حممد ًا أن ينصب عل ّي ًا عل ًام يف النّاس ليخربهم

عمه وأن يطعنوا
بواليته
ّ
فتخوف رسول اهلل أن يقولوا حابى (جاءنا) ابن ّ

الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما
(يطغوا) يف ذلك عليه ،قال :فأوحى اهلل إليه هذه اآليةَ < :يا َأ ُّ َيا َّ
ك ِمن َّر ِّب َ
ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن النّاس> فقال
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ

رسول اهلل بواليته يوم غدير خم".

وعن حنان بن سدير ،عن أبيه عن أيب جعفر قال« :لما نزل

علي بن أبي
جبرئيل على عهد رسول الله من ّ
حجة الوداع بإعالن أمر ّ

الر ُس ُ
النبي ثالث ًا
طالبَ < يا َأ ُّ َيا َّ
ول  >...إلى آخر اآلية .قال :فمكث ّ

حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرق ًا من النّاس.

فلما نزل الجحفة يوم الغدير في مكان يقال له (مهيعه) فنادى :الصالة
ّ

النبي :من أولى بكم من أنفسكم؟
جامعة ،فاجتمع النّاس فقال
ّ
فجهروا فقالوا :الله ورسوله .ثم قال لهم الثانية :فقالوا :الله ورسوله ،ثم
علي فقال :من كنت
قال لهم الثالثة :فقالوا :الله ورسوله ،فأخذ بيد ّ
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ِ
مواله فعلي مواله ،اللهم ِ
وعاد من عاداه ،وانصر من نصره
وال من وااله
ّ

وأخذل من خذله فإنّه منّي وأنا منه ،وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إال

نبي بعدي»(((.
أنّه ال ّ

وهذه القض ّية كانت يوم اخلميس من السنة العارشة للهجرة وقد

مضت عرشة أ ّيام عىل عيد األضحى ،فبعد ما نزلت اآلية املباركة أمر
الرسول بالتو ّقف ونادى املسلمون بأعىل أصواهتم أصحاهبم

الركب بالعودة إىل املكان الذي تو ّقف فيه الرسول،
الذين تقدّ موا ّ
إىل أن زالت الشمس وأ ّذن املؤ ّذن ّ
فصل الرسول صالة الظهر

ّ
وصل املسلمون خلف رسول اهلل ثم رشع النبي يف
اخلطبة.

ونظر النّاس إىل رسول اهلل وهو يلتفت حوله ،وكأنّه يبحث

عيل وما إن وقع نظره الرشيف عليه التفت إليه فأخذ بيده
عن ّ
ورفعها حتى بان بياض أبطيهام ،وشاهدمها مجيع القوم فارتفع صوت

الرسول وقال« :أ ّيها النّاس من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم؟
قالوا :الله ورسوله أعلم ،فقال النبي :الله موالي ،وأنا مولى المؤمنين،

فعلي مواله» وكررها ثالث
كنت مواله
وأولى منهم بأنفسهم ،ثم قال :فمن ُ
ّ
ِ
مرات ،ثم رفع رأسه نحو السامء داعي ًا« :ال ّلهم ِ
وعاد من
وال من وااله
وأحب من أح ّبه وأبغض من أبغضه وأنصر من نصره وأخذل من خذله
عاداه،
ّ

الحق معه حيث دار».
وأدر ّ

((( تفسری العیايش ،ج ،1ص .332
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ثم قال« :أال فليبلغ الشاهد الغائب».

يتفرقوا نزلت اآلية املباركة:
و ّملا انتهت خطبته والناس بعدُ مل ّ

يت َلك ُُم ْ ِ
ال ْس َل َم
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ ْت َ ْم ُ
<ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
ِدينًا> (املائدة.)3:

فقال« :الله أكبر الله أكبر على إكمال الدّ ين وإتمام النّعمة ورضى

الرب برسالتي والوالية لعلي من بعدي».
ّ

عيل ليهنّئوه عىل هذا املقام الذي نال من ِقبل
فتقدّ م النّاس إىل ّ

دون أصحاب
الباري تعاىل وممّن تقدّ م لتهنئته أبو بكر وعمر ،وقد ّ
احلديث والتاريخ والسري هذه الكلمة من عمر «بخ بخ لك يا بن أبي

طالب أصبحت وأمسيت موالي ومولى ّ
كل مؤمن ومؤمنة».

حسان بن ثابت شعره املعروف الذي مطلعه:
وأنشد ّ
بخم واسمع بالرسول مناديا
ينادهيم يوم الغدير نب ّيهم
ّ

ويروى ّ
حسان
النبيّ ملا سمعه ينشد هذه األبيات قال له« :يا ّ
أن ّ

ال تزال مؤ ّيد ًا بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنّا بلسانك»(((.

اخلدري قال :نزلت هذه اآلية
الشوكاين يف كتابه عن أيب سعيد
وذكر
ّ
ّ

للخوارزمي ،ص  ،135تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي ،ص  ،35فرائد السمطني،
((( املناقب
ّ
ج ،1ص  64ـ  ،75جممع الزوائد للهيثمي ،ج ،9ص  ،108 - 105اخلصائص للنسائي ،ص
 ،150شواهد التنزيل للحسكاين ،ج ،1ص  ،257 - 249الفصول املهمة البن الصباغ املالكي،
ص  ،39مسند أمحد بن حنبل ،ج ،4ص  ،281أسباب النزول للواحدي النيسابوري ،ص،170
تفسري الفخر الرازي ،ج  ،12ص 49االحتامل العارش.
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الر ُس ُ
عيل بن أيب
< َيا َأ ُّ َيا َّ
ول َب ِّلغ >...عىل رسول اهلل يوم غدير ّ
خم يف ّ

طالب.(((

والعامة
اخلاصة
تواتر حديث الغدير عند
ّ
ّ
نقل ّ
األميني احلديث يف كتابه((( عن مائة وعرشة من
العلمة
ّ
الصحابة ،وعن ثالثامئة وستني من العلامء واألدباء املسلمني ممّا ال
يدع جماالً للشك يف ّ
أن حديث الغدير واحد من أوثق األحاديث
املتواترة.
وثامنية وعرشين تفسري ًا أو أكثر ،فراجع كتاب الغدير ((( ،وإحقاق

(((
للتعرف عىل املصادر الكثرية من كتب التفسري واحلديث وعىل
احلق ّ ،

أسامء الرواة واملحدّ ثني وأسانيد األحاديث والطرق املختلفة.

تفسريات وتؤيالت آية التبليغ
نعم ّ
إن العلامء واملفرسين ذكروا اآلية ونزوهلا بعدّ ة أحاديث ،منها
خم لك ّن بعضهم امتنع من قبول ذلك إ ّما
عيل يوم غدير ّ
نزوهلا يف ّ
وبعض تو ّقف،
خوف ًا من الظروف التي كانت حتيطه ،أو ألمر آخر!
ٌ
عيل إال أنّه ناقش يف قول الرسول
ٌ
وبعض قبِل بنزوهلا يف ّ
بعد نزول اآلية« -ال ّلهم وال من وااله وعاد من عاداه »...بأنّه ال يدّ ل(((فتحالقدير،الشوكاين،ج،2ص.88وكذايفالدراملنثوريفالتفسرياملأثور،السيوطي،ج،3ص.117
((( الغدير ،األميني ،ج ،1ص ،14ص ،62ص.73
((( الغدير ،األميني ،ج ،1ص.214
احلق ،املرعيش ،ج ،2ص ،415ج ،6ص.347
((( إحقاق ّ
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عىل الوالية واخلالفة ،وستأيت مناقشتهم عن قريب إن شاء اهلل تعاىل.
الشافعي يف كتابه،
احللبي
وممن ذكر قض ّية الغدير برهان الدّ ين
ّ
ّ
وإليك نص كالمه:
"و ّملا وصل إىل ٍّ
خم بقرب رابغ،
حمل بني مكّة واملدينة يقال له غدير ّ

كرم اهلل وجهه."...
عيل ّ
مجع الصحابة وخطبهم خطبة ّبي فيها فضل ّ

إىل أن قال" :ثم ّ
ووص بأهل بيته فقال« :إنّي
حث عىل
التمسك بكتاب اهلل ّ
ّ

علي
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا ّ
كرر عليهم «ألست أولى بكم
الحوض» ،وقال يف ّ
كرم اهلل وجهه ّملا ّ
عيل ّ
حق ّ

من أنفسكم» ثالث ًا ،وهم جييبونه بالتّصديق واالعرتاف ،ورفع يد

فعلي مواله ،ال ّلهم وال من وااله،
عيل كرم اهلل وجهه وقال« :من كنت مواله
ّ
ّ

وأحب من أح ّبه ،وأبغض من أبغضه ،وانصر من نصره ،وأعن
وعاد من عاداه،
ّ

الحق معه»".
من أعانه واخذل من خذله ،وأدر ّ

أن عل ّي ًا
متسكت به الشيعة واإلمام ّية والرافضة عىل ّ
ثم قال" :وهذا أقوى ما ّ

كرم اهلل وجهه أوىل باإلمامة من ّ
نص رصيح عىل خالفته
كل أحد ،وقالوا :هذا ّ

سمعه ثالثون صحابي ًا وشهدوا به."...

وأنا
إىل أن قال" :وقول بعضهم من زيادة «اللهم وال من واالهّ »...

الذهبي كثري ًا منها .وقد
صحح
موضوعة ،مردو ٌد ،فقد ورد ذلك من طرق ّ
ّ

أن عل ّي ًا كرم اهلل وجهه قام خطيب ًا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال« :أنشد
جاء ّ
خم إال قام وال يقوم رجل يقول ُأنبئت أو بلغني ّإل
الله من شهد يوم غدير ّ
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

79

80

غیلبتلا ةیآ لوح ةرظن
ٌ
رجل سمعت أذناه ووعى قلبه» ،فقام سبعة عرش صحاب ّي ًا ،ويف رواية ثالثون
صحاب ّي ًا ،ويف املعجم الكبري ستة عرش ،ويف رواية اثنا عرش ،فقال« :هاتوا ما

سمعتم» ،فذكروا احلديث ومن مجلته «من كنت مواله فعلي مواله» ،ويف

رواية «فهذا مواله».

وعن زيد بن أرقم قال :كنت ممّن كتم ،فذهب اهلل ببرصي وكان
عيل كرم اهلل وجهه دعا عىل من كتم ،ثم قال :و ّملا شاع قوله« من كنت
ّ

الفهري
مواله »...يف سائر األمصار وطار يف مجيع األقطار بلغ احلرث بن نعامن
ّ

فقدم املدينة فأناخ راحلته عند باب املسجد فدخل والنبي جالس وحوله
حممد إنّك أمرتنا أن نشهد أن ال
أصحابه فجاء حتى جثا بني يديه ،وقال :يا ّ

إله ّإل اهلل ،وأنّك رسول اهلل فقبلنا ذلك منك ،وأنّك أمرتنا أن ّ
نصل يف اليوم

ونحج البيت فقبلنا
والليلة مخس صلوات ونصوم شهر رمضان ونزكي أموالنا
ّ

عمك ففضلته ،وقلت:
ذلك منك ،ثم مل ترض هبذا حتى رفعت
بضبعي ابن ّ
ّ
فامحرت عينا رسول
«من كنت مواله فعلي مواله» ،فهذا يشء من اهلل أو منك
ّ
اهلل وقال« :والله الذي ال إله ّإل هو ،إنّه من الله وليس منّي» قاهلا ثالث ًا،

احلق من عندك ،ويف رواية اللهم
فقام احلرث وهو يقول :ال ّلهم إن كان هذا هو ّ

حممد حق ًا فأرسل علينا حجارة من السامء أو ائتنا بعذاب
إن كان ما يقول ّ

أليم ،فواهلل ما بلغ باب املسجد حتى رماه اهلل بحجر من السامء فوقع عىل رأسه

ِ ِ
فخرج من دبره فامت وأنزل اهلل تعاىل< :س َأ َل سائِ ٌل بِع َذ ٍ ِ
ين َل ْي َس
اب َواق ٍع * ل ْلكَاف ِر َ
َ
َ َ
َل ُه َدافِ ٌع>(املعارج. )1 :

وكان ذلك اليوم الثامن عرش من ذي احلجة وقد أختذت الروافض هذا اليوم
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عيد ًا"(((.

نص كالمه ثم بدأ بالر ّد عىل الروافض بزعمه ذكر بعضها الفخر
هذا ّ

الرازي يف تفسريه(((.
ّ

وهذه أسامء بعض علامء العا ّمة الذين ذكروا نزول آية <سأل سائل>

عيل:
وارتباطها بوالية اإلمام ّ

النيسابوري (يف تفسري الكشف والبيان).
الثعلبي
1.أبو إسحاق
ّ
ّ

احلسكاين يف كتابه
2.احلافظ عبيد اهلل بن عبد اهلل املعروف باحلاكم
ّ

شواهد التنزيل.

القرطبي يف تفسريه املتوىف سنة .567
3.أبو بكر حييى
ّ

احلنفي يف تذكرته:
اجلوزي
4.شمس الدّ ين أبو املظ ّفر سبط ابن
ّ
ّ
ص .37
5.حممد رشيد رضا صاحب تفسري املنار :ج 6ص.383

وغريهم يف كتبهم التفسري ّية واالخبار ّية ،ومع ذلك يشكّك ابن

تيم ّية كعادته وكم من القضايا الواضحة املتفقة عند أسالفه قد أنكرها

نتيجة إشكاالت واهية أمثال إشكاالته عىل اآلية املذكورة التي نقلها
((( السرية احللبية ،ج ،3ص.274
احلق،
(((
وللتعرف عىل مصادر أخرى فراجع كتاب الغدير لألميني ،ج ،1ص .239إحقاق ّ
ّ
حجة الوداع وتفسري آيات
املرعيش ،ج ،2ص ،492ج 6ص .358آيات الغدير :بحث يف خطبة ّ
الغدير ،مركز املصطفى ،ص.285
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ّ
األميني يف غديره((( ور ّدها ونحن نذكر واحد ًا منها فقط ومن
العلمة
ّ
أراد امتام الفائدة فلرياجع.

إن سورة املعارج م ّك ّية باتفاق أهل العلم فيكون نزوهلا قبل واقعة
قالّ " :

الغدير بعرش سنني أو أكثر من ذلك".

واجلوابّ :
إن املتي ّقن من معقد اإلمجاع املذكور هو نزول السورة
بمكّة ال ّ
أن مجيع آياهتا نزلت بمكّة فيمكن أن يكون خصوص هذه

اآلية مدن ّي ًا كام يف كثري من آيات بعض السور وال يرد عليه ّ
أن املتي ّقن من

كون السورة م ّك ّية أو مدن ّية هو كون مفاتيحها أو اآلية التي انتزع منها
اسم السورة كذلك.

مناقشة احللبي
الشافعي يف سريته وكذلك أمثاله كصاحب
احللبي
أ ّما مناقشتنا مع
ّ
ّ
املنار فنقول:
أ ّما قوله يف آخر كالمه "وقد اختذت الروافض هذا اليوم عيد ًا ومن صام

يوم ثامين عرش ذي احلجة كتب اهلل له صيام ستّني شهر ًا" ثم قال" :قال بعضهم:
كذب فقد ثبت يف الصحيح ما
قال احلافظ الذهبي :هذا احلديث منكر جدّ ًا ،بل ٌ

أن صيام شهر رمضان بعرشة أشهر فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل
معناه ّ

ستّني شهر ًا هذا باطل" هذا كالمه.

أقولّ :أيا احللبي ،لقد ورد فضل صوم يوم الغدير وما له من

((( الغدير ،األميني ،ج ،1ص 247ـ .266
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األجر اجلزيل والثواب الوافر الكثري ّ
وأن صومه يعدل ستّني سنة

عن طريق أسالفك ومواليك وعن طريق العرتة الطاهرة أهل البيت
املعصومني. 

والبغدادي ،واحلسكاين ّ،وابن
واخلوارزمي،
احلمويني،
ولقد ذكره
ّ
ّ
ّ

عساكر ،واملغازيل ّ،وغريهم ،فمن ذلك ما جاء يف فرائد السمطني

للحمويني أنّه قال:
ّ

"أخربنا الشيخ اإلمام عامد الدّ ين عبد احلافظ بن بدران بقراءيت عليه

بمدينة نابلس يف مسجده قلت له :أخربك القايض أبو القاسم عبد الصمد

األنصاري احلرستانيه إجازة؟ فأ ّقر به قال :أنبأنا
حممد ابن أيب الفضل
ّ
بن ّ
الفراوي إجازة ،قال :أنبأنا شيخ السنّة أبو
حممد بن أيب الفضل
ّ
أبو عبد اهلل ّ
بكر أمحد بن احلسني البيهقي احلافظ ،قال :أنبأنا احلاكم أبو عبد اهلل احلافظ،

الزبريي عبد اهلل
النوري (أبو يعىل
قال :حدّ ثني أبو يعيل الزبري بن عبد اهلل
ّ
ّ

النوري) أنبأنا أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل الب ّزاز ،أنبأنا عيل بن سعيد الر ّق ّي
ّ
الوراق ،عن شهر
أنبأنا محزة بن ربيعة
القريش [عبد اهلل بن] شوذب عن مطر ّ
ّ

احلجة
بن حوشب عن أيب هريرة قال :من صام يوم الثامن عرش من شهر ذي ّ
عيل
كتب اهلل له صيام ستّني سنة وهو يوم غدير ّ
خم ملا أخذ النبي بيد ّ
كنت مواله فعلي مواله ،اللهم وال من
صلوات اهلل عليه وآله فقال« :من ُ
وااله ،وعاد من عاداه وانصر من نصره».

فقال عمر بن اخلطاب :بخ بخ لك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل
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كل مسلم"(((.

يقص صاحب الغدير -جزاه
إذ ًا للحديث أسانيد خمتلفة وكثرية ومل ّ

اهلل خري اجلزاء عن اإلسالم وأهله خري جزاء املحسنني -يف تصحيح
ور ّد عىل من يقول ّ
بأن احلديث
لتتم ّ
احلجة عىل اخلصمَ ،
رجال سنده ّ
الذهبي ومن تابعه كابن كثري يف تارخيه (((.
منكر كاحلافظ
ّ
ٌ

تنبيه يف :صوم يوم الغدير يعدل صوم ستني شهر ًا
وقد يقال :كيف يعدل صوم يوم الغدير ستني شهر ًا فذلك يستدعي
املستحب عىل الواجب.
تفضيل
ّ

ولكنّا نقول :قد ورد عن طرق العا ّمة أحاديث كثرية بالنسبة إىل

املستحب وماله من األجر والثواب األكثر من
الصلوات والصوم
ّ
الواجب ،وإليك بعض الشواهد.

1.حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنام صام

الدهر (((.

((( فرائد السمطني للحمويني ،ج 1الباب  ،13ص  .77املناقب للخوارزمي ،ص  ،156الفصل
 14ح ،184ابن املغازيل يف مناقبه ،ص  ،18ح ،23والبغوي يف تارخيه ،ج ،8ص ،284احلسكاين
يف شواهد التنزيل ،ج ،1ص  200ـ  ،203ح 213عند تفسري آية اإلكامل ،وابن عساكر يف ترمجة
اإلمام عيل حتت رقم ( )577عن تاريخ دمشق ،ج ،2ص 75و ،76الغدير ،ج ،1ص.401
((( تاريخ ابن كثري ،ج ،5ص .214
((( هذا احلديث أخرجه مسلم بعدة طرق يف صحيحه :ج 1ص ،323تاريخ بغداد :ج3
ص ،269ج 8ص  ،284ابن ماجه يف سننه :ج 1ص  ،546الدارمي يف سننه :ج 2ص 21أمحد
يف مسنده :ج 5ص  417ـ  ،419السيوطي يف اجلامع الصغري :ج 2ص ،79أيب داود يف سننه:
ج 2ص  324حديث .2432 ،2432
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ّ 2.
أن الصيام يف أيام العرش من ذي احلجة يعدل صيام سنة وليله فيها

بليلة القدر(((.

وغريها من طرقهم فض ً
ال عن طرقنا.

تأويالت كلمة (املوىل)
وأ ّما ما ذكره احللبي يف سريته ونقله كالم ابن حجر اهليتمي يف
أن الر ّد عليهم في ذلك من وجوه ،فهذه الوجوه
صواعقه قائالً« :وذكرت ّ
ك ّلها ضعيفة واهية أوهن من بيت العنكبوت ،وقد ذكر صاحب المنار هذه
ٍ
معان وال تدّ ل على ما
أن كلمة (مولى) تدّ ل على عدّ ة
الوجوه أيض ًا ومنهاّ :

التعرض
تعرضنا إلى بعض مناقشة القوم عند ّ
تزعمه الشيعة من اإلمامة .وقد ّ

آلية <إِن ََّم َولِ ُّيك ُُم اللَُّ َو َر ُسو ُل ُه(>...املائدة »)56:فراجع.

ٍ
معان
ولقد ذكر سبط ابن اجلوزي يف كتابه (تذكرة اخلواصه) عرشة

نص كالمه وترجيحه املعنى العارش:
لكلمة (املوىل) ونحن نذكر ّ

"العارش :بمعنى األوىل ،قال اهلل تعاىلَ < :فا ْل َي ْو َم َل ُي ْؤ َخ ُذ ِمنك ُْم فِدْ َي ٌة َو َل ِم َن
ِ
ين َك َف ُروا َم ْأ َواك ُُم الن َُّار>(احلديد( )15:أي أوىل بكم وإذا ثبت هذا مل جيز محل لفظة
ا َّلذ َ

عيل
الرق؛ ّ
املوىل يف هذا احلديث عىل مالك ّ
ألن النبي مل يكن مالك ًا لرق ّ

ألن علي ًا
لعيل ،وال عىل املعتق؛ ّ
حقيقة ،وال عىل املوىل املعتق؛ ألنّه مل يكن معتق ًا ّ

كان حر ًا ،وال عىل النّارص؛ ألنّه كان ينرص من ينرص رسول اهلل وخيذل

ألن احللف يكون بني
من خيذله ،وال ابن العم؛ ألنّه كان ابن عمه وال عىل احلليف ّ
((( اخرجه ابن ماجة يف سننه :ج 1ص ،551الغزايل يف إحياء العلوم :ج 1ص .227
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الغرماء للتعاضد والتنارص وهذا املعنى موجود فيه وال عىل ّ
املتول لضامن اجلريرة

ملا قلنا :إنّه نسخ ذلك وال عىل اجلار ألنّه يكون لغو ًا من الكالم وحويش منصبه

الكريم من ذلك ،وال عىل الس ّيد املطاع؛ ألنّه كان مطيع ًا له يقيه بنفسه وجياهد بني

فتعي الوجه العارش :وهو
يديه واملراد من احلديث الطاعة املحضة املخصوصةّ ،

فعيل أوىل به)"(((.
األوىل ومعناه (من ُ
كنت أوىل من نفسه ّ

وأ ّما صاحب الغدير فذكر ما يقارب سبعة وعرشين معنى لكلمة
(املوىل) وفنّدها بأد ّلة واضحة الداللة ،ثم قال قدس" :إذ ًا فليس للموىل
معنى واحد ًا وهو األوىل باليشء ،وختتلف هذه األولو ّية بحسب االستعامل
ّإل
ً

يف ّ
اللفظي املستدعي
معنوي وهو أوىل من االشرتاك
كل من موارده ،فاالشرتاك
ّ
ّ
بنص ثابت واملنف ّية باألصل املحكم ،وقد سبقنا إىل
ألوضاع كثرية غري معلومة ّ

بعض هذه النظر ّية شمس الدّ ين ابن البطريق يف العمدة((("(((.

ثم قال ّ
العلمة
ألن
األميني" :توجد قرائن متّصلة ومنفصلة عىل ذلك ّ
ّ
ّ

لألمة« :من كنت
الرسول الذي هو أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،إذا قال ّ
أن السلطان إذا
مواله» ال يفهم منه يف العرف ّإل الوالية والسلطنة اإلهل ّية ،كام ّ
قال للرع ّية :من كنت مواله ،فابني أو أخي أو ابن عمي مواله ال يفهم منه عند

العرف األولو ّية إال السلطنة ،وتعيني اخلليفة لنفسه ورصاحته بل كامل الرصاحة
باعتبار صدر اخلرب ،وهو قوله« :ألست أولى بكم من أنفسكم؟»

((( تذكرة اخلواص ،ابن اجلوزي ،ص.37
((( العمدة ،ابن بطريق ،ص .56
((( الغدير ،األميني ،ج ،1ص 362و ،363وإحقاق احلق ،ج ،2ص .466
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ّ
فإن االستفهام يف املقام ليس إال للتقرير ،فهو أخذ منهم
الرب تعاىل بقوهلم( :اللهم نعم)
اإلقرار ّأوالً بواليته عليهم من قبل
ّ
فأي قرينة
ثم قال بعد إقرارهم بالوالية «من كنت مواله فعلي مواله»ّ ،
أجىل وأوضح منه يف ّ
أن املراد من هذه الوالية :الوالية والسلطنة
اإلهل ّية (((.

أن القرائن متعدّ دة منها:
واحلاصل ّ
«ألست أولى بكم
القرينة األوىل :مقدّ مة احلديث وهي :قوله:
ُ
من أنفسكم» ،ثم ّفرع عىل ذلك قوله« :من كنت مواله فعلي مواله».
القرينة الثانية :ذيل احلديث ،وهو قوله« :اللهم وال من وااله،

وعاد من عاداه ،وانصر من نصره وأخذل من خذله» ،وهذه األلفاظ ال تلتئم
إال مع معنى األولوية املالزمة لإلمامة.

القرينة الثالثة :قوله« :يا أيها النّاس بم تشهدون» قالوا :نشهد أن
ال إله إال اهلل ،قال« :ثم مه؟» قالواّ :
وأن حممد ًا عبده ورسوله قال« :فمن

وليكم؟» قالوا :اهلل ورسوله موالنا.

عيل فأقامه فقال« :من يكن الله ورسوله مواله
ثم رضب بيده إىل عضد ّ

فإن هذا مواله» احلديث.
ّ

القرينة الرابعة :قوله عقيب لفظ احلديث« :الله أكبر على

احلق للتسرتي ،ج ،2ص  ،470ج3
((( الغدير ،األميني ،ج ،1ص  -370ص .381إحقاق ّ
ص 322ـ  ،327ج 6ص ،226ص.304
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ويتم النّعمة و ُيريض
إكمال الدّ ينّ »...
فأي معن ًا تراه يكمل به الدينّ ،

الرب يف عداد الرسالة غري اإلمامة التي هبا متام أمرها وكامل نرشها
ّ

وتوطيد دعايمها ،فالناهض بذلك العبء املقدّ س أوىل النّاس منهم
بأنفسهم.

القرينة اخلامسة :قوله قبل بيان الوالية« :كأنّي دعيت فأجبت»(((،
حياذر أن يدركه
مهمة
ُ
وهو يعطينا عل ًام بأنّه كان قد بقي من تبليغه ّ
األجل قبل اإلشادة هبا ومل يذكر بعد هذا االهتامم إال والية أمري

املؤمنني ووالية عرتته الطاهرة الذين ُيقدمهم هو ،فهل من اجلائز

املرصح هبا يف
أن تكون ّ
املهمة املنطبقة عىل هذه الوالية إال معنى اإلمامة ّ
غري واحد من الصحاح وهل صاحبها إال أوىل النّاس بأنفسهم.

(بخ ّ
القرينة السادسة :قول الشيخنيّ :
بخ لك يا عيل أصبحت

وأمسيت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة).

القرينة السابعة :قوله بعد بيان الوالية :فليب ّلغ الشاهد الغايب،
أوحتسب أنّه يؤكّد هذا التأكيد يف تبليغ الغائبني أمر ًا ِ
علمه ّ
كل فرد
َ

منهم بالكتاب والسنة من املواالة واملح ّبة والنّرصة بني أفراد املسلمني؟!
أم أنّه يريد بذلك االهتامم واحلرص عىل بيانه أمر ًا آخر هو اإلمامة
وإكامل الدّ ين هبا ،وما فهم احلضور من لفظه إال تلك.

القرينة الثامنة :قوله بعد إبالغ الوالية :اللهم أنت شهيد

((( أو« :أنّه يوشك أن أدعى فأجيب» ،أو« :أال وإنّي أوشك أن أفارقكم».
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عليهم ّأن قد ب ّلغت ونصحت فاإلشهاد عىل األ ّمة بالبالغ والنّصح
يستدعى أن يكون ما ب ّلغه ذلك اليوم أمر ًا جديد ًا مل يكن قد
ب ّلغه قبل.

احلب
مضاف ًا إىل أن بق ّية معاين املوىل العا ّمة بني أفراد املسلمني من
ّ
عيل خاصة
والنّرصة ال
تتصور فيها ّ
ّ
أي حاجة إىل اإلشهاد عىل األ ّمة يف ّ
إال أن تكون فيه عىل احلدّ الذي ب ّيناه.

القرينة التاسعة :احتجاج أمري املؤمنني بيوم الغدير من أجل

إثبات خالفته ،وهذا ر ٌّد عىل صاحب املنار واحللبي صاحب السرية
وأسالفه حيث قالواّ :
حيتج بذلك عىل القوم
بأن عيل بن أيب طالب مل ّ
يف مطالبته للخالفة ،وإليك األدلة الكافية يف الرد عليهم من مصادرهم

لتتم احلجة عىل اخلصم ،فمن ذلك:

الرحبة بعد أن آلت إليه
1.احتجاج أمري املؤمنني باحلديث يوم ّ
فأي حجة
اخلالفة رد ًا عىل من نازعه فيها وإفحام القوم ّملا شهدوا بهّ ،

له يف املنازعة باخلالفة يف املعنى الذي ال يالزم األولوية عىل النّاس من
احلب والنّرصة(((.
ّ

وذكر البغدادي يف تارخيه" :عن عبد الرمحن بن أيب ليىل قال :سمعت

علي ًا ـ بالرحبة ـ ينشد النّاس من سمع رسول اهلل يقول« :من كنت مواله
((( اإلصابة يف تفسري الصحابة ،ج ،1ص 305يف ترمجة حبيب بن بديل ،اخلصائص للنّسائي-
حتقيق الشيخ املحمودي -ص  ،173و ،174مسند أمحد بن حنبل ،ج ،4ص ،370أسد الغابة،
ابن أثري ،ج ،3ص.307
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فعلي مواله »...فقام اثنا عرش بدري ًا ،فشهدوا.((("..

وقد ذكر حمقق تاريخ بغداد مصطفى عبد القادر مصادر هلذا احلديث(((،

وراجعت بنفيس بعض هذه املصادر املذكورة كمسند أمحد ،واملستدرك

وأسمى املناقب ،وكفاية الطالب ،واخلصائص ،واملناقب فرأيتها كام ذكر.
2.مناشدة أمري املؤمنني يوم الشورى سنة  23أو  24من اهلجرة.

فقد ذكر اخلوارزمي يف مناقبه وابن عساكر يف تارخيه عن أيب الطفيل

عامر بن واثلة قال" :كنت عىل الباب يوم الشورى فارتفعت األصوات
بينهم فسمعت علي ًا يقول" :بايع النّاس أليب بكر وأنا واهلل أوىل باألمر به منه،

ٍ
بعض بالسيف،
فسمعت وأطعت خمافة أن يرجع النّاس كفار ًا برضب رقاب

وأحق به منه ،فسمعت وأطعت
ثم بايع النّاس عمر وأنا واهلل أوىل باألمر منه
ّ

خمافة أن يرجع النّاس كفار ًا يرضب بعضهم رقاب بعض بالسيف ،ثم أنتم

تريدون أن تبايعوا عثامن؟ إذ ًا ال أسمع وال أطيع "...إىل آخر كالمه يف
املناشدة ،فراجع(((.

مفص ً
ال
وذكر احلمويني يف فرائده عن سليم بن قيس اهلاليل اخلرب ّ

فراجع(((.

((( تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي ،ج ،8ص.240- 239
((( مسند أمحد بن حنبل ،ج 2ص ،84ص ،118ص ،119ص .152وصحيح ابن ح ّبان،
ص ،2202واملستدرك ،ج ،3ص ،110ص،134ص .371املناقب للخوارزمي ،ص 157
الفصل  ،14وغريها.
((( املناقب ،اخلوارزمي ،ص  ،313ح ،314تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،ص  ،91ح .1132
((( انظر :فرائد السمطني للحمويني ،ج ،1الباب  ،58ص  312إىل  ،316ففيه زيادة وتفصيل.
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وألجل أال يطول املقام اقترصنا عىل هذا القدر ومن أراد

التوسع يف معرفة املناشدات واالحتجاجات ألمري املؤمنني
بأنم سمعوا احلديث ،فلرياجع
وفاطمةوأصحاب أمري املؤمنني ّ

كتاب الغدير للعالمة األميني(((.

ولالستزادة يف معرفة ما وقع من بعض الصحابة الذين حرضوا

عيل بن أيب طالب
واقعة الغدير وكتموا الشهادة ملا استشهدهم اإلمام ّ

عليها فراجع ما ذكره ابن عساكر يف ترمجة اإلمام (((وكذا ابن أيب
احلديد املعتزيل(((.

وقد ذكر املحقق الشيخ حممد باقر املحمودي جزاه اهلل خري اجلزاء

عدة مصادر للقضية يف هامش تاريخ دمشق فراجع ،ومثله السيد
الشهيد التسرتي يف إحقاق احلق يف اجلزء السادس من صفحة 305
وحتى صفحة .344

وقد ذكرها ابن أثري يف ترمجة عبد الرمحن بن مدلج((( ،وكذا يف كتاب

اإلصابة(((.

وقد ذكر ذلك النّسابة الشهري أمحد بن حييى بن جابر البالذري يف

((( يف :ج ،1ص  ،213 -159وترمجة اإلمام عيل ،تاريخ دمشق ،ابن عساكر ،ج ،2ص.30 - 5
((( ترمجة اإلمام عيل ،ابن عساكر ،ج 2ص.17-15
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،4ص .388
((( أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثري ،ج ،3ص .321
((( اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر ،ج ،2ص.421
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تارخيه(((.

(حديث الغدير يف الشعر)

األول
وألمه ّية حديث الغدير تناقله الشعراء يف أشعارهم منذ اليوم ّ

وعىل رأسهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب حيث يقول:
النبي أخي وصنوي
حممد
ّ
ّ

عمي
ومحزة سيد الشهداء ّ

حممد سكني وعريس
وبنت ّ

منوط حلمها بدمي وحلمي

طر ًا
سبقتكم إىل اإلسالم ّ

عىل ما كان من فهمي وعلمي

وجعفر الذي ُيضحي و ُيميس

وسبطا أمحد ولداي منها

فأوجب يل واليته عليكم
ٌ
ٌ
ثم ويل
ثم
ويل ّ
فويل ّ

يطري مع املالئكة ابن أ ّمي

فأ ّيكم له سهم كسهمي

خم
رسول اهلل يوم غدير
ّ
ملن يلقى اإلله غد ًا بظلمي

((( أنساب األرشاف ،البالذري ،ج 2ص  ،157-156ح.169
ونقل العالمة آية اهلل العظمى السيد املرعيش النّجفي يف حاشيته عىل كتاب إحقاق احلق ،ج،2
(رس العاملني) للعالمة أيب حامد الغزايل يف املقالة
ص ،473وكذا يف ج ،6ص ،305عن كتاب ّ
الرابعة ،ص َ ،16
استقرت احلجة
قول األخري" :اختلف العلامء يف ترتيب اخلالفة -إىل أن قال -ولكن
ّ
من وجهها وأمجع اجلامهري عىل متن احلديث من خطبته يف يوم غدير خم باتفاق اجلميع وهو يقول« :من
كنت مواله فعلي مواله» ،فقال عمر :بخ بخ لك يا أبا احلسن لقد أصبحت موالي وموىل ّ
كل مؤمن

بحب الرياسة ومحل عمود اخلالفة وعقود
ومؤمنة .فهذا تسليم ورىض وحتكيم ثم بعد هذا غلب اهلوى
ّ
البنود وخفقان اهلوى يف قعقعة الرايات واشتباك ازدحام اخليول وفتح األمصار سقاهم كأس اهلوى فعادوا

احلق وراء ظهورهم واشرتوا به ثمن ًا قلي ً
ال فبئس ما يشرتون" .ثم قال السيد
إىل اخلالف األول فنبذوا ّ
املرعيش" :فانظر ّأيا القارئ الكريم! كيف أنطق اهلل لسانه باحلق وأفصح عن الواقع مع ما حيكى عنه
من العصبية واللجاج".
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األنصاري وقد تقدمت اإلشارة إىل شعره،
حسان بن ثابت
ّ
ومنهم ّ

األنصاري س ّيد اخلزرج الصحايب ،وقد
وقيس بن سعد بن عبادة
ّ
أنشد شعره بني يدي أمري املؤمنني بص ّفني وتتضمن هذه األشعار
االعرتاف بإمامة أمري املؤمنني:
وعيل إمـــامنـا وإمــــام
ّ
يوم قال النبي :من كنت موال
النبي عن األ ّمة
إنّام قاله
ُّ

لــسوانا أتى به الـــتنزيل
ُه فهذا مواله خطب جليل
حتم ما فيه قال وقيل

وعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمر بن

القريش ،املتوىف سنة  43هـ أحد دهاة العرب
هصيص ابن كعب بن و ّيل
ّ

بنص القرآن الكريم حيث ذكر احلديث يف شعر
اخلمسة وأبوه هو األبرت ّ

خاطب به معاوية بن أيب سفيان قائالً:
مــعاوية احلــال ال جتهل

إىل أن يقول:
وكم قد سمعنا من املصطفى

(خم) رقى منرب ًا
ويف يوم
ّ
ويف ك ّفه ك ّفه معلن ًا

ألست بكم منكم يف النفوس
ُ
فأنحله

إمرة

املؤمنني

وقال :من كنت موىل له

احلق ال تعدل
وعن ُسبل ّ
عيل
خمصص ًة يف
وصايا
ّ
ّ
ُيب ّلغ والركب مل يرحل

العيل
ينادي بأمر العزيز
ّ
بأوىل؟ فقالوا :بىل فأفعل
من اهلل مستخلف املنحل

فهذا اليوم نعم الو ّيل
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فوال مواليه يا ذا اجلال

ل وعاد معادي أخ املرسل

فبخبخ شيخك ّملا رأى

ُعرى عقد حيدر مل ُتلل

وال تنقضوا العهد من عرتيت
فقال هلم :ويلكم فاحفظوه
وإنّا وما كان من فعلنا

فقاطعهم يب مل يوصل
فمدخله فيكم مدخيل

لفي النار يف الدرك األسفل

إىل آخر شعره.

ويتلوهم شعراء الغدير يف القرن الثاين ومنهم :الكميت بن زيد،

الكويف.
والعبدي سفيان بن مصعب
احلمريي،
والسيد إسامعيل بن حممد
ّ
ّ
ّ

فشعراء الغدير يف القرن الثالث منهم :أبو متّام حبيب بن أوس
عيل اخلزاعي(((.
ّ
الطائي ،ودعبل بن ّ

وباألخص شعراء أهل البيت من القرن
نعم لقد أجاد الشعراء
ّ

الديني
اهلجري إىل هذا القرن -إذ يشرتكون يف هذا املهرجان
األول
ّ
ّ
األول ،ويؤدون دور ًا
العظيم الذي أحتفل به النبي من اليوم ّ

مرشق ًا ومرشف ًا ويعربون عن مشاعرهم وعواطفهم ووالئهم وحبهم

عيل بن أيب طالب جزاهم اهلل خري
جتاه موىل املتّقني أمري املؤمنني ّ

وعيل.
اجلزاء عن اإلسالم وأهله ورزقهم شفاعة حممد
ّ

شعراء غري املسلمني
والعجب أن نجد غري املسلمني واملسيحيني وغريهم قد شاركوا

((( ويمكنك مراجعة كتاب الغدير اجلزء الثاين للمزيد.

العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

ينارحبلا سابع يدهم خیشلا

وعبوا بذلك عن منزلة هذا الرجل العظيم
املسلمني يف نظم القصائد ّ

رجل العدالة وهناك ألوف وألوف من القصائد التي ال يسعنا ذكرها،
غري أنّا نقترص عىل أبيات من قصيدة لألستاذ بولس سالمة الشاعر
املسيحي املعروف يقول فيها:
ّ
عيل
ال ت ُق ْل شيعة ُهوا ُة
ّ
فخرشعب
هوفخرالتاريخال ُ

إىل أن يقول:

املسيحي حتى
احلق يف
جلجل ُ
ّ

عيل نبي ًا
فــإذا لــم يكن ّ

ّ
إن يف كل ُمنصف شيع ّيا
يدّ عيــه ويــصطفيه وليــّا

ِ
فرط ُح ّبه علو ّيا
عُدّ من

فلقد كــان ُخلقه نبـويا

ثم يعود إىل ذكرى الغدير قائالً:
ّ
ِ
حج ِة الوداع اخلطري
عا َد من ّ

موج بحور
ُ
ولفيف احلجيج ُ

نبي
جاء جربيل قائالً :يا ّ

رب ُمري
اهلل ب ّلــغ كــالم ّ

ب ّلغ العائدون بطحاء (خم)

إىل أن يقول:

ّ
فكأن الركبان يف التنور

وأرتقـى مـنرب احلـدائج طه

يشهر السمع للكالم الكبري

الدهر
ثم ّإن ول ّيكم منذ كان
ُ
ّ
كنت مواله حق ًا
يا إهلي من ُ

ِ
نكــري
غــري
فعيل مــواله
َ
ٌ

ّأيا النّاس إنّام اهلل موالكم

ومريي
ومــوالي نــارصي ُ
ِ
طف ً
الدهور
ال حتى زوال
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ِ
وال الذين يوالون
يا إهلي

عــدو ًا ملـن يعـاديه
كــ ْن
ّ

ٍ
عــيل
بضـبع
قاهلا آخــذ ًا َ

الحشعراإلبطنيعنداعتناقالـ

َّ
النبي يرفع بند الـ
فكأن
ّ
عيل
للزمان فضــل
راوي ًا ّ
ّ
ثم يقول هذا الشاعر:

حليفنصريي
انرص
َ
ابن ّ
عميو ْ
ٍ
ٍ
َّ
وخاذل رشير
نكس
كل

رافع ًا ساعد اهلامم اهلصور
ِ
الشهري
ّـزند للزند يف املقام

ِ
ِ
املنصور
ــع ّز عيد ًا للقائد
ِ
الوزير
حق
باسط ًا للعيون ّ

فأتاه املهنئـون عــيون الـ

ـقوم يبـدون آية التوقيـر

بت مــو ًىل للــمؤمنني هنيئ ًا
ّ

للميامني باإلمـــام اجلــدير

جاءه الصحابان يبتدران الـ

عيل فإن
عيدك العيدُ يا
ّ
عقب ذاك الـ
أنزل اهلل آي ًة
َ
ٍ
حراء
وه ُج الرشوق يوم
كان ْ

ـقول ط ً
ال عــىل حقاق العبري

يصمت حسود أو طامس للبدور

ــيوم خت ًام لدينه املربور
ُ
وجالل املغيب يوم الغدير

(((

وختمنا البحث هبذه األشعار املباركة ،وهبذه األد ّلة الشافية الوافية
التي الينبغي أن يبقى بعدها ّ
شك أو ريب يف أحق ّية املوىل أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب باخلالفة واإلمامة بال فصل بعد رسول اهلل،
ّ
اللهم ّإل من مكابر معاند.
((( ديوان عيد الغدير ،الشاعر بولس سالمه ،ص .106
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يوم العهد المعهود والميثاق المأخوذ
الشیخ محمد علي الخاتم

ّ
امللخص:

يستعرض هذا البحث جهة من جهات يوم الغدير املبارك

التي تربز عظمته يف السامء واألرض وذلك من خالل تسليط

الضوء عىل بعض التسميات التي وردت يف الروايات هلذا

اليوم العظيم ،وركّز البحث حول تسميته بيوم العهد املعهود
وامليثاق املأخوذ أو املسؤول باحث ًا حول ماهية هذا امليثاق،
ومن أين ُأخذ؟ ومن الذي أخذه؟ وممن أخذ؟ وكيف يتعامل
مع هذا امليثاق والعهد .خامت ًا البحث بخمس من الوصايا التي
تربز دور املؤمنني جتاه الغدير.

98

أملا قاثيملاو دوهعملا دهعلا موي

احلجة املصادف للثامن
يوم الغدير هو اليوم املبارك من شهر ذي
ّ

عرش منه ،وهو عيد من أعياد اإلسالم ،بل هو أفضلها كام ورد ذلك عن
خم أفضل أعياد ّأمتي،
الرسول األعظم حيث قال« :يوم غدير ّ
ّ

علي بن أبي طالب علم ًا
وهو اليوم ا ّلذي أمرني الله تعالى ذكره بنصب أخي ّ
وأتم على
ألمتي ،يهتدون به من بعدي ،وهو اليوم ا ّلذي اكتمل فيه الدّ ينّ ،
ّ

ّأمتي فيه النّعمة ،ورضي لهم اإلسالم دين ًا»((( وهو أحد األعياد اخلمسة
ا ّلتي جعلت للمسلمني(((.

وال ريب يف أفضل ّية هذا اليوم العظيم املبارك؛ فبنظرة إىل ما ورد من

خاصة هبذا اليوم العظيم ملا وجدت
سرية األنبياء فإنّا نجد منهم عناية ّ
مر التّاريخ.
فيه من أحداث كربى وعظيمة عىل ّ

اليوم العظيم:
الروايات
لنا أن نشري إىل عظمة هذا اليوم ،من خالل عدد من ّ
الواردة يف هذا ّ
الشأن ،وهي كثرية وخمتلفة ،لكنّا ننتخب بعضها ،ونشري
سمي به هذا اليوم من أسامء من ِقبل املعصوم ،وال ّ
شك
إىل ما ّ
ّ
أن يف التّسمية داللة عىل مقدار من املعنى والعظمة هلذا اليوم ،ومن
ٍ
حديث ..« :هو عيد
الصادق يف
الروايات ما ورد عن اإلمام ّ
تلك ّ
الله األكبر ،وما بعث الله نب ّي ًا ّإل وتع ّيد في هذا اليوم ،وعرف حرمته ،واسمه

السادس والعرشون ،ص ،188ح .8روضة الواعظني ،الفتّال
((( األمايلّ ،
الصدوق ،املجلس ّ
النّيسابوري ،ص.102
أن ّ
((( وهي عيد الفطر واألضحى واجلمعة ،واليوم ا ّلذي ال يعىص العبد ر ّبه فيه -ملا ورد من ّ
كل
يوم ال يعىص اهلل فيه فهو عيد ،-وعيد الغدير.
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السماء :يوم العهد المعهود ،وفي األرض :يوم الميثاق المأخوذ والجمع
في ّ

(((
الرواية إىل مقدار العظمة هلذا
المشهود . » ..وال خيفى ما يف إشارة هذه ّ

اليوم ،فيكفي أنّه عيد اهلل األكرب يف قبال عيد الفطر واألضحى اللذين
ورد فيهام ما ورد ،مضاف ًا إىل ّ
أن هلذا اليوم عدّ ة تسميات كام يف هذه

الرواية( :عيد اهلل األكرب ،يوم العهد املعهود ،يوم امليثاق املأخوذ ،يوم
ّ
اجلمع املشهود) فام وراء هذه التّسميات يزيدنا من اال ّطالع عىل مزيد
معرفة لعظمة هذا اليوم:
 .أعيد اهلل األكرب

قد يستنكر بعض املسلمني عندما يطلق عىل هذا اليوم -ال ّثامن عرش
احلجة -أنّه عيد من األعياد غفلة أو عناد ًا!!
من ذي ّ

وأتم فيه النّعمة؛
وكيف ال يكون عيد ًا وفيه قد أكمل اهلل الدّ ين؟! ّ
لنزول آية اإلكامل فيه ،وهو بحدّ ذاته كفيل ّ
بأن يكون هذا اليوم مورد

عناية من املسلمني ،ليكون هذا اليوم يوم فرح ورسور ،ملا فيه من حدث
إكامل الدّ ين بالوالية كام نعتقد ،ومن هنا كانت اليهود تتمنّى أن لو كان

أن رج ً
ال من اليهود قال له [عمر
هذا اليوم عندهم كام يف خرب البخاري " َّ
معرش اليهود -نزلت َّالتذنا
تقرؤونا ،لو علينا
بن اخل ّطاب] :آي ٌة يف كتابِكم
َ
َ

أي آية؟ قال﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم.((("... ﴾..
ذلك اليوم عيد ًا ،قالّ :

((( وسائل ّ
الصلوات املندوبة ،ح.1
الشيعة ،العاميل ،ج ،8ص ،89باب  3من أبواب بقية ّ
((( وإن كان يف تعيني هذا اليوم يف اجلواب فيام بعد تغيري ملا هو واقع وثابت فنسب النّزول إىل يوم
عرفة يوم مجعة .انظر :صحيح البخاري ،ج ،1كتاب اإليامن ،ص .16
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وال نكتفي بالقول بأنّه يوم عيد كباقي األعياد ،بل نقول بأنّه عيد اهلل

األكرب وأفضل األعياد ،كام أرشد إىل ذلك أئمتنا ،كام يف اخلرب عن

الصادق ..« :هو عيد الله األكبر ،وما بعث الله نبي ًا ّإل وتع ّيد في هذا
ّ

السماء :يوم العهد المعهود ،وفي األرض:
اليوم ،وعرف حرمته ،واسمه في ّ

يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود [المسؤول] ((( .(((» ..وهنا نالحظ
ٍ
ّ
وتبادل للتهاين
أن األنبياء ّاتذوا هذا اليوم يوم عيد وفرح ورسور

والتربيك ،فهذا سلوك األنبياء يف هذا اليوم ،ا ّلذي ينبغي أن يشيع بني

املؤمنني ويكثر ،وينبغي أن يتع ّبدوا إىل اهلل تعاىل به ،مع بق ّية ما ورد يف

هذا اليوم من أعامل وأوراد ،وممّا يتع ّبد اهلل به يف هذا اليوم هو معرفة

حق هذا اليوم ومكانته (((.
ّ

 .بيوم العهد املعهود وامليثاق املأخوذ

ورد يف تسمية هذا اليوم بأنّه يوم العهد املعهود وامليثاق املأخوذ،
وهذه التّسمية هلا ما هلا من الدّ الالت ،فام هو هذا العهد ومن ِ
عهد به،

ومن ا ّلذي تل ّقاه ،وكيف وأين ُيتعاهد هذا العهد ،وما هو ذلك امليثاق
إن كان شيئ ًا آخر غري العهد وأين ُأخذ .هذه اإلثارات وغريها نشري
إليها يف هذه األسطر القليلة إن شاء اهلل تعاىل ونستمدّ من اهلل العون.

يف معنى العهد :يقال للمنزل ا ّلذي ال يزال القوم إذا انتأوا ب ُعدوا

((( يف بعض املصادر (املسؤول) ً
بدال عن املشهود .كام يف املقنعةّ ،
الشيخ املفيد ،باب .20
ّ
((( وسائل ّ
الصلوات املندوبة ،ح.1
الشيعة،
العاميل ،ج ،8ص ،89باب  3من أبواب بق ّية ّ
((( وستأيت اإلشارة إىل ّ
استحق أن تصافحه املالئكة يف اليوم عرش مرات.
أن من عرف هذا اليوم
ّ
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الشء بمعنى
عنه رجعوا إليه ،واملعهود هو ا ّلذي ُع ِهد و ُع ِرف ،وتعاهد ّ
تف ّقده وإحداث العهد به (((.

الشيفة نستفيد وجود عهد من اهلل
الروايات ّ
ومن خالل عدد من ّ
تبارك وتعاىل ،قد عهده إىل عباده ك ّلهم ،و ُأعلن ذلك العهد يف األرض

عذر ملعتذر عن جتديد ذلك العهد وااللتزام
يف يوم حمدّ د؛ كي ال يبقى ٌ
الصادق يف
به؛ ويشهد لذلك أخبار عديدة ،منها ما ورد عن اإلمام ّ
ٍ
أن الله ّخلق يوم ًا أعظم حرمة منه [أي:
حديث يقول فيه« :لع ّلك ترى ّ

ثم قال :وليكن من قولكم إذ التقيتم
يوم الغدير]؟! ال والله ،ال والله ،ال واللهّ ،

أن تقولوا :الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم ،وجعلنا من الموفين بعهده إلينا،
والقوام بقسطه ،ولم يجعلنا من
وميثاقنا ا ّلذي واثقنا به ،من والية والة أمره،
ّ

ٍ
ّ
حديث آخر:
والمكذبين بيوم الدّ ين ،(((» ..وكذا قوله يف
الجاحدين

السماء يوم العهد المعهود وفي األرض :يوم الميثاق المأخوذ
«واسمه في ّ

والجمع المشهود».

فام هو هذا العهد وامليثاق؟
ٍ
شك وال ريب ّ
ال ّ
سابق عىل عامل
أن هذا العهد قد وجد يف عامل
الدّ نيا ،وما كان يف عامل الدّ نيا إنّام هو جتديدٌ إىل ذلك العهد ،وذلك العهد
هو ما ذكره القرآن من اإلقرار بالعبود ّية إىل اهلل تعاىل ،وال ّطاعة له
((( قال يف جممع البحرينّ ،
السماء
يسمى في ّ
رحيي ،ج ،3ص« :116وفي الحديث يوم الغدير ّ
الشيخ ال ّط ّ
يوم العهد المعهود .أي اليوم ا ّلذي عهد وعرف» .وانظر :لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،3ص .313
ّ
((( وسائل ّ
الصلوات املندوبة ،ح.1
الشيعة،
العاميل ،ج ،8ص ،90باب  3من أبواب بق ّية ّ
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ّبي ،وتعاهدُ ذلك
ّبي واإلمام املعصوم من بعد الن ّ
وللن ّ
كان من النبي يف يوم الغدير ،وهناك أمر النّاس بتعاهد ذلك امليثاق
والعهد ،يف موضع حمدّ د -ك ّلام زاروا أعظم بقعة عىل وجه األرض وهي
املكرمة -وزمان معلوم  -هو يوم الغدير.-
مكّة ّ

والعالقة بني التّوحيد والوالية وجتديدها ،تكون واضحة عند
الربط من اإلمام
الروايات ّ
الشيفة؛ حيث قد ورد هذا ّ
اال ّطالع عىل ّ
املعصوم كام سنشري إىل ذلك قريب ًا .فأقول:
1.أما كون العهد هو اإلقرار بالعبود ّية

الشيفة عن ذلك
والروايات ّ
فألنّا إذا ما بحثنا يف القرآن العظيم ّ

العهد وامليثاق املأخوذ ،فإنّا سنجد ذلك يف مثل قوله تعاىلَ < :وإِ ْذ َأ َخ َذ
ك ِم ْن َبنِي َآ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
َر ُّب َ
ت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ
َب َل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِ َني>(األعراف ، )172:واآلية

الكريمة واضحة الدّ اللة عىل كون هذا امليثاق قد أخذ يف ذلك العامل،

من مجيع اخللق واآلخذ للميثاق هو اهلل تبارك وتعاىل.

وأ ّما ما ورد يف األخبار فكثري منه ما ورد يف الكايف يف احلديث عن

«فإن الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من المالئكة،
احلجر األسود:
ّ

ولعلي
ولمحمد بالن ّّبوة
بالربوب ّية
ّ
ّ
ّ
لما أخذ الميثاق له ّ
ألن اللهّ 

فأول من أسرع إلى اإلقرار ذلك الملك
بالوص ّية اصطكّت فرائص المالئكةّ ،
لمحم ٍد وآل محمد منه ،ولذلك اختاره الله من
لم يكن فيهم أشدّ حب ًا
ّ
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بينهم وألقمه الميثاق وهو يجيء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد

(((
ّ
الرواية رصحية
لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق»  .وهذه ّ

ولعيل
ّبي بالن ّّبوة
بالربوب ّية وللن ّ
يف كون هذا امليثاق هو اإلقرار ّ
ّ
بالوص ّية .وبعبارة أخرى :اتّباعهم وال ّطاعة هلم طاعة مطلقة (((.
«فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين
وكذا يف قوله يف حديثّ :

فأول من نطق :رسول الله وأمير المؤمنين
يديه فقال لهمَ :من ربكم؟ ّ
ثم قال
فحملهم العلم والدّ ينّ ،
واألئمة صلوات الله عليهم فقالوا :أنت ربناّ ،
ّ

للمالئكة :هؤالء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون،
بالربوب ّية ولهؤالء النّفر بالوالية وال ّطاعة ،فقالوا:
أقروا لله ّ
ثم قال لبني آدمّ :
ّ

نعم ،ر ّبنا أقررنا ،فقال الله للمالئكة :اشهدوا .فقالت المالئكة شهدنا على

ِِ
(((
َ
ش َك َآ َباؤُ نَا ِم ْن
ّأل يقولوا غد ًا< :إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ
ني> أو يقولوا< :إِ َّن َم أ َ ْ
ون>(األعراف )173:يا داود واليتنا
َق ْب ُل َو ُكنَّا ُذ ِّر َّي ًة ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َأ َفت ُْهلِ ُكنَا بِ َم َف َع َل ا ُْل ْبطِ ُل َ

مؤكّدة عليهم في الميثاق»(((.

الروايات الدّ الة عىل ذلك.
وغريها من ّ

((( الكايف ،الكليني ،ج ،4ص ،186باب بدء البيت وال ّطواف ،ح.3

ِ
ِ
ِ
ْ ِ
الر ُس َ ُ
ش ٍء َف ُر ُّدو ُه إِ َل اللَِّ
((( < َيا َأ َ ُّيا ا َّلذ َ
ين َآ َمنُوا َأطي ُعوا اللََّ َو َأطي ُعوا َّ
ول َوأو ِل َال ْم ِر منْك ُْم َفإِ ْن َتنَا َز ْعت ُْم ِف ْ َ
َوالرس ِ
ُون بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالَ ِخ ِر َذلِ َ
ك َخ ْ ٌي َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِو ًيل>(النساء.)59 :
ول إِ ْن ُكنْت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك م ْن َبني َآ َد َم م ْن ُظ ُه ِ
<وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َ
وره ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم
((( إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة األعراف يف اآلية َ :172
ِِ
ِ ِ
ني>.
َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ
ت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َب َل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْلق َي َامة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافل َ

والكريس ،ح.7
((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،133باب العرش
ّ
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ّبي يف بيعة الغدير
2.وأما تعاهد ذلك فكان من الن ّ

ّبي ،بأن يب ّلغ ما
وهذا ّبي عند اال ّطالع عىل األمر
اإلهلي للن ّ
ّ
احلج فإنه كان قد فرغ منه
أنزل إليه .مع أنّه قد ب ّلغ الدّ ين ك ّله -حتّى ّ

ثم نزل األمر بالتّبليغ وأخذ البيعة ،من
وع ّلم املسلمني أحكامهّ ،-
ينصبه تنصيب ًا رسمي ًا ،فقد حان أوان أخذ
أنّه ال بد له من خ َلف ّ
البيعة له من مجيع املسلمني ،فكان ذلك يف يوم الغدير

(((

 ،بحيث ّ
إن

أخذ البيعة لألمري يف ذلك اليوم من املكانة بمكان؛ ألنّه < َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ْل َف َم
َب َّلغ َْت ِر َسا َل َت ُه.(((>..

ويشهد لذلك ما ورد يف اخلرب ّ
أن جربئيل نزل عىل النّبي قبيل

إن الله ّ
السالم ويقول
محمد! ّ
ّ
جل اسمه يقرؤك ّ
حجة الوداع ،فقال له« :يا ّ

لك :إنّي لم أقبض نب ّي ًا من أنبيائي وال رسوالً من رسلي ّإل بعد إكمال ديني

مما تحتاج أن تب ّلغهما
وتأكيد ّ
حجتي ،وقد بقي عليك من ذاك فريضتان ّ
الحج ،وفريضة الوالية والخالفة من بعدك .(((»..فخرج
قومك :فريضة
ّ

احلج وأعلمهم مناسكهم تفصيالً ،ويف طريق رجوعه
ّبي إىل ّ
الن ّ

فلم بلغوا
إىل املدينة امتثل األمر اآلخر وهو التّنصيب لألمريّ ،
ّبي ،وخطب فيهم خطبته املعروفة فابتدأها
الغدير استوقفهم الن ّ
ثم عطف عىل ذلك أمر الوالية
بام يتع ّلق بأمر التّوحيد يف كالم طويلّ ،
ثابت ولست هنا يف صدد إثباته.
((( كام هو ٌ

ك ِم َن الن ِ
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
َّاس إِ َّن
ك َوإِ ْن ْل َ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
((( < َيا َأ َ ُّيا َّ
ِ
ِ
ين>(املائدة.)67 :
اهللَ َل َ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ

((( االحتجاج ،ال ّطربيس ،ج ،1ص.133
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مهمة ،فراجع اخلطبة
لعيل بن أيب طالب وغري ذلك من مطالب ّ
ّ
واستزد(((.

الشيفة -بتعاهدهم العهد ،ا ّلذي
ّبي هو بنفسه رشع -يف اخلطبة ّ
فالن ّ
قطع عليهم يف عامل ّ
والربوب ّية له ،وتعاهدهم
الذر ،املتع ّلق بالتوحيد ّ
أمر الوالية بال ّطاعة له ولألمري املأخوذ عليهم يف عامل ّ
الذر،

يسمى يف األرض بيوم امليثاق املأخوذ
فكان هذا اليوم -يوم الغديرّ -
واجلمع املشهود أو املسؤولّ ،
مرتني
أقرت بذلك يف ّ
ألن تلك احلشود ّ

ّبي يصوغ ذلك اإلقرار وهم ير ّددون من
عىل األقل ،فكان الن ّ
بعده.

ّ
والشاهد عليهم
وهم شاهدون ذلك اإلقرار ومشهود عليهم
ّبي ،واألمري،
هو اهلل- وكفى به شاهد ًا ،-والن ّ

وجربائيلّ ،
وكل من أنكر منهم وض ّيع -فض ً
تعمد تضييع
عم إذا ّ
ال ّ

هذا اليوم وما جرى فيه -فهو مسؤول عن ذلك يف الدّ نيا واآلخرة،

َث َفإِن ََّم َينْك ُ
وسينتقم اهلل منه < َف َم ْن َنك َ
ُث َع َل َن ْف ِسهِ>((( ،ويراد من النّكث:
هو النّقض ،أي نقض البيعة مع النّبي ،فمن نقض هذه البيعة ّ
فإن
بنصها الكامل يف تسعة من املصادر املعتربة املتداولة بأسانيد متّصلة ،منها
((( وقد وردت اخلطبة ّ
رواية االحتجاج ،ج ،1ص 133بعنوان :احتجاج النبي يوم الغدير عىل اخللق ك ّلهم -ويف
غريه من األيام -بوالية عيل بن أيب طالب ،من بعده ولده من األئمة املعصومني صلوات اهلل
عليهم أمجعني.
ِ
َث َفإِ َّن َم َينْك ُ
ون اهللَ َيدُ اهللِ َف ْو َق َأ ْي ِد ِهي ْم َف َم ْن َنك َ
ين ُي َبايِ ُعون َ
ُث َع َل َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ ْو َف بِ َم
َك إِن ََّم ُي َبايِ ُع َ
((( <إِ َّن ا َّلذ َ

َع َاهدَ َع َل ْي ُه اهللَ َف َس ُي ْؤتِ ِيه َأ ْج ًرا َعظِ ًيم>(الفتح.)10 :
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العقاب املرتتّب عىل ذلك النّقض إنّام هو عائدٌ عليه ،فتلك صفقة وبيعة
ّبي يف صلح احلديبية ال جيوز نقضها ،وهذه صفق ٌة أخرى
مع الن ّ

ّبي واإلمام ،والويل
يف يوم الغدير مع املعصوم املتم ّثل يف الن ّ

الصفقة فقد ورد يف اخلرب «من نكث صفقة اإلمام جاء إلى
ملن نكث هذه ّ

احلجة والربهان ،وليس له لسان يتك ّلم به كام
الله أجذم»((( ،أي :مقطوع ّ
ورد يف تفسري اخلرب.

ويشهد أيض ًا ما ورد عن عامرة بن جوين أيب هارون العبدي قال:
دخلت عىل أبى عبد اهلل يف اليوم ال ّثامن عرش من ذي احلجة،

«إن هذا اليوم يوم ع ّظم الله حرمته على المؤمنين،
فوجدتّه صائ ًام فقالّ :

إذ أكمل الله لهم فيه الدّ ين وت َّمم عليهم النّعمة ،وجدّ د لهم ما أخذ عليهم

األول ،إذ أنساهم الله ذلك الموقف ،وو ّفقهم
من الميثاق والعهد في الخلق ّ
اللهم سمعنا
للقبول منه ،ولم يجعلهم من أهل اإلنكار ا ّلذين جحدوا...
ّ

وأجبنا داعيك بمنّك فلك الحمد ،غفرانك ربنا وإليك المصير ،آمنّا بالله

((( املحاسن ،الربقي ،ج ،1ص ،94ووردت بنصوص قريبة مثل« :من نكث بيعته لقي اهلل يوم
القيامة أجذم ،ال يد له» يف دعائم اإلسالم ،النّعامين ،ج ،2ص ،95وقد قيل يف معنى احلديث:
األنباري ،وهو ّ
أن من نيس القرآن لقى اهلل خايل
«وقال اخلطايب :معنى احلديث ما ذهب إليه ابن
ّ
اليد من الثواب ،فكنّى باليد عام حيويه ويشتمل عليه من اخلري .إذا عرفت هذا فنقول :األجذم يف
حديثنا هذا حيتمل معاين :أحدها :مقطوع اليد ،وثانيها :مقطوع األعضاء ك ّلها ،وثالثها :مقطوع
يتمسك به ،وخامسها :مقطوع
ّ
السبب ال سبب له ّ
احلجة ال لسان له يتك ّلم به ،ورابعها :مقطوع ّ
ألن البيعة تبارش اليد من بني األعضاء؛ َّ
اخلري ك ّله .واألول أرجح؛ َّ
ألن املبايع يضع يده يف يد
ثم ال ّثالث؛ َّ
ألن اللسان يتك ّلم بالتّعاهد وامليثاق» رشح أصول
اإلمام عند عقد البيعة وأخذها عليه ّ
الكايف ،املازندراين ،ج ،7ص.21
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

متاخلا يلع دمحم خیشلا
محمد وصدّ قنا وأجبنا داعي الله واتّبعنا
وحده ال شريك له ،وبرسوله ّ

علي بن أبي
الرسول في مواالة موالنا ومولى المؤمنين ،أمير المؤمنين ّ
ّ
والحجة على بر ّيته،
والصدّ يق األكبر،
ّ
طالب عبد الله وأخي رسولهّ ،
الحق المبين ،علم ًا لدين الله ،وخازن ًا لعلمه ،وعيبة غيب
المؤ ّيد به نبيه ودينه ّ

سر الله ،وأمين الله على خلقه ،وشاهده في بر ّيته ...اللهم إنّا
الله ،وموضع ّ

محمد ،ص ّلى الله عليه وعليهم وقولنا
محمد وآل ّ
نُشهدك أنّا ندين بما دان به ّ
ما قالوا ،وديننا ما دانوا به ،ما قالوا به قلنا ،وما دانو به ِدنّا ،وما أنكروا أنكرنا،

تبرأنا منه،
تبرؤا منه ّ
ومن ّ
ومن لعنوا لعنّاَ ،
ومن عا َدوا عاديناَ ،
ومن وا َلوا واليناَ ،
َ

ترحمنا عليه ،آمنّا وسلمنا ورضينا واتّبعنا موالينا صلوات
ترحموا عليه ّ
ومن ّ
َ

فتمم لنا ذلك وال تسلبناه ،واجعله مستقر ًا ثابت ًا عندنا ،وال
الله عليهم ...اللهم ّ

محمد أئمتنا،
تجعله مستعار ًا ،وأحينا ما أحييتنا عليه وأمتنا إذا أمتنا عليه ،آل ّ
عدو الله نعادي ،فاجعلنا معهم في الدّ نيا
نأتم وإياهم نوالي،
وعدوهم ّ
ّ
فبهم ّ

الراحمين»((( .
واآلخرة ومن
المقربين ،فإنّا بذلك راضون يا أرحم ّ
ّ
3.وأما أمر النّاس بتعاهد ذلك امليثاق والعهد

وبعد ذلك ك ّله أمر النّاس بتعاهد هذا العهد وامليثاق -التوحيد

والوالية، -بصورة دائمة وال س ّيام يف هذين املوردينّ :أوهلام تعاهد
زماين واآلخر مكاين.
احلجة ،بإحيائه
أما التعاهد ّ
الزماين :فهو يف اليوم ال ّثامن عرش من ذي ّ

((( إقبال األعامل البن طاووس ،ج ،2ص ..277ويف اخلرب ذكر صالة ودعاء يعمل يف يوم
الغدير.
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وصيامه والدّ عاء فيه ،ومن خالل ما ورد فيه ُيعلم رجحان هذا التّعاهد

السالم بني املؤمنني فيه ..ومضامني األدعية فيه،
فيه ،من قبيل ما ورد يف ّ
فهي تعكس هذين اجلانبني بصورة جل ّية كام نشري إىل ذلك.

فام يتع ّلق بالتّوحيد فواضح ملن ا ّطلع عىل األوراد واألذكار.

أ ّما ما يتع ّلق بالوالية فهذه بعض املوارد:

منها« :يامن هو ّ
علي
كل يوم في شأن كما كان من شأنك أن ّ
تفضلت ّ
بأن جعلتني من أهل إجابتك ،وأهل دينك ،وأهل دعوتك ،وو ّفقتني لذلك

في ُمبتدأ خلقي ...إلى أن جدّ دت ذلك العهد تجديد ًا بعد تجديدك خلقي...

اللهم سمعنا وأطعنا وأجبنا داعيك بمنّك ،فلك الحمد غفرانك ر ّبنا وإليك
ّ

محمد ،وصدّ قنا وأجبنا
المصير ،آمنّا بالله وحده ال شريك له ،وبرسوله ّ

الرسول في مواالة موالنا ومولى المؤمنين أمير المؤمنين
داعي الله ،واتّبعنا ّ

والحجة على
والصدّ يق األكبر
ّ
علي بن أبي طالب عبد الله وأخي رسولك ّ
ّ

بر ّيته»(((.

ومنها :ما يقرأ عقيب صالة يوم الغدير« :ومننت علينا بشهادة

والسراج المنير،
اإلخالص لك بمواالة أوليائك الهداة من بعد النّذير المنذر ّ

عدوهم ،وأتممت علينا النّعمة ا ّلتي
وأكملت الدّ ين بمواالتهم والبراءة من ّ
جدّ دت لنا عهدك ،فذكّرتنا ميثاقك المأخوذ منّا في مبتدأ خلقك إيانا ،وجعلتنا

من أهل اإلجابة ،وذكّرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك ،فإنّك قلتَ < :وإِ ْذ
ك ِم ْن َبنِي َآ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
َأ َخ َذ َر ُّب َ
ت بِ َر ِّبك ُْم
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ

((( إقبال األعامل ،ابن طاووس ،ج ،2ص.277
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ومحمد
َقا ُلوا َب َل> شهدنا بمنّك ولطفك بأنّك أنت الله ال إله إال أنت ر ّبنا،
ّ

والحجة العظمى وآيتك الكبرى
وعلي أمير المؤمنين
عبدك ورسولك نب ّينا،
ّ
ّ
والنّبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون»...

(((

املكرمة ،وبالتّحديد عند احلجر
أ ّما التّعاهد
املكاين :فهو كائن يف مكّة ّ
ّ
األسود ،وعند الفراغ من ّ
كل شوط من أشواط ال ّطواف ،واجب ًا كان أم
الصادق« :فإن لم تستطع أن
مستح ّب ًا كام ورد يف اخلرب عن اإلمام ّ

أللهم أمانتي أ ّديتها وميثاقي
تستلمه[الحجر األسود] بيدك فأشر إليه ،وقل:
ّ
اللهم تصديق ًا بكتابك ،وعلى سنّة نب ّيك ،أشهد
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة،
ّ

وأن محمد ًا عبده ورسوله ،آمنت بالله
أن ال إله إال الله وحده ال شريك لهّ ،

الشيطان ،وعبادة ّ
وكفرت بالجبت وال ّطاغوت ،وبالالت والعزّى ،وعبادة ّ
كل

ندّ يدّ عي من دون الله»((( .وأنت هنا تتعاهد مع احلجر األسود وأنت
باهليئة املخصوصة ليشهد لك يوم القيامة عنده ،وال خيفى أنّه -كام يف

جمرد حجر ،بل هو ملك أودع فيه هذا امليثاق والعهد؛
األخبار -ليس ّ
اخللق ميثاقهم عنده؛ ليكون احلجر األسود شاهد ًا يوم القيامة
ليجدّ د
ُ
لما
بتجديد العهد ،فعن أيب عبد اهلل أنّه قالّ :
«إن الله تبارك وتعالى ّ

أخذ مواثيق العباد أمر الحجر فالتقمها ،فلذلك يقال :أمانتي أ ّديتها ،وميثاقي

ّ
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة»((( ،ولذا ّ
ويكذب من
فإن احلجر يصدّ ق

البحراين،
الس ّيد هاشم
وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
((( غاية املرام
ّ
ّ
ّ
اخلاص والعا ّمّ ،
ج ،1ص.342
((( وسائل ّ
الشيعة ،العاميل ،ج ،13ص ،314باب  12من أبواب ال ّطواف ،ح.1
ّ
((( وسائل ّ
العاميل ،ج ،13ص ،322باب  13من أبواب ال ّطواف ،ح.17
الشيعة،
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يعاهده ،فإن كان من أهل الوالية صدّ قه ّ
وإل فال كام يف اخلرب..« :

وأما القبلة واالستالم فلع ّلة العهد تجديد ًا لذلك العهد والميثاق ،وتجديد ًا
ّ
للبيعة ليؤ ّدوا إليه العهد ا ّلذي أخذ الله عليهم في الميثاق ،فيأتوه في ّ
كل سنة

ويؤ ّدوا إليه ذلك العهد واألمانة اللذين أخذ عليهم ،أال ترى أنّك تقول :أمانتي

أ ّديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ،ووالله ما يؤ ّدي ذلك أحدٌ غير
شيعتنا ،وال حفظ ذلك العهد والميثاق أحدٌ غير شيعتنا وإنّهم ليأتوه فيعرفهم
ّ
ويكذبهم ،وذلك أنّه لم يحفظ ذلك غيركم
ويصدّ قهم ويأتيه غيرهم فينكرهم

فلكم والله يشهد ،وعليهم والله يشهد بالخفر والجحود»((( واخلفر يعني

نقض العهد والغدر.

والت ّدد
الشء ّ
الشء ،ورعاية ّ
والتّعاهد هو بمعنى التّح ّفظ عىل ّ

عليه .ومن ذلك قوله« :تعاهدوا القرآن»((( يعني تر ّددوا عىل
القرآن بالنّظر فيه أو القراءة أو التّد ّبر ..وكذا تقول (وميثاقي تعاهدته)

عندما تقابل احلجر عندما تفرغ من شوط تقول هذا ،فأنت تتعاهد هذا
امليثاق بحفظه والعمل عىل وفقه(((.

احتامل آخر:
ممّا تقدّ م يتّضح ّ
أن امليثاق هو ميثاق التّوحيد ،والوالية الزم التجديد
أن ّ
محلت لألنبياء واملؤمننيّ ،إل ّ
العلمة
واحلفظ وهي بعينها األمانة ا ّلتي ّ
الكليني ،ج ،4ص ،185باب البدء باحلجر والع ّلة يف استالمه ،ح.2
((( الكايف،
ّ
((( كنز الع ّمل ،املتّقي اهلندي ،ج ،1ص ،603ح.2755
((( مل أجد من يذكر استحضار هذا املعنى عند التّسليم عىل احلجر ولك ّن ُحسنه ال خيفى.
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ّ
املجليس األب قد ذكر هذا األمر ،وذكر احتامالً آخر
حممد تقي
الشيخ ّ
ّ

يرجع يف واقعه وحقيقته إىل ما ذكرنا.

محلت إىل العباد عىل نحو
واالحتامل ا ّلذي ذكره يف األمانة ،ا ّلتي ّ

الحج حين قال تعالى إلبراهيمَ < :و َأ ِّذ ْن
التديد ،مع ما ذكرنا هو« :أمانة
ّ
ّ
َّاس بِ َْ
ِف الن ِ
(احلج ،(((»..)27 :ولذا ّملا جاء إىل تفسري امليثاق ا ّلذي
ال ِّج>
ّ

يتعاهده احلاج قال« :وهو العهد ا ّلذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم

واألئمة المعصومين
على لسان س ّيد األنبياء في والية أمير المؤمنين
ّ
الحج ...والحجر يشهد
خم ،وفي
ّ
-صلوات الله عليهم أجميعن -يوم غدير ّ

يوم القيامة لمن وافاهما في ذلك المكان ،مع أنّه تجديدٌ للعهدين أيض ًا مع

الله تعالى؛ ألنّه جعل الحجر بمنزلة يمينه في أخذ العهد والميثاق ،وقد
الروايات المستفيضة ،وال يستبعد هذه األمور ّإل من
تقدّ م جميع ذلك في ّ

يشم رائحة اإليمان»((( وع ّلق عىل الفقرة ا ّلتي يف الدّ عاء نفسه «آمنت
لم ّ

والرسالة
بالله» قائالً« :وبما أرسله على لسان رسوله من والية والة أمره ّ
والوالية داخلتان في اإليمان بالله .ولهذا لم يذكرهما ألنّهما متالزمان ،كما

في اآليات في قوله تعالى< :إِنَّم ولِيكُم اللَُّ ورسو ُله وا َّل ِذين َآمنُوا ا َّل ِذ ِ
ون
يم َ
َ
ََ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
َ َ ُّ ُ
ِ
ين
ُون ال َّزكَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
الص َل َة َو ُي ْؤت َ
َّ
ون>(املائدة )55:وفي قوله تعالىَ < :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ِ
ول ْالَ ْم ِر ِمنْك ُْم> (النّساء )59:وغير ذلك من
َآ َمنُوا َأطي ُعوا اللََّ َو َأطي ُعوا َّ

اآليات .بل القرآن أكثره فيهم»((( ،وليس بعد كالم ّ
املجليس كالم
الشيخ
ّ
املجليس األب ،ج ،9ص ،143يف تعليقه عىل استالم احلجر األسود.
((( روضة املتّقني،
ّ
((( نفس املصدر.
املجليس األب ،ج ،9ص ،144يف تعليقه عىل استالم احلجر األسود.
((( روضة املتّقني،
ّ

العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

111

112

أملا قاثيملاو دوهعملا دهعلا موي

وخريته.
فهو صاحب هذا الف ّن ّ

عيد الغدير والتّخطيط املسبق
إىل هنا قد اتّضح ممّا سبق مقدار ما هلذا اليوم من عظمة عند اهلل تبارك
ّبي،
وتعاىل ،ولذا اسرتعى ذلك أن يكون هلذا اليوم متهيد من الن ّ
منذ أن ابتدأ بتبليغ الدّ ين؛ كيام يتق ّبله املسلمون عند اإلعالن النّهائي
يف يوم الغدير وبصورته الكاملة ،ونشري هنا إىل يشء ،ممّا ارتكز عىل
التّمهيد خلصوص الوالية ألمري املؤمنني:

ّبي مع أهل بيته
ّبي من ّأول يوم واجتامع جيريه الن ّ
1.يف عهد الن ّ
وعشريته وذلك ّملا نزل قوله تعاىلَ < :و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
ني> ّ
(الشعراء،)214:
َك ْالَ ْق َربِ َ

مفصلة يف حم ّلها« :أنت أخي ووص ّيي
ّبي يف أحداث
ّ
فقال الن ّ
ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي»((( داعي ًا بذلك أهل بيته ا ّلذين هم

عيل بن أيب طالب ،ا ّلذي كان
كرباء قريش ،إىل مدّ يد ال ّطاعة إىل ّ
أصغرهم سنّ ًاّ ،إل ّ
بالسن ،بل بالكفاءة
أن املناصب اإلهل ّية ال تقاس ّ

مرة أخرى كام يف األمايل
َّ
وكرر هذا مع األنصار واملهاجرين ّ
واملؤهلّ ،

الفاريس ،قال :سمعت رسول اهلل يقول« :يا معشر
عن سلامن
ّ

تمسكتم به لن تض ّلوا بعدي أبد ًا؟
المهاجرين واألنصار ،أال أد ّلكم على ما إن ّ
قالوا :بلى ،يا رسول الله ،قال :هذا علي أخي ووصيي ووزيري ووارثي
فإن جبرئيل أمرني أن
وخليفتي إمامكم ،فأح ّبوه لح ّبي ،وأكرموه لكرامتيّ ،

((( األمايل ،ال ّطويس ،ص  ،583جملس يوم اجلمعة التّاسع من ربيع األول سنة سبع ومخسني
وأربع مائة ،ح .11واإلرشاد ،املفيد ،ج ،1ص.7
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أقوله لكم»((( ،ويف مواضع عديدة((( آخرها عند قبيل ارحتاله.(((
2.يف ٍ
كثري من املواطن ا ّلتي يذكر فيه عيل بن أيب طالب ،نراه يشري

إىل اتّباعه ولزوم طاعته ،كقوله« :هذا وشيعته هم الفائزون»(((،
وأمثاهلا من املقاالت ا ّلتي كان يشري فيها إىل ّ
عيل بن أيب طالب
أن ّ
هو اخلليفة واإلمام من بعد النّبي بال فصل(((.

بالسؤال
ّبي ّ
3.يف كيفية اإلعالن عن الوالية يف هذا اليوم ،حيث ابتدأ الن ّ
السائل يكون عامل ًا
الت
ّ
ّقريري ،وهو ال يطلب به االستفهام حقيقة ،بل ّ

السؤال محل املسؤول عىل اإلقرار بام يعلم،
بام يسأل ،وإنّام غرضه من ّ

ليمهد به ليشء آخر كام يف قوله« :ألست
فجعله مضمون سؤاله ّ

بأولى بالمؤمنين بأنفسهم؟ قالوا :بلي»((( .والواقع أنّه ،أعرف منهم

بأنّه أوىل منهم بأنفسهم ،كيف واهلل تعاىل قد خاطبه قبل هذا احلدث

فقال< :النَّبِ ُّي َأ ْو َل بِا ُْل ْؤ ِمن ِ َني ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم>(األحزاب ، )6:ولكنّه يريد أن

ليمهد
حيملهم عىل اإلقرار هبذا املعنى؛ وهو أولو ّيته عليهم يف أنفسهم ّ
بذلك لآليت من تنصيب أمري املؤمنني من جهتني:

	-ليكون هذا التّنصيب صادر ًا ممّن هو أوىل بأنفسهم منهم باعرتافهم،

والسبعون ،ح.21
((( األمايلّ ،
الصدوق ،ص ،564املجلس ال ّثاين ّ

السادس والعرشون ،ح.3
((( األمايل ،ال ّطويس ،ص ،517املجلس ال ّثامن عرش ،ح .38وكذا يف املجلس ّ
((( األمايل ،ال ّطويس ،جملس يوم اجلمعة سلخ ربيع األول سنة سبع ومخسني وأربع مائة ،ص،302ح.1

الشيعةّ ،
((( فضائل ّ
الصدوق ،ص.12
الشيخ ّ
املجليس ،ج ،7ص ،179ح .16وغريه من املصادر.
((( كام ورد يف بحار األنوار،
ّ
ّبي يف يوم الغدير.
((( خطبة الن ّ
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الر ّد.
فيكون تنصيب ًا صحيح ًا ال يقبل ّ

	-وليكون تنصيب ًا له وجع ً
ال للوالية له عىل نسق تنصيب

ِِ
ني ِم ْن
ّبي وجعل الوالية له يف قوله< :ال َّنبِ ُّي َأ ْو َل بِا ُْل ْؤمن َ
اهلل للن ّ
ٍ
ألحد وعذر ملعتذر فيام بعد .فال يقول
حجة
َأ ْن ُف ِس ِه ْم> ،وحتّى ال تبقى ّ

ٌ
قائل :ما فهمت أولو ّية التّرصف ،بل فهمت معنى آخر مثل :نارص
وحمب وما شاكل من املعاين األخرى ا ّلتي تلصق للوالية(((.
ّ

دورنا جتاه هذا العيد
وأختم هبذه الوصايا ،ا ّلتي أشري فيها إىل ما ينبغي علينا من دور ،جتاه
املقصين والغافلني.
هذا اليوم العظيم؛ كي ال نكون من ّ

الوص ّية األوىل :ينبغي أن نتعامل مع يوم الغدير عىل أنّه يوم انطالق
متسكنا بعيل وهنجه ،ا ّلذي ال حييد عن هنج
يف احلياة ،معلنني يف ّ

رسول اهلل ،بل هو امتداد له ،ومن هنجه أن يكون اإلنسان يف
حالة من التّقدّ م يف دينه ودنياه.

الوص ّية ال ّثانية :االهتامم هبذا اليوم والتّع ّيد فيه ،ومعرفة فضله ،فقد
ورد ّ
غاص ًا
الرضا ،وكان املجلس ّ
أن النّاس كانوا يف جملس اإلمام ّ

بأهله ،فذكر يوم الغدير ،فتناكره بعضهم فقال اإلمام يف حديث ممّا جاء

يف آخره« :لو عرف النّاس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم المالئكة في
ّ
كل يوم عشر مرات ،ولو ال أنّي أمره التّطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما

((( من إفادات بعض أساتذيت (س ّلمه اهلل).
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أعطى الله فيه من عرفه ما ال يحصى بعدد»(((.

الوص ّية ال ّثالثة :تعاهد العقيدة عموم ًا الس ّيام التّوحيد والوالية،
وعدم االكتفاء ببعض املظاهر ا ّلتي قد يفقدها البعض مضموهنا.

الرابعة :أن نع ّلم أوالدنا فضل هذا اليوم ومعناه ،ال ليحتفلوا
الوص ّية ّ

بعيل وهنجه ،وهذه وص ّية
يف هذا اليوم وحسب ،بل
ّ
ليتمسكوا ّ

ّبي يف خطبة الغدير« :معاشر النّاس! قولوا :أعطيناك على ذلك
الن ّ
عهد ًا على أنفسنا وميثاق ًا بألسنتنا ،وصفقة بأيدينا نؤ ّديه إلى من رأينا وولدنا،

ال نبغي بدالً وأنت شهيدٌ علينا ،وكفى بالله شهيد ًا»(((.

استطراد:
ّارخيي ،كام
وهنا استطراد يف هذه النّقطة ،حول نقل احلدث الت
ّ
هو احلال يف يوم الغدير ،من رضورة االلتفات إىل طرق التّعامل مع
احلوادث التّارخي ّية ،عند نقلها إىل األجيال املقبلة إىل هذه ال ّطرق األربعة:
جمرد ترديد وتكرير بال هدف ،فقط مللء اخلطب والكتب،
ّ 1.

وإلشغال النّاس هبا من دون استخالص الدّ روس والعرب ،وهذا ما
يستفيد منه أهل القصص ،وما بات يعرف باحلكوايت وأمثاله ،حيث

يرسدون األحداث التّارخي ّية والقصص ،مط ّعمة ببعض اإلثارات؛ كي

السامع إليها وتلهيه.
تشدّ ّ

((( هتذيب األحكام ،ال ّطويس ،ج ،6ص ،24باب ،7ح.9
الصاط املستقيم ،البيايض ،ج ،1ص .303الغدير ،األميني ،ج ،1ص.270
((( ّ
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يتم ذكر احلوادث التّارخي ّية ،وبيان حجم
2.تكرار
سلبي ،وهو أن ّ
ّ
والتكيز عىل ّ
الفشل ّ
أن
الذريع ا ّلذي وصل إليه أبطال ذلك احلدثّ ،

الواقع املعاش لن يكون أفضل حاالً من ذلك الواقع ،فال بدّ من التّأقلم
مع ّ
السلب ّية يف
تتكرر حوادث التّاريخ ّ
الذ ّلة واهلوان واالستسالم؛ كي ال ّ

واقعنا ،فتنترش أحداث سلب ّية بني املجتمع ،وجتعل من املجتمع جمتمع ًا
سلب ّي ًا خانع ًا ّ
لكل ضغط عليه غري قابل للتّقدّ م.

3.تكرار هلدف التّثبيت لألحداث؛ كي ال تندثر ولكي تبقى من دون

تشويش وتشويه .وهذا يف حدّ ذاته جيد؛ ملا فيه من حفظ هلذه األحداث

التّارخي ّية بتفاصيلها ،وترسيخها إىل األجيال ،ال س ّيام إذا نقلت بصورهتا
األول ليس بحسن.
املوثوقة بال زيادات أو نقصان ،ومنه يتّضح أن ال ّطريق ّ
حتلييل هيدف إىل تثبيت احلدث،
4.مضاف ًا إىل ال ّطريق ال ّثالث ،تكرار
ّ

والوقوف عىل أبعاده وحتليل مواقفه وشخوصه بموضوع ّية؛ لغرض أن
شق طريق املستقبل بحكمةّ .
فكل حدث ماض
ُيعاش الواقع ببصرية ،و ُي ّ
يكون ترديده ال بدّ من أن يربط باحلارض واملستقبل بصورة وبأخرى.

الصحيح يف التّعامل مع احلدث التّارخيي ّومنه
وهذا ال ّطريق هو ّ

حدث الغدير.

الوص ّية اخلامسة :املخا َطبني قد حيدّ دون زاوية البحث كام هو الغالب

فال بدّ من االلتفات إىل نوع املخاطبني من اجلمهور ،حيث يستدعي

أن يركّز يف اخلطاب عىل عدد من النّقاط.
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الصغار وعد ٌد من الناشئة ،وهؤالء ال بدّ
	-فمن املخا َطبني من هم من ّ
ليتعرفوا عىل عيد الغدير
من أن يكون اخلطاب معهم خطاب ًا تأسيس ّي ًا؛ ّ

الساذجة البسيطة.
بصورته ّ

	-ومن املخاطبني من هم يف دائرة اخلالف -أي :ممّن هلم احتكاك
حيصنهم من ّ
الشبهات
وخمالطة باملخالفني ،-فهم يف حاجة إىل خطاب ّ
املهم ،وكيفية تبليغ هذا األمر إىل بقية
ا ّلتي تثار حول هذا األمر
ّ
املسلمني ،وهنا يأيت احلديث عن آية اإلكامل والتّوفيق بينها وبني وجود
األئمة ال ّطاهرين .ودالالت حديث الغدير من النّاحية املذهب ّية ،وإثباته
ّ

واخلاصة.
يف الكتب املعتمدة عند العا ّمة
ّ

	-ومن املخاطبني من هم معتقدون بثبوت ووقوع هذا األمر ودالالته

ومتمسكون به ..وهؤالء ال بدّ من أن يكون اخلطاب معهم
عىل العقيدة
ّ
خطاب ًا حتليل ّي ًا يعكس الغدير يف املايض واحلارض واملستقبل لعيد الغدير،
العقدي عىل املسلمني.
وأثره
ّ

وقد خيتلط اجلمهور من هذه الفرق ك ّلها فيلزم رعاية ذلك مع

اإلمكان.

اللهم أمانتي أ ّديتها وميثاقي تعاهدته ،وآمنت باهلل وما جاء به

اللهم
رسوله ،وواليت أولياء اهلل فاكتبني معهم يف عل ّييني.
ّ
س ّلم يل عهدي ،واقبل توبتي وأجب دعويت.
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األمر اإللهي يوم الغدير
الشيخ قصي الشیخ علي العريبي

ّ
امللخص:

النبي
استعرض كاتب املقالة األمر اإلهلي املتم ّثل بأمر ّ
وأهم تلك
بالتبليغ مشري ًا إىل بعض األبعاد يف هذا األمر
ّ

الربانية اإلهلية) التي يثبتها هذا األمر
األبعاد (مسألة القيادة ّ

لعيل بن أيب طالب
اإلهلي ،ثم عطف احلديث حول التنصيب ّ
أمري ًا للمؤمنني وما يتط ّلبه هذا التنصيب من مقدّ مات معدّ ة من
النبي ونتائج تنعكس عىل األ ّمة اإلسالمية.
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اإلهلي العظيم يف يوم الغدير املتم ّثل بالوالية ،هلو أمر
إن األمر
ّ
الشع ّية يف احلياة للبرش ّية مجعاء.
اسرتاتيجي حيكي فلسفة القيادة اإلهل ّية ّ
ّ
يعب عن نظر ّية معنو ّية،
حيث كان األمر
اإلهلي يف هنجه النّظري ّ
ّ

وجربي ساموي رفيع ،فقوله تعاىل:
إلزامي
ويعب عن قانون ودستور
ّ
ّ
ّ
الر ُس ُ
ول> ّ
يلخص نظر ّية طلب تكميل اخلري وإمتام الدّ ين؛ لكي
< َيا َأ ُّ َيا َّ
ّبي ،إىل قانون
ّ
يتحول هذا ال ّطلب املبارك ،بعد تبليغه من قبل الن ّ
اسرتاتيجي من قوانني احلياة القرآن ّية الوالئ ّية الط ّيبة.
ّ

للرسول بالتبليغ ،وأل ّمته اإلسالم ّية
فهذا النّداء
اإلهلي العظيم ّ
ّ
والصادق ،الذي يكون مث ّبت ًا ملقدار
باتّباعه يقتيض الوقوف املسؤول
ّ
الطاعة واملح ّبة للرسول وهلل .

رباين لفتح مفاتيح القلب ومناسم الروح
فهو نداء يدعو بلطف
ّ
لالستامع إليه بوعي وبصرية ،ملا يم ّثله من ِ
لطف اهلل وكرمه بعباده وح ّبه
هلدايتهم.

فنسأل اهلل اجلليل أن نكون ممن يل ّبي هذا النّداء اإلهلي قوالً وعمالً،
ونعايشه دوم ًا وأبد ًا بآذاننا وقلوبنا ،وتلبيته تتمثل يف اإليامن احلقيقي
الصادق.

وعلينا التأمل كثري ًا يف نداء يوم الغدير؛ ملا له من عطاءات ترجع عىل

األ ّمة اإلسالمية يف تقوية العقيدة والفكر وتقويم السلوك.

الرعب يف قلوب
ولقد أدخل هذا النّداء واهلتاف اإلهلي املبارك ّ
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الظاملني واملنافقني ،منذ انبثاقه حتى عرصنا احلارض ،فهو نداء يزلزل
جنود الشيطان وهيزمهم.

ولكي تعرف البرشية ّ
أن اهلل اخلالق اللطيف بعباده مل جيعلها تعيش
احلياة عبث ًا ،جاء النّداء اإلهلي ّ
نبي اإلسالم الرسول
لكل نفس عن طريق ّ

حممد بأن يعلن لأل ّمة ّ
بكل رصاحة جل ّية وواضحة األمر اإلهلي

الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ْت
ك َوإِ ْن َل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ
الذي يقولَ < :يا َأ ُّ َيا َّ
ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َ
ين>(املائدة.)67:
َّاس إِ َّن اللََّ َل َ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ

فلتكون البرشية ّ
كل البرشية عىل طريق السعادة عليها أن تلتزم هبذا

األمر اإلهلي ،وأال حتيد عنه.

ويعض عليه
واملؤمن احلقيقي والواقعي هو الذي يلتزم هبذا األمر
ّ

بالنّواجذ ،مهام اعرتضته العوائق واألشواك التي ال يمكنها أن تكون

احلق اجلارف وهذه املوانع هي يف الواقع زبد
مانعة وصا ّدة له أمام ّ

يذهب جفاء ،وهذه املوانع يف بعض صورها موضوعة ومصطنعة من
الطواغيت الذين ال يريدون لإلسالم واملسلمني خري ًا.
هلذا عىل املؤمن أال خياف وال يأبه مما يتحدّ ث به األعداء سلبي ًا من إجياد

الشبهات واختالق األكاذيب ،جتاه القضية املفصلية واالسرتاتيجية أال

الربانية اإلهلية ،فهي ليست قضية هامشية أو عابرة
وهي مسألة القيادة ّ
حتتمل اجلدل والتنازلّ ،
بكل ما هلذه العبارة من معنى.

يضحى من
فهي قضية من القضايا املهمة واألساسية التي البد وأن
ّ
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أجلها والدفاع عنها يف خمتلف املواقع واألزمنة التي تقتيض املواجهة

والقوة والتّضحية يف سبيلها ،عىل أساس ّأنا مبدأ
بالصرب والصمود
ّ
ال يمكن التنازل عنه أبد ًا ،وذلك جيعل األ ّمة تعيش يف املسار الصحيح
الصائب حياة ر ّبانية ط ّيبة وراقية عىل مدى الدهور واألزمان.

تعيني القيادة يف اإلمام عيل
الرباين لقيادة أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب
فالتعيني ّ
النبي بال فاصل -تقتيض من
كو ّيل لأل ّمة اإلسالم ّية -من بعد
ّ
املؤمنني االنصياع واالمتثال هلذه القيادة ،فهو يملك من العلم الواسع
واملتجدّ د ما يستطيع من خالله إغناء األ ّمة يف ّ
كل أبعادها املختلفة،
وفيام حتتاجه يف املسائل الواردة من هنا وهناك ،ويف مواجهة التحدّ يات
العدائية القادمة من مواقع وأزمنة خمتلفة.

وانطالق ًا من هذا التعيني اإلهلي املهم لعيل يقتيض من رسول
اهلل أن يؤكّد لأل ّمة ّ
أن اإلسالم العظيم بحاجة إىل مدير وقائد وو ّيل

يمتاز عن غريه بمواصفات الكامل القريبة منه ،فكان يقول بأعىل صوته
وعلي بابها"((( ،وكان النبي
يف مواقع وأزمنة خمتلفة" :أنا مدينة العلم
ّ

تتعمق يف
حممد يريد من ترصحيه هبذه احلقيقة والتأكيد عليها أن ّ
وجدان الناس ّ
الزمانية واملكانية وإن
بكل بصرية ووعي .والظروف ّ

اختلفت يف ّ
كل عرص إال أنّه يلزم أن تكون األ ّمة حتت إرشاف ومراقبة
احلق مهام كانت
القائد الويل ،الذي ال غنى عن وجوده يف مواقع ّ
((( األمايل ،الشيخ الصدوق ،ص ،655املجلس الثالث والثامنون ،ح.2
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الظروف واألوضاع سواء كانت أوضاع ِسل ٍم أم حرب؛ ألنّه حيفظ دين
فيحركها حراك ًا صائب ًا نحو حتقيق أهدافها
األ ّمة ورسالة الدين ومبادئهّ ،

التي رسمها القرآن هلذه األ ّمة.

وحيتاج هذا إىل تفعيل نشط يف أوساط األ ّمة اإلسالمية وإن اختلفت

يف عرفها املناطقي أو الزماين ولكن توجد مشرتكات وطاقات واسعة

خمتصة يف القانون والقضاء واإلدارة وغريها ،وهذا
ولدهيا كوادر
ّ
العمل املهم يقتيض تارة تفعيل اللقاءات وتبادل األفكار واآلراء يف
خمتلف املجاالت ودراستها ،ملا للقاءات عىل خمتلف املستويات من
دور مهم يف تعزيز وترسيخ اإليامنّ ،
الربانية -املتم ّثلة
وإن الدائرة ّ

ونواهبم من العلامء
النبي حممد ،وأهل البيتّ ،
برئاسة وقيادة ّ
ترحب بمثل هذه اللقاءات املنتجة ،ومن مجلة
الصاحلني العاملنيّ -،

النتائج الطيبة هو إمكان الشعوب عرب تفعيل هذه اللقاءات الرقي يف
مستوياهتا الفكرية.

يوم التصدّ ي واملواجهة
ّ
الربانية للتصدّ ي جلميع شؤون
إن يوم الغدير هو يوم تعيني القيادة ّ
الدين وأتباعه ،وانطالق ًا من هذا املعنى يتّضح لنا ّ
أن هتديدات األعداء
للحق ما هي إال زبد وترهات.
ّ

والعداء هلذه اإلرادة يقتيض منّا يف عرصنا االلتفات والتهيؤ

واالستعداد ملوجة التحدّ يات وما يثار لغرض إضعاف اإلسالم
و ا ملسلمني .
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وكام يعلم قارئ الكريم ّ
أن أعداء القيادة اإلهلية قد منو يف الكثري من

احلق ،وأينام حاولوا وسعوا من خالل
املواقع واألزمنة باهلزيمة أمام ّ
أساليبهم العدائية اإلجرامية خلق املتاعب واملشاكل كان النّرص حليف ًا
متسكوا بالصرب والصمود.
ألنم ّ
للمؤمنني؛ ّ

وال شك وال ريب يف ّ
أن األعداء يعملون عىل رضب وتشتيت وفك

نصبها الرسول من أجل خلق
تالحم املؤمنني حول القيادة التي ّ
املتاعب واألشواك والعوائق أمام نرش الدعوة اإلهل ّية.

ولكن واحلمد هلل مل يستطع العدو حتجيم انتشار هذه الدعوة فقد

متدّ دت إىل أكثر من موقع يف العامل الواسع.

يوم استمرارية القيادة القرآنية الوالئية
ّ
الربانية اختذت إجراءات وخطط قانونية ودستورية يلزم
إن اإلرادة ّ
تنفيذها وحتقيقها بعد رحيل نبي اإلسالم احرتاز ًا وتغلب ًا عىل
ما جيري من مصاعب ومؤامرات حوهلا .ومن هنا يلزم عىل املؤمنني
السعي ملواجهة هذه العوائق واالستفادة من الطاقات الشبابية مما
يساهم يف احلدّ من اإلرباك يف الساحة اإلسالم ّية.

كام يلزم دراسة مؤامرات وهتديدات العدو من قبل املختصني

دراسات منتجة يف كشفها وسبل مواجهتها بالبصرية العقدية املستفادة

املنصبة يف يوم الغدير املبارك ،فاألعداء حياولون
من القيادة اإلهلية ّ
-منذ التعيني اإلهلي هلا يف يوم الغدير -بث الفرقة بني املؤمنني وإجياد
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اخلالفات والفتنة لتفكيك األ ّمة الواحدة.

وكام يعرف قارئ الكريم ّ
أن بركات يوم الغدير متحققة عىل املستوى

النظري واخلارجي عىل مر العصور والدهور يف مواقع جغرافية خمتلفة

حتجم العطاءات الغديرية يف موقع ضيق وخاص وال
من العامل ،فلم ّ

ينبغي أن تكون كذلك.

وهذا األمر احلساس واملصريي يستلزم من األ ّمة أن تصنع روابط

وعالقات جتمع بني أصنافها وأحزاهبا ووجوب متتينها وتقويتها حتى
تكون عنرص ًا إسرتاتيجي ًا يف ردع واجتثاث ضغوطات العدو املختلفة
عىل املؤمنني.

وهنا أو ّد إلفات قارئي الكريم إىل ّ
أن أعداء الغدير وبعد ميض
عدّ ة عقود من الزمن عىل تاريخ اإلعالن كنداء ر ّباين ساموي ال زالوا
خي ّططون ويعدّ ون املؤامرات الواحدة تلو األخرى.

إن ّ
ّ
الذوبان يف يوم الغدير ومواجهة املؤامرات العدائية بحاجة إىل

رص الصفوف والوحدة بني أهل اإليامن ليكونوا كتلة واحدة وكبرية
ّ

ومرتاصة تعمل من خالل قواها الفاعلة بحيو ّيتها الستمرار ديمومة
ّ

احلق املصا َدق عليه يوم الغدير ،وكرس حصار العدو وأهدافه اخلبيثة.
ّ

ومنذ إرشاق النّور اإلهلي يوم الغدير املبارك حتى يوم عرصنا ،هناك
عدو يعتقد خاطئ ًا ّ
ّ
والتخل
أن بإمكانه إرغام املؤمنني عىل االستسالم
الربانية الراسخة يف وجداهنم وقلوهبم ،ويف ّ
كل انطالقاهتم
عن مبادئهم ّ
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القرآنية الوالئية ،وهم يمتلكون عزم ًا وصرب ًا وصمود ًا راسخ ًا وثابت ًا

وقد ختطى الكثري من األمواج والظروف الصعبة بأشواكها وعوائقها

املختلفة ،وقد أصبحت من املايض وقد ولت ،وسيتجاوز حمدثاهتا يف
قادم األيام ويف ما نعارصها فع ً
ال بإذن اهلل القوي الكريم.
وكام يعرف قارئ الكريم بتباين الظروف املعارصة عن سابقتها يف
األزمنة املاضيةّ ،
فإن عدو الصحوة القرآنية نزل إىل ساحة املواجهة

تنوع وازدياد أدوات التواصل،
جيل ومكشوف السيام بعد ّ
بشكل ّ
أي
تطورها املستمر الذي أ ّدى إىل تكثيف فاعل ّيتها أكثر من ّ
فمع ّ
وقت مىض .إال ّ
أن أهل اإليامن بيوم الغدير صابرون وثابتون أمام
الشبهات واملغالطات التي يثريها األعداء ومستمسكون بالوالية ألمري
املؤمنني مهام اختلفت الظروف وتكالب األعداء ،والنرص عىل

أعداء الدين يرفرف فوق رؤوس الصابرين العاملني.
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الصايغ
الشیخ عباس علي ّ

ّ
امللخص:

السياسة
تعرض الكاتب يف هذا البحث إىل إشكال ّية فصل ّ
ّ
عن الدين ا ّلتي يطرحها بعض العلامن ّيني ،مستد ّلني عىل فكرهتم

بحديث الغدير وغريه ،وقد عرض الكاتب ّأوالً فكرهتم ا ّلتي
ّ
مستقل ،وذكر ّ
الشواهد عليها بشكل
يريدون تصويرها بشكل

وجتزيئي.
مفصل
ثم قام بنقدها ومناقشتها بشكل ّ
ّ
موضوعيّ ،
ّ

عملا تالاكشإلاو ريدغلا ثيدح
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ّ
مقدمة

يعترب حديث الغدير من أقوى األحاديث الدّ ا ّلة عىل إمامة وخالفة
ّبي سند ًا ودالل ًة ،وكان هذا احلديث وما
اإلمام عيل بعد الن ّ

زال هو املعضلة لدى علامء العا ّمة يف كيف ّية اجلمع بني خالفة اخللفاء
ال ّثالثة وبني هذا احلديث؛ إذ ّ
إن هذا احلديث يرفض فكرة خالفة

ّبي ،ولكن الواقع الذي حصل هو
غري اإلمام عيل بعد الن ّ
خالفة اخللفاء ال ّثالثة ،فمن هنا ومن أجل تربير خالفة ال ّثالثة جاءت
التّشكيكات والتّأويالت حلديث الغدير بام يتناسب مع األهواء

واملصالح واالعتقاد ،فمن هؤالء العلامء َمن شكّك يف تواتر حديث

الغدير ،ومنهم من حاول تأويل معناه بام ال خيدش معتقده يف اخللفاء
ال ّثالثة ،وهكذا.

للر ّد عىل هذه التّشكيكات والتّأويالت يف
وقد انربى علامؤنا األبرار ّ
الشمس ّ
كتبهم بام ال مزيد عليه ،حتّى صار األمر واضح ًا وضوح ّ
لكل
متأ ّمل منصف.

ّإل أنّه يف اآلونة األخرية ظهرت جمموعة أخرى تشكّك يف حديث

الغدير أو حتاول تأويله بام يتناسب مع منهجهم ،وهم جمموعة احلداث ّيني

والعلامن ّيني ،سواء كانوا منتسبني إىل مذهب التّش ّيع أم ال ،فيحاول
هؤالء تأويل حديث الغدير بام يتناسب مع فكرهم ومنهجهم وهو
ّمسك ّ
بكل فكرة
السياسة والدولة عن الدين ،فهؤالء حياولون الت ّ
فصل ّ

يتمسكون مث ً
ال ببعض إشكاالت
تؤ ّيد هذا املعنى ،فنالحظ ّأنم قد
ّ
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علامء العا ّمة القديمة ا ّلتي يمكن أن ختدم فكرهتم كام سيتّضح ،وكذلك
يضيفون بعض اإلشكاالت األخرى.

من هنا نحاول أن نطرح فكرهتم وإيراداهتم وإشكاالهتم عىل حديث
يوضح اهلدف ا ّلذي يريدون الوصول إليه ،من دون حاجة
الغدير بام ّ
بالر ّد عىل تلك
التطرق إىل أسامئهم؛
إىل
ثم نقوم ّ
فاملهم هو الفكرةّ ،
ّ
ّ
اإلشكاالت بام يسعه املقام.

فيقع البحث يف قسمني:
القسم األول :توضيح فكرة عدم داللة حديث الغدير عىل اجلمع
والسياسة
بني الدّ ين ّ
سوف نقوم يف هذا القسم بعرض فكرهتم وأد ّلتها من دون املناقشة

بالر ّد
فيها؛ حتّى تتشكّل ّ
ثم سنقوم ّ
الصورة بشكل واضح ،ومن ّ
واملناقشة يف القسم ال ّثاين.

حاصل الفكرة :أنّه من الواضح ّ
أن الدّ ين ال خيالف حقوق اإلنسان
الفطر ّية؛ ّ
ألن خمالفتها تعدّ ظل ًام لإلنسان ،وال ّظلم ال يصدر من الدّ ين

ليعزز هذه احلقوق الفطر ّية
ّ
والشيعة؛ ألنّه أمر قبيح ،بل الدّ ين جاء ّ

حق اختيار احلاكم،
لإلنسان .ومن مجلة احلقوق الفطر ّية لإلنسان هو ّ

حق ندركه بالوجدان؛ إذ من الواضح وممّا ندركه بالوجدان أن
وهو ّ
السلطنة عىل اآلخر ّإل إذا ُخ ّول بذلك ،فإذا أدركنا هذا
ليس ألحد ّ
حق ّ
ٍ
حينئذ يف إرشاد النّاس إىل
تتمحض وظيفة الدّ ين
الفطري فإنّه
احلق
ّ
ّ
ّ
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ّاس عىل اختيار
اختيار األفضل من احلكّام ،وال يمكن أن ُيرب الدّ ي ُن الن َ

معي ،ولذا يقول اإلمام عيل نفسه حول هذا املوضوع:
حاكم ّ

«الواجب في حكم الله وحكم اإلسالم على المسلمين بعدما يموت إمامهم

أو ُيقتل ،ضاالً كان أو مهتدي ًا ،مظلوم ًا كان أو ظالم ًا ،حالل الدّ م أو حرام
الدّ م ،أن ال يعملوا عمالً ،وال يحدثوا حدث ًا ،وال يقدّ موا يد ًا وال ِرجالً ،وال
يبدؤا بشيء قبل أن يختاروا ألنفسهم إمام ًا يجمع أمرهم ،عفيف ًا ،عالم ًا،

والسنّة ،يجمع أمرهم ،ويحكم بينهم ،ويأخذ للمظلوم
ورع ًا ،عارف ًا بالقضاء ّ

(((
يقرر ّ
حق اختيار اإلمام واحلاكم هو من
أن ّ
من ال ّظالم»  ،فاإلمامّ 
فرض
حقوق النّاس ،فهم ا ّلذين هلم ّ
احلق يف اختيار احلاكم ،ال أنّه ُي َ

عليهم فرض ًا.

إذا اتّضح ذلك ،فال بدّ -إذا أردنا أن نفهم حادثة الغدير فه ًام
صحيح ًاّ -أل نفصل بني حادثة الغدير وبني ما أثبتناه قبل قليل من ّ
أن
الدّ ين ال خيالف احلقوق الفطر ّية لإلنسانّ ،
وإل كنّا بعيدين عن الفهم
احلقيقي حلادثة الغدير.
ّ

فكيف يمكن لنا أن نفهم حادثة الغدير فه ًام صحيح ًا عميق ًا؟

لإلجابة عن هذا التّساؤل ينبغي االلتفات إىل جمموعة من األمور

قبل اخلوض يف دالالت حديث الغدير؛ بحيث تعيننا هذه األمور عىل
فهم حديث الغدير فه ًام صحيح ًا:
األول :هو ما ّقررناه سابق ًا ،من ّ
حق انتخاب احلاكم هو من
أن ّ
األمر ّ

تاث.
((( بحار األنوار ،العلّمة
املجليس ،ج ،33ص ،144ط -دار إحياء ال ّ
ّ
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احلقوق الفطر ّية لإلنسان ا ّلتي ندركها بالوجدان ،والدّ ين ال يمكن أن

خيالف احلقوق الفطر ّية؛ ألنّه ظلم قبيح.

األمر ال ّثاينّ :
إن ال ّطريقة العقالئ ّية ا ّلتي يمكن من خالهلا انتخاب
تسمى ّ
بالشورى ،وهي ما ُيصطلح عليه يف العرص
احلاكم هي ا ّلتي ّ

احلديث بالدّ يموقراط ّية ،أي :حكم األغلب ّية ،أو األخذ برأي أغلب ّية
الشعب؛ إذ ّ
ّ
إن هذه ال ّطريقة هي املتناغمة مع فطرة اإلنسان يف اختيار
احلاكم.

األمر ال ّثالثّ :
إن النّظر ّية ا ّلتي يطرحها ّ
الشيعة يف تنصيب احلاكم
هي نظرية ختالف الدّ يموقراط ّية ،وا ّلتي هي ّطريقة عقالئ ّية الختيار

ألنا
احلق
احلاكم ،بل ختالف ّ
ّ
الفطري لإلنسان يف انتخاب احلاكم؛ ّ
الشعب حاك ًام مع ّين ًا من دون أن تكون ّ
تفرض عىل ّ
للشعب يدٌ يف ذلك،

بحيث يكون هناك جتاهل آلراء األ ّمة ،وهذا ممّا ال ينسجم مع الدّ ين كام
أوضح سابق ًا.

الرابع :إذا الحظنا أهداف الدّ ين نجدها تتقاطع مع أهداف
األمر ّ
احلكومة والدّ ولة وال يمكن اجلمع بينها؛ حيث ّ
إن أهداف الدّ ين

تنصب حول هداية النّاس ،وشدّ هم نحو اهلل تعاىل ،وإعامر اآلخرة،
ّ
والت ّ
تنصب حول
ّحل بالفضائل األخالق ّية ،بينام أهداف احلكومة
ّ
إقامة العدل والقسط بني النّاس وإعامر الدّ نيا ،ومن الواضح ّ
أن إقامة
العدل والقسط بني النّاس ُت ِّلف َحنَق ًا وأثر ًا س ّيئ ًا لدى املحكوم عليهم
باألحكام القضائ ّية وإن كان حك ًام ح ّق ًا وعادالً ،فإذا كان الدّ ين هو من
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ّاس
ينفر الن ُ
يقوم هبذه الوظيفة -وهي إقامة القسط بني النّاس -فسوف ُ
منه ولن حي ّقق أهدافه يف هداية النّاس.
بعد أن اتّضحت هذه األمور نأيت إىل حديث الغدير ،ونرى هل
يمكن أن ّ
الشيعة من ّ
يدل عىل ما تذهب إليه ّ
أن اإلمامة تكون بالتّنصيب
اإلهلي أو ال؟
ّ

فنقولّ :
إن حديث الغدير ليس رصحي ًا يف تنصيب اإلمام
ٍ
عيلخليفة للمسلمني ،بل ّ
معان كام هو
إن كلمة (املوىل) هلا عدّ ة

مقرر يف حم ّله ،وبالتّايل ال ينبغي محله عىل ما خيالف احلقوق الفطر ّية
ّ
حق انتخاب احلاكم ،فغاية ما ّ
يدل عليه قوله« :من
لإلنسان من ّ
علي مواله» هو ّ
أن اإلمام عيل هو موالكم يف أمور
كنت مواله فهذا ّ

ّبي؛ ألنّه أفضل النّاس
الدّ ين ،أي :هو املرجع ّية الدّ ين ّية لكم بعد الن ّ

يايس من
ّبي يف هذا األمر ،أ ّما أنّه هو احلاكم ّ
من بعد الن ّ
الس ّ

حق اختيار احلاكم
ّبي فال داللة فيه عىل ذلك ،فيبقى ّ
بعد الن ّ
مرتوك ًا للنّاس.
نعم ،من خالل املالزمة العقل ّية نستكشف ّ
أن الدّ ين قد أرشد النّاس

السياس ّية ،ولكن هذا ليس
إىل اختيار اإلمام عيل حتّى يف اإلمامة ّ

فعيل لإلمام
يني والتّنصيب
ّ
باإللزام الدّ ّ
اإلهلي ،فال يوجد هناك تنصيب ّ

عيل يف أمر احلكم والدّ ولة ،بل للنّاس أن يأخذوا هبذا اإلرشاد
وهلم ّ
أن يرتكوه ،وال تدخل خمالفة إرشاد النبي يف هذا األمر يف
عداد املعصية.
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إذ ًا ،املشكلة ا ّلتي وقع فيها ّ
الشيعة يف فهم حديث الغدير هي ّأنم قد
عي ،متغافلني عن ّ
تصوروا ّ
أن
بأن هذا التّنصيب عىل نحو اإللزام ّ
ّ
الش ّ

الفطري لإلنسان يف انتخاب احلاكم،
للحق
عي يعدّ خمالف ًا
ّ
اإللزام ّ
ّ
الش ّ
تصوروا ّ
تم تعيني
كام ّأنم ّ
بأن أمر األ ّمة اإلسالم ّية ال يستقيم ّإل إذا ّ

احلاكم من قبل اهلل ،واحلال ّ
أن املسألة ليست كذلك ،ولذا ذهبوا
اإلهلي للحاكم
إىل تفسري حديث الغدير بتفسري خاطئ وهو التّنصيب
ّ
يايس.
ّ
الس ّ

ّ
وإل لو ربطوا حديث الغدير بام قدّ مناه سابق ًا من نقاط التّضح
جيل ّ
ّبي إنّام قام فقط برتشيح اإلمام عيل
أن الن ّ
هلم بشكل ّ

للخالفة ،كام تفعل ذلك سائر األحزاب ّ
السياس ّية عند
والشخص ّيات ّ
تقديم ّ
جمرد
مرشحيها لالنتخابات من أجل انتخاب النّاس هلم ،فهذا ّ

ترشيح واقرتاح ،ال أنّه عىل نحو اإللزام.

ويشهد هلذا املعنى جمموعة من ّ
املهمة:
الشواهد ّ
األولّ :
ّ
ّبي قد سمعوا حديث الغدير
الشاهد ّ
أن صحابة الن ّ
ّبي ،ومن املستبعد
وحرضوا الواقعة ،ومع ذلك خالفوا إرشاد الن ّ
جدّ ًا -بحسب سرية العقالء ،وبحسب طبيعة سلوك النّاس عا ّمة -أن
الصحيح ّ
الصحابة
أن ّ
ّبي ،بل ّ
يكونوا قد خالفوا أمر ًا إلزام ّي ًا من الن ّ
مل يفهموا من حديث الغدير ّإل ما فهمناه ،وهو ّ
أن اإلمام عيل
الرئاسة الدّ نيو ّية واختيار احلاكم
هو اإلمام يف أمور الدّ ين فقط ،وأ ّما ّ
للدّ ولة فهو يبقى ح ّق ًا للنّاس ،خيتارون من يشاؤون بحسب ما يرونه
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من مصلحة.

الشاهد ال ّثاينّ :
ّ
ّبي مل يأخذ البيعة من املهاجرين واألنصار
أن الن ّ

عيل بعد حادثة الغدير ،وإنّام هناك جمموعة منهم بادروا
لإلمام ّ
عيل عىل هذه املكانة ا ّلتي احت ّلها من رسول
بأنفسهم لتهنئة اإلمام ّ
اهلل ،وأنّه أرشد النّاس الختياره ،وهذا شاهد عىل ّ
ّبي
أن الن ّ
عيل إمام ًا يف الدّ ين وليس يف احلكم.
إنّام ّ
نصب اإلمام ّ
الشاهد ال ّثالثّ :
ّ
عيل عندما ُطولب بالبيعة أليب بكر
أن اإلمام ّ

حيتج عليهم
مل يستشهد بحديث الغدير يف مقام احتجاجه ،وإنّام كان ّ
بكامالته ّ
الذات ّية وأنّه األصلح ّ
لتول اخلالفة ،وكذلك مل يفهم املسلمون
من حديث الغدير أنّه يتناىف مع بيعة أيب بكر ،وهذا شاهد عىل ّ
أن
يدل ّإل عىل اإلمامة الدّ ين ّية فقط ،وال ّ
حديث الغدير ال ّ
يدل عىل اإلمامة
السياس ّية.
ّ

ّبي يعلم ّ
الرابعّ :
ّ
عيل
أن الن ّ
الشاهد ّ
بأن يف تنصيب اإلمام ّ
خليفة عىل املسلمني خطر ًا كبري ًاّ ،
وأن هذا التّنصيب سوف يؤ ّدي إىل

والشقاق بني املسلمنيّ ،
اخلالف ّ
وأن مجلة منهم سوف خيالفون هذا

األمر ،وبالتّايل يذهب املخالفون ألمره إىل النّار بسبب عصياهنم ألوامر
ّبي وهو هداية
ّبي ،وهذا خالف الغرض ا ّلذي جاء به الن ّ
الن ّ

النّاس وتقريبهم إىل اهلل .فهذا شاهد عىل ّ
ينصب
ّبي مل ّ
أن الن ّ
اإلمام عيل أص ً
ال خليفة عىل املسلمني ،بل أرشدهم الختياره من
دون إلزام ،وبالتّايل ال يرتتّب عىل خمالفة هذا اإلرشاد أ ّية معصية ،وال
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يذهبون إىل النّار.

ّ
الشاهد اخلامس :هتاون اإلمام يف استالم مقاليد اخلالفة بعد

ّبي اشتغل بتجهيز
أن ُبويع أبوبكر ،فهو بعد رحيل الن ّ
السقيفة مل يبادر لل ّثورة
ثم بعد ّ
السقيفةّ ،
ّبي ومل يذهب إىل ّ
الن ّ

حق ،-بل نجده قد
ومجع األصحاب واسرتداد ح ّقه -لو كان له ّ
نصب ًا من قبل
رفض اخلالفة بعد مقتل عثامن ،فلو كان اإلمامُ م َّ

ّبي فهل له أن يرفض البيعة واخلالفة؟ بل نجد ّ
أن اإلمام
الن ّ

يستهني هبذا املنصب غاية االستهانة؛ وذلك فيام رواه ابن عباس حيث

يقول :دخلت عىل أمري املؤمنني بذي قار وهو خيصف نعله ،فقال

أحب
يل« :ما قيمة هذا النّعل؟» فقلت :ال قيمة هلا! فقال« :وال ّله لهي ّ

ينصبه ً
إلي من إمرتكم»((( ،فهذا ك ّله شاهد عىل ّ
أصال
ّبي مل ّ
ّ
أن الن ّ
السياس ّية.
للخالفة الدّ نيو ّية ّ

السادسّ :
ّ
عيل قد تو ّلوا املناصب يف
الشاهد ّ
أن أصحاب اإلمام ّ
عمر بن يارس ا ّلذي كان وايل الكوفة،
فرتة خالفة اخللفاء ال ّثالثة ،مثلّ :

الفاريس ا ّلذي كان وايل املدائن ،وكانوا يشاركون القوم يف
وسلامن
ّ
حروهبم كام يف فتح بالد فارس وأفريقيا ،هذا مضاف ًا إىل ّ
أن اإلمام

عيل كان يقدّ م املشورة والنّصيحة للقوم ،ويتعاون معهم ،وهذا
ّ
أن اإلمام كان موافق ًا هلم يف سياستهمّ ،
شاهد عىل ّ
وأن األصحاب
مل يفهموا من حديث الغدير ّإل اإلمامة الدّ ين ّية ،دون اإلمامة الدّ نيو ّية

((( هنج البالغة ،حتقيق صبحي صالح ،ص.76
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

135

136

عملا تالاكشإلاو ريدغلا ثيدح

السياس ّية.
ّ

السابعّ :
ّ
الرفض من
أن سرية
األئمة كانت قائمة عىل ّ
ّ
الشاهد ّ
ّ
تول اخلالفة ،فأ ّما اإلمام عيل فهو إنّام قبل باخلالفة بعد إحلاح النّاس
عليه من بعد مقتل عثامن ،وأ ّما اإلمام احلسن فهو أيض ًا مل يكن
الصلح مع معاوية منذ أن ّ
تول
يريد اخلالفة من األساس ،بل كان يريد ّ

اخلالفة ،ولكن لكون رفضه للخالفة وتسليمه إ ّياها ملعاوية منذ البداية
يؤجج املوتورين من أصحابه و ُيشعل أزمة داخل ّية بني ّ
الشيعة،
سوف ّ
ثم رسعان ما ّ
قامّ أوالً ّ
ختل عنها بعد أن
بتول اخلالفة ملدّ ة يسريةّ ،
اتّضح ألهل الكوفة مقدار اخليانات ا ّلتي حصلت يف جيش اإلمام
الضغط عىل اإلمام احلسن ،وهكذا
احلسن ،وبالتّايل ّ
خف ّ

األئمة كانوا يرفضون القيام من أجل األخذ باخلالفة ،فهذا
سائر ّ
شاهد عىل ّأنم مل يكونوا يرون ّ
حق هلم ليطالبوا هبا.
أن اخلالفة الدّ نيو ّية ّ

الشواهد ا ّلتي تؤكّد عىل ّ
إذ ًا ،نكتفي هبذه املجموعة من ّ
ّبي
أن الن ّ

عيل خليفة عىل املسلمني يف حادثة الغدير ،وإنّام
مل ّ
ينصب اإلمام ّ
جعله إمام ًا يف األمور الدّ ين ّية فقد ،وأرشد النّاس إىل اختياره حاك ًام
سياس ّي ًا ولكن ال عىل نحو اإللزام ،فتبقى إمامة اإلمام رهينة ببيعة

احلجة
األ ّمة له ،فام مل تنعقد البيعة للحاكم من قبل النّاس لن تقوم له ّ
يف أعناقهم ،ولكن ما إن يبايعوه حتّى يكون حكمه ملزم ًا هلم ،وتغدو

سلطته رشع ّية ،وجتب عليهم ال ّطاعة رشع ًا.

هذا متام الكالم يف بيان فكرة ونظرة بعض العلامن ّيني حلادثة الغدير،
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يؤولون احلديث بام يتوافق مع نظر ّيتهم من فصل الس ّياسة
وكيف ّأنم ّ

الروايات -غري
عن الدّ ين .وهم لدهيم كذلك جمموعة أخرى من ّ
حديث الغدير -يستندون إليها يف تدعيم فكرهتم ،ولكن اقترصنا عىل
مهيته وتواتره.
ما يقال يف حديث الغدير؛ أل ّ

القسم ال ّثاين :نقد ومناقشة هذه الفكرة
تفصييل ،وبالنّحو ا ّلذي يرتفع
لنأيت اآلن ملناقشة هذا ال ّطرح بشكل
ّ
أي إشكال قد يعلق يف ّ
الذهن:
به ّ
املناقشة األوىل :وهي ترتبط باألساس ا ّلذي بنيت عليه هذه الفكرة
والنّظر ّية ،وهو ّ
حق انتخاب احلاكم هو من احلقوق الفطر ّية لإلنسان
أن ّ

الفطري.
احلق
ا ّلتي ندركها بالوجدان ،فال جيوز عىل الدّ ين خمالفة هذا ّ
ّ

إن القول ّ
فنقولّ :أوالًّ :
بأن انتخاب احلاكم هو من احلقوق الفطر ّية
لإلنسان هو ّأول الكالم ،فمن أين نعرف ّ
أن هذا من احلقوق الفطر ّية؟!
والوجدان ال حيكم بيشء هنا.

ألحد من البرش عىل ٍ
ٍ
ثاني ًاّ :
أحد
إن املس َّلم بالوجدان هو ّأل سلطنة
من البرش ،ولكن هذا ال يعني ّأل سلطنة هلل تعاىل عىل خملوقاته ،بل اهلل

لكل يشءّ ،
تعاىل هو املالك ّ
وكل مالك ّ
ّرصف يف ملكه؛ كام
فإن له الت ّ

احلق يف تنصيب احلاكم بام يراه من
يقرره العقالء أنفسهم ،فاهلل تعاىل له ّ
ّ
حق يف قبال
حلق النّاس؛ إذ ال ّ
مصلحة للعباد ،وال يكون يف ذلك منافاة ّ

حق اهلل.
ّ

العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

137

138

عملا تالاكشإلاو ريدغلا ثيدح

إن املتك ّلمني قد أثبتوا يف كتبهم ّ
ثالث ًاّ :
أن اإلمامة جتب عن اهلل تعاىل
بقاعدة ال ّلطف العقل ّية((( ،فالعقل هو ا ّلذي حيكم بلزوم تنصيب إما ٍم
عىل األ ّمة ،فكيف يقال ّ
بأن مسألة اختيار احلاكم ترجع ألمر البرش وأنّه
حق من حقوقهم الفطر ّية؟!
ّ

واملروي عن أمري
تم االستشهاد به
ّ
رابع ًا :بالنّسبة للحديث ا ّلذي ّ
املؤمنني وا ّلذي جاء فيه ..« :أن يختاروا ألنفسهم إمام ًا عفيف ًا،

الرواية بتاممها النتفى
عالم ًا ،ورع ًا ،عارف ًا بالقضاء ّ
والسنّة» ،فإنّه لو نُقلت ّ
يرصح اإلمام بعد ذلك ّ
بأن اهلل تعاىل قد اختاره
اإلشكال ،حيث ّ
«وأن ّأول
إمام ًا للنّاس وكفى املؤمنني مؤونة االختيار ،حيث قال:
ّ

ما ينبغي للمسلمين أن يفعلوه أن يختاروا إمام ًا يجمع أمرهم إن كانت الخيرة

فإن الله
لهم ويتابعوه ويطيعوه ،وإن كانت الخيرة إلى الله وإلى رسوله ّ

قد كفاهم النّظر في ذلك واالختيار ،ورسول الله قد رضي لهم إمام ًا

وأمرهم بطاعته واتّباعه»((( ،فهل هناك ما هو أرصح من هذا الكالم

عيل قد اختاره اهلل تعاىل ورسوله ملنصب
يف كون اإلمام ّ
اخلالفة؟!

احلل ،ص .490اللوامع اإلهل ّية يف
((( راجع :كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد ،العلّمة ّ ّ
الس ّيد عبد اهلل
يوري ،صّ .323
الس ّ
حق اليقني يف معرفة أصول الدّ ينّ ،
املباحث الكالم ّية ،املقداد ّ
ط-األعلمي.
شب ،ص،184
ّ
ّ
تاث.
((( بحار األنوار ،العلّمة
املجليس ،ج ،33ص ،144ط -دار إحياء ال ّ
ّ
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خامس ًا :ما هي اإلمامة املقصودة وا ّلتي نبحث عنها؟
يمكن تقسيم اإلمامة إىل إمامة واقع ّية وإمامة ظاهر ّية:

الرضا يف رواية طويلة
أ ّما اإلمامة الواقع ّية ،فقد ب ّينها اإلمام ّ
عن عبد العزيز بن مسلم ،نذكر شيئ ًا منها« :يا عبد العزيز  ...هل يعرفون
إن اإلمامة ّ
أجل قدر ًا
األمة فيجوز فيها اختيارهمّ ،
قدر اإلمامة ومح ّلها من ّ

وأعظم شأن ًا وأعال مكان ًا وأمنع جانب ًا وأبعد غور ًا من أن يبلغها النّاس بعقولهم،

إن اإلمامة هي منزلة األنبياء،
أو ينالوها بآرائهم ،أو يقيموا إمام ًا باختيارهمّ ...

الرسول ومقام أمير
وإرث األوصياءّ ،
إن اإلمامة خالفة الله وخالفة ّ

إن اإلمامة زمام الدّ ين ،ونظام
المؤمنين وميراث الحسن والحسينّ ،
أس اإلسالم النّامي،
المسلمين ،وصالح الدّ نيا ،وع ّز المؤمنينّ ،
إن اإلمامة ّ

والحج والجهاد ،وتوفير
والصيام
ّ
الصالة والزّكاة ّ
السامي ،باإلمام تمام ّ
وفرعه ّ

والصدقات ،وإمضاء الحدود واألحكام ،ومنع ال ّثغور واألطراف...
الفيء ّ

فمن ذا ا ّلذي يبلغ معرفة اإلمام ،أو يمكنه اختياره ،هيهات هيهات ،ض ّلت

العقول ،وتاهت الحلوم ،وحارت األلباب ...وكيف يوصف بك ّله ،أو
ينعت بكنهه ،أو يفهم شيء من أمره ،أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ،ال

كيف وأنى؟ وهو بحيث النّجم من يد المتناولين ،ووصف الواصفين ،فأين

أن
االختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! أتظنّون ّ

محمد؟ كذ ّبتهم والله أنفسهم ،ومنتهم
الرسول ّ
ذلك يوجد في غير آل ّ
األباطيل ،فارتقوا مرتق ًا صعب ًا دحض ًاّ ،
تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم،

راموا إقامة اإلمام بعقول حائرة بائرة ناقصة ،وآراء مض ّلة ،فلم يزدادوا منه ّإل
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بعد ًا ،(((»...،فاإلمامة الواقع ّية ثابتة للمعصوم ،قبِل النّاس به أم
يغي من الواقع شيئ ًا.
ال ،طالب هبا اإلمام أم ال ،فهذا ال ّ
عرفها املشهور من املتك ّلمني -من العا ّمة
وأ ّما اإلمامة ال ّظاهر ّية ،فقد ّ

عامة في الدّ ين والدّ نيا»((( ،فالعا ّمة إذا قالوا بإمامة
ّ
بأنا« :رئاسة ّ
واخلاصةّ -

واخلاصة إذا قالوا بإمامة
شخص فهم يقولون بإمامته يف الدّ ين والدّ نيا،
ّ
شخص فهم يقولون بإمامته يف الدّ ين والدنيا ،وبالتّايل ّ
فإن القول ا ّلذي
يقول بالفصل بني األمرين -أي بني الدّ ين والدّ نيا -خمالف ملا فهمه
كثري من املسلمني من اإلمامة.

املناقشة ال ّثانية :وهي ترتبط بقوهلم ّ
بأن نظرية ّ
الشيعة اإلمام ّية
تتعارض مع الدّ يموقراط ّية ا ّلتي هي ال ّطريقة العقالئ ّية لتنصيب احلاكم.

فنقولّ :أوالً :ال نريد هنا اخلوض يف ثغرات الدّ يموقراط ّية ا ّلتي
يعرتف هبا حتّى الغرب ّيني أنفسهم ،حيث بحثوا طوي ً
ال يف كيفية تربير
حكم األكثر ّية عىل األق ّل ّية ،وغريها من ال ّثغرات املذكورة((( ،إلّ أنّنا

اإلهلي حتّى نقول
احلق
نقول :ما هي قيمة الديموقراطية يف قبال ّ
ّ
بوجود التّعارض بينهام؟! ّ
برشي وفيها الكثري
إن الدّ يموقراط ّية نتاج
ّ
من ال ّثغرات والنّواقص احلقوق ّية واإلنسان ّية كام يقول معتنقوها ،فكيف

((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،199ط-اإلسالم ّية.
احلل ،ص .373اللوامع اإلهل ّية يف املباحث الكالم ّية،
((( مناهج اليقني يف أصول الدّ ين ،العلّمة ّ ّ
يوري ،ص.315
الس ّ
املقداد ّ
((( راجع كتاب أجوبة ّ
الشبهات الكالم ّية ،اإلمامة ،حممد حسن قدردان قراملكي ،ج،4
ص ،131 -130ط-العتبة الع ّباس ّية املقدّ سة.
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مصاف هذا النّتاج
اإلهلي يف
احلق
ّ
يمكن ملؤمن باهلل تعاىل أن جيعل ّ
ّ
البرشي؟! نعم" ،نحن قد نؤمن بالدّ يموقراط ّية عمل ّي ًا بلحاظات موضوع ّية
ّ
وأل نناقشها فكر ًاّ ،
مع ّينة ،ولكن هذا ال يعني أن نحتضنها دين ًاّ ،
وأل نحاسبها

منطلق ًا ونتيج ًةّ ،
وأل نر ّد منها ما ير ّده العقل والدّ ين"(((.

ثاني ًاّ :
إن اإلمامة مسألة جعل ّية إهل ّية ،فاهلل تبارك وتعاىل هو ا ّلذي

جيعل اإلمامة عند من يشاء ويراه األصلح لذلك ،فباإلضافة إىل
دليل العقل عىل ذلك -وهو دليل قاعدة اللطف -فقد ّ
دل النّقل عىل

أئمة هيدون بأمرنا ّملا صربوا وكانوا
ذلك ،كام يف قوله تعاىل< :وجعلنا منهم ّ

األئمة ال النّاس،
(السجدة ،)24:فاهلل تعاىل هو ا ّلذي جيعل
بآياتنا يوقنون> ّ
ّ

وكذلك قوله تعاىل عىل لسان موسى< :واجعل يل وزير ًا من أهيل،

ّبي موسى مل جيعل أخاه هارون وزير ًا
هارون أخي>(طه ،)30-29:فالن ّ
من تلقاء نفسه ،وإنّام طلب من اهلل تعاىل أن جيعله وزير ًا؛ ّ
ألن هذا اجلعل
ّبي إبراهيم حينام قال< :قال
ال يكون ّإل من اهلل تعاىل ،وكذلك الن ّ

ومن ّذريتي ،قال ال ينال عهدي ال ّظاملني>(البقرة ،)124:فقد طلب من اهلل تعاىل
ّ
أن جيعل اإلمامة يف ذر ّيته ،ومل جيعلها هو فيهم من تلقاء نفسه؛
وذلك ّ
إهلي.
ألن اإلمامة عبارة عن جعل ّ

ثالث ًا :يمكن النّقض عليهم ّ
بأن ما تُشكلون به عىل اإلمامة يأيت حتّى

ّبي تتعارض مع الدّ يموقراط ّية عندكم؟
النبوة ،فهل ّ
عىل ّ
نبوة الن ّ
ال تلتزمون بذلك.

اإلسالمي ،آية اهلل ّ
الشيخ عيسى قاسم ،ج ،1ص.267
يايس
ّ
الس ّ
((( أضواء عىل الفكر ّ
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شك ّ
رابع ًا :هل الدّ يموقراط ّية هدف أم وسيلة؟ ال ّ
أن الدّ يموقراط ّية

يف نظر املفكّرين هي وسيلة إلقامة العدل والقسط بني النّاس وليست
هدف ًا يف حدّ ذاهتا ،ولذا لو جاءت نظر ّية أخرى تضمن حت ّقق العدل
بني النّاس ألُخذ هبا ،ولذا نقول ّ
اإلهلي يضمن لإلنسان
بأن التّنصيب
ّ

ّمسك بالدّ يموقراط ّية.
سعادته وإقامة العدل ،وبالتّايل ال معنى للت ّ

املناقشة ال ّثالثة :وهي املرتبطة بقوهلم ّ
إن أهداف الدّ ين تتعارض مع

أهداف احلكومة ،فهدف الدّ ين هداية النّاس وإعامر اآلخرة ،بينام هدف
احلكومة هو إقامة العدل والقسط بني النّاس وإعامر الدّ نيا ،فلو ّ
تول
الدّ ين إقامة العدل والقسط بني النّاس لتن ّفر النّاس من الدّ ين؛ باعتبار

ّ
أن طبيعة إقامة العدل خت ّلف سخط ًا وأثر ًا س ّيئ ًا لدى املحكوم عليهم

باألحكام القضائ ّية ،وهذا يتناىف مع أهداف الدّ ين.

أي تعارض بني األهداف ،بل العكس من
فنقولّ :أوالً :ال نرى ّ
ذلك؛ ّ
فإن إقامة العدل والقسط بني النّاس يعترب طريق ًا هلداية النّاس
احلق ،فالنّاس ك ّلام رأت العدل انشدّ ت واقرتبت نحو
وقبوهلم الدّ ين ّ

الدّ ين أكثر.

وحنَقهم عىل بعض األحكام
ثاني ًا :أ ّما بالنّسبة المتعاض بعضهم َ
الصادرة يف ح ّقهم فهذا ال يعني رفض حكومة الدّ ين كام هو
القضائ ّية ّ

حقّ ،
واضحّ ،
وإل فالزم ذلك
فإن هذا االمتعاض منهم من غري وجه ّ
إلغاء ّ
جتمع النّاقمني
كل املحاكم؛ ألنّه ليس من مصلحة ّ
أي حكومة أن ّ
عليها ،وهل يقول بذلك عاقل؟!
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الرابعة :وهي ا ّلتي ترتبط بقوهلم ّ
بأن حديث الغدير ليس
املناقشة ّ
اإلهليّ ،
وأن كلمة (املوىل) هلا أكثر من معنى يف
رصحي ًا يف التّنصيب
ّ

اللغة ،ولذا ال ينبغي محل حديث الغدير عىل ما خيالف احلقوق الفطر ّية
لإلنسان ،بل ينبغي محله عىل ما يتوافق معها ،وهو ا ّلذي ب ّيناه من ّ
أن
عيل موالكم يف أمور الدّ ين فقط.
اإلمام ّ

فنقولّ :أوالً :ال ننكر وجود أكثر من معنى للفظ املوىل ،فهو تارة

يستعمل بمعنى األوىل ،كقوله تعاىل< :مأواكم النّار هي موالكم>(احلديد،)15:
أن اهلل موىل ا ّلذين آمنوا
وثانية يستعمل بمعنى النّارص ،كقوله تعاىل< :ذلك ّ

(حممد ،)11:وثالثة بمعنى الوارث ،كقوله تعاىل:
ّ
وأن الكافرين ال موىل هلم> ّ
<ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون>(النّساء )33:أي ورثة ،ورابعة

بمعنى العصبة ،كقوله تعاىل< :وإين خفت املوايل من ورائي>(مريم،)5:

الصديق ،كقوله تعاىل< :يوم ال يغني موالً عن موالً
وخامسة بمعنى ّ

شيئ ًا>(الدّ خان ،)41:وسادسة بمعنى املحبوب والنّارص ،وسابعة بمعنى

أي
ّرصف ،كام تقول( :فالن ويل القارص) ،ولكن نقول :من ّ
األوىل بالت ّ
معنى من هذه املعاين يمكن استفادة الوالية يف أمور الدّ ين فقط؟! ال
يوجد أي معنى ّ
يدل عىل ذلك.

ثاني ًاّ :
إن املستشكل يدّ عي بأنّه ال ينبغي فصل حديث الغدير عن
نعي
القرائن وعن األمور الفطر ّية ا ّلتي ذكرها ،فنقول له :إنّه أيض ًا لكي ّ

املعنى املراد من كلمة (املوىل) ينبغي عدم إغفال القرائن املحت ّفة بحديث
تعصب سنجد
الغدير ،فإنّنا إذا د ّققنا يف هذه القرائن بإنصاف ومن دون ّ
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ّ
بكل وضوح ّ
ّرصف ،وهو
أن املراد من كلمة (املوىل) هو معنى األوىل بالت ّ
املعنى ا ّلذي تقول به ّ
الشيعة.
فمن ضمن تلك القرائن ما ييل:

ّبي من إبالغ هذا األمر ،حتّى نزلت
القرينة األوىل :خشية الن ّ

الرسول ب ّلغ ما أنزل إليك وإن مل تفعل فام ب ّلغت رسالته واهلل يعصمك
اآلية <يا ّأيا ّ

ّبي
من النّاس ّإن اهلل ال هيدي القوم الكافرين>(املائدة ،)67:فلو كان الن ّ
عيل هو حم ّبكم ،أو نارصكم ،فلامذا ّ
سيب ّلغ النّاس ّ
كل
بأن اإلمام ّ

هذه اخلشية؟! فهل كان هذا أمر ًا خافي ًا عىل النّاس أصالً؟! وهل يكون
تعي ّ
أن
الرسالة؟! فهذه القرينة ّ
عدم إبالغ هذا األمر بمثابة عدم إبالغ ّ
ّرصف ،أي اخلليفة.
املراد من املوىل هو األوىل بالت ّ

القرينة ال ّثانية :يأس الك ّفار وإكامل الدّ ين ،فقد قال تعاىل يف هذا

ّ
الشأن< :اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشوين اليوم أكملت

لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا>(املائدة ،)3:فلو

نفس يأس الكفار
كان معنى (املوىل) هو ّ
حب اإلمام عيل فكيف ّ

حب اإلمام وبني
ثم إنّه أين املالزمة بني ّ
من القضاء عىل الدّ ين؟ ّ
يصح تفسري هذه اآلية ّإل إذا قلنا ّ
بأن
إكامل الدّ ين وإمتام النّعمة؟! فال
ّ
عيل خليفة عىل
ما حدث كان يف غاية اخلطورة وهو تنصيب اإلمام ّ
املسلمني.

القرينة ال ّثالثة :فهم احلضور من ّ
أن كلمة (املوىل) قد استعملت
ّرصف ،أي ّ
أن أمري املؤمنني هو اإلمام واخلليفة
بمعنى األوىل بالت ّ
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ّبي ،ومنهم ّ
حسان بن ثابت يف شعره ا ّلذي رواه
الشاعر ّ
بعد الن ّ
اثنا عرش راوي ًا من العا ّمة يف كتبهم كام ذكر ّ
األميني((( ،حيث
العلمة
ّ
وصف أمري املؤمنني باإلمام واهلادي ،يقول:
إهلك موالنا وأنت نب ّينا
فقال له :قم يا عيل فإنّني

تلق منّا يف الوالية عاصيا
ومل َ
رضيتكمنبعديإمام ًاوهاديا

وقد ع ّلق عليه ّ
األميني بقوله" :هذا ّأول ما عرف من ّ
الشعر
العلمة
ّ

الرهيب ،احلافل
القصيص يف رواية هذا النّبأ العظيم ،وقد ألقاه يف ذاك املحتشد ّ
ّ

بامئة أو يزيدون ،وفيهم البلغاء ،ومداره اخلطابة ،وصاغة القريض ،ومشيخة
قريش العارفون بلحن القول ومعارض الكالم ،بمسمع من أفصح من نطق
أقره النبي عىل ما فهمه من مغزى كالمه،
ّ
بالضاد (النّبي األعظم) وقد ّ

حسان مؤ ّيد ًا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك"".
وقرظه بقوله" :ال تزال يا ّ
ّ

القرينة الرابعةّ :
إن قراءة األحداث التي حصلت يف يوم الغدير
شك فيه ّ
تعي بام ال ّ
أن معنى
ّبيّ 
واألفعال التي صدرت من الن ّ

ّرصف ،أي :اخلليفة واإلمام.
(املوىل) هو األوىل بالت ّ
ٍ
بعض من كالم ّ
الس ّيد رشف الدّ ين
وال بأس هنا من نقل
العلمة ّ

يف املقام لتتّضح القرائن ا ّلتي كانت حمت ّفة بحادثة الغدير ،حيث قال:

ونبوته
"وأنّكم تقدّ رون رسول اهلل يف حكمته البالغة ،وعصمته الواجبةّ ،
خم ،فقال :ملاذا
عم كان منه يوم غدير ّ
اخلامتة .. ،فلو سألكم فالسفة األغيار ّ

((( الغدير ،العالمة األميني ،ج ،2ص.34
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الرمضاء
منع تلك األلوف املؤ ّلفة يومئذ عن املسري؟ وعىل َمبسهم يف تلك ّ

ثم خطبهم
اهتم بإرجاع من تقدّ م منهم وإحلاق من ّ
تأخر؟ ّ ..
هبجري؟ وفيم ّ

يتفرقون ،ليبلغ ّ
الشاهد منهم الغائب ،وما
عن اهلل يف ذلك املكان ا ّلذي منه ّ

ّ
مستهل خطابه؟ إذ قال« :يوشك أن يأتيني رسول
املقتيض لنعي نفسه إليهم يف

ّبي
ربي فأجيب ،وإني مسؤول ،وإنّكم مسؤولون»ّ ،
وأي أمر يسأل الن ّ

األمة عن طاعتها فيه ،وملاذا سأهلم فقال« :ألستم تشهدون
عن تبليغه؟ وتسأل ّ
وأن
وأن ناره ّ
وأن جنّته ّ
حقّ ،
حقّ ،
وأن محمد ًا عبده ورسولهّ ،
ّأل إله ّإل الله ّ

وأن
وأن البعث ّ
الموت ّ
الساعة آتية ال ريب فيهاّ ،
حق بعد الموت؛ ّ
حق ّ
وأن ّ

الله يبعث من في القبور» ،قالوا :بىل نشهد بذلك ،وملاذا أخذ حينئذ عىل
إن الله
الفور بيد عيل فرفعها إليه حتّى بان بياض إبطيه؟ فقال« :يا أ ّيها النّاس ّ

فس كلمته ـ وأنا موىل املؤمنني ـ بقوله:
موالي ،وأنا مولى المؤمنين» ،وملاذا ّ
وأنا أوىل هبم من أنفسهم؟  ..وملاذا أشهدهم من قبل ،فقال :ألست أوىل بكم
فعيل مواله ،أو من كنت
من أنفسكم؟ فقالوا :بىل .فقال :من كنت موالهّ ،

ّبي احلكيم؟  ..وما
وفيم هذا االهتامم العظيم من هذا الن ّ
فعيل ول ّيهَ .. ،
ول ّيهّ ،

الر ُس ُ
ّ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل
الشء ا ّلذي أمره اهلل تعاىل بتبليغه إذ قال ع ّز من قائل < َيا َأ ُّ َيا َّ
ك ِم َن الن ِ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواللَُّ َي ْع ِص ُم َ
ك ِمن َّر ِّب َ
إِ َل ْي َ
َّاس> (املائدة،)67:
ك َوإِن َّل ْ َت ْف َع ْل َف َم َب َّلغ َ

مهمة استوجبت من اهلل هذا التّأكيد؟ واقتضت ّ
احلض عىل تبليغها بام
ّ
وأي ّ

وأي أمر خيشى النبي الفتنة بتبليغه؟ وحيتاج إىل عصمة اهلل من
يشبه التّهديد؟ ّ

أذى املنافقني ببيانه؟

بأن اهلل ورسوله،
أكنتم -بجدك لو سألكم عن هذا ك ّله -جتيبونه ّ
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عيل للمسلمني ،وصداقته هلم ليس ّإل؟! ما أراكم ترتضون
إنّام أراد بيان نرصة ّ

رب األرباب ،وال عىل
أتوهم أنّكم ترون مضمونه جائز ًا عىل ّ
هذا اجلواب ،وال ّ

الرسل واألنبياء.((("..
س ّيد احلكامء وخاتم ّ

عيل نفسه،
القرينة اخلامسة ولع ّلها األقوى :وهي فهم اإلمام ّ

حيث فهم من حديث الغدير تنصيبه للخالفة ،ومل ينكر عليه أحد هذا
الشأن عند مناقشتنا ّ
الفهم ،وسيأيت ذكر بعض كلامته يف هذا ّ
للشاهد
ال ّثالث.
املناقشة اخلامسة :وهي ترتبط بمجموعة ّ
تم ذكرها
الشواهد ا ّلتي ّ

عىل مدّ عاهم:

الصحابة فهموا من حديث الغدير ّ
األول :وهو ّ
ّأما ّ
أن
أن ّ
الشاهد ّ

السياس ّية
عيل كان لألمور الدّ ين ّية ،وأ ّما أمر اخلالفة ّ
تنصيب اإلمام ّ
فهو مرتوك للنّاس ،ومن البعيد جدّ ًا -بحسب طبيعة سلوك النّاس-

ّبي يف هذا ّ
الشأن.
أن يكونوا بأمجعهم قد خالفوا أمر الن ّ

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالًّ :
إن هذا ّ
الصحابة ،وقد أشبع
الشاهد يرتبط ببحث عدالة ّ
الصحابة حتّى
علامؤنا هذا البحث يف كتبهم ،فنحن ال نقول بعدالة ّ
الصيح يف
حجة علينا بحيث
نضطر إىل تأويل الن ّ
يكون فعلهم ّ
ّص ّ
ّ
خالفة أمري املؤمنني.
الس ّيد عبد احلسني رشف الدّ ين ،املراجعة  ،58ص.299
((( املراجعاتّ ،
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ثاني ًا :إذا كان األصحاب قد فهموا من حديث الغدير الوالية
عيل إمام ًا هلم يف أمر
واإلمامة الدّ ين ّية فقط ،فلامذا مل جيعلوا اإلمام ّ
السقيفة ليعرفوا موقف الدّ ين يف
الدّ ين؟ وملاذا مل يرجعوا إليه يف أمر ّ

مسألة تنصيب احلاكم؟!

ثالث ًا :من قال ّ
بأن مجيع األصحاب فهموا من حديث الغدير اإلمامة

الغفاري،
السقيفة من أمثال أيب ذر
ّ
الدّ ين ّية؟ أال ترون املعارضني ملوقف ّ
وعمر بن
الفاريس ،وعبد اهلل بن عباس ،وأيب أيوب
وسلامن
ّ
األنصاريّ ،
ّ

يب بن كعب ،وعثامن بن حنيف ،وغريهم؟!
يارس ،وخزيمة بن ثابت ،وأ ّ
ألنم قد فهموا من حديث الغدير وغريه من
فمعارضتهم مل تكن ّإل ّ
األحاديث ّ
ّبي دون غريه.
عيل هو اخلليفة بعد الن ّ
أن اإلمام ّ

الصحابة هذا املوقف منهم؟! أمل يكن
تفس نظر ّية عدالة ّ
ثم إنّه كيف ّ
ّ
الصحابة أيض ًا؟!
هؤالء من ّ
الشاهد ال ّثاين :وهو ّ
وأما ّ
ّبي مل يأخذ البيعة من املهاجرين
أن الن ّ
ّ

عيل ،وإنّام بادرت جمموعة منهم لتهنئته.
واألنصار لإلمام ّ
فيمكن مناقشته بالتّايل:

ّأوالً :ال نس ّلم ّ
عيل ،بل
بأن الن ّ
ّبي مل يأخذ البيعة لإلمام ّ

الوارد أنّه بعد خطبته يوم الغدير " َنزَل -وكان وقت ال ّظهرية-

ّ
ثم زالت ّ
فص ّل هبم
الشمس ،فأ َّذن ُم َؤ ّذنُه لصالة ال َف ْرضَ ،
فصل ركعتنيّ ،
ٍ
خيمة له بإزائهُ ،ث ّم
وأمر علي ًا أن جيلس يف
ال ّظهر ،وجلس يف َخيمتهَ ،
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بإم َرة
َأم َر املسلمني أن َيدْ ُخلوا عليه َف ْوج ًا َف ْوج ًا َف ُي َهنّؤوه باملقام ،و ُيس ِّلموا عليه ْ
ومجيع نِساء املؤمنني معه أن
أزواجه
ثم َأم َر
َ
َ
املؤمنني ،ففعل الن ُ
ّاس ذلك ك ُّلهمّ ،
علن.
بإم َرة املؤمنني ف َف َ
َيدْ ُخلن عليه و ُي َس ِّلمن عليه ْ
املسة به وقال
وكان ممّن أ ْطن َ
َب يف هتنئته باملقام ُع َمر بن اخل ّطاب ،فأ ْظ َهر له َ ّ
ؤمن وم ٍ
وموىل ِّ
عيل،
ؤمنة"((( ،فهل
َ
كل ُم ٍ ُ
أصبحت َموالي َ
فيام قالَ :بخٍ َبخٍ يا ّ

هناك من دا ٍع ّ
لكل هذه املبالغة يف التّهنئة من وجوه القوم لو كان املراد

جمرد األمر باملح ّبة؟!
ّبي هلم ّ
من أمر الن ّ

ّثاني ًا :هل ّ
ّبي عن أمري
أن البيعة متنع من خت ّلف القوم بعد الن ّ

املؤمنني؟! ماذا فعلت البيعة ألمري املؤمنني بعد مقتل عثامن؟
والزبري البيعة بعد أ ّيام من وقوعها؟!
أمل ينكث طلحة ّ

الشاهد ال ّثالث :وهو ّ
وأما ّ
عيل عندما ُطولب بالبيعة
ّ
أن اإلمام ّ

أليب بكر مل يستشهد بحديث الغدير يف مقام احتجاجه ،وكذلك مل يفهم

املسلمون من حديث الغدير أنّه يتناىف مع بيعة أيب بكر.

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالً :لو س ّلمنا ّ
حيتج بحديث الغدير حينام
عيل مل ّ
بأن اإلمام ّ
احتج بحديث الغدير يف
طولب بالبيعة أليب بكرّ ،إل أنّه ال ينفي أنّه
ّ
احتج بأحاديث أخرى ّ
تدل عىل تنصيبه
مواطن أخرى ،وال ينفي أنّه
ّ
للخالفة.

((( اإلرشاد ،املفيد ،ج ،1ص.176
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ثاني ًاّ :
احتج بحديث الغدير يف مواطن
إن اإلمام عيل قد
ّ
متعدّ دة ،منها أثناء مطالبته للبيعة من أيب بكر ،ولكنّه رفض البيعة
وقال«" :يا معاشر المهاجرين واألنصار ،الله الله ال تنسوا عهد نب ّيكم إليكم
محمد من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر
في أمري ،وال تخرجوا سلطان
ّ

إن الله
بيوتكم ،وتدفعوا أهله عن ح ّقه ومقامه في النّاس ،يا معاشر الجمع ّ

أحق بهذا األمر منكم،
قضى وحكم ،ونب ّيه أعلم ،وأنتم تعلمون أنّا أهل البيت ّ

الرعية ،والله
أما كان منّا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله ،المضطلع بأمر ّ

الحق ُبعدا ،وتفسدوا قديمكم
إنّه لفينا ال فيكم ،فال تتّبعوا الهوى فتزدادوا من ّ

بشر من حديثكم».
ّ

األنصاري ا ّلذي و ّطأ األمر أليب بكر ،وقالت مجاعة
فقال بشري بن سعد
ّ

األنصار :يا أبا احلسن لو كان هذا الكالم سمعتْه األنصار منك قبل االنضامم

عيل« :يا هؤالء ،أكنت أدع رسول
أليب بكر ما اختلف فيك اثنان .فقال ّ

مسجى ال أواريه ،وأخرج أنازع في سلطانه؟ والله ما خفت أحد ًا
الله
ّ

ّ
أن
يسمو له وينازعنا أهل البيت فيه،
ويستحل ما استحللتموه ،وال علمت ّ
حجة ،وال لقائل مقاالً ،فأنشد الله
خم ألحد ّ
رسول الله ترك يوم غدير ّ
رج ً
علي مواله،
خم يقول( :من كنت مواله فهذا ّ
ّبي يوم غدير ّ
ال سمع الن ّ
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانصر من نصره ،واخذل من خذله) ،أن
ّ

يشهد بما سمع» ،قال زيد بن أرقم :فشهد اثنا عرش رج ً
ال بدر ّي ًا بذلك ،وكنت
ٍ
ممّن سمع القول من رسول اهلل فكتمت ّ
يومئذ فذهب برصي،
الشهادة
الصوت ،وخيش عمر أن ُيصغى إىل
قال :وكثر الكالم يف هذا املعنى ،وارتفع ّ
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إن اهلل تعاىل يق ّلب القلوب واألبصار،
عيل ففسخ املجلس ،وقالّ :
قول ّ

وال يزال يا أبا احلسن ترغب عن قول اجلامعة ،فانرصفوا يومهم ذلك"(((.

ومنها :ما ورد أثناء ّ
الستة -من
الشورى املقرتحة -وهي شورى ّ

احتج عليهم يف حديث طويل بقوله:
عمر بن اخلطاب ،حيث
ّ

«نشدتكم بالله ،هل فيكم أحد نصبه رسول الله يوم غدير خم بأمر الله

اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
تعالى فقال :من كنت مواله فعلي مواله،
ّ

(((
الروايات.
غيري؟ قالوا :ال»  .وغريها كثري من ّ

ثالث ًا :ال نس ّلم ّ
بأن املسلمني فهموا عدم املنافاة بني حديث الغدير
وبني البيعة أليب بكر ،بل الكثري منهم فهموا ّ
عيل هو
بأن اإلمام ّ

ّبي دون غريه ،وقد ذكرنا بعضهم يف مناقشة
اخلليفة بعد الن ّ
ّ
األول.
الشاهد ّ

رابع ًاّ :
الصادرة من أمري
إن دواعي إخفاء مثل هذه االحتجاجات ّ
قوي؛ حيث ّ
إن هذه االحتجاجات خمالفة
املؤمنني موجودة بشكل ّ

لرأي احلكّام آنذاك ،فعدم وصول يشء منها -لو س ّلمنا بعدم وصوهلا-

ال يعني عدم صدورها منه ،وال يعني عدم داللة حديث الغدير

عىل اخلالفة.

الرابع :وهو ّ
وأما ّ
عيل سوف يس ّبب
الشاهد ّ
أن تنصيب اإلمام ّ
اخلالف ّ
والشقاق بني املسلمني ،وأنّه بسبب ذلك سوف يدخل مجلة
تاث.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ح ،28ص ،188-186ط .دار إحياء ال ّ
((( االحتجاج عىل أهل اللجاج ،ال ّطربيس ،ج ،1ص .136
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ّبي ،وهذا يتناىف مع هدف
من املسلمني النّار لعصياهنم أوامر الن ّ
ّبي وهو هداية النّاس ّ
يصح
والذهاب هبم إىل اجلنّة ،وبالتّايل ال ّ
الن ّ
يايس.
ّبي هذا التّنصيب ّ
أن يصدر من الن ّ
الس ّ

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالً :يمكن النّقض عليهم بجميع التّكاليف اإلهل ّية ا ّلتي جاء هبا
والصوم
كالصالة
ّبي بالتّكاليف
ّ
ّ
ّبي ،فينبغي ّأل يأيت الن ّ
الن ّ
واحلج وغري ذلك؛ ّ
ألن هناك من سيعيص هذه التّكاليف ويذهب إىل
ّ
ّبي وهو هداية النّاس ّ
والذهاب
النّار ،وهذا يتناىف مع هدف الن ّ
هبم إىل اجلنّة! وهذا ممّا ال يمكن االلتزام به.

احلقيقي ال بدّ أن ُي َس ّلم ّ
ثاني ًاّ :
ّبي
إن املسلم
بكل ما أتى به الن ّ
ّ
رجح مصاحله ّ
الشخص ّية
من تكاليف ،وينقاد للحكم ّ
عي ،ال أن ُي ّ
الش ّ
عي ،فا ّلذي يدّ عي ّ
عيل
عىل حساب احلكم ّ
الش ّ
أن تنصيب اإلمام ّ

خليفة عىل املسلمني يس ّبب اخلالف ّ
والشقاق فهو يف احلقيقة ال يلتزم

عي.
بالتّكليف ّ
الش ّ

ّبي وعظمته ،وعلمه وإحاطته بجميع
ثالث ًا :إذا الحظنا مقام الن ّ
األمور واخلفايا ،فهل يأيت مسلم بعد ذلك ويقول ّ
بأن يف تنصيب

عيل خطأ وأنّه يؤ ّدي للخالف ّ
والشقاق؟! هل
الن ّ
ّبي لإلمام ّ
ّبي ومعرفته؟! وهل ّ
أن
علم هؤالء ومعرفتهم أعىل من علم الن ّ
ُ

ّبي؟! ما لكم
اختيارهم للحاكم سوف يكون أفضل من اختيار الن ّ

كيف حتكمون!

العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

غياّصلا يلع سابع خیشلا

والشقاق حتّى عىل القول ّ
رابع ًا :هل سلم املسلمون من اخلالف ّ
بأن
نصب أمري املؤمنني خليفة وحاك ًام عىل املسلمني،
ّبي مل ُي ّ
الن ّ
وإنّام جعله إمام ًا عىل أمور الدّ ين؟! بل اخلالف قد حصل ووقع سواء

قلنا هبذا التّفسري أم ذاك.

خامس ًاّ :
ّبي
إن الدّ نيا دار ابتالء وامتحان ،فليس املطلوب من الن ّ

أن يذهب بالنّاس إىل اجلنّة باإلكراه ،بل اإلنسان خمتار يف أمره ،فإ ّما أن

الشع ّية فيذهب إىل اجلنّة ،وإ ّما أن
يطيع اهلل ورسوله ويمتثل التّكاليف ّ
فإن القول ّ
يعيص اهلل ورسوله فيذهب إىل النّارّ ،
بأن بعض النّاس سوف
ربر ًا لر ّد داللة حديث الغدير.
يعصون ويذهبون إىل النّار ال يعدّ م ّ

وأما ّ
عيل باستالم مقاليد
ّ
الشاهد اخلامس :وهو هتاون اإلمام ّ

ّبي ،وعدم مبادرته جلمع أصحابه
اخلالفة ،وانشغاله بتجهيز الن ّ
حق ،-بل ورفضه للخالفة بعد مقتل عثامن،
واسرتداد ح ّقه -لو كان له ّ

وأن ّ
كل ذلك عبارة عن شواهد عىل ّ
واستهانته وحتقريه هلذا املنصبّ ،
أن

ينصب أمري املؤمنني خليفة عىل املسلمني ،بل جعله
ّبي مل ّ
الن ّ
إمام ًا يف أمور الدّ ين فقط.

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالً :ال نس ّلم ّ
يتحرك نحو املطالبة بح ّقه؛
بأن اإلمام هتاون ومل ّ
ّ
فالشواهد التّارخي ّية كثرية يف ذلك ،نذكر منها:
اعتصام اإلمام يف بيته مع بعض أصحابه ا ّلذين رفضوا البيعة
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أليب بكر ،وهذه احلادثة معروفة نقلتها كتب التّاريخ(((.

«أن عل ّي ًا حمل فاطمة
ما رواه ابن أيب احلديد عن اإلمام الباقرّ :

على حمار وسار بها لي ً
ال إلى بيوت األنصار يسألهم النّصرة ،وتسألهم فاطمة

الرجل،
االنتصار له ،فكانوا يقولون :يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا ّ

علي :أكنت أترك رسول
لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به ،فقال ّ
الله ميت ًا في بيته ال أجهزه وأخرج إلى النّاس أنازعهم في سلطانه! وقالت
فاطمة :ما صنع أبو حسن ّإل ما كان ينبغي له ،وصنعوا هم ما الله حسیبهم

عليه»(((.

حتّى ّ
أن معاوية أخذ بتعيري اإلمام يف رسالته املشهورة ،حيث

تحمل قعيدة بيتك لي ً
ال على حمار ،ويداك في يدي
قال« :وأعهدك أمس ّ
ابنيك الحسن والحسين يوم بويع أبو بكر الصدّ يق ،فلم تدع أحد ًا من أهل

والسوابق ّإل دعوتهم إلى نفسك ،ومشيت إليهم بامرأتك ،وأدليت إليهم
بدر ّ
بابنيك ،واستنصرتهم على صاحب رسول الله فلم يجبك منهم ّإل أربعة أو

خمسة ،ولعمري لو كنت مح ّق ًا ألجابوك ،ولكنّك ا ّدعيت باطالً ،وقلت ما

لما
ورمت ما ال يدرك ،ومهما نسيت فال أنسى قولك ألبي سفيان ّ
ال تعرفُ ،

حركك و ه ّيجك :لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم ،فما
ّ

يوم المسلمين منك بواحد ،وال بغيك على الخلفاء بطريف وال مستبدع»(((.
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،ج ،2ص.21
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ،ج ،6ص.13
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،2ص.47
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عيل أليب بكر إىل أن مضت ستّة أشهر ،وقيل
عدم مبايعة اإلمام ّ

إنّه مل يبايع مدّ ة حياة فاطمة.(((

ثاني ًا :وأ ّما بالنّسبة لرفضه للخالفة بعد مقتل عثامن فهو من باب

احلجة عىل النّاس ،فهو يريد أن هي ّيئهم عىل أنّه
التّوطئة والتّمهيد إلمتام ّ

الرسول،
السابقني ،بل سيسري عىل هنج ّ
لن يسري عىل سرية اخللفاء ّ
ّ
تتحملوها.
وأن يف ذلك فتن ًا ومصاعب ،فعليكم أن
ّ

ثالث ًا :وأ ّما بالنّسبة الستهانته بمنصب اخلالفة ،فنحن لو أمتمنا اخلرب
املنقول عنه التّضح لنا ّ
أن مقصود اإلمام هو االستهانة

بمنصب اخلالفة إذا كانت من مناصب الدّ نيا وا ّلتي ال تقيم عدالً بني

إلي من إمرتكم
تتمة اخلرب املتقدّ م..« :وال ّله لهي ّ
أحب ّ
النّاس ،حيث قال يف ّ

ّإل أن أقيم ح ّق ًا أو أدفع باطالً»(((.

السادس :وهو ّ
وأما ّ
أن أصحاب اإلمام قد تو ّلوا
الشاهد ّ
ّ
املناصب اإلدار ّية فرتة خالفة اخللفاء ال ّثالثة ،وكانوا يشاركون يف

حروهبم ،بل ّ
أن اإلمام بنفسه كان يتعاون مع اخللفاء ويقدّ م هلم
النّصيحة واملشورة ،وهذا شاهد عىل ّ
أن أصحاب اإلمام مل يفهموا
من التّنصيب يف يوم الغدير أنّه التّنصيب للخالفة.

((( البخاري ،ج ،5ص .83قال ابن أيب احلديد" :ا ّلذي يقوله جمهور المحدّ ثين وأعيانهم :فإنّه

امتنع من البيعة ستّة أشهر ولزم بيته ،فلم يبايع حتّى ماتت فاطمة ،فلما ماتت بايع طوع ًا" .رشح هنج
البالغة البن أيب احلديد ،ج ،2ص.22
((( تقدّ م ختريج اخلرب.
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

155

156

عملا تالاكشإلاو ريدغلا ثيدح

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالًّ :
إن ّ
عيل بعض املناصب احلكوم ّية
تول أصحاب اإلمام ّ
ال يعني ّ
ينصب اإلمام يوم الغدير خليفة عىل
ّبي مل ّ
أن الن ّ
املسلمني ،كيف وهؤالء األصحاب أنفسهم كانوا قد اعرتضوا عىل
ّ
تول أيب بكر هلذا املنصب.
عيل مع اخللفاء فهذا أيض ًا ال
ثاني ًا :أ ّما بالنّسبة لتعاون اإلمام ّ
ينصبه خليفة عىل املسلمني ،بل ّ
ال عىل ّ
يعدّ دلي ً
إن
أن النبي مل ّ

عيل وحرصه عىل تثبيت دعائم اإلسالم
مقتىض حكمة اإلمام ّ
هو أن يتعاون مع اخللفاء باملقدار ا ّلذي حيفظ اإلسالم ،خصوص ًا ّ
وأن

اإلسالم كان ما زال طر ّي ًا ،واألعداء يرت ّبصون به من ّ
كل جانب .وإذا
كان اإلمام بنفسه يتعاون مع اخللفاء حلفظ اإلسالم ّ
فإن أصحابه

بالتّبع سيقومون بنفس الدّ ور ،وال ُيستبعد أن يكون ذلك بإذن منه.

السابع :وهو ّ
وأما ّ
لألئمة كانت عىل
السرية العمل ّية
ّ
أن ّ
الشاهد ّ
ّ
تول اخلالفة ،ممّا يشهد عىل ّ
الرفض من ّ
أن اخلالفة مل تكن ح ّق ًا هلم،
ّ
عيل يوم الغدير ّإل تنصيب ًا
فال يكون تنصيب الن ّ
ّبي لإلمام ّ

لألمور الدّ ين ّية.

فيمكن مناقشته بالتّايل:
ّأوالًّ :
إن هذا يتعارض مع النصوص الرصحية الصادرة منهم
يف ّ
الصادق:
أن اخلالفة هي ّ
حق من حقوقهم ،منها ما عن اإلمام ّ

ٍ
سمين ،ليس لإلمام أن يزويها عن
ّ
«إن اإلمامة عهدٌ من الله ّمعهو ٌد لرجال ُم ّ
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ا ّلذي يكون من بعده"((( ،وقوله" :نحن سادة العباد ،وساسة البالد»(((.

ثاني ًاّ :
األئمة اخلروج وال ّثورة -كام يف
إن ما ورد من رفض
ّ

الصادق (((وغريها -إنّام كان ألجل
رييف واإلمام ّ
قض ّية سدير ّ
الص ّ
عدم حت ّقق رشائط ال ّثورةّ ،
الشائط ملا وسعهم القعود
وإل فلو حت ّققت ّ

الرواية.
كام يف ّ

ثالث ًاّ :
والسجن ،والنّفي،
إن
تعرضوا إىل أنواع القتلّ ،
األئمةّ 
ّ
املعنوي
والتّرشيد ،والتّعذيب
واجلسدي من ِق َبل احلكّام وسالطني
ّ
ّ
ألنم مل يقبلوا بال ّظلم ومل يساوموا عليه ،فكانوا
اجلور ،وما ذلك ّإل ّ
يشكّلون خطر ًا كبري ًا عىل تلك احلكومات؛ حيث كانت تراهم خي ّططون

الصحيحة ،فكيف يقال ّ
األئمة كانوا
إلقامة اخلالفة اإلسالم ّية ّ
بأن ّ
يرفضون ّ
تول اخلالفة ،وكانوا حيرصون وظيفتهم باألمور الدّ ين ّية؟!

األئمة من بعده ،وهذا ّ
رابع ًاّ :
يدل
عي مجيع ّ
ّبي قد َّ
أن الن ّ
عىل ّ
ّبي
أن املسألة حمسومة وليست هي شورى ،كام يف حديث الن ّ

املتواتر« :ال يزال أمر ّأمتي ظاهر ًا حتّى يمضي اثنا عشر خليفة ك ّلهم من

حق من حقوقهم ،وعدم النّهوض للمطالبة هبا إنّام
قريش»((( ،فاإلمامة ّ

((( الكايف ،الكليني ،ج ،1ص ،278ط-اإلسالم ّية.
املجليس ،ج ،26ص ،259ط-بريوت.
((( بحار األنوار ،العلّمة
ّ
الص ّ
رييف قال ..." :فقال :وال ّله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني
((( عن سدير ّ

الصالة عطفت على الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر" .الكايف،
فلما فرغنا من ّ
القعود .ونزلنا وص ّليناّ ،
الكليني ،ج ،2ص ،243 -242ط-اإلسالمية.
ّ
الصدوق ،ص .310
((( األمايلّ ،
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هو ملوانع أخرى.
خامتة

اتّضح بام ال مزيد عليه بأنّه ال يمكن استفادة الفصل بني اإلمامة الدّ ين ّية
السياس ّية من حديث الغدير ،بل وال من غريهّ ،
فكل املسلمني
واإلمامة ّ

مل يكن لدهيم هذا الفهم أساس ًا ،فكيف ُيمل هذا الفهم عىل النّصوص

احلداثوي يراد منه جتريد اإلمامة من
الدّ ين ّية املرتبطة باإلمامة؟! فهذا الفكر
ّ

السياس ّية ،وبالتّايل تعود إمامة اإلمام حمصورة يف
أهم أركاهنا وهو اخلالفة ّ
ّ
كل ما يريدونه ّ
ثم يتمكّن ال ّظاملون والعابثون من فعل ّ
وكل
املساجد ،ومن ّ
ما حي ّقق شهواهتم و ميوالهتم من دون رادع.

السالفة ّ
الذكر -اجلواب عن
كام أنّه يمكن -من خالل املناقشات ّ

أهم
اإلشكاالت األخرى
ّ
الروايات؛ فنحن قد ذكرنا ّ
املوجهة لبق ّية ّ
الروايات
إشكاالهتم وأجبنا عليها ،فام يأيت من إشكاالت عىل بقية ّ
بأهم ممّا ذكرناه ،فيمكن اإلجابة عليه بام تقدّ م.
ليس
ّ
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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التربية الجنسيّة من منظور إسالمي
الشيخ حسين جاسم الدالل

ّ
امللخص:

يتضمن هذا البحث معاين مفردات الرتب ّية واجلنس
ّ
ويتطرق إىل اجلنس يف
لغة واصطالح ًا ،ومفاهيم أساس ّية.
ّ

أثرت عىل العامل
احلضارات املا ّد ّية القديمة واحلديثة وكيف ّ

ويتطرق
اإلسالمي ،ويدخل إىل الرتب ّية اجلنس ّية اإلسالم ّية
ّ
ّ

املؤسسات الرتبو ّية يف حتقيق
إىل خصائصها وأهدافها ودور ّ
أهدافها كاألرسة واملدرسة واملسجد ووسائل اإلعالم ،ويذكر
ضبط الغريزة اجلنس ّية من حيث موقف اإلسالم من اإلباح ّية

والرهبان ّية والضوابط الرشع ّية للرتب ّية اجلنس ّية ،وخيتتم بحثه
بعدد من االستنتاجات والتوصيات.
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متهيد

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني
احلمد هلل ّ

حممد املصطفى وعىل آله الطيبني الطاهرين وبعد:

إسالمي،
نتناول يف هذا البحث موضوع الرتب ّية اجلنس ّية من منظور
ّ

مستقرة.
آملني أن يرسم املالمح لبداية ترب ّية جنس ّية
ّ

وتتمثل أمهية هذه الدراسة يف ّأنا تقدّ م مبادرة بحثية متكاملة

تتضح فيها جوانب الرتب ّية اجلنس ّية يف بعض احلضارات مثل املا ّدية

واإلسالمية ليتضح ّأيام أقوم لتنمية املجتمعات السليمة ،وما هي
الرتب ّية اجلنس ّية الواجب مراعاهتا يف املؤسسات الرتبوية ابتداء باألرسة
ومرور ًا باملسجد واملدرسة ووسائل اإلعالم .ويمثل هذا البحث دلي ً
ال
ٍ
كمفتاح لولوج هذا اجلانب
أولي ًا يمكن االستناد إليه من قبل املر ّبني

الرتبوي املتع ّلق بكيفية تلبية احلاجة اجلنس ّية الطبيعية يف الفرد.

واعتمد البحث عىل املنهج االستقرائي املمزوج بيشء من االستدالل.

مقدمة

الرتبوي احلايل للرتب ّية اجلنس ّية سبب ًا حمور ّي ًا يف السعي
ُيعدّ الواقع
ّ
حترج يقود لكبت الطاقة
للبحث يف هذه القضية حيث تنحاز الرتب ّية بني ّ
اجلنس ّية نتيجة عدم التوع ّية السليمة بالكيف ّية اآلمنة والرشع ّية إلشباع
ٍ
انفتاح كامل يؤ ّدي إىل االنحراف يف إشباع
هذه احلاجة الغريز ّية ،وبني

هذه الطاقة نتيجة إزالة القيود والضوابط املع ّينة عىل فهم ما ينبغي وما
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ال ينبغي يف قواعد التعامل مع هذه احلاجة ،فيغدو الفرد بني إفراط
وتفريط يف تلب ّية حاجاته يف معرفة طبيعة هذه الغريزة اجلنس ّية.

لذلك كان ال بدّ من تسليط الضوء عىل قواعد الرتب ّية اجلنس ّية يف
اإلسالم؛ ألنّه املنبع الوحيد القادر عىل تزويد الفرد باملعلومات التي
متكّنه من التعامل مع القضايا اجلنس ّية تعام ً
الصحة اجلنس ّية
ال آمنا حي ّقق
ّ
القائمة عىل إشباع احلاجة اجلنس ّية بأساليب ووسائل تتوافق وإرادة

الشارع.

الفصل األول :مباحث متهيد ّية

األول :معاين مفردات البحث
املبحث ّ
الرتب ّية لغ ًة:
ى الصبي وتر ّباه :أحسن القيام عليه
هي حسن القيام عىل الصبي .ر َّب 
وول َيه حتى يفارق الطفولة ،كان ابنك أو مل يكن(((.
َ

الرتب ّية اصطالح ًا
احلسية من ابتداء والدته إىل بلوغه حدّ
هي تنم ّية أعضاء املولود ّ
الكرب ،وتنمية روحه باملعارف الدين ّية واملعاش ّية .فبهذا انقسمت الرتب ّية
حسية ،وهي ترب ّية اجلسد ،ومعنوية ،وهي ترب ّية الروح(((.
إىل قسمنيّ :
اجلنس لغ ًة
هو ّ
كل رضب من اليشء والناس والطري ،وحدود النحو والعروض

((( اإلفصاح يف فقه اللغة ،عبد الفتاح الصعيدي ،ج ،١ص.٩
((( األعامل الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي ،ج ،٢ص.٣١٥
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واألشياء وجيمع عىل َأ ْجناس(((.

اجلنس اصطالح ًا
يعب عنها بـ()sex
هو تلك العاطفة اجلسد ّية ما بني الذكر واألنثى كام ّ
يف اللغة اإلنجليزية وتطلق عىل ممارسة اجلنس(((.

املبحث الثاين :مفاهيم أساسية
مفهوم الرتب ّية اجلنس ّية
هي إمداد الفرد باملعلومات العلمية ،واخلربات الصحيحة،
واالجتاهات السلمية ،إزاء املسائل اجلنس ّية ،بقدر ما يسمح به النمو
واالجتامعي ،ويف إطار
والعقيل واالنفعا ّيل
الفسيولوجي
اجلسمي
ّ
ّ
ّ
ّ
التعاليم الدينية واملعايري االجتامع ّية والقيم األخالق ّية السائدة يف
املجتمع ،مما يؤ ّدي إىل حسن توافقه يف املواقف اجلنس ّية ،ومواجهة
الصحة النفس ّية(((.
مشكالته اجلنس ّية مواجهة واقع ّية تؤ ّدي إىل
ّ
مفهوم الغريزة
الغريزة يف اللغة :الطبيعة والقرحية والسج ّية من خري أو رش وهي
الفطري الذي يدفع
األصل والطبيعة((( ،ويف االصطالح هي امليل
ّ
اإلنسان ،إىل العمل يف اجتاه معني حتت ضغط حاجاته احليوية(((،

((( كتاب العني ،الفراهيدي ،ج ،٦ص.٥٥
((( اهلادي إىل لغة العرب ،الكرمي ،ج ،١ص.٣٧٥
((( التأصيل الرتبوي لألبناء يف ضوء علم النفس ،املخزنجي ،ص.١٢٣
واإلسالمي ،ج ،٢ص.١٩٩٦
العريب
((( املوسوعة اجلامعة ملصطلحات الفكر
ّ
ّ
العريب ،ص.٨١٤
الطبي
((( القاموس
ّ
ّ
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والغريزة كام هو املستفاد من معناها أمر مغروز يف داخل الذات ،يتفاعل

مع املحيط اخلارجي لينطلق نحو االستجابة واإلشباع ،وهي قوة ال
نالحظها مبارشة ،بل نستنتجها من االجتاه العام للسلوك الصادر منها
يف الواقع ،ومن هنا فللغريزة مظاهر ثالثة:
خارجي.
 1.مثري
ّ
عميل.
2.سلوك
ّ

3.هدف يراد حتقيقه.

وبعبارة أخرى ّ
إن الغريزة تتفاعل مع الشعور بمظاهره الثالثة:

اخلارجي
اإلدراك ،واالنفعال ،والرغبة للتحقيق ،فهي تتفاعل مع املثري
ّ
وتنفعل مع مظاهره املتنوعة ،وتنطلق لتحقيق هدفها وهو اإلشباع

فطري ال خيتلف وال
واالرتواء ،وهذا التفاعل واالنطالق هو أمر
ّ
يتخ ّلف من فرد آلخر ،وأ ّما السلوك الصادر عن الغريزة ،فهو أمر
تتحكّم به إرادة اإلنسان وما حيمله من مبنيات فكر ّية وعاطف ّية ُ
وخلق ّية
من حيث نظرته للكون وللحياة واملجتمع ،فيكون منسج ًام معها مطابق ًا

لألسس والقواعد التي تبناها يف رسم منهجه يف احلياة ،وهلذا خيتلف
سلوك اإلنسان وممارساته العملية اندفاع ًا وانكامش ًا من إنسان آلخر
تبعا لدرجات إيامنه واعتقاده بمتبنياته.

مفهوم العقل والشهوة
بتنوع تركيبة اإلنسان وكينونته ،فهو جسد وروح،
متنوعة ّ
الغرائز ّ
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ّ
اخلاصة املرتتّبة عىل احلاجات األساس ّية العضو ّية
ولكل منهام وظائفه
ّ
والوجدان ّية يف آن واحد ،والتقسيم الثنائي للغرائز يرجعها إىل العقل

وتتنوع منهام سائر الغرائز
تتفرع
ّ
والشهوة ،ومها األساس الذي ّ
«إن الله ّركّب في
والدوافع واحلاجات ،قال أمري املؤمننيّ :
المالئكة عق ً
ال بال شهوة وركّب في البهائم شهوة بال عقل ،وركّب في بني

آدم كليهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئكة ،ومن غلبت شهوته

شر من البهائم»(((.
عقله فهو ّ

والعقل غريزة يته ّيأ هبا إدراك العلوم النظر ّية وتدبري الصناعات

وكأنّه نور ُيقذف يف القلب ،وبه يستعدّ إلدراك األشياء((( ،والشهوة
تطلب ّ
اللذة باملأكول واملنكوح ،وباجلملة حتصيل املالئم((( ،فمن
حب الكامل ،وغريزة
تتفرع غريزة التد ّين وغريزة التكامل أو ّ
العقل ّ

تتفرع غريزة اجلوع والغريزة اجلنس ّية
األمن واالستقرار ،ومن الشهوة ّ

اجلسامين ،عن اإلمام جعفر
وغريزة البقاء وبقية الغرائز ذات الطابع
ّ

ِ
وحب
حب الدنيا،
الصادق قالّ :
ّ
«إن ّأول ما عصي الله به ستّة أشياءّ :

وحب النّساء» ((( ،وقد
وحب الراحة،
وحب النوم،
وحب الطعام،
الرئاسة،
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل يف نظرته لإلنسان ،حيث ّ
إن
أ ّيد العلم احلديث ما قاله اإلمام ّ
املفهوم السائد يف هذا العرص هو ّ
أن اإلنسان ال هو حيوان وال هو من

(((علل الرشائع ،الصدوق ،ج ،١ص.٤
املحجة البيضاء ،الكاشاين ،ج ،١ص.١٣٠
(((
ّ
((( موسوعة مصطلحات ابن خلدون والرشيف ّ
اجلرجاين ،ج ،١ص.٢٠٩
عيل حممد
ّ
ورام ،ج ،٢ص.٢٠٥
(((جمموعة ّ
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وتطوره يعتمد عىل متييزه املضبوط لطبيعة
السامء ،ولكنّه بني االثنني،
ّ
إمكاناته املحدودة ،فالظاهر ّ
أن اإلنسان يف رأي أمري املؤمنني

قوتان :الشهوة والعقل ،وهذه القوى تكرب لديه يف الظهور
تتجاذبه ّ
اخللقي
واليقظة ،وترسع عنده يف النمو والتأثري ،وهي املؤ ّثرة يف بنائه
ّ

قوة العقل ّ
فإن اإلنسان
قوة الشهوة وتغ ّلبت عىل ّ
والنفيس ،فإذا نَمت ّ
ّ
سيكون مستسل ًام هلواه ّ
وملذاته وسيشبعها دون قيود أو رشوط يف أجواء
مهه بطنه وفرجه،
املثريات واملغريات اخلارج ّية إىل أن يصبح كاحليوان ّ
أو يقف الواقع حائ ً
ال دون إشباعها ،فيؤ ّدي ذلك إىل اختالل التوازن

والروحي،
النفيس
النفيس واالنفعا ّيل يف كيانه فيصاب باالضطراب
ّ
ّ
ّ
قو َة الشهوةّ ،
فإن اإلنسان سيشبعها يف وجهها
قو ُة العقل ّ
وإذا غلبت ّ

يوجهها وجهة عقالن ّية
يب ،فهو ال يوقف الشهوة وال يع ّطلها بل ّ
اإلجيا ّ
يؤجل إشباعها إىل ظرفها املناسب املرشوع.
ويق ّيدها بقيود الرشيعة أو ّ

ودور العقل هو تعديل الشهوة وهتذيبها واستبدال مثرياهتا الطبيعية

بمثريات أخرى تتجه هبا إىل السمو والكامل ،وتستبدل به سلوكها

والقوة للفرد والصالح للمجتمع،
الفطري إىل سلوك فيه النضج
ّ
والعقل يقدّ م التسامي عىل ّ
ويوجه اإلنسان إىل طاعة
اللذات الفانيةّ ،
ر ّبه ويقدّ مها عىل غريها ،ويصف اإلمام حممد الباقر أهل التقوى

«أخروا شهواتهم ّ
ولذاتهم خلفهم وقدّ موا طاعة ر ّبهم أمامهم»(((،
قائالًَّ :
أخرواّ ،
فاإلمام مل يقل ألغوا شهواهتم ّ
ألن
ولذاهتم أو ع ّطلوها ،بل قال ّ
((( حتف العقول ،احلراين ،ص.٢٨٧
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منهج أهل البيت هو منهج التوازن (((.

وخالصة القولّ :
إن غلبة العقل عىل الشهوة -بمعنى حتكّمه فيها-
قمة السمو والتكاملّ ،
وإن غلبة الشهوة عىل العقل
جيعل اإلنسان يف ّ
جتعل اإلنسان يف املستنقع اآلسن ويف ركب الطاحلني ،قال اإلمام جعفر

فإن هواها في رداها ،وترك النفس
الصادق« :ال تدع النفس وهواهاّ ،

ّ
عما تهوى دواها»(((.
وما تهوى أذاها،
وكف النّفس ّ

الفصل الثاني :اجلنس يف احلضارات املاد ّية

النبي لوط وظاهرة (اللواط) التي
القرآن الكريم حتدّ ث عن قوم
ّ
ّ
هم نب ّيهم إزالتها والقضاء عليها وقد ذكرها
تفشت فيهم وأنّه كان ّ

القرآن الكريم کسبب أوحد الستحقاقهم العذاب واإلبادة ،هبدف

يتمرد العباد عىل أوامر اهلل تعاىل،
التخويف من انتقام اهلل وبطشه حينام ّ
النبي يوسف التي تدور يف أحد حماورها
كام ذكر القرآن الكريم ّ
قصة ّ
ّ
وحث اإلنسان عىل التش ّبه
حول الع ّفة اجلنس ّية هبدف الرتب ّية والتع ّلم

((( وهلذا نجد ّ
وختل عن الدنيا
أن أمري املؤمنني عل ّي ًا يعاتب عاصم ابن زياد حينام لبس العباءة
ّ
ِ
فيقول له« :يا عدو نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك ،أترى الله ّ
أحل لك الطيبات
(للصبحي صالح) ،ص]٣٢٤
وهو يكره أن تأخذها وأنت أهون على الله من ذلك»[ ،هنج البالغة
ّ
ومنهج أهل البيت يدعو إىل أن يكون العقل حاك ًام عىل الشهواتّ ،
ألن االنسياق وراء
الشهوات يؤ ّدي إىل وقوع اإلنسان يف مهاوي الرذيلة ومن أشهرها ما ورد عن أمري املؤمنني:
«-١قرين الشهوة مريض النفس معلول العقل»«-2 .غلبة الشهوة تبطل العصمة وتورد الهلك»«-٣ .من

الشر والغواية» [تصنيف غرر
زادت شهوته ق ّلت مروءته»«-٤ .إنّكم إن ملكتكم شهواتكم نزلت بكم إلى ّ
احلكم ودرر الكلم ،ص.]٣٠٥

((( الكليني ،الكايف ،ج ،2ص .٣٣٦
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نبي اهلل عندما قهر شهوته باإلرادة احلازمة وقهر رغبته بتقوى
بموقف ّ
اهلل وطاعته ،وبذلك مل يكن هدف القرآن الكريم تأريخ االنحراف
اجلنيس بنحو االستيعاب ومل يكن فيه استغراق يف ذلك بل هو طرق
ّ

خفيف يراد به االعتبار ورضب املثل.

األول :احلضارات املاد ّية القديمة
املبحث ّ
نتصور
احلضارات عديدة ومتنوعة ،ومع ذلك من الصعب أن
ّ
اجلنيس بشكل من األشكال ،قد عاش يف
جمتمع ًا خالي ًا من النشاط
ّ
ال وزهد ًا وعزوف ًا عن ممارسة اجلنس ،ذلك ّ
عالقاته تب ّت ً
ألن العالقة
اجلنس ّية قد وجدت مع وجود اإلنسان وأظهرت نفسها تطلب نصيبها
من العناية ،فكان ّ
كل من الرجل واملرأة حيققان قضاء الوطر وإشباع
الرغبة لبعضهام ،ولرتتّب احلمل والوالدة عىل هذه العالقة استوجب
وسعت تلك العالقة اجلنس ّية
وجو ُد الوليد مزيد ًا من التبعات التي ّ
جمرد عالقة شهو ّية إىل عالقة إنسان ّية اجتامع ّية،
البحتة ونقلتها من كوهنا ّ
اجلنيس قد عارص اإلنسان منذ وجوده ،ففي
وبذلك يكون النشاط
ّ
يتم إشباع الرغبة اجلنس ّية كيف ما اتفق،
املجتمعات املنحرفة كان ّ
فكام ُوجد نظام الزواج قد ُوجد التح ّلل واإلباح ّية ،وكام وجد تعدّ د
الزوجات قد وجد تعدّ د األزواج ،وكام وجدت العالقة السو ّية وجدت
العالقة الشاذة واملنحرفة.

واحلضارات التي وصلتنا أخبارها وجد فيها مجيع ًا نظام الزواج

أقر يف كثري من احلضارات تعدّ د
كطريق إلشباع الرغبة اجلنس ّية ،كام ّ
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الزوجات بنحو أو بآخر ،يف الوقت الذي مل تسجل فيه أ ّية حضارة تعدّ د

األزواج كنظام ،وكان هذا هو النشاط السوي والطبيعي ،بل واملحافظ
أيض ًا املتم ّثل يف احرتام نظام الزواج وإدانة الزنا وأنواع الشذوذ.

فإىل جانب املامرسات السوية وجد االنحراف يف إشباع هذه الرغبة
يف الطبقات الثرية املرتفة التي تعيش اإلفراط يف ّ
كل يشء وتطلب

االستزادة من ّ
كل يشء مثل احلضارة الرومانية واحلضارة اإلغريقية،
ّ
وإن ما يكتشف من آثار هذه احلضارات شاهد عىل بعض ما وصلت

إليه من االنحراف الذي وصل إىل حدّ ممارسات اجلنس اجلامعية ،وإىل
عبادة َّ
الذكر وليس يف هذا عجب ذلك ألن االنحراف ليس خاص ًا

بمجتمعاتنا احلديثة وحضارتنا املا ّدية ،بل هو موجود يف املجتمعات
القديمة أيض ًا بنحو مشابه؛ ألن اإلنسان هو اإلنسان يف آماله ورغباته
ويتكرر ،وما هو
سوي وطيب يوجد باستمرار
مر العصور ،فام هو
ّ
ّ
عىل ّ
ويتكرر.
منحرف ويسء يوجد كذلك باستمرار
ّ

أغلب املجتمعات القديمة قد عاشت درجة ج ّيدة من املحافظة يف
اجلنيس ،وج ّلها عاشت أنواع ًا من االنحرافات مل تصل يف كثري
نشاطها
ّ

اجلنيس مل يكن إال مرض ًا
التحرر
من األحيان إىل مرتبة (الظاهرة) بل
ّ
ّ
يصيب طبقة معينة يف مرحلة حمدّ دة من تاريخ احلضارة يؤ ّدي أخري ًا إىل

زواهلا واهنيارها وقيام حضارة أخرى أكثر حمافظة ّ
وأقل انحراف ًا.

املبحث الثاين :احلضارة املادية احلديثة

«ينحصر حديثنا في هذا الجزء على أماكن نفوذ الديانة المسيح ّية في
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

الدلا مساج نيسح خيشلا
أن مولد هذه الحضارة ونشؤها كان في تلك
الغرب أو في الشرق ،ذلك ّ
البالد المحكومة بالنصران ّية والتي كان جفاف هذه الديانة ونظرتها المتزمتة

الجنسي التي
التحرر
إلى قضايا الجنس أحد األسباب التي و ّلدت (ظاهرة)
ّ
ّ

يعيشها عصرنا»((( ،هذه الظاهرة التي مل تعد خف ّية عىل أحد والتي طالت
بآثارها ونتائجها ّ
كل املجتمعات بنحو من األنحاء ،والتي هي يف احلقيقة
إحدى أزمات عرصنا التي مل يوجد هلا مثيل عىل اإلطالق ،وأصبحت
خطر ًا حقيقي ًا عىل كيان اإلنسان ووجودهّ ،
وإن مثل هذه الظاهرة جديرة

بأن تبحث ولو بيشء من االختصار يف هذه النقاط الثالث:

ّأوال :املظاهر
الظاهرة ما دامت كامنة خف ّية غري ظاهرة يف طبيعتها وال مكتشفة
من آثارها ال يشغل البال يشء ،فإذا صارت مكشوفة واضحة ومعروفة
احلقيقي أكثر وضوح ًا كام
يصبح البال مشغوالً هبا ،بل يصبح خطرها
ّ
تصبح مراقبتها أكثر يرس ًا ،ولقد قلنا ّ
إن املامرسات اجلنس ّية احلديثة ال
ختتلف كثري ًا عن املايض يف ألواهنا وفنوهنا ،فلذا لن يكون هذا هو املظهر
اجلنيس بل ّ
إن الذي يلفت النظر هنا
التحرر
الذي نبحث عنه لظاهرة
ّ
ّ
هو شيوع هذه املامرسات يف ّ
كل جمتمعات احلضارة احلديثة والقبول هبا
ثم أكثر
وبروزها إىل العلن .وبالتايل جعلها مبذولة وأكثر يرس ًا ومن ّ
تأثري ًا وأعظم إغرا ًء.

واحلب ،ترمجة كلري فهيم ،ص.١١٩
((( املرأة
ّ
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املطلب الثاين :األسباب
املسؤول األساس والسبب الرئيس يف هذه الظاهرة هو النّمط
الفكري الذي تتبناه املجتمعات التي تتواجد فيها ،ومن الواضح ّ
أن
ّ
املادي الذي يركّز عىل حاجات
حمتوى احلضارة احلديثة هو الفكر
ّ
يفس ّ
کل النشاطات -حتى
اإلنسان املاد ّية وحياته الدنيا ،والذي ّ
الفكر ّية -تفسريات ماد ّية ِ
جمرد ًا عنها ّ
كل قيمة روح ّية وأخالق ّية،
تضحوي ،وقد برزت تلك الروح يف ّ
ويستهجن ّ
كل
توجه مثا ّيل
ّ
كل ّ
إنجازات احلضارة احلديثة الفكر ّية واالجتامع ّية والسياس ّية وغريها،
لتتجسد أناني ًة وجشع ًا وحقار ًة يف سلوك الناس ومواقفهم ، .وإذا وجد
ّ
يف أتباع هذه احلضارة من يدعو إىل بعض النزعات املثالية واألخالقية
فانه قد تأثر بالتيار الديني وبالروح الدينية وهم قلة يف عرصنا إضافة
إىل أن رؤاهم مشوهة وعديمة القيمة .كام كان لبعض النظريات العلم ّية
ربرات هلا خاصة أبحاث
املهم يف تذكية هذه الروح وتقديم امل ّ
دورها ّ
التحرر
جو ًا متعاطف ًا مع
علم النفس وفلسفة الدافع
اجلنيس خلقت ّ
ّ
ّ
اجلنيس هو مفتاح ّ
ال به ،عىل أساس ّ
وداعي ًا له وقاب ً
كل يشء،
أن النشاط
ّ
الفكري.
حتى اإلبداع
ّ
املطلب الثالث :النتائج
اجلنيس يرتتّب عليها كثري من اآلثار اخلطرية التي
التحرر
ظاهرة
ّ
ّ
وتتنوع متم ّثلة يف
هتدّ د بقاء اإلنسان واحلضارة ،وتتعدّ د هذه اآلثار
ّ
يقوض األرسة ،ويف اخلواء
الظلم الواقع عىل الفرد ،ويف التفكّك الذي ّ
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والفراغ القاتلني الذين يؤ ّديان إىل االنتحار ،فقد صار مألوف ًا ارتكاب
اجلرائم اجلنس ّية التي هتدّ د أمن األفراد حتى أنه سجل يف بعض البلدان

وقوع حادثة اغتصاب واحدة كل دقيقتني ،وحوادث القتل والتشويه

ذات الدوافع اجلنس ّية ،كام صار من الواضح امتهان كرامة املرأة
اجلنيس وفقدانه حليو ّيته بعد أن صار
وأنوثتها من جهة ،وابتذال العمل
ّ
اجلنس يف ّ
كل مكان وبأرصح التفاصيل ،کام صار من املألوف انرصاف

الفرد عن الزواج وتكوين األرسة وعدم إنجاب األطفال تفضيال ّ
للذة
عىل املسؤول ّية ،األمر الذي ترتّب عليه تو ّقف نمو السكان وتو ّقع نقص
نسبة املواليد عن نسبة الوفيات ،والذي جعل مجلة من الدول تتفنّن

يف إغراء الناس باإلنجاب .والذي جعل نسبة الطالق عالية حتى يف
البلدان االشرتاك ّية ،كام صار من املألوف أن نسمع بحوادث االنتحار

التي صارت خميفة يف بعض البلدان وخاصة التي تنعم بقدر كبري
واحلرية اجلنس ّية ،وبالطبع ليس السبب إال اإلحساس
من االستقرار
ّ

النفيس الذي جيعل احلياة عديمة
باالمتالء وفقدان الدور واخلواء
ّ
القيمة واملعنى.

اإلسالمي
املبحث الثالث :آثار احلضارات املاد ّية يف العامل
ّ
اإلسالمي مل يكن بعيد ًا عن هذه املتغريات التي حدثت يف العامل
العامل
ّ
يب والتي ال تزال حتدث ،ففي بداية هذا القرن حدثت بعض هذه
الغر ّ
املتغريات بسعي احلكّام الذين اطلعوا عىل منجزات احلضارة احلديثة
والتخصص
وأرسلوا البعثات يف وقت مبكّر إىل أوروبا من أجل العلم
ّ
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متنوعة ،وقد عادوا حيملون آراء وأفكار الغرب،
العايل يف جماالت ّ
والعقيل ،وقد توجهت
اجلنيس
التحرر
فكان هلؤالء أعظم تأثري ًا يف دعم
ّ
ّ
ّ

هجامهتم مبارشة إىل اإلسالم املوجود عند الناس بشكل أو بآخر من
يب!
أجل حتطيمه وإبعاد الناس عنه وتقديم البديل الغر ّ
الفصل الثالث :الرتبيّة اجلنسيّة اإلسالميّة

الرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم ُيقصد هبا توجيه کال اجلنسني من منظور

والتغيات اجلسم ّية التي قد
وأخالقي نحو املسائل اجلنس ّية،
ديني
ّ
ّ
ّ
تفاجئ أبناءنا عىل حني غفلة .والرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم هتدف إىل
ترب ّية ّ
كل من الذكر واألنثى عىل كيف ّية العيش والتعامل مع بعضهام

البعض يف مواقف احلياة .واكتساب أنواع السلوك املرغوب يف العالقة
بينهام تعام ً
ال راقي ًا عىل أرقى مستوى من الفهم والتع ّقل واإلنسانية
واخللق السليم.

األول :خصائص الرتب ّية اجلنس ّية
املبحث ّ
اخلصيصة األوىل :ر ّبانية
الرتب ّية اجلنس ّية ر ّبانية يف مصادرها ،وعدم التناقض واالنحراف
يؤكّدان عىل ذلك ،حيث جعل اهلل تلك الغريزة اجلنس ّية املرحلة
تكون اإلنسان قال تعاىلَ < :ف ْل َينْ ُظ ِر ْ ِ
ان ِم َّم ُخلِ َق
الن َْس ُ
األوىل من مراحل ّ
* ُخلِ َق ِمن م ٍ
ي ُر ُج ِم ْن َب ْ ِ
الص ْل ِ
اء َدافِ ٍق * َ ْ
والتائِبِ>(الطارق ،)٧-٥:وما
ي ُّ
ْ َ
ب َّ َ
الربط بني اإليامن ومبادئ وأحكام تلك
يشعر بر ّبانية الرتب ّية اجلنس ّية ّ
ِ ِ
ِ
وه َّن ِم ْن
ين َآمنُوا إِ َذا َنك َْحت ُُم ا ُْل ْؤمنَات ُث َّم َط َّل ْقت ُُم ُ
الرتب ّية ،قال تعاىلَ < :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
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ِ ِ ٍ
ساح ًا
وس ُح ُ
ونَا َف َم ِّت ُع ُ
وه َّن َف َم َلك ُْم َع َل ْي ِه َّن م ْن عدَّ ة َت ْعتَدُّ َ
َق ْب ِل َأ ْن َت َ ُّس ُ
وه َّن َ َ
وه َّن َ ِّ
َجِيالً>(األحزاب ،)٤٩:وهذا يعني ّ
أن اإلسالم يستجيب للطبيعة اجلنس ّية،

ولكن بعد أن ير ّبى اإلنسان عىل تقوى اهلل واخلوف منه ومراقبته،
حتى يكون مسل ًام منضبط ًا من الناحية األخالق ّية ،ومتح ّلي ًا بفضائلها.

اخلصيصة الثانية :رضور ّية
أي طاقة حيو ّية يف كيان اإلنسان،
الغريزة اجلنس ّية رضور ّية مثلها مثل ّ
جعلها اهلل ورتّب هلا من املشاعر واألفكار يف داخل النفس ما يتالءم
من الطاقة اجلسد ّية يف اإلنسان ،حتى يسري ًا مع ًا سري ًا متوازي ًا ومتساند ًا،
ويلتقيا يف ّ
كل املسائل احليو ّية األخرى ،ثم رتّب له وصايا يف منهجه
املنزل من التنظيامت والتوجيهات والترشيعات ما حي ّقق أهدافه يف
ّ
الوضع السليم كطريقة اإلسالم يف ّ
كل يشء ،ومن هذا املنطلق ّ
فإن
الرتب ّية اجلنس ّية تعدّ رضورة ّ
ألن احلياة ال يمكن أن تستمر إال من خالل
التزاوج القائم عىل الديمومة الذي ال يقف يف جيل من األجيال ،فال بدّ
كل فرد يف ّ
إذ ًا من أن يكون يف نفس ّ
كل جيل ما حيمله عىل طلب اجلنس
ليتم التزاوج ،وخيرج من خالله النسل اجلديد الذي به تعمر األرض
وفق املنهج الذي وضعه اهلل.
اخلصيصة الثالثة :واقع ّية
يقر بواقع ّية ما جبل عليه اإلنسان من تركيب يسمى شهوان ّي ًا
اإلسالم ّ
ومي ً
ال جنس ّي ًا ،حيث يتعامل مع تلك الغرائز وفق منهج ّية واقع ّية ،فلم
يلجأ إىل كبتها ومل يعمل عىل فتح الباب عىل مرصاعيه لإلباح ّية التي ال
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تتوقف عند حدّ .

حب الذر ّية يف
وتتم ّثل واقع ّية اإلسالم يف الرتب ّية اجلنس ّية أنّه راعی ّ

النفس اإلنسان ّية ورغباته وحاجاته البيولوج ّية والنفس ّية ،وأباح التعدّ د،
وحرم اخللوة باملرأة األجنبية خمافة وقوع الفاحشة.
ّ

اخلصيصة الرابعة :الشمول
الرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم شاملة ّ
لكل جوانب حياة اإلنسان بد ًء
من مرحلة اختيار الزوجني وكيفية قضاء الشهوة اجلنس ّية بالعالقة
ثم يثبت بعد ذلك
املرشوعة ،وما يباح من العالقة اجلنس ّية وما حيرمّ ،
الطرق الوقائ ّية والعالج ّية التي تضبط حياة املسلم ضبط ًا سلي ًام لكي
يبقى الفرد آمن ًا يف جمتمع طاهر نظيف.
اخلصيصة اخلامسة :االستمرار
فإنا كذلك عمل ّية
الرتب ّية اجلنس ّية اإلسالم ّية مضاف ًا إىل شموهلا ّ
مستمرة ال تقترص عىل س ّن معينّة؛ فهي تبدأ من مرحلة ما قبل الوالدة
ّ
وتستمر مع اإلنسان حتى يوارى حتت الرتاب ،وهذا إن ّ
دل عىل يش
فإنّام ّ
يدل عىل ّ
مستمرة مع اإلنسان
أن الرتب ّية اجلنس ّية اإلسالم ّية ترب ّية
ّ
يف ّ
كل مراحل حياته.
اخلصيصة السادسة :التوازن
الرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم ترب ّية متوازنة معتدلة ال يطغى فيها جانب
عىل جانب فهي غريزة أوجدها اهلل يف اإلنسان بضوابط ومعايري متنع
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إشاعة الفوىض يف حياة اإلنسان وترتقي بسلوكه ليتوافق والغاية التي
وجدت ألجلها البرش ّية من خالفة األرض وإعامرها ،قال تعاىل:

ِ
ِ
ب
<يا َأ ُّ َيا ا َّل َ
ذين َآمنُوا ال ُ َت ِّر ُموا َط ِّيبات ما َأ َح َّل اللَُّ َلك ُْم وال َت ْعتَدُ وا إِ َّن اللََّ ال ُي ُّ

َدين>(املائدة.)٨٧:
ا ُْل ْعت َ

اخلصيصة السابعة :التكامل
يكمل بعضها بعض ًا يف حياة
الرتب ّية اجلنس ّية اإلسالمية ترب ّية
ّ
تتجزأ ،وال يمكن االهتامم بجانب وإمهال آخر ّ
ألن
اإلنسان ،أي ّأنا ال ّ
هذا يؤ ّدي إىل عدم إتيان الثامر ،ويتضح هذا من خالل أحكام ومبادئ
تلك الرتب ّية ،الفتاة مث ً
ال عندما تبلغ املحيض يكون هذا عالمة بارزه عىل
فيزودها اإلسالم باملعارف الالزمة هلذه املرحلة من معرفة
تغي دورهاّ ،
ّ
األحكام الرشعية والعبادات املتطلبة.
املبحث الثاين :أهداف الرتب ّية اجلنس ّية اإلسالم ّية
ووجه اإلنسان إىل بلوغها
وضع اإلسالم أهداف ًا للرتب ّية اجلنس ّيةّ ،
حتى تكون الرتب ّية اجلنس ّية ترب ّية سليمة خالية من االنحرافات ،وهذه
األهداف كاآليت:

اإليامين
األول :البناء
اهلدف ّ
ّ
القوي يف نفس ّية الفرد يكون واقي ًا وحافظ ًا له من االنحراف
اإليامن
ّ
اإليامين تكوين
وزاجر ًا له من الوقوع يف املعايص ،ويرتتّب عىل هذا البناء
ّ
أخالقي حيفظ الفرد واملجتمع مع ًا.
وعي
ّ
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اهلدف الثاين :تكوين أوارص املح ّبة
أهم
ّ
القوة يف أوارص املو ّدة واملح ّبة والسكينة بني الرجل واملرأة من ّ
األهداف ،وهذا ما أكّده املوىل بقوله تعاىلِ < :
وم ْن آياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم
ك َل ٍ
ِ
ِ
ِ
ح ًة إِ َّن يف ذلِ َ
يات لِ َق ْو ٍم
م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأزْواج ًا لت َْس ُكنُوا إِ َل ْيها َ
ور ْ َ
وج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َ

َي َت َفك َُّرونَ>(الروم ،)٢١:أي ّ
أن الرتب ّية اجلنس ّية تؤ ّدي إىل السكينة واالستقرار

والرمحة والطمأنينة بني الزوجني ،وهذا يؤ ّدي إىل حفظهام من
واملو ّدة ّ

التوتّر والقلق واالضطراب.

اهلدف الثالث :ترسيخ الع ّفة
الع ّفة واالستعفاف تساعد يف التسامي والرت ّفع عن األمور الدنيئة
التي تنزلق باملجتمع إىل اهلاوية ،وبالتايل بلوغ سبيل الطهر والعفاف ،قال
أيب عبد اهلل« :قال رسول الله :خير نسائكم العفيفة الغَلِمة»(((.

اهلدف الرابع :التزويد باملعلومات
مهمة جدّ ًا يف
املعلومات الصحيحة فيام خيص الرتب ّية اجلنس ّية ّ
خيص
مراحل العمر املختلفة حتى يكون الفرد عىل ب ّينة واضحة فيام ّ
الوظيفي الفاعل
العالقة اجلنس ّية حتى تساهم هذه الرتب ّية يف أداء الدور
ّ
بالصحة النفس ّية وتسهم يف حتقيق الذات ،وتعليم
للشخص ّية التي تتمتّع
ّ
اجلنيس
الفرد األلفاظ العلم ّية املتعلقة باألعضاء التناسل ّية والسلوك
ّ
مسرتشد ًا بام جاء يف القرآن الكريم والسنّة النبو ّية واألصول العلم ّية
احلديثة ،ووضع احللول الوقائ ّية والعالج ّية للمشكالت اجلنس ّية حتى

((( الكايف ،الكليني ،ج ،٥ص.٣٢٤
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يبقى املجتمع جمتمع ًا طاهر ًا نظيف ًا خالي ًا من األمراض اجلنس ّية واملعنو ّية.

املؤسسات الرتبو ّية يف الرتب ّية اجلنس ّية
املبحث الثالث :دور ّ
املؤسسات الرتبو ّية ذات الصلة
املسؤولية الكبرية تقع عىل عاتق
ّ
باإلنسان ملا هلا من دور كبري يف صقل شخصية اإلنسان وتعديل سلوكه
نحو األفضل حتى تنشأ شخصية مسلمة متوازنة ال يطغى فيها جانب
عىل جانب آخر ،ومن أهم هذه املؤسسات :األرسة ،املدرسة ،املسجد،
يكمل بعضها بعضا يف أداء الدور الرتبوي.
مؤسسات ّ
واإلعالم ،وهي ّ

املؤسسة األوىل :األرسة
ّ
املؤسسة األوىل التي يتل ّقى فيها الفرد تربيته ،فهي تواكب
األرسة هي ّ
تتكون شخص ّيته ،هلذا فدور
الطفل منذ بداية حياته وحتى املامت وفيها ّ
غض الطرف عنه ،ويتم ّثل دور
مهم ال يمكن ّ
األرسة يف الرتب ّية اجلنس ّية ّ
األرسة يف املراحل اآلتية:

املرحلة األوىل :ما قبل الوالدة
مرحلة ما قبل الوالدة تبدأ باختيار الزوجني وقد أوىص اإلسالم
الرجل واملرأة أن خيتار ّ
كل منهام اآلخر عىل أساس الدين واخللق(((،كام
أوجب اإلسالم عىل الزوجني مراعاة آداب املعارشة الزوج ّية(((.
سن البلوغ
املرحلة الثانية :الطفولة وحتى ّ
هذه املرحلة منحرصة تقريب ًا بني عمر سنتني إىل اثنتي عرش سنة،

((( الكايف ،الكليني ،ج ،٥ص.٣٣٢
((( الكايف ،الكليني ،ج ،٥ص.٥٠٣
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ويتم ّثل دور األرسة يف هذه املرحلة يف بناء العقيدة القو ّية للطفل من

خالل األساليب الوقائ ّية كاألذان واإلقامة يف أذنه ليكن أول ما يسمعه
ّ
واحلث عىل
كلامت التوحيد وإعالن العبودية هلل ،وتعليمه الصالة،
ألنا وسيلة فعالة إلبعاد اإلنسان عن املعايص وغرس القيم
الصالة ّ

الروحية وفضائل األخالق وتعويد الطفل عىل االنضباط والنّظام
وهتذيب نفسه مما ينعكس عىل سلوكه ،وكذلك تدريبه عىل بقية

العبادات ملا هلا من تأثري إجيايب يف حياته وسلوكه.

أسايس يف هذه املرحلة ،وذلك
تربوي
والرتب ّية باللعب أسلوب
ّ
ّ
من خالل بعض األلعاب لتعليم األطفال بعض الفروق بني الذكر

واألنثى بام يتناسب مع قدراهتم العقل ّية والنفس ّية ،وجيب تعليمهم
إسالمي رفيع أكدّ عليه
آداب االستئذان أيض ًا ،فاالستئذان خلق
ّ
القرآن الكريم نظر ًا لدوره يف املحافظة عىل العورات داخل البيوت
وصيانتها ،وأبرز هدف من االستئذان ّأل تقع أنظارهم عىل عورات
آبائهم وأمهاهتم ،وبالتايل قد ُتدث هذه املشاهد آثار ًا نفس ّية تنعكس
سلب ًا عىل شخصياهتم ،وتعليمهم أحكام اللباس لسرت العورة وحفظ

غض البرص .فإذا وجد الطفل البيئة الصاحلة
الصحة .وتربيتهم عىل ّ
ّ
نمو ًا صحيح ًا ،أ ّما إذا
التي تعامله منذ والدته معاملة صحيحة فإنّه ينمو ّ

اجلنيس السليمّ ،
فإن املشكالت
بالنمو
شب الطفل يف أرسة ال تسمح
ّ
ّ
ّ
اجلنس ّية تبدأ يف الظهور وترتاكم حتى تعرب عن نفسها يف مرحلة املراهقة.

املرحلة الثالثة :مرحلة املراهقة
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مرحلة املراهقة حيرصها بعضهم بني عمر اثنتي عرشة سنة إىل

ثامن عرشة سنة ،ويف هذه املرحلة جيب رشح ما يطرأ عىل املراهق من

تغيريات فسيولوج ّية ،وال بدّ من تضافر جهود اآلباء واملدرسني يف
احلل ّ
توصيل املعلومات الصحيحة إليه وإعطاء ّ
حمي
لكل مشكلة ولغز ّ
لديه بضوابط رشعية صحيحة لتبصري املراهق وحتذيره من مغ ّبة خمالفة

الرشع املقدس .وتعمل الرتب ّية اإلسالم ّية عىل سدّ كل الذرائع التي هت ّيج
الشهوة يف غري حم ّلها التي قد تصيب الشباب من اجلنسني باضطرابات
وآالم نفس ّية ،ورصف هذه الطاقة إىل أهداف أخرى والتسامي عن
ذلك إىل حني تو ّفر الظروف املناسبة للزواج.

املرحلة الرابعة :الشباب
مر هبا
دور األرسة يبقى قائ ًام حتى بعد مرحلة املراهقة الصعبة التي ّ
األبناء ،وهي مرحلة الشباب ويف هذه املرحلة جيب عىل الوالدين تعليم
أبناءهم عدّ ة أمور منها:
احلقوق الزوجية املرتتبة عىل ّ
كل منهام ،مثل :العالقة اجلنس ّية،

والتز ّين ،وحفظ األرسار الزوج ّية ،واملحافظة عىل بيت الزوج ّية،

وهذه أمور واجبه عىل املرأة كام هي عىل الرجل فإن اهلل أمر الزوج

اشوهن بِا َْلعر ِ
ِ
وف>(النساء،)١٩:
أن يعارش زوجته باملعروف ،قال تعاىلَ < :ع ُ ُ َّ ْ ُ
ونفهم من هذا ّ
أن زينة املرأة لزوجها والظهور بمظهر حسن ورائحة

ط ّيبة تقي من النظر إىل غريها واالنحراف عن الصواب ،وكذلك الرجل
إذا تزين المرأته ورأت منه منظر ًا مجي ً
ال ورائحة طيبة فال ينرصف نظرها
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إىل غريه وال تتمنى غريه.

وحفظ األرسار من احلقوق الزوج ّية املتعلقة بقواعد الرتب ّية اجلنس ّية

الزوج ّية ،وذلك ملا يرتتّب عىل عكسه من اإلساءة للزوجني ونرش
خصوصياهتام ،وهذا أمر خطري ،وقد يؤ ّدي إىل إهناء احلياة الزوجية.

ويضاف إىل أصول الرتب ّية اجلنس ّية حفظ املرأة لعرض زوجها
وعدم إدخال رجل غريب إىل بيتها ،ويضيف اإلسالم الغرية كأصل
من أصول الرتب ّية اجلنس ّية الصحيحة ،غرية الرجل عىل زوجته وبناته

الغرية املحمودة :وهي الغرية املنضبطة مع الدين يف حدود االعتدال

وهي عالمة حب الزوج لزوجته ،وإذا تعدّ ت ذلك لر ّبام تنقلب إىل سوء
والشك يف الزوجة وبالتايل إىل إهناء احلياة الزوج ّية ،كام ّ
ّ
أن عدم
الظ ّن
الغرية كارثة ومصيبة ّ
ألن الزوج الذي تنعدم فيه الغرية يتساوى عنده
احتشام زوجته وبناته وعدمه ،وقد حذر الرسول من مثل ذلك

بقوله« :كان أبي إبراهيم غيور ًا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من

ال يغار من المؤمنين.(((»

وضبط اإلسالم الرتب ّية اجلنس ّية يف العالقة القائمة بني الزوجني من

جانب الزوج من خالل عدم اهلجر يف املضاجع :واهلجر هنا من غري
مقصد رشعيّ ،
ألن اهلجر الرشعي هو نوع من التأديب للزوجة كام

ِ
وه َّن
ذكر القرآن الكريم ذلك ،قال تعاىل< :الال َِّت َتَا ُف َ
ون ن ُُشوز َُه َّن َفع ُظ ُ
وه َّن ِف ا َْل َض ِ
اج ِع ْ ِ
ال َت ْبغُوا َع َل ْي ِه َّن َسبِي ً
وه َّن َفإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم َف َ
ال إِ َّن اللََّ
واه ُج ُر ُ
ْ
واض ُب ُ
((( من ال حيرضه الفقيه ،الصدوق ،ج ،3ص .٤٤٤
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َان َعلِ ّي ًا َكبِري ًا>(النساء ،)٣٤:وهجر املرأة دون ضوابط رشع ّية يؤ ّدي إىل
ك َ

االنحراف عن الطريق الصحيح.

املؤسسة الثانية :املدرسة
ّ
مؤسسة تربو ّية تعليم ّية أساس ّية بعد البيت ،وهلا دور
املدرسة تعدّ ّ
كبري يف تثقيف الطالب والتأثري يف شخصياهتم ،ومن هنا يبدو دورها
واضح ًا يف الرتب ّية اجلنس ّية من خالل تزويد الطالب باملعلومات
الالزمة ،ويكون هذا من خالل مادة الرتب ّية اإلسالمية التي تبني
بعض القضايا املتعلقة باجلنس ،وكذلك يف مادة الرتب ّية الرياضية التي
يتحدث فيها املدرس عن فسيولوجية جسم اإلنسان وعن التغريات
املتعلقة بمراحل نموه ،ومادة األحياء حيث تتضمن هذه املادة الدراسية
املعلومات املتعلقة باجلهاز التناسيل عند الذكر واألنثى ،وما يطرأ عليها
تغيات طبيعية حتصل مع ّ
كل إنسان
تغيات جسدية هي يف حقيقتها ّ
من ّ
خلقه اهلل ،ويبدو دور املدرسة أيض ًا من خالل املرشد االجتامعي
والنّفيس واللذان بدورمها يساعدان الطلبة يف ّ
حل مشاكلهم النفسية
اجلنس ّية وتوجيههم الوجهة الصحيحة يف ّ
كل مرحلة ،واملطلوب هو
التغيات الطبيعية وتعليم ّ
كل منهم كيفية التعامل معها،
إدراك الطلبة ّ
ويتو ّقف نجاح دور املدرسة يف الرتب ّية اجلنس ّية عىل توفر املع ّلم القدوة
السوي حتى يتمكن من غرس القيم واألخالق
صاحب السلوك احلسن
ّ
الفاضلة يف نفوس الطالب ،فيتأ ّثر الطالب بسلوك مع ّلمه بحيث تدفعه
نظرة التقدير واالحرتام إىل تقليد سلوكه والتمثل بام يدعو إليه.
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املؤسسة الثالثة :املسجد
ّ
املؤسسات الرتبو ّية التي هلا أثر كبري جدّ ًا يف سلوك الناس
املسجد أحد ّ
ويف صقل شخص ّية املسلم ،ويكون دوره من خالل ما يعطيه عامل الدين
من خطب ودروس ومواعظ مؤ ّثرة ،وله دور كبري فيام يتع ّلق بالرتب ّية
اجلنس ّية وأحكامها ّ
بأن يع ّلمها الناس بطريقة سليمة صحيحة وطريقة
عرصية تتناسب مع الواقع رشيطة أن ال خترج عن حدود األدب وعدم
استعامل األلفاظ اجلارحة والبذيئة ،وكام ّ
أن عامل الدين يع ّلم الشباب
فكذلك عاملات الدين تع ّلمن النساء ما يتعلق باحلياة اجلنس ّية وهتذيب
الغريزة.
املؤسسات اإلعالم ّية
املؤسسة الرابعّ :
ّ
مؤسسة جمتمع ّية هلا دورها الكبري يف التأثري يف نفوس
اإلعالم ّ
تنوعت أساليب اإلعالم يف الوقت احلارض ،وغزت ّ
كل
الناس ،وقد ّ
بيت بل أصبحت يف متناول اجلميع صغار ًا وكبار ًا ،واإلعالم له دور
ويوجه
خطري جد ًا يف هدم األخالق إذا مل يستعمل االستعامل احلسن،
ّ
يب املنوط به ،وقد
التوجيه
اإلسالمي الصحيح حتى يؤ ّدي دوره اإلجيا ّ
ّ
أكّد القرآن الكريم عىل أمه ّية الكلمة الط ّيبة كوهنا مؤ ّثرة يف املجتمع،
للَّ َم َث ً
قال تعاىلَ < :أ َل ْ ت ََر َك ْي َ
ت
ض َب ا ُ
ال كَلِ َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌ
ف َ َ
السم ِء * ت ُْؤ ِت ُأ ُك َل َها ك َُّل ِح ٍ
ِ
ني بِإِ ْذ ِن َر ِّ َبا و َي ْ ِ
ض ُب اللَُّ ْالَ ْم َث َال لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم
و َف ْر ُع َها ف َّ َ

يتوجب عىل القائمني عىل
َيت ََذك َُّر َ
ون>(إبراهيم ،)٢٥-٢٤:ومن هذا املنطلق ّ

يوجهوا هذه الوسائل إىل الوجهة
وسائل اإلعالم بكافة أنواعها ،أن ّ
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الصحيحة والسليمة.

كام ينبغي عىل وسائل اإلعالم أن ّ
تبث الربامج التوعو ّية فيام يتعلق

بالرتب ّية اجلنس ّية وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،واالنحرافات اجلنس ّية

خيص األرسة،
وما يرتتب عليها من أمراض ومصائب وكوارث .وما ّ

ربج ،وأثر ذلك عىل
من ترب ّية األوالد وخماطر االختالط وخماطر الت ّ
مه ّية احلشمة
الشباب املراهقني من قبل الفتيات ،وتوعية املرأة بأ ّ
الرشعي.
وااللتزام باللباس
ّ

وجيب عىل أجهزة الدولة صاحبة االختصاص واملعنية مراقبة ّ
كل
يبث ،ومراقبة ّ
يبث من خالل وسائل اإلعالم قبل أن ّ
ما ّ
كل ما يكتب

وينرش يف الكتب واملجالت حتى ال تكون هذه الربامج املبثوثة وكذلك

املا ّدة املكتوبة وسائل هدم لألخالق وتدمري للشباب.

كام أنّه جيب عىل األرسة أن تراقب أبناءها ،وما الذي يتابعونه عىل

شاشات األجهزة املختلفة وأن يكون األب واألم قدوة صاحلة ألبنائهم.

املبحث الرابع :منهج اإلسالم يف ضبط الغريزة اجلنس ّية
املطلب األول :موقف اإلسالم من الغريزة اجلنس ّية بني اإلباحية
والرهبان ّية

اإلسالم منهج متّفق مع الفطرة اإلنسانية ويذ ّم الرهبان ّية القائمة
عىل مبدأ كبت امليول والشهوات التي دعت إليها النرصانية حيث أنكر

حيرمون زينة اهلل ،يف قوله تعالیُ < :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اللَِّ
القرآن عىل الذين ّ
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ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ين َآمنُوا ِف َْ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا َخالِ َص ًة
الرز ِْق ُق ْل ه َي ل َّلذ َ
ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده وال َّط ِّي َبات م َن ِّ
ك ُن َفص ُل ْالي ِ
ِ ِ ِ
ون>(األعرافّ ،)٣٢:
فإن اهلل خلق
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
َي ْو َم ا ْلق َي َامة ك َٰذل َ ِّ
َ

ورشع له الزواج إلرواء وضبط تلك
اإلنسان وجعل فيه غريزة جنس ّية ّ

الغريزة.

املطلب الثاين :الضوابط الرشع ّية للرتب ّية اجلنس ّية
أقر بالرتب ّية اجلنس ّية ووضع هلا ضوابط رشع ّية حتكمها
اإلسالم منهج ّ
وأعطى توجيهات عمل ّية مفيدة يف العالقات اجلنس ّية البرش ّية ،فالزواج
هو القناة الوحيدة التي يسمح فيها بالعالقة اجلنس ّية بني اجلنسني ،وش ّبه
ِ
الص َيا ِم
القرآن الكريم الزوجني باللباس يف قوله تعاىلُ < :أح َّل َلك ُْم َل ْي َل َة ِّ
ث إِ َل نِسائِكُم هن لِباس َلكُم َ ِ
الر َف ُ
حرم كل ّي ًا
وأ ْنت ُْم ل َب ٌ
ْ ُ َّ َ ٌ
ْ
َ
َّ
اس َُلنَّ>(البقرة .)١٨٧:وقد ّ
العالقة اجلنس ّية خارج إطار عقد الزوج ّية ،ورتّب عليها عقوبة دنيو ّية
وأخرو ّية ،وذلك من أجل إجياد جمتمع آمن سليم خايل من األمراض،
َّان َفاجلِدُ وا ك َُّل و ِ
قال تعاىل< :الزَّانِ َي ُة والز ِ
اح ٍد ِمن ُْه َم ِما َئ َة َج ْلدَ ةٍ>(النور،)٢:
َ
ْ
ووضع اإلسالم ضوابط ًا للرتب ّية اجلنس ّية من أبرزها:

ّ -١
غض البرص
ِ ِِ
ني َيغ ُُّضوا ِم ْن
ّ
غض البرص أمر به اهلل تعاىل يف سورة النورُ < :ق ْل ل ْل ُم ْؤمن َ
َأبص ِ ِ
وج ُه ْم ٰذلِ َ
ون>(النور،)٣٠:
ك َأ ْزكَى َُل ْم إِ َّن اللََّ َخبِ ٌري بِ َم َي ْصنَ ُع َ
وي َف ُظوا ُف ُر َ
ْ َ
اره ْم َ ْ
وقد وجه اخلطاب للنساء كام وجهه للرجال بقوله تعاىل< :و ُق ْل لِ ْلم ْؤ ِمن ِ
َات
َ
ّ
ّ
ُ
يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
ّ
وألن البرص هو بداية
وج ُه َّن>(النور،)٣١:
وي َف ْظ َن ُف ُر َ
َ ْ ْ َ
اره َّن َ ْ
َ
الرشارة التي تنطلق من العني إىل القلب ،وإذا ُوجدت هذه النظرة
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استجاب ًة من املنظور إليه حصل املحظور بعد ذلك ووقعت الفاحشة،

وهلذا قال أبو عبداهلل«:النظرة سهم من سهام إبليس ،مسمو ٌم من تركها
لله ال ِ
لغيره أعقبه الله إيمانا يحد طعمه»(((.

 -٢احلجاب الرشعي
رشعي أكدّ عليه القرآن الكريم وأوجبه عىل النساء،
احلجاب واجب
ّ
ِ
ك وبنَاتِ َ ِ ِ ِ ِ
قال تعاىلَ < :يا َأيا النَّبِ ُّي ُق ْل ِلَز َْو ِ
ني َع َل ْي ِه َّن ِم ْن
ني ُيدْ ن َ
ك ون َساء ا ُْل ْؤمن َ
اج َ َ
ُّ َ
البِيبِ ِه َّن ٰذلِ َ
ك َأ ْدنَى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َف َ
َج َ
َان اللَُّ َغ ُفور ًا َر ِحي ًام>(األحزاب،)٥٩ :
ال ُي ْؤ َذ ْي َن وك َ
النص ّ
أن احلجاب واالحتشام وقاية للفتاة
ونلحظ من خالل هذا
ّ
اجلنيس ووقاية للشباب من الفتنة.
املسلمة من األذى والتحرش
ّ
 -٣منع اخللوة واالختالط بني الرجال والنساء :اخللوة واالختالط

طريق إىل الوقوع يف الفاحشة واحلرام ،وبالتايل حيصل ما ال حيمد عقباه.

جتر اإلنسان إىل
 -٤االبتعاد عن وسائل اإلثارة :وسائل اإلثارة ّ
املهالك ،فينبغي عىل الوالدين جتنيب أوالدهم املراهقني ّ
كل ما يؤ ّدي
إىل اإلثارة.

اخلامتة:

وبعد االنتهاء نرصد بعض النتائج املهمة:

1.اإلباح ّية املاد ّية تفكّك املجتمع وحت ّطم أساساته وهتدّ د استمرار
((( من ال حيرضه الفقيه ،الصدوق ،ج ،٤ص .١٨
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البرش ّية.

النمو
مستمرة عرب مراحل
2.الرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم ترب ّية
ّ
ّ
ّ
ولكل مرحلة ما يناسبها ،وهي تستمدّ املعلومات الالزمة
اإلنساين،
ّ
لكيف ّية التعامل مع القضايا اجلنس ّية من املبادئ والضوابط والقيم
األخالق ّية اإلسالم ّية.

3.القرآن الكريم والسنّة النبو ّية حتدثنا عن الرتب ّية اجلنس ّية بأسلوب

وكنائي مجيل ،وتضم لنا الكثري من التوجيهات والسلوكيات
إحيائي
ّ
ّ
املتع ّلقة بالرتب ّية اجلنس ّية.

ألنا
مهم وبارز يف حتقيق الرتب ّية اجلنس ّية السليمةّ ،
4.لألرسة دور ّ

تواكب الطفل منذ اللحظات األوىل وحتى يبلغ س ّن الشباب.

5.الرتب ّية اجلنس ّية يف اإلسالم هتدف إىل ترسيخ مبدأ االستعفاف

والتسامي وحفظ األنساب واألعراض وحتقيق السكون واملودة

والرمحة.

توصيات البحث :يف ختام هذا البحث نذكر بعض التوصيات التي

نأمل أن تكون مثمرة

1.عقد دورات تثقيف ّية لألبوين فيام يتعلق بالرتب ّية اجلنس ّية وفق

ترشيعات اإلسالم.

2.عقد دورات تثقيف ّية للمع ّلمني واملرشدين الرتبو ّيني يف املدارس

واجلامعات ذات الصلة بالرتب ّية اجلنس ّية ،وتضمني مناهج الرتب ّية
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والتعليم أسس ومبادئ وقواعد الرتب ّية اجلنس ّية وفق ترشيعات

اإلسالم ،هتدف إىل حتقيق ترب ّية جنس ّية آمنة ومقارنتها بالرتب ّية اجلنس ّية
املا ّدية ومساوئها.

3.عىل وسائل اإلعالم منع ّ
بث األفالم واملسلسالت اخلادشة للحياء
والتي تثري الغريزة اجلنس ّية وتؤ ّدي إىل االنحراف اجلنيسّ ،
وبث برامج

توعو ّية للناشئني حول خطورة االنحراف اجلنيس والعالقات اجلنس ّية
غري املرشوعة ،ومراقبة ّ
كل ما يعرض من أفالم ومسلسالت من قبل

تضمنها اإلثارات
األجهزة الرقاب ّية احلكوم ّية اإلعالم ّية ،لضامن عدم
ّ

اجلنس ّية.
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السإ روظنم نم ةّيسنجلا ةيبرتلا
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قاعدة ّ
ويحرم الكالم)
(إنما يحلِّل الكالم ِّ
الشيخ عزيز حسن الخضران

ّ
امللخص:

بحث الكاتب يف هذه املقالة قاعدة فقهية حتت عنوان ( إنّام

نص بعض الروايات،
وحيرم الكالم) ،والتي هي ّ
حي ِّلل الكالم ِّ
وبني أوالً سند هذه القاعدة ،ثم ذكر مضموهنا وما قيل فيها
من اآلراء ،حيث ذكر مخسة أقوال ،تتم القاعدة عىل قول منها
دون البقية ،وختم املقالة بثالثة تطبيقات ذكرها بعض الفقهاء.

لِّلحي امّإ( ةدعاق
لا مِّرحيو مالكلا
ن
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ّ
حممد وعىل آله
بسم اهلل الرمحن الرحيم،
وصل اهلل عىل خري خلقه ّ

الطيبني الطاهرين.
ّ
املقدمة

وحيرم الكالم) بحث ًا
الظاهر أنَّه مل تبحث قاعدة ( إنّام حي ِّلل الكالم ِّ
مستق ً
ال ضمن كتب القواعد الفقهية ملن يراجع الكتب املختصة ،و إنّام
ٍ
بشكل استطرادي يف بعض املسائل الفقهية ،خصوص ًا يف كتاب
بحثت
البيع ،يف مسألة اشرتاط اللفظ وعدمه.

ّ
ولعل السبب يف عدم عنونتها يف كتب القواعد لالختالف فيها وعدم

التسليم هبا ،كام سيأيت خالل البحث إن شاء اهلل تعاىل.

فصل فيها هو الشيخ األنصاري يف كتاب البيع(((،
وربام أكثر من ّ
َّ
استدل به
ولكن مل يعنوهنا بعنوان القاعدة ،بل بام هي حديث رشيف

عىل عدم إفادة املعاطاة إباحة الترصف ،أو عدم إفادته اللزوم .وذكر
فيها حمتمالت ،وأصبحت حم ً
ال للنقاش بني األعالم.

والكالم فيها يف أمور ثالثة:
األمر األول :جذور القاعدة
نص هذه القاعدة يف رواية واحدة رواها الكليني يف الكايف
ورد ُّ
والشيخ يف التهذيب عن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري،
((( كتاب املكاسب (البيع) ،الشيخ األنصاري ،ج ،3ص.64-60
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احلجاج((( ،عن خالد بن نجيح((( (أو خالد بن احلجاج)،
عن حييى بن ّ
الرجل جييئ فيقول اشرت هذا الثوب
قال :قلت أليب عبد اهللّ :
قلت:
وأربحك كذا وكذا؟ فقال« :أليس إن شاء أخذ ،وإن شاء ترك؟» ُ

ويحر ُم الكالم»(((.
بىل ،قال« :ال بأس به ،إنّما يح ِّلل الكالم
ِّ

ومل يرد هذا اللفظ بتاممه يف غري هذه الرواية ،نعم ورد يف بحث

املزارعة جز ٌء من احلديث «إنّما يحرم الكالم» ،كام سيأيت إن شاء اهلل

تعاىل.

وبام َّ
أن هذه القاعدة معتمدة ظاهر ًا عىل هذا احلديث ،كان من الالزم

النظر يف جهة صدوره ،ملعرفة مدى صحته ومقبوليته بني األعالم.

سند احلديث:
هناك مشكلة يف هذه الرواية من ناحية الراوي املبارش لإلمام؛
احلجاج وبني خالد بن نجيح،
حيث إنَّه
ٌ
خمتلف يف النسخ بني خالد بن ّ
َّ
احلجاج الثقة وتكون الرواية
فإن الشيخ يف التهذيب رواها عن بن
ّ
املصححة املوجود هو ابن نجيح
صحيحة ،ولكن يف بعض نسخ الكايف
َّ
بأن الرواية واحدةَّ ،
فتكون الرواية ضعيفة السند((( ،ويكاد يقطع َّ
فإن
احلجاج الكرخي بغدادي ،ثقة وأخوه خالد".
((( رجال النجايش ،ص" :445حييى بن ّ

((( معجم رجال احلديث ،السيد اخلوئي ،ج ،8ص 39يف ترمجة خالد بن نجيح" :وكيف كان
فالرجل مل تثبت وثاقته وال حسنه ،بل ذكر الكيش ،يف ترمجة املفضل بن عمر ( :)154أنَّه من أهل االرتفاع.

نعم قد استدل عىل وثاقته أو حسنه بعدة وجوه."..

((( الكايف ،الكليني ،ج ،5ص ،201التهذيب ،الطويس ،ج ،7ص.50

((( قال السيد اليزدي يف حاشية املكاسب (اليزدي) ج ،1ص" :75وعن املجليس يف حوايش الكايف
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ن

ٍ
نعرف
وحينئذ ال
احلجاج واحد ًا،
ُ
سندَ الكليني والطويس إىل حييى بن ّ
احلجاج أم ابن نجيح.
من هو الراوي املبارش؛ ابن ّ
وبنا ًء عىل أنَّه ابن نجيح تكون الرواية ضعيفة السند لعدم وجود

احلجاج تكون صحيحة؛ فقد
توثيق له ،وأما بناء عىل أنه خالد ابن
ّ

احلجاج الكرخي
وثقه النجايش يف ترمجة أخيه حييى ،حيث قال" :حييى بن ّ

بغدادي ،ثقة وأخوه خالد"(((.

ولكن يبدو َّ
أن السيد اخلوئي جعله جمهوالً كام يظهر من رجاله((( ومل
يتعرض لعبارة النجايش شبه الرصحية يف توثيقه ،ولع َّله محل العطف
َّ

يف قوله(وأخوه خالد) عىل لفظة "حييى" وليس عىل لفظة "ثقة" ،ولكنَّه
ٍ
رصح السيد
خالف الظاهر متام ًا ،بل ال معنى للعطف حينئذ ،وقد َّ

احلجاج عند تعرضه للرواية يف كتاب اإلجارة؛
اخلوئي بضعف ابن
ّ

حيث يقولّ " :أما السند :فلعدم ثبوت وثاقة الراوي ،سواء أكان هو خالد
احلجاج قد نشأ من اختالف النسخ املصححة من
أن خالد بن نجيح جمهول ،ثم َّ
َّ
إن الرتديد بينه وبني خالد بن ّ

الكايف" .وقال السيد اخلوئي" :وأ ّما هذه اجلملة مقرونة بتلك الضميمة أعني :جمموع قوله " :إنّام حي َّلل

وحيرم الكالم" فلم ترد َّإل يف رواية واحدة ،وهي ما رواه الكليني والشيخ بسندمها عن ابن أيب
الكالم ّ
احلجاج عىل
احلجاج وهو ثقة عن خالد بن نجيح عىل ما يف الكايف ،وخالد بن ّ
عمري ،عن حييى بن ّ
األول عىل سبيل:
األول عىل بعض نسخ الثاين والثاين عىل بعض نسخ ّ
ما يف التهذيب ،وقد كتب ّ
بدل النسخة .وما يف الوسائل من جعل :حييى بن نجيحً ،
احلجاج ،غلط،
بدل عن نسخة :حييى ابن ّ
وصحيحه ما عرفت" ،رشح العروة الوثقى (اإلجارة) موسوعة اإلمام اخلوئي ،ج ،30ص.12
((( رجال النجايش ،ص ،44وانظر هدى الطالب ،السيد حممد جعفر املروج ،ج ،1ص،582
يف تعليقه سند الرواية.
((( انظر :معجم رجال احلديث ،السيد اخلوئي ،ج ،8ص.20
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األول ،لوجوه مز ّيفة كرواية
بن نجيح أم خالد بن احلجاج .نعم ،قيل بوثاقة ّ
أن للشيخ الصدوق طريق ًا إليه ،ونحو ذلك ممّا ال يرجع إىل
صفوان عنه ،أو ّ

احلجاج
حمصل .عىل ّأنا لو متّت ال تكاد تنفع ،ملا عرفت من الرت ّدد بينه وبني ابن ّ
ّ

الذي مل تثبت وثاقته جزم ًا"(((.

وكذلك السيد اإلمام فقد اعترب ّ
احلجاج غري معروف(((.
أن خالد بن ّ

عىل ّ
فإن الرواية بنا ًء عىل َّ
كل حالَّ ،
احلجاج
أن الرواي املبارش هو ابن ّ

تكون صحيحة السند ،والكالم إنّام يف إثبات أنه ابن احلجاج ،وهناك
عدة طرق إلثباته:

احلجاج الثقة:
الطريق األول :ترجيح نسخة ابن ّ
ٍ
ألسباب منها َّ
تعرض "جامع
أن ابن نجيح من املهملني ،ولعدم ّ
الرواة" الختالف النسخ يف ترمجة ابن احلجاج((( .أو الحتامل وقوع
نساخ الكايف ،حيث َّ
أن النسخة األصلية من الكايف ضبط
السهو من َّ
فيها "خالد بن احلجاج".
ويؤيد ذلكَّ :
أن صاحب الوايف نقلها عن الكايف عن خالد بن

((( موسوعة اإلمام اخلوئي (كتاب اإلجارة) ،ج ،30ص.13
((( كتاب البيع ،السيد اإلمام ،تقرير الشيخ قديري ،ص ،120ط ،1.مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني.
((( انظر :كتاب البيع ،السيد مصطفى اخلميني ،ج ،2ص ،291ويقول فيه" :وأما صحة السند
فمحل إشكال ،لعدم ثبوت وثاقة املروي عنه ،وكفاية كون الراوي من أصحاب اإلمجاع -وال سيام ابن أيب

ألن ابن نجيح من املهملني أوالً ،ولعدم
عمري -حمل بحث .اللهم إال أن يقال :بأن الظاهر هو ابن احلجاجّ ،
احلجاج ثاني ًا ،وبعد إمهال من يروي عنه ابن أيب عمري
تعرض " جامع الرواة " الختالف النسخ يف ترمجة ابن ّ
ّ

ثالث ًا ،واهلل العامل".
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ن

احلجاج ،ويف هامشه ذكر َّ
أن" :يف الكايف املطبوع :خالد بن نجيح ،وهو

اشتباه والصحيح ما يف األصل"((( .ونسخة الوايف هذه هي نسخة علم
اهلدى ابن املصنف املوشحة ِّ
بخط يده الرشيف قوبلت مع نسخ الكايف

املقروء بعضها عىل والد الشيخ البهائي ،وبعضها عىل والد العالمة

املجليس ،وبعضها عىل غريمها من األعالم.

وكذلك املجليس يف بحاره نقلها عن الكايف عن خالد بن احلجاج(((.

الطريق الثاين :رواية أصحاب اإلمجاع عنه كابن أيب عمري وصفوان

وعثامن بن عيسى ،وهم ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة.

وهذه القاعدة خمتلف فيها ،فكثري من الفقهاء ال يعتمدون عليها(((.

الطريق الثالث :القول بأنَّه حتى عىل فرض كون نسخة الكايف هي
ابن نجيح فيكون السندُ ضعيف ًاَّ ،
صحيح،
فإن الشيخ الطويس طري ُقه
ٌ

وهو مل ينقلها عن الكايف حتى يرسي ضعف طريق الكليني إىل طريق
((( انظر هامش :الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،18ص ،700ذكر السيد اخلوئي يف معجم رجال
احلديث(ج ،21ص )43أن نسخة الكايف "خالد ابن نجيح" وأن "والوايف كام يف الكايف ،ويف الوسائل
نسختان".
((( بحار األنوار ،ج ،100ص.137

((( قال السيد اخلوئي يف خالد بن نجيح":أنّه روى عنه األعاظم ،كابن أيب عمري يف مشيخة الفقيه يف

طريقه إىل خالد بن نجيح ،وصفوان وعثامن بن عيسى عىل ما يأيت .وير ّده ما تقدّ م أنّه مل يثبت ما اشتهر من

يصح عن مجاعة ليس معناه إال التسامل عىل
أن هؤالء ال يروون إال عن ثقة ،واإلمجاع املدّ عى عىل تصحيح ما
ّ
ّ
قبول ما يرويه هؤالء وتصديقهم فيام يروونه ،ال تصديق من يروون عنه ..،وطريق الصدوق إىل خالد بن

نجيح :أبوه ريض اهلل عنه عن عبد اهلل ابن جعفر احلمريي ،عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري،

عن خالد ابن نجيح اجلوان ،والطريق صحيح" ،معجم رجال احلديث ،ج ،8ص.40-39
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الشيخ؛ الذي ينقلها بسنده إىل احلسني بن سعيد وهو طريق صحيح(((.

يصح إذا جزمنا بصحة نسخة التهذيبَّ ،
وأن الراوي
ولكن هذا إنّام ُّ

هو ابن احلجاج ،وأ َّما لو حصل لنا الشك يف ذلك ،واحتملنا احتامال
معتد ًا به أنَّه بأن نجيح بسبب اختالف نسخ الكايف ،فال يتم هذا الدّ ليل.
4ـ االنجبار بعمل املشهور ،فنرى ذكر احلديث يف استدالالهتم وإن

عبوا عنه باخلرب ،وقد ادعى ابن الطعان البحراين االنجبار فقال" :كام
ّ
يف اخلرب الذي ضعف سنده باالشتهار ،وروايته يف (الكايف) و (التهذيب) ٍ
بسند
يصح عنه ،وعمل األصحاب به ،يف
ابن أيب عمري املجمع عىل تصحيح ما
ّ
فيه ُ

يحرم الكالم»"(((.
غاية االنجبار ،مضاف ًا لتأ ّيده بعدّ ة أخبار بلفظ« :إنّما ِّ

روايات املزارعة:
لقد ورد جز ٌء من القاعدة يف روايات أخرى يف باب املزارعة بلفظ
يحرم الكالم» ،وهي عدّ ة روايات:
«إنّما ِّ
الرجل
1.صحيحة سليامن ابن خالد قال :سألت أبا عبد اهلل عن ّ
يزرع أرض آخر فيشرتط عليه للبذر ثلث ًا ،وللبقر ثلث ًا ،قال" :ال ينبغي أن

حيرم الكالم"(((.
يسمي بذر ًا وال بقر ًا ،فـإنّام ِّ

2.صحيحة احللبي قال :سئل أبو عبد اهلل عن الرجل يزرع
األرض فيشرتط للبذر ثلث ًا ،وللبقر ثلث ًا قال« :ال ينبغي أن يسمي شيئ ًا،

((( انظر :هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،السيد حممد جعفر املروج ،ج ،1ص.583
((( الرسائل األمحدية ،أمحد بن طعان البحراين القطيفي ،ج ،2ص.346
((( الكايف ،ج ،5ص.267
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لا مِّرحيو مالكلا
ن

يحرم الكالم»(((.
فإنّما ِّ

3.خرب أيب الربيع الشامي عن أيب عبد اهلل أنَّه سئل عن رجل يزرع
أرض رجل آخر فيشرتط عليه ثلث ًا للبذر ،وثلث ًا للبقر فقال« :ال ينبغي

أن يسمي بذر ًا وال بقر ًا ،ولكن يقول لصاحب األرض :ازرع في أرضك ولك
منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ،وال يسمي بذر ًا وال بقر ًا،

يحرم الكالم»((( .والروايتني األوليتني صحيحتي السند.
فـإنّما ِّ

وذكر هذه الروايات هنا ملدخل ّيتها يف االستدالل عىل رواية البيع

ّ
سيتبي إن شاء اهلل تعاىل.
حمل البحث ،كام
ّ

األمر الثاين :مفردات القاعدة واالحتامالت فيها
وقع الكالم بني األعالم يف َّ
أن عبارة «إنّما يح ِّلل الكالم ويحرم الكالم»
هل ُّ
تدل عىل قاعدة كلية مفادهاّ :
املحرم واملح ِّلل يف العقود
أن اللفظ
ِّ
فصل الشيخ
منحرص يف اللفظ أم ال ،بسبب اخلالف يف مدلوهلا ،وقد َّ
األنصاري يف معناها يف كتاب البيع يف بحث املعاطاة((( ،وذكر أربعة
احتامالت:
املعنى األول:
"أن يراد من "الكالم" يف املقامني اللفظ الدال عىل التحليل والتحريم ،بمعنى

ِ
ٍ
املجرد
بالقصد
يشء وحتليله ال يكون إال بالنطق هبام ،فال يتح َّقق
أن حتريم
َّ
َّ
((( الكايف ،ج ،5ص.267
((( التهذيب ،ج ،7ص.194
((( انظر :كتاب املكاسب ،الشيخ األنصاري ،ج ،3ص.64-61
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عن الكالم ،وال بالقصد املدلول عليه باألفعال دون األقوال" .فاملقصود من
الكالم هو املقابل للفعل ،فاملعنى َّ
أن التحليل والتحريم منحرصان
ُ
حيرم.
وحيرم،
والفعل ال حي ِّلل وال ِّ
باللفظ ،فاللفظ حي ِّلل ِّ

وهذا املعنى ناظر إىل خصوص اللفظ بغض النظر عن املعنى،

بعكس املعاين اآلتية التي هي ناظرة إىل املعنى بالدرجة األوىل واللفظ
جمرد وسيلة وآلة لذلك(((.
َّ

إن هذا االحتامل هو ظاهر اجلملة بدو ًا ،وقد استظهره ُّ
ثم َّ
كل من
َّ
استدل هبا عىل دخل اإلنشاء القويل يف اللزوم(((.

ويظهر من احلدائق فهم هذا املعنى؛ حيث يقول -يف مسألة اشرتاط

لفظ معني يف العقود من عدمه" :-وغاية ما يفهم من األخبار اجلارية يف هذا

وصحة العقد باأللفاظ اجلارية
املضامر -مما تلوناه عليك ونحوه ،-هو النّقل
ّ

من الطرفني ،الدالة عىل الرتايض بمضمون ذلك العقد ،دون الصيغ اخلاصة
التي اعتربها األكثر .وأما جمرد الرتايض والتقابض من غري ٍ
لفظ ُّ
يدل عىل ذلك
َّ
فلم يقم عليه دليل ،وحديث "إنّام حي ِّلل الكالم وحيرم الكالم" مؤ ِّيد ظاهر ملا

قلنا.((("..،

وكذلك صاحب الرياض حيث يقول-يف الر ّد عىل لزوم البيع
بمجرد القصد
املعاطايت" :بل يستفاد من كثري من املعتربة عدم االكتفاء
ّ

((( انظر :هنج الفقاهة ،تعليقة السيد حمسن احلكيم عىل كتاب البيع للشيخ األنصاري ،ص،53
وهدى الطالب ،السيد املروج ،ج ،1ص.595
((( هدى الطالب ،السيد املروج ،ج ،1ص.587
((( احلدائق الناظرة ،املحدث البحراين ،ج ،18ص.355
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

197

198

لِّلحي امّإ( ةدعاق
لا مِّرحيو مالكلا
ن
واإلشارة ،وأنّه ال بد من لفظ البتة ،..ففي الصحيح وغريه من املعتربة :أنَّه «إنّما

الترصف ،إال َّأنا حممولة عىل
يحرم ويح ِّلل الكالم» ،وهي وإن اقتضت حرمة
ِّ
ُّ

اللزوم وعىل ما بعد الرجوع ،مجع ًا بينه وبني ما َّ
دل عىل اإلباحة بالرتايض من

اإلمجاع يف الغنية ورشح القواعد ،مع عدم اخلالف فيه بني الطائفة"(((.

ويظهر من كاشف الغطاء أيض ًا" :إناطة املدار يف العقد عىل القصد وحده

يحرم الكالم،
دون اللفظ غري صحيح كيف وقد ورد يف السنة الصحيحة «إنّما ِّ

ويح ِّلل الكالم» بل ال يتح ّقق العقد إال باللفظ اخلاص ولكن مع القصد.((("..

واستشكل الشيخ األنصاري:
1.بلزوم ختصيص األكثر ،ووافقه السيد اخلوئي عىل ذلك بأنَّه" :حتى

فإن املح ِّلل ال
لو كان املقصود من الكالم يف خصوص املعامالت والعقود ّ

ألن املعاطاة عندهم تفيد إباحة الترصفات بال إشكال ،مع َّأنا
خيتص باللفظَّ ،

((( رياض املسائل ،السيد عيل الطباطبائي ،ج ،8ص.113-112

((( حترير املجلة ،حممد حسني كاشف الغطاء ،ج ،1ص .18بل له دخل يف التحليل والتحريم ،ملا عرفت
من داللة قوله" :إنّام حي ِّلل الكالم" عىل كون مناط التحليل والتحريم هو اإلجياب املتح ّقق بالكالم

قبل رشاء الثوب من مالكه وبعده ،دون غري الكالم من الفعل ،فال يتح ّقق باملعاطاة بيع ما ليس عنده"

بأن مدخل ّيته
املحيش عىل هدى الطالب ،ج ،1ص .591ويف هداية الطالب ،ج ،2ص" :115قد يقال ّ

املحرم
املحرم هو بلحاظ حرص ّ
فيه بلحاظ مدخل ّية الكالم يف حت ّقق البيع املح ّقق لعنوان بيع ما ليس عنده ّ

فكأن اإلمام أراد بقوله
يف الكالم املقتيض لعدم حمرم ّية غريه كاألفعال املوجب لعدم حت ّقق هذا العنوان
ّ

السائل بىل مل أقرأ
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك أنّه أمل توجب البيع ومل توجد ّ
الصيغة املح ّققة للبيع قال ّ

املحرم يف
ألن
الصيغة حني املجيء ومل حيصل البيع حتّى يكون بيع ما ليس عنده قال ال بأس بذلك ّ
ّ
ّ

املقام منحرص يف حت ّقق العنوان املذكور وموجده منحرص يف الكالم وصيغة البيع وهو منتف بالفرض فينتفي
املحرم".
العنوان فينتفي
ّ
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ليست بلفظ"(((.

يوجب عدم ارتباطه باحلكم املذكور يف اخلرب
2.اإلشكال الثاين :أنَّه "
ُ
ألن ظاهر احلكم -كام يستفاد من
جواب ًا عن السؤال ،مع كونه كالتعليل له؛ َّ

عدة روايات أخر -ختصيص اجلواز بام إذا مل يوجب البيع عىل الرجل قبل رشاء
املتاع من مالكه ،وال دخل((( الشرتاط النطق يف التحليل والتحريم يف هذا

احلكم أصالً ،فكيف يع َّلل به؟" .وكذا املعنى الثاين[اآليت] ،إذ ليس هنا مطلب

وبآخر حمرماً"(((.
واحد حتى يكون تأديته بمضمون حملالً،
َ

املعنى الثاين:
"أن يراد ب "الكالم" اللفظ مع مضمونه ،كام يف قولك" :هذا الكالم صحيح"

املطلب الواحد
أن
جمرد اللفظ -أعني الصوت -ويكون املرادَّ :
َ
أو "فاسد" ،ال َّ
حكمه الرشعي ِح ً
ال وحرم ًة باختالف املضامني املؤ ّداة بالكالم ،مثالً:
خيتلف
ُ
املقصود الواحد ،وهو التسليط عىل البضع مدة معينة يتأتى بقوهلا" :ملكتك
((( التنقيح يف رشح املكاسب (موسوعة اإلمام اخلوئي) ،ج ،36ص.113

((( قال بعضهم" :بل له دخل يف التحليل والتحريم ،ملا عرفت من داللة قوله" :إنّام حيلل الكالم"
عىل كون مناط التحليل والتحريم هو اإلجياب املتحقق بالكالم قبل رشاء الثوب من مالكه وبعده ،دون

غري الكالم من الفعل ،فال يتحقق باملعاطاة بيع ما ليس عنده" املحيش عىل هدى الطالب ،ج ،1ص.591
بأن مدخل ّيته فيه بلحاظ مدخل ّية الكالم يف حت ّقق البيع املح ّقق
ويف هداية الطالب ،ج ،2ص" :115قد يقال ّ

املحرم يف الكالم املقتيض لعدم حمرم ّية غريه كاألفعال
املحرم هو بلحاظ حرص
لعنوان بيع ما ليس عنده
ّ
ّ

فكأن اإلمام أراد بقوله أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك أنّه أمل توجب
املوجب لعدم حت ّقق هذا العنوان
ّ

الصيغة حني املجيء ومل حيصل البيع حتّى يكون
السائل بىل مل أقرأ ّ
البيع ومل توجد ّ
الصيغة املح ّققة للبيع قال ّ

املحرم يف املقام منحرص يف حت ّقق العنوان املذكور وموجده
ألن
بيع ما ليس عنده قال ال بأس بذلك ّ
ّ

املحرم".
منحرص يف الكالم وصيغة البيع وهو منتف بالفرض فينتفي العنوان فينتفي ّ

((( كتاب املكاسب ،الشيخ األنصاري ،ج ،3ص.63
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لا مِّرحيو مالكلا
ن
بضعي" ،أو "سلطتك عليه" ،أو "آجرتك نفيس" ،أو "أحللتها لك" ،وبقوهلا:

"متعتك نفيس بكذا" ،فام عدا األخري موجب لتحريمه ،واألخري حم ِّلل ،وهبذا

حيرم الكالم» يف عدة من روايات املزارعة"(((.
املعنى ورد قوله« :إنّام ِّ
فاملقصود الواحد إذا أ ّدي بعبارة صار حالالً وإذا أ ّدي بعبارة أخرى

صار حرام ًا .وفرق هذا عن املعنى الرابع اآليت َّ
أن ذلك املعنى يقتيض

وجود مطلبني ،بينام هنا مطلب واحد يؤ َّدى بطريقتني.

ويؤ ّيد هذا االحتامل روايات املزارعة املتقدّ مة؛ حيث إنَّه ورد فيها

وأنا نفس تعبري رواية
عبارة «إنّما ِّ
يحرم الكالم» الظاهرة يف التعليلَّ ،
فإن املقصود منها ّ
خالد ،فاملعنى واحد فيهام مع ًا(((َّ .
أن املزارعة بجعل
ٍ
ثلث للبذر وثلث للبقر إن كان بصيغة معينة كان حملالً ،وبصيغة أخرى

يكون حمرم ًا(((.

ويظهر هذا املعنى من كالم العالمة املجليس(" :احلديث السادس

عرش) :جمهول أو صحيح .ويف الكايف :عن خالد بن نجيح .قوله« :ال

بأس به إنّما ّ
يحل الكالم» قيل :يعني إن قال الرجل :اشرت يل هذا الثوب ال

جيوز أخذ الربح منه ،وليس له اخليار يف الرتك واألخذ ،ألنه حينئذ اشرتاه وكالة

عنه .وإن قال :اشرت هذا الثوب لنفسك وأنا أشرتيه منك وأربحك كذا وكذا،

((( وهي ثالث روايات تقدّ مت .انظر :الكايف ،ج ،5ص ،267التهذيب ،ج ،7ص.194
((( انظر :هدى الطالب ،ج ،1ص.591

((( قال يف اجلواهر" :املراد منه بحسب الظاهر احلرمة والفساد مع هذه التسمية والتوزيع ،بخالف ما لو

جعل احلصة يف مقابلة الزراعة" اجلواهر ،النجفي ،ج ،27ص ،35ويف هنج الفقاهة ،السيد احلكيم،
أن قوله" :للبقر ثلث وللبذر ثلث" ،غري مضمون قول املزارع لصاحب األرض :لك ثلث
ص" :53بمعنى ّ
ويل ثلثان".
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جيوز أخذ الربح منه ،وله اخليار يف الرتك واألخذ .وقال الوالد العالمة قدس
رسه :أي إذا كنت اشرتيته لنفسك جيوز املرابحة وحيل الربح ،وإذا كنت دالال

ال جيوز"(((.

وقد اختار هذا الوجه السيد اخلوئي حيث يقول بعد رده لبقية

املتعي بني حمتمالت احلديث هو االحتامل الثاين يف كالم
املحتمالت" :إذ ًا
ّ
ٍ
بلفظ يكون حم ّلال كام أنّه إذا ُألقي بلفظ
وأن املعنى الواحد إذا ُألقي
الشيخّ ،
حمرم ًا ،أو إذا صدر يف مورد يكون حم ّل ً
ال وإذا صدر يف مورد آخر
آخر يكون ّ
فإنا إذا ُأ ّديت بصيغة متّعتك نفيس يف
حمرم ًا ،وهذا كالزوجية االنقطاعية ّ
يكون ّ
املدّ ة املعلومة باملبلغ املعلوم تكون حم ّللة ،وإذا ُأ ّديت بلفظ آجرتك نفيس تكون
فإنا إذا وقعت قبل اشرتاء الدالّل له من مالكه
حمرمة ،وكصيغة البيع يف املقام ّ
ّ

حمرمة؛ ألنّه من قبيل بيع ما ال يملك ،وإذا وقعت بعد رشائه تكون حم ّللة.
تكون ّ

فاالختالف تار ًة بحسب األلفاظ وتار ًة بحسب املوارد .وهذا املعنى ينطبق عىل

مورد روايتي البيع واملزارعة"(((.

أن هذا الوجه كالرصيحَّ ،
وكذلك السيد احلكيم ،حيث اعترب َّ
وأن

الشيخ األعظم مل ينكر هذا املعنى يف الرواية ،بل منعه من األخذ به

دعوى وجود املانع كام يأيت(((.

((( مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ،العالمة املجليس ،ج ،10ص.564
((( التنقيح يف رشح املكاسب (موسوعة اإلمام اخلوئي) ،ج ،36ص.114

يحرم
((( قال" :ال خيفى أن السائل إنّام سأل عن قول الرجل لصاحبه :اشرت يل ...الخ فقوله« :إنّما ِّ
ٍ
بنحو
أن هذا القول إن كان
الكالم»  -بعد قوله« :إن شاء ...الخ» وقول السائل :نعم ،كالرصيح يف َّ
أن منعه
حمرم ،وإن كان بنحو ال يمنع عنه فهو حملل .ومن املعلوم ّ
يمنع من االختيار يف األخذ وعدمه فهو ّ

جمرد الوعد بالرشاء فهو حم ّلل وإن كان إجياب
وعدمه إنّام هو باختالف مضامينه ،وأنّه إن كان مضمونه ّ
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لا مِّرحيو مالكلا
ن

بأن ظاهر الرواية َّ
وأشكل الشيخ األنصاري عىل هذا الوجهَّ ،
أن

هناك مطالبان(مواعدة قبل الرشاء وإجياب للبيع بعد الرشاء) ،بينام هذا
الوجه يرى مطلبا واحد ًا وهو املواعدة إن أديت بشكل كانت حم ّللة وإال
فمحرمة.
ّ

وأشكل السيد اإلمام ّ
بأن هذا املعنى أجنبي عن مورد الرواية(((.

املعنى الثالث:
أن يراد ب "الكالم" يف الفقرتني الكالم الواحد ،ويكون حتليله وحتريمه
" َّ

حمرم ًا ،أو بالعكس ،أو
باعتبار وجوده وعدمه ،فيكون وجوده حم ِّلال
وعدمه ِّ
ُ

ُّ
وحيرم يف غريه ،وحيتمل هذا الوجه
باعتبار حم ِّله وغري حم ِّله،
فيحل يف حم ِّله ِّ

الروايات الواردة يف املزارعة".

فيكون املراد من الكالم املحلل وجوده ،ومن الكالم املحرم عدمه،

أو بالعكس.

ُ
أن الكالم الدال
واستقربه
الشيخ فقال« :فتعين :المعنى الثالث ،وهوَّ :

يحرم هذه المعاملة إال وجوده قبل شراء العين التي
على االلتزام بالبيع ال ِّ
حمرم ،وليس هو إال املعنى الثاين ،وكأن هذا املقدار ال ينكره املصنف ،وإنّام منع ظهوره يف
الرشاء فهو ّ

املعنى الثاين من أجل أنّه ليس هنا مطلب واحد املشرتك بني اإلجياب والوعد ،وقد أخذ يف املعنى الثاين

أن املقصود متلك السلعة واالنتفاع هبا ،والكالم سواء أكان مضمونه املواعدة أم
بنحو وحدة املطلب ،وفيه َّ
إنشاء البيع إنّام كان مقدمة لذلك ،فمراد اإلمام أنَّه إن كان الكالم مواعدة فتملك السلعة واالنتفاع هبا

حالل ،وإن كان إجياب ًا للبيع فهو حرام" .هنج الفقاهة ،السيد حمسن احلكيم ،ص.54

((( كتاب البيع ،السيد اإلمام ،تقرير الشيخ قديري ،ص ،119ط ،1.مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني.
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بيع ما ليس عنده وال يح ِّلل إال عدمه ،إذ مع عدم الكالم
يريدها الرجل؛ ألنَّه ُ

الموجب اللتزام البيع لم يحصل إال التواعد بالمبايعة ،وهو غير مؤثر.
أن سبب التحليل والتحريم في هذه المعاملة منحصر في
فحاصل الروايةَّ :

الكالم عدما ووجودا».

واختار هذا القول الكاشاين فقال :الكالم هو إجياب البيع ،وإنّام
وحيرم إثبات ًا(((.
حي ِّلل نفي ًا ِّ
ونسب إىل الفاضل النراقي واملح ّقق القمي((( .ويظهر اختياره من

السيد بحر العلوم(((.

َ
األلفاظ إذا أطلقت تكون
ألن
واستبعده السيد اخلوئي غاية البعد " َّ

فانيات يف الوجود الواقعي دون العدم ،فمعنى البيع وجود البيع ال عدمه،

(((
ويحرم الكالم»
فاستعامل الكالم وإرادة عدمه غريب"  ،ألنه يكون معنى « ِّ

أن عدم الكالم يؤدي إىل حرمة البيع.

وأشكل السيد اإلمام عىل هذا الوجه:
أوالً :إنّه بعيد عن املحاورات العرفية ،أي أنَّه ال يطلق لفظ الكالم
ويراد منه عدمه عرف ًا.
وثاني ًا :إنّه لو أريد ّ
حمرم وعدمه حم ّلل ،فال خيفى فساده،
أن وجود البيع ّ

((( الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج ،18ص.700
((( انظر :هدى الطالب ،ج ،1ص.592
((( بلغة الفقيه ،السيد حممد بحر العلوم ،ج ،2ص.301-298
((( التنقيح يف رشح املكاسب (موسوعة اإلمام اخلوئي) ،ج ،36ص.114
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حمرم ،مضاف ًا إىل ّ
ّ
أن عدم البيع غري حم ّلل(((.
فإن البيع الفاسد غري ّ

املعنى الرابع:
املحرم
" َّ
أن يراد من الكالم املح ِّلل خصوص املقاولة واملواعدة ،ومن الكالم ِّ
إجياب البيع وإيقاعه".
فتكون الالم يف "الكالم" للعهد.

وفرق هذا الوجه عن السابق واضح؛ حيث يقصد بالكالم هنا
البيع(حمرم)) ،بينام يف املعنى
أمران (املواعدة العهدية(حم ّلل) وإجياب
ّ

وعدمه(حمرم) أو بالعكس ،كام َّ
أن يف
الثالث ،املقصود الكالم(حم ّلل)
ّ

املعنى الثاين كام أرشنا املقصود من الكالم أمر واحد غري متعدّ د وهو
خصوص (املواعدة) ،بينام هنا (املواعدة وإجياب البيع).

واحتمل هذا املعنى الشيخ األنصاري مر ّدد ًا بينه وبني املعنى الثالث

أن املقاولة واملراضاة مع املشرتي الثاين
املتقدّ م فقال" :أو املعنى الرابع ،وهوَّ :

حمرم هلا ،وعىل كال املعنيني
قبل اشرتاء العني حم ِّلل للمعاملة ،وإجياب البيع معه ّ

يسقط اخلرب عن الدّ اللة عىل اعتبار الكالم يف التحليل ،كام هو املقصود يف مسألة

املعاطاة"(((.

وهو ما يفهم من املجليس األول فقد قال روضة املتقني" :يعني أنَّه

ليس ببيع وإنّام هو مراوضة ،ولو كان بيع ًا وكان يف الذمة فهو صحيح ،أما لو
((( كتاب البيع ،السيد اإلمام ،تقرير الشيخ قديري ،ص ،119ط ،1.مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني ،وقريب منه ،يف هنج الفقاهة ،السيد حمسن احلكيم ،ص.55
((( كتاب املكاسب ،الشيخ األنصاري ،ج ،3ص.64-63
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باع ملك غريه بعد املراوضة فإنّه ال يصلح إال أن يكون فضولي ًا جيوز للبائع

تنفيذه وفسخه فإنّه جيوز أيض ًا كام تقدم يف األخبار"(((.

ورده السيد اخلوئي" :بظهور الكالم يف وحدة املراد منه يف بايب البيع

واملزارعة ،والتفكيك بينهام خالف ظاهر الرواية كام هو ظاهر"((( .وتقدم أنّه
يف باب املزارعة يفهم منه املعنى الثاين.

ور َّد أيض ًا َّ
بأن الفقرة ظاهرة يف التعليل للحكم املذكور يف الرواية مما
ُ

يقتيض كربويته ،وهذا خالف القول بالعهدية(((.

وكذلك السيد اإلمام الذي ر ّد َّ
كل الوجوه املتقدّ مة ،فقد أشكل عىل

هذا الوجه بنفس إشكاله عىل الوجه السابق ،قال« :وقد ظهر فساد هذا

ألن المقاولة غير مح ّللة ،بل المح ّلل هو البيع الواقع بعدها ،والبيع
أيض ًاَّ ،
بمحرم ،بل التحريم ناشئ من ٍ
أمر آخر كان قبل هذا البيع الفاسد،
أيض ًا ليس
ّ

وهو كون الشيء ماالً للغير .فاحتمال أن تكون هذه العبارة صادرة وناظرة إلى

إحدى هذه المحتمالت ،مستلزم إلسناد أمر واضح الفساد إلى اإلمام
الحجاج لم يعرف،
فإن خالد بن
فال بد ّإما من االلتزام بعدم صدورها منهّ ،
ّ

ولع ّله نقل ما فهمه من كالم اإلمام بهذه العبارة ،أو يعالجها بعالج آخر»(((.

املعنى اخلامس:

((( روضة املتقني ،املجليس األب ،ج ،7ص.240
((( التنقيح يف رشح املكاسب (موسوعة اإلمام اخلوئي) ،ج ،36ص.114
((( انظر :هداية الطالب إىل أرسار املكاسب ،املريزا فتاح الشهيدي ،ج ،2ص ،114وهنج
الفقاهة ،السيد حمسن احلكيم ،ص.55
((( كتاب البيع ،السيد اإلمام ،تقرير الشيخ قديري ،ص ،120ط ،1.مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني.
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وقد ذكر السيد اإلمام معنى خامس ًا قد اختاره.

أن ما تقدّ م من معاين كلها ناظرة إىل َّ
وهو َّ
أن سؤال السائل كان
عن حكم ما قبل الرشاء ،بينام هذا املعنى يقول َّ
بأن السؤال عن حكم
املعاملة بعد الرشاء ،أي عن "حكم الربح احلاصل من معاملة مبنية عىل

املقاولة السابقة"((( ،فأجاب اإلمامَّ 
أن املدار عىل كون الشخص
خمتار ًا يف الفسخ السابق أو ال ،فإن كان خمتار ًا فال بأس بأخذ الربح وإال
فال.

وذهب السيد الكلبيكاين إىل إمجال الرواية بعد ذكره لعدة

حمتمال ت ( (( .

ويمكن أن يقال -رغم ق ّلة الباع أمام أولئك األفذاذ:-

أوالً :الظاهر َّ
أن املقصود من التعبري« :إنّما يحرم الكالم» يف هذه
الرواية هو نفسه املقصود يف روايات املزارعة ،خصوص ًا ّ
أن مجيع
الروايات مرو ّية عن إمامنا الصادق ،فمن البعيد أن يستخدم
تعبري ًا غري مألوف ويراد منه معنيان خمتلفان.

الوجودي وليس
واملحرم ،هو األمر
ثاني ًا :ظاهر «الكالم» يف املح ّلل
ّ
ّ

العدمي ،فإن قصد عدمه حيتاج إىل قرينة وهي مفقودة يف املقام ،فينتفي
املعنى الثالث املتقدّ م.

((( كتاب البيع ،السيد اإلمام ،تقرير الشيخ قديري ،ص ،120ط ،1.مؤسسة تنظيم ونرش آثار
اإلمام اخلميني.
((( بلغة الطالب ،السيد الكلبيكاين ،ص.121-118
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ثالث ًا :ظاهر الرواية َّ
أن السؤال عن مطلب واحد؛ وهو الربح بعد

تلك املقاولة ،وليس عن مطلبني كام يظهر من ر ّد الشيخ األنصاري

للمعنى الثاين.

رابع ًا :ظاهر الرواية َّ
أن مركز السؤال يف الرواية ليس عن التل ُّفظ
معزوالً عن املعنى املتلفظ به ،وإال ملا كان وجه لقول اإلمام:

«أليس إن شاء أخذ ،وإن شاء ترك؟» ،بل هو ناظر إىل املضمون ،وهبذا
يرد املعنى األوىل.

إن وقول اإلمام هذا يراد به تقرير السائل َّ
ثم َّ
بأن املقاولة التي جرت
للرجل مما ّ
يدل عىل َّ
أن الرشاء احلاصل بعد املقاولة مل يكن
مل تكن ملزمة ّ

للرجل ،إذ ًا ال بأس
جمرد مواعدة ّ
للرجل بل للمأمور بالرشاء ،فهي ّ

بأخذ الربح منه بعد ذلك .ومفهومها َّأنا لو كانت ملزمة له ،فهو دليل
ٍ
وحينئذ ال جيوز أخذ
للرجل بالوكالة
عىل كون املقاولة السابقة رشاء ّ
الرواية ،مؤ ّيد ًا
الربح منه .وهبذا يكون املعنى الثاين أقرب املعاين من ّ
ّ
بروايات املزارعة .واهلل العامل بحقائق األمور.
وعىل هذا َّ
فإن الرواية ال يمكن استخراج قاعدة كلية تتعلق برشطية
اللفظ يف املعامالت ،كام هو حال من ذهب إىل املعنى األول القائل َّ
بأن

الرواية يف صدد تأسيس قاعدة مفادهاَّ ،
أن أي عقد ال يكون فيها لفظ

حمرمة ،واالستثناء حيتاج إىل الدليل اخلاص.
وكالم فهي ّ

َّ
ولعل عدم التعبري عن اللفظ الوارد يف الرواية بالقاعدة يف كلامهتم،

لكون ذلك مبن ّيا عىل املعنى األول الذي خالفه الكثري ،بل ربام األكثر.
العدد الابع والستون  -السنة السادسة عشرة /شوال  1441هـ  -م  2020م

207

208

لِّلحي امّإ( ةدعاق
لا مِّرحيو مالكلا
ن

األمر الثالث :موارد القاعدة
ويحرم
هناك موارد كثرية استدل فيها بقاعدة «إنّما يح ّلل الكالم
ّ
الكالم» أو جعلت شاهد ًا ومؤ ّيد ًا ،نذكر منها ثالثة موارد فقط ،ذكرت
يف احلدائق واجلواهر:
1.فيام لو نوى يف عقد النكاح رشط ًا فاسد ًا دون النطق به:

يرصح بالرشط ،وإن كان ذلك يف ن ّية أحدمها
قال يف احلدائق" :ما لو مل ّ

فإن النكاح صحيح ،قال يف املسالك :وهو موضع اتفاق ،وهو الدليل مضاف ًا
َّ
املخصص ،ون ّية الطالق حيث العقد مل
إىل عموم الوفاء بالعقود ،حيث مل يثبت
ّ
يثبت كوهنا مانعة من الصحة ،وإنّام املانع اشرتاطه يف متن العقد .أقول :ويؤ ّيده

حيرم الكالم"(((.
ما ورد يف بعض األخبار من أنّه إنّام ِّ
2.يف عدم وقوع الطالق بالكتابة:

أن الذي عهد من الشارع يف أبواب
قال يف احلدائق" :ال خيفى عىل املتتبع َّ

العقود واإليقاعات واإلقرارات ونحوها إنّام هو األلفاظ واألقوال الدالة عىل
جمرد الكتابة ،وهلذا مل جيوزّها أحد بالكتابة ،ويبعد اختصاص
هذه املعاين دون َّ

ويعضده ما ورد يف بعض
الطالق هبذا احلكم لعدم ظهور خصوص ّيته له بذلك،
ّ

حيرم الكالم"(((.
األخبار إنّام ِّ

وقال يف اجلواهر(" :و) كيف كان فـ(ال يقع الطالق بالكتابة من
احلارض وهو قادر عىل التلفظ قوالً واحد ًا ،لألصل والنصوص السابقة

((( احلدائق الناظرة ،املحدث البحراين ،ج ،24ص.99
((( احلدائق الناظرة ،املحدث البحراين ،ج ،25ص.214
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يحرم
احلارصة للطالق بالقول املخصوص ،وغريها كقوله« :إنّما ِّ

الكالم ويح ِّلل الكالم»(((.

3ـ يف االكتفاء يف النذر واليمني بالنية دون اللفظ

قال يف اجلواهر -يف الرد عىل من اكتفى فيهام بالنيةَّ ،
أن اللفظ إنّام

ألن النية ال تكفي يف صحتها من
هو لإلعالم بام يف الضمري واالعتقادَّ " :-
غري انضامم باقي ما يعترب فيها ،ودعوى انحصار الغرض من اللفظ يف األعالم
يحرم الكالم
ممنوعة ،إذ يمكن التعبد بذلك ،بل هو مقتيض قوله« :إنّما ِّ

ويح ِّلل الكالم»"(((.

ّ
وصل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
رب العاملني،
واحلمد هلل ِّ

((( اجلواهر ،ج ،32ص.62
((( اجلواهر ،ج ،35ص.450
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توكيل ّ
الزوجة في طالق نفسها
الصددي
علي فاضل
ّ
الشيخ ّ

ّ
امللخص:

تعرض الكاتب إىل مسألة توكيل الزوجة يف طالق نفسها،
ّ

وقد استعرض عمدة الدليل يف جواز كون الطالق بيد الزوجة،

واستعرض بعض الكلامت يف أصل جواز الوكالة يف الطالق

حتى توكيل احلارض فيقع الطالق منه ،ثم استعرض مسألة

البحث مع األقوال فيها يف جهتني أوالمها طالق نفسها مع
رشط وثانيتهام مطلق ًا ،ثم ّفرع عىل ذلك فرع ًا فيام لو أعملت
مرة
وكالتها وط ّلقت نفسها وراجعها زوجها فهل هلا إعامهلا ّ
أخرى.

212

سفن قالط يف ةجوّزلا ليكوت
مقدّمة:

الريب وال خالف يف عدم جواز اشرتاط الزوجة أن يكون الطالق

بيدها؛ جلملة روايات((( ،عمدهتا ما رواه الصدوق يف الصحيح

تزوج امرأ ًة
حممد بن قيس عن أيب جعفر أنّه قىض يف رجل ّ
عن ّ
وأصدقته هي واشرتطت عليه ّ
أن بيدها اجلامع والطالق ،قال« :خالفت
أن عليه الصداق ،وبيده
وو ّل ْي ْ
ت ح ّق ًا ليست بأهله ،فقضى ّ
(خالف) السنّةُ ،

الجماع والطالق ،وذلك السنّة»((( ،وقد رواه الشيخ يف الصحيح عن

تزوج
علي في رجل ّ
حممد بن قيس عن أيب جعفر قال« :قضى ّ
ّ

أن بيدها الجماع والطالق ،قال :خالفت السنّة،
امرأة وأصدقها واشترطت ّ

أن على الرجل النفقة ،وبيده الجماع
وو ّلت ّ
الحق من ليس بأهله ،قال :فقضى ّ

والطالق ،وذلك السنّة»(((.

كام ال ريب وال ينبغي اخلالف يف أصل جواز الوكالة يف الطالق،

تصح الوكالة يف الطالق للغائب إمجاع ًا
قال يف اجلواهر يف كتاب الوكالةّ " :

أو رضورة ..فام عن ابن سامعة من اخلالف يف ذلك ال ينبغي االلتفات إليه ،بل
وللحارض عىل األظهر األشهر بل املشهور ،بل عن ابن إدريس نفي اخلالف
والتقي فمنعوها يف
للمحكي عن الشيخ والقايض
فيه بني املسلمني ..خالف ًا
ّ
ّ

الثاين؛ لقوله :الطالق بيد من أخذ بالساق ،املراد منه بقرينة معلوم ّية
((( انظر :وسائل الشيعة 98 :22ب 42من أبواب مقدّ مات الطالق ح 93 : ،1ب 41ح.6 ،5
((( من ال حيرضه الفقيه 269 :3ب 124ح ،)1276( 61وسائل الشيعة 289 :21ب 29من
أبواب املهور ح.1
((( التهذيب 369 :7ب 69باب املهور واألجور ح.)1497( 60
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أن أمره إليه مبارشة أو وكالة ،((("..وقال يف كتاب
جواز الوكالة يف الغائب ّ

الطالق" :جتوز الوكالة يف الطالق للغائب إمجاع ًا بقسميه ،وللحارض عىل

األصح وفاق ًا للمشهور ..خالف ًا للشيخ يف النهاية واملبسوط ،وأتباعه ،فال
ّ

جيوز ،بل نسبه يف الثاين منهام إىل أصحابنا.((("..

ويستوقفنا ما نسبه الشيخ يف املبسوط إىل األصحاب من عدم

صحة الوكالة يف الطالق للحارض ،حيث قال كتاب الطالق منه" :الوكالة
ّ

أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون احلضور" ،فقد
يف الطالق صحيحة غري ّ
الترصف فيام ّ
صحة الوكالة فيه
يتخذ ما حكاه عنهم قرين ًة عىل
دل عىل ّ
ّ

ولو للحارض من إطالقات إن وجدت ،أو يتخذ تفسري ًا لإلمجاع املدّ عى
عىل صحتها فيهّ ،
وأن معقده ليس واسع ًا.

األول :قال الس ّيد يف الرياض" :ونُقل عن
ومن نظائر هذا موردانّ ،

أن اجلدال هو اخلصومة املؤكّدة باليمني]،
املرتىض اإلمجاع عليه أيض ًا [أي عىل ّ

املفسة للجدال
وبمثل ذلك يمكن اجلواب عن الصحاح املستفيضة وغريها ّ

هبام [يعني( :ال وهلل ،وبىل واهلل] بإرادة الر ّد بذلك عىل من جعل اجلدال مطلق

اخلصومة ،ال اخلصومة املوكّدة باليمني ولو مطلقها"((( ،فال يراد من اجلدال

جتردتا عن اخلصومة والنزاع(((.
(ال وهلل ،وبىل واهلل) وإن ّ

((( جواهر الكالم.391 ،390 :27
((( جواهر الكالم.23 :32
((( رياض املسائل.313 :6
املحرم عىل ا ُمل ْحرم) ،وما يرد عليه
تعرضت هلذا يف ضمن رسالة مفردة بعنوان( :اجلدال ّ
((( وقد ّ
عىل مستوى الصغرى.
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ِ
تقي الفقيه من
حممد ّ
املورد الثاين :ما ُحكي عن الفقيه الشيخ ّ
ٍ
وجه لعدم إجزاء غري غسل اجلنابة من األغسال واجب ًة ومندوب ًة عن

الوضوء ،واحلال أنّه توجد إطالقات عىل اإلجزاء ،والوجه هو ما قاله
ف دين اإلمام ّية،
الصدوق يف األمايل يف املجلس ا ّلذي أمىل فيه َو ْص َ
ّ
ومنه اإلقرار ّ
وضوء في ّأوله إال غسل الجنابة؛ ألنّه
«..كل غسل فيه
بأن:
ٌ

فريضة»(((.((( ،((( ،

((( األمايل للصدوق ،745 :املجلس الثالث والتسعون.1/
((( انظر( :رسالة يف عدم إغناء غري غسل اجلنابة عن الوضوء) -مطبوعة مع (قاعدة الفراغ
عيل أبو احلسن.3 :
والتجاوز) -للس ّيد ّ
خاص بمورد البحث -تعليله إجزاء غسل اجلنابة عن الوضوء
((( وإن كان يرد عليه ّأو ًال -:وهو ّ
ّ
عمم القول
بأنّه فريضة،
وكأن الوجه يف عدم إجزاء غريه عنه هو عدم فرضه ،فلع ّله هلذا الوجه ّ
بعدم اإلجزاء لإلمام ّية.
متفردات له وخالف ّيات ،وقد اتفق أن ذكر رأي ًا
وثاني ًا :اشتامل ما حكاه من وصف دين اإلمام ّية عىل ّ
وأتبعه بام عليه من مىض من مشاخيه ،وهو ّ
األعم من وصف دين اإلمام ّية ،قال« :فإذا
يدل عىل سوقه
ّ
ثم يضرب
ثم ينفضهما فيمسح بهما وجههّ ،
مرة واحدةّ ،
يتيمم ضرب بيديه على األرض ّ
أراد الرجل أن ّ

ثم يضرب بيمينه األرض
بيده اليسرى األرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف األصابعّ ،

فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف األصابع .وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ،ويمسح

املتفردات أو اخلالفيات« :وجيب اجلهر
على ظهر ك ّفيه ،وعليه مضى مشايخنا» ،هذا وإليك أوضح َّ

بـ (بسم اهلل الرمحن الرحيم) يف الصالة عند افتتاح الفاحتة وعند افتتاح السورة بعدها»« ،وجيب أن يقرأ يف

السنّة»« ،وال جيوز التكفري يف الصالة ،وال
صالة الظهر يوم اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني؛ فبذلك جرت ُ

قول (آمني) بعد فاحتة الكتاب ،وال وضع الركبتني عىل األرض يف السجود قبل اليدين»« ،وحدّ السفر

ا ّلذي جيب فيه التقصري يف الصالة واإلفطار يف الصوم ثامنية فراسخ ،فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ
قص ،وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصري
أتم وإن شاء ّ
ومل ُي ِرد الرجوع من يومه فهو باخليار إن شاء ّ
عليه واجب»« ،وال جيوز للمفطِر يف السفر يف شهر رمضان أن جيامع"" ،وال بأس بالوضوء بامء الورد

واالغتسال به من اجلنابة»« ،وأكثر أيام النفساء ا ّلتي تقعد فيها عن الصالة ثامنية عرش يوما ،وتستظهر بيوم

أو يومني إال أن تطهر قبل ذلك»« ،واخلمس واجب يف ّ
كل يشء بلغ قيمته دينارا ،من الكنوز واملعادن
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ولكن ال سبيل إىل الركون إىل ما نسبه الشيخ إىل الطائفة واألصحاب
صحة الوكالة يف الطالق للحارض؛ وذلك -مضاف ًا إىل أنّه
من عدم ّ

صححها رصاح ًة يف كتاب الوكالة من نفس املبسوط((( ،وهو ظاهر
ّ
ٍ
إطالق وكالة اخلالف((( ،وهو إنّام ن َّبه به عىل خالف أليب حنيفة،
والصحة هي ظاهر إطالق املفيد أيض ًا((( -أن ابن إدريس نفى
ّ

صحة الوكالة يف الطالق للحارض ،فقال:
اخلالف بني املسلمني يف ّ

سواء كان املوكِّل حارض ًا أو غائبا بغري خالف
يصح التوكيل فيه..
"والطالق
ّ
ً

بني املسلمني"(((.

ّ
حمل الكالم واألقوال فيه:
وهل للزوج أن يوكّل زوجته يف طالقها منه؟

قال الشيخ يف املبسوط :ال
يصح((( ،ومقتىض إطالق كالمه ولو
ّ
كان الزوج غائب ًا ،وقد است ّ
ُدل له يف بعض الكلامت ّ
بأن القابل ال يكون
والغوص والغنيمة ،وهو هلل ،ولرسوله ،ولذي القربى من األغنياء والفقراء ،واليتامى ،واملساكني،
وابن السبيل من أهل الدين »« ،ومن ولد له مولود يوم الفطر قبل الزوال فليدفع عنه الفطرة ،وإن ولد بعد

خاص بمورد
الزوال فال فطرة عليه ،وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده فعىل هذا» .وثاني ًا - :وهو
ّ

ّ
وكأن الوجه يف عدم إجزاء غريه عنه هو عدم
البحث -تعليله إجزاء غسل اجلنابة عن الوضوء بأنّه فريضة،
عمم القول بعدم اإلجزاء لإلمام ّية.
فرضه ،فلع ّله هلذا الوجه ّ

((( املبسوط.364 :2
((( انظر :اخلالف.341 :3
((( انظر :املقنعة.816 :
((( الرسائر.83 :2
((( انظر :املبسوط.29 :5
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فاعال((( ،ويف اجلواهر بظهور نصوص حرص الطالق الصحيح يف قول
الرجل المرأته يف ُقبل ِ
العدّ ة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن جيامعها:

«أنت طالق»((( ،باعتبار أنّا ُمساقة سوق التعريف امللحوظ قيد ّية ّ
كل ما
يذكر فيه(((.

األول بكفاية التغاير
وقد أجاب -ونعم ما أجاب -عن
ّ
االعتباري يف العقود املركّبة من اإلجياب والقبول فض ً
ال عن اإليقاع
ّ
ا ّلذي هو ليس إال من طرف واحد((( ،وعن الثاين -مضاف ًا إىل ّ
أن من

القيود املبارشة املعلوم انتفاء اعتبارها يف الغائبّ -أنا ُمساقة لبيان
عدم االجتزاء بالكناية من نحو( :أنت خل ّية) وشبهها ،ولذا مل يعترب يف
الصيغة اخلطاب قطع ًا(((.
ولذا قال الس ّيد يف الوسيلة" :جيوز أن يوكّلها عىل أنّه لو طال سفره أزيد

ال أو سامح يف إنفاقها أزيد من شهر مث ً
من ثالثة شهور مث ً
ال ط َّلقت نفسها،

لكن برشط أن يكون الرشط قيد ًا للموكَّل فيه ال تعليق ًا يف الوكالة ،فتبطل"(((،
ّ
املحشون عليها(((.
وصافقه عىل ذلك

((( انظر :كشف اللثام ،12 :8أنوار الفقاهة للشيخ حسن كاشف الغطاء.393 :8
((( وسائل الشيعة 41 :22ب 16من أبواب مقدّ مات الطالق.
((( جواهر الكالم.24 :32
((( املصدر.
((( املصدر.
((( وسيلة النجاة للس ّيد أبو احلسن اإلصفهاين ،وهبامشه تعاليق بعض األعالم ،إعداد :أمحد
زادهوش ،انتشارات وسپان ،إصفهان ،ط ،1ج 778 :2القول يف الصيغة[= صيغة الطالق] م.5
حممد رضا الگلپايگاين ،الس ّيد صدر الدين الصدر ،الس ّيد ّ
عيل
((( وهم :اإلمام
اخلميني ،الس ّيد ّ
ّ
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وهذه العبارة ال تأبى عن تناول الوكالة يف الطالق بال فرق بني أن
يوكّلها منفص ً
أي عقد ،أو أن تلزمه يف ضمن عقد نكاحها أن
ال عن ّ

يو كّلها:

ٍ
حينئذ
	-إ ّما بنحو رشط الفعل بأن تلزمه أن يوكّلها فيقبل ،فإنّه يلزمه
ُ
فعل ذلك.

	-وإ ّما بنحو رشط النتيجة والغاية بأن تلزمه بكوهنا وكيلة عنه يف
طالقها منه فيقبل ،فتصري بذلك وكيل ًة عنه يف طالقها منه.

ثم فيام يرجع إىل الرشط املزبور -وهو أن يكون الرشط قيد ًا للموكّل
ّ
فيه ال تعليق ًا ألصل الوكالة -فإنّه إنّام يعترب لو بنينا عىل اعتبار التنجيز

يف الوكالة كغريها من العقود ،كام هو املعروف ،وأ ّما من بنى عىل عدم
السيستاين -(((فإنّه جييز أن يكون الرشط
اعتباره فيها -كاإلمام
ّ
تعليق ًا ألصل الوكالة.

ولذاك قال اإلمام احلكيم أيض ًا" :جيوز أن تشرتط[الزوجة] الوكالة
عىل طالق نفسها عند ارتكابه بعض األمور من سفر طويل أو جريمة ِ
موجبة
حلبسه أو غري ذلك ،فتكون وكيلة عىل طالق نفسها حينئذ ،وال جيوز له عزهلا،

صح طالقها"((( ،وصافقه عىل ذلك من اختذ املنهاج متن ًا
فإذا ط ّلقت نفسها ّ

حممد
حممد رضا آل ياسني ،الس ّيد ّ
حممد حسني الربادران االصطهبانايت ،الس ّيد ّ
البهبهاين ،الس ّيد ّ
ّ
احلسيني الكوه كمري.
ّ
السيستاين 151 :3م.504
((( منهاج الصاحلني لإلمام
ّ
((( منهاج الصاحلني لإلمام احلكيم ،وهبامشه تعاليق الس ّيد الشهيد الصدر،296 :2
الفصل السابع يف املهر م.3
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لتعليقته(((.

ختتص بفرض ما إذا ألزمته يف ضمن عقد نكاحها أن
وهذه العبارة
ّ

يوكّلها يف طالقها منه بنحو رشط النتيجة؛ إذ لو كانت تتسع ملا كان

بمجرد الرشط،
بنحو رشط الفعل ملا عادت وكيلة عىل طالق نفسها
ّ
و َل َساغ يف هذا النحو عزهلا.

توكيلها يف طالقها مطلق ًا:
ثم هل جيوز للزوجة أن تشرتط أن تكون وكيلة يف طالق نفسها
ّ
مطلق ًا ؟

ُ
َ
فيمكن أن يقالّ :
وزان ما لو باع ورشط عىل املشرتي
وزان ذلك
إن
كون أمر البيع بيده ،ا ّلذي يرجع إىل إثبات السلطنة ،بحيث يرجع أصل

مفوضة وذات والية عليه -فال جيوز؛ لدخوله
الطالق إليها ،وتعود ّ

حتت صحيحة ابن قيس املتقدّ مة ،وإن مل ترتفع بموجب هذا سلطنة
الزوج عىل الطالق؛ فإنّه يفهم من الصحيحة وغريها -كام يف بعض

اخلوئي -منهاج الصاحلني 281 ،280 :2م ،-1359الس ّيد الشهيد الصدر-
((( ومنهم :اإلمام
ّ
الروحاين -منهاج الصاحلني:2
حممد
منهاج الصاحلني 296 :2الفصل السابع يف املهر م ،-3الس ّيد ّ
ّ
التربيزي -منهاج
السيستاين -منهاج الصاحلني 102 :3م ،-334املريزا
 360م ،-1286اإلمام
ّ
ّ
اخلراساين -منهاج الصاحلني 318 :3م-1359
الصاحلني 353 :2م ،-1359الشيخ الوحيد
ّ
حممد سعيد احلكيم -منهاج الصاحلني 39 :3ك .النكاح م 72 : ،151ك .الطالق
 ،الس ّيد ّ
الشاهرودي -منهاج
اهلاشمي
م ،-8الشيخ الف ّياض -منهاج الصاحلني 57 :3م ،-153الس ّيد
ّ
ّ
احلائري -منهاج الصاحلني 497 ،496 :الفصل
الصاحلني 392 :2م ،-1359األستاذ الس ّيد
ّ
السابع يف املهر م.-3
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الكلامتّ -
أن احلكم بعدم كون الطالق بيد الزوجة ليس من باب

ترضر
الالقتضاء ،بل من باب اقتضاء العدم((( ،واحلال أنّه يف مورد ّ

الزوجة من بقاء الزوج ّية يراد إثبات جواز الطالق للزوجة وإن بقي
كحق للزوج أيض ًا.
ٍّ
وبعبارة أخرى :ال يدور املنع من كون الطالق هلا مدار عنوان ّ
أن

بيدها الطالق ،فال فرق بني حروف ّية ذلك وبني توكيلها يف الطالق
يفصل بعض األعالم بني
مطلق ًا ،وقد قادت هذه احلروفية إىل أن ِّ

يصح،
خاصة فال
ّ
اشرتاط أن يكون اختيار الطالق بيدها ولو يف حالة ّ
فيصح ،فقال" :جيوز
وبني اشرتاط الوكالة يف الطالق ولو مطلق ًا
ّ

خاصة ،فتكون وكيلة
اشرتاط[الزوجة] الوكالة يف الطالق مطلق ًا أو يف حالة ّ
عنه ،وال جيوز له عزهلا ،ولو اشرتطت أن يكون اختيار الطالق بيدها مطلق ًا أو

خاصة بطل الرشط"(((.
يف حالة ّ

ومنه تعرف النظر فيام أفاده اإلمام
السيستاين قائالً" :جيوز أن
ّ

تشرتط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج يف طالق نفسها ،إما مطلق ًا ،أو يف
حاالت مع ّينة من سفر طويل ،أو جريمة ِ
موج ٍبة حلبسه ،أو عدم إنفاقه عليها
شهر ًا ونحو ذلك ،فتكون وكيلة يف طالق نفسها ،وال يمكنه عزهلا ،فإذا ط ّلقت

صح طالقها"((( ،وكذا فيام أجاب بمثله أحد األعالم.(((
نفسها ّ

السيستاين.305 :
((( قاعدة ال رضر وال رضار ،تقرير بحث اإلمام
ّ
((( األحكام الواضحة للفاضل اللنكراين 390 ،389 :م.1731
((( منهاج الصاحلني 102 :3م.334

التربيزي 319 ،317 :6س.898 ،894
((( انظر :رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات للمريزا
ّ
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ثم إنّه هل جيوز توكيل
وممّن منع ذلك بعض األعاظم ،حيث قالَّ " :
ٍ
رشط وقيد؟ مقتىض اإلطالق اجلواز
نفسها يف تطليق نفسها متى شاءت دون

لو مل يرجع ذلك إىل جعل أصل الطالق إليها"((( ،وتن ّظر يف ذلك بعض آخر

يف جواب سؤال عن كون الزوجة وكيلة ضمن العقد يف طالق نفسها
لو ط ّلقت نفسها ورجع الزوج إليها ،فهل هلا أن تط ّلق نفسها ثاني ًة أو
ثم قال" :وبعدُ فأصل
تسقط وكالتها؟ فأخذ يف تفصيل جواب السؤال ّ

حق الطالق مشكل"(((ّ ،
فإن رشط
الوكالة عندي إن كانت بمعنى رشط ّ
احلق للزوج أيض ًا ،ورغم
حق الطالق للزوجة جيتمع مع بقاء نفس ّ
ّ
ذلك استشكله ،خصوص ًا ّ
أن بعض موارد املسألة -بحسب
االستفتاءات -ما إذا كانت الزوجة برشطها الوكالة يف طالق نفسها

تريد الطالق ال ّأنا تريد منع الزوج من طالقها ،كام إذا اشرتطت
األول(((،
الوكالة فيه يف زواجها من حم ِّلل لرتجع بعد دخوله إىل زوجها ّ
هذا.

وثمة مبالغة يف استفادة املنع -يف بعض الكلامت -من جعل الطالق
ّ

للزوجة ولو يف بعض احلاالت ما دامت الوكالة فيه غري قابلة لل َع ْزل(((،

وأحال عىل ما ذكره يف كتاب الوكالة من عدم جواز تفويض وتولية
((( ّ
مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام 32 :26م.30
احلائري
((( الفتاوى املنتخبة -جمموعة إجابات يف فقه العبادات واملعامالت -لألستاذ الس ّيد
ّ
األول والثاين) 513 ،512 :م.189
(اجلزء ّ
((( انظر :رصاط النجاة 317 :6س.894
حممد السند 496 :2م.1684
((( انظر :منهاج الصاحلني للشيخ ّ
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الطالق هلا(((.

فرع:
إذا اشرتطت وكالتها يف الطالق يف ضمن عقد نكاحها فأعملت
ثم رجع إليها -فهل هلا أن تط ّلق ثانية أم ّ
أن وكالتها قد
وكالتها وط ّلقت ّ
سقطت بفعل متع َّلقها؟

قد يقالّ :
إن منرصف اشرتاط الوكالة يف الطالق يف ضمن عقد نكاحها
األول ،ولك ّن ال َع َلمني -املريزا التربيزي
بقاؤها ما دام النكاح ّ

احلائري -أناطا البقاء بوجود اإلطالق(((.
واألستاذ الس ّيد
ّ

((( انظر :املصدر 218 :م.686
((( انظر :رصاط النجاة 318 :6س ،895الفتاوى املنتخبة 513 ،512 :م.189
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