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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة 
 الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 الوالية التكوينية لألئمة )عليهم السالم(
 ومشاهد ونصوص من واقعة الغدير الكبرى

 .(1)(ِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن يُ )يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: 
 البحث سيدور بإذن اهلل تعاىل يف هذا اليوم يف حماور ثالثة:

، وعنن احند  حقيقة هذه الوالية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل لرسوله وألمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهماحملة عن  المحور األول
 .اخصائصه

 : مشاهد سريعة من واقعة غدير خمالمحور الثاني
 يف يوم الغدير )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: مقطفات مقتضبة من خطبة رسول اهلل المحور الثالث

 والزمة  قابلة لالنفكاك االحكام الوضعية على نوعين: -8
   (ا وليكم اهللإمن)تعاىل:  : وهو فيما خيص قوله- وحيتاج إىل بعض الدقة - المحول األول:

وضنعها أو رفعهنا إليننا، وهنناك أحكنام وضنعية و ل أمنر رفضنها أو قبو نا ك  و األحكام الوضعية على نوعني: هنالك أحكام وضعية أ  فنقول: ان 
الزوجينة حكنم ن فنامثال ذلك: الزوجية من جهة واألبوة من جهة ثانية. و ، أشئنا أم أبينا، هاأم رفضناهبا قبلنا سواءاً تنفك عن الشيء  الزمة ال

ق بشنرائ  الطنالب باننت عننه، العقند بشنرائطه كاننت زوجنة لنه، مث إن  ل ن الرجنل اسبابه بنا فإن أجنر  أُنيطت وضعي لكن هذا احلكم الوضعي
ه وال لننو ولنند لننه ولنند فإنننه ولننده شنناء أم أ ، قبننل أم رفننض، فهننو حكننم وضننعي الزم لنني   قنندوره أن يغننري انننه  أمننا األبننوة فهنني حكننم الزم  عننى

هنل هني منن األمنور و ، ؟ هل هي من االنتزاعياتن إضافة إىل ذلك ن وأن األبوة ،  قدوره أن ينفي عنه ولده، على تفصيل  ويل يف هذا البحث
 .يرتك إىل مظانهله حبث كل هذا  غري ذلك؟املضاف املشهوري أو  احلقيقية من قسماإلضافية 

 نيوالية الرسول واألئمة حكم وضعي الزم بل تكوي
ِإنََّمــا )بننل ينفننك، وي يوكننل أمننر القبننول أو الننرفض إلينننا،  ال (2)واليننة أمننري املننؤمنني عليننه صننلوات املصننلني هنني حكننم وضننعي الزمان : نقــول

 تم أم أبيتم، قبلتم أم رفضتم، أحببتم أم ابغضوا. شئ (َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ 
 فنننان مسنننب ب ،اسنننبابه ليسننت بايننندينا (ِكُعـــونَ ِإنََّمــا َولِـــيُُّكْم اللَّـــُه َوَرُســـولُُه َوالَّـــِذيَن آَمنُـــوا الَّـــِذيَن يُِقيُمـــوَن الصَّــالَة َويـُْؤتُـــوَن الزََّكـــاَة َوُهـــْم رَا  )

 ة لرسوله مث لألئمة األ هار صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.األسباب سبحانه وتعاىل هو الذي جعل الوالي
ليست والية الرسنول واألئمنة الطناهرين صنلوات اهلل علنيهم أمجعنني حكمنا وضنعيا كالوالينة والقضناوة ومنا اذ األمر فوب ذلك، ان : بل نقول

  تكويين.أشبه ذلك، بل هي حكم 
لتوضني   ةلكنن كإشنار ، رتبة سابقة جعل تكويين، وتفصيل هذا البحث يرتك للمسنتقبل: لي  اجلعل تشريعيا فق  بل هو يف بتعبير دقيقو  

 :  نضرب لذلك مثاال: فق  وتصور املعى

                                                           

 55املائدة: (1)
 وهذه هي املرتبة الدنيا، وستايت املرتبة العليا.  (2)
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 –كننذلك ،  تكنويين (، فانننه لعنلالشنجرة مثمنرة)وكننذا النننار حمرقنة تكويننا. تعناىل جعنل اهلل   عننى ان جعنل تكنويين،هننو ، الننار حمرقنةكنون ان  
    وليست جمرد والية تشريعية. (3)أفاضها اهلل سبحانه وتعاىل على رسوله والية تكوينية بان الوالية اليت - نر 

 حقيقيننةواليننة تكوينيننة  هنني وصننوال إىل اإلمننام املهنندي املنتظننر صننلوات اهلل وسننالمه علننيهم أمجعننني.. كننذلك الواليننة املوجننودة ألمننري املننؤمنني
علنى  اسنتظهرناهأدلنة فيمنا  فاهننا تضنمنت عندةنف  اآلينة الشنريفة بناالسنتدالل علنى ذلنك  وميكننولست جمرد والية اعتبارينة أو والينة تشنريعية، 

 وقد نتحدث عن ذلك يف حبث قادم بإذن اهلل تعاىل. إىل ما شاء اهلل ةهذا املدعى إضافة للروايات الكثري 
 مشاهد من واقعة الغدير 

 .األغر من وقعة الغدير سريعة قل لكم مشاهد ناسبة عيد الغدير األغر يوم غد املبارك، ننو  المحور الثاني:
 الموكب المهيب :المشهد االول  

منن مكنة  بثالثنة أينام انطلنق مناسنك احلن بعد أداء  أييف اليوم اخلام  عشر من ذي احلجة،  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(الرسول األعظم 
 أو مجنالً  أو ناقنةً  جنواداً  علنى املئنة وعشنرين ألنس إنسنان بنني راجنل وراكنب  ومعه موكب مهيب يربو  املكرمة باجتاه املدينة مروراً  نطقة غدير خم

   العظيمة النادرة: جدا، ولنضع أنفسنا اآلن يف تلك األجواء الروحانية اً املوكب مهيبوكان أو غري ذلك، 
  وأي توفينق !وأي مقنام هنذا !عظمنة هنذه ، أينة!لاللته ومكانته وعظمته وهو بني ظهرانينا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رسول اهلل التصوروا: 
 .  !ي جيحد النعمةمث خبدمته  يتشرفملن وفق لكي كبري عظيم 

 81ذي الحجة والوصول في  81الحركة في  -أ
يف الينوم اخلنام  عشنر منن  ،ومعنه أمنري املنؤمنني ومئنة وعشنرين ألنس إنسنان علنى بعنض التنواري  )صلى اهلل علينه وآلنه وسنلم(الرسول انطلق 
 .غدير خم فوصل إىل غدير خم قبيل الظهر من يوم االثنني الثامن عشر من ذي احلجةميقات اجلحفة و    متجها باجتاهذي احل

مننن أ ننراف  فنان الننبعض ارتننا  بننان اجلحفننة  تنندعلننى قننول آخننر،  اجلحفننةعلننى قننول وعلنى مقربننة مننن  (اجلحفننة)وغندير خننم منطقننة تقننع يف 
 فعليه يكون غدير خم يف اجلحفة. إىل البحر األمحر،  مدينة رابغ احلالية

 كيلومتراً من المسيرة  811 -ب
، اً كيلننومرت   191عنن مكننة وعلنى بعننض األقنوال  اً كيلنومرت   183النذي يبعند علننى بعنض األقننول و ، وصننل إىل غندير خننمان الرسنول   املهنم، 
اجلغرافيننا تنندل علننى أن الفاصننل لكننن و  ،(4)كننةكيلننومرتاً عننن م 251 اّدعننوا بُعننده  قنندارألن الننبعض مننن أهننل العامننة  لنني  بصننحي  وغننري ذلننك 

 .-على اخلالف يف حتديد مسافة هذا الغدير  – 191أو  183 يرتاوح بنيبني مكة وغدير خم 
 وصل إىل غدير خم قبيل الظهر، مث صلى صالة الظهر هبم مجاعة. )صلى اهلل عليه وآله وسلم( الرسول وعلى أية حال فان

 الربانيالمشهد الثاني: إعداد المسرح 
األبطال األربعة املشهورين باإلميان والبطولة واملقامات السامية: سنلمان واملقنداد وعمنار وأبنا ذر،  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(أمر رسول اهلل 

ننمتقاربتننان شننجرتان هبننامنطقننة  وقنند ّ  حتدينندبننان يعنندوا املسننرح اإل نني التننارخيي اخلالنند،  كسننحوها وشننذبوا وا األحجننار وكنسننوا األشننواك و ، فنح 
)صنلى فنوا املكنان ورشنوه باملناء مث وضنعوا سنتارة أو أثنواب علنى الشنجرتني كني تظلنالن املكنان، مكنان خطبنة رسنول اهلل نظاألغصان املتدلينة مث 
كننان هننذا هننو و ، اً سنننتيمرت  171قامننة إنسننان، يعننين حننوا   حبيننث بلننغ ارتفاعهننا، ونصننبوا أيضننا أحجننارا عليهننا أقتنناب اإلبننل اهلل عليننه وآلننه وسننلم(
 اهلل سبحانه وتعاىل  ذا اليوم التارخيي اخلالد.أنصار املسرح الذي أعده 

                                                           

 من القسم األول. (3)
 وذلك حلاجة يف نف  يعقوب! (4)
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 يصالمشهد الثالث: هندسة موقع الرسول والو   
يرتقني هنذا املننم ومعنه أمنري املنؤمنني ومنوىل املوحندين علينه صنلوات املصنلني فيقنس الرسنول علنى  )صلى اهلل عليه وآله وسنلم(جند رسول اهلل 

ينده علنى   )صنلى اهلل علينه وآلنه وسنلم(املنم ويوقس أمري املؤمنني إىل جواره علنى مييننه أدون مننه  رقناة، أي درجنة، مث يضنع رسنول اهلل قمة هذا 
 عظيم هذا! رائع ين اإل يني، فاي منظرهذا املنظر: اجتماع النورين النري  وتصوروا ببصائركم ، )عليه السالم( كتس علي
كانننت   إذبنندأ بإلقنناء اخلطبننة، اخلطبننة الغديريننة الننيت لعلهننا اسننتغرقت سنناعة مننن الننزمن أو أكثننر أو أقننل،  يننه وآلننه وسننلم()صننلى اهلل علمث الننن  

َُ َمــْوالُذ َفهــذا َعِلــي  َمــْوالُذا الَلُهــمَّ واِل َمــْن واالُذ َوعــاِد َمــْن عــاداُذ " أكثننر وهنني أشننتهرت لنندينا منهنناواحنندة  مجلننة نعننمخطبننة مطولننة،  َمــْن ُكْنــ
   ."ُصْر َمْن َنَصَرُذ َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ َوانْ 

إلقاء هذه اخلطبة إىل أن وصنل إىل مقطنع تضنمن هنذه اجلملنة النيت تلوكنا علنيكم اآلن، فقنال واصل  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(الن  مث ان 
جحند األمنة حلنق أمنري املنؤمنني علينه الصنالة وأزكنى جرمية مث تصوروا  وهنا لنتصور من جديد هذا املوقس اخلالد –لعلي عليه السالم: ادُن مين. 

 . واحلج  واآليات! السالم وإنكارهم لواض  البينات
النن   فنان ، يديه وأمسك بعضدي )العضد بني املرفنق والكتنس( علني علينه السنالم ورفعنه عالينا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مث مد رسول اهلل 

َُ َمـْوالُذ َفهـذا َعِلـي  َمـْوالُذا الَلُهـمَّ واِل "حىت حاذت قدما علي ركبنة رسنول اهلل. مث قنال: . فخما مفخما كما جاء يف صفتهقوياً  كان َمـْن ُكْنـ
 ."َمْن واالُذ َوعاِد َمْن عاداُذ َواْنُصْر َمْن َنَصَرُذ َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ 

ُه ِمْن ُوْلدي ِمْن ُصْلِبِه إلى يـَْوِم اْلِقياَمِة َواْلَعْرِض َعلَـى اهلِل َعـزَّ َوَلـلَّ فَُأولَِـَ  َمْن َلْم يَْأَتمَّ بِِه َوِبَمْن يـَُقوُم َمقامَ "أخر  قنال: مث بعد كلمات 
نْيا وااْلِخَرِة َوِفي الَناِر ُهْم خاِلُدونَ  َْ َأْعماُلُهْم ِفي الدُّ  ."الَّذيَن َحِبَط

 .ذلك الزمن وإىل أبد اآلباديف عباد، على مجيع الاحلجة  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(الرسول االكرم  ا  وبذلك
 المشهد الرابع: التهنَة العامة
 مسعنننا وأ عنننا )نعننم فتهافننت املسننلمون مننن كننل حنندب وصننوب يقولننون: )صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم( عننندما انتهننت اخلطبننة نننزل رسننول اهلل

)صننلى اهلل عليننه وآلننه منني صننلوات اهلل وسننالمه عليننه، لكننن الرسننول . وجنناءوا لبيعننة أمننري املننؤ (بانفسنننا وقلوبنننا وألسنننتنا وأينندينا ألمننر اهلل ورسننوله
 .املشهد الالحق بامر  وهو ما سنسمعه يف بل أمر  التهنئةي يكتس  هبذه  وسلم(

 المشهد الخامس: البيعة في خيمتين
يف  -فننداه أيب وأمنني  –عليننا يف أحنندا ا وأجلنن   -بننايب وأمنني  – بنصننب خيمتننني جلنن  هننو )صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم(سننول اهلل ر امننر 

ة ليبنايعوا عليننا اخليمنة الثانينة وأمننر النناي أن ينناتوا زرافنات ووحنندانا ليبنايعوه أوال يف اخليمننة االوىل ويبناركون لنه مث بعنند ذلنك ينتقلننون للخيمنة الثانينن
 .ثالثة أيام مدة واستمرت هذه القضية ،بإمرة املؤمنني

حبسنهم مجيعناً يف هنذا  )صنلى اهلل علينه وآلنه وسنلم(ولكن الرسول  ورياح وبرد يف الليل شديد وحر قاحلة صحراء مرة أخر : تصوروا واآلن
 . أبداً  وينبغي أن تسجل هذه احلادثة يف ذاكرة التاري   ا ال ميكن نكرانهأمراً إ ياً،  كان  األمراملوضع كي تتم عليهم احلجة وتكمل البيعة فان 

يندخل إىل اخليمنة لكني واحند واحند مننهم كنان علينه ان ألن كنل لرسنول اهلل  للخليفنة الشنرعي (اركًة وبيعةً مب)ثالثة أيام  البيعة استمرتامنا و 
 فرتة زمنية كبرية.ذلك فمن الطبيعي أن يستغرب  نأكثرأو  ألفاً  121 وقتئذ وكانوايبايع ويصافق 

 المشهد السادس: المنادي الجَوال
الحظننوا إ ننام يقننوم بإ ننام احلجننة مننرة أخننر  )و يف املشننهد اآلخننر  صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم()الننن   البحننر املننتال م مننن الننناي جنننديف هننذا 

: جنوهر واقعنة الغندير، يكنرر هنذه الكلمنةبناب و لُ بنني النناي ويكنرر و أمر مناديا بان يندور يف غندير خنم بنني اخلنيم  ( فقداحلجة من كل اجلهات
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َُ َمْوالُذ َفهذا َعِلي  َمْوالُذا ال"    ."َلُهمَّ واِل َمْن واالُذ َوعاِد َمْن عاداُذ َواْنُصْر َمْن َنَصَرُذ َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ َمْن ُكْن
 .بشرياً ونذيراً منادي الرسول يدور يف كل مكان  :ا ام حجة آخر جديدوهو 

 !حابالمشهد السابع: علي في السَّ 
   (5))السحاب( تسمىعمامة  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(كانت للرسول 

 عالمنةهنذه عمامتنه املسنماة بالسنحاب علنى رأي علني وفنت  احلننك وألقناه علنى كتفنه، وكاننت  )صلى اهلل عليه وآلنه وسنلم(الرسول فوضع 
يفعنل كننذلك:  كنان امللنك أو األمننريفرئيسنناً عننندما كنانوا يريندون ان ينصننبوا شخصنا كمننا جنرت علننى ذلنك سنرية العننرب فناهنم   – رياسنةنصنبه لل

تشننهدون  تصننورا انفسننكم هنالننك ومننرة أخننر :، مننن مشنناهد الغنندير اً هننذا ايضننا مشننهدوكننان  احلنننك ويلقيننه علننى كتفننه ت يلبسننه عمامتننه ويفنن
 واآلن حنن ايضا يف أجوائهم ويف  ريقهم إن شاء اهلل. مباشرة هذه األحداث بالبث العقلي املباشر!..

 المؤامرات السرية المشهد الثامن: 
املنناقني وكتبنوا تلنك الصنحيفة املشنؤمة يف هنذه األينام، حينث وقعنوا يف إحند  اخلنيم أو يف زاوينة  تمنع ثلنة منناملشنهد املقابنل: اجاالجتناه و  يف

)صنلى اهلل علينه أو قتل، لنزوين اخلالفة عن أهل بيته، مث بعد ذلك قاموا باملؤامرة الشهرية وحناولوا قتنل رسنول اهلل حممد  من الزوايا أنه إلن مات
 . يف قضية العقبة والد باب اليت دحروجها!! ن غدير خم متجها إىل املدينةعندما خرج م وآله وسلم(

تلنك الصنحيفة املشنؤمة  جندداً منن املتنيمرين واملتعاهندين علنى اً أعضاءاجتماعات متتالية وأضافوا  جند هؤالء يف املدينة بعد ذلك وقد عقدوا
 ...(6)مما يطول احلديث حوله

 من وقعة الغدير. املعّمة عن جوانباهد املشكانت لقطات سريعة من بعض هذه  
  مقتطفات من الخطبة الغديرية الكبرى

وحننن علننى  النبوينة تلننك األجنواءبعنض لنعني   )صنلى اهلل عليننه وآلنه وسنلم(للرسنول االكنرم منن اخلطبننة املباركنة  مقتطفنات المحـور الثالـث:
 ضفاف الغدير.

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

 ديبالة الخطبة -أ
ــِدذِ  هلل اْلَحْمــدُ ": والثننناء فقننالابتنندأ اخلطبننة باحلمنند  )صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم(الرسننول فننان  قنند يكننون اإلنسننان اذ ا "الَّــذي َعــال فــي تـََوحُّ
ــِدِذ َوَدنــا فــي تـََفــرُِّدِذ َوَلــلَّ فــي ُســْلطانِِه َوَع ُــَم فــي  هلل اْلَحْمــدُ " مكننّبالً لكنننهحمبوسننا أو جزيننرة منعننزال مهمننال يف متوحنندا  الَّــذي َعــال فــي تـََوحُّ

َِ ِبُكــل   ــَزْلا َمْحُمــوداً ال يَــز َأرْكانِــِها َوَأحــا اُل َوَمجيــداً ال َشــْيء ِعْلمــاً َوُهــَو فــي َمكانِــِها َوقـََهــَر َلميــَع اْلَخْلــِق بُِقْدرَتِــِه َوبـُْرهانِــِها َحميــداً لَــْم يـَ
 .  "...يـَُزوُلا َوُمْبِدئاً َوُمعيدًا وَُكلُّ َأْمر إلَْيِه يـَُعودُ 

خطبنتهم، بنبعض هنذه اخلطبنة علنى و حنديثهم، دروسنهم، ، ديباجنة اتذة اجلامعة واملدرسنياخلطباء الكرام واس يبدأ اخلطبة  ويلة وينبغي أنو 
 .  ألمر الغديراألقل إحياءا 
 :  مث قال
 اإلمام العامة الشاملة: -ب

                                                           

بة كانوا أحياناً يقولون )علي يف السحاب( أن عليا يف السحاب، مع ان املقصود ان علياً يف عمامنة استشكلوا وتو وا أن املراد من ما رواه الشيعة من ان الصحاواجلدير ان بعض العامة  (5)
 له. )صلى اهلل عليه وآله وسلم(السحاب اليت وهبها الرسول 

 راجع البحار واالحتجاج وغري ا. (6)
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َوَعلَـى  واألنصـار فـَـَرَض ااَعتَـُه َعلَـى اْلُمهـاِلرينَ فَاْعَلُموا َمعاِشَر الَناِس ذِلَ  فيِه َوافْـَهُموُذا َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل َقْد َنَصَبُه َلُكْم َولَِياً َوإماماً "
ا َواْلُحـر  َواْلَمْملُـوِك َوال واألسـودا  األبـي  صَّـغيِر َواْلَكبيـِرا َوَعلَـىالَتابِعيَن َلُهْم بِإْحسانا َوَعَلى اْلبادي َواْلحاِضِرا َوَعلَـى اْلَعَجِمـي  َواْلَعَربِـي 

ــد مــاض ُحْكُمــهُ  َقُها فـََقــْد َ َفــَر اهللُ لَــُه َوِلَمــَوَعلــى ُكــل  ُمَوح  ْن َســِمَع ِمْنــُه ا لــاز قـَْولُــُها ناِفــذر َأْمــُرُذا َمْلُعــونر َمــْن خاَلَفــُها َمْرُحــومر َمــْن تَِبَعــُه َوَصــدَّ
 وكان مما قال: ."َوَأااَع َلهُ 
 علي الخليفة على األمة وعلى تفسير كتاب اهلل -ج
ــي  َأخــي " ــاِسا هــذا َعِل ــَن بــي َوَعلــى تـَْفســيِر ِكتــاِب اهلِل َعــزَّ وَلــلَّ َمعاِشــَر الَن ــْن آَم َوَوِصــَيي َوواعــي ِعْلمــيا وَخليَفتــي فــي أُمَّتــي َعلــى َم

 .  َواْلُموالي َعلى ااَعِتِه َوالَناهي َعْن َمْعِصَيِتهِ  ألعدائه َوالَداعي إلَْيِه َواْلعاِمُل ِبما يـَْرضاُذ َواْلُمحاِربُ 
 ."اْلُمْؤِمنيَن َواإلماُم اْلهادي ِمَن اهلِلا َوقاِتُل الَناِكثيَن َواْلقاِسطيَن َواْلمارِقيَن بَِأْمِر اهللِ   َوَأميرُ إنَُّه َخليَفُة َرُسوِل اهللِ  
 حكم منكر الوالية والشاك في حديث الغدير -هـ

والفاصنل بنني  فناروب بنني احلنق والبا نلبان الغدير ووالينة األمنري هني ال اوض يف مقطع آخر  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مث بعد ذلك الن  
إمــامر ِمــَن اهلِلا َولَــْن يـَتُــوَب اهللُ َعلــى َأَحــد َأْنَكــَر ِواليـََتــُه َولَــْن يـَْغِفــَر لَــُها  - أي علنني عليننه السننالم -َمعاِشــَر الَنــاِسا إنَّــُه "، فقننال: اجلنننة والنننار

بَــُه َعــذاباً نُْكــراً َأبَــَد ااْلبــاِد َوَدْهــَر الــدُُّهوِر. فَاْحــَذُروا َأْن ُتخــاِلُفوُذا فـََتْصــُلوا نــاراً َحْتمــاً َعَلــى اهلِل َأْن يـَْفَعــَل ذِلــَ  ِبَمــْن خــاَلَ  َأْمــرَ  ُذ َوَأْن يـَُعذ 
 .  "َوُقوُدَها الَناُس َواْلِحجارَُة ُأِعدَّْت لِْلكاِفرينَ 

ــْولي هــذا ":  )صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم( مث يقننول ا َوَمــْن َشــ َّ فــي واِحــد َوَمــْن َشــ َّ فــي َشــْيء ِمــْن قـَ فـََقــْد َشــ َّ فــي ُكــل  مــا أُنْــِزَل إلَــيَّ
ُهْما َوالَشاُك فينا ِفي الَنارِ  األئمة ِمنَ   .  "فـََقْد َش َّ ِفي اْلُكل  ِمنـْ

 ارهاصات املستقبل وينذر وحيذر إذ يقول: إىل بعضمث يشري صلوات اهلل عليه 
 أئمة الضالل وأصحاب الصحيفة الملعونة -د
ُهمْ  ِشَر الَناِسا إنَُّه َسَيُكوُن ِمْن بـَْعدي َأئِمَّةر يَْدُعوَن إَلى الَناِر َويـَْوَم اْلِقياَمِة ال يـُْنَصُروَن.َمعا"  ."َمعاِشَر الَناِسا إنَّ اهللَ َوَأنَا بَريَاِن ِمنـْ

 ِمَن الَناِر َولَِبََْس َمثـَْوى اْلُمَتَكب ريَن. األسفل َمعاِشَر الَناِسا إنَـُّهْم َوَأْنصاَرُهْم َوَأْتباَعُهْم َوَأْشياَعُهْم ِفي الدَّْركِ 
 !!.أال إنَـُّهـْم َأْصحـاُب الصَّحيَفـِةا فـَْليَـْن ُـْر َأَحـدُُكْم فـي َصحيَفتِـهِ 

 أمر الصحيفة( -إالَ شرذمة منهم  -)قال: فذهب على الناس 
َُا َويـُْرَسـُل َوَسَيْجَعُلوَن ااْلماَمَة بـَْعدي ُمْلكاً َواْ ِتصاباًا أال لَ  َُ َلُكـْم َأيُـَّهـا الـثَـَّقالِن َمـْن يـَْفـُر َعَن اهللُ اْلغاِصـبيَن اْلُمْغَتِصـبيَنا َوِعْنـَدها َسـيَـْفُر

 َعَلْيُكما ُشواظر ِمْن نار َوُنحاسر َفال تـَْنَتِصراِن.
ــُتْم  ــْم َيُكــْن لَِيــَذرَُكْم َعلــى مــا َأنـْ َعَلْيــِه َحَتــى يَميــَز اْلَخبيــَث ِمــَن الطَّي ــِبا َومــا كــاَن اهللُ لِــُيْطِلَعُكْم َعَلــى َمعاِشــَر الَنــاِسا إنَّ اهللَ َعــزَّ َوَلــلَّ َل

 اْلغَْيِب.
 َوْعَدُذ. اَم اْلَمْهِديَّ َواهللُ ُمَصد قر َمعاِشَر الَناِسا إنَُّه ما ِمْن قـَْريَة إالَ َواهللُ ُمْهِلُكها بَِتْكذيِبها قـَْبَل يـَْوِم اْلِقياَمِةا َوُمَمل ُكَها ااْلم

َلُكْم َأْكثـَرُ  َألَـْم نـُْهِلـْ  اأَلوَّلِـيَن   ): األولينا َواهللُ َلَقْد َأْهَلَ  ااْلوَّليَنا َوُهـَو ُمْهِلـُ  ااْلِخـريَن. قـاَل اهللُ تَعـالى َمعاِشَر الَناِسا َقْد َضلَّ قـَبـْ
بِينَ ثُمَّ نـُْتِبُعُهْم اآلِخرِيَن   َكَذِلَ  نـَْفَعُل بِاْلُمْجرِِميَن   وَ   (ْيلر يـَْوَمٍَِذ لِْلُمَكذ 

 امتدادات الغدير: المهدي عجل اهلل تعالى فرله هو خيرة اهلل وخاتم األوصياء -و
ــِة ِمنَّــا اْلقــائَِم اْلَمْهــِديَّ. َأال إنَّــُه ال َــاِهُر  "امتنندادات الغنندير:  مشننرياً إىل بعننضمث يقننول صننلوات اهلل وسننالمه عليننه  َعَلــى َأال إنَّ خــاَتَم األَئِمَّ

ة ِمـْن َأْهـِل الش ـْرِك َوهاديهـا. َأال إنَـُّه اْلُمـْدِرُك الَديِن. َأال إنَُّه اْلُمْنَتِقُم ِمَن ال َاِلميَن. َأال إنَُّه فاِتُح اْلُحُصوِن َوهاِدُمها. َأال إنَُّه  اِلُب ُكـل  قَبيلَـ
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إنَُّه اْلَغَراُف ِمْن َبْحر َعميق. َأال إنَُّه َيِسُم ُكلَّ ذي َفْضل بَِفْضـِلِه وَُكـلَّ ذي َلْهـل ِبَجْهِلـِه.  اهلِل. َأال إنَُّه الَناِصُر ِلديِن اهلِل. َأالألولياء ِبُكل  ثار
آياتِـِه. َأال إنَّــُه  ألمـر لَّ َواْلُمَشــي دُ ْن رَبـ ِه َعـزَّ َوَلـَأال إنَـُّه ِخيَــَرُة اهلِل َوُمْختـارُُذ. َأال إنَّــُه واِرُل ُكـل  ِعْلـم َواْلُمحـيُِّ ِبُكــل  فـَْهـم. َأال إنَـُّه اْلُمْخبِـُر َعــ
ِه. َأال إنَـُّه اْلبـاقي ُحجَّـًة َوال ُحجَّـَة بـَْعـَدُذ َوال َحـقَّ الرَّشيُد السَّديُد. َأال إنَُّه اْلُمَفوَُّض إلَْيِه. َأال إنَُّه َقْد َبشََّر بِِه َمْن َسـَلَ  ِمـَن اْلُقـُروِن بـَـْيَن يََديْـ

َخْلِقـــِها َوَأمينُـــُه فـــي ِســـر ِذ  وَر إالَ ِعْنـــَدُذ. َأال إنَّـــُه ال  الِـــَب لَـــُه َوال َمْنُصـــوَر َعَلْيـــِه. َأال َوإنَّـــُه َولِـــيُّ اهلِل فـــي َأْرِضـــِها َوَحَكُمـــُه فـــيإالَ َمَعـــُه َوال نُـــ
 .)صلى اهلل عليه وآله وسلم(. إىل آخر كالم الرسول "َوَعالنَِيِتهِ 
 نص بيعة الغدير -ز

"إنَــا ع أمننري املننؤمنني صننلوات اهلل وسننالمه عليننه مننا أمرنننا الرسننول بننه، الرسننول يقننول: فقولننوا بننامجعكم: سننم  ر، ونقننرأ مجيعننا لنُ خنننتم ببيعننة الغنندي
ََ َعـْن رَب نـا َورَبـ َ  فـي َأْمـِر إماِمنـا َعِلـيم َأميرِاْلُمـْؤِمنيَن وَ  نُبايِعُـَ   .األئمـة ُصـْلِبِه ِمـنَ  َمـْن ُولِـَد ِمـنْ ساِمُعوَن ُمطيُعوَن راُضـوَن ُمْنقـاُدوَن ِلمـا بـَلَّغْـ
َعـُث. َوال نـُغَيـ ـُر َوال نـُبَـد ُلا َوال َنُشـ ُّ َوال َنْجَحـُد َوال  َعلى ذِلَ  بُِقُلوبِنا َوَأنـُْفِسنا َوَأْلِسَنِتنا َوَأْيدينا. َعلى ذِلَ  َنْحيى َوَعَلْيِه نَُموُت َوَعَلْيِه نـُبـْ

ُقُ  اْلميثــاَق. َوَعْ َتنــا بِــَوْعِي اهلِل فــي َعِلـيم َأميرِاْلُمــْؤِمنينَ  نـَْرتـاُبا َوال نـَْرِلــُع َعــِن اْلَعْهــدِ  الَّــذيَن ذََكــْرَت ِمــْن ُذر يَّتِــَ  ِمــْن ُولْــِدِذ  واألئمــة َوالنـَــنـْ
ِمـْن قـُُلوبِنـا َوَأنـُْفِسـنا َوَأْلِسـَنِتنا َوَضـمائِرِنا َوَأيْـدينا. َمـْن  بـَْعَدُذا اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َوَمْن َنَصَبُه اهللُ بـَْعَدُهما. فَاْلَعْهُد َواْلميثـاُق َلُهـْم َمـْأُخوذر ِمنَـاا

َنْحـُن نـُـَؤَدي ذلِـَ  َعْنـَ  الـَداني َواْلقاصـي ِمـْن  َأْدرََكها بَِيِدِذ َوإالَ فـََقْد َأقـَـرَّ بِِلسـانِِها َوال نـَْبَتغـي بِـذِلَ  بَـَدالً َوال يـَـَرى اهللُ ِمـْن َأنـُْفِسـنا ِحـَواًل.
ََ َعَلْينا بِِه َشهيدر َأْوال  "ِدنا َوَأهاليناا َوُنْشِهُد اهللَ ِبذِلَ  وََكفى بِاهلِل َشهيداً َوَأْن

 نسال اهلل سبحانه وتعاىل أن نكون وإياكم من خّلص خدمة أمري املنؤمنني صنلوات اهلل وسنالمه علينه ومنن املنوفني ببيعتنه والصنادقني والثنابيت
 ، القدم يف واليته

 الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا ان
 


