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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

ي���ن �ألاّ  ب �لجامعياّ ���رة و�لط���ااّ يو�س���ي: »...�لطبق���ة �لمفكاّ

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

لاإ�ضام،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض���ام و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ضامياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها با �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سف���ه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ لاأ�ضتاذ  ���ة �لإ�ضامياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س لاأفكار �لإ�ضامياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���ط �لإ�ضام  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� كام هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو كام  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

القت���داء ب�لأئّم���ة و في �س���وء التعّدد بح���ث م�أخوذ من 

مح��س���رة لل�سهي���د ح���ول »�لمقاي�ض���ة بي���ن �أ�ضل���وب �لمام 

موج���ودة  وه���ي   »Rة��� �لأئماّ و�ضائ���ر   Q �لح�ضي���ن 

ف���ي المجّل���د 18 م���ن مجموع���ة اآث����ره، واأّم� بح���ث مواقف 

الإم����م علّيQ فهو من مح��س���رة لل�سهيد تحت عنوان 

« التي األق�ه� في ت�ريخ 30 � 8 � 1349ه�.�س.  »م�ضكات علياّ

ف���ي ح�سينّية اإر�س�د - طه���ران، وكال البحثين موجودان في 

ة �لأطهار«  الترجمة العربّية في كت�ب »جولة في حياة �لأئماّ

ترجمة ال�سيخ م�لك وهبي.
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R القتداء بالأئمة

1- م� هو موقع التقّية في الت�سريع الإ�سالمي؟

ال�سيعة نقطة  R عند  2- هل يعتبر تعّدد الأئّمة 

�سعف اأو قّوة؟

3- كيف يمكن الت�أ�ّسي بجميع المع�سومين R مع 

اختالف طرق عي�سهم؟

هو  م�  والجتم�عّي  الإقت�س�دّي  ال�س�أنين  في   -4

الق�نون الث�بت في الإ�سالم؟

�ِسَي���ر  بع����س  ف���ي  الإخت���الف  ثم���رة  ه���ي  م����   -5

المع�سومي���نR؟
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اإلختالف واضح:

الن�ظ���ر في ت�ري���خ الر�س���ول P والأئّمةR يالحظ 

اختالفً� في من�هجهم ومواقفهم اتج�ه الق�س�ي� المختلفة. 

 Q فف���ي الوقت اّل���ذي نرى فيه خروج الإم����م الح�سين

ث�ئ���رًا م�سّحيً�، نرى بقّية الأئّم���ةR يم�ر�سون »�لتقياّة« 

وي�أمرون �سيعتهم به�، حّتى �س����رت »�لتقياّة« �ِسمًة مالزمة 

للت�سّيع مالزمَة الكرم لح�تم!

وعندم���� نراجع �سيرة النبّي P نج���د اأّنه ع��س فقيرًا، 

���ع، وكذل���ك ك�ن اأمي���ر  ي����أكل خب���ز ال�سعي���ر ويلب����س المرقَّ

Pونحن م�أمورون ب�لت�أ�ّسي بر�سول اهلل ،Q الموؤمنين

على ل�س����ن القراآن الكريم: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

.
(1(

{ ېئ ېئ    ېئ      ىئ ىئ ىئ ی     ی ی ی 

)1) �سورة الأحزاب، الآية: 21.
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لكن عندم� نراجع �سيرة الإم�م المجتبى Q اأو الإم�م 

ال�س����دق Q اأو الإم�م الر�س���� Q، نالحظ خالف 

ذل���ك، فق���د ع��سوا �سع���ًة من ال���رزق واأكلوا الطع����م الجّيد 

ولب�س���وا الثي�ب الجّي���دة، بل ك�نوا ي�أم���رون الن��س ب�لتو�سعة 

على اأنف�سهم في م�س�كنهم!. واأمث�ل هذا التف�وت والتع�ر�س 

.Qالظ�هري ملحوظ ب�سكل وا�سع في مواقفهم

هل اإلختالف نقطة ضعف؟

وبم� اأّنن���� نوؤمن ب�إم�متهم و�سرورة اتب�عهم، ف�أّي منهٍج 

نّتب���ع وعلى اأّي �سيرة ن�سير؟! وم�ذا نفعل بهذا التراث الغنّي 

والأخب����ر الوفيرة والِحكم الأخالقّي���ة والجتم�عّية الواردة 

عنه���م R؟ وم� نمتلكه م���ن اأح�ديث في كت����ب الك�في 

لوحده يتج�وز م� في ال�سح�ح ال�سّتة عند اأهل ال�سنة!.

هذا الأمر اّلذي ُيعّد من مف�خر ال�سيعة ومن نق�ط القّوة 

عنده���م، واّلذي اأغن�هم عن الأخذ ب�لقي��س وال�ستح�س�ن، 

م���ن الممكن اأن يتح���ّول اإلى نقطة �سعف م� ل���م ُنجب على    

الإ�ستفه����م المتق���ّدم. وعن���د ذل���ك �ستك���ون النتيج���ة � مع 
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تع���ّدد المع�سومين R ومن�هجه���م � الوقوع في الحيرة 

وال�س���الل والفو�س���ى والت�سّت���ت، ون�سب���ح م�سداق���ً� للمثل 

د �أطباء �لمري�س �ضعب �ضفاوؤه«. الق�ئل: »�إذ� تعداّ

جواب الشبهة:

الح���ّق ه���و اأّن ذل���ك كّله من نق����ط القّوة عن���د ال�سيعة، 

ولتو�سيح ذلك نقّدم المث�ل الت�لي:

 اإذا ك�ن عندن� مع�سوم واحد ع��س ع�سرين اأو ثالثين ع�مً� 

اأو ع��س م�ئتين وخم�سين �سنة، فمن الطبيعي اأّنه في الفر�س 

الأّول لم تطراأ تحولت وتغييرات ومو�سوع�ت مختلفة وبمقدار 

ك�ٍف نتمّكن معه من مالحظة طريقة تع�مل المع�سوم معه�، 

بحيث ن�سبح م�هرين بكيفّية تطبيق قواعد الدين الكلّية على 

المو�سوع�ت المختلفة، وذلك لأّن في الدين جهة بي�نّية واأخرى 

تطبيقّي����ة وعملّية، تم�مً� كم� في الدرو�����س النظرّية والدرو�س 

التي تطّبق تلك النظرّي�ت على المو�سوع�ت الجزئّية.

اأّم� ف���ي الفر�س الث�ني وهو م���� اإذا ك�ن عندن� مع�سوم 

ومقت���دى لم���ّدة م�ئتين وخم�سي���ن ع�مً�، ف�إّن���ه يواجه اأنواع 
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الق�س�ي� المختلفة ويو�سح لن� ط���رق التع�مل معه�، وبذلك 

نتمّك���ن اأكثر م���ن معرف���ة روح التع�ليم الدينّي���ة وننجو من 

الجم���ود والجف�ف اّل���ذي يوؤّدي اإلى تف�سي���ر المعلولت بغير 

علله�، واإلى الخلط بين الأ�سيل وغير الأ�سيل في ال�سريعة.

األئّمة R ومقتضيات الزمان:

ين و قد ع��سوا في زم�ن ومحيط  ل �س���ّك في اأّن اأئّمة الدِّ

ة به، وك�ن ل بّد لكّل منهم من مواكبة  ل���ه مقت�سي�ته الخ��سّ

ين مرونة ت�سمح  مقت�سي�ت زم�نه، وبهذا نكت�سف اأّن في الدِّ

للن��س ب�لأخذ بمقت�سي�ت زم�نهم.

اإذًا، تع���ّدد الأئّم���ة R اأو ط���ول عمر الإم����م الواحد 

يوّفر لالإن�س�ن ق���درًة اأكبر على اإدراك روح التع�ليم الدينّية 

المرتبط���ة بمقت�سي����ت الزم����ن، فم���ن الممك���ن اأن ي�أت���ي 

ي���ن يقت�سي ذلك، وقد  الر�س���ول P بعم���ٍل م� بحكِم اأّن الدِّ

ي�أت���ي بعمل بحكِم مقت�سي�ت الزم�ن، ك�لمث�ل اّلذي قّدمن�ه 

م���ن اأّنهPع��س فقيرًا بينم���� الإم�م ال�س�دق Q مثال 

لم يكن فقيرًا.
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ة وعبرة: ق�ضاّ

ح ه���ذا المطلب ب�سكل جل���يٍّ ذكره�  ���ة تو�سّ هن����ك ق�سّ

الكلين���ي في كت�ب الك�ف���ي وهي: »م���راّ �ضفيان �لث���وري في 

�لم�ضجد �لحر�م فر�أى �أبا عبد �هلل �ل�ضادق Q وعليه 

ثي���اب كثي���رة �لقيمة ح�ضان، فق���ال و�هلل لآتيناّه ولأوباّخناّه، 

فدنا منه فقال: يا �بن ر�ضول �هلل P ما لب�س ر�ضول �هلل 

مثل هذ� �للبا�س ول علياّ Q ول �أحد من �آبائك. فقال 

�أبو عبد �هللQ: كان ر�ضول �هلل P في زمن قتر مقتر 

وكان ياأخ���ذ لقت���ره و�إقت���د�ره، و�إناّ �لدنيا بع���د ذلك �أرخت 

عز�ليها فاأحقاّ �أهلها بها �أبر�رها، ثماّ تا: {ٿ ٿ ٿ ٹ 

، ونح���ن �أح���قاّ م���ن 
)((

ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ }
�أخ���ذ منه���ا ما �أعط���اه �هلل، غير �أناّي يا ث���وري ما ترى عليَّ 

ها  من ثوب �إناّما لب�ضته للنا�س، ثماّ �جتذب يد �ضفيان فجراّ

�إلي���ه ث���ماّ رفع �لث���وب �لأعلى و�أخ���رج ثوباً تح���ت ذلك على 

جل���ده غليظ���اً فق���ال هذ� �ألب�ُض���ه لنف�ضي غليظا وم���ا ر�أيَته 

)1) �سورة الأعراف، الآية: 32.
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للنا����س، ث���ماّ ج���ذب ثوباً عل���ى �ضفي���ان �أعاه غلي���ظ خ�ضن 

���ن فقال: لب�ض���َت هذ� �لأعل���ى للنا�س  ود�خ���ل ذل���ك ثوب لياّ

.
(1(

ها« ولب�ضَت هذ� لنف�ضك ت�ضراّ

موافقة سلوك  المعصومين R لقوانين  اإلسالم:

ف�لإم����م Q يبّين لن���� من خالل خط�ب���ه مع �سفي�ن 

ّن���ه علين� اأخ���ذ ع�سر النب���ّي P بعين العتب����ر، فم� فعله  اأ

النب���ّي P لم يكن جزءًا من ق�ن���ون الإ�سالم واإّنم� ق�نون 

الإ�س���الم هو الموا�س����ة والم�س�واة والع���دل والإن�س�ف، فلو 

ك�نت �سع���ة العي�س متوّف���رة في ع�سر النب���ّيP للن��س لم 

يكن اليعي�س كم� ع��س.

وتظهر روح الموا�س�ة في �سلوك ال�س�دق Q نف�سه في 

 Q ة الجف�ف اّلذي �سرب المدينة المنّورة، حيث اأمر ق�سّ

ليكون  ب�ل�سوق  وعر�سه  يمتلكه  اّل��ذي  القمح  مخزون  ببيع 

بمتن�ول جميع الم�سلمين، واكتفى هو وعي�له بخبز ال�سوق 

)1) الكليني، حممد بن يعقوب، الك�يف، ج6، �س443، احلديث 8، ط. الث�لثة 1367ه�. دار الكتب 

الإ�سالمية.
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المخلوط من القمح وال�سعير. ف�لإم�مQ ل يقول: ُكْل 

خبز القمح اأو ُكْل خبز ال�سعير، واإّنم� يقول: يجب اأن تكون 

�سيرتك في الن��س على اأ�س��س العدل والإن�س�ف والإح�س�ن.

ثمرة االختالف:

لول هذا الختالف في �سيرة المع�سومين و وبي�نهم لروح 

الإ�سالم، لح�سبن� عمل النبّيP مثاًل المرتبط بمقت�سي�ت 

ع�سره جزءًا من ال�سريعة، ولبقي الن��س يرزحون تحت نير 

الفهم الخ�طىء للت�أ�ّسي ب�لنبّي P اإلى يوم القي�مة.

 Pقد اأعط�ن� در�سً� حول �سلوك النبّي Q ف�ل�س�دق

واأخرجن���� من الجمود واأخذ بيدن� لنالم�س الروح والمعنى، 

ول���ول ذلك لحتجن� اإلى ق���ّوة اجته�دّية وعقلّية خ�رقة لرفع 

هكذا تن�ق�س مفتر�س.

الح���ّل اّلذي قّدمه يعتبر جمعً� عرفّي���� للمتع�ر�سين، اأي 

اأّن الع���رف العقالئّي يقبل تف�سير اختالف ال�سَير ب�ختالف 

مقت�سي�ت الزم�ن.
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مث�ل اآخر: ُعر�س على اأمير الموؤمنينQ حديث ر�سول 

 Qغياّرو� �ل�ضيب ول ت�ضباّهو� باليهود« ولم يكن« :Pاهلل

يخ�سب �سعره، ف�أو�سح Q اأّن ذلك ك�ن من النبّيP لأجل 

الخطط الع�سكرّي���ة والتكتيك الع�سكرّي، لأّن الخ�س�ب ُيخفي 

ال�سيب، فال يرى العدو في الم�سلمين عجوزًا اأو م�سّنً�، اأّم� اليوم 

ف�مروؤ وم� اخت�ر، فلول بي�ن الأمير لعّلة الأمر لكّن� ملتزمين اإلى 

ب اأم ل؟ يوم القي�مة بمراقبة �سعر الن��س هل هو مخ�سّ

لفت نظر:

من الموؤّكد اأّن التمييز بي���ن الأحك�م والأفع�ل ال�س�درة 

ع���ن الأئّمة R تحت عن���وان مقت�سي�ت الزم����ن، وبين 

الأحك�م والقوانين الكلّية والم�س�لح الع�ّمة والث�بتة لجميع 

الب�س���ر بعن���وان كونه���م ب�س���رًا، يحت�ج اإل���ى ق���راءة �س�ملة 

ومط�لعة دقيقة وك�ملة.

نماذج وم�ضكات:

 Q يمكن القول اإّن الن�ظر في �سيرة اأمير الموؤمنين
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وح���ده، ي�س�هد مخزونً� �سخمً� من التج����رب اّلتي اختلفت 

فيه���� مواقف المع�سومQ في مواجهة كلِّ نوع من اأنواع 

الم�س�كل، فت�رًة ي�سبر واأخرى يوّجه وين�سح، وث�لثة يق�تل، 

ولزي����دة الف�ئدة نتعّر����س لبع�س الم�س���كالت اّلتي واجهت 

اأمي���ر الموؤمنين Q كنموذج وا�س���ح من ال�سيرة المليئة 

ب�لدرو�س المختلفة.

���ا  ف���ي كالم ل���ه Q: »دعون���ي و�لتم�ض���و� غي���ري فاإناّ

م�ضتقبل���ون �أم���ر�ً له وجوه و�أل���و�ن، ل تقوم له �لقلوب ول 

ة قد  تثب���ت عليه �لعق���ول، و�إناّ �لآفاق قد �أغام���ت و�لمحجاّ

.
(1(

رت، و�علمو� �أناّي �إن �أجبتكم ركبُت بكم ما �أعلم« تنكاّ

لقد �سدرت ه���ذه الكلم�ت عنه Q بعد مقتل عثم�ن 

وتوافد الن��س اإلى بيته ي�سّرون على مب�يعته.

اأّم� موقفه ف���ك�ن الإعرا�س عن تولية الأمر، ل لأّنه لي�س 

�س�حب� لهذا الحّق، فقد ك�نQ طوال فترة الخلف�ء ُيبرز 

حّقه ويذّكر الن��س به عندم� ك�نت الفر�سة من��سبة لذلك.

)1) نهج البالغة، ج1، اخلطبة 92، حتقيق حمّمد عبده، دار التع�رف، بريوت.
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وق���د ك�نت عّل���ة الإعرا�س م� بّينه ه���و Q، وهي م� 

�سيواجه الم�سلمين من اإ�سطراب�ت وفتن، وذلك لم� اأ�س�ب 

المحّجة من غم�م والإ�ستق�مة من اعوج�ج وا�ستنك�ر.

 :Q وف���ي اآخر كالمه ُيتّم الحّجة عل���ى الن��س بقوله

»...�إن �أجبتك���م ركب���ت بكم ما �أعل���م«. واإّل ف� »�إناّي لكم وزير 

خير لكم مناّي �أمير«.

م� تقّدم يك�سف لن� علم الإم�م Q بم� �سيواجهه من 

م�س���كالت اأثن�ء خالفته، واّلتي حدثت ب�لفعل. فم� هي هذه 

الم�سكالت؟

1 � مقتل عثمان:

اأّول م�سكل���ة واجهه� اأمير الموؤمني���ن Q هي م�س�ألة 

مقتل عثم�ن واّلتي اأ�س�ر اإليه� بقوله: »فاإناّا م�ضتقبلون �أمر�ً 

له وجوه و�ألو�ن«.

لق���د ورث علّي Q الخالفة عن خليفة قتله الث�ئرون 

ول���م يجيزوا حّتى دفنه، وك�ن موقف علّيQ و�سطً� بين 

اتج�هين:
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ل: موق���ف عثم����ن وح��سيته وكّل الظل���م والإجح�ف  �لأواّ

ة ب�أتب�عه. والمتي�زات الخ��سّ

�لثان���ي: موقف المجموع�ت الغ��سب���ة والث�ئرة الآتية من 

اأ�سق�ع الع�لم الإ�سالمي معتر�سة ومنتقدة.

اأّم� الإم�م  علّي Q فقد وقف بينهم� مخ�لفً� ومنتقدًا 

ل�سل���وك عثم����ن و�س�عيً� لحجزه ع���ن �سالله عّل���ه يطفىء 

بذلك ن�ر الث���ّوار ويخمد الفتنة الق�دم���ة، وفي نف�س الوقت 

ك�ن راف�سً� فتح ب�ب دار الخليفة كي ل ُيقتل. ولكن ل عثم�ن 

واأتب�ع���ه �سّححوا طريقهم، ول الثّوار اأحجموا عن ثورتهم، 

وك�نت النتيجة المعلومة.

ل���م تك���ن الفتنة � بنظر عل���ّي Q � نتيجة لقتل عثم�ن 

فح�س���ب، بل ك�ن���ت هي الغ�ية من قتله اأي�س���ً�، ويظهر ذلك 

جلّيً� بم���� حققه علم�ء الجتم�ع والت�ري���خ من دخ�لة بع�س 

ة مع�وية اّلذي ا�ستف�د من قتل  اأتب�ع عثم�ن في قتل���ه وخ��سّ

عثم�ن ب�سكل ك�مل.
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2 � م�ضكلة �لنفاق:

Q ع���ن مخ�لف���ي  يختل���ف مخ�لف���و الإم����م عل���ّي 

النبّيP؛ ف�إّن اأعداء النب���ّيP ك�نوا يق�تلونه تحت �سع�ر 

»�أع���ل هب���ل« وهو �سع�ر الكف���ر وعب�دة الأ�سن����م، وك�ن في 

المق�ب���ل �سع�ر النب���ّي P: »�هلل �أعلى و�أج���ل«، واأّم� اأعداء 

عل���ّي Q فقد ك�نوا م���ن طبقة المتظ�هري���ن ب�لإ�سالم 

ولي�سوا بم�سلمين واقعً�، وك�نت �سع�راتهم �سع�رات اإ�سالمّية 

بينم� هدفهم هو الق�س�ء على الإ�سالم.

لقد ح�رب اأبو �سفي����ن ر�سوَل اهلل P تحت �سع�ر »�أعُل 

هب���ل« فك�نت مواجهته �سهل���ة، اأّم� ابنه مع�وية اّلذي يمتلك 

نف����س ال���روح ال�سفي�نّية ونف����س الأهداف فق���د ك�ن �سع�ره 

، مع 
(1(

قراآنّي���ً�: {ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ }

اأّن���ه ل���م يكن ولّي���ً� �سرعّيً� للقتي���ل، فمن اأرح����م عثم�ن من 

ك�ن اأكث���ر قراب���ة منه ك�بنه مث���اًل، اإّل اأّن���ه ك�ن م�سّرًا على 

المط�لب���ة بدمه. واأكثر من ذلك فق���د ن�سر جوا�سي�سه حول 

)1) �سورة الإ�سراء، الآية: 33.
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عثم�ن، حّتى اإذا ُقتل اأر�سلوا اإليه قمي�سه ملّطخً� ب�لدم قبل 

اأن يج���ّف، وك���ذا اأ�س�بع زوجة عثم�ن، فعّل���ق القمي�س على 

عم���ود خ�سبي طوي���ل والأ�س�بع عل���ى المنبر، وب���داأ ب�لبك�ء 

واإق�مة العزاء في ال�س�م مّدة من الزمن بهدف تعبئة الن��س 

لأج���ل الأخذ بث�أر الخليفة المظلوم، مّمن!؟ من زعيم الثّوار 

� بزعمه � اّلذين ب�يعوه وان�سووا تحت لوائه!. واأّدى ذلك في 

النه�ية اإلى حرَبي الجمل و�سفين تحت هذه الذريعة.

3 � �لإ�ضر�ر على �إقامة �لعدل:

م���ن الم�سكالت اّلتي واجهت علّي���ً� Q م� له ارتب�ط 

بنهجه م���ن جهة، والتغيي���ر اّلذي طراأ عل���ى الم�سلمين من 

جهة اأخرى.

فعل���ّي Q ك�ن رجاًل ل يع���رف النحراف والنحن�ء، 

وق���د مّرت عل���ى الم�سلمين �سنوات � بع���د النبّيP اعت�دوا 

ذين. فيه� على اإعط�ء الإمتي�زات للمتنفِّ

وهن���� ك�ن عل���ّي Q يب���دي �سالب���ة عجيب���ة ويقول: 
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ي���ت عليه،  »�أتاأمرون���ي �أن �أطل���ب �لن�ض���ر بالج���ور فيمن ولاّ

، ف�أن� ل�ست مّمن يترك 
(1(

و�هلل م���ا �أطور به ما �ضمر �ضمير«

ن�سرة ال�سعف�ء وي�سكت عن الظلم لأجل تحقيق الن�سر م� 

دام في ال�سم�ء اأفالك تجري!.

4 � �ل�ضر�حة و�ل�ضدق في �ل�ضيا�ضة:

م� ك�ن يمتلكه الإم�م علّي Q من ال�سدق وال�سراحة 

اأّدى اإل���ى اأن ل يحتمل���ه حّت���ى اأ�سح�ب���ه، فك�ن���وا يط�لبونه 

ب�إعم����ل الده�ء والخدعة ف���ي العمل ال�سي��س���ي لظّنهم اأّن 

ذل���ك جزء من ال�سي��س���ة، بل ق�ل بع�سه���م: اإّن علّيً� ل علم 

ل���ه ب�ل�سي��سة، واأّم� مع�وية فهو رجل ال�سي��سة، فك�ن جواب 

���ي، ولكنه يغدر  عل���ّي Q: »و�هلل م���ا معاوية باأده���ى مناّ

ويفجر، ول���ول كر�هياّة �لغدر لكنت من �أدهى �لنا�س، لكن 

كلاّ غدرة فجرة وكلاّ فجرة كفرة ولكلاّ غادر لو�ء ُيعرف به 

.
(2(

يوم �لقيامة«

)1) نهج البالغة، ج2، اخلطبة 126، �س6، حتقيق حممد عبده، دار املعرفة بريوت.

)2) امل�سدر ال�س�بق، ج2، اخلطبة 200، �س180.
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الخالصة:

1 � اإّن الإيم�ن ب�إم�مة وع�سمة اأئّمة اأهل البيت R وكونهم 

امت���دادًا لإم�مة النبّي الخ�ت���مP يجعل تنّوع تج�ربهم 

ومواقفه���م تبع���ً� لظروف زم�نه���م وعلمه���م ب�لم�س�لح 

والمف��س���د الواقعّية عن�سر قّوة واإغن����ء للثق�فة الدينّية 

عند ال�سيعة، وي�س�هم ف���ي اإخراج المتدّين وحم�يته من 

ظ�هرة الجم���ود على الظواهر اّلذي يّتخ���ذ اأحي�نً� ثوب 

القدا�سة.

2 � تب���رز اأهمّية الفه���م الواعي والعميق ل���روح الإ�سالم في 

المواقف ال�سي��سّية والجتم�عّية اّلتي تّتخذه� القي�دات 

الدينّي���ة ف���ي ع�سرن���� الح��س���ر، ف�ّلذي يمتل���ك منهم 

وعيً� للت���راث الفك���رّي والتجربة الح�س�رّي���ة لأئّمة اأهل 

البيتRيمكنه اأن يق���ود الأّمة في �ستى ظروفه� اإلى 

المواقف ال�سليمة، وي�ستطي���ع ربط المتدينين ب�لإ�سالم 

المحم���دّي الأ�سيل اّلذي له في كّل واقعة حكم بعيدًا عن 

القي��س وال�ستح�س�ن واإتب�ع الظن.
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3 � اإّن اأغن���ى ت���راث في الحك���م وال�سي��سة عن���د الم�سلمين 

هو م� ك�ن يمّثله اأمي���ر الموؤمنين Q من وعي ث�بت 

لم�سم���ون الر�س�ل���ة المحّمدي���ة، فق���د اأغن���ت تجربته 

ف���ي الحكم مو�سوع���َة الق�ن���ون والفق���ه وال�سي��سة عند 

ال�سيع���ة الإم�مّية؛ بحيث ات�سع���ت معه هوام�س الأحك�م 

والمواق���ف واختلفت ب�ختالف طبيع���ة الم�سكالت اّلتي 

.Q����واجهه

والحمد هلل رّب الع�لمين.
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