
إن ما ظل غريًبا يوم الغدير مل يكن والية أمري املؤمنني)ع(،

بل قبلها وأهم منها كانت والية رسول الله)ص( هي الغريبة،

وهذا أمر من املؤسف جًدا أن نعرتف بأنه كان ذا سابقة ومل يكن جديًدا.
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الغدير تجلّت فيه الوالية العظمى

تستحق واقعة الغدير الساموية والكبريِة األهمية أن 

تُتناول بالدراسة والنظر من جهات مختلفة وأبعاد 

شتّى. لكن يبدو يل أن ما ينبغي االهتامم به قبل غريه 

من هذه األبعاد هو أن الغدير كان موضًعا لتجّل والية 

رسول الله)ص( العظمى قبل أن يكون محاًل إلعالن 

والية أمري املؤمنني)ع( ووصايته. وبعبارة أخرى: لقد 

مثَّل الغدير نقطة َمَحّك مهمة لطاعة الناس يف ما 

يتصل بوالية النبي)ص( أكرث منه مَحكًّا لقبول والية 

اإلمام عل بن أيب طالب)ع(. فإن أردنا يف مثل هذا 

الله)ص( فال  التوقف عند غربة ويص رسول  اليوم 

بد لنا قبل ذلك من التوقف عند غربة الرسول)ص( 

نفسه؛ والتي هي نتيجة ذلك االختبار العظيم. إذ 

يتوجب – يف الواقع - أن نقول: لقد جّسَد يوُم الغدير 
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أساًسا ذروة الُغربَة لوالية النبي األعظم)ص( قبل أن 

يعلن بداية غربة أمري املؤمنني)ع(. وأهم وثيقة عىل 

عى هو كالم رسول الله)ص( املحوري نفسه  هذا املُدَّ

َمن  »أاَل  ما روي عنه:  قال يف  إذ  الغدير  يف خطبة 

كُنُت َموالُه فََهذا َعِلٌّ َمواله« )تفسري القمي/ ج1/ 

ص174(؛ حيث قد أكد بدايًة عىل واليته هو)ص( 

الكالم  هذا  وُمؤدَّى  عل)ع(.  بوالية  الترصيح  قبل 

هو أن كل من مل يقبل والية رسول الله)ص( فمن 

الطبيعي أنه لن يقبل والية عل بن أيب طالب)ع(. 

 – كان  مواله«  كنت  »من  بقوله:  النبي)ص(  فإن 

يقبل  “من  بدايًة:  الناس  قد سأل   – األمر  واقع  يف 

بأنفسكم؟”  منكم  أحّق  هو  “من  و:  موًل؟”  يب 

فاالختالف إمنا كان قامئًا حول هذه النقطة بالذات،
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بل وقد بقي هكذا باملناسبة؛ أي حول والية رسول 

بنفسه  تعال  الله  يتول  أن  عن  فعوًضا  الله)ص(. 

آية  يف  ووصايته  املؤمنني)ع(  أمري  بوالية  الترصيح 

وهي  املهمة،  هذه  أَوكَل  فقد  الكريم  القرآن  من 

الكريم)ص(. صحيح  نبيه  إل  وليًّا،  تقديم عل)ع( 

أن النبي األعظم)ص( ال ينطق إال بأمر من الله عز 

وجل؛ وذلك لقوله تعال: »َوما يَْنِطُق َعِن الَْهوى  * 

)النجم/ اآليتان 3-4(؛ إال  يُوَحى«  َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن 

ح - أحيانًا - بأوامر الله يف القرآن الكريم  أنه قد يرصَّ

يقرأها  أن  النبي)ص(  عىل  ويكون  مبارش  بشكل 

للناس، ثم يرشحها لهم يف النهاية، لكنه ال بد لهذه 

األوامر – أحيانًا أخرى – من أن تُبَلَّغ إل الناس من 

كام  لسانه؛  من  الناس  فيسمعها  النبي)ص(  خالل 

األحكام  بعض  تفاصيل  بخصوص  به  معمواًل  كان 
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ومصاديق البعض اآلخر من األوامر اإللهية، ومل يكن 

هذا األسلوب - عموًما - غريبًا عىل الناس. فإن الله 

عز وجل كان – يف الحقيقة – قد أمر رسوله)ص(: 

ومبا  أمرك،  طاعة  الناس  عىل  الواجب  من  أنه  “مبا 

أن طاعتك هي من طاعتي فُمرُْهم أنت أن يقبلوا 

والية عل بن أيب طالب)ع(”. أي: لقد أراد الله تبارك 

وتعال أن يُبَلَّغ ُحكم والية أمري املؤمنني)ع( ووصايته 

األسلوب  هذا  شّكل  وقد  النبي)ص(.  طريق  عن 

األمر - مع كل ما كان يكتنف هذه  إبالغ هذا  يف 

القضية من حساسية آنذاك – أرضيًة المتحان عظيم 

للناس يف مدى امتثالهم أوامَر رسول الله)ص(. يف ما 

الله سبحانه  بأنه: ما الحكمة أساًسا من أن  يتصل 

وتعال قد قّسم معارف الدين وأحكامه إل قسمني،
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وَعِهَد  العزيز،  كتابه  يف  بنفسه  منها  بقسم  فرّصح 

بقسمها اآلخر إل نبيه الكريم)ص( ليتول هو مهمة 

األهمية  غاية  يف  موضوع  فهذا  وإنشائها،  بيانها 

محله  يف  لكن  ومناقشته  عنده  الوقوف  ويستحق 

بن  عل  وصاية  إعالن  جعل  ملاذا  إنه:  ثم  الخاص. 

الثاين منها حيث  القسم  أيب طالب)ع( وإمامته يف 

يتعنّي عىل النبي)ع( نفسه أن يبلغها للناس مبارشة؟ 

جمة  أرسار  عىل  ينطوي  آخر  الفت  موضوع  فهذا 

من  بد  وال  الكرام،  مرور  عليه  املرور  ينبغي  وال 

إذن   – الغدير  أخرى.عيد  فرصة  يف  عنده  الوقوف 

العظمى  والوالية  اإلمامة  إمامني؛  عيد والية  – هو 

لنبي اإلسالم)ص( التي تجلّت بذروتها يف هذا اليوم، 

ثم إمامة أمري املؤمنني)ع( التي أُعلنت للناس كافة. 

فإننا يف الحقيقة نحتفل بعيد الغدير لسببني: أولهام 
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هو التجل األسمى لوالية رسول الله)ص(، وثانيهام 

هو اإلعالن الرسمي األوسع لوالية عل ويل الله)ع(.

والية الرسول األعظم)ص(

قد يبدو مصطلح “والية رسول الله)ص(” غري مألوف 

نوًعا ما، ألن مفهوم الوالية عند املؤمنني يوحي عادًة 

أن  نعلم  لكننا  املعصومني)ع(.  األمئة  والية  مبعنى 

الخاتم)ص( خصوًصا  الله)ع( عموًما، والنبي  أنبياء 

كانوا يتمتعون مبقام اإلمامة. ففي قول رب العزة: 

»ما أَرَْسلْنا ِمْن رَُسوٍل إاِلَّ لِيُطاَع ِبِإْذِن اللِه« )النساء/ 

اآلية64( إشارة ملقام الوالية هذا بالضبط. وحني يأمر 

الله مراًرا بطاعة آِخِر رُُسله إل جانب طاعته هو تعال 

قائاًل: »أَطيُعوا اللَه َوأَطيُعوا الرَُّسول« )النساء/ اآلية59( 

فإن يف ذلك ترصيًحا مستقاًل بوالية رسول الله)ص(.
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بأمر واليته هو  النبي األعظم)ص(  هذا وقد رصح 

قبل بيان حكم والية عل بن أيب طالب)ع( إذ قال يف 

ما روي عنه: »يَا أَيَُّها النَّاُس، َمن َولِيُُّكم َوأَْوَل ِبُكم ِمن 

أَنُفِسُكم؟ فَقالُوا: اللُه َورَُسولُُه. فََقاَل: َمن كُنُت َموالُه 

فََعِلٌّ َموالُه اللَُّهمَّ واِل َمن واالُه َوعاِد َمن عاداُه ثاَلَث 

َمرَّات...« )الكايف/ ج1/ ص295(. واملراد من “والية 

األوامر  يوّجه  أن  أن مبقدوره  الله)ص(” هو  رسول 

امتثالنا ألوامره)ص( توازي رضورة  لنا، وأن رضورة 

امتثالنا ألوامر الله عز وجل. فإّن له)ص( الخيار يف 

أمرنا، ولقد أُوكِلت إليه مسؤولية إدارة شؤون حياتنا. 

إذن فمن حقه أن ينصب من بعده إماًما حتى وإن 

مل يأمره الله تعال بذلك رصاحًة أو أنه َمن ذا الذي 

ينبغي نصبه؟ هذا عىل الرغم من أن ما أُعلن يوم 
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الغدير كان وفق أمر مؤكَّد ومعلوم من الله عز وجل، 

وقد رصح رسول الله)ص( بهذا األمر مرارًا وتكراًرا.

أكان تأكيد القرآن عىل والية النبي)ص( 

أم والية خلفائه؟

السبب األهم يف اشتهار قوله تعال: »يا أَيَُّها الَّذيَن 

آَمُنوا أَطيُعوا اللَه َوأَطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويِل األَْمِر ِمْنُكم« 

إل  إشارة  أنه  عىل  املؤمنني  بني  اآلية59(  )النساء/ 

“أويل  لفظة  وجود  هو  املعصومني)ع(  األمئة  والية 

انصب  ما  أكرث  اهتاممنا  انَْصّب  ولقد  فيه،  األمر” 

عىل داللة والية “أويل األمر” وتحديد مصداق ذلك 

محله. يف  رضوري  وهو  الله)ص(،  رسول  كالم  يف 
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الكرمية،  اآلية  هذه  ذيل  يف  الرضوري،  من  لكنه 

االهتامم بطاعة رسول الله)ص( قبل التطرق إل لزوم 

اآلية  يف  “أطيعوا”  كلمة  تكررت  األمر.  أويل  طاعة 

الكرمية مرتني؛ مرة قبل لفظ الجاللة “الله”، ومرة 

قبل لفظة “الرسول” املباركة، مع أنه كان ميكن، من 

بكلمة  اإلتيان  “الله”،  “الرسول” عىل  خالل عطف 

“أطيعوا” مرة واحدة فقط، ال بل عطف الكلامت 

الثالث إحداها عىل األخرى بعد اإلتيان بـ”أطيعوا” 

يقول  ثم  الله”  “أطيعوا  يقول مرة:  أن  أما  واحدة. 

ثانية: “وأطيعوا الرسول” فهذا مؤرش عىل تأكيد الله 

عىل  ودليل  الرسول)ص(  طاعة  عىل  الخاص  تعال 

أن طاعة رسول الله)ص( مل تكن مهضومة متاًما بني 

الناس آنذاك! وكأّن الله جل وعال يقول للناس: “يريد 

نِبيّي أن يوّجه إليكم كالًما مل يُذكَر بشكل رصيح يف 
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مبا  لكن  مني.  مبارًشا  أمرًا  يَُعد  وال  الكريم،  القرآن 

أن النبي)ص( ال يقول شيئًا من منطلق الهوى، وكل 

َعِن  يَْنِطُق  إليه متاًما؛ »َوما  ما يقوله هو ما يوحى 

اآليتان  )النجم/  يُوَحى«  َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  إِْن   * الَْهوى  

بالضبط”.  أوامره كأوامري  3-4( فإنه يجب إطاعة 

اآلية  هذه  يف  الكريم  القرآن  تأكيد  جاء  فقد  إذن 

الرسول)ص(.  طاعة  إل  البوصلة  توجيه  أجل  من 

وهذه هي الحقيقة متاما؛ فلو كان الناس قد أطاعوا 

بعد  من  نزاع  قام  ملا  كاملة  طاعة  الله)ص(  رسول 

وإخفاء  مصاديقهم،  وتعيني  األمر،  أويل  طاعة  عىل 

ما ظل غريبًا  فإن  إذن  الرصيحة.  النبي)ص(  أوامر 

يوم الغدير مل يكن والية أمري املؤمنني)ع(، بل قبلها 

وأهم منها كانت والية رسول الله)ص( هي الغريبة،
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وهذا أمر من املؤسف جًدا أن نعرتف بأنه كان ذا 

سابقة ومل يكن جديًدا. فالذين كانوا يسألون رسول 

صدَر  إذا  وحكمه  حضوره  أيام  عالنية،  الله)ص( 

ٌء ِمنَك أَم ِمَن الله« )مناقب آل  منه أمر: »هذا َشْ

من  ص40(  ج 3/  شهرآشوب/  البن  طالب)ع(  أيب 

الواضح أنهم كيف سيتعاملون مع أوامره من بعده.

إشارات القرآن وترصيحاته يف ما يرتبط 

بغربة النبي)ص( والئيًّا

من املهم أن نعلم أن شخص النبي)ص( مل يكن غريبًا، 

بل كان آنذاك يف ذروة شهرته ومحبوبيته ونفوذه 

شخصيته  هو  حينها  غريبًا  كان  الذي  االجتامعي. 

الوالئية؛ أي إنه قلام كان يُتَّبَع بصفته رسواًل مفرتَض 

الطاعة وأن له الوالية عىل الناس. بل إن شخصيته 
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سألوه  فلطاملا  غريبة،  األخرى  تكن هي  مل  النبوية 

حني يطرح)ص( أمرًا دينيًّا فيام إذا كان هذا الكالم 

من عند الله أم إنه كالمك أنت، ومثل هذا السؤال 

ما  نوًعا  شائًعا   – التاريخ  ينقل  ما  بحسب   – كان 

بعض  بأن  القائل  االدعاء  عىل  دليل  وهو  آنذاك، 

الناس كانوا مييّزون بسهولة بني أمر الله تعال وأمر 

رسوله)ص(. عىل أن املسألة مل تنته إل هذا الحد، بل 

لكرثما كانوا يناقشون النبي)ص( ويجادلونه ويرّصون 

نستشهد  أن  هنا  املناسب  ومن  رأيه.  لتغيري  عليه 

رسول  غربة  عىل  دلياًل  الحكيم  الذكر  من  بآية 

لَُهْم  قيَل  »َوإِذا  تعال:  قوله  وهو  والئيًّا،  الله)ص( 

تَعالَْوا إِل ما أَنْزََل اللُه َوإَِل الرَُّسوِل رَأَيَْت الُْمناِفقنَي 

َعْنَك ُصُدوًدا« )النساء/ اآلية61(.لكن ملاذا  وَن  يَُصدُّ

الظاهر،  يف  ولو  الله،  أنزل  عام  يصّدون  يكونوا  مل 
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فهذا  الرسول)ص(،  طاعة  عن  يصّدون  كانوا  لكن 

يقول:  أنه  املنافق هو  موضوع مهم والفت. مرض 

مع  هي  مشكلتنا  الله،  كتاب  مع  لنا  مشكلة  “ال 

يصد  ال  أنه  هي  والنتيجة  الله)ص(!”  رسول  كالم 

إل  الناس  يدعو  قد  بل  ال  تعال،  الله  أنزل  عام 

القرآين  التعبري  بحسب   – لكنه  أيًضا،  القرآن  تالوة 

والية  عظمة  إن  النبي)ص(.  طاعة  عن  يُعرض   –

النبي األعظم)ص( وغربتها هي من الجسامة، وإن 

يُبِق  ما مل  الكرثة  الكريم عنها هو من  القرآن  كالم 

املؤمنني)ع(. ويف  أمري  لوالية  عالنية  للتطرّق  مجااًل 

الله تبارك وتعال بحديثه عن والية  واقع األمر إن 

تُجابَه  مل  أنها  لو  والية  عن  تحدث  قد  النبي)ص( 

املؤمنني)ع(  أمري  والية  لكانت  واإلنكار  بالظلم 

لََغط. حولها  أُثرَي  كان  وما  سهولة  بكل  قُبلَت  قد 


