مكتب مساحة آية اهلل الفقيه السيد
أبو احلسن محيد املقدّس الغريفي (دام ظله)
النجف األشرف

حمَنِ ال َّرحِيمِ
بسْمِ ال َّلهِ ال َّر ْ

العدد140 /
التاريخ/17/ذو احلجة1436/هـ
املوافق 2015/10/1/م

احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

غدير الوالية
ل يْمَاا َِّ َلتاا َ لرسَاا يل َ له وَاللَاهل
ْ َ اَعَا ا
َ ليا ا
ن َرِِّّا ي َو لك ا
ب لك يلياا ي أِّا ا
َ أَاا لَناا لِ َ
ب َِّلا ا
قال تعاىل  [ :يَاا يَ هيََاا ال ُرسلاو ل
ص لم ي ِّأنَ النُاسل لكَُ ال َلهَ ليا يََادِّي الا يق اومَ الاكياِّْرلينَ] املائدة. 67/
َيعا ِّ
نرفع أمسى آيات التهاني والتربيكات إىل موالنا وقائدنا اإلمام احلجة بن احلسن عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف مبناسبة عيد الغدير األغر الذي يصادف يوم اجلمعة يف الثامن عشر منن يي احلجنة ونعاهندل علنى
الطاعة والنصرة والثبات علنى الوالينة امنا ونهنن مجينع املنوالب بهنذا العيند املبنا

النذي تونوف فينه أمن

املؤمنب عليه السالم بالوالية واخلالفة  ،فقد وى عبد الرمحن بن سامل  ،عنن أبينه قنال  :سنألا أبنا عبند
اهلل (عليه السالم) هل للمسلمب عيد غ يوم اجلمعة واألضحى والفطر ؟ قال  :نعم أعظمها حرمة  .قلا
 :وأي عيد هو جعلا فدا ؟ قال  :اليوم الذي نصب فيه سول اهلل (صلى اهلل علينه وآلنه) أمن املنؤمنب
عليه السالم وقال  :من انا موالل فعلي موالل  ،قلا  :وأي ينوم هنو ؟ قنال  :ومنا تصننع بناليوم إة السننة
تدو ولكنه يوم مثانية عشر من يي احلجة  ،فقلا  :وما ينبغي لنا أة نفعل يف يلك الينوم ؟ قنال  :تنذاروة
اهلل عَزَّ يارل فيه بالصيام والعبادة والذار حملمد وآل حممد فإة سول اهلل (صلى اهلل عليه وآله) أوصى أم
املؤمنب (عليه السالم) أة يتخنذ يلنك الينوم عيندا وانذلك ااننا االنبينام (علنيهم السنالم) تفعنل  ،انانوا
يوصوة أوصيائهم بذلك فيتخذونه عيدا(.فروع الكايف للمحدث الكليين ف 4ص 149باب صنيام الغغينب
حديث قم . ) 3
وينبغي العلم بأةَّ املناسبة الغديرية اليت أقنام مرامسهنا سنول اهلل صنلى اهلل علينه وآلنه وسنلم ألمن
املؤمنب علينه السنالم بنأمر إملني مل تكنن حندر يا تأ اين يا يا ئن يا ينتهني بانتهنام اماننه وأفنرادل بنل هنو أصنل
عقائدي يلزم اإلمياة به وتكليف شرعي يوجب العمل بواليته وياعتنه ونصنرته ويوحندد للمسنلمب القينادة
وخطوط العمل ومنهاف احليناة  ،وملنذا أمنر سنول اهلل املسنلمب ببيعنة علني وتهنئتنه والسنالم علينه بنإمرة
املؤمنب يف واقعة عظيمة مشهودة ومتواترة بب املسلمب قايبة  ،ومل تكنن بيعتنه وتهنئتنه أمنراي عبثيناي بنداعي
احملبة له اما يزعم املخالفوة ألةَّ األمر باحملبَّة من حتصيل احلاصل بعد ربوته وتأايندل علنى ونو االينال يف
الكتاب والسونّة بأة يوحب املؤمنوة بعضهم بعضن يا وهنذا ال يسنتوجب لنه بيعنة وتهناني وتربيكنات واجتمناع
عظيم للمسلمب يف وقا الظه ة من صيف السنة العاشرة للهجرة واحلر فيه شديد جنداي إال إيا اناة األمنر
خط اي وعظيماي وقد نزل فيه أمر إملي وهنو منا حصنل فعنالي بننزول آينة التبلين املتضنمنة للتهديند إة مل ينتم
التبلي بالوالية  ،وجرى يلك بعد انتهام املسنلمب منن حجنة النوداع (النبال)) وبلنوغهم منطقنة غندير خنم

القريبة من اجلحفة  ،وصا ت البيعة والوالية وااللتزام بهما فا قاي بب اإلمياة والنفا واحلق والبايل  ،وقد
مسا للناس يريق املدى والصالح وأسَّسا ملم منهج حياة عادلة وارمية وخالية منن الظلنم والطغيناة
والذلّة ملنع وقوع املسلمب يف فرا) قيادي وفوضنى اجتماعينة ومنااعنة األمنر أهلنه وبالتنالي ضنياع احلقنو
وهدم املصاحل العليا للمسلمب  ،وبتبلي الوالية ألم املؤمنب عليه السالم وإقامة احلجة البالغة على الناس
فقد امل الدين وأننزل اهلل سنبحانه وتعناىل ا ينة املبا انة [ :الايَاوامَ يَ اكمَلاا ل ليكلاْا يِّيانَكلْا وََي اَ َمماا ل عَلياياكلْا
ِّن اعمَ ِّي وَرَضِّي ل ليكلْل الاإلساليامَ يِّينًا] املائدة ، 3/وقال صلى اهلل عليه وآله بعد بياة الوالية ونزول هذل ا ينة
 :اهلل أارب على إامال الدين  ،وإمتام النعمة  ،و ضى الرب برساليت  ،والوالية لعلي من بعدي .
ومما استفاض يارل عند احملدرب واملفسرين أنَّه ملّا مسع احلا ث بن النعماة الفهري بوالية أم املؤمنب
ومقالة سول اهلل فيه يوم الغدير وهو مل يكن حاضراي وقتذا  ،فأتى إىل النيب صنلى اهلل علينه وآلنه فسنلَّم
رم قال  :يا عبد اهلل إنك دعوتنا إىل أة نقول  :ال إله إال اهلل فقلنا رم دعوتنا إىل أة نقول  :إننك سنول اهلل
فقلنا ويف القلب ما فيه  ،رم قلا لنا  :صلوا فصلينا  ،رم قلا لنا  :صنوموا فصنمنا  ،رنم قلنا لننا  :حجنوا
فحججنا  ،رم قلا لنا  :من انا موالل فعلي موالل  ،اللهم وال من والل وعاد من عنادال  ،فهنذا عننك أو
عن اهلل ؟ ! فقال له  :بل عن اهلل  .فقاملا " رالرا " .فنهض وإنه ملغضب وإنه يقول  :اللهم إة اناة منا يقنول
حممد حقا فأمطر علينا حجا ة من السمام تكوة نقمنة يف أولننا وآينة يف آخرننا  ،وإة اناة منا يقنول (حممند)
اذبا فأنزل به نقمتك  .وما إة خرف حتى مال اهلل حبجر على أسه [ فخرف من دبرل ] فسقط ميتا .فأنزل
اهلل تبننا

وتعنناىل  [:سَ ا يلبَ سَااا ِّلع ِّعَ اوَابِ وَا ِّ ا * لِّلاكياااِّْرينَ لي اياََ لي اهل يَاِّْ ا ع * أِّ انَ اللَ اهِّ اِّي ا ال َمعَااارل ل]

املعا ف. 3-1/

أضننف إىل يلننك إةَّ الس ن ة العقالئيننة ماضننية علننى أةَّ املسننؤول يف أي موقننع ال يننغ

عيتننه يف فننرا)

يواجهوة اجملهول ولذا يتخذ االجرام املناسب ملل الفرا) القينادي واإلدا ي يف حنال غيبتنه لتعنيب النائنب
واخلليفة عنه  ،ولكن لألسف ما ال يوجيزول لعموم الناس يف أتفه األمو فقد أجااول لرسول االنسانية صلى
اهلل عليه وآله وسلم يف أعظنم األمنو بنزعمهم أنَّنه تنر أمَّتَنه منن دوة تعنيب خليفنة لنه !!!  ،وبنالرغم منن
وضوح مرحلة التأسيس والبنام لإلمامة والوالية والتبلين صنرًاي بهنا يف ينوم الغندير األغنر بقنول الرسنول
صلى اهلل عليه وآله وسلم متواتراَ َ :يَا الناس ؟ يوش
ْمااا َن ْ ا لوَ ؟ الوا  :نشَد َن

د ِّلت

ََ َيعى ْلجيب وكناي أسالوب وَنا ْ أسالولوَ

 ،و نصح

 ،وجَدت ْ ،جِاك اهلل خااا  ،ااب َ :لسا ْ

َشَدوَ ََ ال كله كال اهلل وََ حممدا عبده ورسوله وََ جن ه حق  ،وََ ناره حق  ،وََ املاوت حاق  ،وََ
الساعة آَية ال ريب ْيَا  ،وََ اهلل يبعث أن يف القبور ؟ الوا ِّ :لى نشَد ِّول

 ،اب َ :للَْ اشَد  ،ثاْ

اب  :يا َيَا الناس كَ اهلل أوالي وَنا أوىل امللأنني وَنا َوىل َِّْ أن َنَسَْ  ،أن كن

أواله َْوا أواله

 أ رْ يد علي َ -للَْ واب أان وااله  ،وعااي أان عااياه .ثاْ ااب َ :يَاا النااس ؟ كناي ْاروكْ وكنكاْواريوَ عَ يليُ احلوض  ،وكني سا لكْ حني َريوَ عَليايُ عان الالقلني ْااناروا كياف نلَاوني ْيَاا  :اللقال
األكرب  :ك اب اهلل سابب ورْاه ِّياد اهلل وواري ِّلياديكْ ْاس مساكوا ِّاه  ،ال َضالوا وال َبادلوا  ،واللقال

األصتر  :عرتَي َهل ِّييت ْإنه د نبلني اللطيف اخلبا كنَما لن يَرت ا ح ى يريا علاي احلاوض  .وقند وال
مجع اث يصل إىل مرتبة التواتر وبعبا ات يات مضموة واحد.
إال أةَّ القننوم سننا عوا حننب وفاتننه صننلى اهلل عليننه وآلننه وسننلم إىل العمننل مبرحلننة التهننديم والتضننليل
واالنقالب يف مؤامرة السقيفة  ،ومل يكن ما أمجلنا يارل ببعيد عن فهم الصحابة له بشكل صنري ولنذا ال
يص بأي حال تأويل يلك احلدث العظيم واليوم املشهود بعنواة احملبة والنصرة فقط واليت مل يلتزموا بهما
أيضاي  ،ويكفي لالستشهاد بفهم الصحابة بوضوح ملنصب والية أم املؤمنب عليه السالم وخالفته لرسنول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم هو عقند البيعنة لنه والسنالم علينه بنإمرة املنؤمنب  ،والبيعنة حبسنب اال تكناا
وا ُملبْرَاَة باملصافقة والتهنئة والسالم عليه بإمرة املؤمنب والوالية ال وتعْقَد إال علنى السنمع والطاعنة يف العسنر
واليسر واملنشط واملكرل  ،وأال يونااع األمر أهله  ،وأة يقوموا باحلق حيثو ما اانوا  ،وال اافوا يف اهلل لومةَ
الئم  ،وهذل مرتكزات اسخة يف أيهاة املسلمب ومعمول بها مع سول اهلل ألاثنر منن منرة واسنتناداي اىل
ما و د من نصوص صحيحة مستفيضة يف بياة يلك  ،وهكذا جرت البيعنة ألمن املنؤمنب وتهنئتنه بالوالينة
وقد استمر االحتفال إىل رالرة أيام الستيعاب عدد املهنئب واملبايعب الذين بل عددهم آنذا أاثر من مائة
ألف مسلم  ،وقد دخل الشيخاة أبو بكر وعمر على أم املؤمنب فقاال له  :بخٍ بنخٍ لنك ينا علني أصنبحا
وأمسيا موالي وموىل ال مؤمن ومؤمنة  ،وهذل االجنرامات واأللفنا املسنتعملة ال تتناسنب وال تندل إال
على معنى اخلالفة وأولوية أم املؤمنب على غ ل مما ال يبقى جماالي للتأويل مبا ال يتالئم مع املقنام  ،وهكنذا
داللة ما أنشدل حسّاة بن رابا الصنحابي املعنروف النذي اشنتهر بكوننه شناعر الننيب صنلى اهلل علينه وآلنه
وسلم  ،وهو أول من نظم مراسم حادرة غدير خم من الشعرام بعد ما اسنتجاا الننيب بنذلك فأجناال فقنام
منشدا غديرته العصمام اليت مطلعها :
ينادينهنننم يوم الغديننر نبيهنم

خبنننم واسننمع بالرسننول منادينا

فقال فمن موالانم ونبيكم ؟

فقالننوا ولننم يبدوا هنا التعاميا

إملننك موالنننا وأنننا نبيننننننا

ومل تلق منا يف الوالينننة عاصنننيا

فقال له  :قم يا علني فإنننننني

ضيتك من بعدي إماما وهاديا

فمنن انننا موالل فهذا وليننه

فكونننوا له اتباع صننند موالينننا

هنا دعا اللهنننم وال وليننننه

وانننن للذي عادى عليا معاديننا

إىل آخر قصيدته العصمام .فقال النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف حقه  " :ال تنزال ينا حسناة مؤيندا
بروح القدس ما نصرتنا بلسانك " .واأنه صلى اهلل عليه وآله وسلم أشا إىل ما سيؤول إليه حاله .
ومن هنا أوجه خطابي إىل املسلمب اافة بأة ال يغاوا البحث والتحقيق بإخالص وجترد يف والية أم
املؤمنب عليه السالم وخالفته لكونها حدّاي فاصالي بب اإلمياة والنفا واحلق والبايل واجلنة والنا  ،وأة ال
يوغامروا بدينهم وآخرتهم من أجل عصبيات دنيوية اائفة وعوايف وهمية وجذو ال تستند اىل ان ورينق
قد أرا تها مصاحل سياسية ومكاسب مادية وأحقاد شراية املستندة الها إىل حب الدنيا اليت هي أس انل
خطيئة  ،وينبغي عليهم أة ال يسنتندوا يف معتقنداتهم إىل تقليند ا بنام واألجنداد بنل البند أة يتحنر وا منن

عامل الظلمة والتقليد إىل عامل النو واالنفتاح على األدلة الثابتة يف الكتاب والسونَّة واإلمجاع ودليل العقل
اليت توثبا مجيعها على وو القطع أنَّه ال يوقاس بأهل البيا صلوات اهلل عليهم أحد من الصحابة وغ هنم
يف املقامات و الفضائل واخلصنائ

واملناقنب والتقنوى والعلنوم واملعنا ف  ...فتندبروا ينا أولني األلبناب و

دهِّ شَيائًا لكَُ َوعادَ ال َلهِّ حَقٌّ ْيليا
عنا وَالِّ ِّ
دهِّ وَليا َأواللويع لهوَ جَاز َ
عنا وَلي ِّ
جِلي وَالِّدع َ
خشَ واا َيواأًا ليا يَ ا
[اَُقلوا َرُِّكلْا وَا ا
دنايَا وَليا َيتل ُرنُكلْا ِِّّال َلهِّ ا التَرلورل] لقماة.33/
َتل ُرنُكلْل الاحَيَاةل ال ه

