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 ايسحِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ
 

 ايػدٜس ٚاقع١
(1) 

ٍٕ  طبٝع١ إىل االْتباٙ إىل ٟٜؤٍد ايػدٜس ٚاقع١ ملػٗد اذتٞ االضتحطاز إ
 املؤَٓني أَري اإلَاّ َها١ْ إبساش يف ٚٚضٛحٗا دٖاتأّن ٚحذِ ايٛاقع١ ٖرٙ دالالت

 .املطًُني دتُاٖري )ص( ايٓيب بعد )ع(
 ضٓادإب ايطرباْٞ َِٓٗ ١مجاع خسد٘أ َا :َٓٗا خمتًف١، يفاظأب زٟٚ ٚقد

ٍِ بػدٜس )ص( اهلل زضٍٛ خطب)) :قاٍ زقِأ بٔ شٜد عٔ صحٝح  ،غذسات حتت خ
ٌٍ ْٞإٚ ،دٝبأف دع٢أ ٕأ ٜٛغو ،ايٓاع ٗاٍٜأ :فكاٍ  فُاذا ،َطؤٚيٕٛ هِإٍْٚ َطؤٚ
 قا٥ًٕٛ؟ اْتِ

ًّ قد وٍْأ ْػٗد :قايٛا  .خريًا اهلل فذصاى ،ْٚصحت ٚداٖدت ػتب
ٍُ ٕأٚ ،اهلل اال اي٘ ال ٕأ تػٗدٕٚ الأ :فكاٍ  ٕأٚ ،)ص( اهلل زضٍٛ دًاحم

 ايطاع١ ٍٕأٚ ،املٛت بعد حٍل ايبعح ٍٕأٚ ،حٍل املٛت ٍٕأٚ ،حٍل ْازٙ ٍٕأٚ ،حٍل ت٘دٍٓ
 ؟.ايكبٛز يف َٔ ٜبعح اهلل ٍٕأٚ ،فٝٗا الزٜب آت١ٝ

 .بريو ْػٗد ،ب٢ً فكايٛا:
  .اغٗد ايًِٗ قاٍ
 َٔ ٚىلأ ْاأٚ ،املؤَٓني َٛىل ْاأٚ ،َٛالٟ اهلل ٍٕإ ،ايٓاع ٗاٍٜأ : قاٍ ثِ

ٍِ يًِٗا ،ــ عًًٝا ٜعين ــ َٛالٙ فٗرا َٛالٙ نٓت فُٔ .ْفطِٗأ  َٔ ٚعاد ،ٚالٙ َٔ ٚا
 .((عاداٙ

ٍٕ أعتكد إْين ٍَ أ  يٛ نُا ايٛاقع١ هلرٙ املطًُني مجٗٛز َٔ ايصادم ٌايتأ
 فٝٗا. ايٓب١ٜٛ ارتطب١ َٚفّٗٛ ملدايًٝٗا االْتباٙ يف ناٍف حٝٓ٘ يف حطسٖٚا قد ناْٛا

 َٔ ذتكٗا َا ٖٛ فٝٗا املًك٢ ايٓص ٚدالي١ داليتٗا ضًب ايرٟ ٚيهٔ
 عٝنيت َػٗد عٔ بٌ اذتهِ، َػٗد عٔ )ع( املؤَٓني أَري غٝاب َجٌ ايرٟ األحداخ

 قد ــ عِٓٗ سٜعٍب نُا ــ ايصحاب١ َٔ ٚايعكد اذتٌ ٌٖأ إٕ حٝح ايطكٝف١، يف اذتانِ
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ٍٛا  عٓ٘ ادتُٝع ْكٌ ٚقد إخبازٙ، ٚال إطالع٘ دٕٚ َٔ ايطكٝف١ يف ارتًٝف١ تعٝني بأَس بت
 غٗس.أ عد٠ إىل ايبٝع١ َٔ ٚاَتٓع ذيو، ع٢ً عاتبِٗ ٘أٍْ

 ٚاضح١ ناْت إذا حت٢ ــ ايتازخي١ٝ ٚايٓصٛص ايٛقا٥ع ي١دال ٜطًب ٚقد
 ،حٝٓ٘ يف خازدًا األحداخ َطسح يف هلا املال٥ِ األثس تستٝب عدّ ــ ٚصسحي١
 الحكًا. األحداخ َٔ اتفل َا ٜال٥ِ مبا دالالتٗا فتحذِ

**** 
 )ع( ايبٝت أٌٖ غإٔ يف املأثٛز٠ ايٓصٛص غإٔ يف نجريًا ٚقعت ظاٖس٠ ٖرٙ

 َدزض١ يٍْ٘ص حٝح ،ــ أٜطًا ايػدٜس خطب١ ضُٔ يف زٟٚ ٚايرٟ ـ ايجكًني حدٜح َجٌ
 خالٍ َٔ ــ بٛضٛح اذتدٜح ٜفٝد بُٝٓا ،ايبٝت( أٌٖ ١)حمٍب َطت٣ٛ إىل ارتًفا٤
 حمدٚدٜٔ أفساد ٚدٛد ٜكتطٞ َا ٖٚٛ ايطالي١، َٔ عص١ُ أِْٗ ــ بايهتاب قسِْٗ

 بهاًَٗا عػري٠ ٖٚد٣ ٚعًِ صالح ضُإ املعكٍٛ غري َٔ إذ ؛ايصف١ بٗرٙ ٜهْٕٛٛ
ٌٍ ايرٟ املٛقع ٜهٔ مل يهٔ ،!!األشَإ اَتداد ع٢ً  ايٓيب بعد ايبٝت( أٌٖ) فٝ٘ ُأح

 .)ص( ايٓيب يعرت٠ احملب١ َطت٣ٛ ع٢ً ادتُٗٛز ي٘فٍٓص ،املع٢ٓ هلرا َال٥ًُا )ص(
 ايعًُٞ ايتُٝص َٔ املال٥ِ ٛقعامل عٔ )ع( ايبٝت أٌٖ تػٝٝب أد٣ يكد

 ٖٚٛ ،ٜٚطس بطٗٛي١ حمطٛض١ ظاٖس٠ إىل ٚايطٝاضٞ االهلٞ ايتطدٜدٚ املعٟٓٛٚ
ًّ ايٓصٛص إُٖاٍ  نُا ،صٝاغاتٗا ٚختفٝف ،ٚتكطٝعٗا ،طسقٗا ٚق١ً ،بِٗ ك١املتع

 ،)ص( ايٓيب بعد ايٛقا٥ع ضري ٜال٥ِ مبا َفاُٖٝٗا ٚتٛدٝ٘ َدايًٝٗا تأٌٜٚ إىل ٣أٍد
 عًٝ٘ تعسض إٔ ٜٓبػٞ ايرٟ احملهِ األصٌ ٖٛ ٚقع َا اعتباز أضاع ع٢ً

 األحادٜح.
 ٚايٓصٛص ايٛقا٥ع تًو َٔ مج١ً تبك٢ إٔ ضبحاْ٘ اهلل غا٤ ذيو َع يهٔ

 :ُٖٗاأ َٔ ،يعٛاٌَ حمفٛظ١
 خطب٘ يف املؤَٓني أَري ذيو فعٌ نُا ؛)ع( تايبٝ أٌٖ قبٌ َٔ إحٝا٥ٗا ــ1
 ٚأندٚا ايٓصٛص ٖرٙ زٚٚا إذ )ع( ذزٜت٘ فعٌ ذيو َٚجٌ ،ايبالغ١ ْٗر يف اجملُٛع١

 .عًٝٗا
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 دص٤ً فهاْت ،ايػدٜس نحادث١ ١مجاٖريٍٜ ١تازخيٍٝ ٚقا٥ع يف بعطٗا ٚقٛع ــ2 
 يف ٖػاّ نابٔ ايطري صحابأ بعض فتعٍط ٕإٚ ،)ص( ايٓيب ضري٠ َٔ ًاَػٗٛد
 .حرفٗا يف ايٓب١ٜٛ ايطري٠

  ٕأ َع٘ بٛاأ ُٗٛزادت َٔ ايعًِ أٌٖ َٔ فسٜل يف اإلْصاف زٚح ٚدٛد ــ3 
 يًجسات َـكبٍٛ غـري ْـهازًاإ ٚددٚٙ ِْٗأل ؛فٝٗا ٜػههٛا ٚأ اذتادثـ١ ٖـرٙ صٌأ ٜٓفٛا

 املٛاشٜٔ ٔع ازخًاص سٚدًاٚخ ،١ايٓبٜٛ ايطري٠ عٔ احملفٛظ ٚاذتدٜجٞ ايتازخيٞ
 نٞ ؛َٜٔططٍس َفادٖا عٔ صسفٖٛا ٍِْٗأ ع٢ً .ٚتٛثٝكٗا حادٜحاأل زٚا١ٜ يف ايع١ًُٝ

ٌٍ ع٢ً ارتالف١ ١غسعٍٝ متٍظ ال  .حاٍ ن

 ،ضبِٗ خالٍ َٔ ــ َبهسًا )ع( ايبٝت ألٌٖ ايعدا٤ األَٜٛني ْصب ٍٕإ ــ4
ٌٍ زٍد إىل ٣أٍد ــ ذيو ع٢ً ايصحاب١ نساٙإ ىلإ ٚضعِٝٗ ،ٚتهفريِٖ  بعض َٔ فع
 غإٔ يف ٚقاص أبٞ بٔ ضعد ٔع زٟٚ فُٝا ذيو ْالحظ نُا ،الحكًا ايصحاب١

 .(1)ايصحٝح يف َطًِ زٚاٙ نُا ،)ع( املؤَٓني َريأ فطا٥ٌ
 

 

                                                

 ايطٝطتاْٞ/خمطٛط(. باقس حمُد يًطٝد ايطالّ عًِٝٗ ايبٝت أٌٖ )اصطفا٤ ضًط١ً: َٔ بتصسف َتكبظ (1)
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 ايػدٜس ٚاقع١
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َٓ  احلدٜح: دالي١ ٌٚيٓتأ

 َؤندتني: داليتني ٜتطُٔ فاحلدٜح
 حدٜح َٔ اخلطب١ تطُٓت٘ َا خالٍ َٔ يًػا١ٜ بايػ١ دالي١ األٚىل: ايدالي١

ًّ زٚاٜت٘ زتتهٓس حدٜح ايجكًني ٚحدٜح ،ايجكًني  حمهّٛ د٠َتعٓد خبازأ يف ١َطتك
 ضٝام يف أيكاٙ )ص( ٘أْ االخباز تًو يف ٜرنس مل أْ٘ مبع٢ٓ ــ ٚاعتبازٖا تٗابصٓخ
 أحادٜح يف زٟٚ َا ٚفل ١ايػدٜسٜٓ اخلطب١ ضٝام يف أٜطّا جا٤ ٘ٚيهٓٓ ــ، حمدد٠ خطب١

 بػس، أْا فإمنا ايٓاع: أٜٗا بعد أَا)) قاٍ: )ص( إْ٘ حٝح ٚاعتبازٖا تٗابصٓخ حمهّٛ
 ذنس ثِ ،((ثكًني فٝهِ تازى ٞٚإْ فأجٝب٘، ٚجٌ عص زبٞ زضٍٛ ٜأتٝين إٔ ٜٛغو
 بٝت٘(. أٌٖ ٚعرتت٘ تعاىل اهلل )نتاب

ٕٓ ؛يًػا١ٜ )ع( ايبٝت ألٌٖ عع١ُٝ َها١ْ عٔ ٜٓبئ املطُٕٛ ٖٚرا  ايكسإٓ أل
 ع٢ً املػتٌُ اخلًل إىل ايدٜٔ ٖرا يف تعاىل اهلل ٚزضاي١ اإلضالّ أٓع ٖٛ ايهسِٜ
 ٚايرنس ،املبني ايٓٛز ٖٚٛ األ١َ، إىل زضٛاّل )ص( ايسضٍٛ نإ ٚب٘ ايدٜٔ تعايِٝ

 ،ْفط٘ ايكسإٓ يف عٓ٘ جا٤ت اييت األٚصاف عػسات إىل ،ايبٝٓات ٚاآلٜات ،احلهِٝ
 اهلل صف٠ٛ أِْٗ ع٢ً ٜدٍٚ عع١ُٝ َها١ْ عٔ ٓبئُٜ ب٘ )ع( ايبٝت أٌٖ فكسٕ

 ايتطدٜد )أٟ ٟاملعٓٛ أٚ ايعًُٞ اجلاْب يف ضٛا٤ ؛األ١َ ٖرٙ َٔ ٚاملصطفني
 )ص( عًُٗا اييت ايصٝػ١ َجٌ ؛أخس٣ غٛاٖد ذيو دؤُٜٜٓ نُا ٚايطٝاضٞ. اإلهلٞ(،
 حمُد ع٢ً ٚبازى ٚتسحِ صٌ ايًِٗ)) ايصخٝخني: يف نُا عًٝ٘ ايصال٠ يف يًصخاب١

 إٔ عًِ ٚقد ،((إبساِٖٝ ٚآٍ إبساِٖٝ ع٢ً ٚبازنت ٚتسمحت صًٝت نُا حمُد ٚآٍ
 ٚاحلهِ ابايهت بإتٝاِْٗ نإ إبساِٖٝ آٍ ع٢ً ٚبسنات٘ ٚزمحت٘ ضبخاْ٘ اهلل صال٠
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ِّر تعاىل: قاٍ نُا ٚاملًو، َٕ َأ ٢ًَ ايَّاَع َِٜخُطُدٚ ُِ ََا َع ُٖ ُ٘ آَتا َّـ ٘ٔ َٔٔ اي ًٔ َٓا َفَكِد َفِط ِٝ  آَت
ٍَ َِ آ ٖٝٔ ١ََُ اِئهَتاَب ِإِبَسا ُِٖ َٚاِئخِه َٓا ِٝ ًِّها َٚآَت ُّا ُّ  .(1)دَعٔعٝ

ٕٓ َع ــ ايجكًني ضُٔ يف ْفط٘ ٜرنس مل )ص( أْ٘ ًفتامل َٚٔ َٓ ومتٓط أ  ١األ
 حاٍ إىل ْاظس ٘ألْٓ إال ذيو ٚيٝظ ،ــ حٝات٘ يف نُا ممات٘ يف ضسٚزٟ )ص( بايٓيٓب
 ِٖٚ فِٝٗ ٌَتُٓج فٗٛ ت٘،ٚبطٓٓ ب٘ هّامتٓط ٜهٕٛ )ع( بٝت٘ بأٌٖ وٚايتُٓط ٚفات٘،
 ي٘. اَتداد

ٕٓ ايجا١ْٝ: ايدالي١ ٞٓ ٖٛ )ع( عًّٝا أ ٌٓ ٚي  ي٘. ّاٚيٝٓ )ص( ايٓيب نإ َٔ ن
 ايعاّ، ايعسف يف ٜطتعٌُ ٜصاٍ ٚال ،ٚايًػ١ ايعسف يف َعسٚف َع٢ٓ ٚايٛال٤

 اخس٣. يدٚي١ أٚ ١املعٓٝٓ ايطٝاض١ٝ يًج١ٗ أٚ يًدٚي١ بايٛال٤ َدٜٔ فالّْا إٕ :ٜكاٍ نُا
 ايٛاحد٠، ايعػري٠ أفساد بني ايٛال٤ ٚحدٜجّا قدميّا إطالق٘ َٛازد أٚضذ َٚٔ

ٕٓ :َٚعٓاٙ  مجًتٗا َٚٔ ٚظٗسّا، ٚعّْٛا ٢ٓمح ٜٚهٕٛ اآلخس، ايبعض ٜتٛىل بعطِٗ أ
 تهفٌ َٔ ع٢ً ايٛال١ٜ طالمإ مجًتٗا َٚٔ ملتعدد٠،ا ايعػا٥س بني بايتخايف ايٛال٤
 ي٘. ٣ٜٚتصٓد أَسٙ ًٜٞ ألْٓ٘ ؛ايطفٌ غٛؤٕ

 نُا املؤَٓني بني ايٛال٤ َٔ ايهسِٜ ايكسإٓ آٜات يف جا٤ َا ايباب ٖرا َٚٔ
َٔامُلَٚر :تعاىل قاٍ َُٕٓؤ  ٚاحد٠ نجُاع١ أِْٗ فاملساد .(2)دٍضِعَب ا٤َُٝٔيِٚأ ُُِٗطِعَب ٛ

 ايباب ٖرا َٚٔ بِٝٓٗ، املػرتى ايصالح ع٢ً ٜٚتعإْٚٛ ببعض، بعطِٗ ٜتصٌ
 املَٛٓني َٔ اهلل نتاب يف ببعض ٚىلأ بعطِٗر األزحاّ: أٚيٞ إٔ َٔ جا٤ َا أٜطّا

 املؤَٓني إٔ نُا ،(4) داملؤَٓني ٚيٞ ٚاهللر :جا٤ أٜطّا املع٢ٓ ٚبٗرا ،(3)داملٗاجسٜٔ

 .(5)داهلل أٚيٝا٤ إ أالر :تعاىل قاٍ نُا أٜطّا تعاىل اهلل أٚيٝا٤ ِٖ

                                                

 .54: ايٓطا٤( 1)

 .71: ايتٛب١( 2)
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 .68: آٍ عُسإ( 4)
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 احلطٞ االتصاٍ ٜعين نإ ٘يهٓٓ صاٍ،االٓت َٔ أصً٘ يف ايٛال٤ إٔ ٜٚبدٚ
 إىل عُِ ٘ٚيهٓٓ َتصاّل، بعدٙ ٜكع نإ إذا ٖرا( ًٜٞ ايػ٤ٞ )ٖرا ٜكاٍ: حٝح

 ١،املعَٜٓٛ َٛزاأل إىل ١احلطٝٓ َٛزاأل َٔ ايًػ١ جتدٓز قاعد٠ ع٢ً املعٟٓٛ االتصاٍ
َٕ  ٚحاَٝ٘، ٚظٗسٙ عْٛ٘ ٜٚهٕٛ ،أَسٙ ًٜٞ فٗٛ ،ببعض صٌََت األٚيٝا٤ بعض فهأ

 اآلخسٜٔ. َٔ ب٘ أٚىل ٜهٕٛ ٚبريو
 ٖٚٛ ،ايطسفني بني قا١ُ٥ خاص١ ٚغٝج١ فٗٛ ٚاضذ، ايٛال٤ َع٢ٓ فإٕ ٚعًٝ٘

 َٔ ايًػ١ نتب يف ذنس َا إٔ ٜعٗس ٚبريو ،ايٛال٤ َٛزاد مجٝع ٜػٌُ عاّ َع٢ٓ
ٍٕ ٍٕ يٝطت َتعدد٠ َعا ِٓ ،احلًٝف :َجٌ ؛ي٘ َصدام بعطٗا بٌ ،حكٝك١ ي٘ َعا  ،ٚايع

ٕٓ ؛ٚاحملب١ ،ايٓصس٠ :َجٌ ،يٛاشّ ٚبعطٗا  ،ايٛغٝج١ تًو يٛاشّ َٔ ٚاحملب١ ايٓصس٠ فإ
 ٖرا .يٛاشَٗا ٚأ َعاْٝٗا مبصادٜل االيفاظ تفطري ايًػ١ نتب عاد٠ ٕأ املعسٚف َٚٔ

 احلدٜح. يف ايٛال٤ َع٢ٓ أصٌ ٔع
 ٚزضٛي٘ ضبخاْ٘ اهلل بني قا١ُ٥ ٚغٝج١ ٖٓاى ٕأ ٜفٝد احلدٜح فإ ٚعًٝ٘

ٕٓ ،ناف١ املؤَٓني ٚبني )ع( عًٞ َاّٚاإل )ص(  اعتكادّا ساعٖٛاُٜ ِٕأ املؤَٓني ع٢ً ٚأ
 ٚضًٛنّا.

 .تٛضٝذ شٜاد٠ اىل حيتاج ٖٚرا ؟ذيو يف املٓعٛز ايٛال٤ ْٛع ٖٛ َا ،يهٔ
 ْٛعني: ع٢ً ايٛال٤ ٕأ ذيو

ٌٓ ٜهٕٛ إٔ ب٘ ٚاملساد املتهافئ، ايٛال٤ ــ 1  ايٛال٤ َٔ ايٛال٤ طسيف َٔ يه
 املؤَٓني. بني ٚايٛال٤ ،ايعػري٠ أفساد بني ايٛال٤ يف نُا ،جتاٖ٘ يآلخس َا َجٌ يآلخس
 نايكساب١ َػرتن١ بصف١ تجبت ألْٗا ؛ايكبٌٝ ٖرا َٔ ٖٞ ايعا١َ ايٛال٤ات ٚنٌ
 ميإ.ٚاإل

 َٔ باآلخس أٚىل ايٛال٤ طسيف أحد ٜهٕٛ إٔ ب٘ ٚاملساد املدتًف، ايٛال٤ ــ 2
 خاص١ بصف١ ايطسفني ألحد ايجابت اخلاص ايٛال٤ غإٔ ٖٚرا ايعهظ، دٕٚ ْفط٘

ُّر جا٤: حٝح األ١َ ع٢ً )ص( ايٓيب ٚال٤ يف نُا ٖٚرا ب٘، َِٚي٢ ايَّٓٔب ٓٔنَي َأ َٔ ُُِؤ  ٔباِي
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ِٔ َٔ ِِ ِٗ  فِٗ  )ص( ايٓيب إىل بايٓطب١ نريو يٝطٛا املؤَٓني ٕأ املعًّٛ َٚٔ ،(1)دَأُْفٔط

 مناٚإ عًِٝٗ، يًٛال١ٜ َال١ُ٥ حكٛم هلِ نإ ٚإٕ ْفط٘، َٔ )ص( ب٘ أٚىل يٝطٛا
 بصفت٘ ٖٛ ُاإْٓ )ص( يًٓيب املؤَٓني ٚال٤ ٕٓأ ج١ٗ َٔ خمتًفّا )ص( َع٘ ايٛال٤ نإ

 ٚنريو اإلميإ، ٖٞٚ عا١َ يصف١ ٖٛ فإمنا يًُؤَٓني )ص( ايٓيب ٚال٤ ٚأَا ،اخلاص١
 هلل ثايح ٖٓاى ٚيٝظ خمتًف ٚال٤ فٗٛ ايٓاع ع٢ً ضبخاْ٘ اهلل ٚال٤ يف احلاٍ

 ايٛال٤. ٖرا يف )ص( ٚزضٛي٘
 ايٛال٤ ففٞ تفاٚت، َع ٚيهٔ ايٓصس٠ حٓل ايٛال٤ٜٔ نال ع٢ً ٜٚرتتب

 فٝهٕٛ املدتًف ايٛال٤ يف ٚأَا ،َتهافئ حنٛ ع٢ً يبعض بعض ْصس٠ ٕٜٛه املتهافئ
 )ص(، نايٓيب ايٛال٤ يف األع٢ً ايطسف مبخٛز١ٜ ٜهٕٛ أْ٘ إال أٜطّا، ستٓاص ٖٓاى
 أٚيٜٛت٘ ع٢ً َب١ٝٓ ممٝص٠ ْصس٠ )ص( ايٓيب ٜٓصسٚا إٔ املؤَٓني ع٢ً ٚجب ثِ َٚٔ

ًَُ٘، ٚقٝادت٘ احلل جب١ٗ حمٛز )ص( ألْ٘ ؛ْفطِٗأ َٔ هلِ )ص(  تعاىل: قاٍ نُا َٚع
َٕ ََار ٌِ َنا ِٖ َُٔد١َٜٔٓ ٔيَأ ِٔ اِي ََ َٚ ِٛ َُِٗح َٔ َي َُّفٛا َإٔ اِيَأِعَسأب َٔٓ ٍِ َعٔ ََٜتَد ٘ٔ زَُّضٛ َّـ  ََٚيا اي

ِِ َِٜسَغُبٛا ِٗ ٘ٔ.. َعٔ ٔبَأُْفٔط  .(2)دَِّفٔط

ٕٓ نُا  َعادا٠ ٚيهٔ ايٛال٤ٜٔ، نال ع٢ً ٜرتتب يألعدا٤ أٜطّا ايعدا٤ أ
 ع٢ً فإٕ ثِ َٚٔ املتهافئ، ايٛال٤ يف َتُاثٌ بٓخٛ ٜهٕٛ بعض ألعدا٤ بعطِٗ

 ايٛال٤ يف ٚأَا عِٓٗ، عدٚاِْٗ ٜٚدفع آخس بعض أعدا٤ بعطِٗ ٜعادٟ إٔ َٓنياملؤ
 يف غدد ثِ َٚٔ ايٛال٤، يف األع٢ً ايطسف َعادا٠ ٖٛ ايعدا٤ حمٛز فٝهٕٛ املدتًف

ِِر تعاىل: قاٍ نُا )ص( ٚزضٛي٘ تعاىل اهلل َعادا٠ ع٢ً اآلٜات ُُٛا َأَي ًَ ُ٘ َِٜع  ََٔ َأَّ
َ٘ َُٜخأدٔد َّـ َّ ََُ٘ٚزُضَٛي اي ُ٘ َفَأ َِ َْاَز َي َّ َٗ َٗا َخأيّدا َج ُٟ َذٔيَو ٔفٝ ُِ اِئدِص  ٚاحملآد٠ ،(3)داِيَعٔعٝ

 ٚاملعادا٠. ٚاحملازب١ املػاق١ :ٖٞ ــ قٌٝ فُٝا ــ
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 يف )ع( عًٞ َاّيإل املؤَٓني بٛال٤ املساد إٔ تطذٜ ذيو إىل االيتفات ٚبعد
 ايكا٥ِ ايعاّ ايٛال٤ ٚيٝظ )ص( ٚزضٛي٘ تعاىل باهلل اخلاص ايٛال٤ ٖٛ اخلطب١ ٖرٙ
 َتهافئ. بػهٌ املؤَٓني بني

 جيد ابٚاخلط املػٗد ٖرا ع٢ً ٜكف َٔ فهٌ يًػا١ٜ، ٚاضذ ٖرا إٔ ٚأعتكد
 َٓنياملؤ بني ايعاّ ٚاإلميإ ايٛال٤ إثبات ٖٛ يٝظ ايهالّ ٖرا دالي١ إٔ ٌَٓتأ بأد٢ْ

 اهلل َع فٝٗا اغرتى )ع( ي٘ خصٛص١ٝ حنٛ ٖٛ بٌ ايٓاع، عا١َ َع )ع( عًٞ غإٔ يف
 املؤَٓني. ضا٥س عٔ بٗا صٚمتٝٓ )ص( ٚايٓيب ضبخاْ٘

 ١ٗ.َٓٓب خازجي١ٚ َٚكا١َٝ يفع١ٝ قسا٥ٔ ذيو ٜٚٛضذ
 ايًفع١ٝ: ايكسا٥ٔ فُٔ

 ٕفإ ،((ْفطهِأ َٔ بهِ أٚىل أيطت)) بكٛي٘: ٚال٥٘ إلثبات ايتُٗٝد ــ 1
 دٕٚ ايػدص أَس ًٜٞ َٔ مبع٢ٓ إال املٛىل ٚيٝظ ايٛال٤، َٔ تفطٌٝ أفعٌ األٚي١ٜٛ
 تعاىل: قٛي٘ يف األزحاّ أٚيٞ غإٔ يف األٚىل أطًل ٚقد َِٓٗ، ب٘ أٚىل فٗٛ اآلخسٜٔ

ِّ َُٚأُٚيٛر ِِ اِيَأِزَحا ُٗ َِٚي٢ َبِعُط ٘ٔ ٔنَتأب ٔفٞ ٔبَبِعٍض َأ َّـ  املساد إٔ ع٢ً فدٍ ٚعًٝ٘ ،(1)داي

 أْفطِٗ. َٔ باملؤَٓني أٚىل نإ َٔ بايٛيٞ
 عًٞ اإلَاّ ٚٚال٤ )ص( ايسضٍٛ ٚال٤ ــ ايٛال٤ٜٔ بني املالش١َ جعٌ ــ 2

 ((َٛالٙ)) َٔ املفّٗٛ فإٕ ،((َٛالٙ عًٞ فٗرا َٛالٙ نٓت َٔ)) )ص( قٛي٘ يف ــ: )ع(
 ،((أْفطهِ َٔ بهِ أٚىل أيطت)) )ص(: ي٘ اخلاص ايٛال٤ ٖٛ )ص( ايٓيب غإٔ يف
 ٚاضذ. ٖٛ نُا أٜطّا، )ع( املؤَٓني ألَري اخلاص ايٛال٤ جعٌ املفّٗٛ ٝهٕٛف

 َع ضبخاْ٘ اهلل ٚال٤ تفصٝاّل األنجس احلدٜح أيفاظ بعض يف ذنس ٚقد ــ 3
 ايٛال٤ ٖٛ أٜطّا املؤَٓني َٛىل ضبخاْ٘ نْٛ٘ َٔ ٚاملفّٗٛ أٜطّا، ايسضٍٛ ٚال٤

 ضبخاْ٘ ٚاالٙ َٔ ٜٛايٕٛ فِٗ ،املؤَٓني َع ايٛال٤ حمٛز ٖٛ ضبخاْ٘ فإْ٘ املدتًف،
 اإلَاّ َع اخلاص ايٛال٤ فِٗ ع٢ً ٜطاعد َا أٜطّا ذيو ٚيف عاداٙ، َٔ ٜٚعادٕٚ

 )ع(. املؤَٓني أَري
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ٍِ ايًِٗ)) قٛي٘: ثِ ــ 4  أَري اإلَاّ إٔ يف ظاْٖس ((عاداٙ َٔ ٚعأد ٚاالٙ َٔ ٚا
 فٝٗا، األع٢ً طسفاي ٖٚٛ ايعالق١، ٖرٙ يف ٚايعدا٤ ايٛال٤ حمٛز ٖٛ )ع( املؤَٓني
 بعطِٗ املؤَٓني ٚال٤ يف نُا ايتهافؤ عالق١ ٖٞ املؤَٓني ٚبني بٝٓ٘ ايعالق١ ٚيٝطت

 .ايٛال٤ ايعدا٤ يف حمٛزّا )ع( جيعًٛٙ إٔ فعًِٝٗ ،بعض َع
 ٗاأيفاظ حبطب خلطب١ا إٔ َٔ ٙذنس إٔ َٔ تكدّ َا نً٘ ذيو ٚقبٌ ــ 5

 اهلل بهتاب بايتُطو األَس املػتٌُ ايجكًني حدٜح تتطُٓ قد تفصٝاّل األنجس
 ععِٝ َع٢ٓ يًهتاب قسّٜٓا ثكاّل بعدٙ )ع( ايعرت٠ ٚجعٌ بٝت٘، أٌٖ ٚبعرتت٘ ضبخاْ٘

 ٖٞ اييت اخلًل إىل ضبخاْ٘ اهلل زضاي١ ٖٛ ايهسِٜ ايكسإٓ ألٕ تكدّ؛ نُا يًػا١ٜ
 اهلل تعايِٝ ع٢ً حتتٟٛ ٖٚٞ ٚديًٝٗا، ايسضاي١ ٚحمكل َٚدازٙ اإلضالّ أضاع
 ايٛال٤ ٜٓعني ايطالي١ َٔ ٚعص١ُ ايهتاب قسٜٔ ايعرت٠ فجعٌ اخلًل، إىل ضبخاْ٘
 ال٤ايٛ ٜال٥ِ ٚال ،يًٛال٤ حمٛزّا ٜٚهْٕٛٛ )ع( ايبٝت أٌٖ فٝ٘ ٜتصدز ايرٟ اخلآص

 بايػّا. ٚضٛحّا ٚاضذ ٖٚرا ،املؤَٓني بني املتهافئ ايعاّ
 ايطٝاضٞ ايٛال٤ ٜتجاٚش ٚايعرت٠ ايهتاب بني ِٕسايَك ٖرا َفاد ٕأ ذنسْا بٌ

 ٜعطٞ مبا مجٝعّا ٚاحلهِ ٚايتطدٜد ايعًِ يف )ع( ايبٝت أٌٖ صمتٝٓ ٜطتبطٔ َا إىل
 املٛاال٠ حد إىل ايهالّ ٖرا مبفاد ايتٓصٍ ٜصذ فهٝف األ١َ، ٖرٙ َٔ اصطفا٤ِٖ

 ؟املطًُني بني ايعا١َ
 احلكٝك١ يف ٜاٙإ َٛاالتِٗ ٚجٛب )ع( يالَاّ ؤَٓنيامل ٚال٤ ذنس فٝهٕٛ ٚعًٝ٘

 ال خصٛص١ٝ ٚتًو يًهتاب، املتُِ ايجكٌ ِٖ بعدٙ )ع( ايبٝت أٌٖ نٕٛ َٔ فسعّا
 ٚفا٥ٗا اخلطب١ ٖرٙ يف ْاظس ٟٓأ ع٢ً ًٜتبظ فهٝف اال١َ، َٔ غريِٖ أحد ٜػازنِٗ

 .(1)؟)ع( عًٞ يالَاّ اخلاص بايٛال٤
 

 

                                                

 ايطٝطتاْٞ/خمطٛط(. باقس حمُد يًطٝد ايطالّ عًِٝٗ ايبٝت أٌٖ )اصطفا٤ ضًط١ً: َٔ بتصسف َتكبظ (1)



 

 

 ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ
 ايػدٜس ٚاقع١

(3) 
 ارتاص ايٛال٤ ع٢ً ايػدٜس رتطب١ ايًفظ١ٝ ايدالي١ ــ باجياش ــ أٚضشٓا يكد

 املطًُني بني ٚاحملٛز ايكطب ٖٛ (ع) أْ٘ ٜعين ايرٟ املطًُني، ع٢ً (ع) عًٞ يالَاّ
 .(ص) ايٓيب ٚفا٠ غدا٠

 ْظريٖا ٚأ ايٛاقع١ َع املعاٜػ١ ٚد٘ ع٢ً ارتطب١ َؤد٣ اختباز
 َعاٜػ١ بافرتاض سكٝكٞ بػهٌ ارتطب١ َؤّد٣ خيترب ٕأ ْطإيإل ٚميهٔ

 يف اير١ٖٝٓ باالختبازات ٚاالضتعا١ْ .ٜػبٗ٘ َا أٚ فٝ٘ ارتطب١ أيكٝت ايرٟ املػٗد
 مبالسظ١ ٜظٗس نُا ايعًِ أٌٖ بني زا٥ذ١ ع١ًُٝ أدا٠ ٚايهالّ ايه١ًُ  َديٍٛ َعسف١

 .ٚاالصٍٛ ايفك٘ عًِ يف ايسا٥ذ١ ايع١ًُٝ األدٚات
 ملػٗدٙ َعاٜػًا نإ إذا إال إيٝٗا اإلْطإ ٜٓتب٘ ال دالالت يًهالّ ألٕ ٚذيو

 بٗا، ْبت٢ً اييت ايعسف١ٝ ارتطابات فِٗ غإٔ يف بأْفطٓا ذيو صتد نُا ،بأدٛا٥٘ ستاطًا
 َػٗدٙ ٜعاٜؼ ال ألْ٘ ايهالّ َديٍٛ إىل ايٓاع بعض ٜٓتكٌ ال قد أْ٘ صتد سٝح

 .ذٖٓ٘ يف ٚأدٛا٤ٙ
 ٜطع٢ إٔ تازخيٞ ادتُاعٞ ْص َع ايتعاٌَ عٓد ايطسٚزٟ َٔ فإٕ ٚعًٝ٘

 داليت٘ ٚاختباز فٝ٘، ساضس نأْ٘ ست٢ ايٓص فٝ٘ أيكٞ ايرٟ املػٗد َعاٜػ١ إىل املس٤
 ذٖٔ يف دالالتٗا حيّفص ايطسٜك١ بٗرٙ ايهالّ دالي١ اختباز ألٕ ذيو، خالٍ َٔ

 شَإ يف أيكٞ نٓص ــ زتّسد٠  ْظس٠ ّايهال إىل ايٓظس إٔ نُا ٚٚدداْ٘، االْطإ
 ٚغٝاب ايٓص، َدايٌٝ بتُاّ اإلْطإ غعٛز عدّ إىل ٜؤدٟ ــ آخسٜٔ قّٛ إىل ضابل
 ايٓص أزاد اييت ايسضاي١ عٔ غفًت٘ ٜٛدب قد مبا ذٖٓ٘، عٔ ايدالي١ٝ عٓاصسٙ بعض

 تأٌَ يف َٚػٗٛد ٚاضح َع٢ٓ ٖٚرا ي٘، ٚاملٓظٛزٜٔ ب٘ املداطبني إىل إٜصاهلا
 .عاّ بػهٌ ايتازخي١ٝ ٛاٍاألق

 :أضًٛبإ ٖٓاى املكرتح االختبازاذتٞ َكاّ ٚيف



 

 

 َٚا ايػدٜس ٚاقع١ َػٗد يف آْراى سطٛزْا ْفرتض إٔ :االٍٚ األضًٛب
 ْفِٗ نّٓا َاذا ْٚتأٌَ بعدٖا، اذتٛادخ َٔ ٚقع َٚا (ص) ايٓيب ٚفا٠ ست٢ بعدٖا

 .ارتطب١ ٖرٙ ض٤ٛ يف ْٚصٓع
 :ًٜٞ َا إذٕ فًٓفسض

 ٜٓع٢ (ص) ٚمسعٓاٙ ارتطب١، ٖرٙ ٚسطسْا (ص) ايٓيب شَإ يف نٓا آْا ــ1
 عٓد) ٚاالعتصاّ ايتُطو عًٝهِ إٕ :ٜكٍٛ ٖٚٛ َٛت٘ قسب عٔ ٚخيرب إيٝٓا، ْفط٘

 َٔ عص١ُ فإُْٗا تفازقُٖٛا؛ فال بٝيت، ٚبأٌٖ تعاىل اهلل بهتاب (ٚايػب١ٗ ارتالف
 عًٞ نإ َٛالٙ نٓت َٔ فإٕ يعدٚٙ، ٠ٚاملعادا (ع) يعًٞ باملٛاال٠ عًٝهِ ٚ ايطالي١،

        .َٛالٙ
ِّ ــ2  (ص) فإْ٘ فعاًل، ذيو ٚقع نُا (ص) ايٓيب تٛيف ْٚصف غٗسٜٔ بعد ث

 َٔ ٚايعػسٜٔ ايجأَ يف ٚتٛيف اذتذ١ ذٟ َٔ عػس ايجأَ يف ايػدٜس خطب١ خطب
 .1ًَٜٛا ٚضبعني ْٝف َٔ انجس ارتطب١ بعد سٝات٘ َٔ ٜتذاٚش فًِ ذيو، بعد صفس غٗس

 فسم إىل  ٚاْكطاَِٗ املطًُني،  بني ٚارتالف ايفت١ٓ  ٚقٛع يٓفرتض ثِ ــ3
 اآلخس، ٜٛايٝ٘ َٔ غري ٚمجاع١ ٚسصب فسٜل نٌ ٜٛايٞ ٚمجاعات، ٚأسصاب
 .بِٝٓٗ ايكتاٍ أٚ يبعض، بعطِٗ تعسض إىل ذيو أد٣ قد ٚ بعطًا، بعطِٗ ٜٚعادٟ

 ٖرٙ إسد٣ يف ناْٛا (ّايطال عًِٝٗ) عًًٝا ٚاإلَاّ ايبٝت أٌٖ إٔ ٚيٓفرتض ــ4
 آخسٕٚ اختر بُٝٓا ٜٚٛايِْٛٗ، بِٗ ٜتُطهٕٛ املطًُني َٔ مجاع١ ٚسٛهلِ ايفسم،

 (ع)إْ٘ ٜٚكٛيٕٛ َع٘، َٚٔ (ع) عًًٝا ٜٚعادٕٚ دْٚ٘، َٔ ٜٛايِْٛٗ آخسٜٔ أٚيٝا٤
 .ايطًِٝ ايطبٌٝ عٔ ٚعدٍ ٚاذته١ُ، ٚاذتل ايسغد أخطأ

 ــ :قٌ أٚ املػٗد؟ ٖرا يف ٦ٓٝرس فاعًني نٓا تس٣ فُا نً٘، ذيو فسصٓا فإذا
 ٚايطًِٝ؟ ايساغد املٛقف  حتدٜد يف ارتطب١ ٖرٙ َٔ ضٓفِٗ نٓا َاذا ــ أدّم بتعبري

                                                

 .َٜٛا(٨٤) اٟ ،أغٗس ثالث١ سدٚد املد٠ ناْت الٍٚا زبٝع غٗس يف (ص) ٚفات٘ ناْت ٚيٛ (1)



 

 

 ايبٝت أٌٖ خًف املطًِ ٜطري إٔ َكتطاٖا َٔ إٔ يف أسدْا ٜػو نإ  ٌٖ
 ٜكٛدٕٚ ايرٜٔ نإ أًٜا ٜٚكٛدْٚٗا فٝٗا ٜهْٕٛٛ اييت ادتُاع١ َع ٜٚهٕٛ ،(ع) ٚعًٞ
 عددِٖ؟ نإ ٚأًّٜا ٜٚٛايْٛٗا ايف٦ات ضا٥س

 أٌٖ إىل االْطُاّ ٚدٛب ع٢ً هلا دالي١ ال ارتطب١ ٖرٙ إٔ ضٓكٍٛ نّٓا أّ
 ي٘ بايٛال٤ أَست قد ناْت ٚإٕ ألّْٗا َٚعِٗ؛ َع٘ َٚٔ (ع) عًٞ ٚاإلَاّ ايبٝت

 ْتشس٣ إٔ ٚدب اختًفٛا فإذا بِٝٓٗ، فُٝا أٚيٝا٤ نًِٗ املؤَٓني ٚيهٔ َٚٛاالت٘،
 ْٚعتصٍ ايػب١ٗ، عٓد ْتٛقف إٔ فعًٝٓا ْػدص٘ مل ٚإذا نإ، فسٜل أٟ َع اذتل

 فٝشًب؟ ضسع ٚال فرينب، ظٗس ال ايًبٕٛ نابٔ فٝٗا ْهٕٛ ٚ ايفت١ٓ،
ّٕ أعتكد ال ّٛز أسدًا أ ٌَّ املػٗد، ٖرا يٓفط٘ ص َّاًل املٛضٛع ٚتأ  سكٝكًّٝا تأ

ّٟ عٔ َتذسدًا َٓصفًا،  َكتط٢ َٔ إٔ كٜٔطتٝ ٖٚٛ إال َطبك١، اعتكادات أٚ ٍَٝٛ أ
 َٔ غريٙ دٕٚ فٝٛايٝ٘  (ع) عًٞ ٚاإلَاّ ايبٝت بأٌٖ ٜتُطو إٔ ارتطب١ ٖرٙ

 .ٚايف٦ات ايػدصٝات
 ايعاّ ايٛال٤ ع٢ً ايتأنٝد يٝظ  ارتطب١ ٖرٙ َٔ املفّٗٛ إٔ :ذيو َٚع٢ٓ

 تفٝد إْٗا بٌ ،(ع) عًٞ ٚاإلَاّ (ع) ايبٝت أٌٖ سل يف فكط املطًُني بني ايجابت
 اذتل ع٢ً فازق١ عال١َ فِٗ ٚايعدا٤، ايٛال٤ يف (ع) ايبٝت أٌٖٚ اإلَاّ ستٛز١ٜ
 ٜٓطٟٛ إٔ َٛقفِٗ يف حيتٌُ فال املطًُني، ضا٥س َجٌ َجًِٗ ٚيٝظ ٚايسغد، ٚايعدٍ

  .ٚاذتري٠ ايتٝ٘ عٔ ٜٓػأ أٚ ايػب١ٗ، ع٢ً ٜبتين أٚ ٣ٖٛ، إىل ٜٓشاش أٚ ضالي١ ع٢ً
 ٚقع يٛ (ص) ايٓيب بعد ١يًصشاب االدتُاعٞ االْكطاّ إٕ :قا٥ٌ ٜكٍٛ ٚقد

 عًٞ اإلَاّ إىل ايٛال٤ يف االضتٝاش ضسٚز٠ ارتطب١ َٔ املفّٗٛ إٔ َٔ ذنس َا صح ،
 يف  شتتًف١ مجاعات إىل ايصشاب١ ٜٓكطِ مل فإْ٘ فسض، زتسد يهٓ٘ فعاًل، (ع)

 .بعطًا بعطِٗ ٜٛايٞ ٚاسد، قًب ع٢ً ناْٛا بٌ ذنس، َا ٜتٛد٘ ست٢ ايٛال٤،
 :ٚدٗني َٔ ايكٍٛ اٖر عٔ ادتٛابٚ
 (ص) ايٓيب بعد ايٛال٤ يف ايصشاب١ اْكطاّ عدّ َٔ ذنس َا إٔ (:أٚاًل) 

 ايصشاب١ اْكطِ فكد عًٝٗا، ٚاملتفل ايٛاضش١ ايتازخي١ٝ اذتٛادخ ٚفل ٚاضح خطأ
 مل أْ٘ إال ثالث١، ٚال٤ات إىل بعدٙ َٔ األَس ٚال١ٜ غإٔ يف َباغس٠ً (ص) ايٓيب بعد



 

 

 َباٜع١ إىل ضعٛا سٝح ألْفطِٗ األْصاز ٚال٤ نإ فكد تاٍ،ٚايك ايكتٌ إىل ٜؤٍ
 عباد٠ بٔ ضعد ٖٛ سظًا َِٓٗ األزدح ٚنإ ضاعد٠، بين ضكٝف١ يف َِٓٗ ٚاسد
 ايجالث١ ايٓفس دخٌ ثِ ٚفات٘، ست٢ بهس أبٞ َباٜع١ َٔ ضعد اَتٓع ٚقد ارتصزز غٝذ

 ايٓيب قب١ًٝ ؼيكسٜ ٚالؤِٖ ٚنإ (عبٝد٠ ٚأبٛ ٚعُس بهس أبٛ ِٖٚ) املٗادسٜٔ َٔ
 اَتٓعٛا ٚقد ،(ع) عًٞ يإلَاّ املٗادسٜٔ َٔ ٚمجاع١ ٖاغِ بين ٚال٤ ٚنإ ،(ص)

 ٚبكٞ األَٛز، تصشٝح َٔ ٦ٜطٛا إٔ بعد َٔ باٜعٛٙ ثِ أٚاًل بهس أبٞ َباٜع١ َٔ
 فاط١ُ ٚفا٠ ست٢ أغٗس عد٠ إىل ايبٝع١ عٔ ممتٓعًا ادتُٝع باتفام (ع) عًٞ اإلَاّ

 (.ع) ايصٖسا٤
 ايصشاب١ َٔ ايعدٜد ٚعاداٙ املعسٚف١ ايفت١ٓ ٚقعت عجُإ عٗد أٚاخس يف ثِ
 يف ثِ قتٌ، ست٢ عًٝ٘ ٚخسدٛا ٚغريِٖ ٚعا٥ػ١ ٚايصبري طًش١ َِٚٓٗ ٚاملطًُني

 ٚنإ ٚايٓٗسٚإ، ٚصفني ادتٌُ ٖٚٞ ثالخ سسٚب ٚقعت (ع) عًٞ اإلَاّ شَإ
ّّ مبعٓاٙ ــ ايصشاب١ َٔ عدد ٖٓاى  (.ع) يإلَاّ احملازبني يف ــ ايعا

 .يريو تٛضٝح شٜاد٠ ٚضٝأتٞ فعاًل، ايصشاب١ بني االْكطاّ ٚقع فكد ٚعًٝ٘
 بني فعًٞ خالف ٚقٛع ع٢ً ٜتٛقف ال ايبٝإ ٖرا يف ذنسْاٙ َا إٔ :(ٚثاًْٝا)
 يف ارتالف ٚقٛع فسض يٛ فُٝا ايهالّ يدالي١ اختباز ع١ًُٝ ألْ٘ ايٛال٤، يف ايصشاب١

 ايرٟ ايتكدٜس سدٚخ ع٢ً تتٛقف ال االختباز١ٜ ٚايع١ًُٝ ايصشاب١ بني ايٛال٤
 بػهٌ ٚاضتٓطاق٘ ايهالّ َديٍٛ انتٓاٙ إىل ٜٗدف ألْ٘ االختباز، ألدٌ ٜفرتض
 ٚقٛع٘ إىل ساد١ ٚال فشطب ايهالّ دالي١ يفِٗ متٗٝدًا ايفسض فٝهٕٛ عُٝل،
 .خازدًا

 فاختال ساٍ يف (ع) عًٞ اإلَاّ اتباع تكتطٞ ارتطب١ ٖرٙ ناْت فإذا ٚعًٝ٘
ّّ ايٛال٤ تطبٝل سد َٔ أعُل ارتطب١ َديٍٛ إٔ ع٢ً َٓبًٗا ٜهٕٛ فإْ٘ ايٛال٤ات  ايعا

 (.ع) اإلَاّ سل يف املطًُني بني
 اإلْطإ ٜفرتض إٔ ــ ايػدٜس سدٜح دالي١ الختباز ــ :ايجاْٞ األضًٛب

 .ٖرا عصسْا يف مماثٌ َٛقف يف ارتطب١ ٖرٙ  َجٌ صدٚز



 

 

 تهٕٛ ايعصس ٖرا يف املًه١ٝ غري ْظ١ُاأل يف ايسمس١ٝ ايس٥اضات إٕ ٚسٝح
 َٔ تعٝني ي٘ حيل ايرٟ املًو َٔ َجًٗا صدٚز فسض َٔ بد فال شتتًف، بأضًٛب

 فُٝا َتشايف١ أٚ َتعدد٠، عػا٥س َٔ َؤيف١ عػري٠ شعِٝ َٔ أٚ املًو، ع٢ً خيًف٘
 .ستتٛاٖا ٚيٝتأٌَ بٝٓٗا،

 َٔ ايعدٜد يف اذتاضس ٚاجملتُعٞ ايطٝاضٞ ايٛاقع يف َتاس١ ايصٛز٠ ٖٚرٙ
 ايدٍٚ َٔ ايعدٜد يف ايطٝاضٞ ايٓظاّ إٕ سٝح اآلٕ، ست٢ اإلضال١َٝ ايبالد

 ايكبًٞ، االْكطاّ ٚفل جيسٟ اجملتُعٞ ايٓظاّ إٔ نُا ًَهٞ، ْظاّ ٖٛ اإلضال١َٝ
 قبًٞ شعِٝ َٔ تٛزخ ايصعا١َ شايت َٚا قا٥ًُا، ايعػا٥سٟ ايتُاضو صتد سٝح
 .إيٝ٘ ايٓاع أقسب َٔ ٚازث٘ ٜٚهٕٛ السل، ي٘ ٚازخ إىل ضابل

 ايسضٍٛ نإ إذ ،(ص) ايسضٍٛ عصس يف ايكا٥ِ ايٛاقع َٔ قسٜب١ أْٗا نُا
 مل فعٌ ٚيٛ بعدٙ، َٔ خًٝف١ تعٝني ي٘ حيل ايرٟ املًو مبجاب١ صالسٝات٘ يف (ص)

 اإلضالّ قبٌ ايعسبٞ اجملتُع إٔ نُا ايدٜٔ، يف ي٘ حيل نإ َا فعٌ أْ٘ يف أسد خيتًف
 تٛسدِٖ، دٚي١ حتت قبٌ َٔ َٓطٜٛٔ ايعسب ٜهٕٛ مل سٝح ،عػا٥سًٜا زتتُعًا نإ

 َه١ َٔ (ص) ايٓيب ٖادس عٓدَا ثِ بِٝٓٗ، فُٝا تعاٖدٚا أٚ حتايفٛا زمبا ٚيهِٓٗ
 فُٝا خصٛصٝاتِٗ سفظ َع بكٝادت٘ ٚاسد نٝإ ع٢ً مجعِٗ املد١ٜٓ إىل املهس١َ
 نتب عا١َ يف ٚاملرنٛز٠ (ص) َٓ٘ ايصادز٠ املد١ٜٓ ٚثٝك١ ذيو ع٢ً ٜدٍ نُا بِٝٓٗ،
 سٛهلا، َٚا املد١ٜٓ يف ايكبا٥ٌ بني ايتعاقد صٝػ١ ع٢ً اغتًُت ٚاييت ايٓب١ٜٛ، ايطري٠

 نبري، سد إىل أَٛزِٖ يف ايكب١ًٝ ٚاير١ٖٝٓ ايعػا٥سٟ ايٓظاّ ع٢ً جيسٕٚ ٜصايٛا فًِ
 .بعدٖا ارتًفا٤ ٚضري٠ ايٓب١ٜٛ ايطري٠ تازٜذ مبالسظ١ ٜتُجٌ نُا

 بايٓيب ألٚيٜٛتِٗ ايطكٝف١، ّٜٛ ٚاألْصاز املٗادسٜٔ استذاز صتد ٚيريو
 املٗادسٜٔ َٔ ايطكٝف١ سطسٚا ايرٟ ايٓفس فاستر َعسٚف١، عػا٥س١ٜ بأعساف (ص)

 ْصسٚا بأِْٗ األْصاز استر نُا ٚقَٛ٘، (ص) ايٓيب عػري٠ ألِْٗ باألَس بأٚيٜٛتِٗ
 .بِٗ ايهٝإ راٖ قاّ فإمنا ٜكتًْٛ٘، ٚنادٚا قَٛ٘ عازض٘ إٔ بعد ٚآٚٚٙ (ص) ايٓيب

 شعا١َ ع٢ً خيًف٘ ــ ي٘ ٚيد ال عػا٥سًٜا شعًُٝا أٚ ًَهًا إٔ فًٓفرتض إذٕ
 ٚضاعدٙ صٗسٙ نإ ي٘ عِ ابٔ  بٝد فأخر مجاٖريٟ ادتُاع يف قاّ ــ ايعػري٠



 

 

 ْفط٘ فٓع٢ ذيو، إىل َٚا ٚأخٛٙ ٚشٜسٙ إْ٘ عٓ٘ ٜٚكٍٛ ب٘ ٜػٝد دًَٚا ٚنإ ٚعطدٙ
 ٖرا عُ٘ ابٔ غإٔ يف ٚقاٍ عًٝ٘، نإ َا أدا٤ يف ٛدٙدٗ َُبدًٜا اذتاضس ادتُٗٛز إىل

 َٛىل نٓت َٔ إٔ فرنس ،(ع) عًٞ اإلَاّ عٔ ايػدٜس خطب١ يف (ص) ايٓيب قٍٛ َجٌ
 جيد فٌٗ ْٚصف، غٗسٜٔ بعد تٛيف ثِ تعادٚٙ، ٚال فٛايٛٙ َٛالٙ، اخٞ ابٔ فٗرا ي٘

 زأٜ٘؟ ٚايتصاّ اضتدالف٘ ع٢ً بريو دٍ أْ٘ ْفط٘ يف أسدًا
 ع٢ً ملعاٜػت٘ ايباسجني ذٖٔ إىل األَس تكسٜب زتسد املكاز١ْ بٗرٙ ٚاملكصٛد

ّٞ؛ ٚد٘  ٜهٔ مل ٚإٕ االختباز ٖرا خالٍ َٔ أذٖاِْٗ يف  ارتطب١ يدالالت حتفٝصًا س
ًُُو قبٌٝ َٔ املطًُني َع (ص) ايسضٍٛ أَس ٍٍ ايعػا٥سٟ ايٓظاّ أٚ ايـ  ٖٛ نُا حبا

 .ظاٖس
 ايػدٜس ّٜٛ يف (ص) ايٓيب أيكاٖا اييت ارتطب١ دالي١ اختباز إٔ ٜظٗس ٚبريو

 ع٢ً ايدالي١ يف ٚتأندٙ ارتطب١ ْص ٚفا٤ َد٣ ٜٛضح ١سّٝ بأضايٝب ٚفات٘ قبٌٝ
 .(ع) ايبٝت ألٌٖ املطًُني ع٢ً ايٛادب ارتاص ايٛال٤



 

 

 ايطسِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ
 ايػسٜط ٚاقع١

(٤) 
 

 اخلاص ايٛال٤ إضاز٠ ع٢ً اخلطب١ َالبػات زالالت
 نٌ فإٕ َالبػاتٗا،  إىل االيتفات ايػسٜط خطب١ زالي١ يفِٗ ايططٚضٟ َٔ إٕ

 زقل ٚيٛ .فٝ٘ زخٌ املالبػات تًو يفِٗ ٜهٕٛ َع١ٓٝ َالبػات يف ٜصسض نالّ
 ٜهٕٛ زقٝل ٚد٘ ع٢ً ايهالّ فِٗ إٔ يٛدس االخطٜٔ َٚٔ َٓ٘ ٜصسض فُٝا اإلْػإ
  إشا نالَٓا فِٗ يف اآلخطٕٚ طلطأ قس أْ٘ زلس  ٚيصيو َالبػات٘؛ إىل بااليتفات َطّْٖٛا

 يف خاص بؿهٌ شيو ٜٚتأنس َالبػات٘، ع٢ً ٚقفٛا قس ٜهْٛٛا ٚمل هلِ ْكٌ
 املتعًك١ ضلاتايتصط تأًَٓا ٚيٛ .ٚايػٝاغ١ٝ االدتُاع١ٝ باألَٛض املتعًك١ اخلطابات

 َػعاٖا ْفِٗ أْٓا يٛدسْا ايػٝاغ١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ اجلٗات َٔ ايصازض٠ األَٛض بٗصٙ
 ٚد٘ ع٢ً فُٗٗا ٜػٌٗ ال ٚيصيو صسٚضٖا، َالبػات ع٢ً يالطالع ٚاضض بؿهٌ
 هلصٙ تاضطلٞ اغتشطاض ع٢ً ٜتٛقف بٌ َجاّل، قطٕ َطٚض بعس آخطٜٔ َٔ زقٝل

 خاص١ ايتأضطل١ٝ، ايٓصٛص بسضاغ١ يًُعٓٝني َعطٚف أَط ٖٚصا َٚالبػاتٗا، املطس١ً
 .ٚايػٝاغ١ٝ االدتُاع١ٝ

 اخلاص ايٛال٤ إثبات إىل ايٓعط بأمجعٗا تال٥ِ َالبػات اخلطب١ ٚهلصٙ
 .شيو إضاز٠ ع٢ً ٚقطا٥ٔ َٛؾطات صلعًٗا مما ،(ع) يإلَاّ

 
 (ص) ايٓيب َٔ ايٛص١ٝ ٚد٘ ع٢ً اخلطب١ صسٚض
 :اٜطاسات ضُٔ شيو ٜٚصنط

 ٚفات٘ بعس مبا تتعًل (ص) َٓ٘ ٚص١ٝ نْٛٗا يف اخلطب١ ظٗٛض : االٍٚ االٜطاح
     ي٘ بايٛال٤ ٚصٝت٘ فٝهٕٛ (ع) املؤَٓني اَري يالَاّ اخلاص ايٛال٤ عكس ٜال٥ِ ٖٚٛ ،

 يف (ص)ايٓيب ٚصٞ اْ٘ ع٢ً شنطٙ اغاؽ َاٜبني ٖٚٛ ، ايعاّ ايٛال٤ ٚيٝؼ عٓسٖا
 .َؿٗٛز تاضطلٞ ٚد٘ ع٢ً ايجابت١ اصشاب٘ اقٛاٍ اقٛاي٘



 

 

 :خطٛات ضُٔ يف ايكط١ٜٓ ٖصٙ ٚبٝإ
 سٝات٘ آخط يف (ص) ايٓيب َٔ صسضت قس اخلطب١ ٖصٙ إٔ :ٚىلاأل اخلط٠ٛ

 ٜٛؾو إْ٘ قاٍ سٝح اخلطب١، بسا١ٜ يف بٓفػ٘ ي٘ (ص) ْب٘ َا ع٢ً ٘ٚفات َٔ ٚقطٜبّا
 .فٝذٝب ٜسع٢ إٔ

 يف ايهالّ ظٗٛض ٜٛدب ٚفات٘ قطب ع٢ً املتهًِ تٓبٝ٘ إٔ : ايجا١ْٝ اخلط٠ٛ
 ايٛفا٠، قطب عٓس بايٛص١ٝ االٖتُاّ املتعاضف َٔ إش َٛت٘، بعس مبا َتعًك١ ٚص١ٓٝ نْٛ٘
 يًٛايسٜٔ ايٛص١ٝ املٛت اسسنِ سطط إشا عًٝهِ نتبط :تعاىل قاٍ نُا

َٗا َٜاط ،صٚاالقطبني ُّ َٔ َأ ََُٓٛا ائَّصٜ َٗاَز٠ُ آ ُٓٔه َؾ ِٝ ُِ َسَطَط إشا َِِب  ٔسنَي املٛت َأَسَسُن
َٛٔص١َّٔ ِٕ اِي َٓا َٚا اِث ٍٍ َش ِِ َعِس ُِٓه ِٕ أٚ َٔ ِٔ آَخَطا َٔ ِِ ِِٝطُن ِٕ َغ ِِ ِإ ُِْت ِِ َأ  ص.اِيَأِضِض ٔفٞ َضَطِبُت

ِّط ِِ َأ ُِٓت ََٗسا٤َ ُن ُِٛت َِٜعُكَٛب سطط ِإِش ُؾ َُ ٍَ ِإِش اِي ٘ٔ َقا ٝٔٓ َٕ ََا ٔيَب ِٔ َتِعُبُسٚ  َبِعٔسٟ َٔ
ََٗو َِْعُبُس اُيٛاَق َ٘ ِإَي َِ آَبا٥َٔو َِٚإَي ٖٝٔ ٌَ ِإِبَطا َُأعٝ ّٗا َِٚإِغَشاَم َِٚإِغ ُٔ َٚأسّسا ِإَي ُ٘ ََِْٚش  َي

َٕ ُُٛ ًٔ   ص.َُِػ
 ٚص١ٝ ٖصا نالَ٘ نٕٛ ٜفٝس ٚفات٘ يكطب أٚاّل (ص) ايٓيب شنط فٝهٕٛ ٚعًٝ٘

 .يًُػًُني (ص) َٓ٘ عا١َ
 ايٛص١ٝ ٚد٘ ع٢ً (ص) ايٓيب َٔ اخلطب١ ٖصٙ صسٚض ٕأ :ايجايج١ اخلط٠ٛ

 َٔ (ع) عًٞ يإلَاّ اخلاص ايٛال٤ يف ظٗٛضٖا ٜٛدب ٚفات٘ بعس مبا تتعًل اييت
 :ثالث١ ٚدٛٙ

ٌٓ ايصٟ ــ اخلاص ايٛال٤ إٕ -١ ٌٓ (ع) ب٘ ضل  ضلني ايصٟ ٖٛ ــ (ص) ايٓيب ذل
َٓا اخلاص، باملع٢ٓ ايٛص١ٝ غبٌٝ ع٢ً شنطٙ ٜٚهٕٛ (ص) ٚفات٘ عٓس فعاّل  ايٛال٤ ٚأ

 مبا ٜتعًل ٚال قبٌ، َٚٔ فعاّل قا٥ُّا نإ أَط فٗٛ املػًُني ٚبني (ع) اإلَاّ بني ايعاّ
 .ممات٘ بعس

 نٓت َٔ)) (:ص) بكٛي٘ ايٛال٤ يف مبجابت٘ (ع) عًّٝا (ص) ايٓيب دعٌ إٕ -٢
 أثبت َت٢ املٛصٞ ألٕ َكاَ٘؛ (ع) عًٞ قٝاّ س٦ٓٝص ٜفٝس ((َٛالٙ عًٞ فٗصا َٛالٙ
   .َكاَ٘ قا٥ِ أْ٘ ٜعين فإْ٘ ، ٚصٝت٘ يف ٜصنطٙ آلخط ٚصف٘



 

 

 قطب ع٢ً ايتٓبٝ٘ صلعٌ غٛف يأل١َ ايكٝاز٠ َٛقع يف (ص) ايٓيب نٕٛ إٕ -٣
 طلًف٘ عُٔ ايػؤاٍ إىل ٚاالْتكاٍ فكساْ٘، اغتشطاض ع٢ً يًُداطبني ذلفعّا َٛت٘

  .احلاٍ بطبٝع١
 يف أسس طلًف٘ إٔ ُبسَّ ال ض٥ٝؼ ٚفا٠ بكطب عًُٛا َت٢ ايٓاؽ إٔ ٚشيو  

 َٔ طبٝعٞ أَط ٖٚصا َٛقع٘، يف طلًف٘ َٔ أشٖاِْٗ إىل ٜتبازض فإْ٘ ذلاي١، ال َكاَ٘
 ٚايرتقب ٚاخلٛف ايكًل َؿاعط إثاض٠ ٜٛدب املؿٗس عٔ ايط٥ٝؼ غٝاب إٔ د١ٗ

ُّٓا تػٝريّا ٜٛدب غٛف ألْ٘ فِٝٗ؛  ضلسخ َا َعطف١ ٜطٜسٕٚ وٚيصي يًٛضع، َٗ
 ٚنٝف َٛاصفات٘، غتهٕٛ َٚاشا ممات٘، بػبب احلازخ  ايفطاغ  غُٝأل َٚٔ بػٝاب٘،
 ايصٜٔ ِٖٚ آخط، إضايف يػبب شيو ٜجريٙ َٔ ٖٓاى إٔ نُا .بعسٙ األَٛض تػتكط
 طُعِٗ د١ٗ َٔ شيو ٜجريِٖ فإِْٓٗ اجملتُع، يف ٚايعكس احلٌ أٌٖ َٔ أْفػِٗ ٜطٕٚ

 مجاعتِٗ َٔ ٜهٕٛ َٔ ٔقَبٌ َٔ األَط تٛيٞ اػاٙ يف تاثريِٖ أٚ ،ذلً٘ ضلًٛا إٔ يف
 .غٛاٙ زٕٚ خاص١

 عٓسَا ٚاخلاص١ ايعا١َ أسٛاٍ تأٌَ يف َٓٓا نٌ صلسٙ ٚاضض أَط املع٢ٓ ٖٚصا
 فإْ٘ ٚفات٘، ضلتٌُ عٝح ايعؿا٥طٜني أٚ ايسٜٓني أٚ ايػٝاغٝني ايكاز٠ َطض ْبأ ٜٓتؿط

 .فت٘خال ٚآي١ٝ طلًف٘ فُٝٔ ايتفهري ٜجري
 إىل ضأغّا ايٓاؽ اْتكاٍ ٜٛدب ٚفات٘ بكطب ايٓاؽ (ص) ايٓيب فإخباض اشٕ

 .ٚايػٝاغٞ االدتُاعٞ املػت٣ٛ يف احلازخ ٖصا خلطٛض٠ ذلً٘؛ ضلٌ فُٝٔ ايتفهري
 ٖٛ نإ َٔ نٌ َٛىل (ع) عًٞ نٕٛ ع٢ً (ص) ايٓيب تٓصٝص فإٕ ٚبصيو

 تفاعٌ ٜٛدب ي٘، عسا٤اي َٔ املؤنس ْٚٗٝ٘ مبٛاالت٘، املؤنس ٚأَطٙ َٛالٙ، (ص)
 اخلاص ايٛال٤ يف ذلً٘ ضلٌ َٔ تعٝني إىل ٚاْصطاف٘ ايعا١َ ايص١ٖٝٓ ٖصٙ َع نالَ٘
 .ايفطاغ ٖصا ميال ايصٟ

   .اال١َ ٖصٙ يف (ص) ايٓيب ٚصٞ (ع) اإلَاّ نٕٛ اخلطب١ تفٝس ٚبصيو
 ٜٚتأنس ٜطابل (ع) عًٞ يالَاّ بايٛص١ٝ اخلطب١ ٖصٙ ٚفا٤ ٕإ : ايطابع١ اخلط٠ٛ

 ايعا١َ خطب٘ َٔ ١يًدالف تٛيٝ٘ بعس املع١ًٓ (ع) عًٞ َاّاإل نًُات يف تهطض مبا
 خًٝف١ نْٛ٘ ٜعطٞ مبا بايٛصٞ، يٓفػ٘ (ع) تٛصٝف٘ َٔ خطٜٔاآل إىل ٚضغا٥ً٘



 

 

ّٓ سني (ع) نكٛي٘  ايبالغ١ ْٗر يف َٓٗا مج١ً دا٤ت ٚقس ٚخًف٘، (ص) ايطغٍٛ  ش
َٕ اَل)) :(١)قَّٛا ٍّٞ، َأَثَط َِٜكَتصُّٛ َٕ َياٚ َْٔب ٌِ َِٜكَتُسٚ َُ ٍّ ٔبَع  أٜٓٗا)) :(٢)(ع) ٚقٛي٘ ،((َٚٔص

 أٓزت َا إيٝهِ ٚأٓزٜت أممِٗ، األْبٝا٤ ٚعغ اييت املٛاعغ يهِ بججت إْٓٞ ايٓاؽ،
ُٓس آٍ عٔ (٣)(ع) ٚقٛي٘ ،((بعسِٖ َٔ إىل األٚصٝا٤  ايٛص١ٓٝ ٚفِٝٗ)) (:ص) ذل
 ((.ٚايٛضاث١

 َٔ ٚاملٗادطٜٔ ْصاضاأل َٔ خٛآص٘ نًُات يف شيو َجٌ ػس ٚنصيو
 :َجٌ ٜسٜ٘، بني ٚقاتًٛا ٚايهٛف١ ايبصط٠ إىل املس١ٜٓ َٔ َع٘ داؤٚا ايصٜٔ ايصشاب١

ُٓاض ايؿٗازتني، شٟ ثابت بٔ خعمي١  ايتابعني َٔ خٛاص٘ غا٥ط ٚنصيو ٜاغط، بٔ ٚع
 ،(((ص) اهلل يطغٍٛ نٓت نُا يٞ نإ)) :عٓ٘ (ع) قاٍ ايصٟ األؾرت َايو َجٌ

ُٓس  ٚغريُٖا، ،((بهط أبٞ صًب َٔ ابين إْٓ٘)) :عٓ٘ (ع) قاٍ ايصٟ بهط أبٞ بٔ ٚذل
 ٚإعاْت٘ ملباٜعت٘ ايعطام يف ايعؿا٥ط ؾٝٛر َٔ بطغا٥ً٘ إيِٝٗ بعح َٔ أقٛاٍ ٚنصيو

 يف ٜسٜ٘ بني ايكتاٍ غاسات يف دٓسٙ أؾعاض ٚنصيو ٚايعبري، طًش١ َع سطب٘ يف
ٍّ يف سطٚب٘ ٞٓ بأْٓ٘ بتٛصٝف٘ ١٦ًَٝ أْٓٗا ذسفت ٚصّفني، اجلٌُ َٔ ن  ،(ص) ايٓيٓب ٚص
 (ص) ايٓيب بعس املػًُني أفطٌ نْٛ٘ َجٌ ي٘ اخط٣ أٚصاف ظٓب

 ألْٗا ايتأضطلٞ؛ املٓعٛض َٔ ب٘ ٜٛثل مما ٖٛال٤ أقٛاٍ َٔ سهٞ َا ٚدٌ
 سطبٞ :َجٌ  تأضطل١ٝ، ادتُاع١ٝ سٛازخ ضُٔ يف َع١ًٓ نًُات يف َِٓٗ صسضت

 تػٝري أٚ تعٜٚط ٜػٌٗ ٚال َؿٗٛضتني، تاضطلٝٓتني سازثتني اْتان فاُْٗا ٚصّفني، اجلٌُ
ّٓ ايطابع ٕٓ ع٢ً فُٝٗا، َٚالبػاتٗا احلطب ططيف أقٛاٍ يف متٓجٌ ايصٟ ايعا  املؤٓضخني أ

 بايٓٓص باإلَا١َ ايكا٥ًني ايؿٝع١ َٔ يٝػٛا ب٘ اقطٚا أٚ  شيو شنطٚا ايصٜٔ املؿاٖري
 .(٤)عًٝٗا

                                                

 .١٢١ص: ايبالغ١ ْٗر (١)
 .٢٦٣ص: ايبالغ١ ْٗر (٢)
 .٤٧ص: ايبالغ١ ْٗر (٣)
 : قٛاٍاأل تًو يبعض شنط ًٜٞ ٚفُٝا (٤)

 



 

 

                                                                                                    

 نتاب يف ضل٢ٝ بٔ يٛط رلٓٓف أبٛ َِٓٗ ايتاضٜذ، أضباب شنطٙ َا اجلٌُ ّٜٛ (ع) أصشاب٘ أقٛاٍ فُٔ
 ٚيٝؼ باالختٝاض، اإلَا١َ صٓش١ ٜط٣ ٚمّمٔ احملٓسثني، َٔ) :احلسٜس أبٞ ابٔ قاٍ نُا ٖٚٛ اجلٌُ، ٚقع١

 .(ضداهلا َٔ َعسٚزّا ٚال ايؿٝع١، َٔ
 اجلٌُ: ّٜٛ يف بسضّٜٓا ٚنإ ايٓبٗإ بٔ اهلٝجِ أبٞ قاٍ ـ ١

ٕٓ ٞٓ )إ  األغطاض(. ٚباست اخلفا٤ بطح       ٚٚيٝٓٓا إَآَا ايٛص
ٟٓ ساضث١ بٔ عُط ٚقاٍ ـ ٢  اجلٌُ: ّٜٛ احلٓف١ٓٝ ابٔ عٔ األْصاض

ٓٞ ٞٓ(. ٚؾب٘ ايٓيٓب )مس  ايٛص
ٟٓ: يبٝس بٔ ظٜاز ٚقاٍ ـ ٣  األْصاض

ٞٓ يف ْبايٞ )ٚال  غطب(. َٔ ايٛص
ٟٓ ثابت بٔ خعمي١ ٚقاٍ ـ ٤  بسضّٜٓا: ٚنإ ايؿٗازتني شٚ األْصاض

ٞٓ )ٜا  األظعإ(. ٚغاضت األعازٟ ُب      احلط أدًت قس ايٓيٓب ٚص
 يعا٥ؿ١: أٜطّا ٚقاٍ ـ ٥

ٓٞ  ؾاٖس٠(. شاى َٔ نإ َا ع٢ً ٚأْٔت     أًٖ٘ زٕٚ َٔ اهلل ضغٍٛ )ٚص
ٟٓ: عسٟ بٔ سذط ٚقاٍ ـ ٦  ايهٓس

ِٓ        ٚيّٝٓا ي٘ نإ فكس )فٝ٘  ٚصّٝٓا(. بعسٙ اضتطاٙ ث
ٞٓ: بسٌٜ ابٔ ٚقاٍ ـ ٧  اخلعاع

ٞٓ )سطب  (...........................      آغٞ َٔ يًشطب َٚا ايٛص
 ايػالّ(: )عًُٝٗا عًٞ بٔ احلػٔ خطب١ بعس أسٝش١ بٔ عُطٚ ٚقاٍ ـ ٨

ٞٓ ابـٔ بـ٘     قاّ مبا ٜكّٛ إٔ اهلل )ٚأب٢  ايٓـذـٝب ٚابـٔ ايـٛصـ
ٕٓ ٞٓ ٚبني ـ اخلري    يو ـ ايٓيٓب بني ؾدصّا إ  َؿٛب(. غري ايٛص

ٞٓ قٝؼ بٔ ظسط ٚقاٍ ـ ٩  اجلٌُ: ّٜٛ اجلعف
ٚٓا سٓت٢ )أضطبهِ ٞٓ تكط  ايٓيٓب بعس نًّٗا قطٜـ خري       يعً

ٞٓ(. ٚمٓساٙ اهلل ظاْ٘ َٔ  ايٛص
 :ثابت بٔ خلعمي١ آخط قٍٛ َٚٔ ـ ١١

 .ٚبايػٓٔ( بايهتاب َِٓٗ ٚأعًِ      ٚٚصٝٓ٘ اهلس٣ يف أخاٙ )أيػت
 :اجلٌُ سطب يف املّطًب عبس بٔ ايعٓباؽ بٔ ايفطٌ ؾعط َٚٔ ـ ١١

ٕٓ )أال ٞٓ     ْبِٝٓٗ بعس ايٓاؽ خري إ  ايصنط شنط عٓس املصطف٢ ايٓيٓب ٚص
ٍٓٚ ٢ًّ َـٔ ٚأ ٝـٓـ٘ ٚصـٓٛ صـ ٍٚٓ     ْـب  بــسض(. يـس٣ ايػـٛا٠ أضز٣ َـٔ ٚأ

 



 

 

                                                                                                    

ٟٓ ايُٝإ بٔ سصٜف١ ٚعٔ ـ ١٢ ٕٓ بًػ٘ مّلا أْٓ٘ األْصاض  ايٓاؽ ٚاغتٓفط ايبصط٠، ٜطٜس قاض شا قسّ قس عًّٝٓا أ
ٞٓ املؤَٓني بأَري )احلكٛا ٚقاٍ: ايهٛف١، يف  املطغًني(. غٝٓس ٚٚص

 َٔ احلسٜس أبٞ ابٔ قاٍ نُا ٖٚٛ املؿٗٛض صّفني نتاب يف َعاسِ بٔ ْصط شنطٙ َا صّفني أؾعاض َٚٔ
 ايؿٝع١: َٔ ٚيٝؼ باالختٝاض، اإلَا١َ صٓش١ ٜط٣ مّمٔ أْٓ٘ مبع٢ٓ أٜطّا، احلسٜح ضداٍ

ٞٓ عٓٝت )عًّٝٓا ـ ١  األَِ(. غٛا٠ عٓ٘ زلايس * * * ايٓيٓب ٚص
ٞٓ )ضغٍٛ ـ ٢ ٞٓ ايٛص  املؤَٓٝٓا(. يف ٚايفطٌ ايػبل ي٘ * * * ايٓيب ٚص
ٞٓ ضغٍٛ ايطغٍٛ )أتاْا ـ ٣ ٞٓ * * * ايٛص  ٖاؾِ( َٔ املٗصب عً
 ٚايعامل(. ايرب١ٜ ٚخري * * * صٗطٙ ٚشٚ ايٓيب )ٚظٜط ـ ٤
 املجٌ(. ٜططب ب٘ احلاَٞ ٚفاضغ٘ * * * أًٖ٘ زٕٚ َٔ اهلل ضغٍٛ )ٚص٢ ـ ٥
 ْفػ٘: )ع( اإلَاّ ؾعط َٔ ُضٟٚ ٚمّما ـ ٦

 ٚاألبرتا((. ٚصٝ٘ ٜكطْٛا إٔ * * * أخربا يٛ أمحس ٜطض٢ نإ ))َا
ٟٓ: عذالٕ بٔ ايٓعُإ ٚقاٍ ـ ٧  األْصاض

 ٚختاشال( سري٠ إال نٝف ال * * * إَآَا ٚايٛصٞ ايتفطم )نٝف
ٔٓ )ال  عاقال( ايبالبٌ عٓس ٜهٔ مل َٔ * * * يف خري ال عكٛيهِ، تػبٓ

 آدال(. يتشُسٚٙ ايٛصٞ زٜٔ * * * ٚتابعٛا ايػٟٛ َعا١ٜٚ )ٚشضٚا
 ـ: ٖاؾِ بين َٔ ـ املّطًب عبس بٔ احلاضخ بٔ املػري٠ ٚقاٍ ـ ٨

ٞٓ )فٝهِ  ْؿطا(. قس اهلل ٚنتاب ٚصٗطٙ * * * قا٥سنِ اهلل ضغٍٛ ٚص
 ـ: ٖاؾِ بين َٔ ـ املّطًب عبس بٔ ايعٓباؽ بٔ اهلل عبس ٚقاٍ ـ ٩

ٓٞ  َٓاظٍ(. َٔ ٌٖ قٌٝ إٕ ٚفاضغ٘ * * * أًٖ٘ زٕٚ َٔ اهلل ضغٍٛ )ٚص
 :َعٝط أبٞ بٔ يًٛيٝس دلٝبّا املّطًب عبس بٔ احلاضخ بٔ غفٝإ أبٞ بٔ اهلل عبس ٚعٔ ـ ١١

ٕٓ ٞٓ )ٚإ ْٞ * * * ذلــُٓس بـعس األَـط ٚيـ  صاسب٘( ايـُٛاطٔ نــٌ ٚيف عً
ٓٞ ٍٚٓ * * * ٚصٓٛٙ سّكّا اهلل ضغٍٛ )ٚص  داْب٘(. الٕ َٚٔ ص٢ًّ َٔ ٚأ

 بٝين قطاب١ ع٢ً باٜعتو ٚال أسببتو، َا إْٓٞ املؤَٓني أَري ٜا )ٚاهلل :صّفني يف احلُل بٔ عُطٚ ي٘ ٚقاٍ
ِٓ ابٔ أْٓو مخؼ: غصاٍ أسببتو ٚيهٓٓين ٚبٝٓو...  ٚٚصٝٓ٘..(. )ص(، اهلل ضغٍٛ ع

ُٓس نتب أْٓ٘ ٚدا٤  تعسٍ ايٌٜٛ يو ٜا ـ )فهٝف َعا١ٜٚ: إىل )ع( عًٞ اإلَاّ ضبٝب بهط أبٞ بٔ ذل
 ٚباهلل أَطٙ.. يف ٜٚرتن٘ بػٓطٙ، طلربٙ ٚيسٙ.. ٚأبٛ ٚٚصٝٓ٘، )ص(، اهلل ضغٍٛ ٚاضخ ٖٚٛ بعًٞ ْفػو
ٍّ َعا١ٜٚ عًٝ٘ ٚضٓز ايفٓا٤(، عٓو ضغٛي٘ بٝت ٚبأٌٖ  أبٛى نإ عٓسٙ.. َا يٓبٝٓ٘ اهلل اختاض )مّلا فٝ٘: بهال

ٍٚٓ ٚفاضٚق٘  ٚخايف٘..(. ابتٓعٙ َٔ أ
 



 

 

ُٓٔ اييت )ٚاألؾعاض َٓٗا: مج١ً شنط بعس احلسٜس أبٞ ابٔ قاٍ ٚقس  ٖصٙ تتط
ٞٓ يفع١ ٜعين ـ ايًفع١  يف قٌٝ َا بعض ٖآٖا َٓٗا شنطْا ٚيهٓٓٓا دٓسّا نجري ـ ايٛص
َٓا احلطبني، ٖصٜٔ ٌٓ فإْٓ٘ عساُٖا َا فأ  ٚايعٓس، اإلسصا٤ عٔ ٜععِٚ احلصط عٔ صل

 نجري٠(. أٚضاقّا ميأل َٔ شيو َٔ يصنطْا ٚاإلضذاض املالي١ خٛف ال ٚيٛ
 ــ َجً٘ شنط يف احملصٚض اضتفاع بعس ــ اؾتٗط قس ي٘ ايتٛصٝف ٖصا إٔ ٜبسٚ ٚ

 قس (ص) ايٓيٓب ٜهٕٛ إٔ فٓفٛا ايٓاؽ بعض أثاض بسضد١ يًدالف١ (ع) تٛيٝ٘ بعس عٓ٘
ٞٓ ع٢ً شاب١ايص تآَط يعّ ٚإّيا أصاّل، أٚص٢  (.ص) ايٓيب ٚص

ٟٓ ايععٜع عبس بٔ أمحس بهط أبٛ ض٣ٚ فكس  غٓب١ بٔ ٜعكٛب عٔ اجلٖٛط
ٕٓ ؾطسبٌٝ: بٔ هلصٌٜ )قًت قاٍ: َصطف بٔ طًش١ إىل بإغٓازٙ ٕٓ ٜكٛيٕٛ ايٓاؽ إ  إ
ٞٓ ع٢ً ٜتأَط بهط أبٛ فكاٍ: )ع(، عًٞ إىل أٚص٢ )ص( اهلل ضغٍٛ  اهلل ضغٍٛ ٚص

 )ص(!(.
ٕٓ عٓسٖا شنط أْٓ٘ عا٥ؿ١ عٔ ايصشٝشني يف َٚػًِ ايبداضٟ ٚض٣ٚ  ضغٍٛ أ

 ٜكٛيٕٛ. إِْٓٗ قٌٝ: شيو؟ ٜكٍٛ َٚٔ أٚص٢؟ َٚت٢ قايت: أٚص٢. )ص( اهلل
 صسضٟ يف فاشلٓح ٚسلطٟ غشطٟ بني ٚإْٓ٘ يٝبٍٛ بطػت زعا يكس ٜكٛي٘؟ َٔ قايت:
 ؾعطت(. َٚا فُات

ٟٓ ض٣ٚ نُا  عبس )غأيت قاٍ: َصطف بٔ طًش١ عٔ أٜطّا (٥)َٚػًِ ايبداض
 )ص(؟ اهلل ضغٍٛ أٚص٢ أٚف٢: أبٞ بٔ اهلل

 بايٛص١ٝ أَط نٝف أٚ ايٛص١ٝ؟ املػًُني ع٢ً نتب فهٝف قًت: ال، قاٍ:
 ِٜٛص؟ ٚمل

                                                                                                    

ِٓ ابٔ )ٚأْت :رلٓٓف أبٛ ضٚاٙ نُا األؾرت َايو نالّ َٚٔ ٍٚٓ ٚٚصٝٓ٘، ٚصٗطٙ، ْبٝٓٓا، ع  َصٓسم ٚأ
 ب٘..(.

ٟٓ عُطٚ بٔ نعب بٔ قطط١ ٚقاٍ ُٓاي٘ أسس األْصاض  )ع(، املؤَٓني أَري ٘إْٓ )أقٍٛ :إيٝ٘ ضغايت٘ يف ع
ٞٓ ايبؿط، ٚغٝٓس  )ص(..(. اهلل ضغٍٛ ٚٚص

 .٥٣ص: ٣ز: ايبالغ١ ْٗر ؾطح (٥)



 

 

ِٓ طًش١: قاٍ اهلل. بهتاب أٚص٢ قاٍ:  ٜتآَط بهط أبٛ نإ َا أٚف٢: ابٔ قاٍ ث
ٞٓ ع٢ً  )ص((. اهلل ضغٍٛ ٚص

 يف  إْصاضِٖ عٓس قَٛ٘ ادتُاع يف (ص) ايٓيب سسٜح يف  دا٤ ٚقس ٖصا
 يكَٛ٘، خاصّا تصطضلّا نإ شيو إٔ إال ٚصٝ٘، بهْٛ٘ (ع) اإلَاّ تٛصٝف٘ بعجت٘ بسا١ٜ
 احلسٜح شنط ٚغٝأتٞ ،(ع) ي٘ (ص) بٛصٝت٘ عاَا إعالْا ايػسٜط خطب١ ناْت بُٝٓا

 .السكّا َػعاٙ ٚؾطح املصنٛض
 (ع) يإلَاّ يٛادبا ايٛال٤ شنط قس (ص) ايٓيب إٔ شنطْا مبا ْالسغ إشٕ

 ٚاضش١ قط١ٜٓ ٖٚٛ يًُػًُني، َٓ٘ ايٛص١ٝ غبٌٝ ع٢ً ايػسٜط خطب١ يف املػًُني ع٢ً
 املػًُني بني (ع) اإلَاّ ب٘ ضلٌ ايصٟ اخلاص ايٛال٤ اثبات إىل (ص) ْعطٙ ع٢ً
  ٜٛدب٘ ايصٟ ٚآخط َؤَٔ نٌ بني ايجابت ايعاّ ايٛال٤ زٕٚ ،(ص) ايٓيب ذلٌ

 َٔ فٗٛ آخط، يبعض أٚيٝا٤ املػًُني بعض نٕٛ ٜػتبطٔ ألْ٘ عاّ؛ ٚد٘ ع٢ً اإلميإ
 عٔ ٚايٓٗٞ باملعطٚف ٚاألَط ٚايعنا٠ نايصال٠ ايسٜٔ يف ايعا١َ ايفطا٥ض مج١ً

  .املَٛٓني بني ايٛال٤ ايفطا٥ض ٖصٙ أسس فهإ املٓهط،



(1) 

 

 ايطسِٝ ايطمحٔ اهلل بػِ
 ايػسٜط ٚاقع١

(5) 
 

 بعسّ املػًُني يف ايكا٥ِ اخلال٤ ٤ٌَ يف اخلطب١ ظٗٛض سٍٛ :ايجاْٞ االٜطاح
 .ٚؾات٘ قطب عٔ عالٕاإل ضغِ )ص( ايٓيب بعس َٔ ٜٛايْٛ٘ َٔ تعٝني

ٌٓ يف َرب١َ ساد١ ٖٓاى ٕٖأل ٚشيو  ايكا٥س ٚؾا٠ قطب بٝإ عٓس غٝاغٞ نٝإ ن
 ٚؾات٘، غسا٠ ايٓاؽ ٛايٜٝ٘ َٔ تعٝني ايهٝإ ٖصا حتت املٓطٜٛٔ جيُع ايصٟ ايػٝاغٞ

 ــ ايكا٥س ٖصا ٚؾا٠ بعس َا إىل بايٓظط َػتكب١ًّٝ ساد١ّ نْٛ٘ عٔ ؾطاّل ــ َطاأل ؾٗصا
 .بعس ٜتَٛف مل ٕٚإ ٢ست ايهٝإ ٖصا زاخٌ يف ١ّؾعًٝٓ ساد١ّ ُُٜٓجٌ

 عٓس ــ ٚبٝاْ٘ عكسٙ إىل َاغ١ عاد١ املػًُٕٛ نإ ايصٟ ايٛال٤ ٕٖؾإ ،ٚعًٝ٘ 
 ٚال٥٘ َكاّ ٜكّٛ ايصٟ اخلاص ايٛال٤ ٖٛ ــ ٚؾات٘ قطب عٔ (ص) ايٓيب عالٕإ
 .(ص)

 إىل ْظطٖا اْػٝام ٜٚٛدب اخلطب١، ع٢ً ًٌظٜ احلاٍ بطبٝع١ َطاأل ٖٚصا
 .احلاد١ بٗصٙ ٜؿا٤اال

  خطٛات: ضُٔ يف شيو ٚبٝإ
 تكسّ نُا ٖٛ ــ احلسٜح ٖصا َٛضٛع نإ ايصٟ ــ ايٛال٤ ٕإ االٚىل: اخلط٠ٛ

ٌٓ تصطؾات زٓسحت ادتُاع١ٝ عالق١  اغتشكاقات ٚؾل خط،اآل جتاٙ ايططؾني َٔ ٚاسٕس ن
 .بُٝٓٗا قا١ُ٥ اتؿاقات أٚ

 :قػُني إىل ايٛال٤ ٜٚٓكػِ
 بني ايٛال٤ قبٌٝ َٔ اخلاص١ ايٛؾا٥ر صشابأ بني ايكا٥ِ اخلاص ٤ايٛال -١
  صسقا٤األ نيب ٚايٛال٤ اجلريإ بني ٚايٛال٤ ٚالزٚاأل ايٛايسٜٔ بني ٚايٛال٤ األضساّ،
 ٚأ ايٓاؽ، عُّٛ َجٌ عا١َ د١ٗ ٚبني ايؿطز بني ايكا٥ِ ايعاّ ايٛال٤ -٢

  .ايط٥ٝؼ أٚ ايسٚي١



(2) 

 

 ايػًِ غاؽأ ٖٚٛ ،يًػا١ٜ َِٗ ٚغٝاغٞ ادتُاعٞ َطأ ايٛال٤ ٖصاٚ
 خالٍ َٔ اجملتُع يف ٚاسس َطنعٟ ٚال٤ ٖٓاى ٜهٔ مل شاإؾ ٚايػٝاغٞ، االدتُاعٞ

 ٚاالقتتاٍ، يًؿػاز عطض١ اجملتُع ٜهٕٛ ٚاجلُاعات ؾطازاأل بني ٚااليتعاّ ايتعاقس
 عٔ ٜٓؿأ ٚغٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ ٚصطاعات اتاختالؾ َٔ اجملتُعات يف ٜكع َٚا

 ؾٝٗا تٛدس ال اييت املطططب١ اجملتُعات يف شيو زلس نُا تًؿ١،املد ايٛال٤ات تطاضب
 ايسٍٚ يف احلاٍ ٚنصيو هلا، اجلُٝع ٚال٤ ٜهٕٛ صاحل١ ٚاسس٠ َطنع١ٜ د١ٗ

 آخطٜٔ ؾداصأل ؾٝٗا ايٓاؽ َٔ قػِ ٚال٤ ٜٚهٕٛ شيو، تؿتكس اييت املطططب١
 .خاضد١ٝ خط٣أ يسٚي١ ٥ِٗٚال ٜهٕٛ أٚ ،يًسٚي١ ايٛال٤ طاضإ خاضز

 نُا ،بايؿنت ايٓصٛص يػ١ يف ٚايػٝاغ١ٝ االدتُاع١ٝ ايصطاعات عٔ طعٓبُٜٚ
 ططافاأل بٗا حيتر سذر ٖٞٚ ،بايؿبٗات املتصاضع١ ايؿ٦ات استذادات عٔ ٜعرب
 .باطاّل عُكٗا ٜهٕٛ ٚيهٔ ،احلل َٔ قٓع١أب َكٓع١ ٖٞٚ ،ب٘ ٜتُػهٕٛ َا ع٢ً

 يف االْكػاّ عٔ نجريّا خطب٘ يف ايػالّ ًٝ٘ع املؤَٓني َريأ اإلَاّ حتسخ ٚقس
 ٜتػرتٕٚ اييت ٚايؿبٗات ظَاْ٘، يف سسثت اييت ايؿنت يف ثطٖاأٚ دلتُع٘ يف ايٛال٤ات

 .بٗا
 ،تبتسع ٚأسهاّ ،تتبع أٖٛا٤ ايؿنت ٚقٛع بس٤ ُا)إْٓ :ايػالّ ًٝ٘ع نكٛي٘

ٕٖ ؾًٛ ،اهلل زٜٔ غري ع٢ً ضدااّل ضداٍ عًٝٗا ٜٚتٛىل ،اهلل نتاب ؾٝٗا خيايـ  ايباطٌ أ
ٕٓ ٚيٛ ،املطتازٜٔ ع٢ً خيـ مل احلل َعاز َٔ خًص  ايباطٌ يبؼ َٔ خًص احلل أ

 ضػح ٖصا َٚٔ ضػح ٖصا َٔ ٜؤخص ٚيهٔ ،املعاْسٜٔ أيػٔ عٓ٘ الْكطعت
 اهلل َٔ هلِ غبكت صٜٔآي ٜٚٓذٛ أٚيٝا٥٘ ع٢ً ايؿٝطإ ٜػتٛيٞ ؾٗٓايو ؾُٝعدإ،

 .( احلػ٢ٓ
ٕٖ :ايجا١ْٝ اخلط٠ٛ ٌٓ إ  إىل حيتاز دصضٟ غٝاغٞ تػٝري ؾٝ٘ حيسخ دلتُع ن

 ٜػتشٌٝ أَط ٖٚٛ ي٘، املؤغؼ ايكا٥س سٝا٠ يف ؾٝ٘ ايػٝاغٞ االغتدالف ٚضع حتسٜس
 أٚ ،ٖٛ ٜتٛقع٘ ٕأ غري َٔ ٠ّأؾذ تٛيف شاإ إٓيا ــ دسٜس يٓظاّ غٕؼَؤ قا٥ٕس أٟ ًُٜٗ٘ إٔ

 بٓاٙ، ايصٟ ايٓظاّ اْٗٝاضٚ اجملتُع يف ايؿٛض٢ بٛقٛع رلاطط٠ ٜهٕٛ ألْٓ٘ ــ؛ غاؾاّل نإ



(3) 

 

 ال ،احلهِ يف ٚايطاَع١ ايٓاؾص٠ اجلٗات بني ايصطاع بٓؿٛب ٚغاٜات٘، ٖساؾ٘أ ٚضٝاع
 .ٚايصطاع يًتٓاؾؼ ضض١ٝأ متجٌ اييت اجملتُع يف ايطٝك١ اتايٛال٤ ٚدٛز َع غُٝا

 ذلسز ٚضع ٚدٛز زا٥ُّا ٚاحلاضط املاضٞ ايتاضٜذ يف زلس يصيوٚ
 ايٓاؾص٠ ٚاجلٗات ايٓاؽ يعا١َ عطؾّا َؿَّٗٛا ٜهٕٛ بٓشٛ احلهاّ، يس٣ يالغتدالف

 .ؾٝ٘
 املؤغؼ، ايكا٥س دٗاتتٛ اختالف عػب ايٓظِ ٖصا خيتًـ ٕأ ٚميهٔ

 ٜتٛىل ايصٟ اخلاص يًُذتُع املال٥ِ ٚايٛضع ي٘، غؼأ ايصٟ األغاؽ َٚكتطٝات
 .قٝازت٘

 ًٜٞ: َا ٖٛ ايٓظِ ٚدٛٙ بطظٚأ
 س٦ٕٓٝص ؾٝشتاز خيًؿ٘، ملٔ ايؿعًٞ احلانِ تعٝني ٖٛ ايٓظِ ٖصا ٜهٕٛ ٕأ ــ1

 .سٝات٘ يف خًٝؿت٘ بتعٝني احلانِ ٖصا قٝاّ إىل
 زتعٓس ٕؾإ ،ايٝ٘ ايٓاؽ قطبأ ٜهٕٛ ملٔ ايتٛضٜح ْظاّ ٚؾل ٝاز٠ايك دعٌ ــ2

 .ضؾسيأل األَط نإ قطباأل
ٌٓ ٌٖبأ األَط إْاط١ ــ3  ٚايؿدصٝات ايٛدٛٙ َٔ اجملتُع يف ٚايعكس احل

 ٚايرتدٝض ايتعٝني ضٛابط بٝإٚ ،ايعطؾ١ٝ ٚايكٛاعس اتطٓثاملؤ ٚؾل ٚايؿاع١ً ايٓاؾص٠
 .ايٓعاع ٜٛدب ال ٚد٘ ع٢ً االختالف ساٍ يف

 .ايٓاؽ َٔ املباؾط ايعاّ باالْتداب َطاأل إْاط١ ــ4 
 ايٛضاثٞ ايٓظاّ َٛاضز غري يف ايػابك١ ظ١َٓاأل يف ايػا٥س٠ احلاي١ ناْت ٚقس

ٕٓ ٜػبك٘؛ ملٔ ايؿعًٞ احلانِ عٝنيت غًٛبأ ٖٛ  احلانِ َصام إىل قطبأ نإ شيو أل
 ْٛع١ٝ؛ د١ٗ َٔ أٚ ْػً٘، يف احلهِ اَتساز يف ٜؿهط ألْٓ٘ ؾدص١ٝ د١ٗ َٔ آَإ ايؿعًٞ

 نإ بٌ ٚاالْٗٝاض. ٚايصطاع ايؿٛض٢ عٔ بعسٚأ ٚغاٜات٘، َٓٗذ٘ زا١َإل ضُٔأ ألْٓ٘
 ٕٖأ مبع٢ٓ األقطب، تٛضٜح ٢ًع جتطٟ ناْت اييت ْظ١ُاأل يف ست٢ اجلاضٟ ٖٛ شيو

 ي٘ َٛضاأل ٚمتٗٝس تجبٝت٘ دٌأل ،قطابت٘ َٔ خيًؿ٘ ََٔ ٔعُِّٜ بٓؿػ٘ نإ ايؿعًٞ احلانِ
 .َػتكط ٚد٘ ع٢ً
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 د١ٗ َٔ خيًؿ٘ ََٔ حتسٜس يف عايتػٓط إىل ٜبازض احلانِ ٜهٔ مل ُاضٓب ْعِ
 ؤثط٠،ٚامل ايباضظ٠ ايؿدصٝاتٚ ايٛدٛٙ اَتعاض قبٌٝ َٔ ،يصيو غًب١ٝ َطاعؿات

 عٔ بعطِٗ اضتساز بٌ ،املؤغؼ يًكا٥س شيو ثطإ يف نبري٠ اسطادات سسٚخٚ
 َٛضٛعٞ غري اسلٝاظّا صٓٝع٘ العتباض ٚسهُت٘؛ ايكا٥س ؾدص١ٝ يف طعِٓٗ أٚ ايٛال٤،

 ايتعٝني ٖصا جتاٙ اجملتُع يف ّاْكػا سسٚخ أٚ بعض، ع٢ً يبعض تؿطٝالٚ ٓ٘،عُٜٝٓ ملٔ
 زٕٚ يًشًٝٛي١ س٠َهٝ تسبري أٚ شيو، ملٛاد١ٗ ايطٝك١ ٚايٛال٤ات ايعصبٝات ثاض٠ٚإ

 ذلاشٜط أٚ ٚقتً٘، اغتٗساؾ٘ ٚأ َط،يأل تصسٜ٘ ع١ًُٝ ٚإعاق١ ،املعني ايؿدص ٟتصٓس
ٌٓ ،خط٣أ  سػبُا املكبٌ ايكا٥س تعٝني يف عايتػٓط َٛاضز بعض يف ٚقع قس شيو ٚن

 آخط إىل احلهِ يف خًؿ٘ تعٝني ٜؤخط ايكا٥س نإ ضمبا شيو دٌٚأل ،ايتاضٜذ يف زلسٙ
  اإلَهإ. ظ١َٓأ

 شاإ املٛصٞ ٕٖأ خطري٠ غري بأَٛض تتعًل ٖٚٞ ايعطؾ١ٝ ايٛصاٜا يف يٛسظ ٚقس
 ايباقني عٔ ٚصٝت٘ خيؿٞ ْ٘ٓؾإ ــ َجاّل بٓا٥٘أ أسسن ــ ٚضثت٘ يبعض اَتٝاظ عطا٤إ أضاز

 صطحيّا اٜٙٓإ َعاضضتِٗ أٚ سٝات٘، باقٞ يف املٛصٞ َع َعاًَتِٗ غ٤ٛ خؿ١ٝ
 عٔ صطؾ٘ إىل ٚايػعٞ ايباقٞ، ٚدؿا٤ زٙٚالأ بعض إىل االسلٝاظب اٜٙٓإ ٚاتٗاَِٗ

 شيو غري أٚ ايٛضث١، َٔ ايباقني ٚبني ي٘ املٛص٢ بني ٚتٛتط ْعاع سسٚخ أٚ خٝاضٙ
 َجٌ ،َال٥ِ يػبب ٜهٕٛ قس ي٘ ٚص٢أ ملٔ املٛصٞ تطدٝض ٕٖأ ضغِ احملاشٜط، َٔ

ُٓ سٝات٘ خطآ يف باملٛصٞ اٖتُاَ٘  ٚأ َٚساضات٘ متطٜط٘ َكاّ يف ٚايعٓا٤ اجلٗس ٌٚحت
 ٖصٙ ٜتؿُٕٗٛ ال ايٛضث١ باقٞ ٔيه خط،آ غبٕب ٟٓأ أٚ ،شيو إىل سادت٘ َعٜس

  .بعض ع٢ً بعطِٗ برتدٝض ٜكبًٕٛ ٚال غباب،األ
 ايكاعس٠، تًو َٔ َػتج٢ٓ ٜهٔ مل املػًِ ايعطبٞ اجملتُع ٕٖإ ايجايج١: اخلط٠ٛ

 هلصا املؤغؼ ايكا٥س ٚخيًـ ٜٛايٝ٘ َٔ حتسٜس إىل عاد١ خطآ دلتُع نأٟ نإ بٌ
 ٜسٜٔ ايصٟ ايكا٥س ٖصا َٔ قٛت٘ ٜػتُس ست٢ ،ٚاضض بؿهٌ ٚؾات٘ قبٌ اجملتُع
 ايتؿطم َٔ ٜٚكٝ٘ ؾٝ٘ ايه١ًُ ٚجيُع ص،،ايٓيب ٖٚٛ ٚايٛال٤، بايطاع١ ي٘ اجلُٝع

 .ٚايعصٝإ ٚايؿٛض٢
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ٕٖ يًػا١ٜ؛ َؤنس٠ ؾٝ٘ احلاد١ ناْت بٌ  قبٌ يًسٚي١ ؾاقسّا نإ اجملتُع ٖصا أل
 إىل تًذأ ايكبا٥ٌ َٔ ايعسٜس ٚنإ نكبا٥ٌ، ؾٝٗا ٜعٝؿٕٛ ايٓاؽ نإ ٚإُْٓا ،غالّاإل

 ضغِ يهٔ يبعض، ٚيٝا٤َأ بعطِٗ ؾٝهٕٛ ْؿػٗا، حلُا١ٜ أخط٣ قب١ًٝ َع ايتشايـ
 ايكب١ًٝ صبٝاتايع د١ٗ َٔ ٚغام، قسّ ع٢ً ؾٝٗا ايكب١ًٝ ايصطاعات ناْت شيو

 َا ٖٚٛ ايتٓاؾؼ،ٚ احلػسٚ االْؿعاالت عٔ ايٓاؾ١٦ اخلاط١٦ عطافٚاأل ؾٝٗا، ايكا١ُ٥
 قبٌ ايعطب ٚضع ٕآايكط ٚصـ ٚقس ،اجلا١ًٖٝ( ١)محٝٓ ـ:ب هطِٜيا ٕايكطآ يف عٓ٘ عرب
ـَط :ىلاتع بكٛي٘ غالّاإل َٔ ََٚأٖي ِٝ ِِ َب ٔٗ ًُٛٔب ِٛ ُق َِْؿِكَت َي ُّٔٝعا اِيَأِضٔض ٔؾٞ ََا َأ  أيؿت ََا َد
َٔ ِٝ ِِ َب ٔٗ ًُٛٔب ٖٔ ُق َ٘ ََٚئه ًٖ ـَ اي ِِ َأٖي ُٗ َٓ ِٝ ُ٘ َب ِْ َعٔعْٜع ٔإْٖ  ص.َسٔهٝ

 ٖٚٛ ،ٚاسسّا نٝاّْا مجٝعِٗ املػًُني (ص) ايٓيب دعٌ غالّاإل دا٤ ٚملا
 َا يف دا٤ نُا بِٝٓٗ، عكسٙ ادتُاعٞ تعاقس ٚؾل َٛضِٖأل املتٛيٞ َٛقع يف (ص)
 بِٝٓٗ ايكا٥ِ ايٛال٤ ٚدعٌ ايٓب١ٜٛ، ايػري٠ نتب يف املصنٛض٠ املس١ٜٓ ٚثٝك١ َٔ أْٙؿأ

 ٕآايكط عًٝ٘ سٓنأ َا ٖٚٛ ايكب١ًٝ، ايٛال٤ات ؾٛم ٚاسسّا َطنعّٜا ٚال٤ّ االغالّ ظاَع
ٕٖ:طىلاتع نكٛي٘ ،بايػّا نٝسّاأت ايهطِٜ َٔ ٔإ ََُٓٛا اٖئصٜ َٖاَدُطٚا آ َُٖسٚا َٚ ِِ ََٚدا ٔٗ َٛأي َِ  ٔبَأ

ِِ ٔٗ ُِْؿٔػ ٌٔ ٔؾٞ ََٚأ ٘ٔ َغٔبٝ ًٖ َٔ اي َٚ َٚاٖئصٜ ِِ ُأَٚي٦َٔو َََْٚصُطٚا ِٚاآ ُٗ  صَبِعٕض أٚيٝا٤ُ َبِعُط
ًٓ املػًُني بني قا٥ِ َتهاؾ٧ عاّ ٚال٤ ٖٓاى ؾهإ  عؿري٠ َٔ ِٗنأْٓ ِٗن

 ٕٓأ نُا ،َٓنيؤامل ناؾ١ ٚبني  ٚضغٛي٘ ىلاتع اهلل بني خاص رلتًـ ٚٚال٤ ،ٚاسس٠
 يف نً٘ شيو دا٤ نُا شيو، َكابٌ يف ٚايٓصاض٣ يًٝٗٛزٚ يًهؿاض ٚال٤ات ٖٓاى
  .حتص٢ ال آٜات

 احلهِٝ ٌٚايتعاَ ايعاّ، ايٛال٤ بٗصا االيتعاّ ع٢ً زا٥ُّا ٜاتاآل ٚتؤٓنس
ِٕ) :ىلاتع قاٍ نُا ايؿطق١، ٜٚجري ايٛال٤، ٖصا ع٢ً ّاقبًٝٓ ٚال٤ّ ّٜكٓس َٔ َع ٚاحلاظّ  َٚٔإ
ٕٔ َٔ َطا٥َٔؿَتا ٓٔنَي َٔ َٔ ُُِؤ ًُٛا اِي ًٔ اِقَتَت َُا ُشٛاَؾَأِص ُٗ َٓ ِٝ ِٕ َب َُا َبَػِت َؾٔإ ُٖ ٢ًَ ٔإِسَسا  اِيُأِخَط٣ َع
ًُٛا َِٔط إىل َتٔؿ٤َٞ َسٖت٢ َتِبٔػٞ اٖئتٞ َؾَكأت ٘ٔ َأ ًٖ ِٕ اي ًُٔشٛا َؾا٤َِت َؾٔإ َُا َؾَأِص ُٗ َٓ ِٝ ٍٔ َب  ٔباِيَعِس

ٕٖ ََٚأِقٔػُطٛا َ٘ ٔإ ًٖ ُُِكٔػٔطنَي ُٜٔشٗب اي َُا .اِي َٕ ٔإْٖ ُٛٓ َٔ ُُِؤ َٔ َؾَأِصًُٔشٛا إخ٠ٛ اِي ِٝ ِِ َب ُِٜه َٛ  َأَخ
َ٘ َٚاٖتُكٛا ًٖ ِِ اي ًُٖه َٕ َيَع ُُٛ  .صُتِطَس
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َٗا َٜاط بايٛسس٠ ايػٝام ٖصا يف املػًُني ٚص٢أ ٚقس ٜٗ َٔ َأ ََُٓٛا اٖئصٜ َ٘ اٖتُكٛا آ ًٖ  اي
٘ٔ َسٖل ٖٔ ََٚيا ُتَكأت ُُُٛت ِِ ٔإٖيا َت ُِْت َٕ ََٚأ ُُٛ ًٔ ُُٛا .َُِػ ٌٔ َٚاِعَتٔص ٘ٔا ٔبَشِب ًٖ ُّٔٝعا ي  تؿطقٛا ََٚيا َد

ََُت َٚاِشُنُطٚا ٘ٔ ِْٔع ًٖ ِِ اي ُِٝه ًَ ِِ ٔإِش َع ُِٓت ـَ َأِعَسا٤ّ ُن َٔ َؾَأٖي ِٝ ِِ َب ًُٛٔبُه ِِ ُق ٘ٔ َؾَأِصَبِشُت َُٔت ِٓٔع َٛاّْا ٔب  ٔإِخ
ِِ ُِٓت ٢ًَ َُٚن َٔ ُسِؿَط٠ٕ َؾَؿا َع ِِ ايٖٓأض َٔ َِْكَصُن َٗا َؾَأ ِٓ ُٔ َنَصٔيَو َٔ ُ٘ َُٜبِّ ًٖ ِِ اي َٜ َيُه ٘ٔآ ِِ أت ًُٖه  َيَع

َٕ َِٗتُسٚ  ص.َت
 عٓس ،ص،ايطغٍٛ إىل ايطدٛعٚ ايٓعاع عسّ ع٢ً نٝسايتأ عًٝ٘ ضٚنٓط

َ٘ ََٚأٔطُٝعٛاط ىل:اتع قاٍ نُا احلطب ٚإأ يف غُٝا ٚال االختالف ًٖ ُ٘ اي  ََٚيا ََٚضُغَٛي
ًُٛا تٓاظعٛا ََٖب َؾَتِؿَؿ ِِ ََٚتِص َ٘ ٕٖٔإ َٚاِصٔبُطٚا ٔضحُيُه ًٖ َٔ َََع اي َٗا َٜاط ص،ايٖصأبٔطٜ ٜٗ َٔ َأ  اٖئصٜ

ََُٓٛا َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ًٖ ٍَ ََٚأٔطُٝعٛا اي َِٔط َُٚأٚٔيٞ ايٖطُغٛ ِِ اِيَأ ُِٓه َٔ ِٕ ٤ِٕٞ ٔؾٞ تٓاظعتِ َؾٔإ ُٙ َؾ  َؾُطٗزٚ
٘ٔ إىل ًٖ ٍٔ اي ِٕ َٚايٖطُغٛ ِِ ٔإ ُِٓت َٕ ُن َُٛٓٔ ٘ٔ ُتِؤ ًٖ ّٔ ٔباي ِٛ َٝ ِْٝط َشٔيَو اِيآٔخٔط َٚاِي ُٔ َخ ًّا ََٚأِسَػ ٜٔٚ  ص.َتِأ

 ،ايطغٍٛ بطاع١ َطباأل ايٛال٤ يف ايطغٍٛ َطنع١ٜ ع٢ً زا٥ُّا عًِٝٗ نسٚأ
َٗا َٜاط :قاٍ نُا ٜٗ َٔ َأ ََُٓٛا اٖئصٜ َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ًٖ َِٔط َُٚأٚٔيٞ ايطغٍٛ ٚأطٝعٛا اي ِِ اِيَأ ُِٓه َٔ ِٕ  َؾٔإ

ِِ َٓاَظِعُت ٤ِٕٞ ٔؾٞ َت ُٙ َؾ ٘ٔ إىل َؾُطٗزٚ ًٖ ٍٔ اي ِٕ َٚايٖطُغٛ ِِ ٔإ ُِٓت َٕ ُن َُٛٓٔ ٘ٔ ُتِؤ ًٖ ّٔ ٔباي ِٛ َٝ  َوَشٔي اِيآٔخٔط َٚاِي
ِْٝط ُٔ َخ ًّا ََٚأِسَػ ٜٔٚ َ٘ ََٚأٔطُٝعٛاط ص،َتِأ ًٖ ِٕ َٚاِسَصُضٚا ايطغٍٛ ٚأطٝعٛا اي ِِ َؾٔإ ُِٝت َٖٛي  َت

ُُٛا ًَ َُا َؾاِع ٢ًَ َأْٖ َٓاَض َع ًَاُؽ ُغٛٔي ُُٔبنُي اِيَب  ص.اِي
َٕط اْ٘:غبش ٚقاٍ َُٜكُٛيٛ ٖٓا َٚ ََ ٘ٔ آ ًٖ ٍٔ ٔباي ِٖ ََٚأَطِعَٓا َٚٔبايٖطُغٛ َٖٛي٢ ُث ِِ َؾٔطْٜل ََٜت ُٗ ِٓ َٔ 

ِٔ ََا َشٔيَو َبِعٔس َٔ ٓٔنَي ُأَٚي٦َٔو َٚ َٔ ُُِؤ ٘ٔ إىل ُزُعٛا َٚٔإَشا * ٔباِي ًٖ ٘ٔ اي َِ ََٚضُغٛٔي َِٝشُه ِِ ٔي ُٗ َٓ ِٝ  ٔإَشا َب
ِِ َؾٔطْٜل ُٗ ِٓ َٔ َٕ ِٕ * َُِعٔطُضٛ ِٔ َٚٔإ ُِ َُٜه ُٗ ٘ٔ َِٜأُتٛا اِيَشٗل َي ِٝ ِِ َأٔؾٞ * َُِصٔعٓٔنَي ٔإَي ٔٗ ًُٛٔب  ُق

ّٔ َََطْض ِّ اِضَتاُبٛا َأ َٕ َأ ِٕ ََٜداُؾٛ ـَ َأ ُ٘ َٜٔشٝ ًٖ ِِ اي ٔٗ ِٝ ًَ ُ٘ َع ٌِ ََٚضُغُٛي ُِ ُأَٚي٦َٔو َب ُٖ َٕ ُُٛ  ايٖظأي
َُا * َٕ ٔإْٖ ٍَ َنا ِٛ ٓٔنَي َق َٔ ُُِؤ ٘ٔ إىل ُزُعٛا ٔإَشا اِي ًٖ َ٘ٔٚ اي َِ َضُغٛٔي ِِ ٔيَِٝشُه ُٗ َٓ ِٝ ِٕ َب ُِٔعَٓا َُٜكُٛيٛا َأ  َغ

ُِ َُٚأَٚي٦َٔو ََٚأَطِعَٓا ُٖ َٕ ًُٔشٛ ُُِؿ ِٔ * اِي ََ َ٘ ُٜٔطٔع َٚ ًٖ ُ٘ اي ـَ ََٚضُغَٛي َِٜد َٚ َ٘ ًٖ ٘ٔ اي َٜٖتِك  َؾُأَٚي٦َٔو َٚ
ُِ ُٖ َٕ َٗا َٜاط ص،اِيَؿا٥ُٔعٚ ٜٗ َٔ َأ ََُٓٛا اٖئصٜ َ٘ َأٔطُٝعٛا آ ًٖ ًُ ََٚيا ايطغٍٛ اٚأطٝعٛ اي  ٛاُتِبٔط

ِِ َُاَيُه  ص.َأِع
 ايسٜٔ، ٜٓايف مبا ايكب١ًٝ بايٛال٤ات ايتاثط َٔ املػًُني غبشاْ٘ اهلل سصض ٚقس

َٗا َٜاط :ىلاتع قاٍ نُا ٜٗ َٔ َأ ََُٓٛا اٖئصٜ ِِ َتٖتٔدُصٚا َيا آ ِِ آَبا٤َُن َٛاَُْه َٝا٤َ َٚٔإِخ ِٚٔي ٕٔ َأ  اِغَتَشٗبٛا ٔإ
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٢ًَ اِيُهِؿَط ٕٔ َع ِٔ اِئإمَيا ََ َٚ ِِ ُٗ َٖٛي ِِ ََٜت ُِٓه ُِ َؾُأَٚي٦َٔو َٔ ُٖ َٕ ُُٛ ٢٣ٌِ) ايٖظأي ِٕ (ُق َٕ ٔإ ِِ َنا  آَباُؤُن
ِِ َٓاُؤُن ِِ ََٚأِب َٛاُُْه ِِ ٚأظٚادهِ َٚٔإِخ ٍْ ََٚعٔؿرَيُتُه َٛا َِ َٖا ََٚأ ُُٛ َٕ َٚٔتَذاَض٠ْ اِقَتَطِؾُت ِٛ  َتِدَؿ
َٖا ُٔ َنَػاَز َََػأن َٗا َٚ َِْٛ ِِ َأَسٖب َتِطَض ُِٝه َٔ ٔإَي َٔ ٔ٘ ًٖ ٘ٔ اي َٗإز ََٚضُغٛٔي ٘ٔ ٔؾٞ َٚٔد ًٔ  َؾَتَطٖبُصٛا َغٔبٝ

َٞ َسٖت٢ ُ٘ َِٜأٔت ًٖ ٙٔ اي َِٔط ُ٘ ٔبَأ ًٖ ِٗٔسٟ َيا َٚاي َٜ َّ ِٛ   ص.اِيَؿأغٔكنَي اِيَك
 هلل املػًُني بعض ٤ٚال ضعـ تٛصٝـ ضّاَهٓط ايهطِٜ ٕايكطآ يف دا٤ نُا

 ايها٥سٜٔ ايسٜٔ يف ايطاعٓني يًهؿاض تٛيِٝٗ إىل ٟٓزؤٜ نإ مبا َٓنيٚيًُؤ ٚضغٛي٘
َٗا َٜاط :ىلاتع قاٍ نُا َٓني،املؤ زاخٌ يف ثػط٠ بصيو ٜؿتضٚ ،ب٘ ٜٗ َٔ َأ ََُٓٛا اٖئصٜ  َيا آ

َُٗٛز َتٖتٔدُصٚا َٝ َٝا٤َ َٚايَٖٓصاَض٣ اِي ِٚٔي ِِ َأ ُٗ َٝا٤ُ َبِعُط ِٚٔي ِٔ َبِعٕض َأ ََ ِِ ٜتٛهلِ َٚ ُِٓه َٔ ُ٘ ِِ َؾٔإْٖ ُٗ ِٓ َٔ 
ٖٕ َ٘ ٔإ ًٖ ِٗٔسٟ َيا اي َٜ َّ ِٛ ُٔنَي اِيَك َٔ َؾَتَط٣ * ايٖظأي ِِ ٔؾٞ اٖئصٜ ٔٗ ًُٛٔب َٕ َََطْض ُق ِِ َُٜػأضُعٛ ٔٗ  ٔؾٝ

َٕ ِٕ َِْدَؿ٢ َُٜكُٛيٛ َٓا َأ ُ٘ َؾَعَػ٢ َزا٥َٔط٠ْ ُتٔصَٝب ًٖ ِٕ اي َٞ َأ َِٕط أٚ ٔباِيَؿِتٔض َِٜأٔت ِٔ َأ َٔ ٔٙ ِٓٔس  ُِٝصٔبُشٛاَؾ ٔع
٢ًَ ِِ ٔؾٞ ٚاَأَغٗط ََا َع ٔٗ ُِْؿٔػ َٔنَي َأ  .صَْأز

 دا٥ت ٜاتآ يف املَٛٓني يٛال٤ َطنعّا ٜهٕٛ ٕأ ٜٓبػٞ َٔ غبشاْ٘ ٚٚصـ
َُاط :ىلاتع قاٍ شيو، عكٝب ُِ ٔإْٖ ُ٘ َٚٔيُٝٗه ًٖ ُ٘ اي َٔ ََٚضُغُٛي ََُٓٛا َٚاٖئصٜ َٔ آ َٕ اٖئصٜ ُُٛ  ُٜٔكٝ
ًَا٠َ َٕ ايٖص ُِٜؤُتٛ ِِ َنا٠َايٖع َٚ ُٖ َٚ َٕ ِٔ * َضأنُعٛ ََ َٚ ٍٓ َ٘ ٜتٛ ًٖ ُ٘ اي َٔ ََٚضُغَٛي ََُٓٛا َٚاٖئصٜ ٕٖ آ  َؾٔإ
٘ٔ ٔسِعَب ًٖ ُِ اي ُٖ َٕ  هلل ؤَٓنيامل َٛاال٠ ٚدٛب سٓنأ َُٔٔي ْ٘ٓأ املًشٛظ َٚٔ ،صاِيَػأيُبٛ

 ْعٍٚ ؾإٔ يف دا٤ نُا )ع( َٓنيؤامل َريأ ٖٚٛ ضانع، ٖٚٛ ٢ٚظٓن َٔآ ٚملٔ ٚيطغٛي٘
 .شيو يف خالف بال ١ٜاآل

 ايكبا٥ٌ بني َهطضّا احلعاظ٠ ٚقٛع تٛصٝـ ايٓب١ٜٛ ايػري٠ يف دا٤ ٚقس
 ٚقس ٚاخلعضز، ٚؽاأل ُٖٚا االْصاض، قبًٝيت بني شيو ٚقع نُا ،املدتًؿ١ ٚايعؿا٥ط

 صٜٔآي ْصاضاأل بني نصيوٚ اإلغالّ قبٌ املس١ٜٓ يف نجري٠ صطاعات بُٝٓٗا تناْ
 ِٜٗٗس٥ ايٓيب ؾهإ ،عًٝٗا ٚؾسٚا قس ناْٛا ايصٜٔ املٗادطٜٔ ٚبني املس١ٜٓ، ٌٖأ ناْٛا

ًٓ ٖٚصا بِٝٓٗ، ٜٚؤيـ ٠ٓٛ ٚاإلٜجاض األيؿ١ َٔ ضا٥ع١ ساالت ٚدٛز َع ٘ن  ٚاإلخ
 .ايهطِٜ ٕايكطآ يف شيو ٚصـ نُا بِٝٓٗ، ٛال٤ٚاي

 عؿط٠ ايجايج١ ايػ١ٓ يف املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف زٚيت٘ تؿهٌٝ عٓس غالّاإل نإ يكس
 قط١ٜ ناْت اييت باملس١ٜٓ ذلسٚزّا املهط١َ َه١ َٔ يٝٗاإ ص ايٓيب ٖذط٠ سبع بعجت٘ َٔ
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 احلاَٞٚ اجلعٜط٠ يف ايعطب ١ُعاص مبجاب١ ناْت اييت املهط١َ َه١ بؿتض يهٔ ،صػري٠
 ايػ١ٓ يف تؿس ايكبا٥ٌ ٚؾٛز صبشتأ ست٢ َٛضاأل طتتػٝٓ ؾٝٗا ايؿطى يعكٝس٠ ٍٚاأل

 متٚ ،ايٛؾٛز بعاّ تُُٝٓغٚ ،طٛعّا تػًِٚ (ص) ايٓيب إىل اجلعٜط٠ سلا٤أ َٔ ايعاؾط٠
 نٝاّْا ؾهإ ٚايعطام، ايؿاّ ٚداٚض ،ايُٝٔ غالّاإل ٚبًؼ ،تكطٜبّا نًٗا اجلعٜط٠ غالّإ

 .عظُّٝا
 اجملتُع ٖصا يف ٜتذصض مل نًٗا قٛاّاأل ٖصٙ بني اجلاَع غالّيإل ايٛال٤ ٕٖأ إٓيا

ٕٓ ،متاَا  ــ َتأٓثطّا ؾٝ٘ زخٛهلِ ٚنإ ،غالّإلبا عٗس ٞسسٜج ناْٛا ايٓاؽ َٔ نجريا أل
 إظاي١ َٔ ٚمتهٓ٘ َكابً٘، يف قطٜـ هػاضاْٚ بٗٝبت٘ ــ ٚصسق٘ سكاْٝت٘ زال٥ٌ ظاْب
 .ايعطب١ٝ يًكبا٥ٌ صٓاّاأل دلُع أصبشت قس ناْت اييت َه١ يف ايؿطى

 ايؿطز ٜطٝع ست٢ ٚاسس ٚال٤ ع٢ً قٛاّاأل ٖصٙ اعادتُ ٕٖأ شيو إىل ٜطاف
 قبا٥ٌ يف ايػٌٗ َطباأل يٝؼ أخط٣ قب١ًٝ َٔ ٜهٕٛ آخط ؾطزّا قب١ًٝ إىل ٜٓتُٞ ايصٟ
 غاٜت٘ بٌ ٚاسس، ٚال٤ حتت مجعٗا َهإباإل ٜهٔ ٚمل قطٕٚ، َٓص َتٓاسط٠ ناْت

 ػًطإي بعطٗا خيطع ٕأ غري َٔ َتهاؾ٧، ٚد٘ ع٢ً بٝٓٗا اؾُٝ َٓٗا دلُٛع١ حتايـ
 عؿري٠ َٔ قا٥س إطاع١ ايػعٚات يف عًِٝٗ ايصعب َٔ نإ ٚيصيو خط،آ بعض

 )ص( ايطغٍٛ ثكٌ  يٛال خط٣،أ
 ًُوباُي ؾب٘أ يًعطب ٚاغعّا نٝاّْا ٠َٓط ٍٚأل ؾٗسٚا اجلعٜط٠ عطب ٕٖأ ع٢ً

َُ ايؿطؽ ًوَُ سس ع٢ً  قا٥سّا ايهٝإ ٖصا قٝاز٠ ٜتبٛأ َٔ ٜهٕٛ عٝح ايطّٚ، ًوٚ
 نْٛ٘ ٜٛدب احلاٍ بطبٝع١ َطاأل ٖٚصا ،مجٝعٗا ايعطب١ٝ ٚيًكبا٥ٌ نًٗا يًذعٜط٠
 أقص٢ نإ ُآْٚإ ؾٝٗا، قبٌ َٔ طعُ٘ أسس ٜصم مل اش ،ايطاذلني ْظاضأل َطُشّا

 قبٌ َٔ ايكبا٥ٌ ؾٝٛر نإٚ ،ٚاسس٠ يكب١ًٝ ؾٝدّا املط٤ ٜهٕٛ ٕأ ٖٛ ؾٝٗا يًُط٤ َكاّ
 ع٢ً غاض٠باإل َٛاهلِٚأ ٚأضاضِٝٗ ٚغًطاِْٗ ْؿٛشِٖ ا٥ط٠ز تٛغع١ إىل ٜػعٕٛ
 ايهٝإ ٖصا اْعكاز بعس ْظاضاأل ايٝ٘ تطُض ايصٟ اجلاٙ صبضأ يهٔ ٣،األخط ايكبا٥ٌ
 .ْٛعّا رلتًؿّا ايٛاغع
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 ْ٘ٓأ حيتٌُ ست٢ َٛت٘ بكطب ٧ٜؿاد مل نإ (ص) ايٓيب ٕٖإ ايطابع١: اخلط٠ٛ
 ٍٚأ يف ب٘ حصٓط نُا بصيو ٜعًِ نإ ؾكس قصس، بػري اغتدالؾ٘ َٓٗر تعٝني ؾات٘ قس

  .املػًُني َٔ احلطٛض مجاٖري إىل ْؿػ٘ ْٚع٢ اخلطب١، ٖصٙ
 أٓؿت إٔ ميهٔ اييت ايتشسٜات طبٝع١ عٔ اّلغاؾ ٜهٔ مل احلاٍ بطبٝع١ ْ٘ٓأ نُا

ٕٖ ؛ٚايٛال٤ات ٖٛا٤األ املتعسز ايكبًٞ دلتُع٘ يف ايٛال٤ يف ؾطاؽ ٟأ عٔ  ايطبٝع١ ٖصٙ أل
 ١ايطبٝع تًو َٔ عا٢ْ قس بٌ ،ايكب١ًٝ ايب١٦ٝ تًو ابٔ )ص( ٖٛ ٚنإ َعطٚؾ١ ناْت

 قٝازت٘ عٓس أخط٣ َٚط٠ّ ،ايكب١ًٝ ايعصبٝات د١ٗ َٔ يسعٛت٘ ال٤ؤٖ َٛاد١ٗ يف َط٠ّ
 ايطٝك١ ايٛال٤ات َهطضّا عٓسِٖ ٜٗٝر نإ سٝح االغالّ، يف زخٛهلِ بعس هلِ
 ٚالسظ ،ّاعُط ٔؾعٝٓ بهط ٛأب بعسٙ َٔ ٜطّاأ شيو السظ نُا ،بِٝٓٗ ايٓعاع ٧ؾٝطؿ
  .عٛف بابٔ ايرتدٝض َع باملؿٛض٠ سسِٖأ يٝتعني ايؿٛض٣ غت١ ٔؾعٝٓ ٜطّاأ عُط شيو

 ،بعسٙ َٔ املػًُني باختالف ايٛسٞ خالٍ َٔ ٜعًِ (ص) ايٓيب نإ بٌ
 .ايؿنت ببعض ٚخاص١ّ عا١َّ ْبا٤ّأ شيو عٔ ٚأْبأ ،ؾِٝٗ ايؿت١ٓ ٚسسٚخ
 ٚدٛٙ ع٢ً بصيو نجري٠ خباضأ يف أصشاب٘ ب٘ أخرب َا ؾصيو ايعا١َ أْبا٥٘ أَا 

 صشاحاي عا١َ يف َط١ٜٚ عًٝٗا َتؿل عسٜس٠ سازٜحأ يف دا٤ ْ٘ٓأ ست٢ ،رلتًؿ١
 ٜطزٕٚ عٓسَا ِْٗٓأ ست٢ بعسٙ ٜؿتٕٓٛ غٛف بأِْٓٗ صشاب٘أل خباضٙإ ٚغريٖا ٚايػٓٔ

 ال وْٓإ ي٘ ؾٝكاٍ شيو، غبب عٔ (ص) ٍأؾٝػ ،ايٓاض إىل بِٗ َطأٜ ايكٝا١َ ّٜٛ عًٝ٘
 ايؿنت َٔ ٚاملػًُني صشاب٘أ حتصٜط َٓ٘ تهطض ٚيصيو بعسى، َٔ سسثٛاأ َا تسضٟ

 .بعض ضقاَب بعطهِ ٜططب نؿاضّا بعسٟ تطدعٛا ال هلِ ٚقاٍ املكب١ً،
 تتعًل ٚصشٝش١ َٛثٛق١ ططم َٔ َٚط١ٜٚ َتعسز٠ ؾٗٞ اخلاص١ ْبا٤األ َاٚأ 

 مجًتٗا: َٔ َٓني،املؤ أَري ظَإ يف ايؿنت َٔ ٜكع مبا دًٗا
 ــ صشٝض سسٜح يف نُا ــ ايطا٥ـ سطب بعس َط٠ شات اصشاب٘ أْبأ نُا ــ1

 أبٛ أي٘ؾػ ،تٓعًٜ٘ ع٢ً (ص) ٖٛ قاتٌ نُا ٕايكطآ ٌٜٚتأ ع٢ً ٜكاتٌ َٔ َِٓٗ ٕٓأ
 عًٞ ٖٛ ْ٘ٓأ شنطٚ ،ال :ؾكاٍ شيو َجٌ عٔ عُط ي٘أغ ثِ ال، :ؾكاٍ ٖٛ ْ٘ٓأ عٔ بهط

ٍٓ مما (ع)  نُا ،سل بػري قٛاّأ عًٝ٘ ٚخيطز السكّا اخلالؾ١ ٛأٜتب غٛف ّاعًٝٓ ٕٓأ ع٢ً ز
  .ايكٝاز٠ َٛقع يف ٜهْٛا ٕأ ٜأَالٕ ناْا ٚعُط بهط أبا ٕٓأ ع٢ً زٍ
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ٕٓ عًٝ٘ َتؿل َؿٗٛض سسٜح يف (ص) خربٚأ ــ2  ،ايباغ١ٝ ايؿ١٦ تكتً٘ عُاضّا أ
 .ؾٝ٘ احلل دب١ٗ ٚتعٝني ،صؿني سطب إىل السكّا اتطشت ؾاض٠إ يف

 صشاب٘أ بعض إىل ؾاضأ (ص) ْ٘ٓأ ٜطّاأ عًٝ٘ َتؿل سسٜح يف دا٤ نُا ــ3
 َا ٖٚٛ ،شيو اتؿل ٚقس اخلٛاضز، إىل ؾاض٠إ يف ،ايسٜٔ َٔ ميطقٕٛ ٚقَٛ٘ ْ٘ٓإ ٚقاٍ

 .ايٓٗطٚإ ّٜٛ (ع) عًٞ َاّاإل ب٘ اغتؿٗس
 ،ظامل ي٘ ْتٚأ عًٝاًّ يتكاتًٔ :يًعبري قاٍ أْٓ٘ بصشت٘ ؾٗسٚا ْص يف ٚدا٤ ــ4

 عكٝب تطادع ْ٘ٓإ قٌٝ ُاضٓبٚ ،بصيو ايعبري اجلٌُ سطب ّٜٛ (ع) َاّاإل شنط ٚقس
 .شيو

 يٓكازا بني صشت٘ ع٢ً َتؿل ْص يف ٚقاٍ ،ايؿت١ٓ َٔ َهطضّا ْػا٥٘ ٚسصض ــ5
 ٚقس ،اجلٌُ سطب يف عا٥ؿ١ خطٚز إىل ؾاض٠إ يف ،((احلٛاب نالب تٓبش٘ أٜتهٔ))

 إٔ ؾأضازت ،بباحلٛأ ٜػ٢ُ ْ٘ٓإ عٓ٘ ؾكٌٝ املهإ عٔ أٍؾػ ايططٜل يف نالب ْبشتٗا
 .شيو ٜٓؿٕٛ ظٚض ؾٗٛز هلا قاّأ ايعبري ابٔ إٔ يٛال تطدع

 ضظ١ٜ َٔ ضٚاٙ ؾُٝا ؽعبا ابٔ عٔ صشتٗا ع٢ً املتؿل ايطٚاٜات يف دا٤ ٚقس
 بسٚا٠ ي٘ تٛاٜأ إٔ إىل بٝت٘ يف احلطٛض َٛت٘ َطض يف زعا (ص) ْ٘أ اخلُٝؼ ّٜٛ

 يٝٗذط، ايطدٌ ٕٓإ :ٚقاٍ عُط ؾعاضض٘ ،بسّاأ بعسٙ ٜطًٛا ال نتابّا هلِ يٝهتب ٚقًِ
 عطضأ عًٝ٘ اختالؾِٗٚ عكً٘ يف اٜٙٓإ ٗاَِٗآت ٚدس ؾًُا ،عٓسٙ احلطٛض ؾاختًـ

 .شيو عٔ
 سٓنأ ؾكس ،ايػسٜط خطب١ ؾٝٗا أيكٝت اييت بػاتاملالٚ ايظطٚف تتطض وٚبصي

 (ص) ٚضغٛي٘ غبشاْ٘ اهلل ٕٖأ نُا ،مجٝعّا َٓنيؤامل َٛىل ٖٛ ّاعًٝ َاّاإل ٕٓأ ع٢ً
 ٚعس اييت ٚالٜت٘ ىلاتع اهلل ٜٛايٝ٘ ٕبأ ايٛال٤ صابٗ ٚؾ٢ َٔٓ ع٢ً ٚزعا ،َٛالِٖ ٖٛ
 .عسا٥٘أ ٜعازٟ نُا ىلاتع اهلل عازاٙ عازاٙ َٔٚ بعسٖا َٚا احلٝا٠ ٖصٙ يف َٓنيؤامل بٗا

 ٜعًٔ ٕأ إىل ْاظطّا نإ (ص) ٘أْٓ ّتكٓس َا ض٤ٛ يف عطؾّا ايٛاضض َٔٚ
 َاّاإل َع خاصّا ٚال٤ّ ٜٛايٛٙ ٕأ عًِٝٗ ٜٔتعٖٝ ََٔ ايػؿري اجلُع ٖصا يف يًُػًُني

 إثبات املٓظٛض ٚيٝؼ ،(ص) ٚضغٛي٘ ٚدٌ عع هلل ايٛال٤ جيُعِٗ نُا بِٝٓٗ ُعجي
 ٖٛ يصٟا ،ميإاإل يف اؾرتانِٗ َٓطًل َٔ املؤَٓني ٚغا٥ط (ع) َاّاإل بني ايٛال٤
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ٌٓ بني ٜجبت عاّ ٚال٤  يف (ع) َٓنيؤامل َريأل خصٛص١ٝ ٚال ،خطآ ؤََٔٚ ََٔؤ ن
 شيو. يف ايٓاظط ٌَأؾًٝت شيو،



  الرحيم الرمحن اهلل بسم

  الطاهرين لهوآ حممد سّيدنا عىل والسالم والصالة العاملني رب   هلل احلمدو

 البديل( الوالء غياب دالالتو الغدير )واقعة

  الثالث: يضاحاإل

 وآله عليه اهلل ىلص) النبي بعد السيايس للنظم البديل الطرح غياب

له خطاباته وسائر هذا طابهخ يف وسلم(  نهفإ وسلم(، وآله عليه اهلل )صىل وأقوا

 احلاجة تلك يغطي الذي لإلمام اخلاص الوالء إىل اخلطبة هذه نظر عىل هينبّ 

 .السياسية

 يف ملتأ أدنى عند ـــ البدهيية الرضوريات نم   نّ أ عرفنا نانإ :ذلك توضيح

 وفاته قبل للمسلمني وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يعنّي  أن ـــ األمور طبيعة

 عىل جيوز فال له، املسلمني تعيني كيفية يبنّي  وأ ،املجتمع قيادة يف مقامه يقوم نم  

 وال ،بعده به يقوم نم   تعيني صالحية يملك هوو ـــ رضوري مر  أ بتدبري يقوم نم  

 فذلك ؛عنه ويسكت بعده مراأل مصري بيان يرتك نأ ـــ لتدبريه معهودة ليةآ توجد

 باأل نّ أ حتى ،والالئق احلكيم املنظور من للغاية ذميما  خالالا إ بل ،مهاالا إ يعترب

 وخشية هبم تعلقاا  بعده نم   مورهمأب يقوم نم   عادة يعنّي  َّص ق   والدأ له كان ذاإ

 معروف حتديد هناك يكن مل ذاإ العشرية شيخ يف احلال وكذلك ضياعهم، نم  

 مجع قد الوالدة حديث سيايس اجتمعي كيان بقيادة كبال   فم خيلفه، نم   يعنّي 

عاا  االجتمعية الفئات شدّ أ نم   جمموعة بني  استثارة رسعهاأو واختالفاا  رصا

 املتنافسة املتفرقة القبائل وهي الأ للحرمات، واستباحة فتكاا  شدهاأو وانفعاالا 



ع من طويل تاريخ هلا التي  عليه كان كم السنني، عرشات عرب والتقاتل الّصا

 قبل عهاضو يعلم ال ملن عليه االطالع حيسن مرأ وهو ـــ ةالعربي اجلزيرة يف احلال

ع بمالحظة ذهنك إىل ذلك بتقرّ  نأ ولك ـــ اإلسالم  ضعف عند العشائر رصا

 لوّ أ يف العشائر وضع عن كبري فارق مع العّص، هذا يف البالد بعض يف الدولة

 طويل. زمن منذ فيها الدولة نظام استقرار إىل بالنظر ؛سالماإل

 يتصدى نأ رضورة هاشدّ أو وجبهاأو وضحهاأو موراأل بدهأ نم   ذنإ

 فهل ؛بعده نم   احلكم لنظام ساس  أ لتحديد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

 احلل هلأل فيه مراأل يكون وأ الفعيل، احلاكم وصالحيات وظيفة نم   يكون هو

 ذلك يتوقع كم بينهم االختالف حال يف حاملرّج  يكون وماذا ،باملشورة والعقد

 وأ ،اخلالف نم   يقيهم خاص نظم عىل معينة قبيلة يف مراأل يكون وأ ،عادة

 ؟مثالا  (مالسال )عليهم البيت هلأك معنّي  مجع يف يكون

 اشيئا  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي قوالأ يف نجد ال نناأ يف شّك  وال

 عىل يدّل  ما اّل إ ن،أالش هبذا واملسلمني للصحابة وجيهت ّي أ منه يفهم نأ يمكن

  ثباتإو مة،األ باقي عن السالم( )عليهم اليت هلأ زمتيّ 
 
 عامة عىل هلم مميز   والء

 اإلمام يف مبارشة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل منه مرلأل تعييناا  فيكون ،املسلمني

ن بعده نوم   السالم( )عليه عيل  البيت هلأ يبديه الذي بالتحديد البيت هلأ م 

 مة.األ مرأ عىل املؤمتنني السالم( )عليهم

 شخص ّي أ تعيني ـــ مثالا  ـــ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي قوالأ يف فليس

 اخلاصة الوالية نّ أ بيان وال ،مةاأل عىل له ـــ يسالسيا ـــ اخلاص الوالء يتعني خرآ



 وال ،خاصة منهم والعقد احلل هلأ بمشورة وأ الناس، عامة خيتاره ملن تنعقد

 املوقف وال سلمني،امل وعامة القبائل بني نم   والعقد احلل هلأ يكون نم   تعيني

 ذاه من ئاا شي حدأ يرو   ومل احلاالت، معظم يف املتوقع هو كم راءاآل تعارض عند

 يف موجود هو وال وجوده، ادعى وال وسلم( وآله عليه اهلل )صىل عنه القبيل

 مع الروائي، والرتاث التاريخ يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل عنه رث  ا   مما يشء

  ذلك. إىل احلاجة ملسيس واتضح لبان كان لو نهأ

 غياب يف اخلاص الوالء له جيب نم   يف بديل يأ غياب وهو ـــ مراأل هذاو

 اهلل )صىل خطبته داللة عىل ويساعد هينبّ  مما ـــ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

 ..املسلمني إىل نفسه نعي بعد الغدير يف وسلم( وآله عليه

 الوالء لبيان مسوقاا  النص هذا كون عن يكشف نهفأل ؛منبهاا  كونه امّ أ

 .له حمتمل بديل ال ذإ السالم(؛ )عليه لإلمام اخلاص

 للمسلمني خاص والء عقد إىل احلاجة نّ فأل ؛ذلك عىل مساعدته امّ أو

 داللته وجبتو ،املسلمني عىل السالم( )عليه عيل اإلمام لوالء بيانه عىل ظللت

 .السالم( )عليه له اخلاص ءالوال عىل

 معاجلته منه يتوقع ما موضوع   نم   يقرتب الذي الكالم نّ أ املعلوم نوم  

 يأ عىل ـــ النص عىل للةظامل املتكلم مواقف سائر ويف ـــ فيه مؤرش غياب يكون

ا وحمفّ  منبهاا  بديل عالج  الكالم ملدلول املالئم العالج عىل الكالم لداللة زا

 الداللة. تلك إىل املخاطبني انتقال ويوجب



 يعيشها التي العرفية مثلةاأل يف لمّ أوالت باملمرسة لنا حمسوس معنى اوهذ

 نم   ليس نهأ إىل الكالم نم   ما ملعنى فهمه يف املرء يستند نأ يتفق فكم نسان،اإل

 منه. الكالم لفظ اقرتب قد رضوري ملوضوع املتكلم مهالإ الوارد

 وآله عليه اهلل )صىل النبي لقاهاأ التي الغدير خطبة عىل ينطبق هذاو

 املسلمني كان الذي اخلطاب ومواصفات مضامني نم   تقرتب هناأل وسلم(؛

 ..ليهإ بحاجة

 :جهات نفم   مضموناا  امّ أ

 لشخص مجيعاا  املسلمني والء هو كان اخلطبة هذه موضوع نّ أ :األوىل

 املسلمون إليه حيتاج مما يقرتب وهذا ،ـــ السالم( )عليه عيل اإلمام وهو ـــ واحد

 خاص والء له يكون معيناا  شخصاا  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تعيني من

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل له اخلاص السيايس الوالء حدّ  عىل املسلمني عىل

 وآله عليه اهلل )صىل النبي والء بني املقارنة تضمنت اخلطبة نّ أ الثانية:

 الوالء نوع يناسب وهذا هلم، السالم( )عليه اإلمام ووالء مةاأل عىل وسلم(

 الوالء هذا رمز نّ أل ؛السيايس الوالء وهو ليه،إ بحاجة املسلمون كان الذي

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي هو كان املسلمني عند يايسالس

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي نعي مقدماا  تضمنت اخلطبة نّ أ الثالثة:

 الوالء هذا يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل نظره يالئم وهو املسلمني، إىل نفسه

 بحاجة املسلمون كان الذي اخلاص ءالوال حمل يناسب وهذا ،وفاته بعد ما إىل



 وآله عليه اهلل )صىل النبي وفاة بعد ما هو اخلاص الءالو هذا حمل نّ أل ؛ليهإ

  .وسلم(

بعة:  )عليه اإلمام مع بالوالء البالغ االهتمم تضمنت اخلطبة نّ أ الرا

 اهلل )صىل له الوالء بني املالزمة عقد مثل كيدية،أت ساليبأ خالل نم   ،السالم(

   الدعاء وكذلك ،السالم( )عليه لإلمام الوالء وبني وسلم( وآله عليه
 
 وااله نمل

 ياه،إ تعاىل اهلل بمعاداة عاداه نم   وعىل ،ياهإ تعاىل اهلل بمواالة السالم( )عليه

 والقيامة والبعث املوت حقانية من الكربى باحلقائق ابتداءا  التذكري وكذلك

 كان الذي اصاخل الوالء مهيةأ يالئم يضاا أ وهذا ره،ذك يتأسي مما ذلك وغري

ر مناط نهأل ؛اليه بحاجة املسلمون  االستقرار بل ،والديني االجتمعي االستقرا

 كان ذاإ سيم ال ـــ الدين عىل مبنية دولة يف الديني االستقرار نّ أل ؛يضاا أ الديني

 .والسيايس االجتمعي االستقرار عىل يتوقف ـــ بالدين عهد وحديث الناس

 :جهات فمن املواصفات حيث نم   امّ أو 

 وغريهم، احلارضين نم   املسلمني كَل  خاطبت اخلطبة نّ أ األوىل: اجلهة

 الوالء هذا طرف نّ أل ؛املسلمون إليه حيتاج الذي اخلاص الوالء يالئم وهذا

 .مجيعاا  املسلمون هم

ماأل يتجاوز مجاهريي جممع يف لقيتأ   اخلطبة نّ أ الثانية: اجلهة  واملواطن قوا

 الوالء ذاه نّ أل ؛املسلمون إليه حيتاج الذي الوالء نوع اسبين وهذا والبالد،

 .مجيعاا  الناس إىل يتجه اخلاص



 عليه اهلل )صىل للنبي متاحة فرصة خرآ يف لقيتأ   اخلطبة نّ أ الثالثة: اجلهة

 إليه حيتاج الذي الوالء نوع يالئم وهذا الناس، خماطبة يف وسلم( وآله

 تقديم يكون نأ خشية القبيل اهذ نم   فرصة يف لقاؤهإ املناسب نّ أل ؛املسلمون

 وأ ،غليظاا  وأ ،مثالا  شاباا  لكونه ؛ياهإ رفضهم خمالفيه جهارإب للفتنة موجباا  تعيينه

 بني مثله دار مما ،ذلك لنحو وأ ،منها وىلأ أخرى قبيلة نم   يكون أن جيب لكونه

ا  ـــ تعيينه يكون وبذلك ،الحقاا  الصحابة  والقال القيل ثارةإل مستوجباا  ـــ مبكرا

 راملبكّ  التعيني ديؤي قد كم ،وقته حيني نأ قبل التعيني أمر فسادإ يتم حتى حوله

ن وأ مراأل هذا إىل نفسه تطمح نم   تدبري إىل  نهعيّ  نم   تصدي يف يرغب ال م 

 عليه اهلل )صىل بعده السالم( )عليه تصديه عاقةإل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 .وسلم( وآله

 واخرأ يف خيلفهم نم   تعيني عىل جرت اخللفاء سرية نّ أ نالحظ ذلك وملثل

 وغريمها. وعمر بكر يبأ نم   كّل  ذلك فعل كم موهتم، مرض يف وأ حياهتم

 عليه اهلل )صىل النبي لقاهاأ يتال اخلطبة نّ أ تقدم ما خالل نم   نالحظ ذنإ

 املسلمون إليه حيتاج الذي نم   ـــ ومواصفاهتا مضموهنا يف ـــ قريبة وسلم( وآله

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل وفاته بعد ـــ السيايس ـــ اخلاص الوالء بيان نذاكآ

 الناس كاختيار خرآ وجه   عىل اخلاص بالوالء يفي نص   غياب يكون وعليه

 )عليه عيلّ  لإلمام اخلاص الوالء من ثبتتهأ فيم ـــ اخلطبة نظر عىل منبها مثالا 

 املسلمون كان الذي ـــ السيايس ـــ اخلاص الوالء إىل ـــ املسلمني عىل السالم(

 وفاته. قبيل ياهإ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل بيانه ويتوقع إليه بحاجة



 

 عىل بعده فيم مرلأل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تعويل حيتمل )هل

 (؟الشورى

 ال ملاذا هنّ أ وهو شائع لؤالس نتعرض ملوضوعا توضيح زيادة جلوأل

 خيلفه نم   تعيني وكلأ قد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل يالنب يكون نأ نحتمل

 يف تعاىل بقوله إليه شريأ ما هوو املسلمني، بني املشورة إىل اخلاص الوالء يف

مْ  :املومنني وصافأ ه  أ ْمر  ى ]و  ور  ْم[ ش  ْين ه   خياراا  لثّ مت املشورة نأ علما  ،( 1)ب 

 النبي بعد الدولة تكون وعليه ن،زمااأل عرب نسايناإل للمجتمع مالئما  عقالنياا 

 الناس بل ،دين مقام سهاأ ير ال بالناس، منوطة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 .نفسهمأب نفسهمأ حيكمون

 يأ حيدث نأ غري نم   الصحابة قبل نم   بالفعل اخليار هذا قبّ ط   وقد

 )عليه عيلّ  مَ ث   عثمن مَ ث   عمر مَ ث   بكر يبأ عىل االتفاق إىل وانتهى حمذور،

 .والغلبة بالقهر احلكم كون إىل تدّ أ فتن حدثت مَ ث   ،السالم(

 عليه اهلل )صىل النبي بعد احلكم نظرية يف خراآل الفكر جوهر هو وهذا

 .وسلم( وآله

  :املوضوع يف ثالثة مورأ هناك نّ أ والواقع
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 يكن مل ذاإ نفسه يف احلكم يف راشد   منهج الشورى منهج أنّ  هل األّول:

 ؟بالنص تعيني هناك

 الشورى أمبد عىل لعوّ  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي نّ أ هل الثاين:

 السالم(؟ )عليهم البيت اهل إىل رجاعاإل أمبد عىل مأ ،بعده فيم احلكم لنظم

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد عملوا  الصحابة نّ أ هل الثالث:

 ال؟ أم الشورى أمبد وفق

  

 نفسه يف احلكم يف راشد   منهج الشورى منهج أنّ  هل أي ـــ :لوّ األ مراأل امّ أ

 بالنظر ؛بالذات هنا ناحديث موضع ليس فهو ـــ بالنص؟ تعيني هناك يكن مل إذا

 البيت هلأ عىل النص خالل نم   رشعي تعيني ودوج عن هنا البحث نّ أ إىل

 السالم(. )عليهم

 ّدرق   نإو حتى ـــ االستبداد مقابل يف ـــ الشورى نّ أ يف شك نم   هناك سيول

 كذلك يكون نمإ لكنه ،العام واالستحقاق الرشد إىل العقالء عند قرباأل هناأ

 عليه اهلل )صىل ورسوله سبحانه اهلل قبل من رشعي تعيني وجود عدم حال يف

 حكم مرشوعية تكون ال مَ ث   نوم   ،نفسه نم   نسانباإل وىلأ هنمأل ؛وسلم( وآله

 بني بالشورى ـــ الكريم القرآن بسبح ـــ امللك تعاىل اهلل تاهمآ الذين نبياءاأل

 .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي حكم مرشوعية يف احلال وكذلك ،الناس



 البيت أهل تعيني عىل ةالنبوي النصوص داللة يف ليس فإنه ذلك عىل وبناء

 قد يكن مل لو الشورىب منوطة احلكم مرشوعية كون يصادم ما السالم( )عليهم

 التعيني. هذا تمّ 

 ىلإ الوصول للناس كنمي مل متى نهأ العلم أهل نم   مجع رأى مَ ث   نوم  

 عىل مورهمأ بتدبري يقوم نم   تعيني لناسل كان البيت أهل من املنصوب اإلمام

دأ ستبدادا يصّح  وال ،بينهم املشورة وجه  .اآلخرين عىل باحلكم مجاعة وأ فرا

 مرين:أ إىل احلكم يف الشورى خيار شأن يف االلتفات ينبغي أنه عىل

ن أصالا  عملية تكون ال قد الشورى أنّ  أحدمها:  قوى وجود جهة م 

 أمر وهو ذلك، عىل إجبارها إىل سبيل وال مالئم، خيار عىل تتفق لن متعارضة

 كثرياا. بطبيعتها القبلية املجتمعات يف يتفق

 الظروف؛ مجيع يف العدالة إىل األقرب تكون ال قد الشورى نّ أ واآلخر:

 تؤدي قد كم اآلخرين، عىل االعتداء أو األقلّية، ظلم إىل سبيالا  تكون قد ألهنا

ن واألخالقية الفطرية املبادئ جتاوز إىل  أثر يف األكثرية وعي عدم جهة م 

 الزمة أخالقية مبادئ تتجاوز ويةشعب حركة توّلد معينة وانفعاالت أحاسيس  

 ثابتة. واستحقاقات

 عىل عّول وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي أنّ  هل أي ـــ :الثاين مراأل امّ أو

 البيت اهل إىل اإلرجاع مبدأ عىل أم بعده، فيم احلكم لنظم الشورى مبدأ

 احلوادث سري عىل االطالع بعد الواضح أاخلط نم   نّ إف ـــ السالم(؟ )عليهم

 مرأ يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تعويل ادعاء الروائية ثارواآل التارخيية



 وذلك الصحابة، بني الشورى أمبد عىل ـــ السيايس ـــ اخلاص الوالء تعيني

 :لوجهني

 عليه اهلل )صىل النبي نم   الصادرة التارخيية النصوص نّ أ :لوّ األ الوجه

 يف ليعوّ  كان وسلم( وآله عليه اهلل )صىل هنّ أ بجالء تتضمن وسلم( وآله

 تعارض عن الناشئة والدينية والسياسية االجتمعية الفتن نم   ةمّ األ سالمة

 هبم والتمسك ،السالم( )عليهم البيت هلأل الوالء عىل الناس بني الوالءات

 هلأو الصامت، النظري باجلانب يفي القرآن نّ أ يعطي وهو ،الكريم القرآن مع

 القرآن يقتضيه بم الناطق العميل اجلانب يمثلون السالم( )عليهم البيت

 ،يضاا أ الغدير حديث تضمنه الذي الثقلني حديث مفاد هو كم ،الكريم

 خرى.أ حاديثأو

 هلأ زمتيّ  أبمبد جاهر اخلالفة توليه عند السالم( )عليه عيل اإلمام نّ أ كم

 خطبه سائر يفو الكوفة منرب عىل نم   مةاأل هذه يف السالم( )عليهم البيت

 سنصف كم موضوعي، رخؤم ّي أ جتاهله يستطيع ال واسعة جماهرة ورسائله

 اختذها التي الكوفة يف عالتشيّ  ظاهرة حدوث إىل ذلك أّدى وقد ذلك، من جانباا 

 اضطهاد بعد قطاراأل سائر ىلإ عالتشيّ  ترشان ومنها له، عاصمة السالم( )عليه

 أمبد غونيبل   السالم( )عليهم البيت لآ نم   ئمةاأل سائر وكان فيها، الشيعة

 املسلمني. مجهور مداراة مع عليه وجيرون السالم( )عليهم البيت هلأ امتياز

 عىل لعوّ  قد كان لو وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي نّ أ :خراآل الوجه

 :شيئني هلم يبنّي  نأ التبليغ هذا ومقتىض ،ذلك غهملبلّ  الصحابة بني ورىالش



 املشورة أمبد إىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل يرجعهم نأ األّول: اليشء

 حجةك مجاهريي جمتمع يف ـــ مثالا  ـــ فيقول عليه، كيدأوالت ببيانه وهيتم ،فعالا 

 بينكم فيم فاستشريوا ريب إىل مضيت ذاإف ،جيبأف دعىأ أكاد إيّن ) :الوداع

 ييل حتى رغبة فيه وللناس رضا فيه هلل كوني منكم رجل عىل يكمأر مجعوا او

 يل ذلك جيب كم ياه،إ ومبايعتكم عليكم والؤه وجب ذلك فعلتم ذاإف مركم،أ

 عزّ  اهلل عىل ردّ  فقد عيلّ  ردّ  نوم   عيلّ  ردّ  فقد طاعته من يده نزع نفم   عليكم،

 وجل(.

 هذا نم   نّص  يأ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل عنه نقلي   مل هنّ أ املعلوم ومن

 السقيفة يف االختالف عند اإليه الصحابة يستند مل كم ،بتاتاا  يشبهه ما وأ القبيل

 بكر بوأ استبدّ  حيث السقيفة بعد فيم املشورة أبمبد يعملوا  مل بل بعدها، وما

 عمر استبدّ  ذلككو ،أحداا  ستشريي نأ غري نم   بعده عمر بتعيني وفاته بقر

 .فقط ستة بتعيني

 عىل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي تعويل مكانإ الذهن يف خيطر وقد

 .بينهم شورى مرهمأ نّ أب مننيؤامل تصف التي نيةآ القر يةاآل

 :لوجهني وارد   غري ذلك ولكنّ 

 يف جديد ملنهج سيسأالت يف يكفي ال املقدار هذا نّ أ املعلوم نم   نّ أ األّول:

 حال عليه كان كم االختالف نم   قريب و دبالتوّح  جديد جمتمع يف احلكم

 عرش من اكثر انعقاده عىل يتجاوز مل حيث سالماإل بعد العريب املجتمع

 وأ سنة من كثرأ اجلديد الكيان هذا حتت كثرهمأ انطواء عىل يمرّ  مل بل سنوات،



 للهجرة السابعة السنة يف مكة فتح قبل الكيان هذا كان ذإ ؛ثالث وأ سنتني

 طوعاا  ال كرها كثرهمأ سلمأ الذين مكة هلأ إليه انضم ثم باملدينة، حمصوراا 

 التي مكة فتحت ملا مّ ث   يمن،اإل إىل منهم النفاق إىل قربأ مراأل قةيحق يف فكانوا 

 اجلزيرة نواحي يف الرشك ةشوك انكرست العربية اجلزيرة عاصمة بمثابة كانت

 تعاىل اهلل دين يف تدخل القبائل تصبحأف االسالم شوكة وعظمت كلها

 حتى سالمها،إ عالنإل وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي عىل دوتف   فواجاا أ

 اهلل )صىل عليه القبائل وفود كثرة جهة من الوفود بعام العارشة السنة ميتس  

  املدينة. يف وسلم( وآله عليه

 بذكره أاملبد هذا عىل كيدأالت احلالة هذه مثل يف الرضوري نم   كان ذنإ

 وأ والعقد احلل هلأ نم   يكون نم   اا وخصوص الناس جلمهور عليه والتثقيف

 منياملسل مسامع عىل تالوهتاو يةاآل هذه بذكر ولو مر،األ لتصدي مظنة يكون

 يعارض مراأل هذا نّ أ سيم ال ونفوسهم، ذهاهنمأ يف املناسب الوقع هلا ليكون

 بل ،واحلكام القبائل لدى الغالبة احلالة هي يالت واالستبداد االستئثار نزعات

 بوأ فعل مك خروناآل فيه يشاور نأ دون بعده نم   لتعيني نوعاا  احلاكم يتصدى

 اخللفاء. وعامة وعمر بكر

 ذلك إىل نظرها يمتنع بل خاصة، احلكم مقام إىل رشت   مل يةاآل نّ أ واآلخر:

 عدداا  حينه املسلمون كان الذي املكي العهد واسطأ يف نزلت هناأل ؛خاصة

 جيدون ال خائفون مستضعفون وهم املرشكني الناس مجهور بني يعيشون قليالا 

 ال كانوا  وربم مور،لأل تعاىل اهلل تغيري يف ملباأل التمسك الإ عينهمأ مامأ فقاا أ



 العربية، اجلزيرة يف مراأل لزمام مالكاا  كياناا  االيام من يوم يف يكونوا  نأب حيلمون

 دينهم. عن تنوهمفي وال هنمأوش املرشكون يرتكهم نأ حلمهم قىصأ كان بل

 مننيؤامل وصفت نمإو احلكم، مقام خصوص إىل يةاآل يف نظر ال ذنإ

 الرشد معاين من فيها ما جهة من يكون قد وهو عام، بنحو مرهمأ يف باملشورة

 والنصوص كريملا القرآن كيدأت بحسب ـــ يمناإل نأل واحلكمة، والفضيلة

 البالغة هنج يف جاء ممثل السالم( )عليهم البيت لآ نم   ئمةاأل وكلمت النبوية

 وبعث الرسل رسالإل غاية جعلت التي واحلكمة لفضيلةوا الرشد يساوق ـــ

 .السالم(. )عليهم االنبياء

 املرء انتفاع حيث من فذلك ؛اآلخرين مع املشورة يف الرشد معنى امّ أ

 .اآلخرين بعقول باملشورة

 هناأ كم نانية،األ وعدم التواضع عن تعرّب  هنافأل ؛فيها الفضيلة معاين امّ أو

 يف متولياا  املرء كان ذاإو مستحسن، مرأ وذلك الناس مع واملداراة الرفق لمتثّ 

 رعاية املشورة ففي ،القارصين مثل بغريه يتعلق عام وأ خاص نألش به يقوم ما

 مره.أ يل   و   نم   جتاه عليه الواجب للنصح

 وجبت اهنأل واالختالف الفتنة نم   قيت اهنفأل ؛للحكمة ذلك موافقة امّ وأ

مْح ة   ف ب م  لرسوله:] تعاىل قال كم خاطرها، وطيب النفوس تقريب ن   ر 
  م 

 
نْت   اّلَل
 ل 



ل وْ  هل  مْ  نْت   و  ل يظ   ف ظًّا ك  ْلب   غ  وا  اْلق  ْنف ضُّ ْول ك   م نْ  ال  مْ  ف اْعف   ح  نْه  اْست ْغف رْ  ع   هل  مْ  و 

مْ  ْره  او  ش  ا اأْل ْمر   يف   و  ْمت   ف إ ذ  ز  َكْل  ع  ىل   ف ت و    ع 
 
بُّ  اّلَل   إ نَ  اّلَل

ل ني   حي   ك   (2)[امْل ت و 

 يشارك التي أو اخلاصة أموره يف املشورة املرء نم   يستحسن هنّ إف وبذلك

 يستشري الذي مراأل لكون اختصاص غري نم   ،املعاين هذه جلأ من فيها غريه

 له الوالية متت الذي مراأل لويل حيسن مَ ث   نوم   ،اآلخرين مورأل توليه أصل فيه

 البّت  صالحية يملك نهأ رغم به أ نيط فيم قرارته يف يشاور أن مرشوع وجه عىل

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي حثت السابقة اآلية نّ أ نجد كم ،باملوضوع

 للصالح تشخيصه وفق املوضوع يف وحده هو ليبّت  ،الناس مع املشورة عىل

 .عليه به شريأ ما بتبني ملزماا  يكون نأ غري نم  

 دخيلة املشورة نّ أ خاص بشكل تتضمن مل اآلية نّ أ :القول يصّح  ولذلك

 ودخالة دخالتها تفيد ال كم احلكم، صالحية واكتساب مراأل تويل مرشوعية يف

 من املشورة ضوء يف املوقف تقييم يكون بل القرار، مرشوعية يف هبا خذاأل

  يليها. نأ له حيق أو مراأل ييل نم   صالحيات

 كان ما عىل مداليلها مجلة يف يةاآل اشتمل بذلك ننفي نأ نريد ال أننا عىل

 تويل يف االستبداد ذمّ  من مجيعاا  واملسلمني العقالء ذهانأ يف يزال وال مركوزاا 

 نالشأ يف املشورة عليه تنطوي ما إىل شارةواإل فيه باملشورة والتوصية احلكم

 والقرار. مراأل يف املشاركة يف الناس حلقوق ةرعاي نم   العام
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 يف نزلت مكية سورة يف تجاء والتي ـــ املفردة اآلية هذه نّ أ الغرض لكن

داا أ املسلمني كون زمان  النبي وفاة نم   سنة عرش مخسة نحو قبل مستضعفني فرا

 املسلمني تعليم إىل النظر عىل الداللة يف تكفي ال ـــ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

  املسلمني. عىل والئه جيب ملن باعهاات جيب كصيغة احلكم يف املشورة دأمب

 ستغنىي   ال للشورى مهمة رضورية اا حدود هلم يبنّي  نأ :اآلخر اليشء

 وهي: عنها،

 نم   مراأل يتوىل أن يصّح  نم   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل دحيدّ  نأ :الا وّ أ

 ..هم فهل باملشورة، املسلمني

 الذين الطلقاء يف كم بالدين مننيؤامل غري املنافقني فيشمل املسلمني مطلق

 معاوية. وابنه سفيان أيب مثل مكة فتح يوم كرها سلموا أ

 .اقاا فّس  مأ عدوالا  كانوا  سواء املؤمنني مطلق مأ

 خيتص أم باإليمن، عهد يحديث كانوا  ولو ،اجلميع يشمل العدول مث  

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي كان نم   خصوص أم يمن،اإل إىل بالسابقني

 الشورى ستة تعيني يف استناده عمر عن كيح   كم وفاته حتى منهم عنه راضياا 

 راض   وهو وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي مات قد الستة الءؤه نّ أ إىل

 عنهم.

 لالقبائ رشفأ تعترب كانت التي قريش نم   حاملرّش  يكون نأ يعترب وهل

 بعض يف جاء مك وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي قبيلة هي والتي العربية

 املهاجرين ةحجّ  ذلك ويوافق والفقه، احلديث هلأ بعض هبا وأخذ الروايات



 يف هماجتمع عند نصاراأل عىل دخلوا  الذين ـــ عبيدة وأيب وعمر بكر أيب ـــ الثالثة

 قوم يف مراأل نّ أب الءهؤ فعارضهم أنفسهم، نم   النبي خيلف نم   لتعيني السقيفة

 نصاراأل من يكون نأ يعترب أم وعشريته، وسلم( وآله عليه اهلل )صىل حممد

 احتجاج يناسب كم ونّصوه، وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي وواآ الذين

 أو قريش نم   امّ إ يكون أن بدّ  ال مأ املهاجرين، ؤالءه عىل السقيفة يف نصاراأل

 .خرىأ قبيلة ةيّ أ من يكون أن جيوز أم األنصار،

 له حيّق  نم   حدود يضاا أ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يبنّي  نأ :وثانياا 

 الوجهاء خصوص مأ رشة،مبا الناس عامة هم فهل ،الشورى يف املشاركة

 الوجوه خصوص مأ ،اهتموانتمء قبائلهم بمختلف منهم افذةالن والشخصيات

 املنظور يف برزاأل الدور هلا كان التي القبائل يوه معينة، قبائل نم   والشيوخ

 اهلل )صىل النبي إليه ينتمي التي قريش قبيلة نعنيو ،الكيان هذا جيادإ يف القبيل

 الكيان هذا نشأ حتى آوتهو نّصته التي نصاراأل قبائلو ،وسلم( وآله عليه

 السقيفة. يف الحقاا  مراأل عليه جرى كم واتسع،

 حال يف جيحالرت وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يبنّي  نأ :وثالثاا 

رإو واالنقسام االختالف  يكون فهل رشيحه،وت يهأر عىل فريق كّل  رصا

 أم واجلهاد والسابقة العلم قبيل نم   بالفضائل مأ باالنتمء مأ بالعدد الرتجيح

  ذلك. بغري

 الشورى عملية دم  أ وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي يبنّي  نأ :ورابعاا 

 فهل..



 القتال مَ ث   التسويف إىل ينجرّ  قد نهأل ؛معقوالا  يبدو ال وهو ؟مفتوحة تكون

 .طرافاأل بني

 جعله كم مثالا  يامأ كثالثة حمددة فرتة خالل نتيجة إىل تنتهي نأ بدّ  ال مأ

 ؟مماته قرب عينهم الذي الشورى ستة يف عمر

ئيةاإل الضمنة هي وما  قدو ،املرضوب جلاأل يف البّت  عدم حال يف جرا

 التي الفرتة جتاوز لعدم ضمناا  يامأ ثالثة بعد الستة نم   فيتخلّ  نم   بقتل عمر مرأ

  دها.حدّ 

 عىل مراأل توىل نم   يبقى وأ قتؤم هو فهل ،احلكم مدأ يبنّي  أن :خامساا 

 وأ بالظلم الفسق عليه أ طر ذاإ مراأل توىل نم   ينعزل هل مَ ث   ،حياا  دام ما واليته

 عن جخر نهأ تعيينه يف ةاملشور طراف  أ كانوا  الذين الناس ىأر أو الفجور،

 اجرينهامل نم   كثري   مطالبة عثمن عهد خرآ يف اتفق وقد احلكم، صالحية

 نهأ عنه كيوح   ،فامتنع االستقالة، وأ قومه يثارإ عن بالكّف  عثمن نصارواأل

 تعاىل. اهلل صنيقمّ  قميصاا  نزعأ ال :قال

 حلدوث مرشحة وهي للغاية، مهمة حدود هي اخلمسة النقاط فهذه

 وقع حضورها بني السقيفة يف مشورة اعترب ما نّ أ الحظنا بل ها،في االختالف

 الوّ أ زعموا  نصارفاأل فيه، املشاركة له وحيق بالشورى يتعني فيمن اخلالف فيه

 زعموا  الثالثة واملهاجرين ،اآلخرين دون بينهم باملشورة ويكون فيهم مراأل نّ أ

 السقيفة يف مراأل استقر ذلك وعىل فيهم، تكون واملشورة قريش يف مراأل أنّ 

 يضاحه.إ يتأسي كم



 ستة يف فجعلها الشورى لتحديد ضتعرّ  وفاته عند عمر نّ أ لوحظ وقد

 منهم املهاجرين نوم   قريش، وهي (وسلم وآله عليه اهلل )صىل النبي قبيلة نم  

 نصاراأل وال قريش رجال من غريهم دون ليهمإو منهم االختيار فكان ،خاصة

 وآله عليه اهلل )صىل النبي نّ أ الءؤه خصوصية واعترب ،القبائل سائر وال

 وهو يتعداه، ال جالا أ للشورى جعل هنّ أ كم ،عنهم راض   وهو تويف وسلم(

 عىل االنقسام حال يف الرتجيح وجعل عنها، يتخلف نم   بقتل مرأو ،يامأ ثالثة

  .عثمن تعيني إىل ىدّ أ ما وهو عوف، بن الرمحن عبد يأ بر متساو   وجه

 لعوّ  قد وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي نّ أب القول جدا أاخلط نم   ذنإ

 حد  أ فهمي   ومل ،بعده من الوالء له ينعقد نم   تعيني يف املسلمني بني املشورة عىل

 يشء وسلم( وآله عليه اهلل )صىل عنه لق  ن   وال ،خاصاا  توجيهاا  ذلك إىل هوّج  نهأ

 بذلك. يفي

 عليه اهلل )صىل النبي بعد عملوا  الصحابة أنّ  هل أي ـــ :الثالث مراأل امّ أو

 أمبد عىل جروا الصحابة نّ أ ادعاءف ـــ ال؟ أم الشورى مبدأ وفق وسلم( وآله

 دون عمر بتعيني استبدّ  فقد بكر بوأ امّ أف ،يضاا أ للغاية واضح أ  خط الشورى

 ،حدأل مشورة دون بنفسه فيه مراأل يكون نم   يضاأ عنّي  فقد عمر امّ أو ،مشورة

 ومع ،بينهم فيم ذلك يف يستشريوا نأ عىل شخاصأ ستة يف التعيني جعل هلكنّ 

 وليس شخيص ترجيح وذلك عوف، بنا وهو الستة حدأب الرتجيح جعل ذاك

 عام. معيار وفق



 اخلليفة كان حيث العباس، وبني ميةأ بني خلفاء عامة ثرمهاأ اقتفى وقد

 بعده. مراأل يتوىل نم   يعنّي 

 فهو وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي وفاة غداة السقيفة يف جرى ما امّ أو

 احلضور منظور يف اعليه مبنياا  وال املسلمني، بني للشورى مصداقاا  يكن مل يضاا أ

 وذلك ؛فيها تجر التي املحادثات يف مطروحاا  الشورى أمر يكن مل بل ،فيها

 وأ كلها، القبائل نم   املسلمني مجيع دعىي   نأ تقتيض الشورى عملية نّ أل

 يف احلضور إىل القبيلة نم   والوجهاء الوجوه وهم العرف، بحسب ممثليهم

 متخض ما عىل بنىي   ثم صلح،األ وحتري املوضوع، مداولة جلأل عام اجتمع

 مل ما وهذا ،اجلميع به فيذعن ،الساحقة الغلبة من بمثابته ما وأ باالتفاق عنه

 :متعددة وجوه من وذلك ؛بحال السقيفة اجتمع يف يتحقق

 :لوّ األ الوجه

 مجاعة صالحية من مراأل هذا اعتبار عىل ابتنى السقيفة يف جرى ما نّ إ

 هلم خصوصية ملزيد نأالش هذا يف والعقد احلل هلأ هي اعتربت زةمميّ  حمدودة

 وهي املسلمني، مجيع وليس ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي إىل بالنسبة

  :طائفتان

 ونّصوه. وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي وواآ الذين نصاراأل حدامها:إ

 وآله عليه اهلل )صىل النبي قبيلة من الفتح قبل اجرونامله خرى:واأل

 مع وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي قوم كانوا  هنمأ إىل بالنظر وسلم(؛

 جله.وأل معه هجرهتم



 سائر وأ ةمك يف وأ املدينة حول منهم كانوا  كالذين العرب باقي امّ أو

 خاصتهم وال عامتهم ال مشمولني يكونوا  فلم كالطائف العربية اجلزيرة نواحي

 باالختيار وال بالرتشيح ال منهم، قدوالع احلل هلأو ووجهائهم شيوخهم من

 السقيفة. اجتمع يف

 الشورى عىل السقيفة يف مراأل ابتناء ادعاء يف بدواا  يطرح نأ يمكن فم ذنإ

 فحسب، جداا  حمدودتني طائفتني بني بل ،كلهم املسلمني بني الشورى هو ليس

 بالشورى شبهأ فهو فقط، عشريته من الفتح قبل نواملهاجري النبي نصارأ مها

 وال امللكي، بالبيت ينحّص والذي ،احلارض العّص يف العربية الدول بعض يف

 البلد. هلأ عامة يشمل

 :الثاين الوجه

 قريش من واملهاجرون نصاراأل وهم ـــ ودةاملحد املميزة اجلمعة الءؤه نّ أ

 هاتني نم   يكون نم   لكّل  جامع اجتمع إىل يدعوا  ومل يرغبوا  مل ـــ الفتح قبل

 ..ثالث فئات إىل منقسمني كانوا  بل الطائفتني،

مإ تريدان منها فئتان  هلم تيرس وقد اقي،الب إطالع دون لنفسها مراأل برا

 .اليشء بعض ذلك

 .متاماا  املشهد عن غائبة كانت الثالثة الفئةو

 ييل: كم هي الثالثة الفئات وهذه

 قبل املدينة يف ساكنتني كانتا بيتانرع قبيلتان ومها نصار،األ األوىل:

 مكة إىل زياراهتم بعض يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي لقوا  وقد سالم،اإل



 تقتله نأ قريش كادت املّ  مَ ث   حيموه، نأ عىل وبايعوه به منوا آو البعثة بعد للحج

 قريش بتهتعقّ  اوملّ  نصار،األ هتوآف املدينة إىل ذهب وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

  دونه. نم   وقاتلت محته املدينة إىل

 اجتمع بلغهم الذين ـــ عبيدة بوأو وعمر بكر بوأ ـــ الثالثة املهاجرون الثانية:

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد مراأل والية يف البّت  جلأل نصاراأل

 النبي عشرية هنمأل ؛لقريش هي نمإ مراأل والية حق نّ إ :وقالوا  ،فحرضوه

  .وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 مل موه   ،هاشم بني نم   معهم نوم   السالم( )عليهم البيت هلأ الثالثة:

 وكانوا  بكر، يبأل البيعة نم   افيه جرى ما وال السقيفة اجتمع عىل لعوا يطّ 

 .السالم( )عليه عيلّ  اإلمامب كونيتمّس 

 :السقيفة يف جرى ما إىل بالنظر امللحوظ نوم  

 ملداولة بينهم فيم معاالجت إىل بادروا الذين نصاراأل موه   ـــ األوىل الفئة نّ أ

كإ إىل راغبني يكونوا  مل ـــ املوضوع  مر،األ والية نأش يف البّت  يف غريهم رشا

 النبي قبيلة من املهاجرون فيهم بم االجتمع، هبذا اآلخرين غوا يبلّ  مل ولذلك

 نم   وغريهم هاشم بني سائرو البيت هلأ نم   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 غريهم نم   حداا أ بينهم فيم يرشحوا  مل هنمأ كم وعمر، بكر يبأ مثل قريش بطون

مإ صدد يف كانوا  بل مر،األ لتويل  مع والبيعة نفسهم،وأل نفسهمأب مراأل برا

 امّ أو الواقع، مراأل حتت وجيعلوهم مرباأل املهاجرين ليسبقوا  ؛منهم واحد



 نمإف السقيفة إىل ـــ وصاحباه بكر بوأ وهم ـــ املذكورين الثالثة املهاجرين يءجم

 االجتمع. هذا نعقادا بلغهم مابعد نصارلأل مباغتة كان

 اجتمع عىل اطلعوا  الذين الثالثة املهاجرون يأ ـــ الثانية الفئة إنّ  مَ ث  

 باقي من غاب من جتاه الصفة هذه عىل يضاا أ كانوا  ـــ وحرضوه االنصار

 بحق كوا متّس  نإو فهم معهم، نوم   هاشم وبني البيت هلأ نم   املهاجرين

 غريهم يطلعوا  مل هنمأ اّل إ ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي مرياث يف قريش

 لوالية كمرشح غريهم اسم طرحوا  وال االجتمع، هذا عىل املهاجرين من

مإ عىل ـــ واحد رجل قلب عىل همو ـــ سعوا  بل مر،األ  حدهم.أل مراأل برا

 خذأ غري نم   ـــ بكر بوأ وهو ـــ حدهمأل وبايعوا  ،فعالا  ذلك هلم تيرس وقد

 املهاجرين. وباقي السالم( )عليهم البيت هلأ نم   املشورة

 له حيق نم   اطالع تستدعي احلكم يف الشورى عملية نّ أ :واحلاصل

 عىل والبناء املوضوع ملداولة مجيعاا  واجتمعهم ،واختياراا  ترشحاا  فيها املشاركة

 احلضور. عليه يتفق نم  

 ..فعالا  وقع مما هو وال السقيفة يف احلضور إليه سعى مما هو ال مرأ وهذا

 اجتمعهم نصاراأل خفاءفإل ذلك إىل السقيفة يف احلضور سعي عدم امّ أ

 الثالثة املهاجرين خفاءإ مَ ث   ،السالم( )عليهم البيت هلأو املهاجرين عن

 املهاجرين. باقي عن االجتمع هذا يف حضورهم



 السالم( )عليهم البيت هلأ نم   املهاجرين باقي نّ فأل ؛يقع مل مما هنّ أ امّ أو

 بل ،فيه القرار يف شاركوا  وال ،هنايته إىل االجتمع عىل يطلعوا  مل معهم كان نوم  

 ومشورهتم. حضورهم غري نم   بكر يبأل البيعة نجازإ تمّ 

 جير مل ذإ ؛املهاجرين نم   والعقد احلل هلأ نم   مهم قسم مهالإ تمّ  ذنإ

 مشورة وال طالعا عىل املؤرخني باتفاق فيها بكر يبأل والبيعة السقيفة اجتمع

 عليه اهلل )صىل النبي بتجهيز مشغوالا  كان الذي السالم( )عليه عيل اإلمام مع

 مثل اآلخرين املهاجرين من العديد وال هاشم بني سائر وال ،وسلم( وآله

 والزبري. طلحة

 عىل املهاجرين نم   النفر هبا حتّج ا التي احلجة نّ أ من بالرغم وهذا

 يوجب كان ـــ شيخها خالفة يف العشرية حق وهي ـــ نصاراأل نم   مرباأل ولويتهمأ

 وآله عليه اهلل )صىل النبي فرع نم   نهأل السالم(؛ )عليه عيل اإلمام ولويةأ

 )صىل عمه ابن السالم( )عليه هو بل ،ـــ هاشم بنو همو ـــ قريش قبيلة نم   وسلم(

 من لوّ أو صغره منذ ربيبه كان وقد ،وصهره ،مبارشة وسلم( وآله عليه اهلل

 مميزة قوالأ فيه وللنبي كلها، احلروب يف ربةالضا يده وهو به منآو سلمأ

 ..الكريمة سريته يف عليها فقمتّ  تارخيية دثحوا  يف ومعروفة

 بني املؤاخاة عند السالم( )عليه عنه وسلم( وآله عليه اهلل )صىل كقوله

 .خي(أ كنّ إ) :املنورة املدينة يف مَ ث   املكرمة مكة يف صحابهأ

 :تبوك غزوة قبيل السالم( )عليه له وسلم( وآله عليه اهلل )صىل قولهكو

 .(بعدي نبي ال نهأ الإ موسى من هارون مثابةب يمن نتأو وزيري كنّ إ)



 كنت نم  ) :ـــ املسلمني حجاج مجاهري مامأ ـــ هذه الغدير خطبة يف قولهكو

 ذلك. وغري .مواله( عيلّ  فهذا مواله

 عليه اهلل )صىل النبي قوم نم   والعقد احلل هلأ بني املشورة تكتمل فكيف

 منه كان الذي عمه ابن يبلغ نأ دون من ،ذكر ولد له يكن مل الذي وسلم( وآله

 ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل وفاته حلظة حتى البعثة بداية نذم املنزلة هبذه

 التي العشائرية عرافاأل يف ذلك بمثل يقبل وهل وحجته، يهأر إىل ويستمع

 !!هبا القوم احتّج 

 مل عبيدة بوأو وعمر بكر بوأ وهم السقيفة يف املهاجرين من وراحلض لكن

 وهو ـــ زاملميّ  هام  ل  ع   وال ،هاشم( بني) النبي عشرية   لعوا طْ ي   مل فهم ذلك، يفعلوا 

 اقرتحوا  وال ة،املشور يف يرشكوه ومل مر،األ عىل ـــ السالم( )عليه عيل اإلمام

 السقيفة يف ـــ الثالثة هؤالء نم   واحد كل اقرتح بل نصار،األ عىل له البيعة

 ذلك وكان بكر يبأ عىل مراأل فاستقر ،اآلخرين حدأ يبايع نأ ـــ نصاراأل بمحرض

 ،لعمر مراأل علج   مَ ث   ،سنتني بكر بوأ عاش وقد ،الثالثة سنّ أ كان نهأل ؛طبيعياا 

 بعده. نم   له مراأل ليجعل حياا  كان عبيدة باأ نّ أ لو موته عند عمر ومتنى

 وبني السالم( )عليه اإلمام إرشاك عدم وهو ـــ األمر هذا يف السبب ويبدو

ن هاشم ن حول املشورة يف معهم وم   وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد األمر ييل م 

ن واضحاا  ـــ وسلم(  اإلمام يطرح أن املتوقع من كان إذ التارخيي؛ املنظور م 

 وفق دحضها يمكن ال بحجج كذل عىل وحيتج األمر لتويل نفسه السالم( )عليه

 تعامله عليه دّل  كم النبوية، النصوص منظور م ن وال القبيل االجتمعي املنظور



 واالستبداد بكر أليب البيعة عىل باعرتاضه وقوعها رغم حينها البيعة مع الشديد

 رواه كم أشهر، لعدة مبايعته من وامتناعه السالم(، )عليهم البيت أهل دون هبا

 علناا  االعرتاض هذا إبداء ث مَ  الصحيحني، يف ومسلم والبخاري املسند يف أمحد

 فيها وانتشاره التشيع وجود إىل أدى بم الكوفة منرب عىل من للخالفة توليه عند

 ذلك. سنوضح كم

 جاء كم بكر يبأ بيعة مرشوعية نقد يف السالم( )عليه اإلمام عن روي وقد

 البالغة: هنج يف

 أمورهم ملكت بالشورى كنت فإن)

 غيب واملشريون هبذا فكيف

 خصيمهم حججت بالقربى كنت وإن

 (3)وأقرب( بالنبي أوىل فغريك

 :الثالث الوجه

 ـــ الثالثة واملهاجرين نصاراأل بني املداوالت نم   السقيفة يف جرى ما نّ أ

 ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد مراأل والية نأش يف ـــ وصاحبيه بكر يبأ

 كي ممنه لرجل الوالء لعقد ذلك نأش يف ومشورة مداولة حقيقته يف كني مل

 فريق كّل  كان بل ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد املسلمون يتواله

                                                 

 .502( نهج البالغة )حتقيق صاحل(: 3)



 مراأل نّ أ عن فراغه بعد وفقه البيعة متامإ إىل ويسعى ،سلفاا  معني والء من ينطلق

ا  حقه نم   هو  .حّصا

 نّ أ بجالء يمثل اومالبساهت السقيفة حادثة عن جاء ما نّ أ :ذلك بيان

 من مراأل والية مرأ يف وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي بعد انقسموا  الصحابة

 خمتلفة: ثالثة والءات إىل بعده

 .نصارلأل الوالء األّول:

 بادروا حيث املهاجرين، دون نفسهمأل الوالء نصاراأل مجهور بدىأ فقد

 وآله عليه اهلل )صىل النبي خيلف نم   تعيني يف وا ليبتّ  السقيفة يف االجتمع إىل

 هلأ يستشريوا وأ لعوا طْ ي   نأ دون من بتعيني نفسهمأ نم   مراأل ويتوىل وسلم(

  .وعضاملو يف البت يف ويرشكوهم املهاجرين سائر وال السالم( )عليهم البيت

 نم   مرباأل وىلأ هنمأ ساسأ عىل نفسهمأب عللوه كم هذا موقفهم وكان

 نم   وخلعوه قومه عارضه نأ بعد ونّصوه النبي وواآ الذين هنمأل ؛املهاجرين

 مرأ بتويل وىلأ فهم ،الكيان هذا يقم مل نّصهتم فلوال ،يقتلوه وكادوا العشرية

 يواء.واإل النّصة بحق التمسك إىل يرجع وهو بعده، من الكيان هذا

 من لفنيؤم كانوا  هنمأل ،والئني إىل نفسهمأ بني فيم انقسموا  قد هنمأ عىل

 عداء االسالم قبل بينهم وكان واخلزرج، وساأل ومها خمتلفتني عشريتني

 )صىل للنبي واحد والء عىل اجتمعوا  همولكن القتال، إىل دتأ ربم وخصومة

 الضيقة الوالءات هاجت ربم نهأ عىل سالم،اإل بفضل وسلم( وآله عليه اهلل



 واخلزرج، وساأل فتخاصم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل يالنب زمان يف لدهيم

 النبوية. السرية يف معروف مرأ وذلك ،وسلم( وآله عليه اهلل )صىل فهدأهم

 يتوىل نم   حتديد يف تشاجروا حيث هلم الضيقة الوالءات إىل رجعوا  لكنهم

 نأ إىل ن،أالش هذا يتوىل نأ يريد واخلزرج وساأل نم   كل فكان منهم، مراأل

  منهم. مراأل وانتزعوا  املهاجرين من عدد همعلي دخل

 )عليهم البيت هلأو هاشم بني بطن غري من لقريش لوالءا لثاين:ا 

  السالم(.

 وعمر بكر بوأ وهم ـــ املذكورون الثالثة املهاجرون عليه جرى ما وهذا

 فبادروا منهم، مراأل يتوىل نم   لتعيني نصاراأل اجتمع بلغهم فقد ـــ عبيدة بوأو

 )صىل النبي قوم هنمأب عليهم واحتجوا  فيهم، مراأل يكون نأ عليهم بوا أو ليهمإ

 متسك هوو ،وبمقامه به وىلأ املرء وعشرية ،وعشريته وسلم( وآله عليه اهلل

 دون عشريته بعض مقامه قام مات ذاإ العشرية رئيس نّ أل ؛القبيل باالستحقاق

 غريهم.

 السالم(. )عليه عيلّ  لإلمام لوالءا الثالث:

 هاشم بني نم   املهاجرين نم   معه نوم   ـــ السالم( )عليه اإلمام لمثّ  لقد

 مل الءؤفه الوالء، يف خرآ حموراا  ـــ واملقداد عمر و والزبري طلحة لمث وغريهم

 يرون يبدو فيم وكانوا  ،بكر يبأل فيها جرى وما السقيفة اجتمع عىل يطلعوا 

 مراأل متامإ ساءهم وقع ما عىل اطلعوا  وعندما ،السالم( )عليه عيل لإلمام مراأل

 الطريقة هبذه البيعة نّ أ يرون يكونوا  مل هنمأ يبدو و ،الطريقة هبذه بكر يبأل



 املنقولة مواقفهم يف للناظر يرتاءى كم ـــ عندهم ذلك كان بل ،وملزمة رشعية

 البعيد السيايس والتدبري واملكر الفلتة وجه عىل مراأل بانتزاع شبهأ ـــ التاريخ يف

 بيعة نم   رخنيؤامل مجاعإب امتنعوا  ولذلك ،املقبولة العرفية املوازين حتري عن

 لكن ،ذلك بعد مضطرين السالم( )عليه اإلمام عدا نم   بايع مَ ث   ،ابتداء بكر يبأ

 الصحيحني يف ورد ما ومنها ـــ التارخيية الروايات باتفاق السالم( )عليه اإلمام

 وفاة حتى شهرأ لعدة بكر باأ يبايع مل ـــ السنة هلأ مجهور عند متاماا  املعتمدين

 عليه اهلل )صىل النبي دفن غداة بالبيعة طالبوه هنمأ رغم السالم( )عليها فاطمة

 لكنه ،املسجد إىل ساقوه و بيته اقتحموا  حتى ذلك يف عليه وا حلّ أو وسلم( وآله

 بني الفرقة خشية كارها بايع مَ ث   ،كراهلإل ستجيبي نأ بىأ السالم( )عليه

 يف جاء ما مجلتها نوم   ،التاريخ يف ثورةأامل رسائله و خطبه يف جاء كم املسلمني

 .البالغة هنج

 ختلفوا ا املسلمني نّ أ بوضوح يمثل عليه املتفق التاريخ نّ أ نالحظ وبذلك

 القتال. إىل ينته   مل نإو ،شديداا  خالفاا  مبارشة النبي وفاة بعد والءاهتم بحسب

 خذاأل عىل متفقني واحد رجل قلب عىل كانوا  هنمأ نم   ـــ حياناا أ ريصوّ  وما

 جتميل   هو ـــ بموجبها وعاملني املسلمني نم   والعقد احلل هلأ بني باملشورة

 اجليل عمل نم   الظن حسن ويوجبه املسلم نساناإل يتمناه ما وفق للتاريخ

 احلوادث جمريات ولكن ،والرشعية العقالئية باملوازين املسلمني نم   لوّ األ

 وبدهيي واضح مرأ وذلك بحال، ذلك عىل ساعدت ال عليها املتفق التارخيية

  للغاية.



 قبيلة نم   واملهاجرين نصاراأل نم   والعقد احلل هلأ نّ أ ذكرناه مما تبنّي  ذنإ

 ةيّ أ تكن ومل فئات، ثالث إىل منقسمني كانوا  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي

 لنفسه فريق كّل  والء كان بل ونتائجها، الشورى والئها يف تنتظر منهم فئة

 اآلخرين عىل الوالء هذا تفرض نأ تريد كانت ولكنها هبا، حيتج له بحجة

ليه، تعينه من يبايعوا  حتى الواقع مراأل مقابل يف بجعلهم  نصاراأل فوالء وتوا

 عليه اهلل )صىل النبي وواآ الذين هنمأل مرباأل وىلأ هنمأ بحجة نفسهمأل كان

 اجتمعا واجتمعوا  اجلزيرة، يف العرب مرأ ويل حتى ونّصوه وسلم( وآله

 فوجئوا  ولكن حدهم،أ نوا ليعيّ  منهم غفلة ويف ملهاجرينا غياب يف داخلياا 

 والئهم كان الثالثة هؤالء و ،ـــ وصاحبيه بكر يبأ ـــ الثالثة املهاجرين بحضور

 نأ يمكن مراأل نّ أ يرون يكونوا  ومل ،هاشم بني فرع غري لقريش وأ نفسهمأل

 بمقامه، وىلأ املرء وعشرية وعشريته، النبي ومق هم قريشاا  نّ أل ؛نصارلأل يكون

 ،نصارهمأو السالم( )عليهم البيت هلأو هاشم لبني مراأل بكون يقبلون ال كم

 يف جعلوهم بل للرتشيح، سمهما طرحوا  وال باالجتمع، يبلغوهم مل مَ ث   نوم  

 )عليهم البيت هلأ امّ أو ،ـــ بكر بوأ وهو ـــ حدهمأل بالبيعة الواقع مراأل مقابل

 احلجة نّ أ ويرون السالم( )عليه علياا  اإلمام يوالون فكانوا  معهم نوم   السالم(

  هلم. قائمة

 الرضب إىل عمر مبادرة نّ أل ؛القتال إىل الوالء يف االنقسام هذا يؤد مل لكن

 ىدّ أ ـــ سالماإل بعد قريش مشايخ نم   معدودان اومه ـــ ياهإ مبايعاا  بكر يبأ يد عىل

 همجلّ  تجابفاس تقريباا  الواقع مراأل مقابل يف السقيفة يف نصاراأل وقوع إىل



 إىل يضاا أ السالم( )عليهم البيت هلأب املتمسكني اضطر مَ ث   بكر، يبأ لبيعة

 بكر. يبأ ببيعة الواقع مراأل مقابل يف يضاا أ وقعوا  مهّن أل ؛مبايعته

 هؤالء نّ أ يعني ال القتال إىل النهاية يف الوالء يف االنقسام داءأ عدم نّ أ الإ

 يف العميل رياجل نّ أ وال ليها،إ والئهم يف ويتجهون الشورى إىل يدفعون كانوا 

 عىل وبجرهيا هبا عاناا ذإو الشورى، لنتائج استجابة كان بكر يبأ بيعة عىل النهاية

 الواقع. مرباأل اضطرارياا  قبوالا  كان بل صوهلا،أ

بع: الوجه   الرا

 مع البيعة إىل املجتمعني بعض يبادر الأ الشورى عملية يف املفروض نّ أ

 خالف السقيفة يف فقاتّ  الذي كنول املجتمعني، اتفاق بعد الإ يرشحه نم  

 فقيتّ  نأ قبل له البيعة عىل بكر يبأ يد عىل يده رضب إىل عمر بادر فقد ،ذلك

  ذلك. عىل احلضور

 ؛سلفناأ كم ما بنحو الواقع مراأل مامأ اآلخرين وقوع إىل دىأ ذلك وكأن

 العرف بحسب بيعته عن فيتخلّ  نأ يمكن ال مراأل عىل خرآ بايع نم   نّ أل

 وجاهة ذات شخصيةا  بايع نوم   له بويع نم   كان ذاإ سيم ال نذاكآ القائم ريبالع

 عىل كرهأ لو كم ،عرفاا  مقبول ميزان بغري تلك بيعته كانت ذاإ حتى ومكانة،

 مَ ث   نوم   بايعه، نم   عىل واالتفاق املشورة استكمل قبل البيعة إىل سبق وأ ذلك،

 االجتمعية لشخصياتوا الوجوه نم   البيعة انتزاع عىل حريصون اخللفاء كان

هباإل ولو  يتخلف نأ عندهم القائم العرف بحسب يستطيع ال بايع من نّ أل ؛كرا

 العريب العرف من واضح مرأ وذلك حال، كل عىل نفسه إىل يدعو وأ بيعته عن



 ساق مَ ث   نوم   اخللفاء، نم   مسالاإل يف واخلالفة مراأل توىل نم   سرية يف املتمثل

هباإل املسجد إىل السقيفة غداة السالم( )عليه عيل اإلمام عمر  باأ يبايع لكي كرا

 حني. إىل فامتنع بكر،

 حصبأ ذإ ؛املشهد الختالل ةا موجب بكر يبأل عمر مبايعة كانت وبذلك

 ال مرأ وهو بالفعل، وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي خلالفة له بويع من هناك

 ـــ له بويع الذي نّ أ سيم ال وقتال، اشتباك بغري نوعاا  اآلخرين نم   رفضه يسهل

 عليه اهلل )صىل النبي قبيلة نم   سنة( ستني يبلغ) مسناا  رجالا  كان ـــ بكر بوأ وهو

 )صىل النبيو الدين، يف املهاجرين سالماإل إىل السابقني مجلة نم  و وسلم( وآله

 كان ـــ عمر وهو ـــ يضاا أ بايع الذي نّ أ كم ه،صهارأ نم   م(وسل وآله عليه اهلل

 إىل السابقني نم   يضاا أ وكان ،تقريباا  احينه العمر من اخلمسني يبلغ رجالا  يضاا أ

 نم   وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي كان يضاا أو خرين،آ مجاعة بعد سالماإل

 .هصهارأ

 املشورة. استكمل قبل املشهد عىل أ طر جديد متغري فهذا

 مراأل مقابل يف وجيعلهم احلرج يف نصاراأل يوقع نأ ذلك نأش نم   وكان

 نم   ّي أ قبول لعدم عليه تبتني ميزان بغري كانت البيعة هذه نّ أ رغم الواقع،

 حمكوم حديث يف ـــ ذلك بعد نفسه عمر وصفها مَ ث   نوم   ،بعد   اهب احلضور

 واقرتاب جرحه بعد منه صدر قد الكالم هذا وكان فلتة، كانت اهّن أب ـــ بالصحة

 )عليه عيل لإلمام املوالني نم   كان الذي ـــ الزبري عن بلغه قول عىل تعليقاا  وفاته

 ال الأ :وقال املنرب عمر فصعد (،علياا  لنبايعن عمر مات )لئن :ـــ نذاكآ السالم(



 وقى فلتة كانت بكر يبأ بيعة نّ إ الأ ،فالناا  لنبايعن عمر مات لئن حد  أ يقولن

 .فاقتلوه امثله إىل عاد فمن رشها، اهلل

 هبا القبول قبل ـــ السقيفة يف بكر يبأل نفسه عمر بيعة نّ أ هذا قوله ومفاد

 من كان ولذلك مقبول، ساسأ عىل تبتن مل ـــ اآلخرين قبل من عليها واالتفاق

 فئة وترفضها فئة هبا تتمسك نأب املسلمني، بني الفتنة إىل ديؤت نأ مكنامل

 اتفاق بغري خرآ مبايعة إىل عاد نفم   بسالم، عربت لكنها فيتقاتالن، خرىأ

  القتل. يستوجب ومثله والفرقة، للفتنة مثري هنّ أل ؛فاقتلوه

 لو هنمأ بكر يبأ مبايعة إىل ةأفج عمر مبادرة بعد نصاراأل وجد لذلكو

 وبني قريش باسم له بويع ويل نيب االنقسام وقع يبايعوه ومل ذلك خالفوا 

 حمالة. ال والقتال الشجار إىل دؤم وهو نصار،األ

 معه. البيعة إىل ضريخ بن سيدأ وساأل عشرية شيخ فبادر

 ختالف لبيعةا هذه يف خرىأ فلتة بكر يبأ بيعة إىل سيدأ مبادرة وكانت

 وقعت يضاا أ بكر يبأ مع سيدأ بيعة نّ أل ؛والعقد احلل هلأ بني املشورة موازين

 دوسيّ  وساأل مشايخ سائر يبدي أن وقبل نتيجة، عن املشورة متخض نأ قبل

 مر.األ هبذا رأهيم عبادة بن سعد اخلزرج

 شيخ منافسه من نصاراأل يف املنصب نيل يف حظاا  قلأ هذا سيدأ كان وقد

 قد كانوا  نصاراأل جّل  نّ أل ؛نصارلأل الوالية صارت لو عبادة بن سعد اخلزرج

 قوىأ كان سعداا  نّ أ ويبدو ،السقيفة إىل املهاجرين دخول قبل سعد إىل انحازوا

 نّ إف مَ ث   نوم   السائد، القبيل املنظور من سيدأ من مراأل لتويل نسبأو شخصية



ا أ بكر يبأل يعطي كان بكر يبأ بيعة إىل بمبادرته اا سيدأ  هو يناله نأ يتوقع ال مرا

 سعد امتنع قد و للمنصب، ترشيحه يبطلو لسعد رضبة به يسدد منّ إو بحال،

 بعد البيعة نم   قومه يمنع مل هنّ أ عنه خفف وقد خري،األ حتى بكر يبأ مبايعة من

 غري وضاعاأل وجد هنّ أ يبدو الذي نّ أ عىل قومه، مجهور فبايع له، بايع نم   بيعة

 املدينة فغادر له، البيعة ورفضه بكر يبأل مراأل استقرار بعد املدينة يف الئمةم

 وجد هنّ أ وقيل عمر، خالفة يف للهجرة امسةاخل السنة يف تويف قدو الشام إىل

 القتل نم   كان هنّ أ الظن عىل يغلب ولكن هوقتل قد جلنا نّ أ وشاع ،مقتوالا 

  السيايس.

 القليل والنفر نصاراأل من السقيفة حرض من مجهور نساقا الطريقة وهبذه

 بن سيدأو عمر مبايعة بعد بكر يبأ بيعة إىل املهاجرين من يهملإ دخلوا  الذين

 عبادة. بن سعد اخلزرج شيخ وامتعاض وس،األ شيخ خضري

زينها البيعة قواعد عىل ذلك رجي ومل  .عرفاا  القائمة وموا

 اخلامس: الوجه

 احلضور بني املعنى هبذا تتحقق مل وهي الصالح، يحترّ  تقتيض املشورة نّ إ

 السقيفة. يف

 ولو واالختيار، االنتخاب مطلق بمعنى هي ليست املشورة نّ أ :ذلك بيان

 الزمان يف مراأل عليه جيري كم اعتباطي، وجه عىل وأ شخصية لدواع   كان

 من طلبت فلو الصالح، حتري شورةامل تعني بل االنتخابية، النظم يف احلارض

 يأل وأ ذوقه وفق لك خيتار نأ ذلك معنى يكن مل مرأ يف عليك يشري نأ حدأ



 لك صلحاأل حتري طلب إىل مرجعه كان بل املتاحة، اخليارات حدأ كان بسب

 ذلك عدّ  للمستشري النصيحة املستشار يمحض مل ذاإ ولذلك ليه،إ رشادكإو

 للمشورة. منه خيانة

 يعني املشورة خالل من العام نأالش يتوىل من تعيني نّ إف ذلك عىل وبناء

 العشائري وأ الشخيص الصالح دون العام، الصالح حتري من شريامل ينطلق نأ

 املحيل. وأ

 التعيني غياب حال يف احلكم يف املشاركة يف الفرد حق نّ أ رجحنا ولذلك

 عليه فيجب العام، بالصالح وفقأ فالناا  نّ أ عىل يشهد نأ يف حقه يعني هلياإل

 خان. فقد أاملبد هذا غري من انطلق ولو ذلك، حتري

 عىل السقيفة يوم يف جريناوامله نصاراأل اختيار جريان عدم يتضح وعليه

 نفسهمأ إىل لدعوهتم احتجوا  نصارواأل املهاجرين من كالا  نّ أل ؛الشورى أمبد

 ومصاحلها، العشرية صالح ساسباأل تتحرى معروفة عشائرية عرافأب

 من ونحوها والشجاعة والفقه والدين الكفاءة عن فيها احلديث جير   مل ولذلك

قية. واخلصال املبادئ  .الرا

 اهلل )صىل النبي بمقام ولويتهمأ إىل رصحياا  احتجوا  فقد :املهاجرون امّ أ

 ينظرون كانوا  فهم بسلطانه، وىلأ فهم وعشريته، قومه مهّن أب وسلم( وآله عليه

 خرى،أ عشائر مع متوحدة وأ متحالفة عشرية إىل ينتمي عشائري زعيم هنّ أب إليه

 حيميهم واحد كيان يف جمعهمف ،مجيعاا  هلا زعيما  يكون نْ أل بجهوده هلأت

 العشائر سائر دون عشريته نم   مهمقا وارث كان مات ذاإف مصاحلهم، ويوحد



 دون قومه فريثه بالفعل، الرئيس هو نكا هنّ إف وبذلت، رايته حتت جاهدت نإو

 .العشائري العرف يف نافذ قبيل جاجاحت هذاو .اآلخرين

 وآله عليه اهلل )صىل النبي وواآ مهّن أب لذلك احتجوا  قدف :نصاراأل ماأو

 استضعف نأ بعد وذلك الكريم، القرآن يف عنهم جاء كم ونّصوه وسلم(

 وهدروا العشرية نم   خلعوه حتى قومه قبل من وسلم( وآله عليه اهلل )صىل

 وآله عليه اهلل )صىل أفلج وقاتلوه، املدينة إىل تعقبوه بل يقتلوه، وكادوا دمه

 قدو نّصته عىل معهم وسلم( وآله عليه اهلل )صىل تعاقدف نصار،األ إىل وسلم(

 ما ذىاأل من ذلك سبيل يف وحتملوا  عنه ودافعوا  مناآل املالذ له وفروا

 هلذا قائداا  وسلم( وآله عليه اهلل )صىل صار حتى قتل من منهم وقتل ملوهحت

 الكيان.

 يرث بل وحاربوه، خلعوه نم   مقام يف حّق  تهريعشو املخلوع هلأل وليس

 ديارهم يف موقعه عىل وحصل بينهم، رفعوهو ليهمإ أجل التي العشرية مقامه

 ذلك. بعد عشريته له سلمأ نإو وجهودهم، مواهلمأوب

 ولقد العشائري، والعرف القبيل املنطق يف مبدئياا  مفهوم احتجاج هذاو

 عشرية إىل يذهب عشريته خلعه ذاإ سالماإل قبل العريب العرف يف الرجل انك

ليهم ىخرأ  هلم ويكون ليهمإ ينسب بل حدهمأك ويكون عنه فيدافعون فيوا

 ال فطري حق رحاماأل حق نّ أل ؛سالماإل لغاهأ حكم وهذا ،تركتهو مرياثه

 استيفاء مقابل يف قريباا  كان نإو الظامل عن الدفاع جيب ال نعم لغائه،إ إىل سبيل

 بوالء الفن يف يعرف ما وهو لديه، قريب ال فيمن احلكم هذا قرأ هلكن منه، احلق



 يف لغيأ   الذي الترشيع هذا عىل جيرون ائرالعش يزال ال لكن اجلريرة، ضمن

 وآله عليه اهلل )صىل النبي مقامب ولويتهمأ عىل نصاراأل حجة فهذه االسالم،

 .وسلم(

 يف الشورى أمبد عىل جيروا مل الصحابة نّ أ ذكرناه ما خالل من نالحظ ذنإ

 يصح فال عمر، وفاة عند وال ،بكر يبأ وفاة عند وال ،السقيفة يف ال م،احلك

 احتمل من حياناا أ عليه عي فرّ  ما وال بالشورى، للتمسك مصداقاا  عملهم جعل

 شخص دحتدي دعن الشورى بفكرة وسلم( وآله عليه اهلل )صىل النبي اكتفاء

  بعده. من سياسياا  مةاأل لقيادة

 ربم بل بالشورى، للعمل مؤهلني يكونوا  مل مهّن أ ذلك من يظهر قد بل

 بوأ ير   مل ولذلك بنفسه، فريق كل كلتمّس  للفتنة، أومنش للنزاع مستمسكاا  صار

 ليها.إ مراأل يكالإ وفاهتم عند عمر وال كرب

 وسلم( وآله عليه اهلل )صىل بيالن عدادإ عىل دليل ال هنّ أ حقاا  صّح  وبذلك

 لنظام السالم( )عليه مننيؤامل مريأل اخلاص الوالء عقد عن بديل طرح يأ

 بعده. من السيايس احلكم

 الطيبني وآله حمّمد سّيدنا عىل اهلل وصىّل  العاملني، رّب  هلل واحلمد  

 الطاهرين.


