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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم
الدين ،والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
الوالية التكوينية لألئمة (عليهم السالم)
ومشاهد ونصوص من واقعة الغدير الكبرى
يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي( :إِنَّما ولِيُّ ُكم اللَّهُ ورسولُهُ والَّ ِذين آمنُواْ الَّ ِذ ِ
الصال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َو ُه ْم َراكِعُو َن)(.)1
يمو َن َّ
َ َ ُ ََ ُ َ َ َ
ين يُق ُ
َ
البحث سيدور بإذن اهلل تعاىل يف هذا اليوم يف حماور ثالثة:
المحور األول حملة عن حقيقة هذه الوالية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله وألمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهما ،وعنن احند

خصائصها.

المحور الثاني :مشاهد سريعة من واقعة غدير خم
المحور الثالث :مقطفات مقتضبة من خطبة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف يوم الغدير
 -8االحكام الوضعية على نوعين :قابلة لالنفكاك والزمة
المحول األول - :وحيتاج إىل بعض الدقة  :-وهو فيما خيص قوله تعاىل( :إمنا وليكم اهلل)
فنقول :ان األحكام الوضعية على نوعني :هنالك أحكام وضعية أوكل أمنر رفضنها أو قبو نا ووضنعها أو رفعهنا إليننا ،وهنناك أحكنام وضنعية
الزمة ال تنفك عن الشيء سواءاً قبلنا هبا أم رفضناها ،أشئنا أم أبينا ،ومثال ذلك :الزوجية من جهة واألبوة من جهة ثانية .فنان الزوجينة حكنم
وضعي لكن هذا احلكم الوضعي أُنيطت اسبابه بنا فإن أجنر الرجنل العقند بشنرائطه كاننت زوجنة لنه ،مث إن لنق بشنرائ الطنالب باننت عننه،
أمننا األبننوة فهنني حكننم الزم عننى انننه لننو ولنند لننه ولنند فإنننه ولننده شنناء أم أ  ،قبننل أم رفننض ،فهننو حكننم وضننعي الزم لنني قنندوره أن يغننريه وال
قدوره أن ينفي عنه ولده ،على تفصيل ويل يف هذا البحث ،وأن األبوة ن إضافة إىل ذلك ن هل هي من االنتزاعيات ؟ ،وهنل هني منن األمنور
اإلضافية احلقيقية من قسم املضاف املشهوري أو غري ذلك؟ كل هذا له حبث يرتك إىل مظانه.
والية الرسول واألئمة حكم وضعي الزم بل تكويني

نقــول :ان واليننة أمننري املننؤمنني عليننه صننلوات املصننلني هنني حكننم وضننعي الزم( )2ال ينفننك ،وي يوكننل أمننر القبننول أو الننرفض إلينننا ،بننل (إِنَّ َمــا
ولِيُّ ُكم اللَّهُ ورسولُهُ والَّ ِذين آمنُوا الَّ ِذ ِ
الصال َة َويـُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة َو ُه ْم َراكِعُو َن) شئتم أم أبيتم ،قبلتم أم رفضتم ،أحببتم أم ابغضوا.
يمو َن َّ
ََ ُ َ َ َ
َ ْ
ين يُق ُ
َ
( إِنَّمــا ولِ ـيُّ ُكم اللَّــهُ ورســولُهُ والَّـ ِـذين آمنُــوا الَّـ ِـذ ِ
الصــال َة َويـُ ْؤتُــو َن َّ
الزَكــا َة َو ُهـ ْـم َراكِعُــو َن) اسننبابه ليسننت باينندينا ،فننان مسننبب
يمــو َن َّ
ََ ُ َ َ َ
َ َ ْ
ين يُق ُ
َ
األسباب سبحانه وتعاىل هو الذي جعل الوالية لرسوله مث لألئمة األ هار صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
بل نقول :ان األمر فوب ذلك ،اذ ليست والية الرسنول واألئمنة الطناهرين صنلوات اهلل علنيهم أمجعنني حكمنا وضنعيا كالوالينة والقضناوة ومنا
أشبه ذلك ،بل هي حكم تكويين.
وبتعبير دقيق :لي اجلعل تشريعيا فق بل هو يف رتبة سابقة جعل تكويين ،وتفصيل هذا البحث يرتك للمسنتقبل ،لكنن كإشنارة لتوضني

وتصور املعى فق  :نضرب لذلك مثاال:
( )1املائدة55:
( )2وهذه هي املرتبة الدنيا ،وستايت املرتبة العليا.
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ان كنون الننار حمرقنة ،هننو جعنل تكنويين ،عننى ان اهلل تعناىل جعنل النننار حمرقنة تكويننا .وكننذا (الشنجرة مثمنرة) ،فانننه لعنل تكنويين ،كننذلك –
نر  -بان الوالية اليت أفاضها اهلل سبحانه وتعاىل على رسوله والية تكوينية( )3وليست جمرد والية تشريعية.
كننذلك الواليننة املوجننودة ألمننري املننؤمنني ..وصننوال إىل اإلمننام املهنندي املنتظننر صننلوات اهلل وسننالمه علننيهم أمجعننني هنني واليننة تكوينيننة حقيقيننة
ولست جمرد والية اعتبارينة أو والينة تشنريعية ،وميكنن االسنتدالل علنى ذلنك بننف اآلينة الشنريفة فاهننا تضنمنت عندة أدلنة فيمنا اسنتظهرناه علنى
هذا املدعى إضافة للروايات الكثرية إىل ما شاء اهلل وقد نتحدث عن ذلك يف حبث قادم بإذن اهلل تعاىل.
مشاهد من واقعة الغدير
المحور الثاني :و ناسبة عيد الغدير األغر يوم غد املبارك ،ننقل لكم مشاهد سريعة من وقعة الغدير األغر.
المشهد االول :الموكب المهيب
الرسول األعظم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف اليوم اخلام عشر من ذي احلجة ،أي بعد أداء مناسنك احلن بثالثنة أينام انطلنق منن مكنة
املكرمة باجتاه املدينة مروراً نطقة غدير خم ومعه موكب مهيب يربو علنى املئنة وعشنرين ألنس إنسنان بنني راجنل وراكنب جنواداً أو ناقنةً أو مجنالً
أو غري ذلك ،وكان املوكب مهيباً جدا ،ولنضع أنفسنا اآلن يف تلك األجواء الروحانية العظيمة النادرة:
تصوروا :الرسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) لاللته ومكانته وعظمته وهو بني ظهرانينا! ،أينة عظمنة هنذه! وأي مقنام هنذا! وأي توفينق
كبري عظيم ملن وفق لكي يتشرف خبدمته مث ي جيحد النعمة!.
أ -الحركة في  81ذي الحجة والوصول في 81

انطلق الرسول (صلى اهلل علينه وآلنه وسنلم) ومعنه أمنري املنؤمنني ومئنة وعشنرين ألنس إنسنان علنى بعنض التنواري  ،يف الينوم اخلنام عشنر منن

ذي احل متجها باجتاه ميقات اجلحفة وغدير خم فوصل إىل غدير خم قبيل الظهر من يوم االثنني الثامن عشر من ذي احلجة.
وغندير خننم منطقننة تقننع يف (اجلحفننة) علننى قننول وعلنى مقربننة مننن اجلحفننة علننى قننول آخننر ،فنان الننبعض ارتننا بننان اجلحفننة تنند مننن أ نراف
مدينة رابغ احلالية إىل البحر األمحر ،فعليه يكون غدير خم يف اجلحفة.
ب 811 -كيلومتراً من المسيرة

املهنم ،ان الرسنول وصننل إىل غندير خننم ،والنذي يبعند علننى بعنض األقننول  183كيلنومرتاً عنن مكننة وعلنى بعننض األقنوال  191كيلننومرتاً،
وغننري ذلننك لنني بصننحي ألن الننبعض مننن أهننل العامننة ّادعنوا بُعننده قنندار  251كيلننومرتاً عننن مكننة( ،)4ولكننن اجلغرافيننا تنندل علننى أن الفاصننل
بني مكة وغدير خم يرتاوح بني  183أو  – 191على اخلالف يف حتديد مسافة هذا الغدير .-
وعلى أية حال فان الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وصل إىل غدير خم قبيل الظهر ،مث صلى صالة الظهر هبم مجاعة.
المشهد الثاني :إعداد المسرح الرباني

أمر رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) األبطال األربعة املشهورين باإلميان والبطولة واملقامات السامية :سنلمان واملقنداد وعمنار وأبنا ذر،
بننان يعنندوا املسننرح اإل نني التننارخيي اخلالنند ،وقنند ّ حتدينند منطقننة هبننا شننجرتان متقاربتننان ،فنح نوا األحجننار وكنس نوا األش نواك وكسننحوها وشننذبوا
األغصان املتدلينة مث نظفنوا املكنان ورشنوه باملناء مث وضنعوا سنتارة أو أثنواب علنى الشنجرتني كني تظلنالن املكنان ،مكنان خطبنة رسنول اهلل (صنلى
اهلل عليننه وآلننه وسننلم) ،ونصننبوا أيضننا أحجننارا عليهننا أقتنناب اإلبننل حبيننث بلننغ ارتفاعهننا قامننة إنسننان ،يعننين حنوا  171سنننتيمرتاً ،وكننان هننذا هننو
املسرح الذي أعده أنصار اهلل سبحانه وتعاىل ذا اليوم التارخيي اخلالد.
( )3من القسم األول.
( )4وذلك حلاجة يف نف يعقوب!
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المشهد الثالث :هندسة موقع الرسول والوصي

جند رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسنلم) يرتقني هنذا املننم ومعنه أمنري املنؤمنني ومنوىل املوحندين علينه صنلوات املصنلني فيقنس الرسنول علنى
قمة هذا املنم ويوقس أمري املؤمنني إىل جواره علنى مييننه أدون مننه رقناة ،أي درجنة ،مث يضنع رسنول اهلل (صنلى اهلل علينه وآلنه وسنلم) ينده علنى
كتس علي (عليه السالم) ،وتصوروا ببصائركم هذا املنظر :اجتماع النورين النريين اإل يني ،فاي منظر رائع عظيم هذا!
مث النن (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) بنندأ بإلقنناء اخلطبننة ،اخلطبننة الغديريننة الننيت لعلهننا اسننتغرقت سنناعة مننن الننزمن أو أكثننر أو أقننل ،إذ كانننت
ِ
وال مــن واالذُ وعـ ِ
خطبننة مطولننة ،نعننم مجلننة واحنندة منهننا أشننتهرت لنندينا أكثننر وهنني " َمـ ْـن ُك ْنـ ُ
ـاد َمـ ْـن عــاداذُ
ـَ َمـ ْـوالذُ فَهــذا َعلــي َمـ ْـوالذُا الل َُهـ َّـم ِ َ ْ
َ
ص َرذُ َوا ْخ ُذ ْل َم ْن َخ َذلَهُ".
ص ْر َم ْن نَ َ
َوانْ ُ
مث ان الن (صلى اهلل عليه وآله وسلم) واصل إلقاء هذه اخلطبة إىل أن وصنل إىل مقطنع تضنمن هنذه اجلملنة النيت تلوكنا علنيكم اآلن ،فقنال
لعلي عليه السالم :اد ُن مين – .وهنا لنتصور من جديد هذا املوقس اخلالد مث تصوروا جرمية جحند األمنة حلنق أمنري املنؤمنني علينه الصنالة وأزكنى
السالم وإنكارهم لواض البينات واحلج واآليات!.
مث مد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يديه وأمسك بعضدي (العضد بني املرفنق والكتنس) علني علينه السنالم ورفعنه عالينا ،فنان النن
ـَ َم ْـوالذُ فَهـذا َعلِـي َم ْـوالذُا الل َُه َّـم ِ
وال
كان قوياً فخما مفخما كما جاء يف صفته .حىت حاذت قدما علي ركبنة رسنول اهلل .مث قنالَ " :م ْـن ُك ْن ُ
ِ
ص َرذُ َوا ْخ ُذ ْل َم ْن َخ َذلَهُ".
ص ْر َم ْن نَ َ
َم ْن واالذُ َوعاد َم ْن عاداذُ َوانْ ُ
ِ ِ
مث بعد كلمات أخر قنال" :من لَم يأْتَ َّم بِ ِه وبِمن يـ ُقوم مقامهُ ِمن ولْدي ِمن ِ
ض َعلَـى ِ
يام ِة َوال َْع ْر ِ
اهلل َع َّـز َو َل َّ
ـل فَأُولَِـ َ
ْ ُ
ص ْلبِه إلى يَـ ْوم الْق َ
َْ ْ َ
ََْ َ َُ َ ْ ُ
ِ
ِ
َّ
َ أَ ْعمالُ ُه ْم فِي ُّ
الدنْيا واالْ ِخ َرة َوفِي النَا ِر ُه ْم خال ُدو َن".
ذين َحبِطَ ْ
ال َ
وبذلك ا الرسول االكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) احلجة على مجيع العباد ،يف ذلك الزمن وإىل أبد اآلباد.
المشهد الرابع :التهنَة العامة

عننندما انتهننت اخلطبننة نننزل رسننول اهلل (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) فتهافننت املسننلمون مننن كننل حنندب وصننوب يقولننون( :نعننم مسعنننا وأ عنننا
ألمننر اهلل ورسنوله بانفسنننا وقلوبنننا وألسنننتنا وأينندينا) .وجنناءوا لبيعننة أمننري املننؤمنني صننلوات اهلل وسننالمه عليننه ،لكننن الرسننول (صننلى اهلل عليننه وآلننه
وسلم) ي يكتس هبذه التهنئة بل أمر بامر وهو ما سنسمعه يف املشهد الالحق .
المشهد الخامس :البيعة في خيمتين
امننر رسننول اهلل (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) بنصننب خيمتننني جلن هننو – بننايب وأمنني  -يف أحنندا ا وأجلن عليننا – فننداه أيب وأمنني  -يف
اخليمنة الثانينة وأمننر النناي أن ينناتوا زرافنات ووحنندانا ليبنايعوه أوال يف اخليمننة االوىل ويبناركون لنه مث بعنند ذلنك ينتقلننون للخيمنة الثانينة ليبنايعوا عليننا
بإمرة املؤمنني ،واستمرت هذه القضية مدة ثالثة أيام.
واآلن تصوروا مرة أخر  :صحراء قاحلة وحر شديد ورياح وبرد يف الليل ولكن الرسول (صنلى اهلل علينه وآلنه وسنلم) حبسنهم مجيعناً يف هنذا
املوضع كي تتم عليهم احلجة وتكمل البيعة فان األمر كان أمراً إ ياً ،وينبغي أن تسجل هذه احلادثة يف ذاكرة التاري ا ال ميكن نكرانه أبداً.
وامنا استمرت البيعة ثالثة أيام (مباركةً وبيعةً) للخليفنة الشنرعي لرسنول اهلل ألن كنل واحند واحند مننهم كنان علينه ان يندخل إىل اخليمنة لكني
يبايع ويصافق وكانوا وقتئذ  121ألفاً أو أكثرن فمن الطبيعي أن يستغرب ذلك فرتة زمنية كبرية.
الجوال
المشهد السادس :المنادي َ

يف هننذا البحننر املننتال م مننن الننناي جننند النن (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) يف املشننهد اآلخننر يقننوم بإ ننام احلجننة مننرة أخننر (والحظ نوا إ ننام
احلجة من كل اجلهات) فقد أمر مناديا بان يندور يف غندير خنم بنني اخلنيم وبنني النناي ويكنرر لُبناب وجنوهر واقعنة الغندير ،يكنرر هنذه الكلمنة:

دروس في التفسير والتدبر (...................................... )861األربعاء  81ذي الحجة 8414هـ
ِ
َ َم ْوالذُ فَهذا َعلِي َم ْوالذُا الل َُه َّم ِ
ص َرذُ َوا ْخ ُذ ْل َم ْن َخ َذلَهُ".
" َم ْن ُك ْن ُ
ص ْر َم ْن نَ َ
وال َم ْن واالذُ َوعاد َم ْن عاداذُ َوانْ ُ
وهو ا ام حجة آخر جديد :منادي الرسول يدور يف كل مكان بشرياً ونذيراً.
السحاب!
المشهد السابع :علي في َّ
()5
كانت للرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) عمامة تسمى (السحاب)
فوضع الرسول (صلى اهلل عليه وآلنه وسنلم) عمامتنه املسنماة بالسنحاب علنى رأي علني وفنت احلننك وألقناه علنى كتفنه ،وكاننت هنذه عالمنة
نصنبه للرياسنة – كمننا جنرت علننى ذلنك سنرية العننرب فناهنم عننندما كنانوا يريندون ان ينصننبوا شخصنا رئيسناً فكنان امللنك أو األمننري يفعنل كننذلك:
يلبسننه عمامتننه ويف نت احلنننك ويلقيننه علننى كتفننه وكننان هننذا ايضننا مشننهداً مننن مشنناهد الغنندير ،ومننرة أخننر  :تصننورا انفسننكم هنالننك تشننهدون
مباشرة هذه األحداث بالبث العقلي املباشر! ..واآلن حنن ايضا يف أجوائهم ويف ريقهم إن شاء اهلل.
المشهد الثامن :المؤامرات السرية
يف االجتناه واملشنهد املقابنل :اجتمنع ثلنة منن املنناقني وكتبنوا تلنك الصنحيفة املشنؤمة يف هنذه األينام ،حينث وقعنوا يف إحند اخلنيم أو يف زاوينة
من الزوايا أنه إلن مات حممد أو قتل ،لنزوين اخلالفة عن أهل بيته ،مث بعد ذلك قاموا باملؤامرة الشهرية وحناولوا قتنل رسنول اهلل (صنلى اهلل علينه
وآله وسلم) عندما خرج من غدير خم متجها إىل املدينة يف قضية العقبة والدباب اليت دحروجها!!.
جند هؤالء يف املدينة بعد ذلك وقد عقدوا اجتماعات متتالية وأضافوا أعضاءاً جندداً منن املتنيمرين واملتعاهندين علنى تلنك الصنحيفة املشنؤمة
مما يطول احلديث حوله(...)6
املعمة عن جوانب من وقعة الغدير.
هذه كانت لقطات سريعة من بعض املشاهد ّ
مقتطفات من الخطبة الغديرية الكبرى

المحـور الثالـث :مقتطفنات منن اخلطبننة املباركنة للرسنول االكنرم (صنلى اهلل عليننه وآلنه وسنلم) لنعني بعنض تلننك األجنواء النبوينة وحننن علننى

ضفاف الغدير.

وهذه الرواية واخلطبة منذكورة يف العديند منن مصنادرنا باسنانيد معتنمة عنن اإلمنام البناقر صنلوات اهلل وسنالمه علينه ،عنن احلذيفنة ابنن اليمنان،
وأيضا عن زيد بن أرقم وآخرين ،ميكن أن تراجعوا (الغدير) و (العبقات) لرتوا املصادر وهي بالعشرات بل وأكثر.
أ -ديبالة الخطبة

ْح ْمـ ُد هلل الَّــذي َعــال فــي تَـ َو ُّحـ ِـدذِ"ا اذ قنند يكننون اإلنسننان
فننان الرسننول (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) ابتنندأ اخلطبننة باحلمنند والثننناء فقننال" :ال َ
ـل فــي ُس ـلْطانِِه َو َع ُـ َـم فــي
ْح ْم ـ ُد هلل الَّــذي َعــال فــي تَـ َو ُّحـ ِـدذِ َو َدنــا فــي تَـ َفـ ُّـرِدذِ َو َلـ َّ
متوحنندا يف جزيننرة منع نزال مهمننال أو حمبوسننا مكننبّالً لكنننه "ال َ
ال َوَمجيــداً ال
ِ بِ ُكــل َشـ ْـيء ِع ْلمـاً َو ُهـ َـو فــي َمكانِـ ِـها َوقَـ َهـ َـر َلميـ َـع الْ َخ ْلـ ِـق بُِق ْد َرتِـ ِـه َوبـُ ْرهانِـ ِـها َحميــداً لَـ ْـم يَـ َـز ْلا َم ْح ُمــوداً ال يَــز ُ
أ َْركانِـ ِـها َوأَحــا َ
ود."...
يَـ ُز ُ
ولا َوُم ْب ِدئاً َوُمعيداً َوُك ُّل أ َْمر إلَْي ِه يَـعُ ُ
واخلطبة ويلة وينبغي أن يبدأ اخلطباء الكرام واساتذة اجلامعة واملدرسني ،ديباجنة حنديثهم ،دروسنهم ،وخطبنتهم ،بنبعض هنذه اخلطبنة علنى
األقل إحياءا ألمر الغدير.
مث قال:
ب -اإلمام العامة الشاملة:
( )5واجلدير ان بعض العامة استشكلوا وتو وا أن املراد من ما رواه الشيعة من ان الصحابة كانوا أحياناً يقولون (علي يف السحاب) أن عليا يف السحاب ،مع ان املقصود ان علياً يف عمامنة
السحاب اليت وهبها الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم) له.
( )6راجع البحار واالحتجاج وغري ا.
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ِ
اس ذلِ َ ِ
"فَا ْعلَموا م ِ
ِ
فيه َوافْـ َه ُموذُا َوا ْعلَ ُموا أ َّ
عاش َر النَ ِ
ين واألنصـار َو َعلَـى
ض َ
صبَهُ لَ ُك ْم َوليَاً َوإماماً فَـ َـر َ
َن اهللَ قَ ْد نَ َ
ُ َ
ااعتَـهُ َعلَـى ال ُْمهـالر َ
ْحاض ِرا و َعلَـى الْعج ِمـي والْعربِـيا والْحـر والْمملُ ِ
إحسانا و َعلَى الْبادي وال ِ
ِ
صـغي ِر َوالْ َكبيـ ِرا َو َعلَـى األبـي واألسـودا
ـوك َوال َّ
عين لَ ُه ْم بِ ْ
َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ
َ
َ
َ
التَاب َ
ِ
ِ
ِ
صـ َّـدقَهُا فَـ َقـ ْد َ َفـ َـر اهللُ لَــهُ َول َمـ ْن َسـ ِـم َع م ْنــهُ
َو َعلــى ُكــل ُم َوحــد مــاض ُح ْك ُمــهُا لــاز قَـ ْولُــهُا نافـ رذ أ َْمـ ُـرذُا َملْعُــو رن َمـ ْـن خالََفــهُا َم ْر ُحـ ر
ـوم َمـ ْـن تَبِ َعــهُ َو َ
َااع لَهُ" .وكان مما قال:
َوأ َ
ج -علي الخليفة على األمة وعلى تفسير كتاب اهلل
"م ِ
وخلي َفتــي فــي أ َُّمتــي َعلــى مــن آمــن بــي و َعلــى تَـ ْفســي ِر كِتـ ِ ِ
ـاسا هــذا َعلِــي أَخــي وو ِ
عاشـ َـر النَـ ِ
ـل
ولـ َّ
صــيَي َوواعــي ِع ْلمــيا َ
ـاب اهلل َعـ َّـز َ
َ
َْ ََ َ
ََ
ِ ِ
ااعتِ ِه والنَاهي َعن م ْع ِ
صيَتِ ِه.
َوال َداعي إلَْيه َوالْعام ُل بِما يَـ ْرضاذُ َوال ُْمحا ِر ُ
ْ َ
ب ألعدائه َوال ُْموالي َعلى َ َ
اهللا وقاتِل النَاكِثين وال ِ
ْقاسطين والْما ِرقين بِأ َْم ِر ِ
اهلل وأَمير الْم ْؤِمنين واإلمام الْهادي ِمن ِ
إنَّهُ َخلي َفةُ رس ِ ِ
اهلل".
ول َ ُ ُ َ َ ُ
َُ
ََ
ََ
َ
َ
َ ُ
هـ -حكم منكر الوالية والشاك في حديث الغدير

مث بعد ذلك الن (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف مقطع آخر اوض بان الغدير ووالينة األمنري هني الفناروب بنني احلنق والبا نل والفاصنل بنني
اجلنننة والنننار ،فقننال" :م ِ
ـاسا إنَّــهُ  -أي علنني عليننه السننالم  -إمـ ر ِ ِ
عاشـ َـر النَـ ِ
َحــد أَنْ َكـ َـر ِواليَـتَــهُ َولَـ ْـن يَـغْ ِفـ َـر لَــهُا
ـام مـ َـن اهللا َولَـ ْـن يَـتُـ َ
ـوب اهللُ َعلــى أ َ
َ
ِ
اهلل أَ ْن يـ ْفعـ ِ
ِ
ح ْتمـاً َعلَــى ِ
ص ـلُوا نــاراً
اح ـ َذ ُروا أَ ْن تُخــال ُفوذُا فَـتَ ْ
ـل ذل ـ َ بِ َمـ ْـن خــالَ َ أ َْمـ َـرذُ َوأَ ْن يـُ َعذبَــهُ َعــذاباً نُ ْكـراً أَبَـ َد االْبــاد َو َد ْهـ َـر الـ ُّـد ُهوِر .فَ ْ
َ
َََ
ْحجارةُ أ ُِع َّد ْ ِ ِ
ِ
ين".
َوقُ ُ
اس َوال َ
ت للْكافر َ
ود َها النَ ُ
مث يقننول (صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم) " :ومــن َشـ َّ فــي َشــيء ِمــن قَــولي هــذا فَـ َقـ ْد َشـ َّ فــي ُكــل مــا أُنْـ ِز َل إلَــيا ومــن َشـ َّ فــي ِ
واحــد
َّ َ َ ْ
ْ ْ ْ
ََ ْ
اك فينا فِي النَا ِر".
شُ
ِم َن األئمة فَـ َق ْد َش َّ فِي الْ ُكل ِم ْنـ ُه ْما َوال َ
مث يشري صلوات اهلل عليه إىل بعض ارهاصات املستقبل وينذر وحيذر إذ يقول:
د -أئمة الضالل وأصحاب الصحيفة الملعونة
اسا إنَّهُ سي ُكو ُن ِمن بـعدي أَئِ َّمةر ي ْدعُو َن إلَى النَا ِر ويـوم ال ِْقيام ِة ال يـ ْنصرو َن .م ِ
إن اهلل وأَنَا بر ِ
عاش َر النَ ِ
" َمعا ِش َر النَ ِ
يَان ِم ْنـ ُه ْم".
ْ َْ
ََ
اسا َّ َ َ َ
ََْ َ َ ُ َُ َ
َ
ِ
ياعهم فِي َّ ِ
م ِ
ِ ِ
عاش َر النَ ِ
ين.
صارُه ْم َوأَتْ َ
َ
باع ُه ْم َوأَ ْش َ ُ ْ
اسا إنـَّ ُه ْم َوأَنْ َ
س َمثْـ َوى ال ُْمتَ َكبر َ
الد ْرك األسفل م َن النَار َولَب َْ َ
أال إنـَّهـم أَصحـاب َّ ِ
صحي َفتِ ِـه!!.
َحـ ُد ُك ْم فـي َ
ُْ ْ ُ
الصحي َفـةا فَـ ْليَـ ْن ُ ْـر أ َ
(قال :فذهب على الناس  -إالَ شرذمة منهم  -أمر الصحيفة)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل
َو َسيَ ْج َعلُو َن االْ َ
ـبين ال ُْمغْتَص َ
مامةَ بَـ ْعدي ُملْكاً َوا ْتصاباًا أال لَ َع َن اهللُ الْغاص َ
ـبينا َوع ْنـ َدها َسـيَـ ْف ُرَُ لَ ُك ْـم أَيُّـ َهـا الـثَّـ َقالن َم ْـن يَـ ْف ُـرَُا َويـُ ْر َس ُ
صر ِ
ظ ِمن نار ونُحاس فَال تَـ ْنتَ ِ
ان.
َعلَْي ُكما ُشوا ر ْ َ ر
م ِ
ـث ِمـ َـن الطَّيـ ِ
ـاسا َّ
عاشـ َـر النَـ ِ
ـبا َومــا كــا َن اهللُ لِــيُطْلِ َع ُك ْم َعلَــى
ـل لَـ ْـم يَ ُكـ ْـن لِيَـ َذ َرُك ْم َعلــى مــا أَنْــتُ ْم َعلَْيـ ِـه َحتَــى يَميـ َـز الْ َخبيـ َ
إن اهللَ َعـ َّـز َو َلـ َّ
َ
الْغَْي ِ
ب.
اسا إنَّهُ ما ِمن قَـرية إالَ واهلل م ْهلِ ُكها بِتَ ْكذيبِها قَـبل يـوِم ال ِْق ِ
م ِ
عاش َر النَ ِ
صد رق َو ْع َدذُ.
ام ال َْم ْه ِد َّ
ي َواهللُ ُم َ
يامةا َوُم َمل ُك َها االْم َ
َ
ْ َ َْ
ْ َْ َ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ِ
عاش َر النَ ِ
ـين
ين .ق َ
اسا قَ ْد َ
َ
ـال اهللُ تَعـالى( :أَلَ ْـم نـُ ْهلـ ْ األ ََّول َ
لينا َو ُه َـو ُم ْهلـ ُ االْخـر َ
ض َّل قَـ ْبـلَ ُك ْم أَ ْكثَـ ُر األولينا َواهللُ لََق ْد أ َْهلَ َ االْ َّو َ
ثُ َّم نـُْتبِعهم ِ
اآلخ ِرين َك َذلِ َ نَـ ْف َعل بِالْم ْج ِرِمين ويْل يَـ ْوَمَِ ٍذ لِل ِ
ين)
ُُ ْ
ُ
ُ ُ
ْم َكذب َ
َ
َ َ ر
و -امتدادات الغدير :المهدي عجل اهلل تعالى فرله هو خيرة اهلل وخاتم األوصياء
ي .أَال إنَّــه ال َـ ِ
مث يقننول صننلوات اهلل وسننالمه عليننه مشنرياً إىل بعننض امتنندادات الغنندير " :أَال َّ
ـاه ُر َعلَــى
إن خــاتَ َم األَئِ َّمـ ِـة ِمنَّــا الْقــائِ َم ال َْم ْهـ ِـد َّ
ُ
ِ
ال َدي ِن .أَال إنَّهُ الْم ْنتَ ِقم ِمن ال َالِمين .أَال إنَّهُ فاتِح الْح ِ ِ
ب ُكـل قَبيلَـة ِم ْـن أ َْه ِـل الش ْـر ِك َوهاديهـا .أَال إنَّـهُ ال ُْمـ ْد ِر ُك
ُ ُ ُ
صون َوهاد ُمها .أَال إنَّهُ ال ُ
َ
ُ ُ َ
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اصر لِدي ِن ِ
ِ
ِ
ِ
ـل ذي َل ْهـل بِ َج ْهلِ ِـه.
اهلل .أَال إنَّهُ الْغَ َر ُ
ضـلِ ِه َوُك َّ
ضل بَِف ْ
اف ِم ْن بَ ْحر َعميق .أَال إنَّهُ يَ ِس ُم ُك َّل ذي فَ ْ
ب ُكل ثار ألولياءاهلل .أَال إنَّهُ النَ ُ
ِ
ِ
ل ُكـل ِع ْلـم َوال ُْمحـي ُ
ـارذُ .أَال إنَّــهُ وا ِر ُ
ِّ بِ ُكــل فَـ ْهـم .أَال إنَّـهُ ال ُْم ْخبِ ُـر َعـ ْن َرب ِـه َع َّـز َو َلـ َّل َوال ُْم َ
شــي ُد ألمـر آياتِ ِـه .أَال إنَّــهُ
أَال إنَّـهُ خيَـ َـرةُ اهلل َوُم ْخت ُ
ِ
شر بِ ِه من سـلَ َ ِمـن الْ ُقـر ِ
ون بَـ ْـي َن يَ َديْـ ِه .أَال إنَّـهُ الْبـاقي ُح َّجـةً َوال ُح َّجـةَ بَـ ْعـ َدذُ َوال َح َّـق
الرشي ُد َّ
َّ
السدي ُد .أَال إنَّهُ ال ُْم َف َّو ُ
ض إلَْيه .أَال إنَّهُ قَ ْد بَ َّ َ َ ْ َ
َ ُ
ضـ ِـها وح َكمــه فــي َخل ِْقـ ِـها وأَمينُــه فــي ِســرذِ
إالَ معــهُ وال نُـور إالَ ِع ْن ـ َدذُ .أَال إنَّــهُ ال الِــب لَــهُ وال م ْنصــور َعلَْيـ ِـه .أَال وإنَّــهُ ولِـ ُّـي ِ
َ ُ
اهلل فــي أ َْر ِ َ َ ُ ُ
َ َ
َ َ َ ُ َ
ََ َ َ
َو َعالنِيَتِ ِه" .إىل آخر كالم الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
ز -نص بيعة الغدير

خنننتم ببيعننة الغنندير ،ونقنرأ مجيعننا لنُسننمع أمننري املننؤمنني صننلوات اهلل وسننالمه عليننه مننا أمرنننا الرسننول بننه ،الرسننول يقننول :فقولنوا بننامجعكم" :إنـَـا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
صـ ْلبِ ِه ِم َـن األئمـة .نُبايِعُـ َ
ـادو َن لِمـا بَـلَّغْ َ
سامعُو َن ُمطيعُو َن ر ُ
اضـو َن ُم ْنق ُ
نين َوَم ْـن ُولـ َد م ْـن ُ
ـَ َع ْـن َربنـا َوَربـ َ فـي أ َْمـ ِر إمامنـا َعل مـي أَمي ِرال ُْم ْـؤم َ
َعلى ذلِ َ بُِقلُوبِنا وأَنْـ ُف ِسنا وأَل ِ
شـ ُّ َوال نَ ْج َحـ ُد َوال
وت َو َعلَْي ِه نـُْبـ َع ُ
ـثَ .وال نـُغَيـ ُـر َوال نـُبَـد ُلا َوال نَ ُ
ْسنَتِنا َوأَيْديناَ .على ذلِ َ نَ ْحيى َو َعلَْي ِه نَ ُم ُ
َ
َ
ِ
ت ِمــن ذُريَّتِـ َ ِمــن ولْـ ِـدذِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
نَـ ْرت ُ
ـذين ذَ َكـ ْـر َ ْ
ْ ُ
نين واألئمــة الـ َ
ـابا َوال نَـ ْرلـ ُـع َعـ ِن ال َْع ْهــد َوالنَـ ْنـ ُق ُ الْميثــا َقَ .و َع ْتَنــا بـ َـو ْعي اهلل فــي َعل مـي أَمي ِرال ُْمـ ْـؤم َ
ْخوذر ِمنَـاا ِمـن قُـلُوبِنـا وأَنْـ ُف ِسـنا وأَل ِ
ضـمائِ ِرنا َوأَيْـديناَ .م ْـن
ْسـنَتِنا َو َ
صبَهُ اهللُ بَـ ْع َد ُهما .فَال َْع ْه ُد َوالْميثـا ُق لَ ُه ْـم َمـأ ُ
س ْي ِن َوَم ْن نَ َ
س ِن َوال ُ
بَـ ْع َدذُا ال َ
ْ
َ
َ
ْح َ
ْح َ
أَ ْد َرَكها بِيَ ِدذِ َوإالَ فَـ َق ْد أَقَـ َّـر بِلِسـانِِها َوال نَـ ْبتَغـي بِـذلِ َ بَـ َدالً َوال يَـ َـرى اهللُ ِم ْـن أَنْـ ُف ِسـنا ِح َـوالً .نَ ْح ُـن نـُ َـؤ َدي ذلِـ َ َع ْنـ َ الـ َداني َوالْقاصـي ِم ْـن
أَوال ِدنا وأَهاليناا ونُ ْش ِه ُد اهلل بِذلِ َ وَكفى بِ ِ
َ َعلَْينا بِ ِه َشهي رد"
اهلل َشهيداً َوأَنْ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
نسال اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون وإياكم من خلّص خدمة أمري املنؤمنني صنلوات اهلل وسنالمه علينه ومنن املنوفني ببيعتنه والصنادقني والثنابيت
القدم يف واليته،
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.

