
  

 

 

 

 

  

 الجانب التربوي والتعلیمي في واقعة الغدیر

                      أ.د. دالل عّباس – الجامعة ا

 الملّخص

إرساء و اإلسالمّي المجتمع تنظیم إلى تهدف الوصّیة) – الخطبة و (الحدث الغدیر واقعة                
یضلَّ ال كي النهائّیة و العاّمة األخیرة، سّلم و آله و علیه اهللا صّلى النبّي وصّیة إّنها عملیا، و روحیا                      قواعده

و نبّیهم رحلِة بعد له سیخضعون الذي النهائّي االمتحان قبَل األخیر الدرُس وهي ، أبًدا بعده من                   المسلمون

 معّلمهم األّول إلى الرفیق األعلى.

   سینجحون أم سُیخفقون؟

ا تراص ت تراصَّ و َلِبناُته تَداَخَلت هندسيٍّ بناٍء في انتظمت أنها لنا یبّین الوصّیة – الخطبة استقراَء                  إّن

الذي المعّلم – الولّي اسم تحدید و كتابه، في جّل و عّز اهللا حّرم ما بعَض و الوصایا بعض وتضّمنت                      متیًنا،

ٍة أمَّ خیَر لیكونوا التقویم، و التعلیم و اإلرشاد مهّمة بعده من یتوّلى و ، األّول المعّلم الرسوَل-                   َسیخِلُف

أحادیثه) و خطبه النبّي( دروس و اهللا كتاَب المنَكر.إنَّ عن نَهوا و بالمعروف أمروا هم إن للناس                   أخِرجت

(الحّث بعینها: نقاط على یرّكز األخیر الدرس هذا في النبّي لكّن المختلفة، المنكر جوانب على المسلمین                  دّلت

و القبلّیة، الجاهلّیة المآثر و التقالید و السنن إلى العودة و العدوان، و البغي من التحذیر و اهللا, تقوى                     على

 الثأر و الربا و النسيء، و النظرة الدونّیة إلى المرأة، و التمییز العنصرّي بین البشر.

   لماذا هذه النقاط بالذات؟
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    هل كان النبّي صلى اهللا علیه و آله و سّلم یحِدس أّن أكثرّیة العرب ستعود إلى سیرتها األولى؟

رسالَة ما متم معلًِّما صفاته هي ما السالم؟ علیه عليٍّ بوالیة و اهللا بكتاب التمسك إلیهم طلب لماذا                   و

أسلوبیا. اإلنكارّي االستفهام دور هو ما و اتَّبعها؟ التي التعلیمّیة الطرائق هي ما و بالذات؟ هو لماذا و                    النبي؟

  في التحذیر و التعلیم و الحّض على اّتباع التعالیم؟

إلى عادوا بعضهم أو جّلهم أو العرب أن مفترضًة غیرها، عن و األسئلة هذه عن الورقة                  ستجیب

أساس على الناس بین ومّیزوا األمة، مصلحة على القبلّیة و الشخصّیة مصالحهم َغلَّبوا و األولى                 سیرَتهم

  الِعرق ال على أساس التقوى... (ال فضل لعربي على أعجمّي... إّال بالتقوى)

ة عام للمسلمین لتبّین لحظٍة كّل في ُترفع وثیقًة عنها المنبثقة الخطبة و الغدیر، حادثة ستبقى                 

  مدى بعدهم عّما دعاهم إلیه الرسول في درسه األخیر لینجحوا في االمتحان.

أو بعدهم بحسب تتفاوُت عالماُتهم القلیل عددهم من غم الرَّ على نجحوا الذین و ، ُكُثر الراسبون                  كان

  قربهم من مجموع الوصایا...

 

  الكلمات المفتاحّیة:

  الغدیر- حجة الوداع- الوالیة- التقوى- الكفر- مآثر الجاهلّیة- النساء- المیراث- األخّوة...
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 تمهید

عّز اهللا انتدبهم [الذین العرب یبّلغ وسّلم وآله علیه اهللا صّلى والنبّي انقضت عاًما وعشرون                 ثالثٌة

الكتاب ویعّلمهم رّبه رسالة ومغاربها] األرض مشارق في الناس إلى اإللهیِّة الرساالِت خاتمَة لیوصلوا                وجّل

المكّرمة، مّكة في الحّج فریضة آداء من انتهى أن بعد النبوّیة، للهجرة العاشرة السنة وفي ویزّكیهم،                  والحكمة

طرق تتشّعب حیث خم"، "غدیر إلى وصوله وُقَبیل الحجیج، جموُع تتبعه المدینة إلى العودة طریق                 وفي

َبلِّْغ ُسوُل الرَّ َأیَُّها َیا } المائدة: سورة من والستون السابعة اآلیة علیه نزلت والعراقیین والبصرّیین                 المدنیین

اْلَقْوَم َیْهِدي َال اهللاَّ ِإنَّ النَّاِس ِمَن َیْعِصُمَك َواهللاُّ ِرَساَلَتُه َبلَّْغَت َفَما َتْفَعْل لَّْم َوِإن بَِّك رَّ ِمن ِإَلْیَك ُأنِزَل                     َما
البعض، یعجب لن الخطیر األمر وهذا الرسالة، تكتمل لكي للناس یبّلغه أن یجب جلٌل أمٌر هنالك                  اْلَكاِفِریَن} .

الرسول أمر حینئٍذ الكافرین. القوَم یهدي ال واهللا كافٌر األخیر البالغ بهذا أي الجلل األمر بهذا یلتزم ال                    ومن

من یسلكوه أن یجب الذي الطریق معالم فیها لهم رسم خطبًة فیهم وألقى صالًة فیهم وصّلى الناس                   فُجمع

لة متأصٌّ أّنها یعلم كان أموٍر على الجاّدة، على بهم سیسیر الذي الولّي تسمیة عن فضًال فیها زا مرك                   بعده،

یزال ال األخیرة خطبته في النبّي منه حذرهم ما أّن األمر في ما وأوضح بسهولة، عنها یتخلوا ولن                    فیهم

ال فیهم حتى یومنا هذا، كأّنهم لم ُیسلموا، أو كأّنهم ال یزالون حدیثي عهٍد باإلسالم. متأص 

3 
 



لن أّنهم بألسنتهم، أسلموا الذین من عانى ما عانى وقد یتوّقع، وسلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي                   كان

التخلص علیهم صعًبا كان السّن في كباٌر وهم أسلموا فالذین علیها، نشأوا التي عاداتهم عن بسرعٍة                  یتخّلوا

عام بعد المصلحة تقتضیه وما للضرورة أو ورهبًة خوًفا أسلموا واّلذین علیها، َمَرنوا عاداٍت من                 بسهولة

المسلمین بین وكالمّیة حربّیة معارك من تخّللها وما الهجرة من سنوات ثماني بعد جاء مكَّة ففتُح                  الفتح،

(وهي مّكة على سیطرتهم أّن إذ المسلمین، لمصلحة الصراع لیحسم سفیان، أبي بقیادة والمّكیین النبّي                 بقیادة

توازن في نوعیا خلًال أوجدت العربّیة) الجزیرة في األهم والسیاسّي والدینّي واالقتصادّي التجارّي               المركز

هزیمة أّن كما باللسان. إسالمهم وإعالن الواقع، باألمر التسلیم إلى هؤالء دفع أعدائهم وبین بینهم                 القوى

الفتح عام قبل وكانت القرشیة، بالزعامة ترتبط مصالحها كانت التي البدوّیة، القبائل موقف في أّثرت                 قریش

النبّي یهجون كانوا الذین قریش لشعراء المضاّد باإلعالم وتأّثرت النبّي، دعوَة كثیًرا أو قلیًال تعرفت                 قد

دخول كیفّیة یوّضح وهذا اإلسالمّیة، بالدعوة اقتناع أو فهٍم دون من إسالمها أعلنت عدیدًة قبائل إّن                  والدعوَة،

رفضوا حین علیه أو (الرّدة)، منه بها خرجوا التي السهولة یوّضح كما الدین، في العرب من                  الكثیر

من أسلموا الذین نعني ] الناس برقاب بواسطتها یتحكمون "إیدیولوجیا" الدین وجعلوا الوالیة،               موضوع

 قریش بعد الفتح] 1.

هدیه على یسیرون ودستوًرا لهم تحذیًرا األخیرة خطبته تكون أن وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي أراد                   لذلك

 في اآلتي من األّیام! ولم یفعلوا؛

 

   إّال من هداه اهللا!

 

 

 

 

 الحواشي:1
 
 

   عباس، دالل،  صورة النبي في أشعار معاصریه،  مجلة  العمید،  المجلد الثامن، العدد التاسع والعشرون، رجب 1440هـ/ آذار 2019م.
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 ما هي الوصایا التي رّكز علیها النبّي (ص) في خطبة حّجة الوداع 2؟

االنكارّي، االستفهام أسلوب مستخدًما مسامعهم على یلقیه درٍس وآخر للرسول، خطبة آخر              كانت

القوم، یخاطب وهو النبّي صدر في كامٍن أسًى عن تعبیٍر من التعلیمّیة قیمته عن فضًال یتضمنه ما                   مع

األجل) بدنّو أحّس (وقد مسامعهم على أعاد الوالیة موضوع إلى یشیر أن قبل بعده. سیحدث ما                  مستشعًرا

النّص في كّلها الواردة المواضیع هذه أّن به المسّلم ومن العزیز، كتابه في اهللا حّرم ما وبعض الوصایا                    بعض

وبعد بها، المتعّلقة اآلیات نزول حین ومرامیها معانیها وبّین وفّصلها شرحها قد الرسول كان                القرآنّي،

 نزولها.

   الجاحظ، عمرو بن بحر،  البیان والتبیین،   ج2، ص31، واألمیني عبد الحسین ،  الغدیر في الكتاب والسنة واألدب،  ج1، ص 10، وصفوت2

 أحمد ذكي،  جمهرة خطب العرب،  الخطبة 53، 57.
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 إًذا لماذا التركیز على هذه المواضیع دون غیرها؟

والتي تطبیُقها، الصعِب المواضیع شرح باختصار یعید النهائّي، االمتحان قبل للمتعّلمین اآلخیر الدرس               إّنه

  یتوّقع النبّي _المعّلم أنهم سینسونها أو یتجاهلونها، قال بعد حمد اهللا:

 “أّیها الناس، هل تدرون في أّي یوم أنتم، وفي أيِّ بلٍد أنتم؟"

أّیها لهم: قال بل الحّجاج، أّیها أو المؤمنون أّیها أو المسلمون أّیها لهم یقل لم ذلك ومع الحج، في                     كانوا

  الناس، ولهذا داللته التي ال تحتاج إلى بّینة.

 قالوا:  "في یوم حرام، وفي شهر حرام، وفي بلٍد حرام".

أّن لیدركوا الجواب المتضّمن السؤال یطرح الذي هو هذا القدیر والمعلم الجواب بهذا یجیبوا أن یریدهم                  كان

  مخالفتهم لما سیسمعونه في هذا الیوم الحرام وفي هذا الشهر الحرام وفي هذا البلد الحرام، حراٌم مخالفُته.

سیئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ إلیه، ونتوب ونستغفُره، ونستعیُنه نحمُده هللا "الحمُد قال:                 ثّم

له، شریك ال وحده اهللا إّال إله ال أن وأشهُد له، هادَي فال ُیضَلل ومن له، ُمضّل فال اهللا یهده ومن                       أعمالنا،
خیر. هو بالذي وأستفتُح طاعته، على وأحّثكم اهللا، بتقوى اهللا عباد أوصیكم ورسوله، عبُده دا محم                 وأّن

 أّما بعد أّیها الناس! اسمعوا مّني أبّین لكم، فإنّي ال أدري، لعلّي ال ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا".

صّلى وأحادیثه فّصلها، القرآن ألّن التقوى، هي ما لهم یفّصل لم اهللا، وطاعة التقوى الوصایا                 أولى

عالقة أو االجتماعّیة والتقوى بالعبادات المتمثلة الفردّیة التقوى بین ومّیزت فّصلتها، وسّلم وآله علیه                اهللا

بالنظام اإلخالل إلى یؤّدي الذي العام، الحّق الحدیث: القانونّي بالتعبیر نسمیه أن یمكن ما (أو باآلخر                  اإلنسان

 االجتماعّي).

ذلك سوى ما في ُیطاع أن رضَي ولكّنه هذه، أرضكم في ُیعبد أن یِئس قد الشیطان إّن الناس! "أّیها قال:                      ثم
  مّما تحّقرون من أعمالكم".

لتعالیم طواعیًة وانقیادهم فهمهم قّلة من وعانى عانى، ما القوم نفاق من عانى قد النبّي أّن شّك                   ال

الصراط عن بهم تضّل التي الطرق اتباع من حّذرهم القرآن أّن من الّرغم على رهبًة، ال رغبًة الحنیف                    الدین

بالتقوى عالقة له ما بعض إلى وإّنما العبادات، إلى وسّلم وآله علیه اهللا صّلى النبّي یتطّرق لم لذلك                    المستقیم،

باإلیمان إّال یكتمل ال الكامل، واإلیمان الخالص فالتوحید وبالمجتمع، باآلخر اإلنسان عالقة أي               االجتماعّیة
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إطاعة وعدم وجوهها، بمختلف بالتقوى أي الكریم، رسوله به أوصى وما العزیز اهللا كتاب في جاء                  بما

سلَب، وال نهَب وال قتَل فال كأموالهم، حراٌم المسلمین فدماء أهمّیة؛ ذات غیر أّنها یعتقدون أمور في                   الشیطان

ضروبها، بجمیع الخیانات وانتهت والغارات، والغزو الطرق قطع وانتهى المحّرمة، التفس قتُل انتهى               لقد

 ومن كان عنده أمانٌة فلیؤّدها إلى أهلها، ولیتخّل المؤمُن عن عاداته وتقالیده الجاهلّیة.

المرتبطة تلك هي بحرمتها األخیرة للمّرة الرسول ویذّكرهم قاطًعا تحریًما القرآن حّرمها التي األولى:                العادة

  بتنظیم المجتمع اقتصادیا، أي عادة الربا ودائًما هو كمعّلم بدأ بنفسه:

وإّن ومحّرم]، [ساقٌط موضوع الجاهلّیة ِربا وإّن علیها، ائتمنه الذي إلى فلیؤّدها َأمانة عنده كانت فمن "                 
 أّول ِربا أبدأ به ِربا عّمي العّباس بن عبد المّطلب".

َكَما ِإالَّ َیُقوُموَن َال َبا الرِّ َیْأُكُلوَن الَِّذیَن } الصدقة 3: على الكالم بعد الربا على الكالم جاء القرآن                   في
َفَمن َبا الرِّ َم َوَحرَّ اْلَبْیَع اهللاُّ َوَأَحلَّ َبا الرِّ ِمْثُل اْلَبْیُع ِإنََّما َقاُلوْا ِبَأنَُّهْم َذِلَك اْلَمسِّ ِمَن ْیَطاُن الشَّ َیَتَخبَُّطُه الَِّذي                    َیُقوُم

َخاِلُدوَن* ِفیَها ُهْم النَّاِر َأْصَحاُب َفُأْوَلِئَك َعاَد َوَمْن اهللاِّ ِإَلى َوَأْمُرُه َسَلَف َما َفَلُه َفانَتَهَى بِِّه رَّ ن مِّ َمْوِعَظٌة                    َجاءُه
َوَأَقاُموْا اِلَحاِت الصَّ َوَعِمُلوْا آَمُنوْا الَِّذیَن ِإنَّ * َأِثیٍم َكفَّاٍر ُكلَّ ُیِحبُّ َال َواهللاُّ َدَقاِت الصَّ َوُیْرِبي َبا اْلرِّ اهللاُّ                   َیْمَحُق
اهللاَّ اتَُّقوْا آَمُنوْا الَِّذیَن َأیَُّها َیا * َیْحَزُنوَن ُهْم َوَال َعَلْیِهْم َخْوٌف َوَال َربِِّهْم ِعنَد َأْجُرُهْم َلُهْم َكاَة الزَّ َوآَتُوْا َالَة                     الصَّ

ْؤِمِنیَن}  [ سورة البقرة : 278-275]. َبا ِإن ُكنُتم مُّ  َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرِّ

وزكاة، وطهارة وتضامٌن وتكافٌل عوٌض بال بدٌل الصدقة ألّن األمرین، بین الفرق وتبیان الَصدقة على                 للحّث

حیث من بینهما والمقابلة واستغالل، وسلٌب وقذارة، ودنٌس وجشٌع وطمٌع الزیادة، مع للمال استرداد                والِربا

الفردّیة التقوى أسس من وهي الصدقة عن الحدیث النبّي ُیِعِد لم للضّد. الضّد مقابلة والغایة                 الحكم

تعّلقهم من أقوى الدنیا، الحیاة زینُة وهو المال، بجمع البشر تعّلق ألّن الِربا على رّكز وإّنما                  واالجتماعّیة،

البیع بأّن فلسفوه وقد الِربا، مستحّلین الِربا مثل البیع إّنما بقولهم الِربا فعل وسّوغوا الصالحات،                 بالباقیات

الِربا إلى عاد من إّن القرآن لهم وقال الِربا، دون حالًال البیع یكون فكیف الوجوه، جمیع من متماِثالن                    والِربا

ولم مؤمنین"، كنتم إن الِربا من بقي ما وذروا اهللا "اتقوا لهم: وقال أثیم، كفٌّار والمرابَي النار في خالٌد                     فهو

  یتركوه بملء إرادتهم، لذلك قال لهم الرسول إّن الِربا موضوٌع بادًئا بعّمه العّباس.

   سورة البقرة / اآلیات: 275- 278، وآل عمران/130/ والنساء/161 والروم/3.39
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هي بحرمتها، األخیرة للمّرة یذّكرهم وسّلم وآله علیه اهللا صلى والرسول الدین حّرمها التي الثانیة                 العادة

عبد بن الحارث بن ربیعة بن عامر دُم به نبدأ دٍم أّول وإّن موضوعٌة، الجاهلّیة دماء "وإّن الثأر:                    عادة
بالعصا ُقِتل ما العْمِد وشبه قوٌد والَعْمُد والسقایة، السدانة غیر موضوعة الجاهلّیة مآثر وإّن                المطلب،

 والحجر، وفیه مئة بعیر، فمن زاد فهو من أهل الجاهلیة _ أال هل بّلغت، اللهم فاشهد " .

التذكیر وسّلم وآله علیه اهللا صلى النبي وأعاد القرآن، وحّرمها الجاهلّیة في سائدة كانت التي هذه الثأر                   عادة

جمیًعا]، المسلمین أمر ولّي أّنه [علًما المطلب عبد أبناء دم ولي بصفته عمومته أبناء أحد بدم بادًئا                   بحرمتها،

تحریم الحائط بعرض ضاربین أقاربهم، دم أولیاء أنفسهم یعّدون یزالوا ال كانوا الذین إلى ه موجٌّ هذا                  وكالمه

عشر أربعة ألّن للنبّي، األخیرة الخطبة في النقطة هذه ذكر أهمّیة الیوم ندرك ونحن بالثأر. لألخذ                  القرآن

كثیٍر في واستحكامها الجاهلّیة الثأر عادة سریان نشهد نزال ال ذلك ومع الزمن، ذلك عن تفصلنا ونیفا                   قرًنا

القاتل تقتل للدولة الدم حق جعل وقد ونواهیه. اهللا أوامر فوق البدوّیة عاداتها شأن ُتعلي التي المناطق                   من

شبه وأما ناقة، مئة فدّیته خطًأ المقتول أّما الجنایات، وسائر القتل في الخطأ ضّد والَعمد بصاحبه،                  المتعّمد

  العمد، فهو أن ُیضَرَب اإلنسان بعموٍد ال یقتل مثله، أو بحجٍر ال یكاد یموت من أصابه فیموت 4.

شهٍر وتأجیل النسيء، عادة هي األطفال)، (لعب وتشبه والمنطق، العقل تخالف التي الثالثة               العادة

عاًما، ویحّرمونه عاًما یحّلونه كفروا الذین به ُیضّل الكفر في زیادة النسيء إّنما الناس: أّیها " تقدیمه                   أو

الشهور عّدة وإّن واألرض، السماوات اهللا خلق یوم كهیئته استدار الزمان إّن اهللا، حّرم ما ِعّدة                  لیواطئوا
متوالیات ثالثٌة ُحُرٌم: أربعٌة منها واألرض، السماوات خلق یوَم اهللا، كتاب في شهًرا عشر اثنا اهللا                  عند

اللهم بّلغت، هل أال وشعبان. جمادى بین الذي ورجب والمحّرم الحّجة، وذو القعدة ذو فرٌد:                 وواحد
  فاشهد".

في الفعل لهذا تحریم من القرآن في جاء ما النسيء عن كالمه وسّلم وآله علیه اهللا صلى النبي                    ضّمن

ُموَنُه َوُیَحرِّ َعاًما ُیِحلُّوَنُه َكَفُروا الَِّذیَن ِبِه ُیَضلُّ اْلُكْفِر ِفي ِزَیاَدٌة النَِّسيُء إ نََّما التوبة:" سورة من ٣٧                  اآلیة
اْلَكاِفِریَن" ، اْلَقْوَم َیْهِدي َال َواهللاَُّ َأْعَماِلِهْم ُسوُء َلُهْم ُزیَِّن اهللاَُّ َم َحرَّ َما َفُیِحلُّوا اهللاَُّ َم َحرَّ َما َة ِعدَّ لُِّیَواِطُئوا                    َعاًما

القوَم یهدي ال واهللا أعمالهم سوء لهم ُزّین " وجّل: عّز قوله اهللا حّرم ما فیحّلوا عبارة بعد فیها ورد                      التي
التأخیر، أي اإلنساء بمعنى لغًة والنسيء كافرون. بأنهم العمل بهذا یقومون الذین یصف حیث                 الكافرین" 5.

   ابن منظور،  لسان العرب،  دار صادر، بیروت، ال تا. ج3، مادة عمد، ص4.302
   سورة التوبة / اآلیة 5.37
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فإذا كَصَفر، له ُحرمة ال آخر شهر إلى كالمحّرم شهر حرمة یؤّخرون كانوا المشركین أّن هنا به                   والمراد

من آخر شهًرا منه بدًال یحّرمون ولكّنهم ُیبالوا، ولم فیه قاتلوا الحرام الشهر في یقاتلوا أن مصلحتهم من                    كان

اهللا)، حّرم ما فُیحّلوا اهللا، حّرم ما عّدة (لیواطئوا عام كّل من أربعة المحّرمة األشهر لتكون الحالل                   أشهر

 واألهواء واألغراض هي التي ُتعمي صاحبها عن سوء عمله فتریه الشّر خیًرا والحَسن قبیًحا.

ثم الحّجة، علیهم ُیلقي بلُّغت؟" هل "أال اإلنكارّي: السؤال هذا النبي_المعلم یطرح السابقة، التعالیم في                 وكما

  ُیشهد اهللا على ما یقول:  "اللهم اشهد".

للمرأة 6، اإلسالم أعطاها التي الحقوق من الّرغم فعلى المرأة، إلى الدونّیة النظرة هي الرابعة                العادة

عقولهم في متمّكنة وعادات عقلیٌة تتغّیر أن الممكن من كان فما دونّیة نظرًة المرأة إلى العرب نظرة                   ظّلت

للنساء، اهللا أعطاها التي الحقوق على هذه، الخطبة_الوصیة في الرسول تركیز كان لذلك وضحاها، لیلٍة                 بین

تخونه: ال أن هو واحٍد حقٍّ سوى تأدیبها یستوجب المرأة على حقٍّ من للرجل لیس خیًرا: بهّن                   ویوصیهم

 وفي ما عدا ذلك فإّن من واجب الرجل حمایتها ورعایتها واإلنفاق علیها...

وال غیَركم، فرَشُكم یوطئن ال أن علیهن لكم حّق، علیهّن ولكم حّقا، علیكم لنسائكم إّن الناس! أّیها "                    یقول:

أن لكم أِذن قد اهللا فإّن فعلن فإن مبینة، بفاحشٍة یأتین وال بإذنكم، إال بیوتكم تكرهونه أحًدا                   ُیدخلن
فعلیكم ، وأطعنكم انتهْین فإن مبّرح، غیر ضرًبا وتضربوهّن المضاجع، في وتهجروهّن              تعضلوهنّ 7،

اهللا، بأمانة أخذتموهّن شیًئا، ألنفسهّن یملكن ال عواٍن النساء وإّنما بالمعروف، وُكسوُتهّن              رزُقهّن
 واستحللتم فروجهّن بكلمة اهللا، فاتقوا اهللا في النساء، واستوصوا بهّن خیًرا، أال هل بّلغت، اللهم اشهد".

اإلسالم بفضل فأصبحت الوارثین، بین السوائم تقسیم وُیقّسم یوّرث متاًعا اإلسالم قبل المرأة               كانت

تشاء. كما عصمته في وهي بمالها تتصّرف أن الزواج یمنعها وال وتوّرث، ترُث مشروع حقٍّ صاحبة                  ونبّیه

 إّن حكًما واحًدا من أحكام القرآن الكریم أعطى المرأة من الحقوق كفاَء ما ُفِرض  علیها:

   عباس، دالل،  المرأة في العصر الجاهلّي،  مجلة  المنطلق،  بیروت، العدد ٩٦_ ٩٧، ١٤١٣هـ، ص 6.15

  عباس، دالل،  حقوق المرأة في اإلسالم بین النظریة والواقع،  مجلة  شؤون األوسط،  بیروت، ٢٠٠٢م.
   تعضلوهن= تضّییفوا علیهن7

9 
 



ولو معاشرتها بإحسان المسلم أمر الراقیة، أحكامه من آخر وحكٌم بالمعروف" 8، علیهّن الذي مثل                “ولهّن

شیًئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهّن، فإن بالمعروف، "وعاشروهّن زوجها: من حظوة ذات غیر               مكروهًة،
 ویجعل اهللا فیه خیًرا كثیًرا". 9

 ولم یفّضل الرجل علیها إّال بما كّلفه من واجب كفالتها وإقامة أَوِدها والسهر علیها..

إیماًنا المؤمنین وأكمل " لنسائهم: خیارهم المسلمین خیار جعل فقد وسّلم وآله علیه اهللا صلى محّمد                  أّما

العظة وهي النشوز حالة في السائغة العقوبات على ینص القرآن لنسائهم". خیارُكم وخیاُركم ُخلًقا                أحسنهم

على حّقهم من إّن الوداع، حّجة في لهم یؤّكد والنبّي بإحسان، والتسریح والضرب المضاجع في                 والهجر

ویهجروهّن یعضلوهّن أن لهم اهللا أذن فقد فعلنها فإن بفاحشة، یأتین وال غیرهم فرشهم یوطئن ال أن                   النساء

وال جائزة غیر العقوبات هذه أّن لهم ویبّین یذّكرهم مبّرح: غیر ضرًبا یضربوهن وأن المضاجع،                 في

 مسموحة إّال في حالة الخیانة الزوجّیة ...

االستفهام بأسلوب ویسألهم خیًرا" ، بهن واستوصوا النساء في اهللا التتمة: "اتقوا في لهم یقول               لذلك

 اإلنكارّي:  "أال هل بّلغت؟ اللهم اشهد".

المرأة، إلى الدونّیة نظرتهم عن یتخّلوا لن العرب أن یعرف وسّلم وآله علیه اهللا صلى النبّي كان                   نعم

 وأّن نظرتهم إلیها  لن تتغّیر بسهولة، لذلك ألقى علیهم الحّجة للمرة األخیرة...

 مع ذلك لم یستجیبوا لما دعاهم إلیه.

القرآن حّدد الذي اإلرث موضوع هي المصادر بعض في سابعة وردت التي الخامسة               الوصّیة

ذلك یعجبهم لم اإلرث، من والنساء الضعفاء یحرمون كانوا الذین الناس لكّن الورثة، من واحد كل                  أنصبة

تجوز فال المیراث، من نصیبه وارٍث لكّل قّسم اهللا إّن الناس! "أّیها النبيّ : لهم یقول لذلك به،                   فتالعبوا
 وصیٌّة لوارث في أكثر من الثلث".

لم النبّي، ووصّیة القرآن، تعالیم مخالفین ذكور، أبناء للموّرث یكن لم إن البنات بإرث تالعبوا ذلك                  مع

وریثة لیست السالم) (علیها فاطمة إّن یقولوا كي اللؤماء بالمال، حبا منهم البسطاء ورسوله: اهللا                 یطیعوا

   سورة البقرة/ اآلیة 8.228
   سورة النساء/ اآلیة 9.19

10 
 



بنته، من أخیه ابن یرث بأن أحّق العّم إّن لیقولوا العّباسي العصر في وثانًیا فدك موضوع في ال أو                    أبیها،

  وأبناء العباس بن عبد المطلب هم آل النبّي، ال أبناء فاطمة!

اهللا لعنة فعلیه موالیه، غیر توّلى أو أبیه لغیر اّدعى من الَحْجر. وللعاهر للفراش، الولد "                  وقال:
  والمالئكة والناس أجمعین، ال ُیقبل منه َصرٌف وال عدٌل"

لم كأّنهم ذلك، مع حرام، آبائهم غیر إلى األبناء نسبة وإّن للفراش، الولد أن السادسة: الوصّیة                  وهذه

ابن الدعّي یأتي ثم سفیان؟. أبي إلى سمّیة بن زیاد وَنَسَب معاویة خالفها فلماذا وإّال الوصّیة، هذه                   یسمعوا

 الدعّي فیفعل ما فعل!!

كأنهم العرب غیر من المسلمین ومعاملة العنصرّي التمییز من یحذرهم السابعة:             و الوصیة

الجنس عن النظر بغض عاّمة. الناس وبین المسلمین بین التامة المساواة ویعلن الثانیة، الدرجة من                 مواطنون

استنكروا وكیف المستضعفین، یعاملون قریش ُعتاة كان كیف المسلمین من التقاة وال النبّي ینَس ولم                 واللون،

عمد التي اللحظة منذ الوصّیة هذه المسلمون سینسى ذلك مع الكعبة، ظهر على لألذان الحبشّي بالل                  صعود

آثاره تزال ال العرب، بحّق عنصریا تمییًزا ومارسوا الناس، رقاب في العرب غیِر تحكیم إلى األمویون                  فیها

 قائمًة حتى الیوم، بتغلیب العروبة على اإلسالم..

عند أكرمكم إّن تراب، من وآدم آلدم كلكم واحٌد، أباكم وإّن واحٌد رّبكم إّن الناس! أّیها " النبّي:                    قال
فضٌل امرأٍة على لرجٍل وال أسوَد على ألبیض وال عجمّي على لعربّي ولیس خبیر، علیم اهللا إّن أتقاكم،                    اهللا

  إّال بالتقوى، أال هل بّلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم، قال: فلیبّلغ الشاهُد الغائب".

طیب عن إّال أخیه مال مسلم المرٍئ یحّل وال إخوٌة، المؤمنون إّنما الناس! "أّیها الوصایا: أّم                  
تركت قد فإّني بعض، رقاب بعضكم یضرب ُكفارا بعدي ترجُعّن فال اشهد. اللهم بّلغت؟ هل أال منه،                   نفس

بیتي، أهل وعترتي األرض، إلى السماء من ممدود حبٌل اهللا كتاب بعده: تضّلوا لن به أخذتم إن ما                    فیكم
 وإّن اللطیف الخبیر، أخبرني أّنهما لن یفترقا حتى یرد علّي الحوض فانظروا كیف تخلفوني فیهما".

منه وتخّصصه الفضل من لعلّي وسّلم وآله علیه اهللا صلى النبّي أكد مما كان "ثم إرشاده 01: في المفید                    وقال

التي واألحداث وسّلم وآله علیه اهللا صلى اهللا لرسول المتجّددة األمور من الوداع حّجة تال ما رتبته                   بجلیل

   األمین، السید محسن،  في رحاب أئمة أهل البیت،  المجلد األول، ص 10.290
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في مقام بعد مقاًما یقوم فجعل ألّمته، الذكر قّدم كان ما أجله دنّو من تحّقق أنه وذلك وقدره، اهللا بقضاء                      اتفقت

والوفاق، علیها واالجتماع بسنته بالتمسك وصاتهم ویؤكد علیه، والخالف بعده، الفتنة یحّذرهم              المسلمین،

عن ویزجرهم الدین في بهم واالعتصام والحراسة، والنصرة لهم والطاعة بعترته، االقتداء على               ویحّثهم

أّیها یا قوله، من واجتماع اتفاق على الروایة به جاءت ما ذلك من ذكره ما في وكان واالرتداد،                    االختالف

فیهما تخلفوني كیف فانظروا الثقلین، عن سائلكم وإّني أال الحوض، علّي واردون وأنتم فّرطكم إّني                 الناس

فیكم: تركتهما قد وإني أال فأعطانیه، ذلك ربي وسألت یلقیاني، حتى یفترقا لن أنهما نّبأني الخبیر اللطیف                   فإّن

منكم. أعلم فإنهم تعّلموهم وال فتهلكوا، عنهم تقّصروا وال فتفّرقوا، تسبقوهم وال بیتي أهل وعترتي اهللا                  كتاب

السیل كحجر كتیبٍة في فتلقوني بعض، رقاب بعضكم یضرب كفاًرا ترجعون بعدي أللقینكم الناس،                أّیها

تنزیله، على قاتلت كما القرآن، تأویل على بعدي یقاتل ووصیي، أخي طالب أبي بن علّي وإّن أال                   الجّرار،

  وكان صلى اهللا علیه وآله وسّلم یقدم مجلًسا بعد مجلس بمثل هذا الكالم ونحوه".

بأعلى نادى بیته أهل وبعترته اهللا بكتاب التمسك الناس إلى وسّلم وآله علیه اهللا صلى النبّي طلب أن                    وبعد

المؤمنین أمیر بضبعي أخذ وقد النسق على لهم فقال بلى"، قالوا بأنفسكم، منكم بكم أولى "ألست                  الصوت:

نصره، من وانصر عاداه من وعاِد وااله من واِل اللهم مواله، علّي فهذا مواله كنت "فمن السالم:                   علیه
  واخذل من خذله".

ال فألن لعلّي؟ أوصى لماذا أّما المشركین، آباءهم لقتله علّي على قریش عتاة حقد مدى یعرف                  كان

المسلمین وألن الشرك، من وطّهره بّرأه وجّل عّز اهللا وألّن علّي، مزایا من األدنى الحّد له المسلمین من                    أحد

خلقه وحسن وجوده وفصاحته وشجاعته وعدله وحلمه علمه ویعرفون المعرفة، حق یعرفونه              األوائل

ووصیي أخي "أنت له الرسول وقول اإلسالم، في وأسبقیته الرسول، حجر في وتربیته وفضائله                ومناقبه
آخر إلى علمه ووارث النبّي، رایة صاحب وألّنه له، النبي ومؤاخاة بعدي" ، من وخلیفتي ووارثي                 ووزیري

 ما ال یمكن إحصاؤه من فضائله.

 مع ذلك خالفوا أمر النبّي وأمر القرآن في صغار األمور وفي عظائمها...

 دراسة خطبة حّجة الوداع؛ الوصّیة أدبیا وتعلیمیا:

خالبة فال الطبع، صّحة فیه تتمّثل الذي الرسول لكالم أنموذج الوداع حّجة فخطبة وتعلیمیا أدبیا                 أّما

من وصلنا الذي القلیل النثر یمّیز كان الذي واالستكراه، والتعقید اإلغراب من ألفاظه برئت تزویق،                 وال
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الحكمة أوتَي لمن إّال البلیغ اإلیجاز ذلك یتیّسر وال ورونق، بهاء لها جزلٌة ذلك مع وهي الجاهلّي،                   العصر

الرفیع الفنّي القول من بألواٍن یتحّدث أن الناس إلى تحّدث هو إن حریًصا الرسول كان وقد الخطاب؛                   وفصل

أو الوضوح من بالجمال یتصل ما أو الجمال إلى واضًحا قصًدا ویقصد الیومّي، الحدیث مستوى على                  یسمو

بلغٍو ینطق ال وكان والحوار؛ والتصویر التمثیل أسالیب كّل ذلك إلى ویسلك الصقل، أو الصفاء أو                  التأثیر

اآلداء، فصیح اللسان فصیح كان الشّر؛ من التنفیر أو الحّق إلى والهدایة القرآن توضیح غیر إلى یقصد                   وال

اإلبالغ سمة هي المحفوظ كالمه على الغالبة السمة وإّن والكفایة، الكرامة بالغة تكون ما أسس على                  بلیًغا

سماٍت من تفّرق لما شامٌل أصٌل ألّنها غیرها سمة ال التي الجامعة السمة وهي أخرى، سمٍة أّي قبل                    والتعلیم

األسلوب هو واإلبالغ جمیًعا، الكالم هذا أفانین في المشتركة السمة هو واإلبالغ الفروع... بمنزلة منها                 هي

بصدد تحن التي الوداع حّجة خطبة في نالحظه ما وهذا المثلى، بالطریقة والتعلیم التربیة إلى یهدف                  الذي

في الشارحون یبسطها قد معدودات، كلمات في الوافیة العلوم اجتماع هو كالمه في األقوى واإلبالغ                 دراستها

وآله علیه اهللا صلى قوله نحفظ ونحن یفاعتنا ومنذ والدنیا، الدین في السلوك علم نسّمیه أن یمكن ما                    مجّلدات،

را". ما، میستا، ولكن بعثني معلتا متعنوسّلم  "إّن اهللا تعالى لم یبعثني معن  

العقول ویحّرك الغافلة، األذهان ینبه الذي اإلنكارّي، االستفهام بأسلوب الخطبة الرسول بدأ              لقد

األسلوب وهذا التعلیم، یرید هنا فالخطیب والمستمعین، الخطیب بین التواصل من جسًرا ویقیم               الراكدة،

 التعلیمّي واضح في طریقة العرض وفي التدّرج من العام إلى الخاص.

أوصیكم " العام: من وبالتدرج المطروحة األسئلة عن اإلجابة في ثم االستفهام، في التعلیمّي األسلوب                 یتمّثل

 بتقوى اهللا، وأحّثكم على طاعته" إلى الخاص: تقوى اهللا تتمثل في اتباع التعالیم المذكورة...

 أیًضا، تتابعت التعالیم بحسب أهمّیتها أو بحسب استحكام العادات التي یریدهم أن یتخّلصوا منها في نفوسهم.

للدعوة، المعاصرین بالمسلمین متعّلقة وغیر عاّمة، الوصّیة أّن على تأكیٌد الناس : أّیها یا تكرار                إّن

" لفظة ولیس "الناس" لفظة استخدم أنه عن فضًال ومكان زمان كّل في للناس هي وإّنما وحدهم، بالعرب                    أو

تؤثر التي الهنات من یتخلص أن یجب مؤمًنا مسلًما لیصیر الناس من الواحد ألن "المؤمنین"، أو                  المسلمین"

 سلًبا في سلوكه وعالقته باآلخرین وبالمجتمع.

إبالغهم، علیه وبأن اهللا، رسول بأّنه یذكرهم الرسول أن على فتأكید اشهد ، اللهم بّلغت؟ هل أال تكرار                   أّما

وإّنما ، رّبه كالم _ قبل من عاًما وعشرین ثالٍث مدى وعلى _ الخطبة هذه قبل أبلغهم وقد طاعته،                     وعلیهم
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أن یرید أّنه كما األخیرة: للمرة به یذّكره هو ما اهللا، كتاب في ما تناسى فمن الحّجة، علیهم یضع أن هنا                       یرید

لَّْم وِإن بَِّك رَّ ِمن ِإَلْیَك ُأنِزَل َماا بلِّْغ ُسوول الرَّ َأیُّها "َیا رّبه من أمٌر وهو علیهم، ثقیًال سیكون آخر أمًرا                      یبّلغهم
  تْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَته َواهللاَّ َیْعِصُمك ِمن النَّاس ِإنَّ اهللاَّ َال َیْهِدي اْلَقْوم اْلَكاِفِریَن"  [سورة المائدة_ ٦٧]

واألجدر الواعیة األذن هو علیا ألّن السالم، علیه علّي وبوالیة اهللا بكتاب التمسك هو البالغ                 هذا

اهللا به أمرهم ما على وعنجهیاتهم وتقالیدهم عاداتهم غّلبوا العرب لكّن الرسول. بعد القرآن تعالیم                 لتطبیق

 ورسوله، وال یزالون حتى هذه اللحظة یعانون من سوء استخدام الحّكام لسلطاتهم...
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أدنى له لمن یبّین مصر 11، وّاله حین األشتر مالك إلى السالم علیه المؤمنین أمیر لكتاب متأنّیة                  وقراءة

   عباس، دالل، " رؤیة اإلمام علّي علیه السالم السالم إلى نظام الحكم في اإلسالم، من خالل كتابه إلى مالك االشتر"11

www.dalalabbas.com :الموقع االلكتروني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

  فضًال عن  القرآن الكریم

 ابن منظور،  لسان العرب،  دار صادر، بیروت، ال تا.1.

 األمیني، عبد الحسین،  الغدیر في الكتاب  والسّنة واألدب،  دار الكتاب اللبناني، بیروت، ال تا.2.

١٤٠٠ه/3. بیروت، للمطبوعات، التعارف دار البیت، أهل أئمة رحاب في محسن، السید             األمین،

 ١٩٨٠م.

 الجاحظ، عمرو بن بحر،  البیان والتبیین،  دار الفكر، بیروت، ال تا.4.
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الذین وبین مالك، إلى اإلمام وصّیة في الموصوف الحاكم علیه یكون أن یجب ما بین الشاسع البوَن                   بصیرة

  حكموا المسلمین منذ أن توّلى معاویة الحكم وحتى یومنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفوت، أحمد زكي،  جمهرة خطب العرب،  ط. الحلبي، مصر، ١٩٣٣م.5.

 عباس، دالل،  القرآن والشعر،  دار المواسم، ط٣، بیروت ٢٠٠٩.6.

 عباس، دالل،  المرأة في العصر الجاهلّي،  مجلة  المنطلق،  بیروت، العدد ٩٦_ ٩٧، ١٤١٣ه.7.

بیروت،8. األوسط، شؤون مجلة والواقع، النظریة بین اإلسالم في المرأة حقوق دالل،              عباس،

  ٢٠٠٢م.

السالم9. السالم علیه علّي اإلمام رؤیة مقالة: ، www.dalalabbas.com االلكتروني:            الموقع
  إلى نظام الحكم في اإلسالم، من خالل كتابه إلى مالك االشتر.
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