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تقديم
احلمد هلل الذي أظهر نور العلم حبججه، وبينَّ س����������بيل الرشاد باألدالء 
عل����������ى حكمته، وأزال العمى عن قل����������وب املؤمني بأهل صفوته، والصالة 
والس����������الم على حممد وآله الذين طهرهم اهلل مبح����������ض إرادته، وقّرهبم إليه 
خلالص عبوديته، ال س����������يما س����������ند املتقي وعماد املوحدي����������ن، أبو األئمة 

. امليامي، أبو احلسن علي بن أيب طالب

وبعد..

إن م����������ن أهم األبعاد اليت أس����������س هلا يوم الغدي����������ر األغر هو بعد القيادة 
والرئاس����������ة هلذه األمة، وتوضيح معىن اإلمامة ببعديها: النظري والعملي، 
واجلدير بالذكر أن مسألة اإلمامة كانت تشكل مساحة واسعة يف أذهان 
املس����������لمي آنذاك، ووجود العديد من التس����������اؤالت عن املنصب واحلاكم 
لألم����������ة بعد رس����������ول اهلل ، ولعل هذا البحث الذي ب����������ي أيدينا، هو 
أحد اخلطوات املهمة يف الرد على بعض التس����������اؤالت اليت تطرح يف يومنا 
احلاضر عن الرئاس����������ة واملنصب واحلاكم واحملكوم، وعالقتها باإلمامة من 
خ����������الل املنظور العلمي والفقهي، وهو حبث ألقي يف ندوة علمية أقامتها 
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األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة مبناسبة حلول عيد الغدير األغر، 
لسماحة السيد حممد صادق اخلرسان )دامت توفيقاته(، اليت ناقش فيها 
مفهوم املنصب من حيث كونه مسؤولية جيب مراعاهتا أم امتياز يتمتع به 
صاحبه، وأخرياً ندعو من اهلل تعاىل دوام التوفيق والس����������داد خلدمة الدين 

احلنيف إنه مسيع جميب.

شعبة البحوث والدراسات

يف العتبة الكاظمية املقدسة
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مقدمة الباحث
احلمد هلل رب العاملي والصالة والس����������الم عل����������ى نبينا األمي حممٍد وآله 

الطاهرين. 
وبعد. . فإننَّ االحتفاء بالغدير ميثل اس����������تذكار منظومة القيم الس����������امية 
واملبادئ اإلنس����������انية ال����������يت خيتزهلا الغدير، كما يتضمن اس����������تنهاض اهلمم 
واستثارة العزم للعمل اجلاد بسرية صاحبيَ الغدير ؛ حيث متّس احلاجة 
ج����������داً اىل التع����������رف الواعي على مبادئ الغدير وم����������ا تعنيه ذكراه من لزوم 
 ، و أمري املؤمني  تأصي����������ل هنج صاحبيَ الغدير ومها رس����������ول اهلل
وترسيخ مقاييسهما يف التعاطي مع اإلنسان واملنصب، وااللتزام مبا التزما 
ب����������ه إزاء ذلك كله، واحلرص املؤكد على عدم جعل املنصب وس����������يلة لنيل 

مكاسب مؤقتة أو حتقيق طموحات زائلة. 
وعليه فالبد من االهتمام بنشر تلك القيم وتوعية اجملتمع على ما تعنيه 
تلكم املبادئ من بشائر اخلري، واحلث على التمسك هبا، وجعلها ظاهرة 
عام����������ة يتثقف عليها اجلميع، ويعملوا على تفعيلها، وإعطائها املس����������احة 
املناس����������بة من التعريف والتطبيق، يف امليادي����������ن والقطاعات املختلفة؛ ألهنا 

تغين وال تلغي، وتنفع وال تقطع. 
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وكان م����������ن مظاه����������ر االهتم����������ام والتعريف بذلك. ما دع����������ت إليه العتبة 
الكاظمي����������ة املقدس����������ة من إقامة هذه الندوة ال����������يت ينعقد األمل على جناح 
املش����������اركة فيها، فجزى اهلل تعاىل باخلري أمينها العام األخ الفاضل الدكتور 
مجال الدباغ، و ميَْن عاضده من األعضاء القائمي والعاملي واملش����������اركي 
الكرام، ووفقهم ألمثاهلا مما حيق احلق ويعرِّف به، إنه تعاىل مسيع جميب. 

يوم الغدير األغر 1434ه�       
          النجف األشرف 

                حممد صادق السيد حممد رضا اخلرسان 
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دالالت يوم الغدير

إننَّ احلدي����������ث عن الغدير، متعدد احملاور بتعدد دالالت الكلمة وما ترمز 
اليه؛ إذ مل يعْد مقتصراً يف ما يأيت: 

المحور األول

جمرد أنه حدث تأرخي����������ي يف موقع جغرايف، ومقطع زماين، حيث جرى 
يف العام العاش����������ر اهلجري، بعد رجوع النب األعظم  من حّجة الوداع 
ووصوله إىل). . . واٍد يقال له وادي خم()1( يوم الثامن عش����������ر من شهر 
ذي احلّجة احلرام من العام العاشر للهجرة، )يف يوٍم شديد احلّر، وإّن مّنا 
يَْن ييَضُع رداءه على رأس����������ه وبعضه على قدميه من شّدة الّرمضاِء())(، يف 

مل
مفرتق الطرق املؤّدية إىل املدينة املنّورة، والعراق، والش����������ام، ومصر، ولشدة 
����������ريَ ب�)رّد ميَْن مضى وحلقه ميَْن ختّلف()3(، و)هنى  اهتمامه  باحلدث أميَ
أصحابه عن شجراٍت بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حتتهن، مث بعث إليهن 

)))- مسند أمحد 4 /372دار صادر – بريوت. 
)2)- مناقب علي بن أبي طالب  - ابن املغازلي الش���افعي34 رقم 23، ط: 

426)ه�. 
)3)- الس���نن الك���رى- النس���ائي 35/5) رق���م )848 دار الكت���ب العلمي���ة 

بريوت))4) ه�. 
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فُقمنَّ ما حتتهن من الشوك()1(، )و ُرّش())(، مث )ظُلل لرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس����������لم بثوٍب على شجرة مسرة من الشمس()3(، وصعد  )على 
أقتاب اإلبل()4( و)أخذ بيد علي بن أيب طالب، فرفعها حىت رأى الناُس 
بياضيَ إبطيهما())(؛ لريامها )تسعون ألف، ويقال: مائة ألف وأربعة عشر 
ألفاً، وقيل: مائة ألف وعش����������رون ألفاً، وقيل: مائة ألف وأربعة وعش����������رون 
ألف����������اً، ويقال أكثر من ذلك())(، فميَْن مسعه منهم علم، وميَْن مل يس����������معه 
فستثري لديه مالمُح املش����������هد، عالمات االستفهام، فيسأل ليعلم، وهبذا 

فقد استعان  بالصورة لتأكيد الصوت، مستعيضاً هبا لتبليغ قوله: 

 أ- )يا أيها الناس، ألس����������ت أوىل باملؤمني؟ قالوا: نعم يا رس����������ول اهلل، 
ق����������ال: ميَْن كنت مواله فعل����������ٌي مواله، فقال له عمر: ب����������خ بخ يا ابن أيب 
طالب، أصبحت موالي وموىل كل مسلم، فأنزل اهلل عز وجل: } اْلي�يَْوميَ 

ْلُت ليَُكْم ِدينيَُكْم{())(.  أيَْكميَ
)))- املعج���م الكب���ري - الطران���ي 3 /80) رق���م 3052 دار إحي���اء ال���راث 

العربي404) ه�. 
)2)- جممع الزوائد - اهليثمي9 /05)دار الكتب العلمية - بريوت 408)ه�. 

)3)- مسند أمحد 4 /372دار صادر – بريوت. 
)4)- مثار القلوب، الثعاليب636، دار املعارف – القاهرة 965) م. 

)5)- شواهد التنزيل، احلاكم احلسكاني )/258 رقم 250. 
)6)- الغدير، الشيخ األميين )/9. 

)7)- األمالي - الشيخ الصدوق - ص 50، مؤسسة البعثة 7)4) ه�. 
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ب- أو)إين ق����������د دعيت و يوش����������ك أن أجيب، وقد حان مين خفوف 
من ب����������ي أظهركم، وإين خملف فيكم ما إن متس����������كتم به لن تضلوا أبدا: 
كت����������اب اهلل وعرتيت أهل بييت، وإهنما لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض، مث 
نادى بأعلى صوته: ألس����������ت أوىل بكم منكم بأنفسكم ؟، فقالوا: اللهم 
بلى، فقال هلم على النسق- وقد أخذ بضبعيَي أمري املؤمني عليه السالم 
فرفعهم����������ا حىت رُئ����������ي بياض إبطيهما وقال: فميَْن كن����������ت مواله فهذا علي 
م����������واله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل 

من خذله ()1(. 

ت- أو ما رواه)الرباء بن عازب قال كنا مع رس����������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس����������لم يف س����������فٍر فنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصالة جامعة، و ُكسح 
لرس����������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتت شجرتي فصلى الظهر وأخذ بيد 
عل����������ي رضي اهلل تعاىل عنه، فقال: ألس����������تم تعلمون أين أوىل باملؤمني من 
أنفسهم؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفسه؟، 
قالوا: بلى، قال: فأخذ بيد علي فقال: ميَْن كنت مواله فعلى مواله اللهم 
وال من وااله وعاد من عاداه، قال: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له: هنيئا 

يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة())(. 
 . اإلرشاد - الشيخ املفيد)/76)مؤسسة آل البيت -(((

)2)- مس���ند أمحد 4 /)28، دار صادر – بريوت، وحنوه خمتصرًا يف س���نن= 
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ث- أو مارواه)بري����������دة قال: خرجت مع عل����������ي إىل اليمن، فرأيت منه 
جف����������وة، فقدمت على النب صلى اهلل عليه وس����������لم فذكرت علياً فتنقصته 
فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتغري وجهه، قال: يا بريدة ألسُت 
أوىل باملؤمني من أنفس����������هم؟، قلت: بلى يا رس����������ول اهلل، قال: ميَْن كنت 

مواله فعلي مواله()1(. 

ج- أو مارواه )عمران بن حصي قال: قال رس����������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: إن علياً مين وأنا منه وهو ويل كل مؤمن من بعدي())(. 

وهي مجيعاً متفقة على تنصيبه  علياً  ولياً على املسلمي كافة؛ 
حسبما فهمه الصحابة؛ فقيل له: خببخ يا ابن أيب طالب، أصبحت موالي 
وموىل كل مس����������لم، أو: هنيئا يا ابن أيب طالب أصبحت وأمس����������يت موىل 
كل مؤمن ومؤمنة، فضاًل عن داللة: ألسُت أوىل بكم منكم بأنفسكم؟، 
أو: ألستم تعلمون أين أوىل باملؤمني من أنفسهم؟ قالوا: بلى قال: ألستم 
تعلمون أين أوىل بكل مؤمن من نفس����������ه؟؛ حيث دلنَّ الس����������ؤال بأسلوب 
تقرير احلال، على بالغ االهتمام، بل كش����������ف تكرار السؤال والتقرير عن 
= اب���ن ماج���ة )/45 رقم )2)، ط: دار الفكر، س���نن الرم���ذي 297/5 رقم 

3797، ط: دار الفكر- بريوت403) ه�. 
)))- فضائل الصحابة - النسائي 5)، دار الكتب العلمية – بريوت. 

)2)- املصدر نفسه. 
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��ق�ه �عصب�د ا ���ق�ا ���س�ق�ح��ق�ا �ا�م�ب����ب ��وا �ه�م ا

ٌ  ��ل��ب ��و��ل�هق �م���ا
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ر �ا �م�ق�ق �م ا
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�لصق�هق ا
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� ���ك�ا ���ش أ
�ل��
�ح��س�م�ا ً �

إرادٍة ج����������ادة يف معرفة ما انطوت عليه الضمائر، مع احلرص األكيد على 
اإلفص����������اح عما خيتلج يف الصدور؛ لكون املوقف حامساً؛ فهو يوم إكمال 

الدين وإمتام النعمة. 

المحور الثاني

تطور مفهوم الغدير لكونه دالًة فكريًة؛ ذات بُعٍد عقائدي ملزم؛ ملا ميثله 
االلتزام بذلك والتصديق له من االستجابة لندائه تعاىل: 

ا حُيِْييُكم�)1(.  ا النَِّذينيَ آيَميَُنوا اْستيَِجيُبوا لِلنَِّه ويَلِلرنَُّسوِل ِإذيَا ديَعيَاُكْم ِلميَ �ييَا أيَي�ُّهيَ

ا النَِّذينيَ آيَميَُنوا أيَِطيُعوا اهلل ويَأيَِطيُعوا الرنَُّس����������وليَ ويَأُويل اأْليَْمِر ِمْنُكْم  و�ييَ����������ا أيَي�ُّهيَ
فيَِإْن ت�يَنيَازيَْعُتْم يف شيَْيٍء ف�يَُردُّوُه ِإىليَ اهلل ويَالرنَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ت�ُْؤِمُنونيَ بِاهلل ويَاْلي�يَْوِم 

ي�ٌْر ويَأيَْحسيَُن تيَْأِويال�))(.  اْليَِخِر ذيَِلكيَ خيَ

ا أُِمْرتيَ ويَميَْن تيَابيَ ميَعيَكيَ ويَاليَ تيَْطغيَْوا ِإننَُّه مبيَا  و قوله سبحانه: �فيَاْستيَِقْم كيَميَ
ُلونيَ بيَِصرٌي�)3(؛ جتسيداً لقول: )رسول اهلل : اإلميان قول باللسان،  ت�يَْعميَ

)))- سورة األنفال من اآلية 24. 
)2)- سورة النساء، اآلية 59. 
)3)- سورة هود، اآلية 2)). 
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  ب
�ا�م�وأ�مصب��ق� �م��قر ا

أ
��ق�ه �عصب�د ا ���ق�ا ���س�ق�ح��ق�ا �ا�م�ب����ب ��وا �ه�م ا

ٌ  ��ل��ب ��و��ل�هق �م���ا

ب ؟
ر �ا �م�ق�ق �م ا

أ
�لصق�هق ا

�
��و �ا�م�ب����ب �م��س�وأ �لصق�هق:  ا

� ���ك�ا ���ش أ
�ل��
�ح��س�م�ا ً �

ومعرفة بالقلب، وعمل باألركان()1(؛ إذ ما عداه لقلقة لسان ال تكشف 
عن صحيح إميان، وهبذا فقد ارتب����������ط الغدير بالنبوة واإلمامة وثيقاً، حىت 
مت فيه إكمال الدين وإمتام النعمة ورضا الرب تعاىل باإلس����������الم ديناً؛ كما 
ْلُت ليَُكْم ِدينيَُك����������ْم ويَأيَمْتيَْمُت عيَليَْيُكْم نِْعميَيِت  يف قوله س����������بحانه: �اْلي�يَْوميَ أيَْكميَ

ميَ ِديًنا�.  ْساليَ ويَريَِضيُت ليَُكُم اإْلِ

المحور الثالث

ملتق����������ى جهود وجه����������اد النبوة واإلمامة، ومظه����������ر الصلة بي املرحلتي؛ 
كما ي����������دل عليه قول النب األعظم  - خماطب����������اً األمةيَ كلها، احلاضر 
آنذاك واليت-: )ألس����������تم تعلمون أين أوىل باملؤمني من أنفس����������هم؟قالوا: 
بلى قال: ألس����������تم تعلمون أين أوىل بكل مؤمٍن من نفسه؟ قالوا: بلى،. . 
. فأخ����������ذ بيد علي فقال: ميَْن كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله 
وع����������اد من عاداه())(، فحيَصيَريَ مولوي����������ة املؤمني بعلي ، كما احنصرت 

)))- األمالي، الشيخ الطوسي 448 رقم002) / 8. 
)2)- مسند أمحد 4 /)28، دار صادر – بريوت، وحنوه خمتصرًا يف سنن ابن 
ماج���ة )/45 رقم )2)، ط: دار الفكر، س���نن الرمذي 297/5 رقم 3797، 

ط: دار الفكر- بريوت403) ه�. 
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�ا�م�وأ�مصب��ق� �م��قر ا

أ
��ق�ه �عصب�د ا ���ق�ا ���س�ق�ح��ق�ا �ا�م�ب����ب ��وا �ه�م ا

ٌ  ��ل��ب ��و��ل�هق �م���ا

ب ؟
ر �ا �م�ق�ق �م ا

أ
�لصق�هق ا

�
��و �ا�م�ب����ب �م��س�وأ �لصق�هق:  ا

� ���ك�ا ���ش أ
�ل��
�ح��س�م�ا ً �

قبله بالن����������ب ؛ وذلك لداللة التقرير والس����������ؤال واجلواب، كما التعليق 
بأداة الش����������رط، والتعقي����������ب بالفاء، على احلصر والقص����������ر، وهو ما فهمه 
الصحابة، الذين انس����������جمت ردود أفعاهلم مع كون الغدير تنصيباً وبداية 
ملرحل����������ة جديدة؛ فكان الصفق بالبيعة)1(، وكان ق����������ول: )هنيئاً يا ابن أيب 
طالب أصبحتيَ وأمس����������يتيَ موىل كل مؤمن ومؤمنة())(، وهي ش����������هادات 
توثيقية لفهم الصحابة التنصيب واالس����������تخالف والتعيي احلاسم، وعدم 

تركه  األمة سدى. 

)))- ذكر الش���يخ األمي���ين يف الغدير) /270 عن)اإلم���ام الطري حممد بن 
جرير يف كتاب ) الوالية ) حديثا بإسناده عن زيد ابن أرقم. . . ويف آخره فقال: 
معاش���ر الناس ؟ قولوا: أعطيناك على ذلك عهدًا عن أنفسنا وميثاقا بألسنتنا 
وصفقة بأيدينا نؤديه إىل أوالدنا وأهالينا ال نبغي بذلك بدال وأنت شهيد علينا 
وكفى باهلل ش���هيدا، قولوا ما قلت لكم، وسلموا على علي بإمرة املؤمنني، 
وقول���وا: احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، فإن 
اهلل يعلم كل صوت وخائنة كل نفس فمن نكث فإمنا ينكث على نفس���ه 
وم���ن أوفى مبا عاهد عليه اهلل فس���يؤتيه أجرا عظيم���ا، قولوا ما يرضي اهلل 

عنكم فإن تكفروا فإن اهلل غين عنكم. 
ق���ال زي���د بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقوهل���م: نعم مسعنا وأطعنا على أمر 
اهلل و رس���وله بقلوبنا، وكان أول من صافق النيب صلى اهلل عليه وآله وعليا: 
أب���و بك���ر وعمر وعثم���ان وطلحة والزبري وباق���ي املهاجري���ن واألنصار وباقي 
الناس إىل أن صلى الظهرين يف وقت واحد وامتد ذلك إىل أن صلى العش���ائني 

يف وقت واحد وأوصلوا البيعة واملصافقة ثلثًا). 
)2)- مسند أمحد 4 /)28، دار صادر – بريوت. 
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�ا�م�وأ�مصب��ق� �م��قر ا

أ
��ق�ه �عصب�د ا ���ق�ا ���س�ق�ح��ق�ا �ا�م�ب����ب ��وا �ه�م ا

ٌ  ��ل��ب ��و��ل�هق �م���ا

ب ؟
ر �ا �م�ق�ق �م ا

أ
�لصق�هق ا

�
��و �ا�م�ب����ب �م��س�وأ �لصق�هق:  ا

� ���ك�ا ���ش أ
�ل��
�ح��س�م�ا ً �

ومل يك����������ن الغدير أول موق����������ٍف للتنصيب، بل كان مس����������بوقاً بغريه من 
أحاديث: اإلنذار)1(، 

)))- روى الط���ري يف التاري���خ 62/2 – 63 مؤسس���ة األعلم���ي للمطبوعات - 
ب���ريوت ) حدثن���ا اب���ن محيد قال حدثنا س���لمة قال حدثين حممد بن إس���حاق 
ع���ن عبد الغفار بن القاس���م عن املنهال بن عم���رو عن عبد اهلل بن احلارث بن 
نوف���ل ب���ن احلارث ب���ن عبد املطلب عن عب���د اهلل ابن عباس ع���ن علي بن أبي 
طال���ب ق���ال ملا نزلت ه���ذه اآلية على رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم وأنذر 
عش���ريتك األقربني دعاني رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم فقال لي: يا علي 
إن اهلل أمرني أن أنذر عشريتي األقربني فضقت بذلك ذرعًا وعرفت أنى متى 
أباديه���م بهذا األم���ر أرى منهم ما أك���ره فصمت عليه، حت���ى جاءني جريل 
فق���ال: ي���ا حممد إنك إال تفعل ما تؤمر ب���ه يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعًا من 
طعام واجعل عليه رحل ]كذا، والصواب: ِرجل[ شاة وامأل لنا عسًا من لنب، 
ث���م أمجع لي بين عبد املطلب حتى أكلمه���م وأبلغهم ما ُأمرت به، ففعلت ما 
أمرني به، ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجاًل يزيدون رجاًل أو ينقصونه، 
فيه���م أعمام���ه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب، فلما اجتمعوا إليه دعاني 
بالطعام الذي صنعت هلم، فجئت به فلما وضعته تناول رس���ول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���لم حذية من اللحم فش���قها بأس���نانه ثم ألقاها يف نواحي الصفحة، 
ثم قال خذوا بس���م اهلل، فأكل القوم حتى ما هلم بش���يء حاجة، وما أرى إال 
موض���ع أيديهم، وأيم اهلل الذي نفُس علٍي بيده وإن كان الرجل الواحد منهم 
ليأكل ما قدمت جلميعهم، ثم قال: اسِق القوم، فجئتهم بذلك العسفشربوا 
من���ه حت���ى رووا منه مجيعًا، وأي���م اهلل إْن كان الرجل الواحد منهم ليش���رب 
مثله، فلما أراد رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم أن يكلمهم، بَدَرُه أبو هلب 
إىل ال���كالم فق���ال: لقد م���ا ]كذا، وفيس���رية ابن اس���حاق 27)، : هلدَّ ما، 
)كلمة تعجب، النهاية البن األثري250/5، ويف أمالي الش���يخ الطوس���ي  و)هلدَّ
582: لش���دَّ ما[سحركم صاحبكم، فتفّرق القوم ومل يكلمهم رسول اهلل= 



15

  ب
�ا�م�وأ�مصب��ق� �م��قر ا

أ
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 واملنزل����������ة)1(، والثقلي))( وغريها من بيانات نبوية صادرة يف مناس����������بات 

= صل���ى اهلل علي���ه وس���لم، فق���ال: الغد يا عل���ي، إنَّ هذا الرجل س���بقين إىل 
م���ا ق���د مسعت من الق���ول فتفرق القوم قب���ل أن أكلمهم فعد لن���ا من الطعام 
مبث���ل ما صنعت ثم امجعهم إلي، قال: ففعلت، ثم مجعتهم ثم دعاني بالطعام 
فقربته هلم ففعل كما فعل باألمس فأكلوا حتى ما هلم بش���يء حاجة ثم قال 
أس���قهم، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه مجيعا، ثم تكلم رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���لم فقال يا بنى عبد املطلب إني واهلل ما أعلم ش���ابا يف 
الع���رب جاء قوم���ه بأفضل مما قد جئتكم به، إني ق���د جئتكم خبري الدنيا 
واآلخ���رة، وقد أمرني اهلل تعاىل أن أدعوك���م إليه فأيكم يوازرني على هذا 
االم���ر على أن يكون أخي ووصيي وخليفيت فيكم؛ قال: فأحجم القوم عنها 
مجيعا، وقلت: وإني ألحدثهم س���نا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأمحش���هم 
ساقا، أنا يا نيب اهلل أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبيت ثم قال: إن هذا أخي 
ووصي���ي وخليفيت فيكم فامسعوا له وأطيع���وا، قال: فقام القوم يضحكون 
ويقول���ون ألب���ي طالب: قد أمرك أن تس���مع البن���ك وتطي���ع)، و رواه ابن األثري 
يف الكامل يف التاريخ 2 /62 دار صادر966)م، وأيضًا الش���يخ الطوس���ي يف 
األمال���ي )58 – 583 رق���م206) / )) دار الثقافة – قم 4)4) ه�، لكن رواه 
يف تفس���ري الط���ري9) /49) دار الفكر- ب���ريوت 995) م )فأيكم يؤازرني 
على هذا األمر، على أن يكون أخي وكذا وكذا ؟. . . ثم قال: إن هذا أخي 
وك���ذا وكذا، فامسعوا له وأطيعوا، قال: فقام القوم يضحكون، ويقولون 
ألبي طالب: قد أمرك أن تس���مع البنك وتطي���ع)، وكذلك يف البداية والنهاية 
- ابن كثري 3 /53 دار إحياء الراث العربي – بريوت، وتفس���ري ابن كثري 3 

/364دار املعرفة - بريوت 992) م !! فسبحان اهلل. 
)))- روى البخاري يف الصحيح 4 /208 دار الفكر - )98) م )حدثنا حممد 
بن بش���ار حدثنا غندر حدثنا ش���عبة عن سعد قال مسعت إبراهيم بن سعد عن 
أبي���ه ق���ال: قال النيب صلى اهلل عليه وس���لم لعلي: أما ترض���ى أن تكون مين 

مبنزلة هارون من موسى). 
)2)- ُروي يف مسند أمحد3 /4) دار صادر - بريوت)حدثنا عبد اهلل حدثين= 
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زماني����������ة ومواضع مكاني����������ة خمتلفة، ولكن الغدير هو الفاتح ملا اس����������تقبل، 
واخلامت ملا س����������بق من حتض����������ري وإعداد على مدى ربع ق����������رن تقريباً، األمر 
ال����������ذي أهنَّليَُه ألدائه دوراً رابطاً بي اخلالق تعاىل واملخلوقي، وانش����������دادهم 
لطاعته سبحانه، وطاعة نبيه املصطفى ، وعرفاهنم حبقيقة قوله تعاىل: 
�ليَقيَْد جيَاءيَُكْم ريَُس����������وٌل ِمْن أيَن�ُْفِس����������ُكْم عيَزِيٌز عيَليَْيِه ميَا عيَِنتُّْم حيَرِيٌص عيَليَْيُكْم 
بِاْلُمْؤِمنِ����������ييَ ريَُءوٌف ريَِحيٌم�)1(؛ فقد جتلى حرصه  على املؤمني ورأفته 
ورمحته هبم، بداللتهم طريقيَ النجاة، وإعطائهم طوق األمان؛ )قال رسول 
اهلل : النج����������وم أمان ألهل األرض م����������ن الغرق، وأهل بييت أمان ألميت 
من االختالف، ف����������إذا خالفتها قبيلة من الع����������رب اختلفوا فصاروا حزب 

إبليس())(، جمِسداً بذلك: 

1- حموري����������ة اإلمامة، وأهنا مؤصليَة نبوياً، بل مس����������تِندة يف مبدئها لقوله 
ا الرنَُّس����������وُل ب�يَلِّْغ ميَا أُْنزِليَ ِإليَْي����������كيَ ِمْن ريَبِّكيَ ويَِإْن مليَْ ت�يَْفعيَْل فيَميَا  تعاىل: �ييَا أيَي�ُّهيَ
= أبي حدثنا اسود بن عامر أخرنا أبو إسرائيل يعنى إمساعيل بن أبي إسحاق 
املالئي عن عطية عن أبي س���عيد قال: قال رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس���لم: 
ان���ى تارك فيك���م الثقلني أحدهما أكر من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود 
م���ن الس���ماء إىل األرض وعرت���ي أهل بي���يت وإنهما لن يفرقا حت���ى يردا علّي 

احلوض). 
)))- سورة التوبة، اآلية 28). 

)2)- املستدرك - احلاكم النيسابوري3 / 49)، وقال: )هذا حديث صحيح 
اإلسناد ومل خيّرجاه). 
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����������اليَتيَُه ويَاهلل ي�يَْعِصُمكيَ ِمنيَ الننَّاِس�)1(، وقد ). . . ب�يَلنَّغيَ ريَُسوُل اهلل  ب�يَلنَّْغتيَ رِسيَ
اِة.  . . . ونيَصيَحيَ ألُمنَِّته وديَعيَاُهْم ِإىليَ الننَّجيَ  ميَا أُْرِس����������ليَ ِبه، وصيَديَعيَ مبيَا أُِمريَ
يْ�اليَ ييَِضلُّوا ِمْن ب�يَْعِده وكيَانيَ هِبِْم ريَُؤوفاً  ِبيِل اهْلُديَى. . .؛ كيَ ُْم عيَليَى سيَ . . وديَهلنَّ

ريَِحيماً())(. 

)- أهنا ضرورة حياتية-على مس����������توى النظرية-، تتوقف عليها دميومة 
املشروع اإلهلي واستمرارية بقائه وفاعليته؛ ألهنا ضمانة التواصل بي جهود 
األنبياء واألوصي����������اء، وإال النقطعت الصلة بينهما، وألضحت تعليمات 
جم����������ردة، بل لتحول����������ت تضحياهتم إىل روايات تأرخيي����������ة، يعروها التصديق 
والرد، مع أهنا متثل جهوداً وجهاداً، عرب قرون متتالية، ويف مواقع جغرافية 

متعددة. 

3- إهنا برنامج تنموي-على مستوى التطبيق- قادر على االستقطاب، 
متغلب عل����������ى عوامل التقادم الزماين والتبدل امل����������كاين؛ مبا حيقق النجاح 
لإلنسان ويوسع من قاعدة خياراته احلياتية، وحيفزه حنو اإلنتاج والتواصل 
مع الخر، مبا يوِجد مناخاً صاحلاً لإلبداع والتصحيح؛ ملا ميثله الغدير من 
أطروحة جادة لبناء اإلنسان جذرياً، وتقوميه مبا يعزز لديه مفاهيم الطاعة 

)))- سورة املائدة، من اآلية 67. 
)2)- الكايف-الشيخ الكليين ) /445 ح7). 
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وااللتزام والتضامن والتآزر واملش����������اركة اجلادة والواس����������عة يف تنمية اجملتمع 
وتطويره، فيتنامى جمتمعياً الش����������عوُر باملس����������ؤولية، ويك����������ون همُّ التصحيح 
مش����������رتكاً بي اجلميع، فال يتواىن عنه أحد؛ ولذلك قد حش����������د رسول اهلل 
 عوامل عدة للتعبري عن أمهية الغدير وفاعليته التصحيحية، فاستعان 
ة األخرى كالصورة والصوت  بالزمان واملكان واإلنسان وسائر املؤثرات املعربِّ
وطريقة اإلعداد للتجمع اجلماهريي، وأش����������رف على حتضري ذلك بنفسه، 
لُتربز -مجيعًا- دور الغدير فكرياً وتنموياً، ولئال يُفّس����������ر بكونه بيعة البن 
عمه، وكأنه موضوع ُأسري خاص، بينما هو اهتمام بتكميل الدين وإجناز 
م����������ا عليه ، مما محّله به ربُُه تعاىل، فكان����������ت ثالثية الغدير: ال�ُمنيَصِّب 
وال�ُمنيَصنَّ����������ب واملنِصْب؛ فاألول هو: اهلل تعاىل ورس����������وله ، والثاين هو: 
اإلمام علي بن أيب طالب ، والثالث هو: مقام اإلمامة، مبا ميثله من 
 : قيادة األمة واس����������تصالح حاهلا وترشيد فكرها وفعلها؛ ألننَّ)اإِلميَاميَةيَ ِهييَ
فيَُة الرنَُّس����������وِل ، و. .  فيَُة اهلل وِخاليَ ميَْنزِليَُة األيَنِْبييَاِء وِإْرُث األيَْوِصييَاِء]و[ِخاليَ
()1(، فكانت  ن�ْييَا وِعزُّ اْلُمْؤِمِنييَ ُح الدُّ يِن وِنظيَاُم اْلُمْسِلِمييَ وصيَاليَ . زِميَاُم الدِّ
جدي����������رًة مبزيد العناية والرتكيز، والتنويه والتنبيه؛ إذ هي: )رئاس����������ة عامة يف 
أم����������ور الدنيا والدين())(، ومنصب خاص خطري ال ينهض مبس����������ؤوليته إال 

)))- الكايف- الشيخ الكليين ) 98) /99) ح). 
)2)- الش���ايف يف اإلمامة- الش���ريف املرتضى )/5 مؤسس���ة إمساعيليان - قم 
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ميَْن عصمه اهلل تعاىل، وهم معدودون، فعلى غريهم التأسي بُسّنة املعصوم 
 و سريته يف بث قيم العدل واالعتدال وإحقاق احلق ونصرة املظلوم، 
واإلنصاف والنزاهة واحرتام روابط املواطنة واإلنسانية؛ وذلك كي يستشعر 
صاحب املنصب أنه مس����������ؤولية ال امتياز فيه س����������وى أنه حمل القيادة، مبا 
تعنيه من لزوم املبادرة واملس����������ارعة يف النهوض باألمر على أمت وجه ممكن، 
ومناهضة مجيع معوقات اإلصالح، والعمل اجلاد يف تأصيل ثقافة التغيري 
التضامنية؛ انطالقاً من قوله : )كلكم راع وكلكم مس����������ؤول؛ فاألمري 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته 
وهو مس����������ؤول، واملرأة راعية على بيت زوجها وهي مس����������ؤولة. . . ، أال 

فكلكم راع وكلكم مسؤول()1(. 

مقومات نجاح صاحب المنصب أو المسؤول

إننَّ العامليَ –اليوم مبدارات ش����������عوبه املتع����������ددة- حباجة ُمِلحة إىل التعرف 
على معايري املنصب عند صاحب ذكرى الغدير ، وما هي مقاييسه 
يف التنصيب، وضوابطه لقيادة املراكز العليا املدنية والعس����������كرية، مبختلف 

0)4)ه�. 
)))- مسند أمحد 2 /5. 
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مستوياهتما؛ حىت حيتفظ املنصب برمزيته للمسؤولية عن التقومي والتصحيح 
مهم����������ا أمكن، وأنه تكليف ال تش����������ريف، بل هو مقياس الكفاءة والنزاهة 
واألمانة، أكثر من كونه امتيازاً يف الس����������لطة واملال؛ ألننَّ املنصب عند أمري 
املؤمني  أمانة، خُيترب بأدائها ال�ُمنيَصِّب وال�ُمنيَصنَّب، ومها مس����������ؤوالن 

عنها؛ قال  لبعض كبار موظفيه: 

1-)أيَْشريَْكُتكيَ يف أيَميَانيَيِت()1(. 

 ، )-وقال : )ب�يَليَغيَيِن عيَْنكيَ أيَْمٌر، ِإْن ُكْنتيَ ف�يَعيَْلتيَه ف�يَقيَْد أيَْسخيَْطتيَ ريَبنَّكيَ
����������ابيَ اهلل أيَْعظيَُم  ،. . . واْعليَْم أيَننَّ ِحسيَ ، وأيَْخزيَْيتيَ أيَميَان�يَتيَكيَ وعيَصيَْيتيَ ِإميَاميَكيَ

ُم ())(.  ِمْن ِحسيَاِب الننَّاِس والسنَّاليَ

ٍة، وليَِكننَّه يف ُعُنِقكيَ أيَميَانيٌَة،  3-و قال : )وِإننَّ عيَميَليَكيَ ليَْيسيَ ليَكيَ ِبطُْعميَ
 .)3() وأيَْنتيَ ُمْست�يَْرًعى ِلميَْن ف�يَْوقيَكيَ

4- ومل يكتف بتشخيص اخللل والتذكري مبسؤولية أمانة املنصب، 
بل عاجله وعرنَّف بطرق التصحيح وتاليف التقصري، حاثاً على تعميم ثقافة 

)))- نهج البالغة 2)4 رقم )4. 
)2)- املصدر نفسه رقم 40. 

)3)- املصدر نفسه366 رقم 5. 
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أمانة املنصب بي املوظفي، ذاكراً ثواب األمي: 

ْم لِن�يَْفِسه  ْر ميَا ُهويَ صيَائٌِر ِإليَْيه، مليَْ ي�ُقيَدِّ فقال : )أيَمنَّا ب�يَْعُد فيَِإننَّ ميَْن مليَْ حييَْذيَ
ِثرٌي. . . فيَأيَْنِصُفوا  ����������ا حُيْرُِزهيَا، واْعليَُموا أيَننَّ ميَا ُكلِّْفُتْم ِبه ييَِس����������رٌي وأيَننَّ ث�يَويَابيَه كيَ ميَ
ُء األُمنَِّة  الننَّاسيَ ِمْن أيَن�ُْفِسُكْم واْصربُوا حليَويَاِئِجِهْم؛ فيَِإننَُّكْم ُخزنَّاُن الرنَِّعينَِّة، ووُكيَاليَ
ِته واليَ حتيَِْبُسوه عيَْن طيَِلبيَِته. . .  وُسفيَريَاُء األيَِئمنَِّة، واليَ حُتِْشُموا أيَحيَداً عيَْن حيَاجيَ
ًة، واليَ اجْلُْنديَ ُحْسنيَ ِسرييٍَة، واليَ الرنَِّعينَّةيَ ميَُعونيًَة،  ����������ُكْم نيَِصيحيَ واليَ تيَدنَِّخُروا أيَن�ُْفسيَ

واليَ ِدينيَ اهلل ق�ُونًَّة()1(؛ 

موجهاً هبذا اىل ض����������رورة تقدمي اخلدمات، وتلبية الطلبات املش����������روعة، 
وعدم قمع أحٍد من املطالبي بتحسي وضعه، ومؤكداً على ضرورة تقييم 
األداء احلكومي دائماً، مبا ينعكس اجياباً على االهتمام بالش����������عب ومحاته 

من أصناف اجليش والقوى األمنية األخرى. 

ُْم واللُّْطفيَ هِبِْم، واليَ تيَُكونيَننَّ  بنَّةيَ هليَ )-)وأيَْشِعْر ق�يَْلبيَكيَ الرنَّمْحيَةيَ لِلرنَِّعينَِّة، واْلميَحيَ
يِن،  ����������ُبعاً ضيَارِياً ت�يَْغتيَِنُم أيَْكليَُهْم؛ فيَِإن�نَُّهْم ِصن�ْفيَاِن ِإمنَّا أيٌَخ ليَكيَ يف الدِّ عيَليَْيِهْم سيَ
، ِمْثِل النَِّذي  وِإمنَّ����������ا نيَِظرٌي ليَكيَ يف اخليَْلِق. . . فيَأيَْعِطِهْم ِمْن عيَْفِوكيَ وصيَْفِحكيَ
����������بُّ وت�يَْرضيَى أيَْن ي�ُْعِطييَكيَ اهلل ِمْن عيَْف����������وِه وصيَْفِحه؛ فيَِإننَّكيَ ف�يَْوق�يَُهْم، وويَايل  حتُِ

)))- املصدر نفسه 425 رقم )5. 
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كيَ  ، وقيَِد اْس����������تيَْكفيَاكيَ أيَْمريَُهْم واب�ْت�يَاليَ كيَ ، واهلل ف�يَْوقيَ ميَْن ويَالنَّ األيَْمِر عيَليَْيكيَ ف�يَْوقيَكيَ
ِته، واليَ ِغىنيَ ِبكيَ  نَّ ن�يَْفسيَكيَ حليَْرِب اهلل، فيَِإننَّه اليَ ييَديَ ليَكيَ بِِنْقميَ هِبِْم، واليَ ت�يَْنِصبيَ

عيَْن عيَْفوِه وريَمْحيَِته()1(؛ 

مبين����������اً ضرورة االهتمام بكافة املواطني ول����������و كانوا من األقليات، ولزوم 
العدل بينهم، وأْن يتم التعامل على أننَّ اجلميع ش����������ركاء يف البلد واملصري، 

فالبد من حمبة اجلميع وموّدهتم. 

)-)واليَ ت�يَْنديَميَننَّ عيَليَى عيَْفٍو، واليَ ت�يَْبجيَحيَننَّ ِبُعُقوبيٍَة، واليَ ُتْس����������رِعيَننَّ ِإىليَ بيَاِدريٍَة 
ًة، واليَ ت�يَُقوليَننَّ ِإينِّ ُمؤيَمنٌَّر آُمُر فيَُأطيَاُع؛ فيَِإننَّ ذيَِلكيَ ِإْدغيَاٌل  ويَجيَْدتيَ ِمن�ْهيَا ميَْنُدوحيَ
يِن وت�يَقيَرٌُّب ِم����������نيَ اْلِغرييَِ. . . أيَْنِصِف اهلل وأيَْنِصِف  ٌة لِلدِّ يف اْلقيَْل����������ِب، وميَن�ْهيَكيَ
؛  ، وميَْن ليَكيَ ِفيه هيًَوى ِمْن ريَِعينَِّتكيَ ، وِمْن خيَاصنَِّة أيَْهِلكيَ الننَّاسيَ ِمْن ن�يَْفِس����������كيَ
فيَِإننَّ����������كيَ ِإالنَّ ت�يَْفعيَْل تيَْظِلْم، وميَْن ظيَليَميَ ِعبيَاديَ اهلل كيَانيَ اهلل خيَْصميَه ُدونيَ ِعبيَاِده، 
����������ْن خيَاصيَميَه اهلل أيَْدحيَضيَ ُحجنَّتيَه())(؛ مش����������دداً هبذا على حرمة انتهاك  وميَ
احلقوق، واستعمال القسوة والصرامة، وناهياً عن استخدام املنصب أداًة 
للعقوبة والش����������دة؛ ملا يتس����������ببه ذلك من إفس����������اد احلاكم لنفسه بإصالحه 

لغريه، وخماطرة بالنفس وتعريضها للمحاسبة اإلهلية. 

)))- نهج البالغة 427 رقم53. 
)2)- املصدر نفسه 428. 
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، وأيَعيَمُّهيَا يف اْلعيَْدِل  ����������طُهيَا يف احليَقِّ )-)وْلييَُك����������ْن أيَحيَبنَّ األُُموِر ِإليَْيكيَ أيَْوسيَ
ا ِلِرضيَى الرنَِّعينَِّة؛ فيَِإننَّ ُس����������ْخطيَ اْلعيَامنَّ����������ِة جُيِْحُف ِبِرضيَى اخليَاصنَِّة، وِإننَّ  وأيَمْجيَُعهيَ
ُسْخطيَ اخليَاصنَِّة ي�ُْغت�يَفيَُر ميَعيَ ِرضيَى اْلعيَامنَِّة، وليَْيسيَ أيَحيٌَد ِمنيَ الرنَِّعينَِّة أيَث�ْقيَليَ عيَليَى 
ِء، وأيَْكريَه ِلإِلْنصيَاِف وأيَْسأيَليَ  اِء، وأيَقيَلنَّ ميَُعونيًَة ليَه يف اْلب�يَاليَ اْلويَايل ميَُئونيًَة يف الرنَّخيَ
ْنِع، وأيَْضعيَفيَ  بِاإِلحليَاِف، وأيَقيَلنَّ ُش����������ْكراً ِعْنديَ اإِلْعطيَاِء، وأيَْبطيَأيَ ُعْذراً ِعْنديَ اْلميَ

ْهِر، ِمْن أيَْهِل اخليَاصنَِّة()1(؛  صيَرْباً ِعْنديَ ُمِلمنَّاِت الدنَّ

حم����������ذِّراً هبذا من اإلصغاء إىل الدائ����������رة اخلاصة واخلط األول احمليط بذي 
املنصب؛ ملا يس����������ببه ذلك من هياج غريهم من املعارضة، واشتداد التمرد 

العام. 

وقد ب����������ّي  بذلك صفات املوظف، ووصاياه ل����������ه، داعماً فيه روح 
اإلنس����������انية؛ لئال تغلبها صفة املنصب القانونية؛ فاملنصب لغًة )على وزن 
مس����������جد، -وهو من األلفاظ املوّلدة العامية-، مبعىن: العلو و الرفعة())(، 
����������ريَِف. . . ومنه: ميَْنِصُب الواليَياِت  يَقيَام، وُيْس����������ت�يَعيَاُر للشنَّ

����������ُب وامل أو)احليَسيَ
يَنيَاِصب()3(؛ وهو مشتٌق من مادة)النون 

����������ْلطانية و الشنَّْرعينَّة، ومجُعُه: امل السُّ

)))- املصدر نفسه. 
)2)- شفاء الغليل، اخلفاجي 228. 

)3)- تاج العروس - الزبيدي 2/ 438. 
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والص����������اد والباء، أصل صحيح، يدل على إقامة ش����������يء()1(، األمر الذي 
يغرُّ ويس����������اعد على التفّلت من املسؤولية اإلنسانية أو القانونية؛ حبسبان 
أننَّ املنِصب حاميه، مع أننَّ ذلك كأصل اش����������تقاق مفردة املنصب لغة)من 
اجملاز. . . نصبته ألمر كذا، فانتصب له، ونصب فالن لعمارة البلد())(، 

من دون أْن له ظٌل من احلقيقة. 

أسباب نجاح صاحب المنصب أو المسؤول

 إننَّ من أس����������باب جناح ذي املنصب، أْن يستعي بفريق عمل متكامل، 
يضم مستش����������ارين أكفياء خرباء وعاملي خمتصي مهنيي موضوعيي يف 
ما يقرتحونه من رؤى أو خطط؛ مما يكشف عن استيفائهم لشرط العلم 

واحلكمة؛ واجلمع بي التصور والتطبيق: 

اِء، يف ت�يَْثِبيِت  اِء وُمنيَاقيَشيَةيَ احلُْكيَميَ ����������ةيَ اْلُعليَميَ اريَسيَ 1- قال : )وأيَْكِثْر ُمديَ
()3(؛ لتمر  ، وِإقيَاميَِة ميَا اْس����������ت�يَقيَاميَ ِبه الننَّاُس ق�يَب�ْليَكيَ ِدكيَ ����������ا صيَليَحيَ عيَليَْيه أيَْمُر ِباليَ ميَ
املقرتحات واخلطط اإلس����������رتاتيجية، عرب سلس����������لة من العقول، مبا يوفر هلا 

)))- مقاييس اللغة - ابن فارس5 /434. 
)2)- أساس البالغة - الزخمشري 960. 

)3)- نهج البالغة )43 – 433. 
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فل����������رتًة تقي العباد والبالد آثار الفس����������اد اإلداري وتبعات الفس����������اد املايل، 
وتضم����������ن اإلعمار واالزدهار والنزاه����������ة يف خارطة طريٍق واضحة ومنتجة؛ 
قال رس����������ول اهلل : )إننَّ اهلل تعاىل سائٌل كل راع عما اسرتعاه: أحفظيَ 

ذلك أم ضيعه؟ حىت يسأل الرجل عن أهل بيته()1(. 

، أيَْطليَب�ُُهْم  )- ق����������ال : )وْلييَُكْن أيَب�ْعيَديَ ريَِعينَِّتكيَ ِمْنكيَ وأيَْش����������نيَأيَُهْم ِعْنديَكيَ
ت�يَريَهيَا، ف�يَاليَ تيَْكِشفيَننَّ  ِلميَعيَاِيِب الننَّاِس؛ فيَِإننَّ يف الننَّاِس ُعُيوباً اْلويَايل أيَحيَقُّ ميَْن سيَ
، واهلل حييَُْكُم عيَليَى  ����������ا غيَابيَ عيَْنكيَ ِمن�ْهيَا؛ فيَِإننَّيَا عيَليَْيكيَ تيَْطِهرُي ميَا ظيَهيَريَ ليَكيَ عيَمنَّ
ت�ْريَه  ، ييَْسرُتِ اهلل ِمْنكيَ ميَا حتُِبُّ سيَ ، فيَاْسرُتِ اْلعيَْوريَةيَ ميَا اْستيَطيَْعتيَ ميَا غيَابيَ عيَْنكيَ
����������اٍع؛ فيَِإننَّ السنَّاِعييَ غيَاشٌّ وِإْن تيَشيَبنَّه  ، واليَ ت�يَْعجيَليَننَّ ِإىليَ تيَْصِديِق سيَ ِمْن ريَِعينَِّتكيَ

())(؛  بِالننَّاِصِحييَ

ناهياً عن االستماع لتقارير الوشاة واملتقربي بذم الناس؛ ألننَّ ذلك ال يبين 
بل يهدم، وعلى ذي املنصب تس����������يري األمور مبا يقطع دابر الفتنة ويصلح 
فس����������د، وإننَّ تشجيع املتزلفي بنقل األخبار، مما يشيع العيوب ويساعد 

ُ
امل

على انتشارها، فيتجرأ املرتدد بارتكاهبا، فتسري بي أفراد اجملتمع، وعندها 
تتضاعف املشكلة؛ من حيث أصل وجودها واتساع رقعتها؛ كبقعة الزيت 

يف البحر، متيت األحياء املائية، وتعيق اإلحبار واالجتار. 
)))- اجلام���ع الصغري- الس���يوطي )/ 267 رق���م 745)، دار الفكر– بريوت 

)98) م. 
)2)- نهج البالغة 429. 
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����������رنَّ ُوزيَريَاِئكيَ ميَْن كيَانيَ ِلأليَْش����������ريَاِر ق�يَب�ْليَكيَ ويَزِيراً، وميَْن  3- قال : )ِإننَّ شيَ
����������رِكيَُهْم يف الثيَاِم ف�يَ����������اليَ ييَُكونيَننَّ ليَكيَ ِبطيَانيًَة؛ فيَِإن�نَُّهْم أيَْع����������ويَاُن األيَثيَيَِة وِإْخويَاُن  شيَ
ي�ْ����������ريَ اخليَليَِف، ممنَّْن ليَه ِمْثُل آريَائِِهْم ون�يَفيَاِذِهْم،  ِة، وأيَْنتيَ ويَاِجٌد ِمن�ُْهْم خيَ الظنَّليَميَ
وليَْي����������سيَ عيَليَْيه ِمْثُل آصيَارِِهْم وأيَْوزيَارِِه����������ْم وآثيَاِمِهْم، ممنَّْن مليَْ ي�ُعيَاِوْن ظيَاِلماً عيَليَى 
����������ُن ليَكيَ ميَُعونيًَة،  ظُْلِمه واليَ آِثاً عيَليَى ِإثِْه، أُوليَِئكيَ أيَخيَفُّ عيَليَْيكيَ ميَُؤونيًَة وأيَْحسيَ
ْذ أُوليَئِ����������كيَ خيَاصنًَّة خِليَليَويَاِتكيَ  وأيَْح����������ىنيَ عيَليَْيكيَ عيَْطفاً وأيَقيَلُّ ِلغيَ����������رْيِكيَ ِإْلفاً، فيَاختنَِّ
ًة  ����������اعيَديَ ، وأيَق�يَلنَُّهْم ُمسيَ ُْم مبُرِّ احليَقِّ ليَكيَ ، مُثنَّ ْلييَُكْن آث�يَُرُهْم ِعْنديَكيَ أيَق�ْويَهليَ ِتكيَ وحيَفيَاليَ
ْيُث ويَقيَعيَ،  ا ييَُكوُن ِمْن����������كيَ ممنَّا كيَرِه اهلل أليَْولِييَائِه، ويَاِقعاً ذيَِلكيَ ِمْن هيَويَاكيَ حيَ ِفيميَ
، واليَ ي�يَْبجيَُحوكيَ  واْلصيَْق بِأيَْهِل الْ����������ويَريَِع والصِّْدِق، مُثنَّ ُرْضُهْم عيَليَى أيَالنَّ يُْطُروكيَ

ث�ْريَةيَ اإِلْطريَاِء حُتِْدُث الزنَّْهويَ وُتْدين ِمنيَ اْلِعزنَِّة()1(؛  بِبيَاِطٍل مليَْ ت�يَْفعيَْله؛ فيَِإننَّ كيَ

منبهاً  على أمهية اختيار املوظفي مبختلف الدرجات، والتأكد من 
ع����������دم تورطهم جبرمية أو خيانة ضد الش����������عب، بل يلزم البحث عن ذوي 
النزاهة والكفاءة، وناهياً  عن االس����������تماع ملدح املادح؛ حيث يؤدي 
إىل الغ����������رور والتعايل وفقدان اإلحس����������اس بأمل اخلط����������أ يف حق أحد، وهي 
من أس����������باب ازدياد نس����������بة األنا، والرضا عن النف����������س واإلعجاب، وهذه 
آفاٌت توهم خبالف الواقع الذي يعرفه املمدوح عن نفس����������ه، وال س����������بيل 
ملعاجلتها إال بأْن ُيصغي ملا يعرِّف به نفسيَُه بنفسه؛ ألنه أدق وأصدق من 
غريه، ومن دون تعارٍض بي ذكر املؤهالت الشخصية، وبي رفض مدح 

)))- نهج البالغة 430. 
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املادحي ال�ُمطرين؛ ألننَّ استعراض أسباب الكفاءة بياٌن حبٍق وللحق؛ كما 
احتج يف مناش����������داته)1( مبا اختص به دون غريه، بينما ال يكون إطراء 
ال�ُمطرين من احلق دائم����������اً، بل بباطٍل وللباطل؛ ولذا كان  ال يرضى 
أْن ميدحه أحد، ويقول: )أيَنيَا أيَْعليَُم بِن�يَْفِس����������ي ِمْن غيَرْيِي وريَيبِّ أيَْعليَُم يب ِمينِّ 
بِن�يَْفِس����������ي، اللهمنَّ اليَ ت�ُؤيَاِخْذين مبيَا ي�يَُقوُلونيَ، واْجعيَْليِن أيَْفضيَليَ ممنَّا ييَظُنُّونيَ واْغِفْر 
����������ا اليَ ي�يَْعليَُم����������ونيَ())(، وهبذا مجع  بي تق����������دمي املؤهالت والتعريف  يل ميَ

باملقومات، وبي عدم فسح اجملال للمجاملي املادحي. 

أوجه ممارسة المنصب

 ما أحرانا أن نتأسى بأمري املؤمني  وحنن حنتفي بالغدير، ونستثمر 
هذه العالقة الثنائية بي الغدير واملنصب، فنتخفف من أعباء مس����������ؤولية 
املنص����������ب، باالهتداء هبدي صاح����������ب الغدير ؛ فقد م����������اريَسيَ عملياً 
املنصب بعد ارحتال النب األكرم ، وذلك عندما احتكم إليه الصحابة 
ورجعوا إليه يف املعضالت، فقام مبا أس����������نده إليه رس����������ول اهلل  يوم 
الغدير، وفق موات����������اة الفرص املتاحة له وباختالف املراحل املتعددة، وإال 

)))- ينظ���ر: االحتجاج، الطرس���ي )/ 88)، ط: النعمان- النجف األش���رف 
966)م. 

)2)- املصدر نفسه 305. 
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فقد تنوعت مشاركاته العملية: 

)أ( علمياً؛ فقد أجاب  عن معضالت املسائل، حىت: ) كان عمر 
يتعّوذ باهلل من معضلة ليس هلا أبو حس����������ن()1(، ويقول: )لوال علّي هللك 
عمر())(، )وروى عبد الرمحن بن أذينة الغنوي، عن أبيه أذينة بن مسلمة، 
ق����������ال: أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فس����������ألته: من أين أعتمر ؟ 
فقال: إيت علياً فس����������له، فذكر احلديث، وفيه قال عمر: ما أجد لك إال 
ما قال علي()3(، كما قال عثمان بن عفان: )لوال علي هللك عثمان()4(، 
بل أننَّ معاوية الذي أعلن انشقاقه عن اإلمام أمري املؤمني  ومل يبايعه، 
مل����������ا جاءه رجٌل )من أهل الش����������ام، يقال له ابن خي����������ربي، ويَجيَديَ مع امرأته 
رجاًل فقتله، أو قتلهما معاً، فأشكل على معاوية ابن أيب سفيان القضاء 
فيه، فكتب إىل أيب موس����������ى األشعري، يسأل له علي بن أيب طالب عن 
ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علييَ بن أيب طالب، فقال له علٌي: إننَّ 
هذا الش����������يء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخربين، فقال له أبو موسى: 
كتب إيلنَّ معاويُة بن أيب سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علٌي: أنا أبو 

)))- االستيعاب – ابن عبد الر 03/3))، ط: دار اجليل -بريوت. 
)2)- املصدر نفسه. 
)3)- املصدر نفسه. 

)4)- زي���ن الفت���ى - العاصم���ي )/8)3 رق���م 225، ط: جممع إحي���اء الثقافة 
االسالمية 8)4)ه�. 
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حسن: إن مل يأت بأربعة شهداء، فليعط بُرمته()1(. 

)ب( قضائي�������اً؛ فق����������د أنقذ اإلمام أمري املؤمن����������ي )اجملنونة اليت أمر 
برمجها، و. . . اليت وضعت لس����������تة أش����������هر، فأراد عمر رمجها، فقال له 
علي: إّن اهلل تعاىل يقول: ومحله وفصاله ثالثون ش����������هراً، وقال له: إننَّ اهلل 
رفع القلم عن اجملنون، فكان عمر يقول: لوال علّي هللك عمر())(، وهبذا 
يك����������ون خّلص حمكوماً بتنفيذ اإلعدام من املوت، مبيناً خطأ احلكم، 
وأننَّه نتيجة طبيعية لتداخل الس����������لطات التشريعية والتنفيذية مع القضائية، 
بينم����������ا جيب انفصاهلا وعدم التداخل بينها؛ لئال حتصل انتهاكات حلقوق 

اإلنسان، ولذلك)قال عمر: علّي أقضانا()3(. 

)ت(عسكرياً وأمنياً؛ عندما )كانت وقعة هناوند سنة إحدى وعشرين. 
. . ، فقال عمر لعلي رضي اهلل عنهما: ما تقول أنت يا أبا احلس����������ن ؟ 
(، فق����������ال علي رضي اهلل عنه: ) إنك. . . إن ش����������خصت أنت من هذا 
احل����������رم انتقضت عليك األرض من أقطارها، ح����������ىت يكون ما تدع وراءك 
م����������ن العياالت أهم إليك مما قدامك، وإن العج����������م إذا رأوك عيانا قالوا: 
هذا ملك العرب كلها، فكان أش����������د لقتاهلم، وإن����������ا مل نقاتل الناس على 

)))- املوطأ- اإلمام مالك 737/2 رقم 8)، املس���ند –اإلمام الش���افعي 362، 
وأيضًا رواه يف كتاب األم 6/)3، السنن الكرى-البيهقي 8/)23. 

)2)- االستيعاب – ابن عبد الر 03/3)). 
)3)- املصدر نفسه. 
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عه����������د نبينا صلى اهلل عليه]وآله[وس����������لم وال بعده بالكثرة، بل أكتب إىل 
أهل الشام أن يقيم منهم بشامهم الثلثان، ويشخص الثلث، وكذلك إىل 
عمان، وكذلك س����������ائر األمصار والكور()1(، مما يدل على حكمة وحنكة 

واهتمام باإلسالم، وتساٍم فوق شخصنة املواقف. 

)ث(سياس�������ياً وإدارياً؛ فقد أشار على عثمان بإجراء إصالحات 
جذرية، إدارية وغريها؛ وذلك عندما ش����������كا الناس)ما نقموه على عثمان 
وس����������ألوه خماطبته هلم واستعتابه هلم، فدخل عليه، فقال: ِإننَّ الننَّاسيَ ويَريَاِئي، 
، فيَِإننَّكيَ واهلل ميَا  وقيَِد اْستيَْس����������فيَُروين ب�يَي�ْنيَكيَ وب�يَي�ْن�يَُهْم،. . . فيَاهلل اهلل يف ن�يَْفِسكيَ
ميَ  ٌة وِإننَّ أيَْعاليَ ْه����������ٍل، وِإننَّ الطُُّرقيَ ليَويَاِضحيَ ت�ُبيَصنَّ����������ُر ِمْن عيًَمى، واليَ ت�ُعيَلنَُّم ِمْن جيَ
����������ٌة - فيَاْعليَْم أيَننَّ أيَْفضيَليَ ِعبيَاِد اهلل ِعْن����������ديَ اهلل ِإميَاٌم عيَاِدٌل ُهِدييَ  ي����������ِن ليَقيَاِئميَ الدِّ
وهيَديَى، فيَأيَقيَاميَ ُسننًَّة ميَْعُلوميًَة، وأيَميَاتيَ ِبْدعيًَة جميَُْهوليًَة. . . وِإننَّ شيَرنَّ الننَّاِس ِعْنديَ 
ائٌِر ضيَلنَّ وُضلنَّ ِبه - فيَأيَميَاتيَ ُسننًَّة ميَْأُخوذيًَة وأيَْحييَا ِبْدعيًَة ميَت�ُْروكيًَة -  اهلل ِإميَاٌم جيَ
ْعُت ريَُسوليَ اهلل  ي�يَُقوُل: ي�ُْؤتيَى ي�يَْوميَ اْلِقييَاميَِة بِاإِلميَاِم اجليَائِِر، وليَْيسيَ  وِإينِّ مسيَِ
ا تيَُدوُر الرنَّحيَى -  ميَعيَه نيَِصرٌي واليَ عيَاِذٌر، ف�يَي�ُْلقيَى يف نيَاِر جيَهيَننَّميَ ف�يَييَُدوُر ِفيهيَا كيَميَ
 ، ْقُتوليَ مُثنَّ ي�يَْرتيَِبُط يف ق�يَْعرِهيَا، وِإينِّ أيَْنُش����������ُدكيَ اهلل أيَالنَّ تيَُكونيَ ِإميَاميَ هيَِذه األُمنَِّة اْلميَ
ا اْلقيَْتليَ واْلِقتيَاليَ ِإىليَ  ����������اُل: ي�ُْقتيَُل يف هيَِذه األُمنَِّة ِإميَاٌم ي�يَْفتيَُح عيَليَي�ْهيَ فيَِإننَّه كيَانيَ ي�ُقيَ
يَ ِفيهيَا، ف�يَاليَ ي�ُْبِصُرونيَ احليَقنَّ  ي�يَْوِم اْلِقييَاميَِة، وي�يَْلبِ����������ُس أُُموريَهيَا عيَليَي�ْهيَا وي�يَُبثُّ اْلِفتيَ
ُْرُجونيَ ِفيهيَا ميَْرجاً، ف�يَاليَ تيَُكونيَننَّ ِلميَْرويَانيَ  ُوُج����������ونيَ ِفيهيَا ميَْوجاً ومييَ ِمنيَ اْلبيَاِطِل، مييَ

)))- األخبار الطوال- الدينوري 35)، الفتوح- ابن أعثم 293/2. 
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ِل السِّنِّ، وت�يَقيَضِّي اْلُعُمِر. . . ()1(،  ْيُث شيَاءيَ ب�يَْعديَ جيَاليَ ����������ي�ِّقيًَة ييَُسوُقكيَ حيَ سيَ
األمر الذي يدل على مشاركات واسعة أمالها عليه شعوره  مبسؤولية 
املنص����������ب، حيث مل يكتف باختاذ موقف املعارض أو احملايد، عندما رأى 
مصلحة اإلس����������الم يف التصريح بعدم موافقته على اإلجراءات التعس����������فية 
والغب ال����������ذي يلحق الناس، فأقدم على التوجيه والتصحيح، ما وس����������عه 
ذل����������ك، مربهناً على صحة أننَّه ال ُيْصِلح األمة إال اإلمامة، وإال كان هدر 
احلق����������وق العامة أو اخلاصة وتضييعها، وهو حم����������ّرم ارتكابه على ميَْن ميكنه 
التغيري أو املشاركة فيه، ومبيناً أننَّ املخرج من األزمات هو تغليب املصلحة 
العامة -ضمن ثالثية الدين والوطن واإلنس����������ان-على اخلاصة الشخصية، 
وهذا مما أسهم يف ختليد سرية علي يف تأريخ اإلنسانية، مهما حاول 

خصومه التأثري على بريقه ووهجه. 

)))- نهج البالغة 234 رقم 64). 
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الخاتمة

����������ْن أراد الدنيا أو الخرة أو مها معاً، فليتبع س����������رية علي  وبرناجمه  ميَ
اإلصالح����������ي يف إدارة الدولة، وكيفية تعامله مع املنصب ومنحه؛ ولذلك 
قال النب خماطباً جلم����������ع من أصحابه)أريكم آدم يف علمه، ونوحاً يف 
فهم����������ه، وابراهيم يف حكمته، فلم يكن بأس����������رع من أن طلع علٌي، فقال 
أبوبكر: يا رسول اهلل أقستيَ رجاًل بثالثٍة من الرسل؟ بخ بخ هلذا الرجل، 
ميَْن هو يا رس����������ول اهلل ؟ قال النب : أال تعرفه يا أبا بكر ؟ قال: اهلل 
ورس����������وله أعلم، قال: أبواحلس����������ن علي بن أيب طالب، فقال أبو بكر: بخ 
بخ لك يا أبا احلسن وأين مثلك يا أبا احلسن()1(؛ فقد حوى ما مل حيوه 
غ����������ريه، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملي وصلى اهلل على حممد وآله 

الطاهرين. 

)))- املناقب-اخلوارزمي 45، ط: احليدرية – النجف األشرف 965)ه�. 
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