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المقدمة
ّ

رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق و�س ّيد
الحمد هلل ِّ
المر�سلين �أبي القا�سم مح ّمد و�آله الط ّيبين المنتجبين.
إ�سالمي الكامل
لقد �ش ّكلت حياة �أمير الم�ؤمنين  Qالنموذج ال
ّ
وال�سراج المنير لك ّل من يبحث عن اهلل وعن �صراطه الم�ستقيم ،وكيف
ال يكون الإمام علي  Qنبرا�س ًا للإن�سان الم�سلم وقد تك ّفل تربية هذه
النبي
ال�شخ�ص ّية المرموقة والملكوت ّية �أف�ضل النا�س و�أعظمهم خلق ًا وهو ّ
الأكرم مح ّمد  Pحيث ذاب �أمير الم�ؤمنين  Qبر�سول اهلل  Pكما
ذاب هو باهلل ،وقد ع ّبر الإمام علي  Qعن هذه الحالة بقوله« :لقد
كنت ا ّتبعه اتباع الف�صيل �إثر �أ ّمه ،يرفع لي في ك ّل يوم من �أخالقه علماً
ي�أمرني باالقتداء به»(((.
�إنّ الإمام �أمير الم�ؤمنين  Qهو مظهر العدالة والقدا�سة
والإن�صاف والرحمة والتدبير وال�شجاعة ،والعبود ّية هلل عزَّ َّ
وجل .و�أف�ضل
من ا�ستنار من �أنوار هذه ال�شخ�ص ّية العظيمة في زماننا الحا�ضر هو
علي الخامنئي } فاخترنا من
ولي �أمر الم�سلمين ال�س ّيد ّ
�سماحة ّ
المجل�سي ،ج� ،14ص.475
((( بحار الأنوار ،العالمة
ّ
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كلماته بع�ض ما ذكره عن �أمير الم�ؤمنين  .Qوما في هذا الكتاب
علي  Qهذا البحر الزخّ ار لع ّله يكون لنا
غي�ض من في�ض الإمام ّ
هادي ًا ومنقذ ًا �سائلين المولى ح�سن التوفيق والقبول الح�سن �إ ّنه مجيب
الدعوات.

الف�صل ال ّأول:

علي
�شخ� ّصية الإمام ّ

Q
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علي Q
شخصية اإلمام
عجائب شتّ ى في
ّ
ّ

يتي�سر للمرء
�إنّ حياة �أمير الم�ؤمنين� Qأ�شبه ما تكون بمحيط ال ّ
الإحاطة بك ّل �آفاقه بنظرة واحدة �أو حتّى عبر درا�سة طويلة؛ فالمحيط
من حيثما ت�أتيه تجده زاخر ًا بالعظمة ،تجده مجمع ًا لبحور عميقة القعر،
فيها كائنات مختلفة الأ�شكال وال�صور ،وعجائب �شتّى .و�إذا ما تركنا هذا
الجانب ودخلنا المحيط من جانب �آخر ،فالكالم هو الكالم ,حيث نرى
�آيات العظمة والم�شاهد وال�صور المختلفة .و�إذا وردناه من �ض ّفة ثالثة �أو
رابعة �أو خام�سة �أو عا�شرة ،في�أتي نف�س الكالم �أي�ض ًا فنرى في ك ّل جهة
عجائب �أخرى.
هذا طبع ًا مج ّرد مثال م�ص ّغر وال يفي بالغر�ض عن �شخ�ص ّية �أمير
الم�ؤمنين  .Qومن حيثما تنظر �إلى هذه ال�شخ�ص ّية تجدها تنطوي
على عجائب ج ّمة ,وال مبالغة في هذا ,بل هو انعكا�س لعجز �إن�سان َد َر َ�س
حياة �أمير الم�ؤمنين� Qسنوات متمادية وا�ست�شعر هذا الإح�سا�س في
علي Qال يمكن �سبر �أغوارها ب�أ�سباب
نف�سه ،و�أدرك �أنّ �شخ�صية ّ
الفهم المتعارف من ذهن وعقل وحفظ و�إدراكات عاد ّية؛ لأنّ ك ّل جانب
من جوانبها زاخر بالعجائب.
طبع ًا �أمير الم�ؤمنين Qن�سخة م�ص ّغرة عن الر�سول الكريمP
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وتلميذ له ،ولكن �إذا �شئنا النظر �إلى هذا الرجل ـ ا ّلذي َيع َت ِبر نف�سه �صغير ًا
الب�شري ،يبدو لنا رج ًال فوق
�أمام الر�سول ،Pوهو تلميذ ـ بالمنظار
ّ
إن�ساني.
النمط
ّ
الب�شري وفوق الم�ستوى ال ّ
ونحن غير قادرين على ت�ص ّور �إن�سان بمثل هذه الآفاق العظيمة؛ لأنّ
�أ�سباب ال َف ْهم المتو ّفرة لدى الإن�سان من عقل وذهن و�إدراك ـ وال �أقول
الب�شري �أ�سمى من
أخ�س من ذلك والعقل
عد�سة الت�صوير
ّ
التلفزيوني فهي � ّ
ّ
هذه الو�سائل الماد ّية ـ هي �أدنى من �أن تب ّين ماه ّية �أمير الم�ؤمنينQ
المعنوي.
لمن لم يبلغ مقام الك�شف
ّ
روحي لع ّل ُه ي� ّؤهلهم لإدراك
طبع ًا هناك من لهم ح�ضور
ّ
معنوي و�شهود ّ
كنه تلك ال�شخ�ص ّية � ،اّإل �أنّ �أمثالنا عاجزون عن ذلك.
•ت�ضا ّد ال�صفات في �شخ�ص ّية الإمام Q

�أ�شير �إلى خ�صلة اتّ�صفت بها حياة �أمير الم�ؤمنين� Qأع ّبر عنها
بتوازن �شخ�صيته.
ال�شخ�صي� ،صفات
كان �أمير الم�ؤمنين� Qأعجوبة في اتّزانه
ّ
مت�ضا ّدة ومتخالفة قد اجتمعت في �شخ�ص ّيته ب�شكل جميل ،حتّى �أ�ضحت
بذاتها وجود ًا جمي ًال .وال يجد الإن�سان مثل هذه ال�صفات قد اجتمعت في
�أحد ،لك ّنها قد اجتمعت في �أمير الم�ؤمنين Qبكثرة وا�سعة .و�أعر�ض
في ما يلي بع�ض هذه ال�صفات المت�ضا ّدة ا ّلتي اجتمعت فيه .Q
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•مثال ر�أفته ور ّقته
هناك مث ًال الر�أفة والر ّقة وهي ال تن�سجم مع الحزم وال�صالبة ,لكن
عطف ور�أفة و ِر ّقة �أمير الم�ؤمنين Qكانت ح ّق ًا في ذراها الأعلى
عادي ,فا ّلذين ي�ساعدون الم�ساكين ويتفقّدون
ا ّلذي ق ّلما يبلغه �إن�سان ّ
العوائل الفقيرة كثيرون � ،اّإل �أنّ ال�شخ�ص الوحيد ا ّلذي كان ي�ؤ ّدي هذا
العمل في عهد وفترة حكومته واقتداره وت�س ّلطه � -أ ّو ًال  -ويكون هذا
العمل د�أبه على الدوام ,ولم يكتف ب�أدائه م ّرتين �أو ثالث ًا  -ثاني ًا  -وثالث ًا
لم يكن يقت�صر على تقديم العون الما ّدي فح�سب ,بل يذهب �إلى هذه
العائلة ،ويتح ّدث مع هذا ال�شيخ ،ويجل�س مع هذا ال�ضرير ،ويالطف
هذا ال�صغير وي�أن�س بهم ويدخل البهجة �إلى قلوبهم ويق ّدم لهم العون
علي بن �أبي طالب.Q
هو الإمام ّ
هكذا كان �أمير الم�ؤمنين Qفي رحمته ور�أفته.
كان يذهب �إلى دار �أرملة ويوقد لها الت ّنور ويخبز لها الخبز ويطعم
�أطفالها بيده المباركة ،ولأجل �أن يدخل الفرحة �إلى قلوب ه�ؤالء الأطفال
البائ�سين كان يلعب معهم وينحني ويحملهم على ظهره ويم�شي بهم،
ويداعبهم في كوخهم.
هذه الر�أفة والر ّقة في �شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين Qجعلت �أحد
أيت عل ّي ًا  Qيدعو اليتامى
ال�شخ�ص ّيات الكبرى في ذلك الع�صر يقول :ر� ُ
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فيطعمهم الع�سل ،حتّى قال بع�ض �أ�صحابه :لوددت �أ ّني كنت يتيم ًا(((.
المتع�صبين ,وذوي الفهم
وفي ق�ض ّية النهروان حين عزم جماعة من
ّ
الخاطئ على زعزعة حكمه ,لأ�سباب واهية ,كان ين�صحهم ويحاججهم
وير�سل لهم الر�سل والو�ساطات ،ويق ّدم لهم العون ،ولكن من غير جدوى,
ّ
ا�صطف الجي�شان للقتال ـ ق ّدم لهم
وفي نهاية المطاف ـ حتّى حينما
الن�صيحة و�أر�شدهم ,لك ّنه عندما لم�س عدم جدوائية ذلك ق ّرر انتهاج
الحزم ،ف�أعطى الراية لأحد �أن�صاره وقال :ك ّل من ان�ضوى تحت هذه الراية
�إلى الغد فهو �آمن� ،أ ّما البق ّية فلهم ال�سيف.
كان عددهم اثني ع�شر �ألف ًا فان�ضم ثمانية �آالف منهم تحت الراية,
ومع ما كان يحمل ه�ؤالء من َعداء ،ورغم موقفهم وعزمهم على القتال
و َلهجهم ِب َ�س ّب �أمير الم�ؤمنين � Qاّإل �أ ّنه تغا�ضى عن ك ّل ذلك؛ فهم ما
داموا قد اعتزلوا القتال فليذهبوا حيث �شاءوا.
وبقي منهم �أربعة �آالف �أ�ص ّروا على مقاتلته ,فل ّما ر�أى �إ�صرارهم على
قتاله عزم على قتالهم ،و�أخبرهم �أ ّنه لن ينجو منهم ع�شرة ,فحاربهم في
واقعة النهروان المعروفة ،و ُقتل منهم عدد كبير.
علي Qحينما يرى في مقابله فئة خبيثة ت�سلك منهج ًا
هذا هو نف�س ّ
غادر ًا.
�أُالحظ ـ مع الأ�سف ـ عدم �إعطاء �صورة �صحيحة عن الخوارج في
المجل�سي ،ج � ،41ص .29
((( بحار الأنوار ،العالمة
ّ
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المحا�ضرات وفي الأفالم وفي الأدب� ،إذ كثير ًا ما ي�صفونهم بالتن�سك
تن�سك هذا؟ في عهد �أمير الم�ؤمنينQ
ّ
المتحجر ،وهذا خط�أ طبع ًاُّ � ,أي ّ
الخا�صة ,و�إذا �شئتم معرفة الخوارج
كانت بع�ض الفئات تعمل لم�صالحها
ّ
�أ�ضرب لكم مث ًال من ع�صرنا الراهن.
�أنتم تتذ ّكرون فئة المنافقين؛ ه�ؤالء كانوا يقر�أون �آية من القر�آن
وخطبة من نهج البالغة ثم ي ّدعون التد ّين ويعتبرون �أنف�سهم �أكثر �إ�سالم ًا
وثور ّية من غيرهم ،وهم يزرعون القنابل فيقتلون ال�صغار والكبار �ساعة
الإفطار في �شهر رم�ضان� ،أو يق�ضون على عائلة ب�أ�سرها� ،أو يقتلون جماعة
من الأبرياء في �إحدى �ساحات المدينة ,ال ل�سبب � اّإل لكونهم من �أن�صار
الإمام والثورة.
ومن جملة جرائمهم الأخرى قتلهم �شهيد المحراب ,وهو رجل ورع
ومجاهد في �سبيل اهلل وقد تجاوز الثمانين من عمره� ،إ�ضافة �إلى قتلهم
�أربعة �أو خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين من �شهداء المحراب ,الذين كانوا من
ال�شخ�ص ّيات العلمائ ّية البارزة والفا�ضلة الم�ؤمنة.
هكذا كان الخوارج وهذه فعالهم؛ قتلوا عبد اهلل بن الخ ّباب وبقروا
علي بن �أبي
بطن زوجته وهي حامل وقتلوا جنينها؛ لأ ّنهما كانا من �أ�شياع ّ
طالب.Q
يتم�سكون بظاهر الدين وببع�ض الآيات
اعرفوا الخوارج ج ّيد ًا؛ كانوا ّ
الديني� ،إذ كانوا في
القر�آن ّية ويحفظون القر�آن وك ّل ما يبرز ظاهرهم
ّ
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الظاهر يعتقدون ببع�ض جوانب الدين � ,اّإل �أ ّنهم كانوا يعار�ضون جوهره
ويتع�صبون كثير ًا لهذا الموقف.
و�أ�سا�سه،
ّ
يذكرون اهلل ولك ّنهم �أداة ُمنقادة بيد ال�شيطان ،وعندما ي�ستدعي
الموقف يتعاونون مع �أمريكا وال�صهاينة و�ص ّدام �أو �أ ّية جهة �أخرى لمحاربة
الثورة والإمام والحكومة الإ�سالمية .هكذا كان الخوارج �أي�ض ًا ,وحينها
علي }ﭗ
ت�ص ّدى لهم �أمير الم�ؤمنين Qبك ّل حزم ,هذا هو نف�س ّ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{(((.
الخا�ص ّية في �أمير الم�ؤمنين Qبهذا
تج�سدت هذه
ّ
الحظوا كيف ّ
ال�شكل الجميل ،فقلبه بما �أوتي من تلك الر�أفة وتلك الر ّقة ال يطيق ر�ؤية
يتيم في حالة حزينة ،بينما نراه يقف تارة �أخرى ب�صرامة �إزاء فئة منحرفة
تنتهج �أ�سلوب ًا مقيت ًا وملتوي ًا وتقتل الأبرياء فيق�ضي عليهم ـ وهم �أربعة �آالف
ـ في ب�ضع �ساعات «وال يفلت منهم ع�شرة» في حين ا�ست�شهد من �أ�صحابه
�أق ّل من ع�شرة ،ربما خم�سة �أو �ستّة .هذا هو اتّزان ال�شخ�ص ّية.
•مثال ورعه وحكومته
الورع يعني :اجتناب ك ّل ما يحتمل فيه الكراه ّية .ولكن كيف ين�سجم هذا
مع الحكومة؟ هل يت�س ّنى للإن�سان �أن يكون ورع ًا �إلى هذا الح ّد وهو في الحكم؟.
فنحن الآن في الحكم ن�شعر ب�أهم ّية وجود مثل هذه الخ�صلة؛ لأنّ
((( �سورة الفتح ،الآية.29 :
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الإن�سان وهو في الحكم يتعامل مع ق�ضايا عا ّمة وين ّفذ قوانين ،ولكن قد
يكون في هذا القانون ظلم لإن�سان في مكان ما ,وال�شخ�ص المك ّلف بتنفيذ
القانون ب�شر �أي�ض ًا وقد ُي�سيء تطبيق القانون.
فكيف يت�أتّى للمرء التزام الورع في ك ّل هذه التفا�صيل الجزئ ّية ا ّلتي
ت�ستع�صي على الإحاطة؟ لهذا يبدو في الظاهر �أنّ الحكومة والورع ال
يجتمعان � ,اّإل �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qجمع غاية الورع مع �أقوى حكومة,
وهذا م ّما يثير ال َع َجب.
أح�س �أ ّنه ال ينا�سب
لم يكن يجامل �أحد ًا؛ ف�إذا ا�ست�شعر من ٍ
وال �ضعف ًا و� ّ
هذا العمل ،عزله .كان مح ّمد بن �أبي بكر بمثابة ابنه وكان يح ّبه مح ّبة
�أبنائه ،وهو �أي�ض ًا كان ينظر �إليه نظرة الولد للوالد.
كان مح ّمد �أ�صغر �أبناء �أبي بكر ،وتلميذ ًا مخل�ص ًا للإمام Qوقد
تر ّبى في حجره ,كان قد �أر�سله والي ًا على م�صرّ ,ثم كتب له فيما بعد كتاب ًا
بعزله لعدم كفاءته في �إدارة م�صر ,وع ّين بدله مالك الأ�شتر.
الطبيعي �أن ي�ستاء مح ّمد بن �أبي بكر من ذلك ،فالإن�سان مهما
ومن
ّ
يعتن لذلك.
كبر �ش�أنه ي�ستاء لمثل هذا ,لكن �أمير الم�ؤمنين Qلم ِ
مح ّمد بن �أبي بكر مع ما له من �شخ�ص ّية جليلة ،ومع ما لموقفه يوم
الجمل وعند البيعة من �أهم ّية؛ فهو ابن �أبي بكر و�أخو �أ ّم الم�ؤمنين عائ�شة،
وعلى الرغم من مكانته عند �أمير الم�ؤمنين � ,Qاّإل �أ ّنه لم ينظر �إلى
ا�ستيائه وامتعا�ضه .هذا هو الورع ا ّلذي ينفع الإن�سان وهو في الحكم ,وقد
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تج�سد منتهى هذا الورع في �شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين.Q
ّ
القوي ،وهذا ما لم
لقد اجتمع ورع �أمير الم�ؤمنين Qمع حكمه
ّ
ن�سمع به في العالم على مدى التاريخ.
الخلفاء ا ّلذين �سبقوا علي ًا Qكان لهم حزم في الكثير من المواقف,
ويقر�أ الإن�سان في �سيرتهم �أعما ًال ا�ستثنائ ّية � ,اّإل �أنّ الفارق بين �أمير
الم�ؤمنين Qومن �سبقه ومن تاله حتّى يومنا هذا فارق عجيب ال يمكن
و�صفه ومقارنته.
علي Q
•اجتماع الق ّوة والمظلوم ّية في الإمام ّ

المثال الآخر هو ق ّوته ومظلوم ّيته .هل كان ث ّمة رجل في ع�صره �أقوى
منه� ،أو له مثل تلك الق ّوة الحيدر ّية؟ لم يتح ّد علي ًا� Qأحد ,ولم يجر�ؤ
�أحد على ا ّدعاء ذلك حتّى �آخر حياته .نف�س هذا الإن�سان كان �أكبر �أهل
زمانه مظلوم ّية والأكثر ظالمة منهم ،بل ويقال ـ وهو قول �صحيح ـ لع ّله
�أكثر �إن�سان ُظلم في تاريخ الإ�سالم.
�إنّ الق ّوة والمظلوم ّية �شيئان ال يجتمعان؛ فالمتعارف �أنّ الأقوياء ال
ُيظلمون ،غير �أنّ �أمير الم�ؤمنينُ Qظلم.
علي Q
•زهد الإمام ّ

المثال الآخر هو الزهد والإعمار ،ف�أمير الم�ؤمنين Qكان مثا ًال في
زهده و�إعرا�ضه عن الدنيا .ولعل �أبرز ـ �أو �أحد �أبرز ـ موا�ضيع نهج البالغة
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هو الزهد ,وهو في نف�س الحال طوال فترة الخم�س والع�شرين �سنة ـ بين
الخا�ص في �أعمال
وفاة الر�سول Pوت�س ّلمه الخالفة ـ كان ينفق من ماله
ّ
العمران ،فكان يزرع الب�ساتين والمزارع ،ويحفر الآبار ،وي�شقّ الأنهار،
والمده�ش �أ ّنه كان يت�ص ّدق بك ّل ذلك في �سبيل اهلل.
ال ب�أ�س �أن نعلم ب�أنّ �أمير الم�ؤمنين Qكان �أكثر النا�س عائدات
في ع�صره ،وقد نقل عنه �أ ّنه قالّ �« :إن �صدقتي لو وزع على بني ها�شم
الثري كان يعي�ش حياة فقيرة على �أ�ش ّد ما
لو�سعهم» ,لكن هذا الإن�سان ّ
يكون من الفقر؛ لأ ّنه كان ينفق ك ّل تلك الثروة في �سبيل اهلل.
يروي �أحدهم �أ ّنه ر�أى علي ًا Qيحفر بئر ًا بيده ،ثم يقول :ر�أيت الماء
قد تد ّفق منها ك�أوداج الجمل ،خرج �أمير الم�ؤمنين Qمن البئر وهو
ملطخ بالطين ,وجل�س عند حا ّفة البئر ودعا بورق وكتب فيه �أنّ هذه البئر
علي بن �أبي طالب Qعلى �أ�شخا�ص ذكرهم.
�أوقفها ّ
�إنّ ما يالحظ في عهد حكومة �أمير الم�ؤمنين� Qإ ّنما هو امتداد
الطبيعي �أن الزهد بالدنيا ال يتنافى مع
الخا�صة ,فمن
لحياته وم�سيرته
ّ
ّ
بنائها ا ّلذي جعله اهلل واجب ًا على الجميع ،ف�أمر ب�إعمار الدنيا ،وتكوين
الثروات ،ولكن ب�شرط �أن ال يكون الإن�سان عبد ًا لها �أو يجعل نف�سه طوع
�أمرها ،من �أجل �أن يكون قادر ًا على الإنفاق في �سبيل اهلل بك ّل �سهولة.
إ�سالمي .والأمثلة من هذا الطراز كثيرة ،ولو �أردت
هذا هو التوازن ال
ّ
ذكر �أمثلة لها ال�ستغرقت وقت ًا طوي ًال.
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علي Q
•ا�ستغفار الإمام ّ

من الخ�صائ�ص الأخرى لدى �أمير الم�ؤمنين Qهو اال�ستغفار؛ �إذ كان
للدعاء والتوبة والإنابة واال�ستغفار ح ّيز وا�سع في حياة �أمير الم�ؤمنين,Q
فهو كان يقاتل و ُيع ّبئ الجيو�ش ،و ُيدير �ش�ؤون دولة كانت تعتبر من �أكبر الدول
يومذاك ,وقد حكمها مدّة تناهز الخم�س �سنوات ـ فالدولة ا ّلتي حكمها
كانت ت�ضم حوالي ع�شرة بلدان ـ وهذا ال�سلطان الوا�سع بك ّل ما ي�ستلزمه
وم�ساع كان �أمير الم�ؤمنين Qيديره بك ّل جدارة� ،إ�ضافة �إلى
من جهود
ٍ
ميادين الحرب و�إدارة ال�ش�ؤون االجتماع ّية للم�سلمين ،والق�ضاء بين النا�س
والمحافظة على حقوق �أبناء المجتمع ،كانت �أعما ًال كبرى ومه ّمة وتتط ّلب
عم ًال ومثابرة ,وت�ستحوذ على وقت الإن�سان بر ّمته ,وفي مثل هذه المواقف
يقول الإن�سان المحدود ببعد واحد� :إنّ دعائي وعبادتي هو هذا ،ف�أنا �أعمل
في �سبيل اهلل ،لكن �أمير الم�ؤمنين Qلم يقل هذا ،بل كان ي�ؤدّي تلك
الأعمال ،و َي ْع ُبد �أي�ض ًا.
جاء في بع�ض الأخبار ـ و�إن لم �أ ُكن قد د ّققت في مدى �صحتها ـ �أ ّنهQ
كان ي�ص ّلي �أحيان ًا في اليوم والليلة �ألف ركعة ,وهذه الأدعية ا ّلتي ت�سمعونها
هي �أدعية �أمير الم�ؤمنين ,Qفهو قد بد�أ الدعاء والت�ض ّرع والإنابة منذ
�أ ّيام �شبابه ,كان حينها في �شغل متوا�صل.
وفي �أيام الر�سول Pكان �شاب ًا ثور ّي ًا وله ح�ضور في جميع الميادين,
�أي �إ ّنه كان في حالة عمل د�ؤوب ,لي�س لديه وقت فراغ ,حتّى في مثل تلك

�� �ش� �خ� ��� �ص� � ّي ��ة الإم � � � � � ��ام ع� � �ل � � ّ�ي Q

21

الظروف حين تَ�ساءل جماعة من القوم عن �أكثر النا�س عبادة قال �أبو
علي �أكثر النا�س عبادة.
الدرداءّ :
قالوا :كيف؟ فذكر لهم مث ًال على ذلك و�أقنعهم :كان حينها �شاب ًا يبلغ
من العمر نيف ًا وع�شرين �سنة ,وهكذا كان د�أبه في الفترة ا ّلتي تلتها ،وفي
�أ ّيام خالفته.
ق�صة
هناك ق�ص�ص مت ّنوعة عن عبادة �أمير الم�ؤمنين Qمثل ّ
البكالي .وهذه ال�صحيفة العلو ّية ا ّلتي جمعها عظماء العلماء تعك�س
نوف
ّ
الأدعية الم�أثورة عن �أمير الم�ؤمنين ,Qو�أحدها هو دعاء كميل ا ّلذي
تقر�أونه ليالي الجمعة(((.
ودعاء كميل((( دعاء عظيم ,يبد�أ باال�ستغفار ,ويق�سم على اهلل بع�شرة
�أ�شياء منها« :ال ّله ّم �إني �أ�س�ألك برحمتك ا ّلتي و�سعت ك ّل �شيء» ،وي�س�أله
غفران خم�سة ذنوب« :ال ّله ّم اغفر لي الذنوب ا ّلتي تهتك الع�صم ،ال ّله ّم
اغفر لي الذنوب ا ّلتي تنزل النقم ،ال ّله ّم اغفر لي الذنوب ا ّلتي تحب�س
((( دُعاء ُكميل من الأدعية الم�شهورة والمعروفة ج ّد ًا لدى �أتباع مدر�سة �أهل البيت  ،Rيحر�صون على قراءته في ك ّل
ليلة جمعة ،وفي ليلة الن�ص ��ف من �ش ��هر �ش ��عبان ،تبع ًا للروايات الواردة في ف�ضله و�أثره البالغ في تربية النف�س ،ولما
يحتوي ��ه م ��ن المعاني الرفيعة ،وهو كن ٌز من الكنوز الثمينة ج ّد ًا ،لأ ّنه يزخر بالدرو�س العقائديّة والتربويّة ،ويقويّ في
الإن�س ��ان الم�ؤمن روح العبوديّة والتوجه �إلى اهلل عَ َّز وجَ َّل� .إ ّنه من �أف�ض ��ل الأدعية وهو دُعاء الخ�ض ��ر  Qوقد ع ّلمه
خوا�ص �أ�صحابه .وقد رواه ّ
ال�شيخ الطو�سي في كتاب م�صباح المتهجّ د.
�أمير الم�ؤمنين Qكمي ًال ،وهو من
ّ
(((هو ُك َميْل بن زياد بن �سُ ��هيل بن هيثم بن �س ��عد بن مالك بن الحارث بن �ص ��هبان بن �س ��عد بن مالك بن النخعُ ،و ِلد باليمن
�س ��نة �س ��بع قبل الهجرة� ،أ�س ��لم �ص � ً
النبي  ،Pوقيل �إ َّنه لـم يره ،ارتحل مع قبيلته �إلى الكوفة في بدء انت�شار
�غيرا و �أدرك ّ
الإ�سالم ،كان من �سادات قومه ،وكانت له مكانة ومنـزلة عظيمة عندهم ،وكان  Mمن ثقات �أمير الم�ؤمنين عليّ بن �أبي
وخوا�صه وعامل ُه على (هيت)َ ،روَى عَ نْ �أمير الم�ؤمنين� Qأحاديث كثيرة �أ�شهرها دعاء كميل ا ّلذي ا�ش ُتهر
طالب Q
ِّ
به ،قتله الحجاج بن يو�سف الثقفي لحُ به و ِوالئه لأمير الم�ؤمنين  ،Qراجع :الإر�شاد ،ال�شيخ المُفيد ،ج � ،1ص .327
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الدعاء و...الخ»� .أي �أ ّنه ي�ستغفر من �أ ّول الدعاء حتّى �آخره ،وهذه هي
ال�سمة الأ�سا�س في دعاء كميل(((.
علي Q
•الت� ّأ�سي بالإمام ّ

والمتفجر
�إنّ �أمير الم�ؤمنين � Qأ�سوة كاملة للجميع ،ف�شبابه المتو ّثب
ّ
بالحما�س هو نموذج لل�شباب ،وحكومته المتم ّيزة بالعدل والق�سط نموذج
للح ّكام ،وحياته الم�شبعة بالجهاد والم�س�ؤول ّية نموذج لجميع الم�ؤمنين،
وح ّر ّيته نموذج لكا ّفة �أحرار العالم ،و�أقواله الحكيمة ودرو�سه الخالدة
نموذج للعلماء والمف ّكرين والمثقفين.
�إنّ �أمير الم�ؤمنين Qلم ي� ُأل جهد ًا على امتداد عهد حكومته في
�إحقاق حقوق ال�ضعفاء والم�ساكين والحفاة ،فعلينا االقتداء به؛ ولك ّنه
كان مت�سامح ًا في حقوقه ،فعلينا الت� ّأ�سي به �أي�ض ًا طوال حياتنا ،حيث كان
مظهر ًا للعبادة هلل والإخال�ص والجهاد وال�سعي والحيو ّية والن�شاط ،وكان
ي�ستقبل الأتراح والأحزان والآالم ب�صدر رحب؛ ف�أ ّدى واجبه بعناية ،وهذه
هي الأ�سوة الح�سنة.
�إ ّننا ن�ستطيع االقتراب من �آمالنا الكبرى وتحقيق مطامح بالدنا و�شعبنا
ونظام جمهور ّيتنا الإ�سالم ّية� ،أي العدالة االجتماع ّية ،في ظ ّل االقتراب
من �أمير الم�ؤمنين .(((Q
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /21 :رم�ضان1417 /ﻫ.ق.
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /13 :ذي الحجة1420 /ﻫ ـ ق.
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علي  Qمثل �أعلى وقدوة
•الإمام ّ
منذ قرون والعارفون ـ من الم�سلمين وغير الم�سلمين ـ بهذه ال�شخ�ص ّية
المق ّد�سة يتك ّلمون ويكتبون حول �أمير الم�ؤمنين � ،Qاّإل �أنّ ما قيل لي�س
كافي ًا في بيان جميع �أبعاد �شخ�ص ّية هذه الأعجوبة والنموذج للقدرة الإله ّية
الكاملة والكلمة التا ّمة هلل.
وبديهي �أ ّننا �سبب الم�شكلة غالب ًا ،فنحن ا ّلذين ال يمكننا ت�ص ّور هذه
ّ
ال�شخ�ص ّية المعنو ّية والروح ّية ل�ضعف �أذهاننا وا�ستئنا�سنا بالمقايي�س المادّية
والأنا�س العاد ّيين .نعم بالإمكان ر�سم مالمح تلك ال�شخ�ص ّية المعنو ّية
العظيمة في الذهن ببركة �أقوال من هم بم�ستوى �أمير الم�ؤمنين� Qأو
�أعلى منه ،وهو خاتم الأنبياء مح ّمد الم�صطفى.P
فقد وردت رواية من طرق غير ال�شيعة �أنّ الر�سول الأكرم Pقال
لجمع من �أ�صحابه« :من �أراد �أن ينظر �إلى �آدم في علمه [و �إلى نوح في
تقواه] و�إلى �إبراهيم في حلمه و�إلى مو�سى في هيبته و�إلى عي�سى في
علي بن �أبـي طـالب»(((.
عبادته ،فلينظر �إلى ّ
�أي �إنّ علم �آدم ا ّلذي ورد عـنه فـي القر�آن قـولـه تعـالى} :ﭰﭱ
ﭲﭳ{((( ،وحلم �إبراهيم ا ّلذي قال تعالى عنه في القر�آن} :ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ{((( ،وهيبة مو�سى ا ّلتي كانت �سطوة فرعون وعظمته
((( ال�صراط الم�ستقيم ،علي بن يون�س العاملي ،ج� ،1ص .212
((( �سورة البقرة ،الآية.31 :
((( �سورة هود ،الآية.75 :
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�ضعيفة �أمامها ،وعبادة عي�سى ا ّلذي كان مظهر ًا للزهد والإخال�ص والتع ّبد
هلل ،وفي بع�ض الروايات المنقولة من غير ال�شيعة �أي�ض ًا� ،أ�ضيفت عبارة
�أخرى وهي :زهد يحيى بن زكريا ،ك ّلها جمعت في هذا الإن�سان العظيم
ا ّلذي نعتبر �أنف�سنا من �شيعته.
حد ما ـ �صورة عن �شخ�ص ّية ذلك
وهذا الكالم يمكنه �أن يو�ضح لنا ـ �إلى ٍّ
الرجل العظيم.
�إنّ ما يه ّمنا �أ ّيها الإخوة والأخوات ـ بعد المعرفة الإجمال ّية �أو مدى الدرجة
الممكنة في معرفة هذا الإن�سان العظيم و�سائر �أولياء اهلل ـ هو �أن نلتفت �إلى
�أنّ الإمام هو ذلك المثل الأعلى ا ّلذي يجعله اهلل على الأر�ض ويب ّينه للب�شر
ليعرف النا�س ما هي القدوة والأ�سوة ،وما هو الهدف ا ّلذي يتح ّرك نحوه.
فبمعرفة الإمام يهتدي الإن�سان الطريق ،وهذا هو المهم ،ولذا فالإمام
إ�سالمي ال�صحيح هو :من ير�شد النا�س ب�سلوكه و�شخ�ص ّيته
في مفهومه ال
ّ
و�أفعاله �إلى الطريق الم�ستقيم بمقدار ما ير�شدهم بل�سانه و�أوامره �أو �أكثر،
وهذه م�س�ألة مه ّمة.
�إنّ �أمير الم�ؤمنين� Qإمامنا و�إمام جميع الم�سلمين� ،أي �إنّ الجميع
يعتقدون به ك�إمام ،ولكن ما معنى (الإمام)؟ يعني �أن نلحظ �أبعاد هذه
ال�شخ�ص ّية كالنموذج الرفيع ا ّلذي ن�ضعه �أمامناّ ،ثم نحاول بناء �شيء �شبيه
الفردي،
به .يجب �أن نر ّو�ض �أنف�سنا لتكون �شخ�ص ّيتنا ــ من حيث ال�سلوك
ّ
والعالقة مع اهلل ،والتعامل مع الأخ الم�سلم في المجتمع ،والت�ص ّرف فيما
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لدينا من �أموال و�إمكانات وو�سائل من بيت المال ،ومن حيث التعامل مع
النا�س باعتبارهم مجموعة ب�شر ّية نحن رعاتها وح ّكامها في جزء من
حياتها ،وفي الإخال�ص في العمل لأجل المحرومين ما ّدي ًا �أو ذهن ّي ًا �أو
علم ّي ًا �أو عقائد ّي ًا ،ومن حيث تعاملنا مع دين اهلل ،وكيف يجب �أن ندافع
عنه ،وكيف يجب �أن نكون دقيقين تجاهه ،ومن حيث معاملة �أعداء اهلل ــ
علي بن �أبي طالب.Q
ك�شخ�ص ّية ّ
ليكن �أمير الم�ؤمنين� Qأ�سوتنا في جميع هذه ،ولن�س َع لنكون مثل
علي بن �أبي طالب
ذلك الإمام؛ �إذ كيف يمكن ل ٍ
أحد �أن ي ّدعي �أ ّنه من �شيعة ّ
ويكون �أمير الم�ؤمنين� Qإمامه بينما تكون عالقته القلب ّية مع اهلل �أق ّل
يهتم به؟.
� ٍ
أمر ّ
�إنّ الإمام عل ّي ًا � Qصرف ك ّل عمره في العبادة والعمل هلل ،منذ
�أ ّول لحظة �أ�شرق نور الهداية الإله ّية في وجود ذلك الإمام عن طريق
الر�سول الأكرم ،Pوحتّى تلك اللحظة ا ّلتي نال فيها لقاء اهلل لم يغفل
الإمام Qلحظة عن عبادة اهلل ،وعن ذكر اهلل ،وعن االرتباط باهلل.
فقد كان في ارتباط دائم مع اهلل ،في الفرح وفي الحزن ،في الحرب وفي
ال�سلم ،لي ًال ونهار ًا ،في الم�سجد وفي الحرب ،في الحكم وفي الق�ضاء.
هم �ضعفاء المجتمع في جميع لحظات و�آنات
كان ذلك الإن�سان يحمل ّ
الحكم وال�سلطة ،ويف ّكر بهم ،وكذلك يو�صي من ير�سلهم �إلى �أماكن مختلفة
كوالة وح ّكام و�سفراء وغيرهم بذلك.
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فقد عهد �إلى مالك الأ�شتر ب�أن يبحث عن �أولئك ا ّلذين ال تقع عيون �أمثاله
عليهم ،فب�إمكان الأثرياء والأذكياء و�أهل المنا�صب والأل�سن الو�صول �إلى
�أمثال مالك الأ�شتر ،ولكن هناك من ال يقدر على ذلك ،حيث ال يملك الجر�أة
وال المال وال من يع ّرفه عنده ،يطلب Qمنه �أن يبحث عنهم ويتف ّقدهم.
ف�أمير الم�ؤمنين Qي�أمر والته ،وكان يبا�شر هذا العمل بنف�سه،
فيذهب �إلى بيوت الفقراء ويطعم اليتامى بيده ،حتّى �أنّ �شخ�ص ًا قال� :إنّ
�أمير الم�ؤمنين Qقد �أطعم اليتامى بيده �إلى درجة �أ ّننا ك ّنا نتم ّنى �أن
نكون يتامى.
فكيف ي ّدعي �شخ�ص �أنّ �أمير الم�ؤمنين� Qإمامه في حين �أ ّنه ال
يتف ّقد في فترة حكمه و�سلطته ورئا�سته ـ ولو كانت رئا�سة محدودة في
منطقة من مناطق البلد ـ المحرومين والفقراء والم�ست�ضعفين؟
وكيف ي ّدعي �أنّ هذا الإمام هو �إمامه ،وهو غير قادر على تح ّمل �صفعة
واحدة في �سبيل اهلل ،بينما كان ذلك الرجل يحارب �أعداء اهلل ليل نهار
النبيP
لتبليغ الدين والعمل به ،و�شارك في جميع الحروب ا ّلتي قادها ّ
النبي Pعل ّي ًا� Qأن
� اّإل في حاالت نادرة ،كمعركة تبوك حيث �أمر ّ
يبقى في المدينة ويحافظ عليها ،لأنّ المدينة كانت مع ّر�ضة للخطر،
النبي Pفيها.
ف�أبقاه ّ
النبي .Pكان حا�ضر ًا �إلى
لكن في بق ّية الحروب �أو �أكثرها كـان مع ّ
النبي Pفي الوقت ا ّلذي هرب الجميع وفي �أخطر و�أحلك المواقف.
جانب ّ
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أحد �أن ي ّدعي �أ ّنه من �شيعة �أمير الم�ؤمنين Qلك ّنه ال يجر�ؤ
كيف يمكن ل ٍ
على االعترا�ض على �أعداء اهلل خوف ًا من �سطوتهم وتج ّبرهم؟
�إنّ الذين حاربهم �أمير الم�ؤمنين Qفي �أيام خالفته وقبل ذلك
كانوا �أعدا ًء للدين وكانت لديهم �سلطة �سيا�س ّية وع�سكر ّية ،وكان لدى
بع�ضهم قاعدة �شعب ّية ونفوذ وي ّدعون الإيمان والقدا�سة.
كان بع�ضهم مثل الخوارج �شبيهين ببع�ض المتط ّرفين المتظاهرين
أحد غيرهم ،كالذين لم يعترفوا في بداية
بالثور ّية ،والذين لم يعترفوا ب� ٍ
ثوري.
الثورة بالإمام
ك�شخ�ص ّ
ٍ
ف�أمير الم�ؤمنين Qقد واجه �أولئك و�شتّتهم وقال �إ ّنه لو لم يحاربهم
لما تج ّر�أ �أحد على محاربتهم.
هناك من ي ّدعون �أنّ الإمام Qهو �إمامهم ولك ّنهم غير م�ستع ّدين لأن
يقولوا كلمة واحدة تزعج اال�ستكبار و�أمريكا ،وتزعج ا ّلذين يظلمون اليوم
مئات �أ�ضعاف ظلم المقتدرين الف�سدة في �صدر الإ�سالم ،ويرتكبون من
الظلم في يوم واحد ما يعادل الظلم ا ّلذي ارتكبه �أولئك في ع ّدة �أعوام.
علي ،و�إ ّنه� Qإمامهم!! فماذا يعني الإمام؟
يقول ه�ؤالء �إ ّنهم �شيعة ّ
هذا هو �أمير الم�ؤمنين Qوهذه هي �شمول ّيته ،وطبع ًا ال يمكن تو�ضيح
�شمول ّيته بهذه الكلمات.
الطفيلي ا ّلذي يريد �أن ير�سم وجه ًا جمي ًال لك ّنه
الر�سام
�إ ّننا مثل ذلك ّ
ّ
ير�سم هيك ًال جامد ًا� .إ ّنه� Qأرفع كثير ًا من هذا الكالم � ،اّإل �أنّ هذه
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ال�صورة الناق�صة ا ّلتي نر�سمها ـ �أ ّيها الإخوة والأخوات ـ جميلة ورفيعة
و�شاخ�صة �إلى درجة �أ ّنها ُتح ّير النا�س.
يجب علينا التح ّرك في هذا االتّجاه .وطبع ًا ال يتو ّقع �أحد �أن ي�صل حتّى
�إلى بعد فر�سخ من م�ستوى �أمير الم�ؤمنين ،Qوهذه حقيقة.
وقد قلت قبل ع ّدة �أعوام في �صالة الجمعة� :إ ّننا ال نقدر �أن نكون مثل
�أمير الم�ؤمنين ،Qفكتب �أحدهم � َّإلي قائ ًال :نعم لقد �أَرحتم �أنف�سكم
بهذا الكالم لأ ّنكم لي�س ب�إمكانكم �أن تكونوا ك�أمير الم�ؤمنين .Qكلاّ
لي�س المو�ضوع هذا ،فقد ذكر �أمير الم�ؤمنين Qنف�سه في حديث له:
«�أَ َال َو�إِ َّن ُك ْم َال َت ْقدِ ُرو َن َعلَى ذل َِك»((( .فهو في الق ّمة ،ت�ص ّوروا ق ّمة عالية،
علينا �أن ن�صعد �إليها ،وال نقول �إ ّننا ال ن�صل �إليها ،بل يجب التح ّرك.
�إنّ �أمير الم�ؤمنين Qهو �أ�سوة للم�س�ؤولين في الم� ّؤ�س�سات الحكوم ّية،
وحكومي كانوا� ،سواء كانت م�س�ؤول ّيتهم �صغيرة �أم كبيرة.
إداري
في �أيِّ جهاز � ّ
ّ
لقد �أراد م ّنا �أن ن�ؤ ّدي العمل ب�إخال�ص ،ن�ؤ ّديه للنا�س دون م ّنة ،ونحترم
مراجعينا وال نح ّقرهم ،ونحن نتمتّع ب�سالمة اليد والب�صر والل�سان ،بل
ونملك قلب ًا �سليم ًا.
لقد عمل �أمير الم�ؤمنين Qلإحياء النا�س .وال ب�أ�س �أن �أ�شير هنا �إلى
م�س�ألة التعليم ،حيث يح�ضر في هذا المجل�س جمع من الأخوات العامالت
في نه�ضة محو الأم ّية.
((( نهج البالغة ،كتاب ،45 :من كتاب له � Qإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري.
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�إنّ تع ّلم القراءة والكتابة هي ح�سنة في نهج ذلك الإمام ،وكذلك خدمة
النا�س والعمل وتح ّمل العناء من �أجلهم وحفظ الأمانة وقول الحقّ (((.
الحب الخالد
علي ّ Q
•الإمام ّ
لع ّلنا ال ن�ستطيع �أن نجد ـ من بين الوجوه المعروفة في العالم ـ وعلى
أخ�ص بين ال�شخ�ص ّيات الإ�سالم ّية ـ �شخ�ص ّية محبوبة لدى ال�شعوب و�أتباع
ال ّ
الأديان المختلفة ,وعلى م ّر الع�صور ك�شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين Qوال
حتّى ر�سول اهلل Pنف�سه؛ فحينما تنظرون تجدون حتّى وفي ذلك الزمان
ا ّلذي �أوجد �سيف عدالته ال�صارم في القلوب المتم ّردة والأرواح الأنان ّية
البغ�ض له ،و�أ ّدى �إلى ت�أليب جبهة وا�سعة من الخ�صوم �ض ّده ،تجدون
خ�صومه حينما كانوا يراجعون �أعماق نفو�سهم ي�شعرون �إزاء �شخ�ص ّيته
بعقيدة مقرونة بالإجالل والتكريم والمح ّبة؛ وا�ستم ّرت هذه الحالة حتّى
في الع�صور الالحقة.
علي � Qأكثر النا�س �أعدا ًء � ،اّإل �أ ّنه كان في الوقت نف�سه �أكثر
كان ّ
من حاز على الثناء حتّى م ّمن ال ي�ؤمنون بدينه ومنهجه.
الهجري معروفين ـ على الغالب ـ ب�إظهار
كان �آل الزبير في القرن الأ ّول
ّ
علي  Qعلى وجه الخ�صو�ص.
البغ�ض والعداء لبني ها�شم ,ولآل ّ
وكان م�صدر هذا العداء ـ في الغالب ـ هو عبد اهلل بن الزبير.
((( كلمة الإمام الخامنئي } ،في تاريخ /13:رجب1414 /ﻫ ـ ق.
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لعلي و�آله يلهج النا�س ب�أ�سمائهم ويعلو
�س�أل �أحد �أحفاد الزبير �أباه :ما ّ
ذكرهم ك ّل يوم؛ فيما ال يلقى �أعدا�ؤهم غير الأفول والزوال ال�سريع مع ك ّل ما
يحيطون به �أنف�سهم من دعايات؟ فقال له ـ ما يقارب هذا الم�ضمون ـ � :إ ّنهم
دَعوا �إلى اهلل و�إلى الحقّ  ،فلم ي�ستطع �أحد �إخفاء ف�ضلهم ،لكنّ �أعداءهم
دعوا �إلى الباطل.
علي  Qفي �سطور التاريخ
•الإمام ّ
وهكذا كان الحال على م ّر الزمن� ،أي �إنّ المف ّكرين الكبار ـ من م�سلمين
وغير م�سلمين ـ يعلنون �إجاللهم لأمير الم�ؤمنين� .Qإذا نظرتم �إلى
�ضحوا وق ّدموا الغالي والنفي�س لأجل �شعوبهم،
الأبطال العظام ا ّلذين ّ
مبجل ومك ّرم عندهم .و�إذا
تالحظون �أنّ ا�سم �أمير الم�ؤمنينّ Q
نظرتم �إلى ال�شعراء والأدباء والف ّنانين ومن ي�ضمرون المح ّبة لبني الإن�سان
تجدونهم �أي�ض ًا يك ّرمون ا�سم �أمير الم�ؤمنين.Q
وخال�صة القول� :إنّ ك ّل من يدر�س تاريخ الإ�سالم ـ �شا ّب ًا كان �أو �شيخ ًا،
عالم ًا كان �أو من العا ّمة ـ وتناهى �إلى �سمعه ا�سم و�أخبار �أمير الم�ؤمنين،Q
ّ
والتعط�ش والوالء له.
ف�سوف ي�شعر بالمح ّبة
في وقتنا الحا�ضر �أُ ّلفت عدّة كتب ـ من قبل ك ّتاب و�أدباء م�صر ّيين ـ عن �أمير
الم�ؤمنين ،Qوكتب الم�سيح ّيون مج ّلدين �أو �أكثر من هذه الكتب ،وهم و�إن
كانوا ال يعتقدون بالإ�سالم � ،اّإل �أ ّنهم يعتقدون ب�أمير الم�ؤمنين.Q
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وهذه من خ�صائ�ص �أمير الم�ؤمنين Qمن بين ال�شخ�ص ّيات
الإ�سالم ّية؛ ولع ّل �سبب ذلك يعزى �إلى �أنّ هذا الرجل العظيم �أنفق ك ّل
وجوده على �أف�ضل وجه في �سبيل الأهداف ال�سامية في مختلف �أدوار
حياته ،وفي جميع الأو�ضاع والظروف ،وفي ك ّل مو�ضع عا�ش فيه.
�شاب يبلغ من العمر
�ضعوا ن�صب �أعينكم �أمير الم�ؤمنين Qوهو ّ
�ست ع�شرة �إلى ت�سع ع�شرة �سنة عندما كان في م ّكة� ،أو في مطلع قدومه
ّ
�إلى المدينة؛ �إذ كان حينها �شاب ًا يبلغ ع�شرين ونيف ًا من ال�سنين ،وانظروا
�إلى المراحل المختلفة لحياة هذه ال�شخ�ص ّية الكبرى ،تروا �أنّ هذا ال�شاب
يم ّثل ـ حق ًا ـ �أف�ضل قدوة لأف�ضل ال�ش ّبان في ك ّل زمان؛ فلم تجذبه �شهوات
ال�شباب والمل ّذات الدنيو ّية والمحا�سن ا ّلتي لها قيمة في نظر ال�شباب ،ولم
تكن ت�ستهويه � اّإل تلك الأهداف الكبرى وال�سامية ا ّلتي ُبعث الر�سولP
من �أجلها ،فك ّل وجوده كان في خدمة هذه الأهداف� ،أ ّما الأمور الأخرى
فكانت م�س�ألة ثانو ّية بالن�سبة �إليه.
�شاب حتّى لحظة واحدة �إلى الدنيا
و�إ ّنه لأمر عظيم ج ّد ًا �أن ال يلتفت ّ
ول ّذاتها ومحا�سنها ،و�أن ُينفق عنفوان �شبابه وطاقاته ون�شاطه واندفاعه ـ
ال�شاب من طراوة وجمال و�إيناع ـ في �سبيل اهلل ,وهذا
�أي ك ّل ما يتح ّلى به
ّ
غاية الإخال�ص ،ولي�س هناك ـ ح ّق ًا ـ ما هو �أ�سمى من هذا.
الحظوا هذا الرجل وقد بلغ �سنّ الكمال والن�ضوج ،وكان يع ّد واحد ًا من
�شخ�ص ّيات مجتمعه ،وهو محترم من قبل الجميع ،ولع ّل �آالف الأ�شخا�ص
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قد �سمعوا الر�سول Pوهو يحمده ويثني عليه .وال �أت�ص ّور �أنّ �أحد ًا من
المح ّدثين الم�سلمين نقل بحقّ �شخ�ص �آخر ما ي�ضاهي ك ّم ًا وكيف ًا الثناء
ا ّلذي ُنقل عن ر�سول اهلل Pب�ش�أن �أمير الم�ؤمنين.Q
الطبيعي �أنّ ف�ضائل �أُ َخ َر قد ُنقلت ب�ش�أن �صحابة �آخرين ،لكن ال
ومن
ّ
�أعتقد �أنّ �أي ًا من المح ّدثين الم�سلمين ـ من � ّأي الفرق الإ�سالم ّية كان ـ قد
نقل ب�ش�أن �أحد ـ غير �أمير الم�ؤمنين Qـ �أحاديث بهذه الكم ّية وبهذه
الكيف ّية وبهذا الم�ضمون.
البديهي �أنّ واحدة من هذه الف�ضائل تكفي لإيقاع الإن�سان في
ومن
ّ
العجب والغرور و َف ْقد االتّزان والخط�أ في اختيار التكليف .ك ّل ه�ؤالء �سمعوا
علي ،Qثم جاءت
النبي Pفي الثناء على ّ
مئات الأحاديث من ل�سان ّ
وعر�ضت ق�ض ّية الخالفة ـ من غير �أن نتناول ق�ض ّية الحقّ
مرحلة االختبار ُ
البديهي �أنّ �أمير الم�ؤمنين Q
والباطل والو�ص ّية وما �إلى ذلك ـ ومن
ّ
كان ي ّدعي الخالفة؛ وهذا م ّما ال ّ
ي�شك فيه �أحد ،ولك ّنه حينما ر�أى �أنّ
إ�سالمي تقت�ضي خروجه من ال�ساحة ،خرج منها.
م�صلحة العالم ال
ّ
�أي �إنّ �أمير الم�ؤمنين Qطوى ك ّل ذلك الثناء والتمجيد والم� ّؤهالت
وك ّل ما كان يراه لنف�سه ،وما �سمعه وما يعرفه �آالف الأ�شخا�ص ،في ملف
الن�سيان الم�ؤ ّقت وو�ضعه جانب ًا.
باق �إلى �أبد
وبطبيعة الحال �إنّ ذلك لم يكن ُين�سى ،وال ُين�سى ،وهو ٍ
الدهر � ،اّإل �أ ّنه� Qأعر�ض عنه� ،أي �إ ّنه ومع ك ّل ما ورد في ح ّقه ومع
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إ�سالمي
ك ّل ما في �شخ�صه من المم ّيزات لأمر الخالفة ورئا�سة العالم ال
ّ
تنحى ـ عند �شعوره بالخطر ـ جانب ًا وقال ما م�ضمونه:
والم�س�ؤول ّية الكبرىّ ،
« َو َط ِفقْتُ �أَ ْر َتئِي َب ْي َن �أَ ْن َ�أ ُ�صو َل ِب َيدٍ َج َّذا َء�َ ،أ ْو َ�أ ْ�ص ِب َر َعلَى َط ْخ َي ٍة َع ْم َيا َء،
ال�صغِي ُرَ ،و َي ْك َد ُح فِيهَا ُم ْ�ؤمِ ٌن َح َّتى َي ْل َقى
يب فِيهَا َّ
َي ْه َر ُم فِيهَا ا ْل َك ِبي ُر َو َي�شِ ُ
ال�ص ْب َر َعلَى هَا َتا �أَ ْح َجىَ ،ف َ�ص َب ْر ُت َوفِي ا ْل َع ْي ِن َق ًذى َوفِي
َر َّبهَ ،ف َر�أَ ْيتُ �أَ َّن َّ
ا ْل َح ْلقِ َ�ش ًجا.(((»...
ولي�س هناك كبح لجماح النف�س �أ�سمى و�أف�ضل و�أبلغ و�أعجب من هذا
ال�سيا�سي المخل�ص ،وللإن�سان العظيم ا ّلذي ال يبغي
بالن�سبة للإن�سان
ّ
اال�ستجابة لأهوائه النف�س ّية.
إ�سالمي ،حينما
وت�ص ّوروا هذا الإن�سان نف�سه في موقع رئا�سة العالم ال
ّ
�أ�صبح زعيم ًا للم�سلمين ،فانهال النا�س عليه وانتخبوه� ،شاء �أم �أبى.
فكان الك ّل ـ ال�صديق والعد ّو والمناف�س وغيرهم ـ بين مبايع وبين َمن
�أعلن عدم معار�ضته ،وه�ؤالء الذين امتنعوا عن البيعة كان عددهم �ضئي ًال
وتنحوا جانب ًا،
ج ّد ًا� ،أربعة �إلى �ستّة �أ�شخا�ص ،لك ّنهم قالوا �إ ّننا ال نعار�ضّ ،
إ�سالمي.
وبايع البق ّية جميع ًا ،و�أ�صبح زعيم ًا لك ّل العالم ال
ّ
إ�سالمي يومذاك؟ �إ ّنه من حدود الهند
�أتعلمون ماذا كان يعني العالم ال
ّ
إ�سالمي �آنذاك,
المتو�سط؛ هذا هو العالم ال
�إلى �ضفاف البحر الأبي�ض
ّ
ّ
ي�ضم العراق وم�صر وال�شام وفل�سطين و�إيران وغيرها� ،أي لع ّله
حيث كان ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص  ،31خ.3

34

الإم�� � � � � � � � � � � � � � ��ام ع� � � � � �ل�� � � � � ّ�ي Q

كان رئي�س ًا لن�صف العالم المعمور �آنذاك ،وب�سلطة تا ّمة.
وكانت معي�شة �أمير الم�ؤمنين Qوزهده ا ّلذي �سمعتم به ،يتع ّلق
بهذه الفترة ,فالحياة الجميلة ول ّذاتها ورغدها وجمالها وغيرها من الأمور
ـ ا ّلتي يكفي واحد منها ال�ستمالة �شخ�ص ّيات كبرى وا�ضطرابها في بوتقة
ذلك االختبار وانزالقها وخروجها عن ال�صراط ـ لم ت�ستطع ب�أجمعها �أن
توقع �أمير الم�ؤمنين Qفي مهاوي ّ
ال�شك واال�ضطراب حتّى لحظة
واحدة؛ ناهيك عن �أن تميله عن ال�صراط.
لقد �أثبت هذا الإن�سان الكبير �أ ّنه �أقوى عزم ًا و�شكيمة من ك ّل عوامل الإغواء.
وهذه هي معاني العظمة ،وهذه هي العنا�صر ا ّلتي خ�ضعت لها الأجيال والتاريخ
وبنو الإن�سان والمجتمعات ,ولو رام �أحد الإن�صاف لما �أمكنه الع�صيان والتم ّرد
على مثل هذه ال�شخ�ص ّية؛ بل �إنّ القلوب تخ�ضع له طواعية.
�إنّ َمن كانت لديه ر�شحة ِمن �سجايا �أمير الم�ؤمنين  ،Qب�إمكانه
�أن يتف ّوق على الكثير من �أنماط الزيغ والنوازع الداخل ّية والخارج ّية؛
فهذا الإمام الكبير ا ّلذي ر�أيتموه ،كان من �أعظم ال�شخ�ص ّيات في عالمنا
بال�ضعة ,وحتّى ُوالته ،فبما �أ ّنهم كانوا يحملون
المعا�صر بحيث ت�شعر �أمامه ِ
معهم ا�سم الإمام ،ف�إ ّنهم �أينما ح ّلوا كانوا يرغمون الطغاة والأكابر
و�أ�صحاب الق ّوة في العالم على الخ�ضوع والتوا�ضع.

الف�صل الثاني:

علي Q
قدوتنا الإمام ّ
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ّ
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مثلنا األعلى

�إمامنا الكبير ـ
الخميني{ ـ قد ا�ستطاع �أن يغر�س في ذاته جزء ًا
ّ
وجانب ًا من معدن الجمال والإخال�ص لذلك الرجل الف ّذ.
وهذا الجزء ا ّلذي نتح ّدث عنه بالغ العظمة طبع ًا � ،اّإل �أ ّنه �ضئيل ،وال يكاد
يم ّثل � اّإل قطرة من المحيط المترامي ل�شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين ،Qو�إن
كان بح ّد ذاته كبير ًا وكثير ًا ج ّد ًا.
تتي�سر معرفة �أمير الم�ؤمنين Qبهذه الطريقة ،وال
�أعزّائي ،ال ّ
يمكن ذلك.
نعم ,للإن�سان �أن ي�ست�شعر �شيئ ًا عنه Qعن طريق هذه المقارنات؛
ال�سجاد � Qأجاب �أحد �أ�صحابه حينما �س�أله :يا بن ر�سول اهلل
فالإمام ّ
لماذا تحمل نف�سك على هذه الم�ش ّقة وتكثر من الزهد والعبادة؟ فما ا ّلذي
يجعلك تحر�ص على ك ّل هذا الزهد والعبادة؟ فلو رحمت نف�سك وج�سدك!
ال�سجاد Qوقال (ما معناه)�« :أال قارن بيني وبين �أمير
فبكى الإمام ّ
الم�ؤمنين ،Qوانظر �أين �أنا و�أين �أمير الم�ؤمنين»(((ُ .انظروا؛ فهذا
كالم زين العابدين.Q
�شخ�ص ّية الإمام ال�سجاد Qمن ال�شخ�ص ّيات النادرة ،ال �أ ّنها نادرة
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،1ص  ،92باب  ،20ت�أ ّكد ا�ستحباب الج ّد واالجتهاد في العبادة.
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في العمل فح�سب ،و�إ ّنما هي نادرة في الفكر �أي�ض ًا؛ �إ ّنه �شم�س �ساطعة ال
يمكن لأحد النظر �إلى �شعاعها � اّإل عن بعد .وهو حينما ينظر �إلى �أمير
الم�ؤمنين Qينظر �إليه بعين التعظيم والإجالل ا ّلتي ينظر بها طفل
�صغير �إلى بطل عمالق .هذا هو �أمير الم�ؤمنين Qوهذه عظمته.
�أعزائي� ،إنّ الجانب ا ّلذي يعنيني ويعنيكم هو هذا البعد من الق�ض ّية،
وهو �أنّ اتّباع هذا الرجل ال يتح ّقق بمج ّرد الكالم ،فلو كنتم في �ساحة
الحرب وت�ؤ ّكدون على الدوام �أنّ فالن ًا هو قائدنا ،وتعلنون دوم ًا طاعتكم
له ،ولكن حينما يدعوكم ذلك القائد لال�صطفاف ال ت�ستجيبون ،وعندما
ي�أمركم بالتد ّرب ال ت�أتمرون ،وي�أمركم بالهجوم فتعر�ضون ،ف�أ ّية قيادة
هذه؟ لي�س هذا قائدكم؛ فالإن�سان يمار�س مثل هذا ال�سلوك مع عد ّوه ومع
الإن�سان الغريب.
علي ،Qو�إ ّنا
�أمير الم�ؤمنين Qموالنا و�إمامنا وقائدنا ،ونحن �شيعة ّ
نفتخر بهذا :ولو �أنّ �أحد ًا ذكر ا�سم �أمير الم�ؤمنين Qبقليل من التعظيم،
امتلأت قلوبنا غيظ ًا عليه� ،إذ ًا ال ب ّد �أن يكون لهذا ت�أثير في حياتنا.
ال نقول نكون ك�أمير الم�ؤمنينQ؛ فالإمام ال�سجاد Qقد قال �إ ّنه
غير قادر على العمل ك�أمير الم�ؤمنين ،(((Qو�أمير الم�ؤمنين Qنف�سه
قال�« :أَ َال َو�إِ َّن ُك ْم َال َت ْق ِد ُرو َن َعلَى ذل َِك»((( ,ولمن قال �أمير الم�ؤمنين Qهذا
الكالم؟ قاله لعثمان بن حنيف مع ك ّل ما له من عظمة� ،إ ّنك ال تقدر على مثل ما
((( و�سائل ال�شيعة ،ج ،1باب « :20من يقوى على عبادة علي بن �أبي طالب .»Q
((( نهج البالغة ،كتاب 45 :من كتاب له � Qإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري وهو عامله على الب�صرة.
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�أعمل .وهذا من الوا�ضح .ولكن �سيروا على الأقل في ذلك االتجاه ،وعلى ذلك
الطريق ،وفي ذلك الم�سار .وهذا واجب .ف�إذا ما �أردتم �أن تكونوا في خندق
�أمير الم�ؤمنين Qف�إنّ �أبرز ما تم ّيز به  Qفي عهد حكومته ـ والذي
االجتماعي ،والأخرى
يرتبط بحا�ضري وحا�ضركم ـ خ�صلتان� :إحداهما العدل
ّ
الزهد في الدنيا.
�أعزّائي هذان الأمران يجب �أن نرفعهما كال َع َلم في مجتمعنا .العدالة
االجتماع ّية هي �أن تكون نظرة الحكومة �إلى جميع �أبناء ال�شعب مت�ساوية،
و�أن يكونوا �سوا�سية �أمام القانون ،وفي االمتيازات ،وفي التعامل.
البديهي �أنّ لك ّل �إن�سان �أ�صدقاء و�أقارب ،لهذا ف�إنّ العالقات لي�ست
من
ّ
مت�ساوية مع الجميع .فال�شخ�ص الم�س�ؤول ـ من دون فرق بين �أن يكون
م�س�ؤو ًال عن دائرة �أو موظف ًا �صغير ًا� ،أو كان حجم م�س�ؤول ّيته كبير ًا �أ ْو ال؛
فالجميع �سوا�سية ـ له �صلة ب�شخ�ص ،ولي�س له �صلة ب�شخ�ص �آخر ،ال نريد
�أن نقول هذا ,ولكن نق�صد �أن يكون ال�سلوك والتعامل قانون ّي ًا� ,أي حينما
تكون ث ّمة امتيازات ،ومن �ش�أن الحركة والنظرة والإ�شارة من الم�س�ؤول �أن
تكون ذات �أثر ،يجب هنا �أن يكون الجميع �سوا�سية .يجب �أن ي�شعر الجميع
إ�سالمي ب�شكل مت�سا ٍو ,طبع ًا بع�ضهم
ب�أنهم ينتفعون من خيرات النظام ال
ّ
يق�صر ،وبع�ضهم الآخر يظلم
يتم ّيز بالك�سل وال يالحق العمل ،وبع�ضهم ّ
نف�سه ،ه�ؤالء ح�سابهم على حدة.
�أ ّما معنى العدالة االجتماع ّية فهو �أن تط ّبق جميع القوانين والمق ّررات
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خا�ص
على �أفراد المجتمع عا ّمة ,و�أن ال يح�صل بع�ض النا�س على امتياز ّ
من غير �سبب .هذا هو معنى العدالة االجتماع ّية ،وهذا ما فعله �أمير
الم�ؤمنين .Qوهو ال�سبب ا ّلذي جعل بع�ض النا�س يعادي ،بل يخرج
ويقاتل �أمير الم�ؤمنين.Q
النجا�شي ـ ا ّلذي نظم ك ّل تلك الأ�شعار بحقّ
حينما تع ّدى ذلك ال�شاعر ـ
ّ
�أمير الم�ؤمنين Qو�ض ّد �أعدائه ،حدود اهلل في �شهر رم�ضان� ،أقام
عليه �أمير الم�ؤمنين Qح ّد اهلل ،مذ ّكر ًا �إياه� :إ ّنك تع ّديت على حدود
اهلل ,وكان ذلك الرجل قد �شرب الخمر في نهار �شهر رم�ضان علن ًا ـ فكان
ذنبه �شرب الخمر وهتك حرمة �شهر رم�ضان �أي�ض ًا ـ فجاءه جماعة وقالوا:
«يا �أمير الم�ؤمنين � ّإن هذا الرجل َ
نظم بحقك الكثير من الأ�شعار ،وهو
يعلن لك الوالء ،و� ّإن �أعداءك قد بالغوا في �إغرائه فلم ي�ستجب لهم،
فاحتفظ به» ,فقال لهم ما م�ضمونه« :نعم ،ليب َق ،ولك ّنني �أقيم ح ّد اهلل
عليه» ,و�أقام عليه الح ّد؛ فالتحق النجا�شي بمعاوية((( ,هكذا كان يتعامل
�أمير الم�ؤمنين Qمع �أحكام اهلل ومع حدود اهلل.
لكن ومن جهة �أخرى جاء رجل �إلى �أمير الم�ؤمنين Qف�أق ّر بال�سرقة،
فقال له� :أتقر�أ �شيئ ًا من القر�آن؟ قال :نعم� ،سورة البقرة ,فقال له �أمير
الم�ؤمنين« :Qقد وهبت يدك ل�سورة البقرة»(((.
(((	�إنّ النجا�شي ال�شاعر �شرب الخمر في �شهر رم�ضان فحدّه �أمير الم�ؤمنين� Qأقامه في �سراويل ف�ضربه ثمانين ثم
زاده ع�شرين �سوط ًا وقال :هذا لجر�أتك على ربّك و�إفطارك في �شهر رم�ضان فغ�ضب ولحق بمعاوية  -بحار الأنوار،
العالمة المجل�سي ،ج � ،33ص .273
((( و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج � ،28ص .41
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فيدك ا ّلتي يجب �أن تقطع وهبتها لك مقابل �سورة البقرة ،فاذهب.
لم يكن هذا التمييز عبث ًا؛ و�إ ّنما لأجل �سورة البقرة ،وتكريم ًا للقر�آن.
حينما تعر�ض الأ�صول والقيم والمعايير لم يكن �أمير الم�ؤمنين Qيعير
ال�شرعي
اهتمام ًا لأحد؛ فحينما ف�سق ذلك الرجل وفجر �أقام عليه الح ّد
ّ
لف�سقه وفجوره ،ولم ينظر �إلى �أنّ هذا الرجل قد �أ�سدى �إليه خير ًا ،ولك ّنه
تغا�ضى عن �إقامة ح ّد ال�سرقة لأجل القر�آن .هذا هو �أمير الم�ؤمنين.Q
�أي �إ ّنه ي�سير مئة بالمئة وفق ًا للمعايير والقيم الإله ّية وال �شيء �سواها.
والقول الم�أثور «� ّإن علياً ُقتل في محراب عبادته ل�شدّة عدله» وال �أعلم
قائله على وجه الد ّقة ،قول �صحيح؛ فعدالة �أمير الم�ؤمنين Qجعلت
�أ�صحاب النفوذ ال يطيقون عدله.
لعلي Qبموا�صلة
ولع ّل بع�ضهم يقول الآن� :إنّ العدالة ا ّلتي لم ت�سمح ّ
حكومته المباركة ،كيف تريدون تطبيقها اليوم؟ �أقول :يجب تطبيق ما
نقدر عليه وما نطيقه.
�إ ّننا ال ن ّدعي وجوب تطبيق العدالة مثل �أمير الم�ؤمنين ،Qبل نقول
يجب تطبيق ما يقدر م�ؤمن الع�صر على تطبيقه .وهذا القدر من العدالة
ا ّلذي يمكن تطبيقه ويجب تطبيقه� ،إذا اتّخذ طابع ًا ثقاف ّي ًا و�أدرك النا�س
معنى العدالة� ،سيكون حينها قاب ًال للتح ّمل .جماهير الأ ّمة كانت تحلو
لها عدالة �أمير الم�ؤمنين ،Qولم تكن كارهة لها� ،إ ّنما ا ّلذي �ساءته
علي � Qأ�صحاب النفوذ.
عدالة ّ
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وال�سبب ا ّلذي �أعانهم على انك�سار �أمير الم�ؤمنين Qوم ّكنهم من
�إيجاد تلك الحالة في معركة �ص ّفينّ ،ثم قتله ،وال�سبب ا ّلذي ملأ قلب �أمير
الم�ؤمنين Qقيح ًا ،هو �أنّ قدرة التحليل كانت �ضعيفة لدى النا�س،
والمتن ّفذون ي�ؤ ّثرون على �أفكارهم .يجب ت�صحيح قدرة النا�س على الفهم
ال�سيا�سي في المجتمع ،لي�صير بالإمكان
والإدراك ،ورفع م�ستوى الإدراك
ّ
تطبيق العدالة.
•زهد �أمير الم�ؤمنين Q

من �أبرز المعالم في نهج البالغة هو الزهد .والزهد ا ّلذي طرحه
لمر�ض كان يعاني منه المجتمع
�أمير الم�ؤمنين �آنذاك� ،إ ّنما طرحه كعالج ٍ
إ�سالمي.
ال
ّ
لقد ذكرت ذلك مرار ًا ،واليوم يجب �أن نقر�أ نف�س �آيات الزهد تلك.
وحينما كان �أمير الم�ؤمنين Qيقول« :ال تغ ّركم محا�سن الدنيا
و�إغراءاتها» ،كان الكثير من النا�س ال يح�صلون على تلك المل ّذات؛ بل لع ّل
�أكثر النا�س كانوا على هذه ال�شاكلة .فخطاب �أمير الم�ؤمنين Qمع
التو�سع وتنامي
�أولئك ا ّلذين �أغنتهم الفتوحات  -و�أ�صبحوا خالل �سنوات ّ
ق ّوة الإ�سالم الدول ّية ،على درجة من الثراء واالمتيازات  -لهجته التحذير
من �سوء العاقبة وخ�سران الآخرة.
نحن عندما نتح ّدث عن الزهد ،ونحاول �أن ُنلفت الأنظار �إليه ،ال يقال
لنا� :إنّ �أكثر النا�س ال يملكون هذه الأ�شياء ا ّلتي تتح ّدثون عنها؛ بل خطابنا
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مع الأثرياء ا ّلذين فتحت لهم مل ّذات الدنيا �أح�ضانها فا�ستطاعوا بلوغ تلك
المل ّذات بطرق الحرام ،ثم بعد ذلك مع من ا�ستطاع بلوغ المل ّذات من
طرق الحالل.
�إنّ الورع والنقاء واجتناب الحرام ،والتقوى ،هي �أرفع و�أوجب �أنواع
الزهد البتّة � ،اّإل �أنّ الزهد في اللذات المح ّللة له مرتبة رفيعة �أي�ض ًا؛ نعم،
َ
مخاطبوه �أق ّل �أفراد ًا.
واليوم هو ذلك اليوم ،مع التفاوت في ظروف الزمان والخ�صائ�ص
التاريخ ّية لك ّل ع�صر ،وعلى من ت�صل �أيديهم �إلى الرغد والنعيم والمل ّذات
والرفاه المتزايد للحياة� ،أن ي�ضعوا كلمات �أمير الم�ؤمنين Qفي
الزهد ن�صب �أعينهم .وال ّ
�شك في �أنّ هذا الخطاب �أ�ش ّد و�أبلغ مع �أ�صحاب
يعم َمن ال من�صب وال م�س�ؤول ّية حكوم ّية له ـ �أي�ض ًا ـ ولكن
الم�س�ؤول ّيات ،وهو ّ
ب�شكل �أ�ضعف؛ ف�أولئك �أولى به.
إ�سالمي ا ّلذي ُتحدق به ك ّل هذه المخاطر ،وك ّل
ولو �أنّ مجتمعنا ال
ّ
ه�ؤالء الأعداء ،و�ضع هذه التو�صيات ن�صب عينيه و�أوالها االهتمام الالزم
و�أعطاها �صيغة ثقاف ّية ،و�أدرك ك ّل هذا وتح ّدث فيه وطا َلب به ،فلن ي�ؤ ّدي
تطبيق مثل هذه العدالة ومثل هذا الزهد �إلى �إيجاد �أ ّية مخاطر على النظام
إ�سالمي �أبد ًا ،بل �إ ّنها تجعله �أكثر ق ّوة و�صالبة.
ال
ّ
لقد�أوقد�أميرالم�ؤمنينQهذينالم�شعلينلي�ضيءك ّلالتاريخ,وا ّلذين
علي ،ودر�س
علي ،وذكر ّ
يتم ّردون �سيلحقون ال�ضرر ب�أنف�سهم ،ويبقى ا�سم ّ
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علي Qعلى مدى التاريخ ال يطاوله الن�سيان ،و�سيبقى على الدوام(((.
ّ
•جوانب �أخرى من �صفات الإمام �أمير الم�ؤمنينQ

قد تح ّدث عن �أمير الم�ؤمنين  Qالخطباء والكتّاب والمفكرون
وال�شعراء والنادبون والمادحون لأهل البيت ،Rوجميع الم�سلمين من
ال�شيعة وغيرهم ،وغير الم�سلمين ُقرابة �ألف و�أربعمائة �سنة ،و�سي�ستم ّر
الحديث عنه � Qإلى �أبد الدهر � ،اّإل �أنّ دائرة الكالم حول هذ ِه
ال�شخ�ص ّية العظيمة من االتّ�ساع بدرجة �أ ّنه لو دخلنا من �أ ّية زاوية لوجدنا
�أ�شيا ًء غير مذكورة.
َ
المخاطب بجميع حقائقه ويقال له :هذا هو
فلي�س بالإمكان �إحاطة
�أمير الم�ؤمنين.Q
نعم بالإمكان الدخول من �أبعاد مختلفة وبيان �شيءٍ حول هذا ال�شخ�ص
العظيم بمقدار ما تَ�س ُعه همتنا وفهمنا وب�صيرتنا.
ف ّكرت فر�أيت �أ ّنه ربما �أمكن العثور على مئة �صفة ـ ذكر التعبير بالمئة
بع�ض الكبار �أي�ض ًا في بع�ض الروايات ـ وخ�صو�ص ّية في �أمير الم�ؤمنين ،Q
�سوا ًء الخ�صو�ص ّيات المعنو ّية كالعلم والتقوى والزهد والحلم وال�صبر
وخ�صو�ص ّياته النف�س ّية� ،أم خ�صو�ص ّياته ال�سلوك ّية ككونه �أب ًا وزوج ًا ومواطن ًا
ومقات ًال وقائد ًا وحاكم ًا� ،أم خ�صو�ص ّياته في معا�شرة النا�س ك�إن�سان متوا�ضع
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /13 :رجب1417 /ﻫ.ق.
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وقا�ض .فربما �أمكن ع ُّد مئة �صفة من هذا النوع
وعادل ومد ّبر ل�ش�ؤون النا�س ٍ
لأمير الم�ؤمنين  ،Qولو �أمكن ل�شخ�ص بيان هذ ِه المئة �صفة ببيان �شامل
وبليغ لأمكنه �إجما ًال عر�ض �صورة كاملة تقريب ًا عن �أمير الم�ؤمنين.Q
غير �أنّ دائرة هذ ِه ال�صفات �أي�ض ًا من االتّ�ساع بحيث تحتاج ك ّل واحدة
منها �إلى كتاب واحد على الأقل.
ن�أخذ �إيمان �أمير الم�ؤمنين  Qكمثال.
�إنَّ الخ�صو�ص ّية ا ّلتي �أريد التح ّدث عنها و�س�أذكرها فيما بعد لي�ست
هي الإيمان  � -اّإل �أنّ �أمير الم�ؤمنين  Qكان �إن�سان ًا م�ؤمن ًا� ،أي �إنّ الفكر
والإيمان واالعتقاد كان را�سخ ًا في �أعماق وجوده ،فب� ّأي �شيء يمكننا �أن
نقي�س هذا الإيمان حتّى تتج ّلى عظمة �إيمان �أمير الم�ؤمنين  ،Qوبناء ًا
على ما نقل عنه � Qأ ّنه قال« :لو ك�شف لي الغطاء ما ازددت يقيناً»(((،
�أي لو �أزيحت ُحجب الغيب وتم ّكنت من م�شاهدة الذات المق ّد�سة للباري
تعالى والمالئكة والج ّنة وال ّنار وكل ما ذكرته الأديان عن الغيب وملكوت
هذا العالم بهذ ِه العين البا�صرة لما زاد يقيني على ما هو عليه� ،أي �إنّ هذا
اليقين كيقين من �شاهد جميع الحقائق بعينه.
هذا الإيمان ا ّلذي يقول عنه ال�شاعر العربي:
�أ�������ش������ه������د ب����������اهلل ل�����ق�����د ق����������ال ل���ن���ا
ل��و �أ ّن �إي���م���ان جميع ال��خ��ل��ق م ّمن
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ابن �شهر �آ�شوب ،ج � ،2ص .38

م���ح��� ّم���د وال�����ق�����ول م���ن���ه م����ا خ��ف��ى
���س��ك��ن الأر��������ض وم����ن ح���� َّل ال�����س��م��ا

46

ي���ج���ع���ل ف������ي ك����� ّف�����ة م������ي������زان ل��ك��ي

الإم�� � � � � � � � � � � � � � ��ام ع� � � � � �ل�� � � � � ّ�ي Q

�����ي م�����ا وف����ى
ي�����وف�����ي ب������إي�����م�����ان ع�����ل ّ

�أو ال�سابقة �إلى الإ�سالم مث ًال �إذ �آمن في �صغره وارت�ضى هذا الطريق و�سلكه
بك ّل كيانه ح ّتى اللحظة الأخيرة ،وهذا �شيء ال يمكن بيانه في ب�ضع كلمات.
وعلى ك ّل حال فجميع هذه الأبعاد �أبعاد عظيمة ووا�سعة.
وقد �شاهدنا كثير ًا من العظماء وتع ّرفنا �إليهم �أو قر�أنا �سيرهم في
ج�سدهم الإن�سان ب�شكل �صحيح ف�سوف
الكتب وهم من العظمة بمكان لو ّ
ي�شعر حق ًا بال�ض�آلة �أمامهمَ ،وم َثل ُه في ذلك كمن يرفع ر�أ�سه �إلى ال�سماء
وي�شاهد القمر وكوكب الزهرة والم�شتري ،فكم هي كبيرة ومرتفعة هذ ِه
الكواكب وكم هي ّ
و�ضاءة ،غير �أنّ عيوننا القا�صرة وال�ضعيفة عاجزة عن
فهم الفرق بين هذا الكوكب ا ّلذي يحمل ا�سم الم�شتري �أو الزهرة وبين
ذلك الكوكب ا ّلذي ال ُي�شاهد � اّإل بوا�سطة الأجهزة الفن ّية والتل�سكوبات
الدقيقة ,ويقال �إ ّنها تبع ُد عنا ماليين ال�سنين ال�ضوئ ّية وت�شكل مجر ًة
وحدها ،وكم هي بعيدة عنه ،فكالهما يبدو كوكب ًا وكالهما تراه �أعيننا في
الليل �شاخ�ص ًا في ال�سماء.
بمكان ال
ولكن �أين هذا من ذاك؟ فنحن عن تلك العظمة من البعد
ٍ
يمكننا معه �أن نفهم الفرق ب�شكل �صحيح بين �أمير الم�ؤمنين  Qوبين
العظماء والكبار في التاريخ والإ�سالم والكتّاب والعلماء وفي ك ّل المواطن
التاريخ ّية والب�شر ّية.
�إنّ �أمير الم�ؤمنين  Qحقيقة مذهلة ،والإ�شكال في الم�س�ألة يبد�أ

ق � ��دوت� � �ن � ��ا الإم� � � � � � ��ام ع� � �ل � � ّ�ي Q

47

علي بن �أبي طالب ،Qوعلينا �أن نقتدي
من �أننا و�إ ّياكم ُنع ّد من �شيعة ّ
به ،فلو جهلنا �شيئ ًا من �أبعاد �شخ�ص ّيته ف�سيحدث خلل في هو ّيتنا.
ف�أحيان ًا ال ي ّدعي الإن�سان �شيئ ًا � ،اّإل �أننا ن ّدعي ذلك ال�شيء ونريد �أن
نكون علو ّيين.
فنحن ال�شيعة في الدرجة الأولى ,والم�سلمون من غير ال�شيعة في
الدرجة الثانية ،نواجه هذه الم�شكلة .طبع ًا جميع الم�سلمين يق ّرون
ب�أمير الم�ؤمنين  ،Qغير �أنّ ال�شيعة ينظرون �إلى هذا الرجل ال�شامخ
خا�صتين.
ويعرفونه بكيف ّية وعظمة ّ
علي Q
•�شجاعة الإمام ّ

ال�شجاعة �صفة عظيمة وم�ؤ ّثرة ،و�أثر ال�شجاعة في �ساحة القتال هو �أن
ال يخ�شى الإن�سان المخاطر ويخو�ض غمار الهول ويبذل جهده وينت�صر
على العدو ،والنا�س يفهمون هذا الجانب من ال�شجاعة.
ولكن لل�شجاعة مواطن �أخرى غير �ساحة الحرب ،ويكون �أثر ال�شجاعة
أهم منه في �ساحة الحرب ،كما في مجاالت الحياة ،وتقابل الحقّ
هناك � ّ
مع الباطل ،و�ساحة المعرفة وتبيين الحقائق و�ساحة المواقف ا ّلتي تعر�ض
للإن�سان طيلة حياته ،ف�أثر ال�شجاعة يظهر في هذ ِه المواطن.
فال�شجاع هو ا ّلذي حينما يرى الحقّ يتبعه وال يخ�شى �شيئ ًا وال يحول
دونه محذور وال تحول دونه الأنان ّية وال عظمة جبهة العدو ،و�أ ّما غير
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ال�شجاع فال نقول �إ ّنه ال ينت�صر على العدو فح�سب ،بل �أحيان ًا قد يتداعى
بناء الحقّ بانعدام �شجاعة الفرد �إذا كان ذا منزلة ومكانة في المجتمع.
هذ ِه هي حقيقة ال�شجاعة.
ف�أحيان ًا على �أثر عدم �شجاعة فرد ينقلب حقّ �إلى باطل ،و�أحيان ًا على
�أثر عدم �شجاعة �شخ�ص كان ينبغي له ّ
التدخل ينقلب باطل �إلى حقّ  ,هذ ِه
�شجاعة �أخالق ّية واجتماع ّية و�شجاعة في واقع الحياة ،وهذ ِه ال�شجاعة
�أ�سمى من ال�شجاعة في �ساحة القتال.
كان �أمير الم�ؤمنين  Qمن �أ�شجع ال�شجعان في �ساحة الحرب ،فلم
ِّ
فق�صته في حرب الخندق معلومة
يول العدو ظهره �أبد ًا ولي�س هذا بالقليلّ ،
ق�صته في فتح خيبر ،وفي وقعة
حيث تقدّم عندما تخاذل الجميع ،كذلك ّ
وحنين ،وك ّل واحدة من هذه الوقائع لو نظرتم �إليها تجدون �أمير
بدر و�أُحد ُ
الم�ؤمنين  Qـ وله من العمر في بع�ضها � 24سنة وفي بع�ضها � 25سنة ،وفي
بع�ض المواطن � 30سنة ـ قد ن�صر الإ�سالم وهو �شاب لم يتجاوز العقد الثالث
يخت�ص بالحرب.
ب�شجاعته في ميادين القتال وخلق تلك الأعاجيب ،وهذا ّ
ولك ّنني �أقول :يا �أمير الم�ؤمنين ،يا حبيب اهلل �إنّ �شجاعتك في ميادين
الحياة �أكثر بكثير من �شجاعتك في �ساحة الحرب ،وذلك منذ �صغرك
فق�ض ّية ال�سبق �إلى الإ�سالم ـ ا ّلتي ذكرتها ـ وا ّلتي ل ّبيت فيها الدعوة حين
رف�ضها الجميع ولم يجر�ؤ �أحد منهم ،هي ق�ض ّي ُة �شجاع ٍة.
طبع ًا خذوا بنظر االعتبار حادثة كهذه حيث يمكن �أن تكون مثا ًال من
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�أبعاد مختلفة لخ�صو�ص ّيات مختلفة � ،اّإل �أ ّننا الآن ننظر �إليها من زاوية
�شجاعة هذا العمل.
النبي الأكرم Pدعوته في مجتمع كانت جميع العوامل فيه
طرح ّ
تناه�ض هذ ِه الدعوة ،فجهل النا�س وحم ّيتهم ،و�شرف الأ�شراف الم�سيطرة
على النا�س تقف بوجه هذه الدعوة.
ف� ّأي نجاح يمكن �أن تطمح �إليه دعوة كهذه في المجتمع؟
النبي الأكرم Pبطرح مثل هذه الدعوة }ﭿﮀ
قام
ّ
ﮁ{((( .في البداية عمد الأعمام المتك ّبرون و�أ�صحاب الر�ؤو�س
المليئة بالع�صب ّية والغرور والعنجه ّية وغير المذعنة للحقّ وال�ساخرة بك ّل
كالم متين في الدنيا ،عمدوا �إلى اال�ستهزاء وال�سخرية ،مع �أ ّنه كان جزء ًا
منهم وكانت عندهم ع�صب ّية تجاه ال ِعرق ،فجميع النا�س �آنذاك كانوا
كذلك ،ف�أحيان ًا يقتتلون ع�شر �سنوات انت�صار ًا لقريب لهم.
ولك ّنه عندما حمل هذا القريب هذا الم�شعل بيده زوى الجميع �أعينهم
و�صرفوا وجوههم ولم يحتفلوا به و�أهانوه وح ّقروه و�سخروا منه.
وهنا قام هذا الغالم وقال�« :أنا يا ر�سول اهلل».
طبع ًا كان قد �آمن قبل ذلك � اّإل �أ ّنه هنا �أعلن �إيمانه ،و�أمير
الم�ؤمنين  Qهو ذلك الم�ؤمن ا ّلذي لم يكن �إيمانه م�ستور ًا �أبد ًا طيلة
ثالث ع�شرة �سنة من بداية البعثة � اّإل في الأيام القليلة الأولى ،فقد �أخفى
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.214 :
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الم�سلمون �إيمانهم لع ّدة �سنوات � ،اّإل �أنّ الجميع كانوا يعرفون ب�أنّ �أمير
الم�ؤمنين  Qقد �آمن منذ البداية.
ج�سدوا هذا الأمر في �أذهانكم ب�شكل �صحيح ،ففي الوقت ا ّلذي ُيمار�س
ّ
فيه الجيران وكبار المجتمع الإهانات والت�ضييق� ،إذ ي�سخر ال�شاعر
ويوجه الحقير وال�سافل الإهانات ،يقف الإن�سان و�سط
والخطيب
ّ
والثريّ ،
أ�شم معلن ًا:
هذ ِه الأمواج الجارفة والمعار�ضة �شامخ ًا �صلب ًا كالجبل ال ّ
عرفت اهلل ،وعرفت هذا الطريق و�أ�ص ّر عليه ,فهذه هي ال�شجاعة ،وقد
النبي.P
ّ
تج�سدت هذ ِه ال�شجاعة في م ّكة والمدينة وفي مبايعة ّ
النبي الأكرم Pع ّدة مرات وفي ع ّدة منا�سبات �إلى �أخذ
فقد عمد ّ
البيعة ،و�إحدى تلك البيعات وربما �أ�صعبها هي بيعة ال�شجرة (بيعة
الحديبية(((.
الر�ضوان) في حادثة ُ
النبي الأكرم Pذلك الألف وب�ضع
فعندما ازداد الموقف حرج ًا جمع ّ
مئات من ا ّلذين تح ّلقوا حوله ـ على ما هو مذكور في كتب التاريخ ونقله
الجميع ــ قائ ًال« :تبايعوني على الموت وعدم الهزيمة و�أن تحاربوا ح ّتى
الن�صر �أو القتل».
((( بيعة الر�ض ��وان� ،أو بيعة ال�ش ��جرة :في �سنة �سبع من الهجرة ا�ستنفر ر�سول اهلل � Pأ�صحابه للعمرة فخرج معه �ألف
وثالثمائة� ،أو �ألف و�س ��تمائة ،ومعه �س ��بعون بدنة ،وقال :ل�ست �أحمل ال�س�ل�اح� ،إ ّنما خرجت معتمر ًا .و�أحرموا من ذي
الحليفة ،و�س ��اروا ح ّتى دنوا من الحديبية على ت�س ��عة �أميال من م ّكة ،فبلغ الخبر �أهل م ّكة فراعهم ،وا�س ��تنفروا من
�أطاعهم من القبائل حولهم وقدّموا مائتي فار�س عليهم خالد بن الوليد �أو عكرمة بن �أبي جهل ،فا�س ��تع ّد لهم ر�س ��ول
اهلل  Pوقال� :إنّ اهلل �أمرني بالبيعة .ف�أقبل النا�س يبايعونه على �أ ّال يفرّوا ،وقيل :بايعهم على الموت ،و�أر�سلت قري�ش
وفدا للمفاو�ض ��ة ،فلمّا ر�أوا ذلك تهيّبوا و�صالحوا ر�سول اهلل  .Pالم�صدر :كتاب معالم المدر�ستين لل�سيد مرت�ضى
الع�سكري ،ج� ،1ص .155
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النبي Pلم ي�أخذ مثل هذ ِه البيعة من
و�أت�ص ّور بح�سب الظاهر �أنّ
ّ
الم�سلمين في مو�ضع �آخر غير هذا المو�ضع .وكان في هذ ِه الجماعة
مختلف النا�س وكان فيهم �ضعاف الإيمان �إذ يذكرون بع�ض الأ�سماء �أي�ض ًا
وفيهم حتّى من المنافقين في هذ ِه البيعة.
و�أ ّول من بايع ر�سول اهلل Pهو هذا ال�شاب اليافع ا ّلذي له من العمر
ع�شرون �سنة ون ّيف ،فرفع يده وقال�« :أبايعك على الموت» ،وبعد ذلك
ت�شجع الم�سلمون وتق ّدموا وبايعوا واحد ًا بعد الآخر ,وحتّى الذين لم يرغبوا
ّ
في ذلك ّ
ا�ضطروا �إلى المبايعة }ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ .((({...وهذ ِه �شجاعة.
إن�ساني كان
ففي حياة ّ
النبي� Pأينما وجد مو�ضع لإظهار الجوهر ال ّ
هذا العظيم يتق ّدم ،فكان ال�س ّباق في ك ّل ال�صعاب.
جاء رجل �إلى عبد اهلل بن عمر ليتح ّبب �إليه ،وقال� :أنا �أبغ�ض عل ّي ًا ,وكان
يرى �أنّ ه�ؤالء عائل ّي ًا ال يح ّبون علي ًا ،Qفقال له عبد اهلل بن عمر�« :أبغ�ضك
اهلل� ،أتبغ�ض رج ً
ال �سابقة من �سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟»(((.
علي ال�ساطع في
هذا هو �أمير الم�ؤمنين  Qالعظيم .هذا هو ّ
التاريخ .هذ ِه هي ال�شم�س ا ّلتي �سطعت لع ّدة قرون وتزداد �سطوع ًا يوم ًا بعد
إن�ساني كان هذا الرجل العظيم حا�ضر ًا
يوم .ف�أينما لزم وجود الجوهر ال ّ
((( �سورة الفتح ،الآية.18 :
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ابن �شهر �آ�شوب ،ج � ،١ص .٢٨٨
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هناك حتّى �إذا لم يكن معه �أحد ،فقد كان يقول« :ال ت�ستوح�شوا في طريق
الهدى لق ّلة �أهله»((( ،وكان هو �أي�ض ًا كذلك .ف�إذا كنتم في �أقل ّية وكان
جميع �أهل الدنيا �ض ّدكم وال يرت�ضون طريقكم� ،أو �أنّ الأكثر ّية ال تقبل ذلك
فال ت�ستوح�شوا وال تتراجعوا ،فعندما تتع ّرفون �إلى الطريق القويم ا�سلكوه
بك ّل وجودكم.
هذا هو المنطق ال�شجاع لأمير الم�ؤمنين  ،Qوهذا ما التزم ُه �أي�ض ًا
في حياته.
وفي حكومته �أي�ض ًا ا ّلتي ا�ستغرقت �أق ّل بقليل من خم�س �سنوات كان
هذا المنطق ـ �أي�ض ًا ـ ماث ًال �أمام �أمير الم�ؤمنين  .Qفك ّل ما ترونه
�شجاعة ،ومنذ اليوم الثاني من مبايعته  Qخرج وتك ّلم ب�ش�أن القطائع
ا ّلتي �أعطيت قبله لهذا وذاك وقالَ « :واهلل َل ْو َو َج ْد ُت ُه َق ْد ُت ُز ِّو َج ِب ِه ال ِّن َ�سا ُء،
َو ُمل َِك ِب ِه ا ِْال َما ُءَ ،ل َر َد ْد ُت ُه؛ َف�إِ َّن في ال َعدْلِ َ�س َع ًةَ ،و َمنْ َ�ضا َق َعلَ ْي ِه ال َعد ُْل،
الج ْو ُر َعلَ ْي ِه �أَ�ض َي ُق»((( .و�شرع في ذلك وحدثت تلك ال�ضغائن.
َف َ
فهل ُتعهد �شجاعة �أعظم من هذ ِه ال�شجاعة؟
وقف ب�شجاعة �أمام �أكثر النا�س عناد ًا ،ووقف ب�شجاعة �أمام ذوي
إ�سالمي ،ووقف ب�شجاعة تجاه الثروة المتك ّد�سة في
النفوذ في المجتمع ال
ّ
ور�ص ع�شرات الآالف من الجنود لمقاتلته،
ال�شام وا ّلتي كان يمكنها تجهيز ّ
((( نهج البالغة ،الخطبة.201 :
((( نهج البالغة ،الخطبة.15 :
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فعندما عرف طريق اهلل لم يت�ساهل مع �أي �شخ�ص .وهذ ِه �شجاعة ،كما �أ ّنه
لم يت�ساهل حتّى مع �أقربائه.
�إنّ التل ّفظ بهذ ِه الأمور �سهل � ،اّإل �أنّ العمل بها عظيم ّ
و�شاق ج ّد ًا .فقد ك ّنا
علي  ،Qوالب ّد من االعتراف
يوم ما نب ّين هذ ِه الأمور ٍ
كعبر من حياة ّ
في ٍ
بحقيقة الأمر وهو� :أ ّننا لم ندرك عمق هذا المطلب ب�شكل ج ّيد.
هكذا عا�ش �أمير الم�ؤمنين  ،Qفتع ّرف ببركة ذلك ماليين النا�س
على الإ�سالم والحقيقة.
هذا هو �أمير الم�ؤمنين Qا ّلذي ُلعن قرابة المئة عام فوق المنابر،
إ�سالمي ،وو�ضعت �آالف الأحاديث �ض ّده �أو
و�أُ�سيء �إليه في جميع العالم ال
ّ
�ض ّد ما تف ّوه به ،و ُب َّث ْت في ميادين الفكر ،وتم ّكن بعد م�ضي هذ ِه ال�سنوات
الطوال من �أن ُيخرج نف�سه من تحت ركام هذ ِه الأوهام والخرافات ويقف
بطوله ال�شامخ بوجه التاريخ.
هو جوهرة ُيكتب لها البقاء دون �أن يل ّوثها �أو يقلل من قيمتها الطين وال�شوك
والأدران ،ف�إ ّنك �إذا رميت ما�سة في الطين تبقى ما�سة و�ستظهر نف�سها.
فال ب ّد من ا�ستح�صال مثل هذا الجوهر ،وعلى ك ّل م�سلم �أن يجعل هذا
الم�شعل العظيم قدوته ويتّجه �صوبه.
علي بن �أبي طالب  ،Qوال ينبغي
لم ي ّد ِع �شخ�ص �أنّ ب�إمكانه العمل مثل ّ
علي Q؟ فقد
جد ًال �أن يقال لهذا �أو ذاك :لماذا ال ت�صنع نف�س �صنيع ّ
تحدّثوا مع الإمام ال�سجاد  Qحول عبادة �أمير الم�ؤمنين  Qفبكى
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علي بن �أبي طالبQ؟»((( ُنقل ذلك
الإمام وقال« :من يقوى على عبادة ّ
عن الإمام ال�سجاد زين العابدين  Qوهو مع�صوم� ،أفهل يمكننا �أن نكون
علي Q؟
مثل ّ
لم ي�ستطع لح ّد الآن � ّأي �شخ�ص من عظماء العالم ،ولم ي ّد ِع ولم يتخ ّيل
وال خطر في ذهنه مثل هذا اال�شتباه في �أ ّنه �سيتم ّكن من القيام بنف�س ما
كان يقوم به �أمير الم�ؤمنين .Q
المهم �أن يكون نهجنا نهج �أمير الم�ؤمنين  ،Qف�إنّ هذا الرجل
العظيم بنف�سه يقول في نهج البالغة في كتاب له �إلى عثمان بن ُحنيف بعد
�أن ب َّين له و�ضعه وكيف ّية عي�شه�« :أَ َال َو�إِ َّن ُك ْم َال َت ْقدِ ُرو َن َعلَى ذل َِك»(((.
كلاّ  ،فهذا مقام ال يمكن نيله � ،اّإل �أ ّنه �أ�سوة ،فليكن �سعينا هو االتّجاه
نحو هذ ِه الأ�سوة.
علي  ،Qف�إنّ �أقرب النا�س
ال يمكن لأحد �أن تكون له �شجاعة ّ
�إليه  Qوهو عبد اهلل بن عبا�س ،ا ّلذي كان ابن عمه وتلميذه ورفيقه
و�أمين �س ّره وكان مخل�ص ًا ومح ّب ًا حقيق ّي ًا له  Qـ وقد ارتكب غلط ًة وال
�أريد الدخول في تفا�صيل ذلك لأنّ هذا الرجل العظيم كان عظيم ًا ح ّق ًا ـ
وكان قد �أخذ مقدار ًا من �أموال بيت المال ظن ًا منه �أ ّنه ي�ستح ّقه وذهب
�إلى م ّكة ،فكتب �إليه �أمير الم�ؤمنين  Qكتاب ًا يق�شع ّر له الجلد ،ف� ّأي
رجل هو هذا وكم هو عظيم ـ قال فيهَ « :فا َّتقِ اهللَ ،وا ْر ُد ْد �إِ َلى ه�ؤُ َال ِء ا ْل َق ْو ِم
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،1ص  ،92باب  ،20ت�أ ّكد ا�ستحباب الج ّد واالجتهاد في العبادة.
((( نهج البالغة ،كتاب.45 :
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�أ َم َوا َل ُه ْم ،ف�إِن ََّك �إِنْ َل ْم َت ْف َع ْل ُث َّم �أَ ْم َك َن ِني اهلل ِمن َْك لأُ ْع ِذ َر َّن �إِ َلى اهلل ِف َ
يك،
َولأَ ْ�ض ِر َب َّن َك ِب َ�س ْيفِي ا َّلذِ ي َما َ�ض َر ْبتُ ِب ِه �أَ َحداً �إِ َّال د ََخ َل ال َّنا َرَ ،واهلل َل ْو �أَ َّن
ا ْل َح َ�س َن َوا ْل ُح َ�س ْي َن ف َع َ
ال مِ ْث َل ا َّلذِ ي َف َع ْلتَ َ ،ما َكا َنتْ َل ُه َما عِ ْندِ ي َه َوا َد ٌةَ ،و َال
َظ ِف َرا مِ ِّني َب�إِ َرادَةَ ،ح َّتى � ُآخ َذ ا ْل َح َّق مِ ْن ُه َما»(((.
�إنّ �أمير الم�ؤمنين  Qيعلم �أنّ الح�سن والح�سين Lمع�صومان
� اّإل �أ ّنه يقول� :إذا ح�صل مثل هذا الأمر ـ ا ّلذي ال يمكن �أن يح�صل ـ �سوف
لن �أكون رحيم ًا بهما.
هذ ِه �شجاعة ،وطبع ًا من زاوية �أخرى هي عدالة ،ومن زاوية ثالثة
احترام للقانون .توجد لذلك عناوين متع ّددة � اّإل �أ ّنها من هذه الزاوية
�شجاعة ومقدرة نف�س ّية.
علي بن �أبي طالب  ،Qبل وحتّى
وهنا يتع ّين على �شيعة ّ
علي � ،Qأن ي�ستلهم العبر
الم�سلم الم�ؤمن ب�أمير الم�ؤمنين ّ
من �شجاعة ذلك الإمام ،فال ي�ستوح�ش من �إعرا�ض العد ّو ومن
الإح�سا�س بالغربة.
علي بن �أبي طالب  Qو�صموده �أمام ذلك الباطل ا ّلذي
�إنّ �شجاعة ّ
�أرادوا �إجباره عليه هو اليوم در�سنا الكبير ،بال�شرح ا ّلذي نقلناه حول تلك
ال�شخ�ص ّية العظيمة(((.
((( نهج البالغة ،كتاب.41 :
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /19 :رم�ضان1416 /ﻫ.ق.
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•�أمير الم�ؤمنين  Qال�شخ�ص ّية التاريخ ّية المحبوبة
�إنّ �أمير الم�ؤمنين  Qمن الوجوه الج ّذابة في التاريخ .وق ّلما يجد
المرء �شخ�ص ّية تاريخ ّية ع�شقتها الب�شر ّية ولي�س الم�سلمون وحدهم؛
علي بن �أبي طالب  .Qفهناك الكثير من غير
ك�شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين ّ
إ�سالمي وال بنب ّوة الر�سول الكريم ،P
الم�سلمين ا ّلذين ال يق ّرون بالدين ال
ّ
يح ّبون عل ّي ًا Qويحترمونه ويثنون عليه ،ناهيك عن �أنّ الم�سلمين
وخا�صة ال�شيعة يك ّرمونه ّ
ويعظمونه في قلوبهم و�أنف�سهم وعقولهم.
ّ
يوجد بيننا نحن ال�شيعة وعا ّمة الم�سلمين �أ�شخا�ص ال يعملون ب�أحكام
الإ�سالم � اّإل �أنهم ينظرون �إلى �أمير الم�ؤمنينQبعين الإجالل؛ و�سبب ذلك
يعود ـ طبع ًا ـ �إلى الخ�صائ�ص وال�صفات الإن�سان ّية العليا الكثيرة ا ّلتي كانت فيه.
علي � Qشيئ ًا فهو ينظر �إلى تلك الخ�صائ�ص بك ّل
فك ّل من �سمع عن ّ
�إكبار ،با�ستثناء طائفة واحدة تعرف عل ّي ًا ولك ّنها تنا�صبه العداء ،وتلك
هي الطائفة ا ّلتي تناه�ض المبادئ ا ّلتي جاهد من �أجلها هذا الإن�سان
العظيم و�أنفق عمره من �أجلها؛ فهي بطبيعة الحال تعادي جند ّيها الأ ّول،
�أو �أولئك ا ّلذين نالهم في تلك الأدوار الأولى �سيفه البتّار و�صالبته ا ّلتي
ت�أبى الم�ساومة مع ك ّل ما هو �س ّيئ وقبيح ،و�إ ّال ف�إنّ المن�صفين والمجبولين
على فطرتهم الإن�سان ّية مغرمون بهذه ال�شخ�ص ّية العظيمة.
وهذا ينطبق ـ طبع ًا ـ على من �سمعوا �شيئ ًا عنه� ،أما ا ّلذين لم ي�سمعوا
عنه �شيئ ًا فهم م�ستثنون من هذه القاعدة.
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تجدر الإ�شارة هنا �إلى نقطة �أخرى وهي� :إ ّننا حينما ننظر من بعيد �إلى
ال�شخ�ص ّيات بما اجتمع فيها من خ�صائ�ص �إيجاب ّية ،ف�إ ّننا غالب ًا ما نثني
العملي
عليها ,ولك ّننا عند االقتراب منها ،وعند معاي�شة ق�ضايا التطبيق
ّ
واالنقياد والوالء ،نقع في المحذور.
وهذا واحد من عيوب �أبناء الب�شر ،ولو �أنّ �أهل الدنيا مالوا �إلى منا�صرة
تج�سد في �شخ�صه ،وه ّبوا لمنا�صرة الحقيقة ا ّلتي تم ّثلت
المظلوم ا ّلذي ّ
فيه ،ونه�ضوا لمقارعة الظلم كنه�ضته ،واقتربوا عمل ّي ًا ولو خطوة واحدة
نحو تلك الخ�صائ�ص ،على قدر تعاطفهم مع عدل و�إن�صاف و�شجاعة �أمير
الم�ؤمنين  ،Qلأ�صبحت الدنيا رو�ضة.
لك ّننا نحن بني الإن�سان ـ من �أمثالي ـ ا ّلذين نثني على �أمير الم�ؤمنين Q
�إلى هذا الحدّ ،لي�س من الم�ؤ ّكد �أ ّننا نثني في حياتنا اليوم ّية وفي �أحكامنا
العاد ّية على �أحد الأعمال ا ّلتي نثني عليها في �شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين ،Q
�أو عند م�شاهدة �شخ�ص يروم ال�سير على نهج �أمير الم�ؤمنين  ،Qو�إ ّنما
ونهب لمواجهته ،و�إذا غلبتنا ال�شقاوة ـ ال �سمح اهلل ـ
ت�ضطرم عليه قلوبنا ّ
ن�شهر بوجهه ال�سيف.
وهذا هو موطن الخلل.
ولهذا فمن المنا�سب ّ
االطالع على التفا�صيل الجزئ ّية من خ�صائ�صه،
االطالع على الجوانب الم�ستخل�صة من خ�صاله؛ ك�أن ّ
بقدر ّ
نطلع على كيف ّية
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عدله ،وكيف كانت عدالته ا ّلتي نالت ك ّل هذا الإطراء والثناء ،وكيف كانت
العملي ،ثم نحاول كخطوة الحقة التق ّرب منه في مجال
�سيرته في الجانب
ّ
الممار�سة العمل ّية .وهو �أمر �صحيح ويف�ضي �إلى التكامل.
الب ّد و�أ ّنكم �سمعتم ما ورد في بع�ض الروايات(((� :أنّ �أ�شخا�ص ًا كانوا ي�أتون
�إلى الأئ ّمة  Rويقولون �إ ّننا �شيعة لكم ـ كما ورد في رواية �أن بع�ضهم جاءوا
�إلى �أمير الم�ؤمنين  Qنف�سه وقالوا له ذلك ـ � اّإل �أنّ الأئ ّمة  Rكما
تفيد هذه الروايات ـ كانوا ي�ستنكرون ذلك منهم ،ويقولون لهم :و�أين وجه
ال�شبه بينكم وبين �شيعتنا وموالينا؟ ف�أنتم تتّ�صفون بمثل هذه الخ�صائ�ص
وال�صفات والأعمال.
وبعبارة �أخرى �إ ّنهم يطالبوننا بالعمل ،والعمل يكون تابع ًا لالعتقاد ،و�إنّ
الإن�سان يجب �أن يكون لديه اعتقاد ما.
الطبيعي �أنّ ال�شعب الإيراني يجب �أن يكون �شاكر ًا هلل تعالى على
من
ّ
تو ّفر �أجواء االقتداء ب�أمير الم�ؤمنين  Qوااللتزام بالإ�سالم في هذا
للتوجه
البلد؛ فالغالب ّية العظمى من �أبناء هذا ال�شعب تحدوهم رغبة قلب ّية ّ
�صوب الحقيقة ـ و�إن كان يوجد بينهم حال ّي ًا �أ�شخا�ص ال يعملون بالفروع ـ
َب ْي َد �أنّ الأرواح والقلوب والمعتقدات تهفو �صوب االتّجاه ا ّلذي ي�شير �إليه
�أ�صبع �أمير الم�ؤمنين  Qلهداية النا�س.

((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،68ص  .192كنز الفوائد ،الكراجكي ،ج� ،1ص .89
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•رواية (الإر�شاد) في مدح �أمير الم�ؤمنين Q

وقع اختياري على رواية وردت في كتاب (الإر�شاد)((( لل�شيخ المفيد
ن�صها من كتاب (الأربعون حديث ًا  -الحديث
�أو ّد ذكرها هنا � ،اّإل �أ ّنني نقلت ّ
الخميني { ـ وهو كتاب في غاية
ال�سابع والع�شرون) ل�سماحة الإمام
ّ
الح�سن والفائدة ـ وطابقتها مع ما ورد في كتاب الإر�شاد لل�شيخ المفيد.
يقول الراوي((( :ك ّنا عند الإمام ال�صادق  ،Qفجرى ذكر �أمير
الم�ؤمنين ومدحه (الإمام ال�صادق  )Qبما هو �أهله.
لقد نظرت في الرواية ،فوجدت �أنّ ك ّل فقرة في هذه الرواية ت�شير �إلى
ُبعد من �أبعاد �شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين  ،Qكزهده ،وعبادته ،والأبعاد
الأخرى ا ّلتي �س�أقر�أها الآن.
فيمتدح الإمام ال�صادق  Qـ طبق ًا للرواية ـ �أمير الم�ؤمنين Q
علي بن �أبي طالب  Qمن الدنيا حراماً ّ
قط
هكذا« :واهلل ما �أكل ّ
حتّى م�ضى ل�سبيله»((( �أي �إ ّنه كان يتج ّنب �أكل الحرام ،ويتّجنب المال
الحقيقي
الحرام ،ويتج ّنب المنال الحرام ,والمراد طبع ًا هو الحرام
ّ
ولي�س الحرام المنجز حكمه بالن�سبة له؛ �أي �إ ّنه كان يبتعد حتّى ع ّما كان
أهم
فيه �شبهة ,وقد و�ضعوا �أمامنا هذه الأمور كتعاليم ومثا ًال عمل ّي ًا ،وال ّ
((( كتاب الإر�شاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،لل�شيخ المفيد ( 338ـ 413ﻫ) فيه تواريخ الأئمّة الطاهرين االثني ع�شر
 Rومعجزاتهم وطرف من �أخبارهم من والداتهم ووفياتهم ومدّة �أعمارهم وعدّة من خوا�ص �أ�صحابهم وغير ذلك.
((( الإر�شاد ،ال�شيخ المفيد ،ج � ،2ص  .141باب  7الحديث.4 :
((( و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،1ص .91
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فكري.
من ذلك كمثال ّ
ال�سجاد  Rب�أ ّنهم ال
و�أق ّر الإمام ال�صادق والإمام الباقر والإمام ّ
علي  ،Qفما بالك �إذا
ي�ستطيعون العي�ش بال�شكل ا ّلذي عا�شه الإمام ّ
و�صل الدور لأنا�س من �أمثالي؟
الق�ض ّية ال تتع ّلق بكيف ّية الحياة ا ّلتي نريد �أن نعي�شها �أنا �أو �أنت؛ فتلك
الحياة هي ق ّمة الحياة والإمام  Qي�شير �إلى تلك الق ّمة ،وهذا يعني �أنّ
الجميع يجب �أن ي�سيروا في هذا االتجاه ,ولكن من ا ّلذي ي�ستطيع بلوغ تلك
الق ّمة؟ الإمام ال�سجاد  Qنف�سه قال في هذا الحديث� :إنه ال ي�ستطيع
العي�ش بتلك ال�صورة.
«وما عر�ض له �أمران كالهما هلل ر�ضاً � اّإل �أخذ ب�أ�شدّهما عليه في
بدنه» ف�إذا عر�ض له نوعان من الطعام كان يختار �أدناهما ،و�إذا عر�ض له
نوعان من الثياب كان يختار �أرد�أهما ،و�إذا عر�ض له عمالن كالهما حالل
كان يختار �أ�صعبهما عليه.
وهذا الكالم غير �صادر عن متح ّدث عادي ،و�إ ّنما المتح ّدث هنا ـ كما
ت�شير الرواية ـ هو الإمام ال�صادق � ،Qأي �إنّ كالمه في غاية الد ّقة,
المهم جد ًا الت�ش ّدد على الذات في الحياة الدنيا ومتاعها ونعيمها.
�إذ ًا من ّ
«وما نزلت بر�سول اهلل  Pنازلة قط � اّإل دعاه ثقة به»� ,أي �أنّ
الر�سول  Pمتى ما �أل ّمت به ُمل ّمة كان ي�ستدعيه وينتدبه لها ويق ّدمه
فيها؛ وذلك �أ ّو ًال :لعلمه ب�أ ّنه قادر على �أدائها على �أح�سن وجه ،وثاني ًا:
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�إ ّنه لم يكن يتم ّرد على الأعمال الع�سيرة والمهام ال�شاقة ،وثالث ًا :كان
على ا�ستعداد للجهاد والبذل في �سبيل اهلل ,ففي (ليلة المبيت)((( مث ًال
حين هاجر ر�سول اهلل �س ّر ًا من م ّكة �إلى المدينة ،كان يجب �أن يبيت �أحد
في �سريره ,وهناك ق ّدم الر�سول  Pعلي ًا  ,Qوفي الحروب كان
الر�سول  Pيق ّدمه �أي�ض ًا ,وفي جميع الق�ضايا الأ�سا�س والمه ّمة ا ّلتي
كانت تعر�ض للر�سول  Pكان يق ّدم لها عل ّي ًا ثقة منه به.
والق�ض ّية هناك هي لي�ست مجرد ا ّدعاء يطلقه �أ�شخا�ص حقراء و�ضعفاء
من �أمثالي ،ونزعم �أ ّننا نريد العي�ش على هذه ال�شاكلة ،و�إ ّنما الق�ض ّية هي
�أ ّننا يجب �أن ن�سير في هذا االتجاه.
علي  ،Qيجب �أن ي�سير على هذا
والإن�سان الم�سلم ال�سائر على نهج ّ
ّ
الخط ،و�أن يتق ّدم �إلى الأمام ب�أ�سرع ما يمكن.
ّثم قال« :وما �أطاق �أحد عمل ر�سول اهلل  Pمن هذه ال ّأمة غيره،
و�إن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الج ّنة والنار»� ,أي على الرغم
من ك ّل هذه الأعمال الإيمان ّية الكبرى كان �سلوكه �سلوك �إن�سان يعي�ش بين
الخوف والرجاء؛ فهو كان يخ�شى اهلل وك�أ ّنه مت�أرجح بين الج ّنة والنار
«يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه» .وخال�صة هذا الكالم هي� :أ ّنه
على الرغم من كثرة جهاده وبذله وعبادته � اّإل �أ ّنه لم يغت ّر ب�شيء من ذلك.
النبي
النبي  Pوهي الليلة ا ّلت ��ي هاجر فيها ّ
علي  Qعل ��ى فرا�ش ّ
((( ليل ��ة المبي ��ت :هي الليل ��ة ا ّلتي بات فيها الإمام ّ
الأعظم � Pإلى المدينة عندما حا�صر الم�شركون بيته  Pو�أرادوا قتله.

62

الإم�� � � � � � � � � � � � � � ��ام ع� � � � � �ل�� � � � � ّ�ي Q

في حين �إذا �ص ّلى �أحدنا ركعتي نافلة وقر�أ ب�ضعة جمل من الأدعية،
و�أراق دمعتين ،يغتر بعمله ال�ضئيل هذا ويتفاخر ويت�ص ّور نف�سه وك�أ ّنه
�أ�صبح (طاوو�س الع ّليين)� ,أ ّما �أمير الم�ؤمنين  Qفلم يغت ّر بكثرة
عمله ال�صالح.
وال�سجاد R
�أ ّما لماذا يخاف �أ�شخا�ص كالر�سول  Pوك�أمير الم�ؤمنين ّ
ـ وهم الذين خلق اهلل الج ّنة من �أجلهم ـ نار جهنم وي�ستعيذون باهلل منها ،فهو
بحث �آخر.
نحن �أنا�س �صغار و�ضعفاء وق�صيرو النظر وال ندرك عظمة اهلل،
ومثلنا في ذلك كمثل طفل �صغير يلعب �أمام �شخ�ص ّية علم ّية كبرى ويجيء
ويذهب غير � ٍآبه لوجود هذه ال�شخ�ص ّية؛ وذلك لأ ّنه ال يعرف حقيقة هذه
ال�شخ�ص ّية ,في حين تجد �أنّ والد ذلك الطفل ا ّلذي يفوق عقله عقل طفله
مئة م ّرة يتوا�ضع لتلك ال�شخ�ص ّية ,وهكذا حالنا �أمام اهلل تعالى؛ فنحن ال
ندرك عظمته وك�أ ّننا �أطفال �أو ك�أ ّننا �أ�شخا�ص غافلون و�أنا�س و�ضيعون.
�أ ّما الذين و�صلوا من مرحلة العلم �إلى مرحلة الإيمان ،ومن مرحلة
الإيمان �إلى مرحلة ال�شهود ،ومن مرحلة ال�شهود �إلى مرحلة الفناء في
اهلل� ،أولئك تتج ّلى عظمة اهلل �أمام �أب�صارهم ب�شكل تت�ضاءل �أمامه قيمة
ك ّل عمل �صالح يعملونه ،وي�شعرون على الدوام وك�أ ّنهم لم يعملوا عم ًال
�صالح ًا ،و�أ ّنهم مدينون هلل.
«ولقد �أعتق من ماله �ألف مملوك في طلب وجه اهلل والنجاة من
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النار م ّما ك ّد بيديه ور�شح منه جبينه» �أي �إنّ الأموال ا ّلتي �أنفقها على
بالمجان ،و�إ ّنما ح�صل عليها بتعب
عتق �أولئك المماليك لم يح�صل عليها ّ
يديه وعرق جبينه وبالعمل ال�شاق؛ �سواء في عهد الر�سول � Pأم في فترة
ّ
ي�ستدل من بع�ض الآثار
الخم�س وع�شرين �سنة� ،أم في عهد خالفته� ،إذ
والدالئل �أ ّنه كان يعمل �أي�ض ًا في زمن خالفته؛ فكان يحفر القنوات ويحيي
الأرا�ضي ويزرعها ويح�صل على المال من هذا الطريق ّثم ينفقه في �سبيل
اهلل ،فكان ي�شتري العبيد ويعتقهم ،و�أعتق على هذا المنوال �ألف عبد.
«و�إن كان ليقوت �أهله بالزيت والخل والعجوة»(((.
�أي �إنّ طعامه العادي ا ّلذي كان في داره هو الزيت والخل والتمر من
الدرجة المتو�سطة �أو الرديئة ،وكان طعامه ي�شبه الخبز واللبن �أو الخبز
والجبن في عرف مجتمعنا في الوقت الحا�ضر.
«وما كان لبا�سه � اّإل الكرابي�س(((� ،إذا ف�ضل �شيء عن يده دعا بالجلم
فقطعه».
�أي �إ ّنه لم يكن يرت�ضي لنف�سه حتّى الزيادة في الأكمام ،و�إذا زاد القما�ش
فق�صه؛ لكي ي�ستخدم ذلك القما�ش في �صناعة �شيء
عن ذلك دعا ٍ
بمق�ص ّ
�آخر؛ لأنّ القما�ش كان قلي ًال في ذلك الع�صر وكان النا�س يواجهون م�شكلة
في الح�صول عليه.
النبي  Pبيده .ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،15ص .31
((( العجوة� :ضرب من التمر ،يقال هو ما غر�سه ّ
((( الكرابي�س :جمع كربا�س وهو القطن  .م.ن ،ج� ،6ص .195
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ّثم تحدّث بعد ذلك عن عبادته ,فقد كان Qق ّمة الإ�سالم و�أ�سوة
للم�سلمين ,وجاء في هذه الرواية« :وما �أ�شبهه من ولده وال �أهل بيته �أحد
علي بن الح�سين .»Qوذكر الإمام
�أقرب �شبهاً به في لبا�سه وفقهه من ّ
ال�سجاد ،Qوقال من جملة
ال�صادق Qف�ص ًال في باب عبادة الإمام ّ
ما قال« :ولقد دخل �أبو جعفر Qابنه عليه ف�إذا هو قد بلغ من العبادة
ما لم يبلغه �أحد ،فر�آه قد ا�صف ّر لونه من ال�سهر ،ورم�صت عيناه من
البكاء ،ودبرت جبهته ،وانخزم �أنفه من ال�سجود ،وورمت �ساقاه وقدماه
من القيام في ال�صالة»؛ فت�أ ّلم الإمام الباقر Qلما �شاهده من حال
�أبيه ،فقال« :فلم �أملك ح ّتى ر�أيته بتلك الحال (البكاء) فبكيت رحمة له».
ال�سجاد Qمتف ّكر ًا ـ والتف ّكر عبادة ـ ف�أدرك بالفرا�سة
وكان الإمام ّ
�سبب بكاء ولده الباقر ،Qف�أراد �أن يق ّدم له در�س ًا ،فرفع ر�أ�سه وقال:
علي بن �أبي طالب».
بني �أعطني بع�ض تلك ال�صحف ا ّلتي فيها عبادة ّ
«يا ّ
ويبدو �أن هناك كتابات ومد ّونات في باب ق�ضاء �أمير الم�ؤمنينQ
ّ
وي�ست�شف من مجموع
وحياته و�أحاديثه كانت موجودة لدى الأئ ّمة،R
الروايات الأخرى �أ ّنهم كانوا يرجعون �إليها وي�ستفيدون منها في مواقف �ش ّتى.
يقول الإمام الباقر« :Qف�أعطيته ،فقر�أ فيها �شيئاً ي�سيراً ثم تركها
ت�ضجراً» .فالإمـام ال�سجاد Qيق ّدم هـنا در�س ًا للإمـام الباقر
من يده ّ
وللإمـام ال�صادق ،Lويق ّدم در�س ًا لي ولكم« ،قال :من يقوى على
علي بن �أبي طالبQ؟».
عبادة ّ
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ال�سجادQكان يكثر من عبادة اهلل �إلى الح ّد ا ّلذي جعل
الإمام ّ
الإمام الباقرّ Q
يرق لحاله ـ ولي�س مثلي ومثلكم فنحن ن�ستعظم ما
هو �أق ّل من ذلك ـ فالإمام الباقر Qهو نف�سه �إمام وله مقامات رفيعة،
علي بن الح�سـين Qوال ُيطيق ال�صـبر على
� اّإل �أ ّنه يت�أ ّلم لكثرة عبـادة ّ
علي بن الح�سين Qمع ك ّل
البكاء فيبكي ال �إراد ّي ًا ,ومـع ك ّل هذا نجد ّ
علي بن �أبـي طالـب؟»� ،أي �إ ّنه كـان
عبادته يقول« :من يقوى على عبادة ّ
علي.Q
يرى بون ًا �شا�سعـ ًا بيـنه وبين ّ
علي Qوخ�صاله
•حاجة الب�شر ّية ل�صفات الإمام ّ
علي Qا ّلذي نع�شقه �أنا و�أنت ،وتع�شقه الدنيا ،ويكتب
الإمام ّ
الم�سيحي كتاب ًا عنه انطالق ًا من ع�شقه له ،ويثني عليه حتّى من ال
ّ
يلتزم عمل ّي ًا ب�أحكام الدين ،لماذا تنظر له عن بعد؟ اقترب منه وانظر
�إليه عن كثبّ .
كل من ينظر �إلى ق ّمة (دماوند)((( عن بعد ينبهر بها,
ولكن يجب عليه �أن ينطلق ويجتاز المنعطفات والم�سالك الوعرة
ويقترب �إليها.
الب�شر ّية اليوم بحاجة �إلى الخ�صال ا ّلتي كان �أمير الم�ؤمنينQ
رافع لوائها؛ لأ ّنها خ�صال ال تبلى بتق ّدم العلم والتكنولوجيا ،وال تندثر
بظهور �أنماط جديدة من الحياة.
((( جبل دماوند يقع �ش ��مال �إيران وو�س ��ط �سل�س ��لة جبال البرز ،يبلغ ارتفاعه  5627متر ًا ممّا جعله من �أعلى القمم في
غربي �آ�سيا و�أوروبا ،ويت�أ ّلف جبل دماوند من �سبعين فوهة بركانيّة وتنت�شر على �سفوحه قرى كثيرة متناثرة.
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فالعدالة ال ُتبلى ،والإن�صاف ال يبلى ،والدعوة �إلى الحقّ ال تبلى،
ومقارعة الغطر�سة والتج ّبر ال ُتبلى؛ وارتباط القلب باهلل ال يبلى ،لأنّ
هذه الخ�صال ثابتة في فطرة الإن�سان على امتداد التاريخ .وقد كان �أمير
الم�ؤمنين Qرافع ًا لواء هذه الخ�صال.
الب�شر ّية اليوم ّ
متعط�شة لهذا الكالم ولهذه الحقائق ,فما هو الحل �إذ ًا؟
الح ّل يكمن في االقتراب والدن ّو ,فال ن�ستكثر كلمة حقّ قلناها �أنا و�أنت
علي ،Qوال ن�ستكثر �ساعة َع َبدنا اهلل بها
هنا �أو هناك؛ لأنّ هذا نهج ّ
فعلي Qكان كذلك،
في الليل �أو النهار ،ويداخلنا ال ُعجب ب�أنف�سنا؛ ّ
فعلي Qكان كذلك .عليكم
وال ن�ستعظم موقف ًا ّ
تقحمنا فيه المخاطر؛ ّ
علي Qجهد الم�ستطاع.
باالقتراب من خ�صال ّ
يا �أ ّيها ال�صائمون ،يا �أ ّيها الم�ص ّلون ،يا م�ص ّلي النوافل� ،أ ّيها المجاهدون
الزهاد في الدنيا ،يا �أ�سود
في �سبيل اهلل� ،أ ّيها
المتقحمون المخاطر� ،أ ّيها ّ
ّ
علي،Q
النهار ،و�أ ّيها الع ّباد في الليل ،هنيئ ًا لكم ،ف�أنتم �أقرب �إلى ّ
ويمكنكم �أي�ض ًا �أن تكونوا �أقرب ف�أقرب.
�إذا كان العالم ال
لعلي Qبالف�ضل
إ�سالمي بل العالم ك ّله يعترف ّ
ّ
فذلك ُيعزى �إلى ما كان يتّ�صف به من زهد وعبادة و�شجاعة وحزم في
�سبيل اهلل؛ فمتى ما اقت�ضت الحاجة كان يهوي ب�سيفه على �أعداء الحقيقة
و�أعداء الدين و�أعداء اهلل بال خوف �أو َو َجل ،وال ت�أخذه في اهلل لومة الئم,
ف�إذا ما ُو ِج َد �شخ�ص منحرف وم�ض ّر ومخ ّل ،في طريق ال�سير �إلى اهلل،
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كان ل�سيفه القول الف�صل ,ومتى ما كان هناك مظلوم وم�سلوب الحقّ كان
�أمير الم�ؤمنين Qيتح ّول �إلى �أرق �إن�سان و�أعطف �إن�سان.
جاء في رواية �أنّ �أمير الم�ؤمنين Qكان يكثر من �إطعام الأيتام ِب َيده
�إلى ح ّد جعل �أحد الأ�شخا�ص ـ وال ب ّد �أنه كان �شاب ًا على �سبيل المثال ـ يقول :يا
ليتنا ك ّنا �أيتام ًا حتّى يكون �أمير الم�ؤمنين Qر�ؤوف ًا بنا �إلى هذا الح ّد.
وكان مجهو ًال لدى الفقراء والم�ساكين والمحتاجين ولم يعرفوه � اّإل بعدما
ُ�ضرب� ،أ ّنه هو ذلك ال�شخ�ص الر�ؤوف ا ّلذي كان يغ�شاهم وهم ال يعرفونه.
�أ ّما كالمه في نهج البالغة فهو �أف�صح كالم �إن�سان عند العرب ,ونهج
البالغة ذروة في الفنّ والجمال؛ جمال اللفظ وجمال المعنى ،ويبهر
العقول ,ولم ي�ستطع �أي �شاعر عربي كبير �أو كاتب �أو �أديب عربي �أن يقول
غني عن الرجوع �إلى نهج البالغة.
�إ ّنه ّ
وعلى ك ّل حال ،فقد فجع �أهل الكوفة بالأم�س ب�شهادته ،ولم ي�ش ّيع
جثمانه في الكوفة ،ولم يجتمع النا�س حول جثمانه.
ولع ّله كان يرى ت�س ّلط الأعداء على الكوفة بعد ذلك بع�شر �سنين �أو
ع�شرين �سنة ,فما ا ّلذي جرى في الكوفة؟ فالذين داروا ببناته في �أ�سواق
الكوفة ،ورفعوا ر�أ�س فلذة كبده على ر�ؤو�س الرماح ،ما كانوا يتو ّرعون عن
نب�ش قبره والتنكيل برم�سه؛ ولهذا ال�سبب بقي قبره مخف ّي ًا ولم يعثر عليه
م�ضي م ّدة طويلة(((.
� اّإل بعد ّ
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /22 :رم�ضان1420/ﻫ ـ ق.
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إلهي
علي  Qمظهر العدل ال ّ
•الإمام ّ
�إنّ لمفردة العدالة ومفهومها موقع ًا متم ّيز ًا في حياة �أمير
الم�ؤمنين  Qو�شخ�ص ّيته .وبالرغم من اجتماع العديد من الخ�صال
فيه  � ،Qاّإل �أنّ من �أبرزها ـ وهي ا ّلتي الزمته على الدوام ـ العدالة ا ّلتي
تنطوي على مفاهيم متع ّددة ,وتت�ش ّعب �إلى �شعب �شتّى ,اجتمعت ك ّلها في
إلهي.
وجود �أمير الم�ؤمنين  ،Qفهو مظهر العدل ال ّ
لقد اقت�ضى العدل ـ ا ّلذي نعتبره من �أ�صول الدين ـ �أن يختار اهلل
�سبحانه �شخ�ص ًا ك�أمير الم�ؤمنين  Qلإمامة الأ ّمة وقيادتها؛ وهذا ما
فعله الباري ج ّلت قدرته؛ فوجود �أمير الم�ؤمنين Qو�شخ�ص ّيته وتربيته
تج�سدت
إلهي .ولقد ّ
وعظمته وبالتالي تن�صيبه للخالفة ك ّلها مظهر للعدل ال ّ
إن�ساني ب�أكمل �صورها في كيانه .Q
العدالة بمعناها ال ّ
•العدالة في بُعدها الفرديّ
واالجتماعي؛
الفردي
يج�سد العدالة الإن�سان ّية ببعديها
ّ
علي ّ Q
ّ
كان ّ
حيث تج ّلت عدالة الإن�سان في حدود حياته الفرد ّية ،وعدالته في م�ضمار
الحكم وال�سلطة ـ تلك ا ّلتي نطلق عليها العدالة االجتماع ّية ـ في حياة
�أمير الم�ؤمنين  ،Qوعلينا �أن نعرف ذلك بن ّية تطبيقه عمل ّي ًا ،ال �س ّيما
بالن�سبة لأولئك الذين يتح ّملون الم�س�ؤول ّيات في المجتمع ,ويتب ّو�ؤون موقع ًا
في الحكومة ،فلقد تم ّثلت العدالة الفرد ّية ب�أعلى درجاتها في �شخ�ص ّية
�أمير الم�ؤمنين  ،Qوذاك هو ما نع ّبر عنه بالتقوى ،تلك التقوى ا ّلتي
علي Q
عند الإمام ّ
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والع�سكري وفي توزيعه لبيت
ال�سيا�سي
يج�سدها في عمله
ّ
كان ّ Q
ّ
المال ،وفي ق�ضائه وجميع �ش�ؤونه؛ فالعدالة الفرد ّية والذات ّية للمرء تم ّثل
في واقع الأمر �سند ًا للعدالة االجتماع ّية و�صاحبة الت�أثير في العدالة على
�صعيد الحياة االجتماع ّية.
لي�س بمقدور من يفتقد للتقوى في ذاته وفي عمله ،وهو رهين �أهوائه
النف�س ّية و�أ�سير لل�شيطان ،اال ّدعاء بقدرته على تطبيق العدالة في المجتمع،
فذلك محال؛ فمن �أراد �أن يكون م�صدر �إ�شعاع للعدالة في حياة الأ ّمة ،فال
ب ّد له ـ والحال هذه ـ �أن يلتزم التقوى على �صعيد نف�سه �أ ّو ًال؛ تلك التقوى
ا ّلتي �أ�شرت لها في م�سته ّل الخطبة ،وا ّلتي تعني المراقبة للحيلولة دون
الوقوع في الخط�أ.
وهذا ال يعني �أنّ الإن�سان لن يخطئ ،كلاّ ,فال مف ّر لغير المع�صوم
من ارتكاب الخط�أ ،وما هذه المراقبة � اّإل �صراط م�ستقيم ,و�سبيل للنجاة
تنت�شل الإن�سان من الغرق وتمنحه الق ّوة .وا ّلذي ال يمار�س الرقابة على
نف�سه ويعاني من فقدان العدالة والتقوى على �صعيد القول والفعل وحياته
ال�شخ�ص ّية ال قدرة له على �أن يكون م�صدر ًا للعدالة االجتماع ّية في
�أو�ساط المجتمع.
لقد �أعطى �أمير الم�ؤمنين Qدر�سه الخالد لك ّل ا ّلذين يمار�سون
ال�سيا�سي لمجتمعاتهم ،حيث يقول َ « :Qمنْ َن َ�ص َب
دور ًا على ال�صعيد
ّ
ِيم َغ ْي ِرهَِ ،و ْل َي ُكنْ
َن ْف َ�س ُه لِل َّن ِ
ِيم َن ْف�سِ ِه َق ْب َل َت ْعل ِ
ا�س �إِ َماماً َف َعلَ ْي ِه َ�أ ْن َي ْب َد َ�أ ِب َت ْعل ِ
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َت�أْدِي ُب ُه بِ�سِ ي َر ِت ِه َق ْب َل َت�أْدِي ِب ِه ِبل َِ�سا ِنهِ»(((� ،إذ ب�إمكان الل�سان النطق بكثير من
الأ�شياء� ،أ ّما ما ي�أخذ ِب َي ِد الإن�سان ّية ل�سلوك �صراط اهلل فهو �سيرة و�أفعال
من يقع عليه االختيار ليكون �إمام ًا للنا�س� ،سواء على م�ستوى المجتمع
�أم �أدنى م�ستوى من ذلكّ .ثم يقول َ « :Qو ُم َع ِّل ُم َن ْف�سِ ِه َو ُم َ�ؤ ِّد ُبهَا َ�أ َح ُّق
ِبال ْإج َ
ا�س َو ُم�ؤَ ِّد ِب ِه ْم»(((.
اللِ مِ نْ ُم َع ِّل ِم ال َّن ِ
هذا هو منطق �أمير الم�ؤمنين  Qودر�سه؛ فالحكومة لي�ست ممار�سة
لل�سلطة وح�سب ،بل هي نفوذ في القلوب وا�ستقرار في العقول ،فمن كان في
هذا الموقع �أو و�ضع نف�سه فيه عليه بادئ ذي بدء �أن ينهمك دوم ًا بتهذيب
نف�سه و�إر�شادها ومحا�سبتها ووعظها.
من الموا�صفات ا ّلتي ذكرها �أمير الم�ؤمنين  Qلمن يتمتّع
بالأهل ّية لإمارة النا�س� ,أو تو ّلي م�س�ؤول ّية قطاع من �ش�ؤونهم ـ وهذا ما
يبتدئ من زعامة البلد وي�سري �إلى ما هو �أدنى من الدوائر والم� ّؤ�س�سات،
كما ي�صدق على القا�ضي �أو المت�ص ّدي لدائرة من دوائر هذا الجهاز
الو�سيع ـ وكان  Qيو�صي والته وقادته به ،نجده في قوله :Q
« َف َكا َن �أَ َّو َل َع ْد ِل ِه َن ْف ُي ا ْل َه َوى َعنْ َن ْف�سِ هَِ ،ي ِ�ص ُف ا ْل َحقَّ َو َي ْع َم ُل ِبهِ»((( .من
هنا ي�أتي التالزم بين ال�سلطة والأخالق في الإ�سالم ،فال�سلطة �إ ّنما هي
ظالمة غا�صبة �إذا ما خلت من الأخالق.
((( نهج البالغة ،الحكمة.68 :
((( م.k .
((( نهج البالغة ،الخطبة.86 :
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لعلي بن
ما تط ّرقت �إليه كان حول العدالة في �إطار ال�ش�ؤون ال�شخ�ص ّية ّ
�أبي طالب .Q
�أما عدالته  Qعلى �صعيد المجتمع� ،أي تطبيقه للعدالة االجتماع ّية،
ف�أمير الم�ؤمنين  Qيم ّثل و�صفة الإ�سالم الكاملة؛ �إذ كانت حكومته
�إ�سالم ّية  %100ولي�ست � %99أو %99.99؛ فلم يخرج ما كان ي�صدر عن
�أمير الم�ؤمنين  Qوحدود �صالحياته و�سلطته من تح ّرك �أو قرار
عن �صبغته الإ�سالم ّية؛ �أي �إ ّنه العدالة المطلقة ،وربما ح�صل في بع�ض
الواليات التابعة لحكومة �أمير الم�ؤمنين � Qأن مور�ست �أعمال تتنافى
مع العدالةَ ،ب ْي َد �أ ّنه  Qكم�س�ؤول كان ي�شعر بتكليفه عندما يواجه مثل
ت�صب في
هذه الممار�سات ،فكانت كتبه وتحذيراته وخطبه وحروبه ك ّلها ّ
مجرى تطبيق هذه العدالة.
هذا هو تكليفنا ،وال �أريد �أن يتبادر �إلى الأذهان الوهم ب�إمكان ّية �أن
ي�صل �أمثالنا �أو َمن هم �أف�ضل م ّنا �إلى م�ستوى �أمير الم�ؤمنين ،Q
عد �أنموذج ًا
كلاّ فهو Qالمثل الأعلى والأنموذج الأ�صيل ،فهو �إ ّنما ُي ّ
من �أجل �أن يتح ّرك الجميع باتّجاهه ،و� اّإل ف�إ ّنه  Qال يرتقي �إليه
الت�شبيه �أو مقارنة �أحد به؛ ف�أولئك العظام الذين اجتباهم اهلل تعالى
ومنحهم الع�صمة� ،سواء كانوا من الأنبياء �أم الأئ ّمة الأطهار ،R
هم نجوم تتلألأ في �سماء ال ُملك والملكوت ،ولي�سوا م ّمن ي�ستطيع
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�أمثالنا ـ بما هم عليه من قدرات دانية وقابل ّيات متوا�ضعة ـ م�ضاهاتهم
�أو الو�صول �إليهم؛ �إ ّنهم الهداة ،والإن�سان �إ ّنما يتل ّم�س طريقه بوا�سطة
النجوم(((.
•الخ�صائ�ص وال�صفات الظاهر ّية ل�شخ�ص ّية الإمام عليQ

لو �شئنا االكتفاء ب�إيراد ب�ضعة جمل بحقّ
و�أعر�ضنا عن ذكر التفا�صيل عن هذه ال�شخ�ص ّية التاريخ ّية اال�ستثنائ ّية
العظيمة ـ وهي تفا�صيل ال ت�ستوفيها الكتب ـ لقلنا� :إنّ �أمير الم�ؤمنين Q
يدخل في عداد ال�شخ�ص ّيات المحبوبة اليوم وبالأم�س ،لي�س بين ال�شيعة
فح�سب و�إ ّنما بين الم�سلمين كا ّفة ،بل وبين �أحرار العالم قاطبة حتّى من
غير الم�سلمين ،وق ّلما تجد �شخ�ص ّية كبرى حتّى بين الأنبياء  Rالإله ّيين
حظيت ـ حتّى بين غير �أتباعها ومريديها ـ بمثل ما حظيت به �شخ�ص ّية �أمير
الم�ؤمنين  Qمن الثناء والتمجيد.
ال ّ
�شك في �أنّ معرفتنا �ضئيلة ور�ؤيتنا قا�صرة ،و� اّإل فهو  Qذو
�شخ�ص ّية معنو ّية خارقة.
ونحن غير قادرين على ا�ستكناه ك ّل �أبعاد �شخ�ص ّيته على الوجه
يتع�سر
ال�صحيح،
ّ
وخا�صة الجوانب المعنو ّية والإله ّية منها ،وهي جوانب ّ
فهمها حتّى على الكثير من �أولياء اهلل.
�شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين Q

((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /20 :ذي الحجة1421 /ﻫ.ق.
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َب ْي َد �أنّ الأبعاد الظاهر ّية ل�شخ�ص ّيته كان لها من الجاذب ّية والروعة ما
والحب ,حتّى لدى من ال يفهمون الق�ضايا والأبعاد
جعلها تنال الإعجاب
ّ
المعنو ّية لل�شخ�ص ّيات الإن�سان ّية و�أولياء اهلل.
كان �أمير الم�ؤمنين  Qيتّ�صف في مختلف �أدوار حياته؛ �سواء في
مقتبل �شبابه؛ �أي في �أوائل بعثة الر�سول الكريم� ،Pأم في عنفوان �شبابه؛
�أي في الفترة ا ّلتي وقعت فيها الهجرة �إلى المدينة ـ وكان حينها �شاب ًا في
الع�شرين ون ّيف من العمر ـ �أم في مرحلة ما بعد رحلة الر�سولP؛ حينما
واجه تلك االبتالءات والمحن الع�سيرة� ،أم في ال�سنوات الأخيرة من حياته،
�أي في ال�سنوات الخم�س الأخيرة من عمره حين �أخذ بزمام الخالفة وت�ص ّدى
للم�س�ؤول ّية ،كان طوال هذه الخم�سين �سنة تقريب ًا ،يتّ�صف بخ�صائ�ص بارزة
وخا�صة ال�شباب ـ ا�ستقاء الدرو�س منها.
يمكن للجميع ـ ّ
غالب ًا ما تحمل ال�شخ�ص ّيات التاريخ ّية العظمى بع�ض الخ�صائ�ص منذ
�شبابها ،بل منذ �صباها� ,أو �أ ّنها تخلق تلك الخ�صائ�ص في ذاتها.
�إنّ بروز النا�س الكبار والمرموقين يقوم عادة على جهود طويلة المدى،
وهذا ما نراه في حياة �أمير الم�ؤمنين .Q
ف�أنا �أالحظ من خالل ا�ست�شراف الم�سار العا ّم لحياته المليئة بالمنعطفات
�أ ّنه كان يتح ّلى منذ مطلع �شبابه ,وحتّى �شهادته ،ب�صفتين ,هما :الب�صيرة
وال�صبر (اليقظة والثبات) ،فهو لم يقع وال حتّى لحظة واحدة فري�سة للغفلة,
الفكري� ,أو الخط�أ في فهم الحقائق.
و�سوء الفهم واالنحراف
ّ
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فمنذ �أن خفقت راية الإ�سالم ِب َيد الر�سول Pانطالق ًا من غار حراء
في جبل النور ,وجرت على ل�سانه كلمة «ال �إله � اّإل اهلل» ،و�صدح ّ
مب�شر ًا
علي بن �أبي طالب  Qت�شخي�ص هذه
بالنب ّوة والر�سالة ،ا�ستطاع ّ
الحقيقة ّ
الو�ضاءة وثبت على موقفه ذاك و�أ ِل َف ك ّل ما نجم عن ذلك الموقف
من م�شاكل و�صعوبات؛ ف�إن ت ََط ّلب جهد ًا ،بذل له جهده ،و�إن ت ََط ّلب حرب ًا
حارب من �أجله ،و�إن ا�ستلزم ت�ضحية ،و�ضع روحه على طبق الإخال�ص
ونزل �إلى الميدان ،و�إذا ا�ستدعى عم ًال �سيا�س ّي ًا ون�شاط ًا �إدار ّي ًا وحكوم ّي ًا،
�أ ّداه خير �أداء.
ولم يكن في معزل عن الوعي والب�صيرة حتّى لحظة واحدة.
تم�سك وثبت على هذا
ال�صفة الثانية هي ال�صبر والثبات؛ فقد ّ
ال�صراط الم�ستقيم.
وال ّ
�شك في �أنّ ال�صبر والثبات والجهد ا ّلذي ال يعرف الكلل ,وعدم
مطاوعة الأهواء النف�س ّية ا ّلتي تميل بالمرء �إلى التكا�سل وترك العملُ ،تع ّد
�صفات بالغة الأهم ّية.
�أجل� ،إنّ ع�صمة �أمير الم�ؤمنين Qغير قابلة للتقليد ،و�شخ�ص ّيته ال
يمكن �أن تقارن بها �شخ�ص ّية �أخرى.
وك ّل �شخ�ص ّية عرفناها في بيئتنا� ,أو في تاريخنا� ،إذا �أريد مقارنتها
ب�شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين  Qتكون كمقارنة ذ ّرة بال�شم�س ـ �إذ ال
وجه للمقارنة بينهما ـ َب ْي َد �أنّ هاتين ال�صفتين اللتين كانتا في �أمير

ق � ��دوت� � �ن � ��ا الإم� � � � � � ��ام ع� � �ل � � ّ�ي Q

75

الم�ؤمنين Qيمكن تقليدهما واالحتذاء بهما.
فال يمكن لقائل �أن يقول� :إنّ �أمير الم�ؤمنين Qكان يحمل �صفتي
ال�صبر والب�صيرة انطالق ًا من كونه �أمير الم�ؤمنين.
فعلى الجميع ال�سعي الكت�ساب هاتين ال�صفتين والتق ّرب بهما ـ ك ّل ح�سب
ه ّمته وكفاءته ـ من �أمير الم�ؤمنين.(((Q
علي Q
•العنا�صر الّتي اجتمعت في �شخ�ص ّية الإمام ّ

�إنّ ما �أريد التح ّدث به عن هذا الرجل ّ
الفذ هو� :أنّ �شخ�ص ّيته
وحياته و�شهادته الت�أمت فيها ثالثة عنا�صر ,تبدو غير من�سجمة تمام ًا
مع بع�ضها على الظاهر؛ وتلك العنا�صر الثالثة هي عبارة عن :الق ّوة،
والمظلوم ّية ،واالنت�صار.
فق ّوته تكمن في �إرادته ال�صلبة وعزمه الرا�سخ ،وفي ت�سيير د ّفة ال�ش�ؤون
الع�سكر ّية في �أعقد المواقف ،وفي هداية العقول نحو �أ�سمى المفاهيم
الإ�سالم ّية والإن�سان ّية ،وتربية و�إعداد �شخ�ص ّيات كبرى من قبيل مالك
الأ�شتر وع ّمار وابن عبا�س ومح ّمد بن �أبي بكر وغيرهم ،و�شقّ م�سار مم ّيز
في تاريخ الإن�سان ّية.
المنطقي ,واقتداره في ميادين الفكر
ويتم ّثل مظهر ق ّوته في اقتداره
ّ
وال�سيا�سة ،وفي اقتدار حكومته و�ش ّدة �ساعده.
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /13 :رجب 1419 /ﻫ.ق.
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لي�س ث ّمة �ضعف في �شخ�ص ّية �أمير الم�ؤمنين  ,Qفي � ّأي جانب من
جوانبها � ،اّإل �أ ّنه في الوقت ذاته من �أبرز ال�شخ�ص ّيات المظلومة في التاريخ،
وقد كانت مظلوم ّيته في ك ّل جوانب حياته؛ لقد ُظلم في �أيام �شبابه ،حيث
تع ّر�ض للظلم حينذاك من بعد وفاة الر�سول ُ ،P
وظلم في �سنوات كهولته
�سب على
وفي عهد خالفته وا�ست�شهد مظلوم ًا ،وظل من بعد ا�ست�شهاده ُي ّ
المنابر على مدى �سنوات طوال ،و ُتن�سب �إليه �شتّى الأكاذيب.
إ�سالمي �شخ�صيتان �أطلقت عليهما �صفة ثار اهلل.
لدينا في تاريخنا ال
ّ
نحن ال توجد لدينا في اللغة الفار�س ّية كلمة معادلة تمام ًا لكلمة «الث�أر»
ولي دمه ،وهذا
في اللغة العرب ّية؛ فعندما ُيقتل �شخ�ص ظلم ًا ف�أ�سرته هي ّ
هو ما ي�س ّمى بالث�أر ،ولأ�سرته حقّ المطالبة بث�أره.
�أ ّما ما ي�س ّمى بثار اهلل فهو تعبير قا�صر وناق�ص لكلمة الث�أر ,وال يو�صل
المعنى المطلوب.
فالث�أر معناه حقّ المطالبة بالدم؛ ف�إذا كان لأ�سرة ما ث�أر ،فلها حقّ
المطالبة به.
ولي دمهما اهلل ،وهو
وورد في التاريخ ال
إ�سالمي ا�سما �شخ�ص ّيتينّ ،
ّ
ا ّلذي يطلب بث�أرهما؛ �أحدهما الإمام الح�سين  ،Qوالآخر هو �أبوه �أمير
الم�ؤمنين« :Qيا ثار اهلل وابن ثاره»� ،أي �أنّ الطالب بدم �أبيه هو اهلل
تعالى �أي�ض ًا.
� ّأما العن�صر الثالث ا ّلذي طبع حياته  Qفهو الن�صر؛ حيث تغ ّلب
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في حياته على جميع التجارب الع�صيبة ا ّلتي فر�ضت عليه؛ ولم ت�ستطع
جميع الجبهات ا ّلتي فتحها �ض ّده �أعدا�ؤه �أن تنال منه ,و�إ ّنما تقهقرت ك ّلها
�أمامه.
ومن بعد ا�ست�شهاده �أخذت حقيقته النا�صعة تتج ّلى وتتفتح يوم ًا بعد
�آخر �أكثر م ّما كانت عليه حتّى في �أيام حياته.
إ�سالمي وحده و�إ ّنما العالم ك ّله ،هناك
ففي عالم اليوم ،لي�س العالم ال
ّ
بعلي بن �أبي
�أنا�س كثيرون ال ي�ؤمنون حتّى بالإ�سالم � ،اّإل �أ ّنهم ي�ؤمنون ّ
طالب  Qك�شخ�ص ّية تاريخ ّية المعة.
الوهاج ،وك�أنّ اهلل يكافئه على ما َلحق به
وهذا هو جالء ذلك الجوهر ّ
من ُظلم.
فال ب ّد من �أنّ لتلك المظلوم ّية ,ولذلك الكبت وال�ضغط والتعتيم على
�ضوء ال�شم�س ،وتلك التهم ال�شنيعة ،وما واجهها به من �صبر ،ثواب ًا عند
اهلل ،وثوابها هو �أ ّنك ال تجد على مدى التاريخ �شخ�ص ّية على هذه الدرجة
من الإ�شراق ونالت ك ّل هذا الإجماع في القبول.
فت ـ حتّى اليوم ـ بحقّ �أمير الم�ؤمنين ،Q
ولع ّل �أف�ضل الكتب ا ّلتي �أُ ّل َ
كان �أكثرها وله ًا وح ّب ًا هي تلك ا ّلتي كتبها �أ�شخا�ص غير م�سلمين.
وتحتفظ ذاكرتي حالي ًا ب�أ�سماء ثالثة كتّاب م�سيحيين كتبوا حول
الحب ن�ش�أ منذ
�أمير الم�ؤمنين  Qكتب ًا جديرة بالثناء حق ًا؛ وهذا ّ
اليوم الأ ّول� ،أي من بعد ا�ست�شهاده ،حيث تكالب الجميع على الإ�ساءة
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وم ْن كان يدور
�إليه واالنتقا�ص منه ،من الطغمة ا ّلتي كانت تحكم ال�شام َ
في فلكها ،وم ّمن امتلأ غيظ ًا من �سيف �أمير الم�ؤمنين  Qومن عدل
�أمير الم�ؤمنين .Q
فكانت هذه الق�ض ّية قد اتّ�ضحت منذ ذلك الوقت ،و�أنا �أذكر ها هنا
مثا ًال واحد ًا على ذلك:
انتق�ص ذات يوم ابن عبد اهلل بن عروة بن الزبير من �أمير
الم�ؤمنين� ،Qأمام �أبيه عبد اهلل بن عروة بن الزبير.
علي  � ,Qاّإل واحد ًا منهم وهو م�صعب بن
وكان �آل الزبير ك ّلهم �ضد ّ
الزبير ا ّلذي كان رج ًال �شجاع ًا كريم ًا ،وهو ا ّلذي دخل الحق ًا في �صراع مع
المختار الثقفي في الكوفة ،ومن بعده مع عبد الملك بن مروان ،وهو زوج
�سكينة؛ �أي �إ ّنه �أ ّول �صهر للح�سين.Q
كان �آل الزبير ـ با�ستثنائه ـ ك ّلهم خ�صوم ًا لأمير الم�ؤمنين� Qأب ًا
عن ج ّد.
وهذا ما يدركه الإن�سان من خالل درا�سته للتاريخ.
وبعدما �سمع عبد اهلل ذلك االنتقا�ص على ل�سان ابنه قال جملة لي�ست
ني ،ما بنى
حياد ّية كثير ًا � ،اّإل �أ ّنها تنطوي على نقطة مه ّمة ،وهي« :واهلل يا ُب ّ
النا�س �شيئاً ّ
قط � اّإل هدّمه الدين ،وال بنى الدين �شيئاً فا�ستطاعت الدنيا
هدمه»� .أي �إ ّنهم يحاولون عبث ًا هدم ا�سم �أمير الم�ؤمنين  Qالقائم
علي كيف تظهر بنو
ا�سمه على �أ�سا�س الدين والإيمان�« ،ألم ت َر �إلى ّ
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وذمه ،واهلل لك�أ ّنهم ي�أخذون بنا�صيته رفعاً �إلى ال�سماء.
مروان من عيبه ّ
وترى ما يندبون به موتاهم من الت�أبين والمديح ،واهلل لك�أ ّنما يك�شفون
به عن الجيف»(((.
لع ّل هذه الكلمة قيلت بعد حوالي ثالثين �سنة من �شهادة �أمير
الم�ؤمنين � ،Qأي �إنّ �أمير الم�ؤمنين  Qوعلى الرغم من فداحة
الظلم ا ّلذي نزل به� ،أ�ضحى هو المنت�صر في حياته ,وفي التاريخ ,وفي
ذاكرة الإن�سان ّية.

((( البيان والتبيين ،الجاحظ ،ج� ،2ص .173

الف�صل الثالث:

التيارات ال�ضا ّلة
ّ
عليQ
في زمن الإمام ّ
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علي Q
أهل البغي في زمن اإلمام
ّ

�إنّ ق�ض ّية ق ّوة �أمير الم�ؤمنين � Qإلى جانب مظلوم ّيته ا ّلتي انتهت �إلى
علي  Qفي �أيام
هذا الحال يمكن تلخي�صها في ما يلي :لقد ا�صط ّفت �ض ّد ّ
حكومته ا ّلتي ا�ستمرت �أق ّل من خم�س �سنوات ،ثالثة تيارات هي :القا�سطون،
والناكثون ،والمارقون؛ �إذ ينقل عنه ال�س ّنة وال�شيعة �أ ّنه قال�« :أمرت �أن �أقاتل
الناكثين والقا�سطين والمارقين»((( .وهذه الت�سمية هو ا ّلذي �أطلقها على
تلك الفئات الثالث؛ فالقا�سطون بمعنى الظالمين؛ لأنّ الفعل ق�سط حينما
يق�سط ،بمعنى جار يجور ،وظلم يظلم.
ي�أتي مج ّرد ًاَ :ق َ�س َط ِ
وحينما ي�أتي على �صيغة الثالثي المزيد على وزن �أفعل� :أق�سط ُيق�سط،
فمعناه العدل والإن�صاف.
وعلى هذا� ،إذا ا�ستعملت كلمة الق�سط على وزن �أفعل ،تعني العدل ،و�إذا
يق�سط فهي على ال�ض ّد من ذلك؛ �أي بمعنى الظلم
جاءت على �صيغة َق َ�س َط ِ
والجور .فهو � Qس ّماهم الظالمين.
•من هم �أولئك القا�سطون؟
الخا�صة ,ولم تكن
القا�سطون فئة دخلت الإ�سالم ظاهر ّي ًا لم�صالحها
ّ
((( دعائم الإ�سالم ،القا�ضي النعمان المغربي ،ج � ،1ص  ،388ف�صل ذكر قتال �أهل البغي.
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جد نفع ًا ك ّل الأ�ساليب ا ّلتي انتهجها
تعترف بالحكومة العلو ّية �أ�سا�س ًا ,ولم ُت ِ
معها �أمير الم�ؤمنين  ,Qوالت ّفت تلك الفئة حول محور بني �أم ّية ا ّلذي
كان معاوية بن �أبي �سفيان ـ والي ال�شام �آنذاك ـ �أبرز �شخ�ص ّية فيه ،ثم ي�أتي
من بعده مروان بن الحكم والوليد بن عقبة.
�ش ّكل هذا المحور جبهة رف�ضت التفاهم واالتّفاق مع �أمير
الم�ؤمنين .Q
ومع �أنّ المغيرة بن �شعبة وعبد اهلل بن عبا�س وغيرهما �أ�شاروا على
�أمير الم�ؤمنين  Qمنذ �أ ّول حكومته بالإبقاء عليهم في منا�صبهم
لبع�ض الوقت ،غير �أ ّنه �أبى عليهم ذلك ،فذهبت بهم الأوهام �إلى �أ ّنه لم
ال�سيا�سي المنا�سب.
يح�سن اتخاذ الموقف
ّ
ولك ّنهم هم الذين كانوا في غفلة كما برهنت الأحداث الالحقة؛
لأنّ معاوية لم ي�أتلف مع �أمير الم�ؤمنين  Qرغم ك ّل الأ�ساليب ا ّلتي
اتبعها  Qلأجل هذه الغاية.
ولم يكن ذلك النهج م ّما ترت�ضيه حكومة كالحكومة العلو ّية ،على الرغم
من تح ّمل ال�سابقين لبع�ض ه�ؤالء.
هب
كانت قد م�ضت �أق ّل من ثالثين �سنة منذ �أن �أ�سلم معاوية �إلى �أن َّ
لمحاربة �أمير الم�ؤمنين .Q
وكان هو و�أذنابه قد حكموا ال�شام �سنوات طويلة ,وب�سطوا نفوذهم
فيها ,و� ّأ�س�سوا لهم قاعدة وا�سعة هناك.
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ولم تكن الأحوال �آنذاك كما كانت عليه في الأيام الأولى ا ّلتي كان
بالإمكان �أن يقال لهم فيها ـ �إذا ما �أظهروا الخالف ـ �إ ّنكم دخلتم الإ�سالم
ت ّو ًا ،وال يحقّ لكم الخالف.
فهم كانوا قد ث ّبتوا لهم قدم ًا عند ذاك.
�إذ ًا كان هذا التيار يرف�ض الحكومة العلو ّية جملة وتف�صي ًال ،ويرنو �إلى
نمط �آخر من الحكم يكون زمامه بيده ،وهو ما ثبت عنهم فيما بعد وذاق
إ�سالمي مرارة حكمهم.
العالم ال
ّ
فهذا معاوية نف�سه ،ا ّلذي كان في عهد �صراعه مع �أمير الم�ؤمنين Q
ُيظهر الو ّد والمح ّبة لبع�ض ال�صحابة� ،أبدت حكومته فيما بعد �أ�سلوب ًا في
غاية العنف وال�ش ّدة حتّى انتهى بها الحال �إلى عهد يزيد وواقعة كربالء،
والحجاج بن يو�سف الثقفي ويو�سف
ومن بعده �إلى زمن مروان وعبد الملك
ّ
بن عمر الثقفي ا ّلذين يع ّدون من جملة نتائج تلك الحكومة.
ومعنى هذا �أنّ الحكومات ا ّلتي يهت ّز التاريخ لذكر جرائمها ـ كحكومة
الحجاج على �سبيل المثال ـ كان معاوية هو ا ّلذي �أر�سى �أ�س�سها وحارب
ّ
�أمير الم�ؤمنين  Qمن �أجلها.
فقد كانت غايتهم معروفة منذ البداية� ،إذ �إ ّنهم كانوا يبتغون حكومة
دنيو ّية مح�ضة تدور في فلك ذواتهم وم�صالحهم الذات ّية؛ وهي المظاهر
ا ّلتي �شاهدها الجميع في حكومة بني �أم ّية.
كالمي.
عقائدي �أو
و�أنا طبع ًا ال �أريد الدخول هنا في �أي بحث
ّ
ّ
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والأمور ا ّلتي �أعر�ضها هنا من �صلب التاريخ ،ولي�س تاريخ ال�شيعة طبع ًا،
و�إ ّنما تاريخ «ابن الأثير»((( و «ابن قتيبة»((( وما �شابه ذلك.
وهي ن�صو�ص مد ّونة ومحفوظة ،وتدخل في عداد الحقائق الم�س ّلم بها,
ولي�س في �إطار االختالفات الفكر ّية بين ال�شيعة وال�س ّنة.
الجبهة الثانية ا ّلتي حاربت �أمير الم�ؤمنين  Qهي جبهة الناكثين,
والناكث هو :الناق�ض ،والمراد به هنا :ناق�ض البيعة.
وهذه الفئة بايعت �أمير الم�ؤمنين  Qفي البداية � اّإل �أ ّنها نق�ضت
البيعة فيما بعد.
وكان �أفراد هذه الفئة ـ على العك�س من الفئة الأولى ـ م�سلمين
علي
ملتزمين ،وفي الخندق الموالي � ,اّإل �أنّ والءهم واعترافهم بحكومة ّ
ح�صة مقبولة فيها ،والت�شاور
بن �أبي طالب  Qكان منوط ًا ب�إعطائهم ّ
معهم ومنحهم المنا�صب والم�س�ؤول ّيات الحكوم ّية ,مع عدم التع ّر�ض ِلما
في �أيديهم من ثروات ,وعدم ال�س�ؤال عن م�صادرها.
�إذ ًا كانت هذه الفئة ترت�ضي حكم �أمير الم�ؤمنين  ,Qولكن ب�شرط
عدم الم�سا�س بمثل هذه الأمور ،و�أن ال ُيقال لأحدهم من �أين لك هذه
الثروة؟ وكيف ح�صلت عليها؟ وما �إلى ذلك؛ ولهذا ال�سبب بايع �أكثرهم
علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري ( 555ـ 630ﻫ) المعروف بابن الأثير الجزري ،م�ؤرخ
((( عز الدين �أبو الح�س ��ن ّ
�امي كبير ،له الت�أليفات القيمة؛ الكامل في التاريخ ،وهو في التاريخ العامّ .التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيّة.
�إ�س�ل ّ
�أ�سد الغابة في معرفة ال�صحابة .اللباب في تهذيب الأن�ساب.
(((	�أبو محمد عبد اهلل بن م�س ��لم بن قتيبة الدينوري ( 213ـ  276ﻫ 828/ـ  899م) �أديب فقيه محدث م�ؤرّخ .له العديد
من الم�ص ّنفات �أ�شهرها عيون الأخبار ،و�أدب الكاتب وغيرها.
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منذ البداية ،في حين �أنّ بع�ضهم الآخر لم يبايع؛ ف�سعد بن �أبي و ّقا�ص لم
يبايع منذ البداية � ،اّإل �أنّ طلحة والزبير و�أكابر ال�صحابة وغيرهم بايعوا
�أمير الم�ؤمنين  Qو�أ�سلموا له القيادَ ،ب ْيدَ �أ ّنهم �أدركوا بعد م�ضي ثالثة
�أو �أربعة �أ�شهر عدم �إمكان ّية االن�سجام مع هذه الحكومة ,ا ّلتي ال تف ّرق في
تعاملها بين القريب والبعيد ،وال ترى لذاتها وال لأفراد �أ�سرها �أي امتياز ،وال
تق ّر ب� ّأي امتياز لل�سابقين في الإ�سالم ـ و�إن كان �أمير الم�ؤمنين  Qنف�سه
�أ ّولهم �إ�سالم ًا ـ وال تحابي �أحد ًا في تطبيق الأحكام الإله ّية؛ ولهذه الأ�سباب
ج ّندوا �أنف�سهم لمعار�ضة هذه الحكومة ,وت�س ّببوا في وقوع معركة الجمل
ا ّلتي كانت فتنة ح ّق ًا ،وا�صطحبوا معهم �أ ّم الم�ؤمنين ،وقتل في هذه المعركة
عدد كبير من الم�سلمين ،وانتهت المعركة بانت�صار �أمير الم�ؤمنين Q
ف�أعاد الأمور �إلى ن�صابها.
وهذه هي الجبهة الثانية ا ّلتي �شغلت �أمير الم�ؤمنين  Qردح ًا من
الزمن.
�أما الجبهة الثالثة فكانت جبهة المارقين ،والمارق بمعنى :الخارج
والهارب؛ وقيل �إ ّنهم �سموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج ال�سهم
من القو�س.
التبجح با�سم
متم�سكة بظواهر الدين ،ويكثرون من ّ
وكانت هذه الفئة ّ
الدين.
وه�ؤالء هم الخوارج ,ا ّلذين و�ضعوا �أ�س�سهم الفكر ّية على �أ�سا�س َفهم
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مغلوط للدين ـ وهي ظاهرة خطيرة طبع ًا ـ ولم ي�أخذوا الدين عن الإمام
مف�سر ًا للقر�آن وعالم ًا بالكتاب.
علي بن �أبي طالب  Qا ّلذي كان ّ
ّ
�أ ّما تكتّلهم �أو ما ي�س ّمى باال�صطالح المعا�صر «تح ّزبهم» فكان ي�ستلزم
وجه من مكان �آخر.
�سيا�سة مع ّينة ،وكانت هذه ال�سيا�سة ُت ّ
وال�سمة البارزة ا ّلتي كانت تم ّيز �أع�ضاء هذه الفئة هي �أ ّنك ال تكاد تتل ّفظ
بكلمة حتّى ي�سارع �أحدهم �إلى الإتيان ب�آية من القر�آن ،وكانوا كثير ًا ما
يقر�ؤون �أثناء �صالة الجماعة لأمير الم�ؤمنين � Qآيات مع ّر�ضين به� ،أو
يقومون عند منبره ويقر�ؤون �آية فيها تعري�ض يق�صدونه به ،وكان �شعارهم
«ال حكم � اّإل هلل» ،بمعنى �أ ّننا ال نعترف بحكومتك ،ونحن �أتباع حكومة اهلل!
هذه الفئة ،ا ّلتي كان ظاهر �أمرها على هذه ال�شاكلة ،كان تنظيمها
ال�سيا�سي يجري وفق ًا لآراء وتوجيهات كبار القا�سطين
واتجاهها
ّ
وال�شخ�ص ّيات البارزة في حكومة ال�شام ـ �أي عمرو بن العا�ص ومعاوية ـ �إذ
كانت لهذه الفئة عالقات ب�أولئك الأ�شخا�ص؛ فالأ�شعث بن قي�س ،كما ت�شير
الكثير من القرائن كان رج ًال غير نزيه.
واتّبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من الب�سطاء فكر ّي ًا.
�إذ ًا الفئة الثالثة ا ّلتي جابهت �أمير الم�ؤمنين  Qـ وانت�صر عليها طبع ًا ـ
وجه لها �ضربة قا�صمة في معركة النهروان .ولكن كان
هي فئة المارقين ا ّلتي ّ
لهم وجود في المجتمع ،وفي ختام المطاف كان ا�ست�شهاده على �أيديهم.
وقد �أ�شرت في خطبة �سابق ًا �إلى �أ ّنه ينبغي �أن ال ُي�شتبه في فهم الخوارج،
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المتن�سك
والتن�سك الجامد؛ ولكن
بالتحجر
فهنالك من ي�صف الخوارج
ّ
ّ
ّ
يتّ�صف بالعزلة واالنطواء على �صالته ودعائه ،وهذا المعنى ال ي�صدق
على الخوارج؛ لأنّ الخوارج عنا�صر متم ّردة تثير الأزمات ،ولها وجود فاعل
علي  ،Qولكن �أ�سا�سها مغلوط،
في ال�ساحة ،وت�شنّ حرب ًا �ض ّد الإمام ّ
وحربها خاطئة ،و�أ�ساليبها مرفو�ضة ،وغايتها باطلة.
هذه هي الفئات الثالث ا ّلتي جابهت �أمير الم�ؤمنين .Q
الفارق الأ�سا�س بين �أمير الم�ؤمنين  Qفي عهد حكومته ،وبين
ر�سول اهلل Pفي �أ ّيام حياته وعهد حكومته هو �أنّ الخنادق كانت في عهد
الر�سول Pمم ّيزة ومف�صولة تمام ًا؛ خندق الإيمان ،وخندق الكفر.
�أ ّما المنافقون فكثير ًا ما كانت الآيات القر�آنية ت�شير �إليهم وتح ّذر
منهم ،وتق ّوي �صفوف الم�ؤمنين في مواجهتهم ،وت�ض ّعف من �شوكتهم.
إ�سالمي في عهد الر�سول Pوا�ضح ًا
�أي �أنّ ك ّل �شيء كان في النظام ال
ّ
تمام الو�ضوح ،وكانت ال�صفوف مفروزة ب�شكل �صريح؛ فطائفة على
الجاهل ّية والكفر والطاغوت ،و�أخرى على الإيمان والإ�سالم والتوحيد.
الطبيعي �أنّ ك ّل واحدة من هاتين الطائفتين كانت ت�ضم �صنوف ًا
ومن
ّ
�شتّى من النا�س ،لكنّ ال�صفوف كانت مم ّيزة ووا�ضحة ك ّل الو�ضوح.
علي  Qللم�شاكل ب�صبر وب�صيرة
•مواجهة الإمام ّ
�أ ّما في عهد �أمير الم�ؤمنين  Qفكانت الم�شكلة الكبيرة في تداخل
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ال�صفوف والخنادق؛ وهذا هو ال�سبب ا ّلذي جعل للفئة الثانية ـ �أي الناكثين
ـ و�ضع ًا مقبو ًال ومبرر ًا ،وكان ك ّل م�سلم يتر ّدد كثير ًا في محاربة �شخ�ص ّيات
من �أمثال طلحة �أو الزبير؛ فالزبير هو ابن ع ّمة الر�سول Pوكان من
ال�شخ�ص ّيات البارزة والمق ّربة �إليه ،حتّى �أنه بعد عهد الر�سول Pكان
م ّمن اعتر�ضوا على ال�سقيفة دفاع ًا عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qولكن
الأمور بخواتيمها .ن�س�أل اهلل �أن يجعل عاقبتنا �إلى خير.
حب الدنيا ومظاهر الحياة في بع�ض النا�س �إلى درجة تجعل
قد ي�ؤ ّثر ّ
المرء ّ
الخوا�ص ،فما بالك بالعوا ّم.
ي�شك حتّى في
ّ
وعلى ك ّل الأحوال ،كانت الظروف �آنذاك ع�صيبة حق ًا ،وال ب ّد �أنّ النا�س
ا ّلذين �صمدوا مع �أمير الم�ؤمنين  Qوحاربوا �إلى جانبه كانوا على قدر
كبير من الب�صيرة.
وقد ا�ست�شهدتُ ع ّدة م ّرات بقول �أمير الم�ؤمنينَ « :Qو َال َي ْحمِ ُل
وال�ص ْبرِ»(((.
ه َذا ا ْل َعلَ َم �إِ َّال �أَهْ ُل ا ْل َب َ�ص ِر َّ
فالب ّد من تو ّفر الب�صيرة بالدرجة الأولى.
و ُي ّ
�ستدل من هذه التداخالت على طبيعة الم�شاكل ا ّلتي واجهت �أمير
الم�ؤمنين ،Qوعلى الأ�ساليب الملتوية ا ّلتي ا ّتبعها النا�س ا ّلذين حاربوه.
في �صدر الإ�سالم كانت هناك �أفكار خاطئة كثيرة تطرح في ال�ساحة،
النبيP
ولكن كانت تنزل �آية قر�آنية تف ّندها ب�صراحة؛ �سواء وقتما كان ّ
((( نهج البالغة ،الخطبة.173 :
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في م ّكة �أم في المدينة؛ ف�سورة البقرة ـ على �سبيل المثال ـ وهي �سورة
مدن ّية ،حا�شدة ب�صور من التح ّديات واال�شتباكات بين الر�سولP
والمنافقين واليهود؛ حتّى �أنها تناولت التفا�صيل الجزئ ّية وا�ستعر�ضت
الأ�ساليب ا ّلتي كان يتّبعها يهود المدينة في �إيذاء الر�سول Pنف�س ّي ًا،
ومنها }ﯖﯗﯘ{((( وما �شابه ذلك.
وجاءت �أي�ض ًا �سورة الأعراف وهي �سورة مك ّية زاخرة بمحاربة الخرافات
و ُك ّر�س ف�صل منها للحديث عن تحريم وتحليل �أنواع اللحوم ،في مقابل
التحليل والتحريم الزائف ا ّلذي ا�صطنعه النا�س لأنف�سهم يومذاك} :ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ{(((.
هذه هي المح ّرمات الحقيق ّية ,ولي�ست تلك ا ّلتي ا�صطنعتموها �أنتم
لأنف�سكم من �أمثال ال َبحيرة وال�سائبة وما �شاكل ذلك.
وكان القر�آن يحارب هذه الأفكار �صراحة.
�أما في عهد �أمير الم�ؤمنين ،Qفقد كان �أعدا�ؤه ي�ستغ ّلون تلك
الآيات القر�آن ّية؛ وهذا ما �ص ّعب كثير ًا من مهمته.Q
لقد ق�ضى �أمير الم�ؤمنين Qم ّدة خالفته الق�صيرة في �أمثال هذه
الم�صاعب والمع�ضالت.
علي ،Qوهي جبهة قو ّية ح ّق ًا ،وفيها
وفي مقابل ه�ؤالء كانت جبهة ّ
((( �سورة البقرة ،الآية.104 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.33 :
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رجال كع ّمار ومالك الأ�شتر وعبد اهلل بن ع ّبا�س ومح ّمد بن �أبي بكر وميثم
عدي ،وكانوا رجا ًال م�ؤمنين ذوي ب�صيرة ووعي ،وكان لهم
الت ّمار وحجر بن ّ
دور م�ؤ ّثر في توعية النا�س الآخرين.
كان من جملة المواقف الجميلة في عهد �أمير الم�ؤمنين Qـ و ُيعزى
جمالها طبع ًا �إلى الجهود الط ّيبة له�ؤالء العظماء � ،اّإل �أنها في الوقت
ذاته كانت مريرة ب�سبب ما لحقهم من ج ّرائها من عناء وعذاب ـ هو
هب طلحة والزبير وغيرهما
م�سيرهم نحو الكوفة والب�صرة من بعد ما َّ
وا�ستولوا على الب�صرة و�أرادوا الم�سير منها نحو الكوفة ،حيث �أر�سل �أمير
الم�ؤمنين Qالإمام الح�سن Qوبع�ض ه�ؤالء الأ�صحاب ،وكان لهم
مع النا�س في الم�سجد مداوالت و�أحاديث ومحاججات تعتبر من المواقف
المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإ�سالم؛ ولهذا ال�سبب يالحظ
وجهت �صوب هذه
�أنّ الهجمات الأ�سا�س لأعداء �أمير الم�ؤمنينّ Q
ال�شخ�ص ّيات؛ �ض ّد مالك الأ�شتر ،و�ض ّد ع ّمار بن يا�سر ،و�ض ّد مح ّمد بن
�أبي بكر ،و�ض ّد ك ّل من وقفوا �إلى جانب �أمير الم�ؤمنين Qمنذ البداية
و�أثبتوا �صالبة �إيمانهم و�سالمة ب�صيرتهم.
ولم يتو ّرع الأعداء عن كيل �أنواع الت ّهم لهم وال�سعي الغتيالهم؛ ولهذا
ق�ضى �أكثرهم �شهداء؛ فا�ست�شهد ع ّمار في الحرب ،وا�ست�شهد مح ّمد
بن �أبي بكر بتحايل �أهل ال�شام ،وكذا ا�ست�شهد مالك الأ�شتر بحيلة من
�أهل ال�شام.
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وبقي بع�ضهم الآخر �إلى �أن ا�ست�شهدوا على نحو قا�س وفجيع.
هذه هي الظروف ا ّلتي عا�شها �أمير الم�ؤمنين Qفي حياته وفي
عهد حكومته.
ولو �أردنا الخروج بنتيجة ّ
ملخ�صة عنها لقلنا� :إ ّنها كانت حكومة قو ّية,
ولك ّنها في الوقت ذاته مظلومة ومنت�صرة.
بمعنى �أ ّنه ا�ستطاع قهر �أعدائه في �أ ّيام حياته ،وا�ستطاع من بعد
وهاجة على مدى تاريخ الإن�سان ّية.
ا�ست�شهاده مظلوم ًا �أن يتح ّول �إلى �شعلة ّ
وال ّ
�شك في �أنّ المرارة ا ّلتي ذاقها �أمير الم�ؤمنين Qخالل هذه
الفترة تعتبر من �أ�ش ّد و�أ�صعب المحن في التاريخ.
ُ ...روي عن الإمام الح�سن� Qأ ّنه قال بعد يوم واحد من جرح
�أبيه� ,أو بعد يوم من ا�ست�شهاده �أ ّنه كان يتح ّدث مع �أبيه بمنا�سبة ذكرى
ول اهللP
معركة بدر فقال له �أبوهَ « :ملَ َك ْتنِي َع ْينِيَ ،ف َ�س َن َح لي َر ُ�س ُ
َف ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�سو َل اهللَ ،ما َذا َلقِيتَ مِ نْ �أُ َّمت َِك مِ نَ ا َْال َو ِد َوال َّل َددِ؟ َف َقا َل:
«ا ْد ُع َعلَ ْي ِه ْم»َ ،ف ُق ْلتُ � :أَ ْب َد َلنِي اهلل بِه ْم َخ ْيراً لي مِ ْن ُه ْمَ ،و�أَ ْب َد َل ُه ْم بِي َ�ش ّراً
َل ُه ْم مِ ِّني»(((.
وا�ستجاب اهلل دعاء �أمير الم�ؤمنين Qبعد يوم واحد ,و�ضرب على
ر�أ�سه �صبيحة التا�سع ع�شر من رم�ضان ،و ُنكبت الأ ّمة الإ�سالم ّية با�ست�شهاده.
و َف َقد النا�س عل ّي ًا ,Qوذاقت الأ ّمة الإ�سالم ّية بعد فقده ما ذاقت.
((( نهج البالغة ،الخطبة.69 :
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الحجاج ،وت�س ّلط عليها
وتح ّملت الكوفة باليا عظام ًا ،وت�س ّلط عليها ّ
الثقفي ،وت�س ّلط عليها ،بد ًال من �أمير الم�ؤمنين،Q
يو�سف بن عمر
ّ
الح ّكام الأمويون واحد ًا تلو الآخر.
وكان النا�س هم ال�سبب في هذه الم�صائب ا ّلتي ح ّلت بالكوفة(((.

((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /20 :رم�ضان1419 /ﻫـ ق.
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مزايا اإلمام أمير المؤمنين Q

لقد كان �أمير الم�ؤمنين  Qفي �شخ�ص ّيته مظهر ًا لمزايا لو
إ�سالمي ذروة مجده
ج�سدناها نحن في �أقوالنا و�أفعالنا لبلغ مجتمعنا ال
ّ
ّ
والرقي و�إ�صالح
طي طريقه نحو المجد
ّ
و�س�ؤدده ــ فمن ال�سهولة ل ّأي �شعب ّ
دنياه و�آخرته .وال وجود للطريق الم�سدود �أمام َمن �آمن باهلل وبر�سالة
الإن�سان ــ وبو�سع �أي �شعب �إزالة ما يعتر�ض طريقه نحو ال�سم ّو والتكامل من
مع�ضالت وعثرات ،وذلك م�شروط ب�أن تتو ّفر فيه تلك المزايا ال�ضرور ّية
لذلك التح ّرك العظيم ال�شامل؛ تلك المزايا ا ّلتي كان �أمير الم�ؤمنين
 Qمظهر ًا لها؛ �إذ كان  Qمظهر ًا للتقوى والأمانة بالإ�ضافة
ل�صدقه و�صراحته ،فبالرغم من �أ ّنه  Qكان �سيا�س ّي ًا وزعيم ًا للأ ّمة
الإ�سالم ّية ويتو ّلى �إدارة �ش�ؤون ع�شرات الماليين من الم�سلمين في ذلك
الزمان ا ّلذي كان يخلو من و�سائل االت�صال الحديثة ،ولكن �سيا�سته لم ت�ؤ ّد
به �إلى مجانبة �سبيل ال�صراحة وال�صدق ،بل كان � Qصادق ًا �صريح ًا
يقول ما ي�ؤمن بهّ ,
ويدل عليه عمل ّي ًا؛ وهذا ما جعل كلماته تبقى على مدى
التاريخ نبرا�س ًا ي�ستنير به �أعالم الفكر في العالم.
لم ي�ستبطن �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّي ًا من �أفعال ال�سيا�س ّيين ـ �سواء
في ع�صرنا هذا �أم على م ّر التاريخ ـ �أو ما يتل ّفظون به من �أقوال تر ّددها
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�أل�سنتهم دون �أن تعتقد بها قلوبهم ،وما يتظاهرون به نفاق ًا وهو معاك�س
ِلما ت�ضمره بواطنهم.
انظروا �إلى ما يطلقه �أرباب ال�سيا�سة من كلمات ب ّراقة ج ّذابة حيث
ينادون با�سم الإن�سان وحقوقه ،وحاكم ّية ال�شعب ،وال�سالم ،والقدا�سة ،غير
العملي.
�أنّ �أ ّي ًا من هذه الحقائق ال وجود لها في داخلهم �أو على ال�صعيد
ّ
ومثل هذا الواقع كان موجود ًا قبل عهد �أمير الم�ؤمنين  Qوكذلك في
يومنا هذاَ ،ب ْي َد �أنّ �أمير الم�ؤمنين  Qـ تلك الق ّمة الإن�سان ّية ال�سامقـة ـ
عمـل بمـا يعـاك�س غـالبيـّة �أربـاب ال�سيـا�سة فـي هذا الم�ضمار.
لقد كان �أمير الم�ؤمنين  Qينادي با�سم الأ ّمة؛ لأ ّنه كان ن�صير ًا واقع ّي ًا
للأ ّمة و�ضعفائها ،ومن �سجاياه الأخرى العطف على ال�ضعفاء والت�ص ّلب
وال�صرامة �إزاء الأقوياء وبغاة الباطل ،وق ّلة اال�ستفادة من الثروات العا ّمة،
فمن كان يرى في بيت مال الم�سلمين ملك ًا ع�ضو�ض ًا ـ �سواء �ص ّرح بذلك �أم
ال� ،أم كان عمله يوحي بذلك بحيث ي�أكل ما ي�شاء ويهب ما ي�شاء ّ
ويوظفه
لعلي  .Qوواجبنا
لأغرا�ضه ال�شخ�ص ّية ـ ال قدرة له على اال ّدعاء بتبع ّيته ّ
العلوي في ك ّل هذه الحقول ،وذلك يتم ّثل في العمل الكثير
االلتزام بالنهج
ّ
مع ق ّلة اال�ستفادة.
فلقد كان �أمير الم�ؤمنين  Qموجود ًا في و�سط ال�ساحة ومثابر ًا
على العمل� ،سواء في الفترة ا ّلتي تو ّلى فيها �أمر الحكومة� ,أم عندما كان
علي � Qأ�صبح فيه
يعي�ش العزلة ا ّلتي فر�ضوها عليه ،ولم يم ّر وقت على ّ
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جلي�س الدار زاوي ًا عن الأ ّمة والمجتمع ،فلي�س ذلك من �سجاياه �أبد ًا.
وميزته الأخرى  Qكانت االرتباط باهلل �سبحانه ،و�أنّ �أل�سنة
القا�صرين �أمثالي عاجزة حتّى عن النطق ببيان ما هو �إجمالي عن عبادة
ال�سجاد  Qـ وهو زين العابدين
ذلك الرجل العظيم ،فعندما يذهل الإمام ّ
ـ �أمام عبادة �أمير الم�ؤمنين  Qال خيار �أمامنا �سوى التزام ال�صمت.
ومن مزاياه �أي�ض ًا تعبئة الطاقات في �سبيل الحقّ ومواجهة الباطل ،فال
يجوز لأحد القول :لماذا تع ّبئون الأ ّمة وت� ّؤججون م�شاعرها �ض ّد اال�ستكبار,
وما يرتكبه من مظالم ,و�ض ّد مرتزقة �أعداء اهلل؟ ف�إنّ تلك ميزة اتّ�صف
بها �أمير الم�ؤمنين  ،Qفعلينا نحن �أي�ض ًا �أن ن�صنع كما �صنع �أمير
الم�ؤمنين  Qفنع ّبئ ك ّل الطاقات ،ك ّل القلوب ،ك ّل الأبدان والإمكان ّيات
في �سبيل الحقّ ومواجهة الباطل.
المتحجرين
وامتاز � Qأي�ض ًا بمقارعة ذوي الظواهر المق ّد�سة
ّ
الخاوين ،فلقد ت�ص ّدى �أمير الم�ؤمنين  Qـ ذلك العابد الزاهد الذاكر
ا ّلذي احتفظت ذاكرة نخيالت الكوفة ب�صراخات �أدعيته ومناجاته �إلى
ال�شخ�صي �إلى نفو�س النا�س عن
الأبد ـ لأولئك الذين �أرادوا الت�س ّلل بكيانهم
ّ
المتحجرة الخاوية؛ ه�ؤالء ا ّلذين حتّى لو تو ّفروا
طريق التق ّد�س والعبادة
ّ
على الإخال�ص ف�إ ّنهم قد ّ
عطلوا �سائر الأبعاد في �شخ�ص ّياتهم و�شخ�ص ّيات
بلب الحقيقة� ،سواء
الآخرين ،فلقد كان �أمير الم�ؤمنين  Qينطق ّ
تطابقت مع �أذواق مختلف الت ّيارات �أم ال ،و�سواء اتفقت مع مذاق �أولئك
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ا ّلذين يت�ش ّبثون بالظواهر تاركين الباطل �أم ال ،وان�سجمت مع ميول الذين
يريدون تف�سير الدين وفق ًا لآرائهم ال�شخ�ص ّية �أم ال.
ه�ؤالء جميع ًا كانوا في زمن �أمير الم�ؤمنين  .Qوالتاريخ يذكر
نماذج لهم� ،أ ّما �إ�سالم �أمير الم�ؤمنين  Qفهو �إ�سالم زاخر بالذكر
والحيو ّية والن�شاط والتح ّرك والبناء والجهاد والت�ضحية والإيثار ،وحيث
�إ ّننا ن�شاهد مثل هذه النماذج في وقتنا الراهن فذلك م ّما يعني �أنّ هنالك
م�س�ؤول ّية تقع على عواتقنا(((.
علي � Qس ّيد الم ّتقين
•الإمام ّ
المتهجد
المجل�سي عن م�صباح
ورد في الرواية ا ّلتي نقلها المرحوم
ّ
ّ
�أنّ �أمير الم�ؤمنين  Qخطب في �إحدى الجمع ,وافتتح خطبته بحمد
اهلل والثناء عليه ب�أبلغ و�أعمق و�أجمل الكلمات ،ثم �ص ّلى و�س ّلم على مح ّمد
ر�سول اهلل خاتم الأنبياء  Pو�شهد له بالنب ّوة والعبودية هلل ،ثم �أعقب
ذلك بخطبة بليغة ,نورد فيما يلي مقاطع منها.
قال �أمير الم�ؤمنين�« :Qأو�صيكم عباد اهلل بتقوى اهلل ،واغتنام
طاعته ما ا�ستطعتم في هذه الأيام الفانية ،و�إعداد العمل ال�صالح لجليل
ما ي�شفي به عليكم الموت»(((.
�أي عليكم اال�ستعداد بالعمل ال�صالح للم�صائب والأهوال الكبرى
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /25 :ذي الحجة1421 /ﻫ..ق.
المجل�سي ،ج� ،86ص .237
((( بحار الأنوار ،العالمة
ّ
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والمجهولة ا ّلتي �ستح ّل بكم في عالم ما بعد الموت.
فالموت حادثة عظمى ,كان العظماء والأولياء يرتع�شون خوف ًا منها؛ لأنّ
الحوادث ا ّلتي تواجه الإن�سان بعد الموت لها عظمة وخ�شية ال تطاق.
وهناك طريق واحد لمقابلة هذه الم�صاعب وال�شدائد الكبرى ا ّلتي كان
خبر عنها
عباد اهلل و�أوليا�ؤه ال�صالحون يخ�شونها؛ ب�سبب ما لديهم من ٍ
على وجه العموم ،وذلك هو العمل ال�صالح لوجه اهلل؛ لأنّ ال�شيء الوحيد
ا ّلذي يغيث الإن�سان هناك هو العمل ال�صالح.
معنوي
«و�آمركم بالرف�ض لهذه الدنيا التاركة لكم» ،فهو � Qأمير
ّ
باطني ،و�أمير الأج�سام و�أمير الأرواح؛
ظاهري و�أمير
مادي ،و�أمير
ّ
و�أمير ّ
ّ
وي�أمر النا�س بترك زخارف الدنيا ،وعدم اال�ستغراق في �ش�ؤونها الما ّدية؛
لأ ّنها «الزائلة عنكم ،و�إن لم تكونوا تح ّبون تركها ،والمبلية لأج�سادكم
و�إن �أحببتم تجديدها».
فهذه الدنيا تبلي �أج�سادكم وت�ضعفكم وتعدم قواكم ,حتّى و�إن كنتم
ترغبون في بقاء هذه القوى على الدوام.
«ف�إ ّنما مثلكم ومثلها كركب �سلكوا �سبي ً
ال فك�أ ّنهم قد قطعوه و�أف�ضوا
�إلى علم فك�أ ّنما بلغوه ،فال تناف�سوا في ع ّز الدنيا وفخرها ،وال تعجبوا
بزينتها ونعيمها ،وال تجزعوا من �ضرائها وب�ؤ�سها ،ف� ّإن ع ّزها وفخرها
�إلى انقطاع ،و� ّإن زينتها ونعيمها �إلى ارتجاع ،و� ّإن �ضراءها وب�ؤ�سها �إلى
حي فيها �إلى بلى».
نفاذ ،وكل مدّة منها �إلى منتهى ،وكل ّ
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الم�ؤمنينQ

يحيي الأر�ض بنف�سه ويزرعها ،ويحفر

كان �أمير
البئر.
وقد تح ّدث بهذا الكالم في وقت كان فيه حاكم ًا على دولة تمت ّد حدودها
المتو�سط.
من بالد ما وراء النهر �إلى البحر الأبي�ض
ّ
ويهتم ب�ش�ؤون الحرب وال�سلم وال�سيا�سة
فهو كان يدير د ّفة �ش�ؤون الدولةّ ,
وبيت المال وغيرها من ن�شاطات البناء الأخرى.
وكالمه هذا ال يدعو فيه �إلى عدم �إعمار الدنيا ،و�إ ّنما يعني به �أن ال
يجعل الإن�سان ذاته محور ًا لجميع الأعمال والن�شاطات الماد ّية ،وال تنفقوا
ك ّل الطاقات لأجل �أنف�سكم وال ُتح ّولوا الدنيا �إلى جحيم من �أجل ن�صيبكم من
الحياة ,وال تك ّدروا عي�ش الآخرين لأجل المال والمنال والرفاه والراحة.
عليكم بالتقوى� ,أي عليكم بالحذر؛ لئلاّ يكون في � ّأي عمل �أو قول �أو
قرار ي�صدر عنكم �ضرر يلحق بالإن�سان ّية وبالمجتمع ،وال تكون فيه �إ�ساءة
�إلى �أُخراكم �أو انتقا�ص من دينكم.
هذا هو معنى التقوى ,وفي ك ّل جمعة يك ّرر �إمام الجمعة مخاطبة النا�س
ومخاطبة نف�سه بالقول�« :أو�صيكم ونف�سي بتقوى اهلل».
ك ّلنا بحاجة ل�سماع مثل هذه الو�صايا؛ وهذه من جملة الأمور ا ّلتي تعطي
ل�صالة الجمعة �أهم ّيتها(((.
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /9 :رجب 1419 /ﻫ ـ ق.
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•معالم الحكومة العلو ّية
ث ّمة طائفة من خ�صال �أمير الم�ؤمنين Qوهي خ�صاله المعنو ّية
العلمي والمنزلة النوران ّية
والملكوت ّية ا ّلتي نق�صر حتّى عن فهمها؛ فمقامه
ّ
النوراني
والقدا�سة ا ّلتي كانت لديه؛ والحقائق ا ّلتي كان يعمر بها كيانه وقلبه
ّ
وتتد ّفق على ل�سانه المبارك ِح َكم ًا ،والقرب من اهلل وذكر اهلل ا ّلذي كان
يك ّلل فعله وقوله وكافة �أحواله ،و�أمو ٌر من قبيل فطرته النوران ّيةَ ،لهي م ّما
يتع ّذر فهمه بالن�سبة لنا ،و�إ ّننا ن�ؤمن بها ونفتخر بها؛ لأ ّننا �سمعناها عن
ال�صادق الم�ص َّدق.
ولكن ث ّمة طائفة �أخرى من خ�صو�صيات �أمير الم�ؤمنين Qت�صوغ
منه �أ�سوة و�أنموذج ًا بالن�سبة للب�شر ّية قاطبة تحتذي به على م ّر التاريخ,
و�إنّ الأ�سوة و�سيلة ومعيار وميزان يقا�س بها العمل ا ّلذي يروم الإن�سان
القيام به.
بقوم مع ّينين ،وهي ال تقت�صر على الم�سلمين
�إنّ هذه الأ�سوة ال
ّ
تخت�ص ٍ
�أي�ض ًا ،و�إ ّنكم �إذ ت�شاهدون مدى جاذب ّية �أمير الم�ؤمنين  Qعلى م ّر
يرت�ض الإ�سالم �أو لم
التاريخ؛ �إ ّنما ب�سبب هذه الخ�صال؛ لذا فحتّى من لم ِ
ي�صدِّ ق ب�إمامته  Qي�شعر في داخله بالتعظيم لهذه الخ�صال ,وينطلق
ل�سانه مثني ًا عليها �شاء �أم �أبى .لذلك ف�إنّ هذه الخ�صال �أمثولة الجميع؛
العلوي ف�إ ّننا نفوق �سوانا
ونحن �إذ نقيم الآن حكومة �إ�سالم ّية ون َّدعي الحكم
ّ
وتم�سك ًا بها.
�إلحاح ًا وحاجة لهذه الأ�سوة ّ
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ف�إ ّننا �إذ رفعنا راية الوالية العلو ّية في هذه البقعة من العالم ،علينا
�أن نرى ما هو خطابنا ،وما ا ّلذي نروم تقديمه للإن�سان ّية ،و� ّأي �إطار
ونتم�سك به ونرفعه .وخي ُر �أ�سوة هنا �أمير
نر�سمه لإ�سعاد الب�شر ّية
ّ
عليQ
الم�ؤمنين Q؛ فال ّ
ي�صح المناداة با�سم �أمير الم�ؤمنين ّ
و�إظهار المح ّبة والمو ّدة بالل�سان فقط ،ومخالفة فعله والدر�س ا ّلذي ع ّلمنا
�إ ّياه في قوله وعمله على �صعيد العمل.
�إنّ م�س�ؤول ّية كوادر الحكومة ـ �أي �أنا و�أمثالي ـ �أ�ش ّد ثق ًال؛ لأ ّننا نحن
ا ّلذين يجب �أن نعمل ونقتفي الدرب ا ّلذي �سلكه.
ور ّبما يقول بع�ض النا�س� :أين �أنتم من �أمير الم�ؤمنين Q؟ ف�أين
�أنتم من قدرته وق ّوته و�إيمانه و�صبره و�صالبته الروح ّية؟ وهذا الكالم ـ
بطبيعة الحال ـ �صائب؛ فلي�س م ّنا من يرقى للمقارنة به .Q
ي�صح القول :هو الأف�ضل والأرفع ونحن الأدنى ،فهذه المقارنة
وال ّ
خاطئة من الأ�سا�س؛ �إذ هو Qفي علياء الذرى ونحن نقبع في �أعماق
الثرى نتخ ّبط في دوام ٍة.
�إنّ الم�سافة بعيدة جد ًا ،ولكن من الممكن اختيار الم�سار؛ فعلينا �أن
نقترب من الهدف ,والغاية ا ّلتي كان ي�ستهدفها ,ك ٌّل ح�سب طاقته وبما
يقت�ضيه زمانه ،ولكن بذات الدرب وذات الهدف؛ وهذه الق�ض ّية على قدر
من الأهم ّية.
إ�سالمي على
لع ّل من الحكومات ا ّلتي جاءت �إلى الحكم في العالم ال
ّ
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يعظمون ا�سم ر�سول اهلل P
مدى اثني ع�شر �أو ثالثة ع�شر قرن ًا َمنْ كانوا ّ

ويعتبرون �أنف�سهم خلفاء له ،وكانوا على ا�ستعداد لقتل من يقول لهم :ل�ستم
خلفاء ر�سول اهلل ِ ،Pلما كانوا ي ّدعون خالفة ر�سول اهلل  ،Pبدء ًا من
خلفاء بني �أم ّية ومرور ًا بخلفاء بني الع ّبا�س ا ّلذين حكموا ما يقرب من
عام ,ومن ّثم الخلفاء الفاطم ّيين في م�صر و�شمال
خم�سمائة �إلى �ستمائة ٍ
�أفريقيا ,وتالهم خلفاء الدولة العثمان ّية ا ّلذين حكموا في �آ�سيا ال�صغرى،
�أي تركيا الحالية حتّى اندالع الحرب العالم ّية الأولى ،حيث كانت عا�صمة
حكومتهم فيها ،فيما كانت الدول العرب ّية الحال ّية ب�أجمعها تقريب ًا تخ�ضع
لحكومتهم ،وكان ه�ؤالء جميع ًا يحملون ا�سم الخليفة ا ّلذي يعني خليفة
النبي  !Pوبع�ضهم تجاوز بخطوة �أكثر حيث كانوا ي ّدعون �أنهم خلفاء اهلل
ّ
قائلين :نحن خلفاء اهلل! ن ّواب اهلل! كان هذا لقبهم ،ولكن ما كان عملهم؟
كان عملهم على �شاكلة الحكومات الملك ّية الظالمة ا ّلتي �سادت الدنيا قبلهم
وعا�صرتهم �أي�ض ًا في مناطق �أخرى ،وتلتهم مثل هذه الحكومات في �أرجاء
العالم حتّى يومنا هذا.
كان اال�سم خالفة ر�سول اهلل َ ،Pب ْي َد �أنّ النمط والعمل وال�سلوك كان
�شيئ ًا �آخر.
َمنْ هم ه�ؤالء؟ وما اال�سم ا ّلذي يليق بهم؟ �إ ّنه ا�سم (منافق!) �أي َمنْ
ي ّدعي �شيئ ًا ،ويعد ب�شيء ،ويرفع راية با�سم �شيء مع ّين ،لك ّنه في �سلوكه
وعمله ومنهجه ال يلتزم بذلك ال�شيء ،فث ّمة �أمر �آخر وعمل �آخر يتح ّكم

106

الإم�� � � � � � � � � � � � � � ��ام ع� � � � � �ل�� � � � � ّ�ي Q

بفعله ّ
وخطه؛ هذا هو المنافق ،فهل ُنزمع �أن نكون كذلك بحيث نل ّوح
العلوي والتبع ّية لأمير الم�ؤمنين  Qلك ّننا
براية الوالية العلو ّية والحكم
ّ
ن�ساوق حكومتنا مع الأنظمة ا ّلتي تتنافى تمام ًا مع ّ
علي Q
خط الإمام ّ
وفكره ومنطقه؟! فمنها من يخالفه  %100وبع�ضها  %90وبع�ضها الآخر
 %80وترتكز في عملها على �أ�سا�س �آخر؛ لذا يتع ّين علينا �أكثر من الآخرين
التم�سك بالأنموذج ومعرفته واتخاذه ِمالك ًا؛ فما هي معالم الأنموذج
ّ
العلوي في الحكم؟ �إنّ هذه المعالم يجب الإلتزام بها.
ّ
كما يتع ّين على الجماهير مراقبتنا؛ ف�إذا ما وجدتنا نلتزم بمعالم الحكم
العلوي ـ بما ت�سعه طاقتنا ـ فلتتق ّبل حينها �أ ّننا حكومة ت�سير في خط الإمام
ّ
علي � .Qأما �إذا لم�ست م ّنا عدم االلتزام بتلك المعالم� ,أو �أ ّننا نعمل
ّ
علي ،Q
بما يعاك�سها ـ ولي�س الحديث هنا �أ ّننا نق ّل قدر ًة عن الإمام ّ
و�إ ّنما عدم امتالكنا الإرادة في اقتفاء ّ
خطه ـ �إذ ذاك فلترف�ض خطابنا
ومزاعمنا ولت ُقل� :إنّ هذه الحكومة لي�ست علو ّية ،ولي�ست هي من والية �أمير
الم�ؤمنين  Qفي �شيء.
المالك ا ّلذي ال ب ّد �أن ي�ؤخذ بنظر االعتبار ،ولكن ما هي هذه
وهذا هو ِ
المعالم يا ُترى؟
لو �أردنا �إي�ضاح معالم حكومة �أمير الم�ؤمنين Qفر ّبما يمكن
الحديث عن ع�شرة معالم مه ّمة� ،أ�شير �إلى بع�ضها هنا:
التم�سك التام بدين اهلل والإ�صرار على �إقامته ،ف�أ ّيما
المعلم الأ ّولّ :
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حكومة ال يقوم �أمرها على �أ�سا�س �إقامة الدين فلي�ست حكومة
علو ّية.
خ�ضم الحرب ـ و�أولئك ا ّلذين كانوا و�سط الميدان �أثناء فترة الدفاع
في ّ
ا ّلذي ا�ستم ّر ثماني �سنوات يعرفون ما �أقول ـ وو�سط ذلك المعترك ،حيث
ي�صب ج ّل اهتمامه على كيف ّية �ش ّنه الهجوم �أو
وجندي
كان ك ّل مقاتل
ّ
ّ
الدفاع عن نف�سه ،جاء رجل �إلى �أمير الم�ؤمنين  ،Qف�س�أله عن ق�ض ّية
تخ�ص التوحيد قائ ً
ال :ما المراد من كلمة (�أحد) في قوله تعالى} :ﭑﭒ
ﭓﭔ{؟ وهذه لي�ست بق�ض ّية جوهر ّية ،فهو لم ي�س�أل عن وجود اهلل،
و�إ ّنما �س�أل عن ق�ض ّية ثانو ّية.
فهم به المحيطون ب�أمير الم�ؤمنين  Qقائلين�« :أه َو وقت
َّ
�س�ؤال؟! فقال  :Qدعوني �أُجبه ،ف�إنما نحن نقاتل لأجل هذا»(((؛
�أي �إنّ قتال �أمير الم�ؤمنين  Qو�سيا�سته ومجابهته وحرقة قلبه وكا ّفة
الخطوط الأ�سا�س ا ّلتي اختارها لحكومته كانت من �أجل �إقامة دين اهلل؛
وهذا �أحد المعالم.
((( عن المقدام بن �شريح بن هانئ ،عن �أبيه ،قال� :إن �أعرابي ًا قام يوم الجمل �إلى �أمير الم�ؤمنين  ،Qفقال :يا �أمير
الم�ؤمنين �أتقول� :إن اهلل واحد؟ قال :فحمل النا�س عليه ،قالوا :يا �أعرابي �أما ترى ما فيه �أمير الم�ؤمنين من تق�س ��م
القل ��ب ،فق ��ال �أمير الم�ؤمنين  :Qدعوه ،ف�إن الذي يريده الأعرابي هو ال ��ذي نريده من القوم ،ثم قال :يا �أعرابي
�إن الق ��ول في �أن اهلل واحد على �أربعة �أق�س ��ام :فوجهان منه ��ا ال يجوزان على اهلل عز وجل ،ووجهان يثبتان فيه ،ف�أما
الل ��ذان ال يجوزان عليه ،فقول القائل :واحد يق�ص ��د به ب ��اب الأعداد ،فهذا ما ال يجوز ،لأن ما ال ثاني له ال يدخل في
ب ��اب الأع ��داد� ،أما ترى �أنه كفر من قال :ثالث ثالثة .وقول القائل :هو واح ��د من النا�س ،يريد به النوع من الجن�س،
فبهذا ما ال يجوز عليه لأنه ت�شبيه ،وجل ربنا عن ذلك وتعالى .و�أما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل :هو واحد
لي�س له في الأ�ش ��ياء �ش ��به ،كذلك ربنا ،وقول القائل� :إنه عز وجل �أحدي المعنى ،يعني به �أنه ال ينق�س ��م في وجود وال
عقل وال وهم كذلك ربنا عز وجل/ .التوحيد ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .83
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إ�سالمي والجمهور ّية الإ�سالم ّية ا ّلتي تتّخذ
ولو كان الأمر في النظام ال
ّ
العلوي عنوان ًا لها� ،أن ال يكون الهدف �إقامة دين اهلل؛ َع ِم َل النا�س
من الحكم ّ
بدين اهلل �أو لم يعملوا� ،آمنوا به �أو لم ي�ؤمنوا� ،أقيم الحقّ �أو لم ُيقم ,ونقول
ما �ش�أننا نحن� ،إذ ذاك ال تع ّد هذه الحكومة علو ّية؛ ف�إقامة دين اهلل هي
�أ ّول المعالم ،وهي �أ ّم �سائر الخ�صو�ص ّيات في حياة �أمير الم�ؤمنين Q
وحكومته ،ومنها تنبثق عدالته وتعود �إليها حاكم ّية الأ ّمة ومداراة النا�س
ا ّلتي تم ّيزت بها حياة �أمير الم�ؤمنين .Q
المعلم الثاني :في حكومة �أمير الم�ؤمنين  Qهي :العدالة المطلقة؛
تم�س �شخ�صه على
�أي �إ ّنه لم ي�ؤثر م�صلحته ال�شخ�ص ّية و�أ ّية �سيا�سة ّ
العدالة قط؛ «واهلل ال �أطلب الن�صر بالجور»((( .فانظروا � ّأي لوحة
�سام هذا؛ فلر ّبما يقال لك� :إ ّنك المنت�صر في
زاهرة هذه و�أي بيرق ٍ
العلمي �أو االنتخابات �أو �ساحة الحرب،
ميدان ال�سيا�سة �أو التناف�س
ّ
ولكن ذلك منوط ب�أن تمار�س الظلم؛ ف�أ ّيهما تختار يا ترى؟ �إنّ �أمير
الم�ؤمنين  Qيرف�ض هذا الن�صر ،ويقول لك ال �ضير في �أن �أُهزم،
ولكن ال �أظ ِلم.
والمحور في ك ّل ما �سمعتموه حول �أمير الم�ؤمنين  Qمن كالم ب�ش�أن
العدالة هو دعوته المطلقة للعدالة ،العدالة للجميع وفي كا ّفة الأمور؛ �أي
العدالة االقت�صاد ّية ،وال�سيا�س ّية واالجتماع ّية والأخالق ّية .وهذا معيار �آخر
((( نهج البالغة ,الخطبة ،126 :ون�ص كالمه �«:Qأَ َت�أْ ُمرُو ِّني �أَ ْن �أَ ْط ُلبَ ال َّن ْ�ص َر ِبا ْلجَ ْو ِر».
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لحكومة �أمير الم�ؤمنين  ،Qفهو ال يطيق الظلم وال يركن �إليه ولو �أُهدرت
م�صالحه .ومن �أفظع الظلم هو التمييز� ،سواء في تطبيق القوانين �أم في
تنفيذ الأحكام؛ فهذا مرفو�ض على الإطالق من ِق َبل �أمير الم�ؤمنين .Q
ارتكب �أحد �أتباعه مخالفة ،وكان �شديد ًا في ح ّبه وماهر ًا في الدعوة
�إليه ،وكثير ًا ما كان يمار�س الدعوة الحقّة له  ،Qف�أقام �أمير
الم�ؤمنين  Qعليه الح ّد ،وكان ذلك خالف ًا لما يتو ّقعه ،فقال« :يا
�أمير الم�ؤمنين� ،أنا ا ّلذي �أواليك و�أدافع عنك .فر ّد عليه  :Qنعم،
ولكن هذا حكم اهلل»(((.
واهلل هو ا ّلذي يتق ّبل منك مواالتك لي ،ولك جزيل ال�شكر! وهكذا �أجرى
ذاهب �إلى معاوية ،فهو
الحد عليه .لك ّنه ر َّد :ما دام الأمر كذلك ،ف�إنني ٌ
ا ّلذي يعرف قدري! فذهب.
من الخ�صو�ص ّيات والمعالم الأخرى لحكومة �أمير الم�ؤمنين :Q
التقوى؛ الحظوا �أنّ �أ ّي ًا منها بيرق وع َلم ،فماذا تعني التقوى؟ �إ ّنها تعني:
تلك ال�ش ّدة من المراقبة ,بحيث ال يحيد الإن�سان عن جادة الحقّ في
ممار�ساته ال�شخ�ص ّية .وهذا ما تعنيه التقوى؛ �أي �أن يراقب المرء نف�سه
مراقبة تا ّمة في تداوله للأموال ،في التالعب بكرامة النا�س ،في االختيار
والرف�ض ،في التح ّدث حيث يحتاط �أن ال يقول ما يخالف الحقّ .
ت�صفّحوا نهج البالغة فهو حافل بهذه المقوالت .ومما ي�ؤ�سف له الآن
((( دعائم الإ�سالم ،القا�ضي النعمان المغربي ،ج� ،2ص .443
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�أنّ بع�ض النا�س درجوا على ارتكاب ما حال لهم تحت طائلة �أنّ �أمير
الم�ؤمنين  Qكان كذلك ويفعل هكذا ،ما هو دليلهم ومن �أين لهم
هذا؟ �إنّ �أمير الم�ؤمنين  Qهو ذاك في نهج البالغة ،وهو ذاك
في الروايات الواردة عنه وعن �أوالده الطاهرين ،ف�أين هذه الأمور ا ّلتي
فعلي  Qهو
ي ّدعيها بع�ض النا�س قائلين� :إنّ علي ًا كان كذلك؟ كلاّ ّ ،
ذاك في نهج البالغة؛ طالعوا نهج البالغة من �أ ّوله �إلى �آخره ،فهو حافل
بالحثّ على التقوى والدعوة �إليها ،وما لم يكن الإن�سان تق ّي ًا فال قدرة له
على �إقامة دين اهلل.
ف�أ�سو�أ الأمرا�ض تل ّوث الباطن ،فتل ّوث قلب الإن�سان بالمع�صية ال يدع
للإن�سان فر�صة �إدراك الحقيقة ،ناهيك عن �أن يتح ّرك �صوبها.
ومن معالم حكومة �أمير الم�ؤمنين  :Qاالنبثاق عن �إرادة الأ ّمة،
�إذ لي�س من منطق �أمير الم�ؤمنين ( Qالتغ ّلب)� ،أي التح ّكم بالنا�س
تنحى جانب ًا
عن طريق الغلبة والقهر ،فبالرغم من علمه ب�أ ّنه على حقّ ّ
حتّى جاءه النا�س م�ص ّرين معاهدين ،ولع ّلهم بكوا ملتم�سين �إ ّياه �أن يم�سك
بزمام �أمورهم ،حينها نه�ض الإمام و�أم�سك بزمام �أمور الأ ّمة ،وهو القائل:
ا�صرِ ،..لأَل َق ْيتُ َح ْبلَهَا
ا�ضرَِ ،و ِق َيا ُم ا ْل ُح َّج ِة ِب ُو ُجو ِد ال َّن ِ
« َل ْو َال ُح ُ�ضو ُر ا ْل َح ِ
َعلَى َغا ِر ِبهَا .(((»...فال ي�ستهوي �أمير الم�ؤمنين  Qالإم�ساك بال�سلطة
فحب ال�سلطة �إ ّنما ي�ستهوي �أولئك الذين يريدون �إر�ضاء
وممار�سة قدرتهّ ،
((( نهج البالغة ,الخطبة( 3 :ال�شق�شقيّة).
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رغباتهم و�أهوائهم النف�س ّية ،و�أ ّما �أمير الم�ؤمنين  Qفهو ي�سعى لأداء
ال�شرعي و�إقامة الحقّ .
التكليف
ّ
ولقد ا�ستودعته الأ ّمة ال�سلطة فت�س ّلمها وحافظ عليها بك ّل اقتدار ،ولم
يحاب �أولئك ا ّلذين انبروا لمناه�ضة �سلطته الإ�سالم ّية ومناو�أة حكومته
ِ
الإ�سالم ّية؛ فليكونوا من �صحابة ر�سول اهلل  Pومن الوجهاء وذوي
ال�سابقة بالجهاد في �سبيل الإ�سالم ،فما داموا قد انبروا لمناه�ضة الحقّ
ومناو�أته فال ب ّد من الت�ص ّدي لهم بك ّل اقتدار.
وت�ص ّدى  Qلهم! وعلى هذا المنوال كانت معاركه الثالث .وهذه
ميزة الحكومة ال�صالحة(((.
علي  Qفي الحكم
•�سيرة الإمام ّ
قال اهلل تعالى في كتابه الحكيم} :ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮫ{(((.
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ِ
م ّما ي�ستحيل ن�سيانه بخ�صو�ص �أمير الم�ؤمنين  Qتلك المعالم
العمل ّية وال�سلوك ّية ا ّلتي تج ّلت خالل البرهة الوجيزة من حكمه  Qعلى
امتداد البالد الإ�سالم ّية ال�شا�سعة وخ ّلدها التاريخ.
�إنّ للمراتب المعنو ّية وال�شمائل الأخالق ّية وال�شخ�ص ّية ا ّلتي تح ّلى بها هذا
الرجل العظيم �ش�أن ًا؛ فلو راجعتم الم�صادر �ستجدون ف�صو ًال م�سهب ًة تتع ّر�ض
((( كلمة الإمام الخامنئي } ،في تاريخ /13 :رجب1423 /ﻫ.ق.
((( �سورة البقرة ،الآية.207 :
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لبيان مالمح �أمير الم�ؤمنين  ،Qفعلمه وتقواه و�شجاعته و�سابقته في
الإ�سالم وزهده وم ّما �شابه ذلك ،ك ّلها م ّما يفوق م�ستوى الح�صر المتعارف
ومن العظمة وم ّما يثير الده�شة ،وك ّل منها كال�شم�س ال�ساطعة في بريقها،
َب ْيدَ �أنّ ما �أراه ي�سمو عليها جميع ًا هو �سيرة هذا الحكيم في الحكم ا ّلتي
جوهري ،حيث ت�صبح ال�سلطة ِب َي ِد �أمير الم�ؤمنين Q
تعد مو�ضع امتحان
ّ
وهي �سلطة تمت ّد على بقعة �شا�سعة في البالد.
فلتكن هذه ال�سيرة الفريدة من نوعها وا ّلتي تثير الإعجاب قدوة لنا؛ وك ّل
ّ
يتح�سرون �أ�سف ًا على ق�صر
المطلعين على �سيرته Qفي الحكم �إ ّنما ّ
م ّدة حكمه؛ لأنّ هذا النهج لو ق ّدر له اال�ستمرار �سنوات عديدة فلر ّبما تغ ّير
العالمي ،ولو كتب لهذا النموذج الدوام و�أ�صبح في متناول
م�سار التاريخ
ّ
الب�شر ّية �سنوات مديدة فلر ّبما انعطف م�صيرها ,ولم تبرز �إلى الوجود
هذه القوى القائمة على الف�ساد والثروة وال�شهوة والغطر�سة والإجحاف,
وا ّلتي �شهدها التاريخ ,وج ّرت الب�شر ّية نحو الظلمات وغياهبها.
�إنّ حكومة �أمير الم�ؤمنين  Qبمثابة الأ�سوة على �صعيد �إقامة العدل
والدفاع عن المظلوم ومقارعة الظالم ومالزمة الحقّ في جميع الأحوال،
وال ب ّد من االحتذاء بها؛ وهذا م ّما ال يبلى ،فبو�سعه �أن يغدو قدوة في ظ ّل
جميع الظروف ا ّلتي تم ّر بها الدنيا علم ّي ًا واجتماع ّي ًا لتحقيق ال�سعادة لبني
إداري لتلك الحقبة ,ون ّدعي �أ ّنه
الإن�سان ،ونحن ال نريد تقليد ذات النهج ال ّ
الزمني ,ونقول با�ستمرار والدة المناهج الحديثة يوم ًا
م ّما يخ�ضع للتط ّور
ّ
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بعد يوم ،بل �إ ّننا ن�صبو القتفاء �أثر الم�سار ا ّلذي ّ
اختطته تلك الحكومة
وا ّلذي حاز الخلود �إلى الأبد؛ فالدفاع عن المظلوم �صفحة زاهرة على
الثري،
الدوام؛ وعدم م�سالمة الظالم ،ورف�ض االرت�شاء من المتج ّبر
ّ
والثبات على الحقيقة ،ك ّلها من الأمور ا ّلتي ال ينتابها القدم في الدنيا �أبد ًا؛
ولها �ش�أنها تحت ظ ّل مختلف الأو�ضاع والظروف ،وعلينا االقتداء بها؛ لما
أ�صولي �إ ّنما يعني االقتداء
تم ّثله من �أ�صول ،و�إنّ ما نطلق عليه الحكم ال ّ
بمثل هذه القيم الخالدة ا ّلتي ال تبلى والثبات عليها.
علي Q
•نماذج من حكم الإمام ّ

وت�أ�سي�س ًا على هذا ف�إ ّنني �أطرح هذه الأمور �أمام الملأ العام مثلما
خاطب �أمير الم�ؤمنين  Qالأ ّمة بمثل هذه الق�ضايا؛ فكتبه Q
موجهة �إلى �أ�شخا�ص مع ّينينَ ,ب ْي َد �أنّ الجميع كانوا
بالرغم من �أ ّنها كانت ّ
ّ
يطلعون عليها؛ وكذا الخطب ا ّلتي كان  Qيدلي بها بمر�أى من �أنظار
الأ ّمة؛ و�إليكم نماذج من ذلك:
في م�سته ّل حكومته �ساوى �أمير الم�ؤمنين  Qفي تق�سيم بيت المال
بين النا�س؛ لأنّ الأمور �سارت على مدى ما يقرب من ع�شرين عام ًا قبل
مجيء �أمير الم�ؤمنين  Qعلى تف�ضيل بع�ضهم ل�سابقتهم في الإ�سالم,
�أو انتمائهم للمهاجرين �أو الأن�صار �أو ...على من �سواهم ،فكان يجري
تق�سيم ما يجبى �إلى بيت المال من غنائم وزكاة على الأ�شخا�ص فرادى،
المالي يوم ذاك ,ولم تكن على ما عليه
وهكذا جرت العادة في المجال
ّ
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الم�ؤ�س�سات الحكوم ّية في عالم اليوم ،وكان د�أبهم يومئذ تف�ضيل بع�ض
النا�س في العطاء ،فجاء  Qو�ألغى ما كان �سائد ًا� ،إذ قال �إنّ من كان
متد ّين ًا و�أكثر �إيمان ًا ف�أجره على اهلل ،ومن كان ذا ق ّو ٍة وي�سعى في حياته
لك�سب المال فله ما ك�سب� ،أما بيت المال ف�إ ّنني �أق�سمه بال�سو ّية .فجاءه
بع�ضهم م�شفق ًا محذر ًا من �أنّ نتيجة ذلك �ستكون الإخفاق وتدفع ببع�ض
النا�س �إلى الوقوف بوجهك! ،فر ّد �« :Qأَ َت�أْ ُم ُرو ِّني َ�أ ْن َ�أ ْط ُل َب ال َّن ْ�ص َر
ِبا ْل َج ْو ِر فِي َمنْ ُو ِّليتُ َعلَ ْيهِ! َواهلل َال �أَ ُطو ُر ِب ِه َما َ�س َم َر َ�سمي ٌرَ ،و َما �أَ َّم َن ْج ٌم
ال�س َما ِء َن ْجماً»((( .ف�أمير الم�ؤمنين  Qيرف�ض ك�سب الت�أييد على
فِي َّ
ح�ساب الظلم والجور.
وفي مو�ضع �آخر يقول في كتابه المعروف �إلى عثمان بن حنيف:
«�أَ َال َو�إِ َّن ِل ُك ِّل َم�أ ُموم �إِ َماماً َي ْق َتدِ ي ِبهَِ ،و َي ْ�س َت ِ�ضي ُء ِب ُنو ِر عِ ْلمِ هِ�َ ،أ َال َو�إِ َّن
�إِ َما َم ُك ْم َقدِ ا ْك َت َفى مِ نْ ُد ْن َيا ُه بِطِ ْم َر ْيهَِ ،ومِ نْ ُط ْعمِ ِه ِب ُق ْر َ�ص ْيهِ»(((.
وهنا ي�شير �أمير الم�ؤمنين � Qإلى ملب�سه وم�أكله ال ّلذين كان ي�شابه
بهما �أفقر النا�س يومها ،ويقول �أنا �إمامكم �أعي�ش هكذا حياة.
ثم يقول البن حنيف�« :أَ َال َو ِ�إ َّن ُك ْم َال َت ْقدِ ُرو َن َعلَى ذل َِكَ ،ول ِكنْ �أَعِ ي ُنوني
ِب َو َرع َو ْاج ِتهَاد»(((؛ وذاك ما يخاطبنا به �أمير الم�ؤمنين  Qاليوم:
تج ّنبوا المخالفات والذنوب وما كان غير م�شروع ،واجتهدوا لالقتراب
((( نهج البالغة :الخطبة .126
((( م .ن ،الكتاب  45كتبه � Qإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري و هو عامله على الب�صرة.
((( م .ن.
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ب�أنف�سكم م ّما و�سعكم الو�صول �إليه.
وفي �أحد الموا�ضع يخاطب ابن ع ّبا�س قائ ًال« :فال يكن ّ
حظك في
واليتك ما ًال ت�ستفيده وال غيظاً ت�شتفيه»(((؛ �أي ال يكن ما تجنيه
من واليتك ا ّلتي بعثناك �إليها ما ًال �أو نقمة تفرغها على واحد من بني
ّ
�ضد فرد �أو فئة �أو طبقة نحن على خالف
الب�شر ،ك�أن
ت�ستغل ال�سلطة ّ
ثم يقول « :Qولكن �إماتة باطلٍ
معها ،فذلك م ّما ال يجوز لكّ ،
و�إحياء حقّ »(((� ،أي � ّإن ن�صيبك من هذه الحكومة �أن تميت باط ًال �أو
تقيم ح ّق ًا.
وجاء �أحدهم عند �أمير الم�ؤمنين  Qيطلب ما ًال ،فقال �« :Qإِ َّن
ه َذا ا ْل َما َل َل ْي َ�س لِي َو َال َل َكَ ،و�إِ َّن َما هُ َو َف ْي ٌء ِل ْل ُم ْ�سلِمِ َ
ينَ ،و َج ْل ُب �أَ ْ�س َيا ِف ِه ْم،
َف�إِ ْن َ�ش ِر ْك َت ُه ْم فِي َح ْر ِب ِه ْم َكا َن َل َك مِ ْث ُل َح ِّظ ِه ْمَ ،و ِ�إ َّال َف َج َنا ُة �أَ ْيدِ ي ِه ْم َال
َت ُك ُ
ون ِل َغ ْي ِر �أَ ْف َواهِ ِه ْم»(((.
هذا هو منطق �أمير الم�ؤمنين  Qفي تعامله مع مثل هذه الأمور؛
فلقد كان تطبيق العدالة والدفاع عن المظلوم وال�ش ّدة مع الظالم ـ �أ ّي ًا كان
مهم بالن�سبة لأمير الم�ؤمنين .Q
الظالم و�أ ّي ًا كان المظلوم ـ ّ
لم يجعل �أمير الم�ؤمنين  Qمن الإ�سالم �شرط ًا للدفاع عن المظلوم؛
ف�أمير الم�ؤمنين Q
المتم�سك بالإ�سالم ،الم�ؤمن من الطراز الأ ّول� ،أمير
ّ
المجل�سي ،ج � ،4ص .328
((( بحار الأنوار ،العالمة
ّ
((( م .ن.
((( نهج البالغة ،الخطبة ،231 :من كالم له  Qك ّلم به عبد اهلل بن زمعة.
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الفتوحات الإ�سالم ّية ،لم ي�ضع الإ�سالم �شرط ًا في دفاعه عن المظلوم؛ ففي
واقعة (الأنبار) ـ وهي �إحدى مدن العراق ـ حيث �أغارت مجموعة من �أتباع
حكومة ال�شام على المدينة وقتلوا واليها المن�صوب من ِق َبل �أمير الم�ؤمنين
 ,Qوحملوا على النا�س وداهموا البيوت وقتلوا عدد ًا من النا�س ّثم
قفلوا راجعين ،خطب �أمير الم�ؤمنين  Qتلك الخطبة ا ّلتي تع ّد من
الخطب العوا�صف ا ّلتي وردت في نهج البالغة ،وهي خطبة الجهاد(((،
الج َّنةِ» ،قا�صد ًا فيها حثّ
حيث يقول �ِ « :Qإ َّن الجِ هَا َد َب ٌ
اب مِ نْ �أَ ْبوَابِ َ
النا�س على التح ّرك؛ لمواجهة هذا الظلم ال�شنيع ،فيقولَ « :و َل َق ْد َبلَ َغنِي
�أَ َّن ال َّر ُج َل مِ ْن ُه ْم َكا َن َيد ُْخ ُل َعلَى ال َم ْر�أَ ِة ال ُم ْ�س ِل َمةَِ ،وال ْأخ َرى ال ُم َعا َه َدةِ»،
فال فرق لدى �أمير الم�ؤمنين  Qبين �أن تكون المر�أة المعتدى عليها
من �أهل الكتاب ـ يهود ّية �أم م�سيح ّية �أم مجو�س ّية ـ �أو م�سلمة ،فهو Q
يذكرهنّ بل�سان حال واحد « ،ف َي ْن َت ِز ُع حِ ْجلَهَا((( َو ُق ْل َبهَا((( َو َق َ
ال ِئ َدهَا،
اال�س ِت ْر َجا ِع َواال ِْ�س ِت ْر َحا ِم» ،ثم يقول �أمير
َو ِر َعا َثهَا((( ،ما َت ْم َت ِن ُع مِ ْن ُه �إِ َّال ِب ْ
الم�ؤمنين َ « :Qفلَ ْو �أَ َّن ْام َر ً�أ ُم ْ�سلِماً َم َ
ات مِ ن َب ْعدِ هَذا �أَ َ�سفاً َما َكا َن ِب ِه
َم ُلوماًَ ،ب ْل َكا َن ِب ِه عِ ْندِ ي َجدِ يراً!».
وفي كتابه الم�شهور لمالك الأ�شتر حيث يح ّدد له فيه طبيعة التعامل مع
النا�س ,و�أن ال يكون �سبع ًا �ضاري ًا ،يردف كالمه قائ ًالَ « :ف ِ�إ َّن ُه ْم ِ�ص ْن َفانِ � :إِ َّما
((( نهج البالغة ،الخطبة.27 :
الحجْ ل ـ بالك�سر و بالفتح و بك�سرين ـ  :الخلخال.
((( ِ
ُ�صمَت.
((( ال ُق ُلب ـ ب�ضمتين ـ  :جمع ُق ْلب ـ بال�ضم ف�سكون ـ  :ال�سوار الم ْ
((( الرعاث ـ جمع رَعثة ـ وهو� :ضرب من الخرز.
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ِّينَ ،و�إ ّما َنظِ ي ٌر َل َك فِي ا ْل َخ ْلقِ »(((.
�أَ ٌخ َل َك فِي الد ِ
وبنا ًء على هذا؛ ف�إنّ الإ�سالم لي�س مناط ًا بالن�سبة لأمير الم�ؤمنين Q
في دفاعه عن المظلوم و�إحقاق حقوق الإن�سان ،فالم�سلم وغير الم�سلم
كالهما يتمتّع بهذا الحقّ .
انظروا � ّأي منطق رفيع هذا ,و� ّأي لواء خ ّفاق رفعه �أمير الم�ؤمنين Q
على م ّر التاريخ! وهناك الآن نفر يهتفون با�سم حقوق الإن�سان في العالم
زور ًا وريا ًء ,وهم ال يراعون للإن�سان حقوق ًا �أبد ًا حتّى داخل بلدانهم,
الحقيقي هي
ناهيك عن �سائر �أ�صقاع الدنيا ،فحقوق الإن�سان بمعناها
ّ
تلك ا ّلتي �ص ّرح بها �أمير الم�ؤمنين  Qوعمل بها.

((( نهج البالغة :كتاب 53 :من عهد له  Qكتبه للأ�شتر النخعي  Mلمّا اّوله على م�صر و�أعمالها.

خاتمة
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معاناة اإلمام أمير المؤمنين Q

لقد عانى �أمير الم�ؤمنين  Qم�صاعب ج ّمة ،ولع ّل لي�س هناك من
�سمعه يبوح ب�شكاواه الأ�صل ّية خالل حياته ،و�إن كان  Qكثير ًا ما ي�شتكي
القوم وي�ؤ ّنبهم من على المنبر ،ولم تقت�صر �شكواه على م�ساءلة النا�س على
توجههم �إلى ميادين الجهاد ،فلقد كان قلب �أمير الم�ؤمنين Q
عدم ّ
يعت�صر �ألم ًا؛ ففي دعاء كميل((( المعروف ـ وهو من �إن�شائه Qـ يخاطب
رب العالمين «�إلهي و�س ّيدي وموالي ومالك ر ّقي .»..ومن بين ما
ّ Q
احتواه خطابه هذا المقطع ا ّلذي طرق �سمعي ومخيلتي بفائق ح�سا�سيته:
«يا من �إليه �شكوت �أحوالي» ،فلقد كان  Qيبثّ �شكواه �إلى اهلل وكان
ف�ؤاده يطفح بالألم ،وكان الهاج�س ا ّلذي يقلق �أمير الم�ؤمنين Q
يتع ّلق بو�ضع الأ ّمة والمجتمع ،وم�سيرة الدين واالتجاه الديني في النظام
إ�سالمي ا ّلذي كان حديث عهد يومذاك ،وكذلك �شعوره بثقل م�س�ؤول ّيته
ال
ّ
ا ّلتي لم يفرط بواحد من الألف منها(((.
•�شهادة الإمام �أمير الم�ؤمنينQ

�أ�شير هنا باقت�ضاب �إلى ذكرى يوم الواحد والع�شرين من �شهر رم�ضان
((( م�صباح المتهجد ،الكفعمي� ،ص  ،849وهو دعاء الخ�ضر .Q
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /21 :رم�ضان1422 /ﻫ.ق.
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عام �أربعين للهجرة ،وهو يوم ا�ست�شهاد �أمير الم�ؤمنين ،Qفكيف كان
و�ضع الكوفة في مثل هذا اليوم؟
�أنتم تتذ ّكرون تلك اللحظة ا ّلتي َع ِل َم فيها �أهالي طهران برحيل الإمام
الخميني{ ,ور�أيتم كيف كان البكاء وكيف َخ ّيم الحزن على القلوب،
ّ
مع فارق �أنّ الإمام{ كان مري�ض ًا لم ّدة من الزمن ,وكان بع�ض النا�س
يخ�شى نزول المكروه.
بينما كان �أمير الم�ؤمنين Qحتّى قبل �ساعة من �ضربته يوقظ
النائمين في الم�سجد ،و�صوت �أذانه يدوي في �أرجاء الكوفة ،وكان النا�س
الملكوتي ,وفج�أة تناهى �إلى
حتّى الأم�س وحتّى البارحة ي�سمعون �صوته
ّ
علي
�أ�سماعهم �صوت هاتف يقول« :تهدّمت واهلل �أركان الهدى ،قتل ّ
المرت�ضى»((( وهكذا �سمع �أهالي الكوفة ومن بعدهم جميع العالم
إ�سالمي ب�شهادة �أمير الم�ؤمنين.Q
ال
ّ
كان �أمير الم�ؤمنين Qقد �أنب�أ م ّرات وم ّرات بخبر �شهادته ،لع ّل
جميع المق ّربين �إليه كانوا يعلمون ذلك.
ففي زمن الر�سول Pحينما وقعت معركة الخندق وبرز فيها الإمام
علي Qـ كان �شاب ًا له من العمر نيف وع�شرون �سنة ــ لعمرو بن عبد ود
ّ
ا ّلذي كان من �أبطال العرب ,وله في قلوب قري�ش وغيرها هيبة ما بعدها هيبة,
وظ ّنوا �أ ّنه �سيق�ضي على الر�سول Pوالم�سلمين ،وبارزه وقتلهُ ,ج ِرحQ
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،42ص .239

�آالم الإم� � ��ام �أم�ي��ر امل���ؤم��ن�ي�ن

Q

123

في تلك المبارزة في جبهته و�سال منها الدم ,ولما ر�آه الر�سول Pعلى تلك
الحالة ّ
رق له قلبه ,وم�سح بمنديله الدم عن جبهته و�أمر بت�ضميد جرحه ،ثم
(((
اغرورقت عيناه بالدموع ,وقال�« :أين �أكون �إذا ُخ ّ�ضبت هذه من هذه؟»
�إ�شارة �إلى اليوم ا ّلذي ّ
تخ�ضب فيه محا�سنه بدماء ر�أ�سه.
نقل مح ّمد بن �شهاب الزهريّ رواية جاء فيها« :كان �أمير الم�ؤمنين Q
ال�شقي ويفعل فعلته ،كان يح�صي
ي�ستتبع قاتله»� ,أي �إ ّنه كان يتر ّقب �أن ي�أتي هذا ّ
حركة الزمن ,بانتظار وقوع هذه الحادثة ,ويقول« :متى يكون �إذا ّ
خ�ضبت هذه
من هذه؟»(((.
�إذ ًا فهو كان يتر ّقب ،والمق ّربون منه على علم بالأمر � ,اّإل �أنّ عظم الحادثة
ـ مع �أ ّنهم قد �أخبروا عنها �سلف ًا ـ قد �أذهل الجميع...
قر�أت رواية في كتاب بحار الأنوار جاء فيها �أ ّنه كان يغمى عليهQ
بين حين و�آخر .كانت ابنته �أم كلثوم جال�سة �أمامه تبكي ،فلما فتح عينيه
وقع عليها ب�صره ,قال Qلها« :ال تع ّزيني يا �أم كلثوم ،ف�إ ّنك لو ترين
ما �أرى لم تبكّ � ،إن المالئكة من ال�سماوات ال�سبع بع�ضهم خلف بع�ض
علي فما �أمامك خير لك م ّما �أنت فيه»(((.((( ،
والنب ّيين يقولون :انطلق يا ّ
َل ّما �سقط ال�سيف على ر�أ�س �أمير الم�ؤمنين  Qوهو في محراب
العبادة كانت العبارة ا ّلتي ُ�سمعت منه وتناقلتها الم�صادر هي «ب�سم اهلل
((( بحار الأنوار ،ج� ،42ص .195
((( م .ن.
((( في رحاب �أئمّة �أهل البيت ،Rج � ،2ص .255
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /21 :رم�ضان1417 /ﻫ.ق.

124

الإم�� � � � � � � � � � � � � � ��ام ع� � � � � �ل�� � � � � ّ�ي Q

ورب الكعبة»!((( .فتلك الليلة ا ّلتي هي
وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل ،فزت ِّ
بمثابة العزاء والم�صيبة بالن�سبة للم�سلمين جميع ًا ،تح ّولت �إلى ليلة ظفر
و�سرور وفوز بالن�سبة لأمير الم�ؤمنين  Qا ّلذي كان على موعد معها.
ويبدو �أ ّنها كانت ليلة جمعة؛ ففي بع�ض الروايات كانت ليلة التا�سع ع�شر
ليلة جمعة ،فيما تقول روايات �أخرى� :إنّ ليلة الحادي والع�شرين كانت ليلة
جمعة ،وفي تلك الليلة �أفطر  Qعند �أ ّم كلثوم بال�صورة ا ّلتي �سمعتم
بها ,حيث اقت�صر �إفطاره على الخبز والملح ـ وهذا يعني الإفطار بخبز
وحده في واقع الأمر ـ حيث ُرفع اللبن وبقي الخبز ،ف�أم�ضى  Qتلك
الليلة بالعبادة حتّى الفجر حيث دخل الم�سجد ،بعدها رفع �صوته م�ؤ ّذن ًا
ونزل �إلى محراب ال�صالة ،و�إذا بالمنادي ينادي �أثناء ال�صالة« :تهدّمت
واهلل �أركان الهدى!»((( .ومن الم�ؤ ّكد �أنّ النا�س كانوا قد فهموا المعنى من
«تهدّمت �أركان الهدى»َ ،ب ْي َد �أنّ المنادي �سرعان ما �أردف تلك العبارة
ب�أخرى ّ
علي المرت�ضى»(((.
تو�ضح مفهومها �إذ نادىُ « :قتل ّ
أح�س الإمام بال�ضربة لم
يقول لوط بن يحيى بن �أبي مخنف(((« :لما � ّ
يت�أ ّوه» �أي �إ ّنه لم يت�أ َّوه ولم يت�أ ّلم عندما نـزلت ال�ضربة على ر�أ�سه و�ش ّقت
جبهته وهو في المحراب« ،و�صبر واحت�سب ،ووقع على وجهه ولي�س
عنده �أحد» �إذ لم تبد�أ ال�صالة بعد وكان الم�سجد مظلم ًا فيما كان النا�س
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م�شغولين بالنافلة �أ�شتات ًا ،وعليه لم يفهم �أحد ماذا جرى بادئ الأمر،
«قائ ً
ال :با�سم اهلل وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل»((( ،فكانت �أُولى العبارات
ا ّلتي تل ّفظ بها بعد �ضربته ،هي تلك العبارات ا ّلتي طرقت �أ�سماعنا في
حاالت �أُخرى ،فبعد �أن �أُ�صيب �سيد ال�شهداء  Qووقع على الأر�ض ُنقلت
عنه هذه العبارة« :ب�سم اهلل وباهلل وعلى م ّلة ر�سول اهلل»((( .فقد بذلوا
ثمرة حياتهم في هذا الدرب.
ورب
ثم ُنقلت عن �أمير الم�ؤمنين Qهذه العبارة �إذ قال« :فزت ّ
الكعبة» وجاء في رواية �أُخرى �أ ّنه قال« :لمثل هذا فليعمل العاملون»(((،
وهذا ما يبرهن على مدى ات�صال هذه الروح الطاهرة المط ّهرة بعوالم
الملكوت حتّى في الوقت ا ّلذي َل ّما يزل  Qعلى قيد الحياة في هذه
الدنيا «ثم �صاح وقال :قتلني اللعين»((( .وبعد مناجاته تلك �صاح Q
ال�ضجة �أي �سمعوا
كي ينتبه النا�س وال يدعوا القاتل يهرب ,فل ّما �سمع النا�س ّ
فتوجه
�صوت �أمير الم�ؤمنين  Qفزع �إليه ك ّل من كان في الم�سجد ّ
الجميع نحو محراب الم�سجد دون �أن يعرفوا ماذا ح�صل وماذا عليهم �أن
يفعلوا ّثم �أحاطوا ب�أمير الم�ؤمنين ،Qوهو ي�ش ّد ر�أ�سه بمئزره والدم
يجري على وجهه ولحيته وقد ّ
خ�ضبت بدمائه ،فلما اجتمع النا�س حوله
وجدوه ي�ش ّد جرحه بمئز ٍر له بالرغم من حالة ال�ضعف وانفالق هامته و�أنّ
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لحيته ا ّلتي كانت بي�ضاء قد ّ
تخ�ضبت بدمه وهو يقول« :هذا ما وعد اهلل
ور�سوله و�صدق اهلل ور�سوله» فلقد تح ّقق وعدهما(((.(((،
غيبي يقول« :تهدّمت
بعد �أن وقعت تلك الفاجعة الكبرى�ُ ،سمع هاتف ّ
واهلل �أركان الهدى»(((.
كان �أهل الكوفة ومن حولها  -م ّمن بلغهم الخبر  -في ا�ضطراب،
حيث كان �أمير الم�ؤمنين Qمحبوب ًا من ِق َبل ال�صغير والكبير ،وكان
اال�ضطراب بادي ًا على بع�ض الأ�صحاب المق ّربين من الإمام ،Qوفي
الليلة ا ّلتي �سبقت ا�ست�شهاد �أمير الم�ؤمنين Qازدحم النا�س حول داره،
يريدون عيادته � اّإل �أنّ حالة الإمام Qال�صح ّية كانت قد �ساءت ولم يعد
بالإمكان عيادته ،فخرج الإمام الح�سن  Qـ على ما ينقل ـ واعتذر
�إليهم و�أمرهم باالن�صراف ،فتف ّرقوا � اّإل الأ�صبغ بن نباتة لم تطاوعه نف�سه
باالن�صراف ،حتّى خرج الإمام الح�سن  Qبعد هنيئة ف�إذا به يرى
الأ�صبغ ال يزال واقف ًا ،فقال له � :Qأما �سمعت ما قلته للنا�س؟ فقال:
يا بن ر�سول اهلل ال طاقة لي على االن�صراف ،ف�أذن لي حتّى �أرى الإمام،
فدخل الإمام الح�سن  Qثم خرج و�أذن له في الدخول.
م�سجى على
يقول الأ�صبغ« :فدخلت و�إذا بالإمام �أمير الم�ؤمنين ّ
�سرير المر�ض ،وقد ُ�ش َّد مو�ضع جرحه بع�صابة �صفراء ،فلم �أ�ستطع �أن
((( كلمة الإمام الخامنئي} ،في تاريخ /19 :رم�ضان1424 /ﻫ.ق.
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�أُم ِّيز �أيهما �أ�شد �صفرة ،وجهه �أم الع�صابة! وكان ُ Qيغمى عليه حيناً،
ويفيق حيناً �آخر ،وفي واحدة من �إفاقاته �أخذ بيدي وحدّثني»  -وهذا
هو معنى قول الهاتف «تهدّمت واهلل �أركان الهدى» حيث �إنّ الإمام Q
لم يترك هداية النا�س حتّى وهو في هذه الحالة  -فلم ُ
ي�ضنّ على الأ�صبغ
بالحديث ،فنقل له حديث ًا مطو ًالّ ،ثم �أغمي عليهّ ،ثم لم يره الأ�صبغ وال
غيره من �أ�صحاب الإمام ،Qحتّى انتقل �إلى جوار رحمة ر ّبه في ليلة
الحادي والع�شرين وترك الدنيا والتاريخ متّ�شحين بثياب ال�سواد(((.
وعندما انت�صف الليل �أخذوا الج�سد الطاهر ودفنوه ورجعوا ،ولم يكن
خوا�ص �أ�صحابه .وقد ف ّكرت في
الم�ش ّيعون �سوى �أوالد علي Qوبع�ض
ّ
مظلومية الإمام  Qفي ذلك الت�شييع المظلوم والدفن البعيد عن
�أنظار النا�س وفي بيت الإمام Qالمظلم ،والأ ّيام ال�صعبة ا ّلتي م ّرت
على �أهل البيت...R
ال حول وال ق ّوة � اّإل باهلل العلي العظيم(((.
وترحمت وتح ّننت
ال ّلهم نق�سم عليك بمح ّمد و�آل مح ّمد � اّإل ما �ص ّليت ّ
على �أمير الم�ؤمنين  Qوجعلتنا من �أتباعه و�شيعته الحقيق ّيين.
رب العالمين
والحمد هلل ِّ
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