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المقدمة

�أمي���ر �لموؤمني���ن علي بن �أبي طالب - �س���ام �هلل عليه - هو بحق يمثل �أعظم رجل 
عرف���ه �لتاري���خ بعد ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه - �إيماًنا وتقوى و�سجاعة 
ا عل���ى ر�سالة �هلل.  وع���دًل وعل�ًم���ا وحل�ًم���ا وتو��سًع���ا وحكم���ة ورحمة وت�سحي���ة وحر�سً
ه���ذه �لموؤهات �لفريدة جعلت���ه بحق وجد�رة �أف�سل خريج���ي مدر�سة �لنبوة، عاي�ش 
�آلمه���ا و�آماله���ا، و�سحى من �أجله���ا ف�سار ممن ينظر �إلى عظم���ة �لإ�سام من خال 
�سخ�سيت���ه �لعلمي���ة و�لعملي���ة وخير من يج�سد �سيرة �لنب���ي - �سلو�ت �هلل عليه وعلى 

�آله - تج�سيًد� في �لوعي و�لمنطق و�ل�سلوك. 
و��ستجاب���ة للدع���وة �لت���ي وجهه���ا �ل�سيد ح�سي���ن - ر�سو�ن �هلل علي���ه - في )ذكرى 

��ست�سهاد �لإمام علي عليه �ل�سام( عندما قال:
" ونح���ن �سيع���ة عل���ي يج���ب �أن نرجع �إلى در��سة تاري���خ علي، �إلى در��سة �سيرة علي 
-�سل���و�ت �هلل علي���ه - ؛ لنعرف كيف نقتدي به؟ كيف ن�سير على خطاه؟ كيف نتم�سك 
بنهج���ه؟ كي���ف ن�سل���ك �ل�سبي���ل �ل���ذي �سلكه؟ كي���ف ننظ���ر �إلى �لأم���ور كنظرت���ه؛ لأنه 

بالتاأكيد قرين �لقر�آن."
فق���د قمت به���ذه �لمحاولة �لمتو��سعة فجمعت ما ��ستطع���ت من حياة �لإمام علي 
- علي���ه �ل�س���ام - �لتي هي بح���ق مدر�سة متكاملة في كل مج���الت �لحياة، ول غر�بة 
فه���و - �س���ام �هلل علي���ه - قري���ن �لق���ر�آن، و�إذ� كان �لق���ر�آن بح���ًر� ل ُي���ْدَرُك قع���ُره فاإنَّ 
���ا - عليه �ل�سام - كان �لقر�آن �لناطق، وقد كان �عتمادنا ب�سكل �أ�سا�سي في  �لإم���ام علًيّ
تقدي���م جو�ن���ب م���ن �سخ�سية �لإمام - �سام �هلل عليه - عل���ى ما تناوله �ل�سيد ح�سين 
بدر �لدين �لحوثي - ر�سو�ن �هلل عليه - في محا�سر�ته ودرو�سه، وكذلك ما ورد عن 
�ل�سي���د عب���د �لملك بدر �لدين �لحوثي في محا�سر�ت���ه عن هذ� �لرجل �لعظيم. وقد 
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جعل���ت �لحدي���ث عن���ه في جز�أين، وهذ� �لكت���اب هو �لجزء �لأول، يلي���ه - �إن �ساء �هلل - 
�لجزء �لثاني قريًبا.

ر�جًيا من �هلل �سبحانه وتعالى �أن يتقبل هذ� �لعمل باأح�سن �لقبول.  
و�هلل �لموفق

��َسة  يحيى قا�سم �أبو َعوَّ
�لجمعة – 14رم�سان 1435ه� - 2014/7/11م
�لطبعة �لثانية: 1 رم�سان 1438ه� 

***
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 الــــــوالدة والن�شـــــــ�أة

من الكعبة اأب�صر النور
ولد �لإمام علي - عليه �ل�سام - بمكة �لمكرمة، في بيت �هلل �لحر�م، يوم �لجمعة 
13 ليلة خلت من �سهر رجب لثاثين �سنة خلت من عام �لفيل وهو �ليوم �ل�سابع من 

�أيلول، كما رو�ه �ل�سيد �أبو طالب)1(.
�أبوه �أبو طالب �سيد قري�ش وزعيمها تقلد �لزعامة بعد �أبيه عبد �لمطلب بن ها�سم 
�لذي �أو�سى �أبا طالب برعاية حفيده محمد - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - فقد كان 
عب���د �لمطلب يعرف جي���ًد� ما ي�سمره �أبو طالب من حب وحنان وعطف على حفيده 
محم���د. ولق���د كان كم���ا تو�س���م في���ه �أبوه عب���د �لمطلب حي���ث كان �أبو طال���ب �لحامي 
و�لنا�س���ر و�لمد�ف���ع عن ر�سول �هلل - �سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله - ودعوته حتى فارق 

�لحياة. 
و�أمه فاطمة بنت �أ�سد بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سي، وهو �أول ها�سمي ولد من 
ها�سميي���ن، ول���م يول���د في بيت �هلل �لحر�م قبل���ه �أحد ول بعده، �س���رف �خت�سه �هلل به 

وهو وحده وليد �لبيت �لمعمور.

الإعداد النبوي
لي�س���ت �ل�س���دف هي �لتي لعبت دورها في مجال ن�ساأة �لإمام علي - عليه �ل�سام - 
وتاأهيله، ول �لحظ هو �لذي خط طريق كمالت هذ� �لإن�سان، بل تلم�ش �أن هناك يًد� 
خفي���ة ه���ي يد �هلل وعنايته به���ذ� �لإن�سان �لذي �سوف يكون �لمت���د�د �لطبيعي لل�سنة 
�لإلهي���ة ف���ي �لهد�ي���ة حينما تكم���ل م�سي���رة �لر�سال���ة �لمحمدية في �لدني���ا وتنق�سي 

�أيامها ويرحل مبلغها �إلى �لرفيق �لأعلى. 
ولأن ه���ذ� �لإن�س���ان يحت���اج �إل���ى �إع���د�د خا����ش فق���د تم تاأهيل���ه في مدر�س���ة خا�سة 

))(  ذكر ذلك ال�سيد العالمة مجد الدين الموؤيدي - رحمة اهلل عليه - في )لوامع الأنوار(.
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عل���ى ي���د �أمهر �لأ�ساتذة و�أكملهم ف���كان �لإ�سام مدر�سة عل���ي وكان ر�سول �هلل محمد 
- �سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله - ُمَعلَِّمُه ومربي���ه، فتح عينيه للنور، ر�أى نور ر�سول �هلل 

محمد، ومنذ عرف �لكمال عرفه في ر�سول �هلل محمد وتعاليمه �ل�سامية. 
لق���د كت���ب �هلل له���ذ� �لطف���ل �أن ينتقل �إل���ى بيت ر�سول �هلل محمد وه���و ل يز�ل في 
�لر�بع���ة م���ن عمره و�آخاه �لنبي - �سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله - وقام بتربيته و�إعد�ده 

لم�ستقبل �لأيام.)1(
هك���ذ� �أر�د �هلل �أن ين�س���مَّ عل���ي �إلى �أ�س���رة ر�سول �هلل؛ فيكون تح���ت رعايته، ويعي�ش 
ف���ي حجره، يتن�سم عطر �لنبوة، وي�سم َع���ْرف �لر�سالة، ويتبعه في كل �أفعاله و�أعماله 
وخ�سائ�سه ومميز�ته، حتى �أ�سحى ظل �لنبي �لذي ل يفارقه، وربيبه �لذي ل ينفك 
عن���ه. ورث���ه ف���ي جميع خ�سال���ه �لنف�سي���ة و�لديني���ة وهذ� م���ا �أف�سح عنه عل���ي - عليه 

�ل�سام - نف�سه في بع�ش كلماته حيث قال: 
ِع��ي ِم��ْن َر�ُص��وِل اهلِل - �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه - ِباْلَقَراَبِة  »َوَق��ْد َعِلْمُت��ْم َمْو�صِ
ْدِرِه،  ِني اإَِلى �صَ مُّ َعِني ِفي ِحْجِرِه َواأََنا وليٌد َي�صُ ِة: َو�صَ ي�صَ اْلَقِريَبِة، َوالَمْنِزَلِة الَخ�صِ
ْيَء ُثمَّ  ُغ ال�صَّ ِني َعْرَفُه)2)، َوَكاَن َيْم�صَ ِني َج�َصَدُه، َوُي�ِصمُّ َوَيْكُنُفِني ِفي ِفَرا�ِصِه، َوُيِم�صُّ

ُيْلِقُمِنيِه، َوَما َوَجَد ِلي َكْذَبًة ِفي َقْول، َواَل َخْطَلًة)3) ِفي ِفْعل.
َوَلَق��ْد َق��َرَن اهلُل َتَعاَلى ِب��ِه - �صلى اهلل عليه واآله - ِمْن َل��ُدْن )اأَْن) َكاَن َفِطيًما 
اأَْعَظ��َم َمَلٍك ِم��ْن َماَلِئَكِتِه َي�ْصُلُك ِبِه َطِريَق اْلَمَكاِرِم، َوَمَحا�ِص��َن اأَْخاَلِق اْلَعاَلِم، َلْيَلُه 

))(  )ق���ال اب���ن اإ�سحاق: وحدثن���ي عبداهلل بن اأبي َنِجْي���ٍح، عن مجاهد بن َجْبٍر اأب���ي الحجاج قال: وكان 
م���ن نعم���ة اهلل على علي بن اأبي طالب - كرم اهلل وجهه -، ومما �سنع اهلل له، واأراد به من الخير اأن 
قري�ًسا اأ�سابتهم اأَْزَمٌة �سديدة، وكان اأبو طالب ُمْع�ِسًرا؛ فقال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - 
ْزَمِة، َفاْنَطِلْق  ا�َس َما َتَرى ِمْن َهِذِه الأَ اَب النَّ �سَ ا�ُس َقْد اأَ للعبا�س عمه وكان من اأي�سر بني ها�سم: )َيا َعبَّ
َف عنك  ���ا نريد اأْن ُنَخفِّ ْف َعْنُه ِمْن ِعَياِل���ِه(؛ فقال العبا�س: نعم، فانطلقا فقال له: اإنَّ ِبَن���ا اإَِلْي���ِه َفْلُنَخفِّ
م���ن عيال���ك حتى ينك�سف عن النا�س ما هم فيه، فقال لهما: اإذا تركتما لي َعِقْياًل فا�سنعا ما �سئتما، 
ه اإليه، فلم َيَزْل َعِليٌّ  فاأخذ العبا�س جعفًرا، واأخذ ر�سوُل اهلل - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - عليًّا ف�سمَّ
َبَعُه علي - عليه  م���ع ر�س���ول اهلل - �سلى اهلل عليه واآله و�سلم - حتى بعثه اهلل تبارك وتعال���ى َنِبيًّا، فاتَّ
ال�سالم - واآمن به و�سّدقه، ولم يفارق عليٌّ ر�سول اهلل حتى اأنزله القبر، وكان اآِخَر النا�ِس َعْهًدا به( 

من �سيرة الدكتور المحطوري.
))(  َعْرفه - بالفتح -: رائحته الذكّية.

))(  الَخْطَلة: واحدة الَخَطل - كالفرحة واحدة الفرح - والخطل: الخطاأ ين�ساأ عن عدم الروّية.
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ِه، َيْرَفُع لي ِفي ُكلِّ َيْوم َعَلًما)2)ِمْن  يِل))) اأََثَر اأُمِّ َباَع اْلَف�صِ ِبُعُه اتِّ َوَنَهاَرُه، َوَلَقْد ُكْنُت اأَتَّ
اأْخالِقِه، َوَياأُْمُرني ِباالْقِتَداِء ِبِه.

َوَلَقْد َكاَن ُيَجاِوُر ِفي ُكلِّ �َصَنة ِبِحَراَء)3)، َفاأََراُه َواَل َيَراُه َغْيِري، َوَلْم َيْجَمْع َبْيٌت 
َواِحٌد َيْوَمِئٍذ ِفي ااْل�ْصاَلِم َغْيَر َر�ُصوِل اهلل - �صلى اهلل عليه واآله - َوَخِديَجَة َواأََنا 

ِة. ُبوَّ �ُصمُّ ِريَح النُّ �َصاَلِة، َواأَ َثاِلُثُهَما، اأََرى ُنوَر اْلَوْحِي َوالرِّ
ْيَطاِن ِحيَن َن��َزَل اْلَوْحُي َعَلْيِه - �صل��ى اهلل عليه واآله -  َوَلَق��ْد �َصِمْعُت َرنَّ��َة ال�صَّ
ْيَطاُن َقْد اأَِي�َس ِمْن ِعَباَدِتِه،  نَُّة؟ َفَقاَل: »هَذا ال�صَّ َفُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلِل َما هِذِه الرَّ
نََّك َلَعَلى  َك َوِزيٌر، َواإِ ، َولِكنَّ َرى، اإِالَّ اأَنََّك َل�ْصَت ِبَنِب��يٍّ �ْصَمُع، َوَتَرى َما اأَ اإِنَّ��َك َت�ْصَمُع َم��ا اأَ

َخْير«)4( .
ويق���ول - علي���ه �ل�سام - معبًر� عن مكانته من ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه و�آله 

ِد« )5(. َراِع ِمَن اْلَع�صُ ْوِء َوالذِّ ْوِء ِمَن ال�صَّ -: »َواأََنا ِمْن َر�ُصوِل اهلل َكال�صَّ

علي اأول من اأ�صلم
�لإم���ام عل���ي - علي���ه �ل�س���ام - ف���ي م�س���اره �لإيمان���ي كان متمي���ًز� منذ بد�يت���ه فهو كان 
�ل�سابق �إلى �هلل �سبحانه وتعالى في �لإيمان قبل غيره من �أبناء �لأمة �أول �لموؤمنين �إيماًنا 
و�إ�ساًما))( بعث ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه و�آله - يوم �لثنين، و�أ�سلم علي يوم �لثاثاء.
ع���ن �ب���ن عبا�ش - ر�سي �هلل عنهما - ف���ي حديث ع�سر ف�سائل لعلي - عليه �ل�سام 

�أ�سلم من �لنا�ش بعد خديجة.)7( من  �أول  وكان  – قال: 

يل: ولد الناقة. ))(  الَف�سِ
))(  َعَلًما: اأي ف�ساًل ظاهًرا.

))(  ِحراء بك�سر الحاء: جبل على القرب من مكة.
))(  نهج البالغة،ج )�س )0).

))(  النهج، ج)�س 08).
)6(  ال�سيوطي في الالآلئ الم�سنوعة. واأبو نعيم في الحلية ج)�س)6، وترجمة الإمام علي من تاريخ ابن 

ع�ساكر ج)�س)))، والطبراني في الكبير. وللمزيد الرجوع اإلى كتاب )الغارة ال�سريعة �س99(.
))(  وذكر ال�سيد العالم بدر الدين الحوثي - رحمة اهلل عليه - في كتابه )اإر�ساد الطالب( حديث ابن عبا�س باأن 
عليًّا - عليه ال�سالم - اأول من اأ�سلم من الرجال، وقال في حا�سية الكتاب: اأخرجه اأحمد بن حنبل في الم�سند 

)/ )))، واأخرجه الحاكم في الم�ستدرك )/ )))، وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد، واأقره الذهبي.
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وق���د عب���ر �لإمام عن ذلك � كما �سبق � بقوله: »َوَل��ْم َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئذ ِفي 
ااْل�ْصاَلِم َغْيَر َر�ُصوِل اهلِل ›�صلى اهلل عليه واآله‹ َوَخِديَجَة َواأََنا َثاِلُثُهَما«.

ومما تميز به �لإمام علي - عليه �ل�سام - وتفّرد به �أنه لم ي�سبق �إيمانه �أي �سرك 
ول �نح���ر�ف ف���ي عبادِة غيِر �هلل �سبحانه وتعال���ى؛ ولذلك مما يقال عن �لإمام علي - 
علي���ه �ل�س���ام - تكريًم���ا وت�سريًفا و�عتر�ًفا بذلك �أن �لنا����ش يقولون - كرم �هلل وجهه 
- ؛ لأن���ه ل���م ي�سجد لاأ�سنام، �لبع�ش على مدى �أربعين عاًما كان يعبد �لأ�سنام وكان 
���ا - عليه  منغم�ًس���ا ف���ي �أح���و�ل �لجاهلية ب���كل رذ�ئله���ا وكل مفا�سدها، لك���ن �لإمام عليًّ
�ل�س���ام - كان و�قع���ه مختلًف���ا تماًما، كان و�قعه متمي���ًز� ب�سابقته ف���ي �لإيمان، �إيمان 

�سبقه �لطهر و�ل�ستقامة و�لبعد عن دن�ش �لعبادة لغير �هلل �سبحانه وتعالى.

واأنذر ع�صيرتك الأقربين
تاحق���ت �لأح���د�ث بع���د �أن �أعلن ر�سول �هلل - �سل���و�ت �هلل عليه و�آله - عن �لدعوة 
�إل���ى �لإ�س���ام، و�نت�سر خبرها، وتحّدث �لنا�ش بها، وتهّياأ �لجو �لنف�سي و�لفكري �لعام 
لتبليغها ب�سورة عاّمة، ومخاطبة �لنا�ش بها، فاأمر �هلل نبّيه - �سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه - �أن يخاطب ع�سيرته، ويدعوهم �إل���ى �لإ�سام؛ ليكّون له قاعدة �سعبية، وحماية 
�جتماعية، ولُيلقي �لحّجة عليهم باّلتي هي �أح�سن، فاأنزل �هلل تعالى �لآية �لمباركة: 
َربنَِي} ]الشعراء:214[ و�ّلتي �فتتحت بد�ية مرحلة جديدة من 

ْ
ق
ْ
نِذْر َعِشرَيتََك اال

َ
{وَأ

�لتحّول في حياة �لدعوة �إلى �لإ�سام .
لق���د �أ�سبح���ت قري�ش هدًفا لدعوة �لإ�سام، وم�ساح���ة للتحّرك وتوجيه �ل�س�ربات 
لل�س�رك و�لكفر و�لظلم و�لطغيان. فاختار �لنبّي - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - �أُ�سلوًبا 
ًر�، ودعا بني ها�سم وهم �سادة قري�ش، فاجتمعو�  ���ا موؤثِّ ا ونف�سًيّ � عاطفًيّ ���ا وجوًّ �جتماعًيّ
ف���ي د�ر �لح���ارث بن عبد �لمطلب ب���ن ها�سم وهو من وجوههم وزعمائهم، وكان فيهم 
َل َذَكٍر من النا�س اآمن بر�سول  وقال الدكتور المحطوري في كتاب ال�سيرة: قال ابن اإ�سحاق: ثم كان اأَوَّ  
َق ِبَما جاءه م���ن اهلِل تعالى َعِليُّ بُن اأبي طالب  دَّ لَّى معه و�سَ اهلل - �سل���ى اهلل علي���ه واآله و�سل���م -، و�سَ
ب���ن عبدالمطل���ب بن ها�سم - ر�سوان اهلل و�سالمه عليه -، وه���و يومئذ ابن ع�سر �سنين، روى عفيف 
لُّوَن، َف�َس���اأََل العبا�َس؛  الكن���دي - وكان تاج���ًرا - اأنه جاء اإل���ى مكة ف�ساهد رجاًل وغالًم���ا وامراأًة ُي�سَ
، َوالمراأََة خديجُة، وقال: هذا ِدْيٌن جاء به ابن اأخي، وما على  ٌد، َوالُغاَلَم عليٌّ ُجَل ُمَحمَّ فاأخبره باأَنَّ الرَّ

وجه الأر�س على هذا الدين غيُر هوؤلِء الثالثة.
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�أبو لهب و�أبو طالب، وهما من �أعمام �لنبّي - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله -، و�أمر علّي 
بن �أبي طالب �أن ي�سنع طعاًما)1( للحا�سرين ففعل.

 لق���د �جتم���ع �لحا�سرون، وتناولو� �لطع���ام، ع�سرة بعد ع�سرة ث���ّم �نعقد �لجتماع 
وتحّدث ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - و�سرح لهم مبادئ �لإ�سام، و�أهد�ف 
�لدع���وة، وم���ا �أمره �هلل ب���ه من �إنذ�ره���م، وتكريمه���م �إن ��ستجابو� و�أ�سلم���و�، �إل �أن �أبا 
ا بني ها�سم عليه  �سً له���ب عمه ت�سّدى له، وو�ج���ه بق�سوة ورف�ش �سديدين، وقام محرِّ
- �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله -، ود�عًيا �إلى تطويقه و�لأخذ على يده قائًا:  »خذوا 
عل��ى َي��َدي �صاحبكم قبل اأن ياأخ��ذ على يدِه غيُرُك��م، فاإْن منعتم��وه قتلتم، واإن 

تركتموه ذللتم«)2(.
ولم ينته خطاب �أبي لهب �لتحري�سي �ل�ستفز�زي حتى ت�سدى له �أبو طالب �ّلذي 
م���ا ب���رح ي�سن���د ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله -، ويد�فع عن دعوته، وهاجمه 
هجوًما عنيًفا، معلًنا وقوفه �إلى جانب ر�سول �هلل محّمد - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله 

َرّنه، ثّم َلُنعيَنّنه«. - ود�عًيا �إلى ن�سرته وتاأييده بقوله: »يا  عورة: واهلل َلَنْن�صُ
بع���د ذل���ك وّج���ه خطابه �إلى ر�سول �هلل محّمد - �سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله - وبنو 
ها�س���م تن�س���ت للخطاب قائا: »يا بن اأخ��ي: اإذا اأردت اأن تدعو اإلى ربِّك فاأعلمنا 

حّتى نخرج معك بال�صالح«)3(.
���ر�َع بهذ� �لجتماع عن�سر جدي���د، وك�سبت �لدعوة �إلى  تط���ّور �لموقف، ودخل �ل�سِّ
�لإ�س���ام هذ� �لحدث �لإعامي �لخطير، و�لموق���ف �لموؤّيد من �أبي طالب و�لتهديد 

با�ستخد�م �ل�ساح لن�سرتها.
ول���م تنتِه مكا�سُب هذ� �لجتماع �لتاأريخ���ي �لخطير في حياة �لدعوة بهذ� وح�سب 
بل وخرج �لجتماع بمكا�سب �أُخرى وتحّول كبير، )ويومئذ �أ�سلم جعفر بن �أبي طالب، 
وعبي���دة ب���ن �لحارث، و�أ�سلم خلق عظيم، وظهر �أمرهم وكث���رت عّدتهم، وعاندو� ذوي 

�أرحامهم من �لم�سركين()4(.

))(  اليعقوبي في تاريخه، ج)، �س)).
))(  اليعقوبي ج) �س )).

))(  الم�سدر ال�سابق.

))(  الم�سدر ال�سابق.
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وف���ي ه���ذ� �لجتم���اع وقف �لّر�س���ول - �سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله - بع���د �أن دعاهم 
ي  �إل���ى ن�س�رت���ه فق���ال: »فاأّيكم يوؤازرن��ي على هذا االأمر على اأن يك��ون اأخي وو�صيِّ
وخليفت��ي فيكم؟«، فلم يجب �أحد منه���م، فقام علّي - عليه �ل�سام - فقال: »اأنا يا 
ر�ص��ول اهلل اأُوؤازرك على ه��ذا االأمر«، فقال: »اجل�س«. فاأع���اد �لّر�سول - �سلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله - �لقول ثانية، و�سمت �لقوم و�أجابه علّي ثانية. ثّم �أعاد - �سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - �لق���ول ثالثة، فل���م ينطق �أحد منه���م بحرف، فق���ام علّي فقال: 
»اأن��ا اأوؤازرك ي��ا ر�صول اهلل على هذا االأمر«، فقال: »اجل�س، فاأنت اأخي وو�صّيي 

ووارثي وخليفتي من بعدي«)1(.

***

))(  م�سند اأحمد، �س )))و )9). وخ�سائ�س الّن�سائي، ج )8، �س 66. وتف�سير الطبري، ج 9)، �س )).   
و�سواه���د التنزيل للح�سكان���ي، ج)، �س ))) و ))). ومجمع الزوائد، ج9، ����س ))). وعلل ال�سرائع، 

ج)، �س 69).
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بع�ض مميزات االإم�م علي ›عليه ال�شالم‹

علي يتربى في مدر�صة الر�صول
حظ���ي �لإم���ام عل���ي - عليه �ل�سام - بتربي���ة ر�سول �هلل - �سل���و�ت �هلل عليه و�آله - 
من���ذ طفولت���ه فرب���اه �لر�سول �أكرم و�أح�س���ن تربية، وعلمه مكارم �لأخ���اق، وهو مهياأ 
بفطرت���ه وبم���ا �أعطاه �هلل من �لموؤهات ليكون نع���م �لمتلقي ونعم �لمتربي، و��ستمر 
�لر�س���ول - �سل���و�ت �هلل علي���ه و�آله - ف���ي تربيته و�لهتمام به و�لعناي���ة به في مرحلة 
�لطفول���ة، وفيم���ا تبقى من تاريخ �لإ�سام من مرحلة حياته مع ر�سول �هلل حتى وفاة 
ر�س���ول �هلل عل���ى �رتب���اط وثيق وخ�سو�سي���ة ل مثيل لها فيما يتعل���ق بالآخرين، فكان 
�أخ����ش �لنا�ش بر�س���ول �هلل مازمة وعناية وتربية و�إع���د�ًد� وتعلي�ًما، وكانت كل جهود 
ر�سول �هلل - �سلو�ت �هلل عليه و�آله - في تربية تلميذه هذ� �لرجل �لعظيم وفي �إعد�ده 
وف���ي بنائ���ه تتجل���ى وتت�سح في �لو�قع �لعملي فتبرز في عل���ي - عليه �ل�سام - مكارم 
�لأخ���اق و�ل�سف���ات �لعظيم���ة �لإيمانية ويتبين ل���ه في �لو�قع �لعمل���ي �لدور �لمميز 
ف���ي كل مج���الت �لإيمان، �إن �أتينا �إلى �لجهاد في �سبي���ل �هلل فهو كان رجل �لتحديات 
و�لمو�ق���ف �ل�سعب���ة و�لرج���ل �لفد�ئ���ي ف���ي �لإ�س���ام و�لثاب���ت حي���ن ينه���زم �لآخرون 
و�ل�سام���د �أمام �لزلزل و�لأهو�ل و�لأح���د�ث �لج�سام كانت تتجلى فيه تربية �لر�سول 
و�أث���ر تربي���ة �لر�س���ول - �سلو�ت �هلل عليه و�آله - بو�سوح ل���م تذهب جهود �لنبي �سدى 
في �هتمامه به وتربيته له فقدم �ل�سهادة على عظمة �لإ�سام وعظمة �لقر�آن وعظمة 
�لنب���ي - �سل���و�ت �هلل علي���ه و�آل���ه - فيما تجلى ف���ي و�قعه في �أخاقه ف���ي مو�قفه في 
حكمته في علمه قدم �ل�سهادة على عظمة �لإ�سام و�لقر�آن وعظمة �لر�سول - �سلو�ت 
�هلل علي���ه و�آل���ه - ف���ي مقام �لإح�سان كان رج���ل �لإح�سان و�لرحم���ة و�لعطف، كما كان 
في مقامات �لت�سدي للمجرمين و�لكافرين رجل �لباأ�ش و�ل�سجاعة و�لإقد�م و�لثبات 
ا في مقام �لرحمة و�لر�أفة �لعطوف  �لذي ل يماثل لدى غيره من �لموؤمنين، كان �أي�سً
�لحن���ون �لرحي���م �ل���ذي يوؤثر عل���ى نف�سه ويق���دم طعامه حين ل يكون ل���ه حتى غيره 
للم�سكين و�ليتيم و�لأ�سير وكان هو في كل م�سار�ت �لإيمان ومقامات �لإيمان �لرجل 



› يل لد�مةل ة��ل�� ��� ›���� ةم����‹  ة��ل�� ��� ����� ةم����� ���� ةمق�ة��

((

�ل�س���ادق م���ع �هلل �سبحانه وتعالى، �لرجل �لوفي مع مبادئه ودينه �لذي لم يتغير ولم 
يتب���دل ول���م ي�ساوم في دينه، وحين �آل �إليه �أم���ر �لأمة �أر�سى دعائم �لدولة �لإ�سامية 
عل���ى �أ�س����ش من �لعدل، وو�جه م�ساكل كبيرة؛ لأن���ه �أر�د �إقامة �لدولة �لإ�سامية على 
دعائم من �لعدل �لخال�سة وو�جه م�ساكل كبيرة ومعاناة كبيرة، فثبت ولم ي�ساوم لأنه 
ا �أو  لم يكن همه فقط �ل�سلطة و�لو�سول �إلى �لمن�سب فلم ت�ساِو نعله �إل �أن يقيم حقًّ

يبطل باطا كما قال هو - عليه �ل�سام -)1(.

كان تلميذاً متميًزا
�لإمام علٌيّ ›عليه �ل�سام‹ منذ بد�ية م�سو�ره مع �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه و�سل���م‹ وبحكم مازمت���ه للنبي و�رتباطه �لوثي���ق بالنبي وتمي���زه ووعيه �لعالي، 
َِك 

َ
ْول

ُ
��ابُِقوَن * أ ��ابُِقوَن السَّ كان �سابًق���ا �إل���ى �لإ�سام ليحوز ف�سيلة �ل�سبق {َوالسَّ

ُب��وَن * ِف َجنَّ��اِت انلَِّعيِم}]الواقعة:10-12[ �سب���ق �إلى �لإ�سام من���ذ �نبثاق نوره  ُمَقرَّ
ْ
ال

ومن دون �أي تردد �أو تاأخر �أو تلكوؤ دخل في �لإ�سام ودخل �لإ�سام فيه فكان كل قلبه 
وكل روح���ه وكل حيات���ه لق���د ذ�ب ف���ي �لإ�سام و�متزج ب���ه فكان خلق���ه �لإ�سام وكانت 

ق�سيته �لإ�سام،وكانت حياته لاإ�سام وكان �لفد�ئي �لأول في �لإ�سام.
ولذل���ك ف���ي و�قعه ف���ي �لإ�سام ف���ي م�س���ار�ت �لإ�س���ام �لمتع���ددة و�لمتنوعة على 
م�ست���وى �لجهاد و�لأخ���اق و�لروحية و�لعاقة باهلل �سبحانه وتعالى كان �لإمام علي 
›علي���ه �ل�س���ام‹ متمي���ًز� فف���ي م�سيرت���ه �لجهادي���ة وعطائ���ه في �سبي���ل �هلل لإقامة 
�لإ�س���ام و�لإ�س���ام يو�ج���ه �لتحدي���ات و�لمخاطر �لكب���رى و�لموؤ�مر�ت ويب���د�أ غريًبا 
ف���ي و�س���ٍط م�س���رٍك وكافر ل يقبل به يتحرك لمو�جهته يعم���ل على طم�سه ي�سعى �إلى 
�لق�س���اء علي���ه يحاربه بكل �لو�سائ���ل و�لأ�ساليب برز �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ ذلك 
�لجن���دي �لم�سل���م �لبطل �لمتمي���ز �لمتفاني في �سبيل �هلل �سبحان���ه وتعالى وبمو�قف 

متميزة ذكرها �لتاريخ و�سجلها �لتاريخ)2(.

))(  م���ن محا�سرة ال�سيد عبد المل���ك بدر الدين الحوثي في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي - عليه ال�سالم 
- لعام ))))ه�.

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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الإ�صهام الكبير للإمام علي في اإقامة الدين
عندما نعود �إلى �لمر�حل �لأولى �لتي مر بها �لإ�سام نجد �لإ�سهام �لكبير لاإمام 
علي - عليه �ل�سام - في �إقامة �لدين بجهاده �لعظيم وبما ج�سده من �أخاق وقيم، 
� ف���ي كل �لمر�حل �لت���ي تمّث���ل تحدي���ات ��ستثنائي���ة، وعندما يعود  ب���دوره �لمه���م ج���ًدّ
���َق �إليه علي وما بلغه علي من مقاٍم  �لإن�س���ان ليق���ر�أ �لتاريخ يرى ما عمل علي، وما ُوفِّ
�إيمان���ٍي عظي���م، ر�سي���د عظيم مع �لإمام عل���ي - عليه �ل�سام - وهك���ذ� و�كب �لإ�سام 
ا بالمهام �ل�ستثنائية،  في كل مر�حله منذ يومه �لأول مجاهًد� منا�سًر� مبلًغا، ناه�سً
قائًم���ا ب���دوٍر فريٍد متميز حتى عبر �لإ�سام كل مر�ح���ل �لخطر، وتجاوز �لإ�سام كل 
�لتحدي���ات، و�ألق���ى ِبِجَر�ِنِه وثقله في �سبه �لجزي���رة �لعربية، و�أظهره �هلل على �لدين 
كل���ه، و�أ�سبح���ت ر�يته هي �أعلى �لر�يات وكلمته هي �لعلي���ا. و�أ�سبح �لر�سول - �سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - قريًب���ا م���ن �لرحيل و�لع���روج �إلى رحم���ة �هلل �سبحان���ه وتعالى 
وق���د بّل���غ �لر�سالة و�أدى �لأمانة ون�سح �لأمة، فكان يلف���ت نظر �لأمة �إلى علٍيّ - عليه 
�ل�سام -  في �أن تلتف حول هذ� �لرجل، �أن تقتدي به، �أن تهتدي به، �أن تتبعه، يجعل 
منه علَ�ًما هادًيا عند �لفتن عندما تمر �لأمة بالفتن و�لأخطار، يقرنه بالقر�آن، يوؤكد 
على �أنه قرين للقر�آن، وبمثل قوله )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( »علي مني بمنزلة 

هارون من مو�صى اإال اأنه ال نبي بعدي.«)1(

اأبو ثابت يدخل على اأم �صلمة 
 دخ���ل رج���ل م���ن �لموؤمنين ��سمه �أبو ثابت، دخل �إل���ى �أم �سلمة زوج �لنبي - �سلو�ت 
�هلل علي وعلى �آله - وكانت من خيار ن�ساء �لنبي، فقالت له يا �أبا ثابت: �أين طار قلبك 
حين طارت �لقلوب مطائرها؟ �أين �تجهت �أنت مع من؟ �إلى �أين؟ فقال لها: تبع علي 
ب���ن �أب���ي طالب، قال���ت: وفقت، و�لذي نف�س���ي بيده لقد �سمعت ر�س���ول �هلل - �سلى �هلل 
علي���ه و�آل���ه و�سلم - يق���ول: »علي مع الح��ق والقراآن والحق والق��راآن مع علي ولن 

يتفرقا حتى يردا علي الحو�س«. )2(

))(  من خطاب ال�سيد عبد الملك بمنا�سبة ا�ست�سهاد الإمام علي عليه ال�سالم  ))))ه�.
))(  الم�سدر ال�سابق.
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عمار ي�صتاأذن على الر�صول 
ذ�ت م���رة ��ست���اأذن عمار بن يا�سر على �لر�سول - �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - وكان 
�لر�س���ول ف���ي بيت �أبي �أيوب �لأن�ساري، فكان �أن�ش ه���و �لذي على �لباب، فقال �أن�ش بن 
مال���ك حينم���ا �ساأل���ه �لر�سول ع���ن �لطارق عل���ى �لباب قال عم���ار، قال: �فتح���و� لعمار 
���ب، فدخ���ل عم���ار فتحدث معه �لر�س���ول بحديٍث و��س���ع كان من �سمنه  �لطي���ب �لمطيَّ
�أن ق���ال ل���ه: »ف��اإن �صل��ك النا�س وادًي��ا وعلي وادًي��ا، فا�صلك وادي عل��ي وخلِّ عن 
ا ال يردك عن هدى، وال يدل��ك على ردى، يا عمار طاعة  النا���س، ي��ا عمار اإن علًيّ
عل��ي طاعت��ي، وطاعتي طاعة اهلل عز وج��ل«. وهكذ� نجد ف���ي تو�سيات �لر�سول 
�لمتك���ررة و�لكثي���رة �لت���ي لفت به���ا نظر �لأم���ة �إلى هذ� �لرج���ل �لعظيم كعل���ٍم للحق، 

وقريٍن للقر�آن، وكهاٍد لاأمة تهتدي به." )1(

الإمام علي كان هو التلميذ الأكثر ا�صتيعابًا
�لإم���ام عل���ي � علي���ه �ل�س���ام - ف���ي كا �لمرحلتين، ف���ي �لمرحلة �لأول���ى �لتي هي 
مرحل���ة ن�س���وء �لإ�س���ام، وبد�ي���ة حرك���ة �لإ�س���ام، في حرك���ة �لنبي �سل���و�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه، وفيم���ا بعد، بم���ا في ذلك تل���ك �لمرحل���ة �لح�سا�سة م���ن تاري���خ �لأمة كان 
�سخ�سي���ة متمي���زة لها مقامه���ا وم�ستو�ها �لعظيم، كان ه���و �لتلميذ �لأكث���ر ��ستيعاباً، 
و�لأكث���ر و�لأعظ���م تاأثر�ً بتربية �لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله منذ �لبد�ية، كان له 
م���ن �لخت�سا����ش بالر�سول �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله م���ا لم يكن لغيره من �أ�سحاب 
�لنب���ي، وم���ن �سائر �لموؤمنين، وكان هو لديه �لقابلي���ة �لعالية جد�ً في كل �لتجاهات 
ب���اأن يك���ون ه���و �لتلمي���ذ �لنموذج بي���ن كل تامي���ذ �لنبي �لموؤم���ن �لأرقى ف���ي �إيمانه، 

ز�ً ب�سكل عام. ��ستنارة، ووعياً، و�أخاقاً، وعمًا وتميُّ
���ر عنه ف���ي �أكثر من  ه���ذ� م���ا �سه���د ب���ه ل���ه �لنبي �سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه، وعبَّ
مق���ام، ف���ي �أكثر من مقام، و�أي�ساً م���ا �أثبته �لو�قع، ما �أثبته تاري���خ علي، مو�قف علي، 
�سي���رة عل���ي، �أخاق علي، ِقَي���ُم علي عليه �ل�سام، فلذلك كان ب���كل جد�رة هو �لنموذج 
�لتطبيق���ي للف���رد �لموؤم���ن على �أرق���ى م�ستوى، �لنم���وذج �لأرقى �لنم���وذج �لأكمل، �إذ� 

))(  المرجع ال�سابق.
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�أردت �أن ترى �أكمل �إن�سان م�سلم من تاميذ �لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، �أعظم 
ر بتربية �لنبي، و�قتب�ش من �لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى  �آله،  ���ر بالنبي، وتاأثَّ م���ن تاأثَّ

ى به، و�نطبع بطابعه �لإيماني و�لتربوي و�لأخاقي، وتاأثر بالقر�آن �لكريم. وتاأ�سَّ
�إذ� �أردت �أن تع���رف معال���م �لإ�س���ام ف���ي مبادئ���ه، و�أث���ره ف���ي تربيت���ه، و�أردت �أن ت���رى 
�أخ���اق �لإ�س���ام، وم�س���روع �لإ�س���ام، ُمتج�س���د�ً حرك���ة و�قعية ف���ي �لحي���اة، فاأعظم من 
يق���دم ل���ك ذل���ك، و�أكم���ل من يق���دم لك ذلك م���ن تاميذ �لنب���ي �سل���و�ت �هلل عليه وعلى 
�آله، ممن رباهم �لنبي، من �أتباع هذ� �لإ�سام هو �لإمام علي عليه �ل�سام، فكان في كل 
�لتجاهات، في تعبيد نف�سه هلل �سبحانه وتعالى، في جهاده، في كل �أخاقه، في كل �أبعاد 
�سخ�سيته، كان يمثل �لإ�سام على �أرقى م�ستوى، ولهذ� فاإن �لأمة �أحوج ما تكون �إلى �أن 
تق���ر�أ �سي���رة علي، و�أن ت�ستفيد منه فيما تحتاج �إلي���ه؛ لترى �لنموذج �لتطبيقي �لموثوق 
به؛ لأن �لكثير و�لكثير ممن يح�سبون �أنف�سهم على �لإ�سام، فيما يقدمونه من �سلوك، 
فيما هم عليه من �أعمال، فيما هم فيه من مو�قف، فيما هم عليه من توجهات، يقدمون 
�أنف�سه���م عل���ى �لإ�س���ام، يقدمون �أنف�سه���م مح�سوبين كمعبرين عن �لإ�س���ام، لكن ذلك 

�لنموذج �لتطبيقي �لموثوق �لأكمل و�لأرقى و�لأعظم هو �لإمام علي عليه �ل�سام.
فنج���د ف���ي جان���ب و�ح���د م���ن مو�ق���ع �لإيم���ان و�لم�سوؤولية م���ن م�س���ار�ت �لإيمان 
و�لتقوى، وهو مدى تاأثير �لإمام علي عليه �ل�سام في ن�سرة �لر�سول، و�لوقوف �إلى 
جانب �لر�سول، وم�ساعدة �لر�سول �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، في مو�جهة �لتحديات 
و�لأخط���ار، ف���ي م�سي���رة �لجهاد في �سبي���ل �هلل تعالى، نجد �أن موق���ع �لإمام علي عليه 

�ل�سام هو �لموقع �لذي ل ي�ساويه فيه غيره �أبد�ً.

القراآن الكريم يبين م�صتوى مقام الإمام علي  )عليه ال�صلم( 
م���ا م���ن �أحد عل���ى �لإط���اق كان له في ن�س���رة �لنبي �سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله، 
وف���ي �لجه���اد في �سبي���ل �هلل، و�ل�ستب�سال ف���ي �سبيل �هلل، و�لتفاني لإع���اء كلمة �هلل، 
و�لدور �لرئي�سي و�لكبير، و�لمميز، و�لبارز، في ن�سرة �لحق، وفي مو�جهة �لتحديات 
و�لأخط���ار �س���د �لإ�سام، و�أم���ة �لإ�سام، ونبي �لإ�س���ام، مثلما كان �لإم���ام علي عليه 
�ل�س���ام، �لتاري���خ �ساه���د، وهذ� م���ن �أ�سهر ما ُعرف ب���ه �لإمام علي علي���ه �ل�سام، وكل 
وقائ���ع �لإ�س���ام �لكب���رى، منذ معركة ب���در، وكذلك �سائر وقائع �لإ�س���ام �لكبرى �إلى 
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نهايتها، �لدور �لبارز و�لمتميز و�لرئي�سي لاإمام علي عليه �ل�سام.
لكن حينما ناأتي �إلى �لتعبير �لقر�آني، �إلى �لن�ش �لقر�آني، فلربما هو - وبالتاأكيد - 
هو �لأقدر على �أن يقرب �إلى �أذهاننا، ويقرب �إلى مفاهيمنا و��ستيعابنا �لموقع �لعظيم 
لاإمام علي عليه �ل�سام في ن�سرة �لنبي، ون�سرة �لإ�سام، ون�سرة �لحق، هناك ن�ش 
قر�آن���ي يعب���ر ع���ن هذ� باأرقى تعبير، ويقدم���ه باأرقى تقديم، ثم ه���و �أي�ساً يقدم لاإمام 
عل���ي علي���ه �ل�سام و�سف���اً عظيماً ومتميز�ً، قال �هلل �سبحان���ه وتعالى - وهو يحكي عن 
ْيِه} �لمقام كان مقاماً يخاطب 

َ
�لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله -: {َوإِن َتَظاَهَرا َعل

بع�ش ن�ساء �لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، ولكن �لمقام �تجه �إلى مو�سوع عام، �تجه 
َمالئَِكُة 

ْ
ُمْؤِمننَِي َوال

ْ
َ ُهَو َمْوالهُ وَِجْبِي��ُل َوَصالُِح ال إِنَّ اللَّ

َ
�إل���ى مو�س���وع عام، {ف

َبْع��َد َذلَِك َظِهرٌي} ]التحريم:4[ �أنا �سخ�سياً لم �أقر�أ فيم���ا قر�أت، ولم �أ�سمع فيما �سمعت، 
ما يعبر عن م�ستوى �لدور، و�لمقام �لذي كان فيه علي عليه �ل�سام، في ن�سرة �لنبي، 
و�إل���ى جان���ب �لنبي، مثلما هذ� �لن����ش �لقر�آني، هذ�  �لن�ش عظي���م، عظيم من يتاأمله، 

ينده�ش، ويتاأثر، وينبهر، لم�ستوى هذ� �لدور �لمتميز لاإمام علي عليه �ل�سام.
�لنب���ي �سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله تحرك بحركة �لر�سالة، باإباغ �لر�سالة، باإقامة 
دي���ن �هلل �سبحان���ه وتعال���ى، ولك���ن و�ج���ه �لكثي���ر و�لكثي���ر م���ن �لتحدي���ات، �لتحديات 
�لمتمثل���ة بخط���ر �لكافري���ن، و�لم�سركين، و�لمنافقين، كل فئ���ات �لكفر �لتي تكالبت، 
وبذلت جهد�ً كبير�ً، و��ستخدمت كل �لو�سائل لإطفاء نور �هلل، وفي و�أد هذ� �لم�سروع 

�لإلهي، وفي �لق�ساء على �لر�سالة.
هذه �لتحديات �لكبيرة �لتي كانت في كل �لدنيا، �أتى �لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه ف���ي و�قع غري���ب، �لدنيا مليئة بالظلمات، وقوى �ل�سر، ب���ل ما تمتلكه من قدر�ت، 
وب���كل م���ا هي عليه من طغيان و�سر��سة وجبروت وجاهلي���ة، تحركت بكل قو�ها، وبكل 
م���ا ت�ستطي���ع لت�ستهدف نبي �لإ�سام، وحركة ر�سالته، ولك���ن كان �إلى جانبه َمْن؟ �هلل 
ُهَدى 

ْ
ُ بِال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِي أ

َّ
�سبحانه وتعالى، �هلل نا�سر�ً، �هلل موؤيد�ً، �هلل معيناً، {ُهَو ال

��ِه} ]التوب�ة:33[ �هلل �سبحانه وتعالى ه���و موله، 
ِّ
يِن ُك َقِّ ِلُْظِه��رَهُ َعَ ادلِّ َوِدي��ِن الْ

نا�س���ره، معينه، موؤي���ده، فاهلل �سبحانه وتعالى كان هو �لنا�س���ر �لعظيم، و�لولي لهذ� 
َف بِاللِ نَِصريًا}]النس�اء:45[، 

َ
ِ َوِلًّا َوك َف بِاللَّ

َ
�لنبي �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، {َوك

ف���ي �إم���د�د �هلل، وتاأيي���ده له���ذ� �لنب���ي، جعل هن���اك �لمدد له���ذ� �لنب���ي، كان من �سمن 
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ه���ذ� �لم���دد: جبري���ل، جبريل كان �أي�س���اً �إلى جان���ب �لر�سول �سل���و�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه، وبالتاأكي���د لقد كان �لدور �لذي يوؤكده �لق���ر�آن لجبريل �أكثر من م�ستوى �إي�سال 

�لر�سالة �لإلهية �إلى �لنبي، �أكثر من ذلك، كان له دور �أو�سع من ذلك.
وياأت���ي بع���د ه���ذ� �ل���دور، بع���د دور جبريل علي���ه �ل�سام �إل���ى جانب �لنب���ي �سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه ف���ي �لمي���د�ن، ف���ي �لحرك���ة �لميد�نية، ف���ي مو�جه���ة �لتحديات 
ُمْؤِمننَِي} �أي دور عظيم، قبل �أي دور 

ْ
و�لأخط���ار موقع مهم: {وَِجْبِيُل َوَصالِ��ُح ال

لأح���د في �أو�س���اط �لموؤمنين، لم يقل مثًا: و�لموؤمن���ون و�سالح �لموؤمنين، لم يقل: 
و�لموؤمنون وجبريل، ل.. قبل كل �لموؤمنين، هناك من بين هوؤلء �لموؤمنين دور هو 
�لأكث���ر تمي���ز�ً، �لأكثر فاعليًة، �لأكث���ر تاأثير�ً، �لأرقى و�لأعلى مكان���اً، ومقاماً عند �هلل 

ُمْؤِمننَِي}. 
ْ
�سبحانه وتعالى {َوَصالُِح ال

م���ن ه���و �سال���ح �لموؤمني���ن؟ �لرو�يات نقل���ت، و�لو�ق���ع �أكد: �أن���ه �لإم���ام علي عليه 
َمة، له هذ� �لم�سمى، هذ� �لو�سف  �ل�سام، �لإمام علي هو �سالح �لموؤمنين، له هذه �ل�سِّ
�لعظيم، �لذي يقدمه من بين �لموؤمنين، �أنه �أرقاهم �إيماناً، �أعاهم منزلًة، �أف�سلهم 
عن���د �هلل �سبحان���ه وتعال���ى، و�أعاهم ف���ي �لو�قع �لفعلي �لحركي ف���ي ن�سرة �لإ�سام، 
ون�سرة نبي �لإ�سام، �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، فكان هو �لجندي �لمخل�ش للر�سول 
�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله، �لجندي �لأكثر فاعلية وتاأثي���ر�ً في �لت�سدي لكل �أولئك 
ُمْؤِمننَِي 

ْ
�لأعد�ء، ولكل تلك �لمخاطر، وفي مو�جهة كل تلك �لتحديات، {َوَصالُِح ال

َمالئَِك��ُة َبْع��َد َذلَِك َظِهرٌي} هن���ا �أتى موق���ع �لإمام عل���ي عليه �ل�س���ام، وبهذ� 
ْ
َوال

�لتعبير �لقر�آني �لعظيم و�لر�قي، ما بين جبريل وما بين �لمائكة.
ون���رى �أن �هلل �سبحان���ه وتعالى هو �لعظيم، هو �لرحيم، هو �لكريم، هو �لذي يعلم 
بعب���اده، يعل���م بجهوده���م، يقدر له���م جهودهم، ي�سك���ر لهم �سعيه���م، يعطيهم مقامهم 
وج���ز�ء �أعماله���م، فه���و �ل���ذي �أعطى لعل���ي عليه �ل�سام ه���ذ� �لمقام، وه���ذ� �لم�ستوى 
�لعال���ي باعتبار �لإمام علي علي���ه �ل�سام يمثل �لمتد�د �لحقيقي لاإ�سام، و�لإيمان 
�لحقيق���ي ف���ي مو�جه���ة �لنف���اق، ُجع���ل عامة فارق���ة يتميز م���ن خال حب���ه وبغ�سه 

�لموؤمن من �لمنافق)1(.

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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تميزه في جهاده
حياة علي �أمير �لموؤمنين كلها جهاد في �سبيل �هلل تعالى في مرحلة �لدعوة وبعد 
قيام �لدولة �لإ�سامية و�إذ� كان قد وقى �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بنف�سه 
وفد�ه وتعر�ش لأخطر تاآمر جاهلي على حياة ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ 
عن���د مبيت���ه على فر��سه في ليل���ة �لهجرة �لمباركة من �أج���ل �أن ي�سرف عنه �سر عتاة 
�لجاهلي���ة ف���اإن عليًّا قد تحولت حيات���ه بعد �لهجرة �إلى �لمدين���ة �لمنورة �إلى حلقات 
مت�سل�سل���ة م���ن ذلك �لن���وع �لجهادي �لعظيم فق���د كان حامل ل���و�ء �لزحف �لإ�سامي 
في كل غزو�ت �أخيه ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ وطليعة �لمجاهدين في 

�ساحات �لجهاد.
وكان���ت كل مو�قف���ه �لجهادية من �لن���وع �لم�سيري �لذي يحم���ي �لر�سالة ويك�سف 
عنه���ا خط���ر �لت�سفي���ة �لمحقق و�لق�س���اء �لخطير عل���ى وجودها و�سن���ورد بع�ش تلك 

�لمو�قف �لعظيمة)1(. 

اأول فدائي في الإ�صلم
م���ن مو�ق���ف �لإم���ام علي ›علي���ه �ل�سام‹ �ل�سهي���رة و�لمتميزة و�لمبك���رة في �سدر 
�لإ�س���ام مبيت���ه ف���ي فر�����ش �لر�س���ول ›�سلى �هلل علي���ه و�آله و�سل���م‹ ليل���ة �لهجرة في 
حادث���ة ت�ستدع���ي �أن يكون من يقوم بتلك �لمهم���ة حا�سًر� لبذل حياته وتقديم حياته 
ف���ي �سبي���ل �هلل فتح���رك �لر�س���ول ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ للهج���رة ل بد �أن يكون 
ل���ه غط���اء حتى ل ينتبه �لم�سركون لحركة �لر�سول وخروج���ه من بيته فكان �أن �أوكل 
�لر�س���ول ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ هذه �لمهم���ة �لفد�ئية �ل�ست�سهادية �إلى �لإمام 
عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ �ل���ذي كان عل���ى ��ستعد�د تام وب���دون �أي تردد لب���ذل روحه لبذل 
حياته في �سبيل �لحفاظ على حياة �لر�سول من �أجل �هلل ومن �أجل �لإ�سام ومن �أجل 
نبي �لإ�سام وكان �أن قال للر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹: »اأََو َت�ْصَلُم يا ر�صول 
اهلل؟« فق���ال ر�س���ول �هلل ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سلم‹: »نعم«، ق���ال: فاذهب ر��سًد� 
���ا، وبق���ي على فر��سه ونزل���ت �لآية �لقر�آني���ة �لمباركة �لت���ي كان �أول م�ساديقها  مهديًّ

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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هو �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ {َوِمَن انلَّاِس َمن يَْش���رِي َنْفَسُه ابْتَِغاء َمْرَضاِت 
ِعَب��اِد} ]البقرة:207[ ف���كان علي ›عليه �ل�سام‹ هو �لنموذج �لأول 

ْ
 بِال

ٌ
اهللِ َواهلُل َرُؤوف

و�لم�س���د�ق �لأول لهذه �لآية �لمباركة وه���ذ� يدلل على حقيقة �لإيمان و�سمو �أخاق 
�لإ�سام عندما يكون �لإن�سان بهذ� �لم�ستوى من �لح�سور للبذل و�لعطاء و�لت�سحية 
ل ح���دود لعطائ���ه ل ح���دود لمو�قفه ي�ستعد �أن يجود بنف�سه �أن يبذل نف�سه �أن يعر�ش 
نف�س���ه لأي خط���ر مهما كان، ف���كان هذ� من بد�ية �لمو�قف �لت���ي �سجلها �لتاريخ لهذ� 
�لجن���دي �لعظي���م بط���ل �لإ�سام ورجل���ه، ورج���ل �لم�سوؤولية ورجل �لمو�ق���ف �لكبيرة 

و�لمهمات �ل�سعبة)1(.

معركة بدر
�أم���ا في بدر وهي �لملحمة �لكب���رى �لأولى للم�سلمين و�لإ�سام في مو�جهة قوى 
�لطاغ���وت و�ل�س���رك �ل�ستبد�دية �لظالمة �لطاغوتية ف���كان موقف �لإمام علي ›عليه 
�ل�سام‹ في تلك �لملحمة �لكبرى و�لأولى في تاريخ �لإ�سام و�لتي �أ�س�ست لمرحلة 
جدي���دة �أخرجت �لم�سلمين من و�قع �ل�ست�سعاف و�لقهر و�لتعذيب �إلى موقع �لقوة 
و�إلى موقع �لح�سور �لثابت �لر��سخ، كان �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ متميًز� بمو�قفه 
�لت���ي �سجله���ا �لتاري���خ لدرجة �أن �لحد �لأدن���ى فيما تنقله �لرو�ي���ات لقتل �لأعد�ء في 
غ���زوة ب���در �لكب���رى �لذي���ن قتله���م علي ›علي���ه �ل�سام‹ بنف�س���ه كان يع���ادل ثلث قتلى 
�لع���دو، ثل���ث قتل���ى �لع���دو، وكل �لم�سلمي���ن ��ستركو� و�س���ارك هو معهم فيم���ا بقي من 
قتلى �لعدو في تلك �لملحمة �لكبرى.. هكذ� كان وزنه وهكذ� كان دوره رجًا عظيًما 
وبطًا ثابًتا �سخر كل �سجاعته كل تفانيه كل عو�مل �لت�سحية و�لفد�ء لديه لإحقاق 

�لحق و�إزهاق �لباطل و�إقامة �لإ�سام �لدين �لحق.

معركة اأحد
وهك���ذ� ن�سهد لاإمام علي ›عليه �ل�سام‹ مو�قف���ه �لمتميزة و�لفريدة و�لو��سحة 
د�خ���ل �لجي����ش �لإ�سام���ي في )�أح���د( عندما �نه���زم �لم�سلمون فكان ه���و ذلك �لثابت 

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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�ل���ذي ل يتزحزح ول يتزلزل وي���وكل على نف�سه مهمة �أ�سا�سية في �لذب عن �سخ�سية 
�لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ في مرحلة كان �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه‹ يتعر�ش فيه���ا للقتل، فكان يرد �لكتيبة تلو �لأخرى تاأتي �لكتيبة �لتي تعمد �إلى 
�لو�س���ول �إل���ى �سخ�ش �لنبي ل�ستهد�فه فيقول: �أدفعهم عني يا علي، فيتحرك ليقتل 

قائد تلك �لكتيبة ثم يدفع �لكتيبة �لأخرى وهذ� موقف متميز �سجله له �لتاريخ.
وفي هذ� �ليوم نادى مناد:  »ال �صيف اإال ذو الفقار وال فتى اإال علي«)1(.

بطل الخندق
موقف���ه �لمتمي���ز في غزوة )�لخندق( عندما ب���رز عمر بن عبد ود �لعامري و�لذي 
ا ف���ي رفع معنويات �لعدو  ا مه�ًمّ كان يمث���ل دوًر� كبي���ًر� لن�سرة �ل�س����رك وعامًا معنوًيّ
باعتب���اره �أح���د �لأبطال �لم�سهوري���ن وفر�سان �لكفر و�ل�س���رك و�لطاغوت �لمعروفين 
ببطولته���م و��ستب�سالهم وبر�عتهم في �لقتال و�س���دة باأ�سهم فكان مهاًبا ولكنه عندما 
برز وجعل يتحدى وينادي باأعلى �سوته ينادي: هل من مبارز؟ كان من ت�سدى لهذ� 
�لمج���رم له���ذ� �لبط���ل �لذي هو �أحد ق���ادة وفر�سان و�أبطال �لكف���ر و�ل�سرك و�سناديد 
�ل�س���رك كان ه���و �لرج���ل �لمتمي���ز �لإم���ام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ �لذي ق���ال عندما قال 
�لر�سول من يبرز له و�أنا �أ�سمن له �لجنة فكان علي هو �لمتقدم لهذه �لمهمة فيعر�ش 
نف�س���ه ويقدم ��ستعد�ده للقيام بهذه �لمهم���ة بكل رغبة وللمرة �لثانية وللمرة �لثالثة 
و�لر�س���ول يقول م���ن يبرز له ثم يتقدم للقيام بهذه �لمهم���ة ليقول �لر�سول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ كلم���ة مهمًة �سجله���ا �لتاريخ »ب��رز االإيمان كله اإل��ى ال�صرِك 
كل��ه« فالإم���ام علي ›عليه �ل�س���ام‹ عندما برز ب���رز �لإيمان، برز يحم���ل �لإيمان في 
قلب���ه عقي���دًة ومبد�أ وفي روحه عزًما و�إر�دة و�سابة وكان في موقٍف حا�سم يمثل فيه 
ق���وة �لإيم���ان في زيف طغيان �ل�سرك وجبروته ف���كان �أن �نت�سر �لإيمان و�نت�سر علي 
ا في �إ�سعاف معنويات  و�نت�س���ر �لإ�سام وقتل عمر ب���ن عبد ود وكان قتله عامًا مه�ًمّ

�لأعد�ء.
فلقد كان عمرو بن عبد ود من �أبرز �سناديد قري�ش ورجالتها، وبقتله �نهارت قّوة 

))(  �سيرة ابن ه�سام عن ابن اأبي بحيح.
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عف و�لهزيم���ة؛ لذ� و�سف ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه  قري����ش فيئ�سو� و�سعرو� بال�سّ
وعل���ى �آل���ه‹ موق���ف علّي يوم �لخندق بقوله: »َلمبارزة علّي بن اأبي طالب ِلعمرو بن 

عبد ودٍّ يوم الخندق اأف�صل من اأعمال ُاّمتي اإلى يوم القيامة«)1(.

فاتح خيبر
ث���م ف���ي خيبر في �ل�سر�ع م���ع �ليهود وبعد حال���ة من �لهزيم���ة و�لتر�جع للجي�ش 
�لإ�سام���ي م���ع غياب عل���ي ›عليه �ل�سام‹ ف���ي �لق�سة �لم�سهورة �لت���ي ذكرتها �ل�سير 
و�لتو�ريخ يتميز دور علي ›عليه �ل�سام‹ في �للحظات �لأخيرة وفي �لمرحلة �لأخيرة 
وقدم �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ موقًفا مهًما ودر�ًسا كبيًر� لاأمة �إلى قيام 
�ل�ساعة لأمته �لتي �سيكون لها �سر�ع محموم مع هذه �لفئة �لظالمة و�لطاغية فقال 
كلمت���ه �لم�سهورة:)2( »الأعطين الراية غ��ًدا رجاًل يحب اهلل ور�صوله ويحبه اهلل 

ور�صوله كرار غير فرار يفتح اهلل على يديه)3(.
روى �ب���ن ه�س���ام ب���اأن ر�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ عندما ب���د�أ �لهجوم 

على ح�سون �ليهود في خيبر �أر�سل �أبا بكر )فرجع ولم يُك فتح وقد ُجهد(.)4(
وق���ال �لطب���ري: )�أعط���ى ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ �للو�ء عمر بن 
�لخط���اب ونه����ش معه من �لّنا����ش فلقو� �أهل خيبر فانك�سف عم���ر و�أ�سحابه، فرجعو� 
�إل���ى ر�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ يجّبنه �أ�سحاب���ه ويجّبنهم، فقال ر�سول 
�هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹: »الأعطين الّراية، غًدا رجاًل يحّب اهلل ور�صوله 
ويحّب��ه اهلل ور�صول��ه« وفي رو�ية �بن ه�سام: يفتح �هلل عل���ى يديه لي�ش بفّر�ر، فلّما 

))(  الحاكم في الم�ستدرك، ج )، �س )) عن �سفيان الثوري، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ج ))، 
�س 9).

))(  )البخ���اري رق���م ))9)، ورق���م 98))، 99)) بلفظه، والن�سائي 6)، وحدي���ث الراية روي بعدة طرق 
في م�سلم)/))8) رقم )0))، والترمذي)/96) رقم ))))، واأحمد)/)9) رقم608)، وخ�سائ�س 
الن�سائي �س )) رقم 9، و�س 0) رقم ))،  والحاكم )/08). وبلفظ: »لأَْبَعَثنَّ َغًدا َعَلْيِهْم َرُجاًل ُيِحبُّ 
ُبَر، َيْفَتُح اهلُل َعَلْيِه«. ومجمع الزوائد )/)))، والحاكم )/)8.( من  اِنِه؛ َل ُيَولِّي الدُّ اهلَل َوَر�ُسوَلُه َوُيِحبَّ

ال�سيرة للمحطوري.
))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.

))(  �سيرة ابن ه�سام،ج)، �س 9)).
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ا ›عليه  كان م���ن �لغ���د تطاول لها �أبو بكر وعمرفدعا ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ عليًّ
�ل�س���ام‹ وه���و �أرمد فب�سق في عينيه، ثّم ق���ال: »ُخْذ هذه الّراية، فام�ِس بها حّتى 

ُيْفَتَح عليك«(.)1(
تاأّه���ب �لم���ام علّي ب���ن �أبي طالب للهجوم عل���ى �لح�سن، �ّتجه نح���و تمركز �لعدو 
ومع���ه ع���دد من �لمقاتلين، فب���د�أ �لمعركة؛ ولن�ستم���ع �إلى �أبي ر�ف���ع َمولى ر�سول �هلل 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ وهو يروي �أحد�ث �لمعرك���ة: )خرجنا مع علّي بن �أبي 
طال���ب ›ر�س���ي �هلل عن���ه‹ حي���ن بعثه ر�سول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ بر�يته، 
فلّم���ا دن���ا من �لح�سن، خرج �إليه �أهله، فقاتله���م، ف�سربه رجل من يهود، فطاح تر�سه 
�َش به، عن نف�سه، فلم  من يده، فتناول علّي ›عليه �ل�سام‹ باًبا كان عند �لح�سن َفَتَترَّ
َي���َزْل ف���ي يده وهو يقاتْل حّتى فتح �هلل عليه، ث���ّم �ألقاه من يده حين فرغ، فقد َر�أْيَتني 

في نفر �سبعة معي، �أنا ثامنهم، نجهُد �أن نقلب ذلك �لباَب، فما نقلُبُه()2(.
لقد فتح علّي ›عليه �ل�سام‹ �لح�سَن ومعه �لمقاتلون �لم�سلمون فانهارت مقاومة 

يهود خيبر ون�سر �هلل نبّيه ودّمرت تلك �لقّوة �لع�سكرية �لمنيعة.

در�س مهم ن�صتفيده من خيبر
در�ش مهم تركه ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( لاأمة من بعده من غزوة 
خيب���ر حت���ى تكون على وعي كام���ل وب�سيرة عالية بمن هو �لجدي���ر بقيادتها ومن هو 
�ل���ذي ي�ستطي���ع �أن يقوده���ا �إلى �لن�س���ر و�لعزة ومن يمث���ل �سمام �لأم���ان لهذه �لأمة 

وبالذ�ت في مو�جهة �ليهود �لذين هم �لعدو �لتاريخي و�لم�ستقبلي لهذه �لأمة.  
ف���ي خيب���ر ك�س���ف �لر�سول )�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( كيف �أن �لأم���ة كما يقول 
�ل�سيد ح�سين - ر�سو�ن �هلل عليه -: �إن �لأمة بحاجة �إلى علي حتى و�إن كان في مقام 
���ا ›عليه �ل�سام‹. و�إن  ق���د تعتق���د �أنه ل ينفع فيه.. فنح���ن نحن بحاجة �أن نتولى علًيّ

ا لن يخرج ب�سيفه فيقاتل. كنا نعتقد �أن علًيّ

))(  الطبري، تاأريخ الأمم والملوك، ج)، �س 00)،  و�سيرة ابن ه�سام نف�س الجزء وال�سفحة.
))(  الإم���ام اأبوطالب ف���ي الأمالي �س66. الحديث اأخرجه اأحمد بن حنب���ل في م�سنده ج6�س8، ومحمد 
ب���ن جري���ر الطبري ف���ي تاريخه ج) �س)9، واب���ن ع�ساكر في ترجم���ة الإمام علي م���ن تاريخ دم�سق 
ج)�س)))، وغيرهم كثير، يراجع كتاب الغارة ال�سريعة �س)))، و اأمالي المر�سد باهلل ج)�س))).
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عندما كان �أرمد ل يب�سر مو�سع قدميه، �ألم يكونو� يرون باأنهم ل يحتاجون �إلى 
عل���ي؟ فعندم���ا قال ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹: »الأعطيّن الراية غًدا 
 

َ
َس��ْوف

َ
رجاًل يحب اهلل ور�صوله ويحبه اهلل ور�صوله« نف�ش �لآية �لتي قالت: {ف

ِت اهلُل بَِقْوٍم يِبُُّهْم َوُيِبُّونَُه}]المائدة: 54[  نف�ش �لمنطق ي�سعه ر�سول �هلل ›�سلو�ت 
ْ
يَأ

�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ عل���ى علي: »الأعطي��ن الراية غًدا رجاًل يح��ب اهلل ور�صوله 
ويحبه اهلل ور�صوله كرار غير فرار يفتح اهلل على يديه«.)1(

وفي تبوك
ت���و�ردت �لأنب���اء �إل���ى �لّر�س���ول �لقائد ›�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ م���ن �أّن �لّروم 
�أع���ّدو� �لُع���ّدة ِلَغ���زِو �لأج���ز�ء �ل�سمالي���ة من �لجزي���رة �لعربي���ة، �ّلتي ُتعتب���ر جزًء� من 

�لدولة �لإ�سامية.
فق���ّرر �لّر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ �أن يق���ود بنف�سه �لحمل���ة �لع�سكرية 

لمو�جهتهم و�أ�سدر �أو�مره ل�ستنفار �لم�سلمين في �لمدينة �لمنّورة وخارجها.
ول���م يق���ف �لمنافق���ون عند ه���ذ� �لحد، ب���ل ر�حو� يدع���ون �لنا�ش �إل���ى �لتخّلف عن 
�لجي����ش �ل�سام���ي، و�أع���ّدو� د�ًر� لتجّمعاته���م، وب���دوؤو� يحيكون �لموؤ�م���ر�ت لزعزعة 

�لأو�ساع في �لمدينة في غياب �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه و�آله‹.
وف���ي مو�جهة �لتهديد �ل���ذي مثلته �لحملة �لع�سكرية �ل�سخم���ة �لرومانية خارج 
�لجزي���رة �لعربي���ة و�لتهدي���د �لذي يمثل���ه �لمنافقون في �لد�خ���ل كان ل بد �أن يخرج 
ه���و بنف�س���ه لمو�جه���ة �لروم و�أن يبقى ف���ي �لمدينة �سخ�سية تكون ق���ادرة على حماية 
عا�سم���ة �لدول���ة �لإ�سامي���ة حي���ث كان���ت و�سعية �لأمة ف���ي خطر كبي���ر يتهددها من 
قب���ل �لدول���ة �لعظم���ى ف���ي ذلك �لوقت فق���د و�سلت و�سعي���ة �لم�سلمين �إل���ى درجة �أن 
�لمنافقي���ن، وبع����ش م���ن تخلف���و� من �لأع���ر�ب ت�سجعو� �إل���ى �أن يدب���رو� موؤ�مرة �سد 
ا؛  ر�س���ول �هلل ف���ي �لمدين���ة نف�سها؛ ليم�سحو� �لدول���ة �لإ�سامية كلها فت���رك لهم علًيّ
���ا ه���و �سم���ام �لأم���ان للدول���ة �لإ�سامية �سيبقى ف���ي �لمدينة بع���ده، وهو من  لأن علًيّ

يخرج �إلى �أق�سى منطقة.

))(  اآيات من �سورة المائدة، الدر�س الأول.
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ولهذ� �لمنافقون �أ�ساعو� دعاية �سد �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹: �أن ر�سول �هلل �إنما 
خلف���ه ف���ي �لن�ساء و�لأطف���ال، �أنه �إنما ��ستثقل���ه، كره خروجه معه. فلح���ق علي ›عليه 
�ل�س���ام‹ بر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ فقلده ذل���ك �لو�سام �ل���ذي �أبكم 
�لمنافقي���ن، وكم���م �أفو�ههم: »اأما تر�صى اأن تكون من��ى بمنزلة هارون من مو�صى 
اإال اأنه ال نبي بعدي«)1( فعاد علي ›عليه �ل�سام‹ �إلى �لمدينة ور�سول �هلل ›�سلو�ت 

�هلل عليه وعلى �آله‹ توجه لقيادة �لجي�ش �إلى )تبوك(.)2(
وك���م �أ�سط���ر لك من بطولت علي ›علي���ه �ل�سام‹ و�سفحات جهاده �لم�سرقة �لتي 

ت�سع بالمجد و�لعزة و�لإخا�ش. 
فدون���ك تاري���خ �لإ�س���ام في ع�س���ره �لأول في عهد ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه 
ر�سالة  �لإ�سام  بف�سل علي على  �لنظر في �سفحاته كي تحدثك  وعلى �آله‹ فاأنعم 

و�أمة وتاريخا. 
عل���ى �أن �لجان���ب �لمعن���وي في جهاد �لإم���ام علي لي�ش مجد� ف���ي حجم �لبطولت 
وع���دد �لمع���ارك �لتي خا�ش غماره���ا فح�سب و�إنما في �س���دق �لنية وحجم �لإخا�ش 
�ل���ذي �مت���اأ ب���ه قلب عل���ي وهو يخو�ش تل���ك �لحروب بب�سال���ة فائق���ة و�سجاعة نادرة 

و�سمود ل يرد. 
وم���ن �أج���ل ذل���ك كان �لقر�آن �لكريم يثن���ي على تلك �لروح �لت���ي كان يحملها �أمير 
�لموؤمني���ن عب���ر كفاح���ه من �أج���ل �إعاء كلمة �هلل ف���ي �لأر�ش فها هو �لق���ر�آن �لكريم 
يثني على علي يوم فدى بنف�سه ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ويك�سف بعمق 
ع���ن �س���دق علي ›عليه �ل�سام‹ {َوِمَن انلَّاِس َمن يَْشِي َنْفَس��ُه ابْتَِغاء َمْرَضاِت 

ِعَباِد}]البقرة:207[. 
ْ
 بِال

ٌ
اهللِ َواهلُل َرُؤوف

وه���ا ه���و كت���اب �هلل �لعزي���ز يقطع باأن جه���اد �أمي���ر �لموؤمنين علي ›علي���ه �ل�سام‹ 
وبطولت���ه وت�سحيات���ه كان���ت من �أج���ل �هلل و�إعاء كلمت���ه و�إنقاذ عب���اده ول يمكن �أن 
تق���رن ب���اأي لون من �أل���و�ن �لعمل �لآخر فب�سبب �لثمن �لباه���ظ �لذي يتطلبه �لجهاد 

))(  اأحمد بن حنبل في م�سنده، �س 0))،  والّن�سائي في الخ�سائ�س، �س ))، وابن �سعد في الطبقات، ج))،  
����س)،  واأب���و نعيم في حلية الأولياء، ج )، �س )9)،  والخطي���ب البغدادي في تاريخ بغداد، ج)، �س)))، 

والمّتقي الهندي في كنز العّمال، ج )، �س )))، والمفيد في الإر�ساد، �س)8، وغيرها من الم�سادر.
))(  اآيات من �سورة المائدة - الدر�س الرابع.
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ُتْم 
ْ
َجَعل

َ
وب�سب���ب �لد�ف���ع �لإيمان���ي �لمخل�ش �لذي يحتله عل���ي في دنيا �لمتقي���ن: {أ

َْوِم اآلِخِر وََجاَهَد  َمْن آَمَن بِاهللِ َوالْ
َ
ََراِم ك َمْس��ِجِد الْ

ْ
َاجِّ َوِعَماَرَة ال

ْ
ِسَقايََة ال

الِِمنَي}]التوبة:19[  َقْوَم الظَّ
ْ
ِف َسبِيِل اهللِ الَ يَْس��َتُووَن ِعنَد اهللِ َواهلُل الَ َيْهِدي ال

فعل���ى �إث���ر ح���و�ر تفاخري بي���ن طلحة بن �سيب���ة و�لعبا�ش ب���ن عبد �لمطل���ب قال فيه 
طلحة: �أنا �أولى �لنا�ش بالبيت لأن �لمفتاح بيدي. فقال �لعبا�ش: �أنا �أولى، �أنا �ساحب 
�ل�سقاي���ة و�لقائ���م عليه���ا. وفيم���ا كان���ا يتفاخر�ن م���ر �لإم���ام ›عليه �ل�س���ام‹ فافتخر 
عليهم���ا بقول���ه: لقد �سليت قبل �لنا�ش و�أنا �ساحب �لجه���اد فنزل قول �هلل تعالى في 
ذل���ك كا�سًف���ا عن �لم�ست���وى �لعظيم �لذي يتبووؤُه علي ›عليه �ل�سام‹ من ناحية عمله 

ا بعًد� وجوهًر�.  �لإ�سامي: �سخامة و�أخا�سً
يقول �ل�سيد عبد �لملك بدر �لدين �لحوثي:

وباخت�سار فقد كان في كل مو�طن �لإ�سام �لكبرى ومعاركه �لفا�سلة و�لحا�سمة 
مع �أعد�ئه �لبطل �لمتميز �لرجل �لمتميز بفد�ئيته وت�سحيته وتفانيه في �سبيل �هلل 
�سبحان���ه وتعال���ى، فكان هو �ل���ذي يت�سدى ل�سنادي���د �ل�سرك و�أبط���ال �لكفر و�لمردة 
�لمتعنتين �لذين كان لهم �سهرة ببطولتهم وبر�عتهم �لقتالية و�لذين كانو� يمثلون 
�أعم���دة و�أ�ساطي���ن لقوى �ل�س�رك و�لطاغ���وت يعتمدون عليها ف���ي محاولتهم للق�ساء 

على �لإ�سام منذ �نبثاق نوره وفجره)1(.
ومن �أقو�ل �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ �لتي تعك�ش معرفته بعظمة وف�سل �لجهاد 

في �سبيل �هلل قوله:
ْيِف  ْرَبٍة ِبال�صَّ »اإِنَّ اأَْكَرَم الَمْوِت اْلَقْتُل َوالَِّذي َنْف�ُس اْبِن اأَِبي َطاِلٍب ِبَيِدِه اَلأَْلُف �صَ

اأَْهَوُن َعَليَّ ِمْن ِميَتٍة َعَلى اْلِفَرا�ِس ِفي َغْيِر َطاَعِة اهلِل«. )2(
ًرا  ْيِف َوَكَف��ى ِبِه �َصاِفًيا ِمَن اْلَباِطِل َوَنا�صِ ْعَطْيُتُهْم َحدَّ ال�صَّ ويق���ول: »َفاإِْن اأََبْوا اأَ
ِب��َر ِلْلِجاَلِد َهِبَلْتُهُم الَهُبوُل  ْن اأَ�صْ َعاِن َواأَ ِلْلَح��قِّ َوِمَن اْلَعَجِب َبْعُثُهْم اإَِل��يَّ اأَْن اأَْبُرَز ِللطِّ
ي َوَغْيِر  نِّي َلَعَلى َيِقي��ٍن ِمْن َربِّ ْرِب َواإِ ُد ِبالَحْرِب َواَل اأُْرَه��ُب ِبال�صَّ َلَق��ْد ُكْنُت َوَما اأَُه��دَّ

�ُصْبَهٍة ِمْن ِديِني«.)3(

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
))(  نهج البالغة ج) �س)8). 

))(  نهج البالغة ج)�س )6.
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وفي ف�سل �لجهاد يقول:
��ِة اأَْوِلَياِئِه  ��ِة َفَتَح��ُه اهلُل ِلَخا�صَّ نَّ اْلِجَه��اَد َباٌب ِمْن اأَْب��َواِب اْلَجنَّ ��ا َبْع��ُد َف��اإِ »اأَمَّ
ُتُه اْلَوِثيَقُة َفَم��ْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه  يَنُة َوُجنَّ ْق��َوى َوِدْرُع اهلِل الَح�صِ َوُه��َو ِلَبا�ُس التَّ
ِرَب َعَلى َقْلِبِه  َغاِر َواْلَقَماَءِة َو�صُ َث ِبال�صَّ لِّ َو�َصِمَلُه اْلَباَلُء َوُديِّ اأَْلَب�َص��ُه اهلُل َثْوَب ال��ذُّ

َف«.)1( �صَ ِييِع اْلِجَهاِد َو�ِصيَم الَخ�ْصَف َوُمِنَع النَّ ِديَل الَحقُّ ِمْنُه ِبَت�صْ ِبااْلإِ�ْصَهاِب َواأُ
ويقول: 

ُل��وَن اإَِلى اهلِل �ُصْبَحاَن��ُه َوَتَعاَل��ى ااْلإِيَماُن ِبِه  َل ِب��ِه الُمَتَو�صِّ ��َل َم��ا َتَو�صَّ »اإِنَّ اأَْف�صَ
َوِبَر�ُصوِلِه َواْلِجَهاُد ِفي �َصِبيِلِه«.)2(

وفي و�سيته �لأخيرة يقول لأولده و�سيعته:
»اهلَل اهلَل ِفي اْلِجَهاِد ِباأَْمَواِلُكْم َواأَْنُف�ِصُكْم َواأَْل�ِصَنِتُكْم ِفي �َصِبيِل اهلِل«.)3(

حادثة المباهلة
بع���د �أن تحّق���ق �لن�س���ر للدع���وة �لإ�سامي���ة ونبّيه���ا �لكري���م محّم���د ›�سل���و�ت �هلل 
رك  ���َرت معاقل �ل�سِّ علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ في �أرجاء �لجزيرة، وت���ّم فتح مّكة و�لطائف وُدمِّ
و�لوثنّي���ة وظهر �ل�سام كق���ّوة عقيدية و�سيا�سية وع�سكرية ؛ �أخذت وفود �لعرب َتِفُد 
عل���ى ر�س���ول �هلل ِلُتْعِلَن �إ�سامها وولءها، فوف���د على ر�سول �هلل ثاثة وثاثون وفًد� 
���ه كتبه ور�سله �إلى �لملوك و�لروؤ�ساء يدعوهم  يمثِّل���ون قبائلهم، و�أخذ ر�سول �هلل يوجِّ
�إل���ى �لإ�س���ام من منطق �لق���ّوة و�لوثوق بالوع���د �لإلهي بالن�سر �لم���وؤزر، وكان ممن 
وّج���ه �إليه���م كتبه، هم �أ�ساِقَفُة نجر�ن يدعوهم �إل���ى �لإ�سام ويعّرفهم بدعوته. ون�ّش 
كتاب���ه �لمب���ارك هو:»ب�ص��م اهلل، من محّمد ر�صول اهلل اإل��ى اأ�صاقفة نجران: ب�صم 
��ي اأحمُد اإليكم اإله اإبراهيم واإ�صماعي��ل واإ�صحاق ويعقوب، اأّما بعد ذلكم  اهلل فاإنِّ
��ي اأدعوك��م اإلى عبادة اهلل ِم��ن عبادِة الِعب��اِد، واأدعوكم اإل��ى والية اهلل ِمن  فاإنِّ

ِوالية الِعباِد، فاإْن اأبيتم فالجزية، واإْن اأبيتم اآَذنتكم بحرب، وال�صالم«)4(.
))(  نهج البالغة ج) �س69.

))(  نهج البالغة ج )�س)6).

))(  نهج البالغة ج )�س))).
))(  تاريخ اليعقوبي، ج )، �س )8.
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ح���ّل ه���ذ� �لكت���اب �ّلذي خاطب زعم���اء �لن�سارى ف���ي نجر�ن في ب���اد �ليمن، مثل 
�نطاقة جديدة ت�ستهدف �إحال �لدين �لإ�سامي � وفق �ل�سنن �لإلهّية � �لذي يمثل 
ل���بَّ �لر�س���الت �ل�سماوية محّل �لديانة �لم�سيحي���ة وغيرها باعتبار �لإ�سام يمثل لبَّ 
وَْحْيَنا 

َ
ِي أ

َّ
يِن َما َوصَّ بِ��ِه نُوًحا َوال َن ادلِّ ُكم مِّ

َ
َع ل �لر�س���الت �ل�سماوي���ة {َشَ

�سالة ُناحظ  ْيَنا بِِه إِبَْراِهيَم َوُموَس َوِعيَس�ى} ]الشورى:13[ وفي �لرِّ َْك َوَما َوصَّ إِلَ
�أّن �لّر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ح���اول �أن ُيْرِجَعُه���م �إل���ى �أُ�س���ول �لعقي���دة 
�لتوحيدي���ة �ّلت���ي ب�ّس���ر به���ا �إبر�هي���م و�إ�سماعيل و�إ�سح���اق ويعقوب لتفاقه���م معه، �أّن 

هوؤلء هم ر�سل �هلل، وِلُيْثِبَت لهم �أّنه نبيٌّ يدعو بدعوة �لأنبياء. 
و�لق���ر�آن �لكري���م يوؤك���د للنا�ش جميًعا بم���ا فيه هوؤلء �لن�س���ارى باأنه كتاب مهيمن 
على ما �سبقه من �لكتب وم�سدق لما بين يديه من �لكتب، فالإيمان بالقر�آن �للتز�م 
بالق���ر�آن ه���و �إيم���ان و�لت���ز�م وتطبي���ق لدي���ن �هلل �ل���ذي �أر�د �أن يتعب���د �لنا�ش ب���ه، و�أن 

يهديهم �إليه.
�سالة منط���ق �لقّوة �ّلتي ُيخاَطُب بها �لُمعاِندون، �إْن لم  ث���ّم �إّنن���ا ن�ساهد في هذه �لرِّ

ي�ستجيبو� لمنطق �لحق، ودعوة �لعقل �ل�سليم.
لق���د �أح���دَث ه���ذ� �لكتاب هّزة عنيف���ة في كيان �لن�س���ارى في باد �ليم���ن، ور�أو� �أْن 
ا  َيقدم���و� عل���ى ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ بوفد يخو�ش ح���و�ًر� عقيديًّ
���ا، توّج���ه �لوف���د برئا�سة �أبي حارث���ة �لأُ�سُقف ومعه عدد من كب���ار �لم�سيحيين،  وفكريًّ
فو�سل���و� �لمدين���ة ودخل���و� على ر�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ في م�سجده 
�ل�سري���ف وه���م متباهون بزينتهم وُحِليِِّهم ظانِّين �أّن ذلك يوؤثِّر على موقف ر�سول �هلل 
�آله‹ �لنف�س�ّي. وحين ر�آهم ر�سول �هلل متظاهرين بمظاهر  ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�لعظم���ة �لمزّيف���ة ق���ال لأ�سحاب���ه: »دعوهم«. ث���ّم �لتقو� ر�س���وَل �هلل، وب���د�أ �لحو�ر 
و�لم�ساءلة طو�ل ذلك �ليوم. ثّم �ساأل �أبو حارثة ر�سوَل �هلل: )يا محّمد! ما تقول في 

�لم�سيح؟ قال: »هو عبد اهلل ور�صوله«. فقال �أبو حارثة: تعاَلى �هلل عّما قلت(.
وكان يظ���نُّ ف���ي �لم�سي���ح ظ���ّن �لّربوبي���ة، وحي���ن ��ست���ّد �إ�سر�ره���م على �لق���ّوة من 
���ْرك وتاأليه �لم�سيح ورف�ش نبّوة محّمد ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، �أر�د  عقي���دة �ل�سِّ
�هلل �سبحان���ه �أن ُيْظِه���ر له���م نبّوة محّم���د ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ باإجابة دعوته 

وبطان عقيدتهم ودعو�هم، فاأنزل �هلل على نبيِّه �آية �لمباهلة، قال تعالى:
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ْبَناَءنَا 
َ
ْوا نَْدُع أ

َ
��ِم َفُقْل َتَعال

ْ
ِعل

ْ
َك فِيِه ِمن َبْعِدَما َجاَءَك ِمَن ال {َفَم��ْن َحاجَّ

ْعَنَة 
َ
ْنُفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهل َفَنْجَعْل ل

َ
ْنُفَسَنا وَأ

َ
ْبَناَءُكْم  َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم وَأ

َ
وَأ

َكِذبنَِي}]آل  عمران:61 [.
ْ
اهللِ َعَ ال

َغى �إلى كلمة  ��ستم���ع �لّر�س���ول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �إل���ى �لبيان �لإلهي. َفاأ�سْ
�لف�سل و�لن�ش �ل�سماوي له. �إّنُه حّجة �إعجازّية ُت�ساف �إلى حّجته �لفكرية و�لمبدئية، 
و�إذن توّجه �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بالخطاب �إلى وفد �لن�سارى: »اإن لم 
قوني، فتعاَلوا َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل لعن��َة اهلل عَلى الكاِذب وَنْنَتِظْر َمْن  ُتوؤمن��وا بي وُت�صدِّ

�صَيَقُع عليِه الَعذاُب والِعقاُب االإلهي فهَو على باطل«، فقالو� للنبّي: ُنباِهُلَك غًد�.
ث���ّم �جتمع���و� فتح���اورو� وت�س���اورو� بينهم، فق���ال �أبو حارثة لوف���ده: )�ُْنُظ���رو� َمْن 
ج���اَء مع���ه، وغ���د� ر�سول �هلل �آخًذ� بيد �لح�س���ِن و�لح�سيِن تتبُعُه فاطم���ُة، وعلّي بن �أبي 
، وقد َحّفو�  رُّ و�لُحِليُّ طال���ب بي���ن يديه، وغد� �لعاِقُب و�ل�سيُِّد ِباْبَنْي���ِن لهما عليهما �لدُّ
ِه، وه���ذِه �بنُتُه،  باأب���ي حارث���ة، فق���ال �أب���و حارثة: َم���ْن هوؤلِء َمَع���ه؟ قالو�: هذ� �ب���ن عمِّ
وه���ذ�ِن �بناه���ا، فجثا ر�سوُل �هلل عل���ى ركبتيه ثّم َرَكَع، فقال �أب���و حارثة: جثا و�هلل كما 
يجث���و �لنبّي���وَن للمباهل���ة(. و�هلل �إن���ي لأرى وجوًها لو �ساأل���ت �هلل �أن يزيل هذ� �لجبل 
م���ن مكان���ه لأز�له، فا تباهل���و� فتهلكو� ول يبقى على وجه �لأر����ش ن�سر�نٌيّ �إلى يوم 
�لقيامة. توجهو� �إلى �لنبي )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( فقالو� يا �أبا �لقا�سم ر�أينا �ألَّ 
نباهلك.... قال �لر�زي: و�علم �أن هذه �لرو�ية كمتفق على �سحتها بين �أهل �لتف�سير 

و�لحديث)1(.
كر َعلَى �لأْنُف�ش  قال �لزمخ�سري في �سياق تف�سير �آية �لمباهلة: )وقّدمهم في �لذِّ
ِلُيَنبَِّه على ُلطِف َمكاِنِهم وُقْرِب َمْنِزَلِتِهم، وِلُيوؤِْذَن باأّنهم ُمقّدموَن علَى �لأْنُف�ش ُمْفَدْوَن 

ِل �أ�سحاِب �لك�ساء()2(. بها... وفيه دليٌل ل �سيَء �أقوى منه علَى َف�سْ

))(  تاري���خ اليعقوب���ي، ج )، ����س )8. وتف�سير ال���رازي )/))). وم�سل���م، كتاب ف�سائ���ل ال�سحابة، باب 
ف�سائل علي بن اأبي طالب. والترمذي )/8)6. واأحمد )/)8)، وغيرهم.

))(  الزمخ�س���ري، تف�سيرالك�ّساف، �سورة اآل عمران: الآية )6، وكذا جاء في تف�سير الثعالبي عن مجاهد 
والكلب���ي: وُيطل���ق لفظ اأ�سحاب الك�ساء عل���ى اّلذين اجتمعوا مع النبّي )�سل���ى اهلل عليه واآله و�سلم( 

تحت ك�سائه ونزلت فيهم اآية التطهير، وهم: علّي وفاطمة والح�سن والح�سين.
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اإعلن البراءة من الم�صركين
ومن �لمو�قف �لتي تدل على مكانة �لإمام علي وباأنه رجل �لمو�قف �لذي ل بديل 
عنه ما ح�سل في تبليغ �لبر�ءة من �لم�سركين فقد �ختير �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ 
لتبلي���غ و�إع���ان �لب���ر�ءة على �لم�سركي���ن حيث كان قد �نت���دب �أبو بك���ر لتبليغها فلّما 
كان �أب���و بك���ر ف���ي بع�ش �لطريق، هب���ط �لأمين جبر�ئي���ل ›عليه �ل�س���ام‹ بالأمر من 
�هلل لر�سوله ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �أن َيتوّلى �لتبليَغ عليُّ بن �أبي طالب ›عليه 
�ل�س���ام‹، فبع���ث ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ كتاًبا �إلى �أبي بك���ر، ياأمرُه 

باإعطاء �لكتاب �ّلذي يحمل �ل�سورة �لمباركة �إلى علّي ›عليه �ل�سام‹، وهكذ� كان.
فعاد �أبو بكر �إلى ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ كئيًبا، فقال له: �أنزَل فيَّ 

�سيء؟
ِم��ْرُت اأْن ُابلِّغه اأنا اأو رجٌل من  ق���ال ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹: »ال، اإاّل اأنِّي اأُ

اأهل  بيتي«)1(.
ع���ن عل���ي ›�س���ام �هلل عليه‹ قال: »لم��ا نزلت ع�ص�ر اآيات من ب��راءة على النبي 
‹  اأبا بكر  ›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله اآله‹ دعا النبي  ›�صلوات اهلل عليه وعلى 
   › فبعث��ه به��ا ليقراأها على اأهل مكة ثم دعاني النبي ›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله
فقال لي اأدرك اأبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به اإلى اأهل مكة 
فاق��راأه عليه��م فلحقته بالجحفة فاأخذت الكتاب منه ورج��ع اأبو بكر اإلى النبي 
›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله‹ فقال: يا ر�صول اهلل نزل في �صيء؟ فقال: ال ولكن 

جبريل جاءني فقال: لن يوؤدي عنك اإال اأنت اأو رجل منك«.)2(
في �إ�سارة �إلى �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ ومكانته �لعظيمة عند �هلل وعند ر�سوله.. 

و�أن �لمهمة تتطلب رجًا بم�ستوى �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹.

))(  الّن�سائي في خ�سا�سه، �س 0). والترمذي في �سحيحه، ج )، �س )8). واأحمد بن حنبل في م�سنده، 
ج )، ����س )8). وال�سيوط���ي في الدر المنث���ور. وابن جرير في تف�سيره، ج 0)، ����س 6). والحاكم في 

الم�ستدرك، ج )، �س ))، وغيرها.  
))(  اأخرج���ه عب���د اهلل بن اأحمد في زوائد الم�سند )/))). واأحمد في الم�سند )/ ) عن اأبي بكر، واأ�سل 
الحدي���ث اأخرجه في جملة ع�سر ف�سائل عن اب���ن عبا�س )/))). و�سححه واأقره الذهبي. من كتاب 

)اإر�ساد الطالب لل�سيد بدر الدين الحوثي رحمة اهلل عليه(.
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لقد كانت �أول عملية لإعادة �لحج �إلى حج �إ�سامي يوم �أر�سل �لر�سول ›�سلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ علي بن �أبي طالب ›�سلو�ت �هلل عليه‹ ليعلن �لبر�ءة من �لم�سركين 
بتل���ك �لع�س���ر �لآيات �لأولى من �سورة بر�ءة، ب���ل ليعلن �لحرب على �لم�سركين ولي�ش 

فقط �لبر�ءة منهم.
و�س���ار عل���ّي ›علي���ه �ل�سام‹ حّتى �إذ� و�سل مّكة وقف ِبِمن���ى، وقر�أ �ل�سورة �لمباركة، 
ث���ّم ن���ادى باأعل���ى �سوت���ه: »ال َتدُخُل الكعب��َة اإاّل نف�ٌس موؤمن��ٌة، وال يطوُف بالبيِت 
ُعري��اُن، وَم��ْن كاَن لُه عهٌد عن��د ر�صوِل اهلل ›�صلوات اهلل علي��ه وعلى اآله‹ فعهدُه 

اإلى ُمّدتِه، وَمن لم يكن له عهد، فاأجُلُه اأربعة اأ�صهر«)1(.
كان���ت تل���ك هي �أول عملية لتحويل �لحج �إلى ح���ج �إ�سامي، و�سبغه ب�سبغة توحي 

بالأهد�ف �لمق�سودة من ور�ء تلك �لعبادة �لعظيمة �لتي هي �لحج.
 انلَّاِس 

َ
َذاٌن ِمَن اهللِ َوَرُسوِلِ إِل

َ
 فقال �سبحانه وتعالى يحكي تلك �لبر�ءة: {وَأ

}]التوبة: 3[ بر�ءة من �هلل،  ُ ُمْشِكنَِي َوَرُس��ولُ
ْ
نَّ اهلَل بَرِيٌء ِمَن ال

َ
َبِ أ

ْ
ك

َ ْ
َجِّ ال يَْوَم الْ

وب���ر�ءة م���ن ر�سول���ه ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹، وب���ر�ءة من علي، قر�أه���ا علي كلها 
بر�ءة من �لم�سركين.

���ْرك في مّك���ة �لمكّرمة، وع���ادت �لكعبة هلل  وبه���ذ� �لبي���ان ُطِوَي���ْت �آخ���ُر �سفحة لل�سِّ
وحَدُه، ل ُيْعَبُد فيها غيُرُه �سبحانه ول ُتقام فيها غيُر �سعائر دينه �لعظيم.

مبدئية الإمام علي ›عليه ال�صلم‹
ا  بق���در �ل�سجاع���ة �لت���ي كان يحمله���ا �لإمام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ كان يحم���ل �أي�سً
معه���ا مبدئي���ة عالية في �لحرب فج�سد بكل ج���د�رة �لمبدئية �لتي ن�ش عليها �لقر�آن 
�س���و�ء م���ن حي���ث �لروحي���ة �لتي يج���ب �أن يحمله���ا �لمجاه���دون في �سبي���ل �هلل �أو من 
حيث �ل�سلوك و�لعقيدة و�لممار�سات و�لتعامل مع �لخ�سوم، فقد ر�سم �لإمام ب�سهادة 
�لعدي���د م���ن �لمفكري���ن �لمنهجي���ة �لأقوم ف���ي �ل�سر�ع م���ع �لآخرين حت���ى �إن �لبطل 
مال���ك �لأ�ست���ر �لنخع���ي قال كلمة مهمة في �لح���رب قال: "علمني �لإم���ام علي ›عليه 

عليه")2(. �أحقد  �أن  دون  عدوي  �أقاتل  �ل�سام‹ كيف 

))(  الطبر�سي، اإعالم الورى باأعالم الهدى، �س )))، ومحّمد ح�سين هيكل، حياة محّمد، �س ))).
))(  الدر�س الرابع من درو�س رم�سان لل�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه.
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مبدئية الإمام علي مع خ�صومه

� مع عمرو بن العا�س
�أما موقفه من عمرو بن �لعا�ش فهو من �لأمور �لتي �نفرد بها �لإمام ›�سام �هلل 
ا  علي���ه‹ �إذ ل���م يوجد بطل من �أبطال �لتاريخ يرى �أل���د �أعد�ئه �أمامه وقد طرحه �أر�سً
ثم يتركه ويذهب دون �أن يجهز عليه وهو يعرف خطورته �ل�سديدة؛ لأنه عندما �أقبل 
عليه �لإمام لينهيه ب�سربة حيدرية تنقله على �لفور من هذه �لدنيا �إلى عالم �لآخرة 
ك�سف عن �َسْو�أَته، فاأعر�ش �لإمام عنه، و�أبت عليه مبدئيته �لدينية ونخوته و�إباوؤه �أن 
يقتل���ه وه���و عل���ى هذه �لحالة مع معرف���ة �لإمام بخطورة عمرو ب���ن �لعا�ش، و�أنه كان 

)�لدينامو( �لمحرك لجي�ش معاوية.
يقول عبا�ش محمود �لعقاد معلًقا على هذه �لحادثة: ومن �لفر�ش �لتي �أبت عليه 
���ا( �لنخ���وة �أن يهتبل�ه���ا فر�س���ة عم���رو بن �لعا����ش وهو ملقى عل���ى �لأر�ش  )يعن���ي عليًّ
مك�س���وف �ل�س���و�أة ل يبال���ي �أن يدفع عنه �لموت بما ح�سره م���ن وقاء، ف�سدف بوجهه 
عن���ه �آنًف���ا �أن ي�سرع رجًا يخاف �لموت هذه �لمخافة �لتي ل ير�ساها من منازل�ة في 
مجال �سر�ع، ولو غير عليٍّ �أتيح ل�ه �أن يق�سي على عمرو لعلم �أنه قا�ٍش على جرثومة 

عد�ٍء ودهاء فلم يبال �أن ي�سيبه حيث ظفر به)1(.
كذل���ك ُب�ْس���ُر ب���ن �أرطاأة �أحد قادة جي�ش معاوية هو �لآخ���ر نجا من ذي �لفقار برفع 
�لغط���اء ع���ن �سو�أته �أمام �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ وكاد هذ� �لعم���ل �أن ي�سير ثقافة 

لدى جي�ش معاوية كو�سيلة من و�سائل �لنجاة �أمام �سربات ذي �لفقار.
ه���ذه �لأحد�ث تك�س���ف بجاء معرفة �لنا�ش جميًعا - �لعدو و�ل�سديق - ما يحمله 
�لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ م���ن قي���م ومبادئ عالي���ة و�إل لم���ا ��ستخدم���و� مثل هذه 

�لأ�ساليب �أمام �سرباته.

� مع طلحة والزبير
ومم���ا ي���دل على ما كان يتحلى به �لإمام من قيم عظيمة �أن طلحة و�لزبير عندما 
بايع���ا �لإم���ام كانا يطمعان ف���ي �إمرة �لب�س���رة و�لكوفة وعندما ل���م يح�سا على ذلك 

))(  مقدمة نهج البالغة من مقال للعقاد بعنوان )ملتقى النفو�س الب�سرية(�س8).
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غ���ادر� �لمدين���ة بذريع���ة �لعم���رة وكان �لإمام يع���رف تماًم���ا باأنهما ل يري���د�ن �لعمرة 
و�إنم���ا �لغ���در و�لخديع���ة وق���ال لهم���ا ذل���ك �إل �أنه رغ���م ه���ذه �لمعرفة لم يفت���ك بهما 
وهم���ا ف���ي قب�س���ة يده وهو ق���ادر على ذل���ك. ومما ق���ال: »حتى اجتمع عل��يَّ ماَلأُكم 
وبايعن��ي طلحة والزبير واأنا اأعرف الغدر في اأوجههما، والنكث في اأعينهما، ثم 

ا�صتئذناني في العمرة فاأعلمتهما اأن لي�صا لعمرة يريدان«.

� مع معاوية بن اأبي �صفيان
ا بويع ›عليه �ل�سام‹ بلغه: �أن معاوية قد  ومما يدل على عظمة �لإمام علي �أنه لمَّ
ني على �ل�س���ام و�أعمالي �لتي ولنيها عثمان  وق���ف م���ن �إظه���ار �لبيعة ل�ه وقال: �إن �أقرَّ

بايعته.
فج���اء �لمغي���رة �إلى �أمير �لموؤمنين فقال ل�ه: يا �أمير �لموؤمنين �إن معاوية من قد 
عرف���ت وق���د وله �ل�سام من كان قبلك فول����ه �أنت كيما تت�سق ُعَر� �لأمور، ثم �عزل�ه �إن 

بد� لك.
فقال �أمير �لموؤمنين: �أت�سمن لي عمري يا مغيرة فيما بين توليته �إلى خلعه؟!

قال: ل. 
ق���ال: ل ي�ساألن���ي �لل�ه - ع���ز وجل - عن توليته على رجلين من �لم�سلمين ليلة �سود�ء 
�أب���ًد�، وم���ا كن���ت متخذ �لم�سلي���ن ع�سًد�، لكن �أبع���ُث �إليه و�أدعوه �إل���ى ما في يدي من 
�لح���ق ف���اإن �أجاب فرج���ٌل من �لم�سلمين ل�ه ما ل�هم وعليه م���ا عليهم، و�إن �أبى حاكمته 

�إلى �لل�ه.

� مع عائ�صة
كان �أمي���ر �لموؤمني���ن متهيًئا لغزو �ل�سام، حيث �أعل���ن معاوية �لتمرد على حكومته 
ورف�ش بيعته، وبينما هو جاٌدّ في تدبير �لأمر.. �إذ فاجاأه �لخبر عن �أهل مكة وتمردهم 
بقي���ادة طلح���ة و�لزبي���ر وعائ�سة جاعلين م���ن �لطلب بدم عثمان �ست���اًر� يخفون ور�ءه 

�لأهد�ف �لحقيقية لمطامعهم.
ور�أى �لإم���ام �أن خطره���م �أق���وى م���ن خطر معاوي���ة، و�سرهم �أقوى من �س���ره، و�إذ� 
ل���م يب���ادر لإخماد هذه �لفتنة فاإنه يو�س���ك �أن تت�سع ويكثر �لتمرد و�لختاف، فتجهز 
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لل�سخو�ش �إليهم، وتجهزت لن�سرته �لبقية �ل�سالحة من �لمهاجرين و�لأن�سار.
وكان �لإم���ام يه���دف �إلى �أن يق�سي على �لفتنة قبل �أن تت�سع، ولكنهم �سبقو� �لإمام 
�إل���ى �لب�س����رة، و�أر�سل �لإم���ام �إلى جماهير �أه���ل �لكوفة يدعوهم �إل���ى ن�سرته و�لقيام 
مع���ه لإخم���اد نار �لفتنة، حيث بعث ف���ي �لبد�ية محمد بن �أبي بكر، ومحمد بن جعفر 
وزودهم���ا بر�سال���ة �إلى �أهل �لكوفة، ولم يح�سل تج���اوب من قبل �أبي مو�سى �لأ�سعري 

و�لذي كان و�لًيا على �لكوفة.
وبع���د مو�جهة عنيف���ة كان لعائ�سة وجملها �لدور �لبارز في���ه، تنجلى �لمعركة عن 
هزيم���ة طلحة و�لزبي���ر وعائ�سة ومن معهم من �لمغرر بهم و�أ�سحاب �لأطماع، ورغم 
ذلك ي�سفح �لإمام عن عائ�سة وعن جميع �لمعار�سين، بما فيهم عبد �هلل بن �لزبير، 
ون���ادى منادي���ه ›عليه �ل�سام‹: �أََل ل يجهز على جري���ح، ول يتبع موٍل ول يطعن في 

وجه مدبر، ومن �ألقى �ساحه فهو �آمن، ومن �أغلق بابه فهو �آمن)1(.
ولم يكتف �لإمام بهذ� بالن�سبة لعائ�سة بل عمل على �أن يعيدها �إلى �لمدينة معززة 
مكرمة لتقر في بيتها كما �أمرها �هلل �سبحانه وتعالى؛ فجهزها باأح�سن �لجهاز وبعث 
معه���ا �أربعي���ن �م���ر�أة، وقال بع�سه���م �سبعين �م���ر�أة، حتى قدمت �لمدين���ة، وقد لب�سن 

لبا�ش �لرجال حتى ل يطمع فيهن �أحد.)2(

من و�صايا الإمام المهمة
وم���ن و�ساي���ا �لإم���ام علي ›علي���ه �ل�سام‹ ف���ي �لحروب لجن���وده �لت���ي تعك�ش هذه 

�لمبد�أية و�لقيم �لعالية نورد بع�ش تلك �لن�سو�ش.
 فمن و�سية له ›عليه �ل�سام‹ لع�سكره قبل لقاء �لعدو ب�سفين:

اُهْم  ��ٍة َوَتْرُكُكْم اإِيَّ »اَل ُتَقاِتُلوُه��ْم َحتَّى َيْبَدُءوُك��ْم َفاإِنَُّكْم ِبَحْمِد اهلِل َعَلى ُحجَّ
ٌة اأُْخَرى َلُكْم َعَلْيِهْم َفاإَِذا َكاَنِت اْلَهِزيَمُة ِباإِْذِن اهلِل َفاَل َتْقُتُلوا  َحتَّى َيْبَدُءوُكْم ُحجَّ
ْن  ًذى َواإِ �َصاَء ِباأَ يُب��وا ُمْعِوًرا َواَل ُتْجِهُزوا َعَلى َجِري��ٍح َواَل َتِهيُجوا النِّ ُمْدِب��ًرا َواَل ُت�صِ

))(  تاريخ اأبي مخنف )/9))، ومروج الذهب )/6))، وفي ظالل الت�سيع )))، والعقد الفريد  )/0))� 
.(((

))(  العقد الفريد )/))).
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ْن  ِعيَفاُت اْلُق��َوى َوااْلأَْنُف�ِس َواْلُعُقوِل اإِ َمَراَءُكْم َفاإِنَُّهنَّ �صَ ُكْم َو�َصَبْب��َن اأُ �َصَتْم��َن اأَْعَرا�صَ
ُجُل َلَيَتَن��اَوُل اْلَمْراأََة ِفي  نَُّه��نَّ َلُم�ْص��ِرَكاٌت َواإِْن َكاَن الرَّ َم��ُر ِباْلَك��فِّ َعْنُهنَّ َواإِ ��ا َلُنوؤْ ُكنَّ

ُر ِبَها َوَعِقُبُه ِمْن َبْعِدِه«.)1( ِة ِباْلَفْهِر اأَِو اْلِهَراَوِة َفُيَعيَّ اْلَجاِهِليَّ
ه���ذ� نم���وذج لما �أثر من تعاليم و�آد�ب وقيم ومبادئ للحرب عند �لإمام علي ›عليه 

ا روحية �لقر�آن �لكريم وتعاليمه ومبادئه وقيمه. �ل�سام‹ و�لتي تعك�ش �أي�سً
ومما كان يقول ›عليه �ل�سام‹ م�ستنكًر� حالة �لتخلي عن �لقيم و�لمبادئ:

��ًة اأَْوَقى ِمْنُه َوَم��ا َيْغِدُر  ��ْدِق َواَل اأَْعَل��ُم ُجنَّ ُم ال�صِّ ا���ُس اإِنَّ اْلَوَف��اَء َت��ْواأَ َه��ا النَّ »اأَيُّ
َخَذ اأَْكَث��ُر اأَْهِلِه اْلَغْدَر َكْي�ًصا  َبْحَن��ا ِفي َزَماٍن َقِد اتَّ �صْ َم��ْن َعِل��َم َكْيَف الَمْرِجُع َوَلَقْد اأَ
ُل  َوَن�َصَبُه��ْم اأَْه��ُل الَجْهِل ِفيِه اإَِلى ُح�ْص��ِن اْلِحيَلِة َما َل�ُهْم َقاَتَلُه��ُم اهلُل َقْد َيَرى الُحوَّ
اْلُقلَّ��ُب َوْجَه اْلِحيَلِة َوُدوَنَها َماِنٌع ِمْن اأَْمِر اهلِل َوَنْهِيِه َفَيَدُعَها َراأَْي َعْيٍن َبْعَد اْلُقْدَرِة 

يِن«.)2( َتَها َمْن اَل َحِريَجَة َلُه ِفي الدِّ َعَلْيَها َوَيْنَتِهُز ُفْر�صَ
وتحدث عمن قال في دور حكومته من عبيد �ل�سهو�ت و�لمنا�سب باأنه ل در�ية ل�ه 

في �سوؤون �ل�سيا�سة و�أن معاوية خبيٌر بها وخليٌق باإد�رة دفة �لحكم. 
��ُه َيْغِدُر َوَيْفُجُر َوَلْو  ي َوَلِكنَّ فق���ال ›علي���ه �ل�س���ام‹: »َواهلل َما ُمَعاِوَيُة ِباأَْدَهى ِمنِّ
ا�ِس َوَلِكْن ُكلُّ ُغَدَرٍة ُفَجَرٌة َوُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرٌة  اَل َكَراِهَي��ُة اْلَغْدِر َلُكْنُت ِمْن اأَْدَه��ى النَّ
�ْصَتْغَمُز  َوِل��ُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء ُيْعَرُف ِب��ِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َواهلِل َما اأُ�ْصَتْغَف��ُل ِبالَمِكيَدِة َواَل اأُ

ِديَدِة«.)3( ِبال�صَّ

�صرُّ قوة الإمام علي )عليه ال�صلم(
���ا متميًز� في ميد�ن �لجه���اد في ميد�ن  وهك���ذ� كان �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ قوًيّ
�لبطول���ة في ميد�ن �ل�ستب�سال؛ متميًز� لأنه يحمل هذه �لمو��سفات في نف�سه وروحه 
وقلب���ه، لأن���ه يتح���رك وه���و يحمل هذه �لق���وة: قوة محبت���ه هلل، ومحبت���ه لر�سوله، وهو 

))(  نهج البالغة ج )�س))).

))(  نهج البالغة ج ) �س )8.
))(  نهج البالغة ج ) �س 8)).
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يتح���رك وه���و يحظ���ى برعاية كبيرة م���ن �هلل لأن �هلل يحبه وهو محب���وب لدى �لر�سول 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹، ومن �أهم م���ا قاله �لر�سول ويبين لنا �لمكانة �لمهمة 
لاإمام علي عند ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ عندما برز في مو�جهة عمرو 
نَْت َخرْيُ 

َ
ْرًدا وَأ

َ
 تََذْرِن ف

َ
ب���ن عب���د ود ق���ال �لنبي ›�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم‹: {َربِّ ال

َوارِثِ��نَي} هذه �لكلمة تدلل على موقع عل���ٍيّ عند ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
ْ
ال

�آل���ه‹ فتحرك �لإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ بهذه �لمو��سفات �لمهمة رجًا بكل ما تعنيه 
كلم���ة رج���ل يحمل ف���ي قلبه �لمحبة �لعظيم���ة هلل ور�سوله ومن تل���ك �لمحبة �لعظيمة 
يحم���ل قوة �لإيمان وع���اد منت�س�ًر� فاتًحا وبتلك �لقوة �لإيمانية قلع باب خيبر، كر�ر ل 
يتر�جع ول يقبل بالهزيمة، �سلب وقوي في مو�جهة �لأعد�ء لدرجة �أنه في حروبه كان 
ا في�ساألونه لماذ� ل يكون لك درع متكامل ومن خلفك فيقول:  يحم���ل فق���ط درًعا �أمامًيّ

ل �أحتاج لخلفي لأنه ل يولي �لعدو دبره مقد�م ووجهته د�ئًما هي �إلى �لأمام.)1(

باب مدينة علم الر�صول
�لإم���ام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ كان في كل مو�طن �لإ�س���ام �لكبرى و�أمام �لتحديات 
و�لأخط���ار على وجود �لإ�سام كان �لجن���دي �لمتميز بطل �لإ�سام �لعظيم و�لمتميز 
باأخ���اق �لإ�س���ام ل���م يكن وح�ًسا، �لإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ لم يك���ن وح�ًسا، ل.. كان 
يحم���ل �أخ���اق �لإ�س���ام وكان���ت قوته من ق���وة �إيمانه وم���ن قوة ما يحم���ل من مبادئ 
و�أخ���اق وعاق���ة وطي���دة ب���اهلل �سبحان���ه وتعال���ى، و�هلل �سبحان���ه وتعالى �أم���ده بمدٍد 
معنوٍيّ عظيم وهائل جعله في ذلك �لم�ستوى، ثم هو في بقية �لميادين رجل متميز 

في مدر�سة �لإ�سام �لكبرى.
عندما ناأتي �إلى علمه يبرز متميًز� فالر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ يقول: 
»اأنا مدينة العلم وعلي بابها«)2( فهو باب مدينة علم �لر�سول ›�سلى �هلل عليه و�آله 

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
))(  اأخرج����ه الحاكم ف����ي الم�ستدرك )/6))، وقال: هذا حديث �سحي����ح. والحاكم الح�سكاني في �سواهد 
التنزيل. و ابن المغازلي في مناقبه �س)). وال�سيوطي في الالآلئ الم�سنوعة، ج) �س))). وتاريخ ابن 
ا والحاكم من  ع�ساك����ر ج) �����س )6). واأخرجه العقيلي وابن عدي والطبراني والحاكم، وابن عدي اأي�سً
حديث جابر. واأخرج الترمذي من حديث علي ›عليه ال�سالم‹ بلفظ: { اأنا دار الحكمة وعلي بابها «. 
وللمزيد يراجع تحرير الأفكار والغارة ال�سريعة لل�سيد العالم المجاهد بدر الدين الحوثي رحمه اهلل.



› يل لد�مةل ة��ل�� ��� ›���� ةم����‹  ة��ل�� ��� ����� ةم����� ���� ةمق�ة��

35

و�سلم‹ لزم �لر�سول وبما منحه �هلل من ذكاء و��ستيعاب و�أذن و�عية كان ي�ستوعب مما 
يقدم���ه �لر�س���ول ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سل���م‹ من �لعلوم و�لمع���ارف و�لهدى و�لحق 
م���ا ل���م يك���ن ي�ستوعبه غي���ره، وهو ذلك �ل���ذي كان �لجمي���ع بعد وفاة ر�س���ول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ يرجع���ون �إليه عند �لمع�س���ات وما كان يرجع �إل���ى �أحد منهم، 
يرجع���ون �إلي���ه ي�ستفتونه ي�ساألونه يحل لهم مع�سات �لم�سائل، وترك لاأمة مير�ًثا 
متمي���ًز� م���ن �لعل���م و�لحقائق و�لن���ور ل يز�ل قائًما �إل���ى �لآن، و�سيبق���ى قائًما ما بقي 

�لإ�سام، و�سيبقى �لإ�سام قائًما ما بقيت �لحياة وما بقيت �لأر�ش.)1(

العطاء المعرفي للإمام
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه:

" علي بطُلو بدر و�أحد و�لأحز�ب وُحنين وَخْيَبر، بطل �سفين و�لجمل و�لنهرو�ن، 
���ا ينير  عل���ي �ل���ذي ل���م يكن فق���ط يذه���ل �لعقول ف���ي ميادين �لجه���اد و�إنم���ا كان �أي�سً
���رة، بباغته �لخارقة. �إن���ه ربيب محمد،  �ل���دروب بكلمات���ه �لمبارك���ة، بتوجيهاته �لنيِّ

وحليف وقرين �لقر�آن.)2("
فل���م يك���ن �لعطاء �لفكري �لعظيم �لذي �أ�سد�ه �لإم���ام ›عليه �ل�سام‹ لاإن�سان �إل 
ح�سيلة طبيعية لاإعد�د �لخا�ش �لذي توفر لاإمام من لدن ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل 
›�سلو�ت �هلل  �لر�سول  �ساعة من حياة  �آخر  �لإمام حتى  عليه وعلى �آله‹ منذ طفولة 
علي���ه وعل���ى �آله‹. لقد كان ذل���ك �لإعد�د �لنبوي من�سبًّا عل���ى جميع جو�نب �سخ�سية 
ا ونف�سيًّا ليو��سل �لطريق �لتي �سار عليها �لنبي ›�سلو�ت  �لإمام من �أجل تاأهيله فكريًّ
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ويكون �متد�ًد� للنبي ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ وبديًا عنه 
ف���ي غياب���ه عن م�س���رح �لحياة. ليقول فيه �لنب���ي ›�سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹: »اأنا 
مدينة العلم وعلي بابها« مبيًنا �لمكانة �لعظيمة و�ل�سامية �لتي يتبوؤها �لإمام علي 
›علي���ه �ل�س���ام‹ ف���ي �لجانب �لمعرفي وتدعو �لأمة �سر�حة �إلى وجوب �أخذ معارف 
�لت�سري���ع �لإله���ي ع���ن طريق���ه؛ فمنه ت�ستم���د �لأمة �له���دى، وخلفه ت�سل���ك �ل�سر�ط 

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
))(  الإرهاب وال�سالم.
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�لم�ستقي���م �ل���ذي �سيو�سله���ا �إل���ى �هلل �سبحانه وتعال���ى وجنته كما هي �ل�سن���ة �لإلهية 
ف���ي �لهد�ية لتبقى �لأمة موحدة قوية تعي����ش �ل�ستقر�ر �لت�سريعي �لذي عا�سته �أيام 
�لنب���ي ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹. لقد كان يق���ول: »علمني ر�صول اهلل األف باب 
م��ن العلم كل ب��اب يفتح لي األف ب��اب« )1( كان يخاطب �أ�سحابه ب���اأن �سدره يحمل 
عل�ًما عظي�ًما تلقاه من ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ لو وجد له حملة �أمناء 
ا َواأَ�َصاَر  يت�س���دون لحمل���ه وتبليغ���ه لأودع بع�ش علمه لديه���م. »اإِنَّ َها ُهَنا َلِعْلًم��ا َجمًّ

ْبُت َلُه َحَمَلًة«)2(. �صَ ْدِرِه َلْو اأَ ِبَيِدِه اإَِلى �صَ
ويتح���دث ع���ن �لمخ���زون �لعلم���ي �لكبير بما في ذل���ك علوم قد يحت���ار �لنا�ش عند 
َطَرْبُتْم  �سماعه���ا ومم���ا ق���ال: »َب��ِل اْنَدَمْج��ُت َعَلى َمْكُن��وِن ِعْلٍم َل��ْو ُبْح��ُت ِب��ِه اَل�صْ
ِويِّ اْلَبِعيَدِة«.)3( ففكر �لإمام و�إن كان ر�ساليًّا هادًفا �إلى  ِط��َراَب ااْلأَْر�ِصَيِة ِفي الطَّ ا�صْ
خدم���ة �لر�سال���ة �لإلهية وحملتها وعامًا على دفع عجل���ة م�سيرة �لإ�سام �لتاريخية 
�إل���ى �لأم���ام فاإنه يبقى منه���ًا عذًبا لت�سيب من���ه �لإن�سانية ب�ستى ِنَحِله���ا و�تجاهاتها 
�لفكرية وهو كفيل بهد�يتها �إلى �لحق و�إلى �سر�ط م�ستقيم.. و�أمامك نهج �لباغة 
بم���ا ح���و�ه م���ن علوم ف���ي �ستى مج���الت �لحياة وه���و لي����ش �إل َغرفة من ذل���ك �لبحر 
�لز�خ���ر بالعل���م و�لمعرفة لك���ن �لأمة خ�س�رت خ�سارة فادح���ة �إذ فرطت في هذ� �لإمام 

�لعظيم ليكون �لبديل هو �لجهل و�ل�سياع و�لغباء.

من روائع الإمام
في ر�سائل �لإمام علي وفي عهوده وو�ساياه وفي خطبه و�سائر �أقو�له رو�ئع خالدة 
مثل���ت تر�ًثا عظيًما لاإن�ساني���ة بو�سفها د�ستوًر� جليًا في �لأخاق �لخا�سة و�لعامة 

ل ت�سمو عليه د�ساتير �لمفكرين و�لحكماء في مختلف �لع�سور و�لأمكنة.
ومن تلك �لرو�ئع: -

))(  لوامع الأنوار لل�سيد العالمة مجد الدين الموؤيدي رحمة اهلل عليه ج)/ 8)).
))(  لوامع الأنوار لل�سيد العالمة مجد الدين الموؤيدي رحمة اهلل عليه ج) )96)(.

))(  نهج ا لبالغة )/ )).
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من و�صيته البنه الح�صن في �صفين: 
»َي��ا ُبَن��يَّ اْجَعْل َنْف�َص��َك ِميَزاًنا ِفيَم��ا َبْيَنَك َوَبْيَن َغْي��ِرَك؛ َفاأَْحِب��ْب ِلَغْيِرَك َما 
ُتِح��بُّ ِلَنْف�ِص��َك، َواْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه َلَه��ا، َواَل َتْظِلْم َكَما اَل ُتِح��بُّ اأَْن ُتْظَلَم، َواأَْح�ِصْن 
َكَم��ا ُتِحبُّ اأَْن ُيْح�َص��َن اإَِلْيَك، َوا�ْصَتْقِبْح ِمْن َنْف�ِصَك َم��ا َت�ْصَتْقِبُحُه ِمْن َغْيِرَك، َواْر�َس 
اُه َل�ُهْم ِمْن َنْف�ِصَك، َواَل َتُقْل َما اَل َتْعَلُم َواإِْن َقلَّ َما َتْعَلُم، َواَل َتُقْل  ا�ِس ِبَما َتْر�صَ ِمَن النَّ
َواِب َواآَف��ُة ااْلأَْلَباِب، َفا�ْصَع  دُّ ال�صَّ ْعَجاَب �صِ ْن ُيَقاَل َلَك، َواْعَل��ْم اأَنَّ ااْلإِ َم��ا اَل ُتِح��بُّ اأَ
ْخ�َصَع َما َتُكوُن  ِدَك َفُكْن اأَ َذا اأَْنَت ُهِديَت ِلَق�صْ ِف��ي َكْدِحَك َواَل َتُكْن َخاِزًنا ِلَغْيِرَك، َواإِ
ٍة �َصِديَدٍة َواأَنَُّه اَل ِغَنى ِبَك  َك، َواْعَلْم اأَنَّ اأََماَمَك َطِريًقا َذا َم�َصاَفٍة َبِعيَدٍة َوَم�َصقَّ ِلَربِّ
ْهِر َفاَل َتْحِمَلنَّ َعَلى  ��ِة الظَّ اِد َمَع ِخفَّ ِفي��ِه َعْن ُح�ْصِن ااِلْرِتَي��اِد َوَقْدِر َباَلِغَك ِمَن الزَّ
َظْهِرَك َفْوَق َطاَقِتَك َفَيُكوَن ِثْقُل َذِلَك َوَبااًل َعَلْيَك َواإَِذا َوَجْدَت ِمْن اأَْهِل اْلَفاَقِة َمْن 
َلْيِه َفاْغَتِنْمُه  َلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َفُيَواِفيَك ِبِه َغًدا َحْي��ُث َتْحَتاُج اإِ َيْحِم��ُل َل��َك َزاَدَك اإِ
ْنَت َقاِدٌر َعَلْيِه َفَلَعلََّك َتْطُلُبُه َفاَل َتِجُدُه َواْغَتِنْم  ْكِثْر ِم��ْن َتْزِويِدِه َواأَ اُه َواأَ ْل��ُه اإِيَّ َوَحمِّ
��اَءُه َلَك ِفي َيْوِم ُع�ْصَرِت��َك، َواْعَلْم اأَنَّ  ��َك ِفي َح��اِل ِغَناَك ِلَيْجَعَل َق�صَ َم��ِن ا�ْصَتْقَر�صَ
اأََماَم��َك َعَقَبًة َك��وؤُوًدا الُمِخفُّ ِفيَها اأَْح�َصُن َحااًل ِمَن الُمْثِق��ِل َوالُمْبِطُئ َعَلْيَها اأَْقَبُح 
ٍة اأَْو َعَلى َناٍر َفاْرَتْد ِلَنْف�ِصَك  ا َعَلى َجنَّ َحااًل ِمَن الُم�ْصِرِع َواأَنَّ َمْهِبَطَك ِبَها اَل َمَحاَلَة اإِمَّ
ْنَيا  ئ الَمْنِزَل َقْبَل ُحُلوِلَك َفَلْي�َس َبْعَد الَمْوِت ُم�ْصَتْعَتٌب َواَل اإَِلى الدُّ َقْبَل ُنُزوِلَك َوَوطِّ

َرٌف«)1(. ُمْن�صَ
ا�ِس ِباْلَعْفِو اأَْقَدُرُهْم َعَلى اْلُعُقوَبِة«.)2( َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »اأَْوَلى النَّ

َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »خير المقال ما �صدقته الفعال«. 
َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »اأقبح ال�صدق ثناء المرء على نف�صه«. 

َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »ال تعمل الخير رياء وال تتركه حياء«. 
ِد ْبِن اأَِبي َبْكٍر: اإِنَّ ُحْزَنَنا َعَلْيِه َعَلى َقْدِر  ا َبَلَغُه َقْتُل ُمَحمَّ َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »َلمَّ

َنا َحِبيًبا«. ا َوَنَق�صْ وا َبِغي�صً �ُصُروِرِهْم ِبِه، اإِالَّ اأَنَُّهْم َنَق�صُ
رِّ َمْغُلوٌب«.  َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »َما َظِفَر َمْن َظِفَر ااْلإِْثُم ِبِه، َواْلَغاِلُب ِبال�صَّ

))(   نهج البالغة ج ) �س 98).
))(   نهج البالغة )/ )9).
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َوَق���اَل ›علي���ه �ل�سام‹: »م��ن ا�صتثقل الحق اأن يقال له اأو الع��دل اأن يعر�س عليه 
كان العمل بهما اأثقل عليه«. 

اِحُبُه«. ُنوِب َما ا�ْصَتَهاَن ِبِه �صَ َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »اأَ�َصدُّ الذُّ
َي  َوَق���اَل ›علي���ه �ل�سام‹: »َمْن َنَظَر ِفي َعْيِب َنْف�ِصِه ا�ْصَتَغَل َعْن َعْيِب َغْيِرِه، َوَمْن َر�صِ

ِبِرْزِق اهلِل َلْم َيْحَزْن َعَلى َما َفاَتُه، َوَمْن �َصلَّ �َصْيَف اْلَبْغِي ُقِتَل ِبِه«.
َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »ال ت�صتوح�صوا في طريق الهدى لقلة من ي�صلكه«. 

ُه ِبااْلإِْنَعاِم َعَلْيِه«. َلْيِه، َواْرُدْد �َصرَّ ْح�َصاِن اإِ َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »َعاِتْب اأََخاَك ِبااْلإِ
َوَق���اَل ›علي���ه �ل�س���ام‹: »عليك��م بكلمة الحق ف��ي الر�صا والغ�ص��ب وبالعدل على 

ال�صديق والعدو«. 
ُبَك َما َكِرْهَتُه ِلَغْيِرَك..«. َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »َكَفى اأََدًبا ِلَنْف�ِصَك َتَجنُّ

َوَق���اَل ›علي���ه �ل�سام‹: »لتك��ن معرفتك بنف�صك اأوثق عن��دك من مدح المادحين 
لك«.

��ْم َمَعَها َبَك��ْوا َعَلْيُكْم َواإِْن  ْن ِمتُّ ا���َس ُمَخاَلَطًة اإِ َوَق���اَل ›علي���ه �ل�س���ام‹: »َخاِلُطوا النَّ
وا اإَِلْيُكْم«. ِع�ْصُتْم َحنُّ

َجاِل«. َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »ِفي َتَقلُِّب ااْلأَْحَواِل ِعْلُم َجَواِهِر الرِّ
َوَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »ال َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك َوَقْد َجَعَلَك اهلُل ُحّرا«.

تميزه في الرحمة واالإح�صان
�أم���ا عندم���ا نتح���ول �إلى بع���ٍد �آخر في �سخ�سي���ة هذ� �لرج���ل �لمتكامل ف���ي �إيمانه 
�لمتكام���ل ف���ي �إ�سامه فمع �أنه في مو�طن �لتحدي في مو�جهة �لأخطار رجٌل �سلب 
وثاب���ت ورج���ل باأ�ش و�س���دة لكنه في مو�طن �لرحم���ة متميز برحمته بعطف���ه باإيثاره. 
�سطوت���ه وجبروت���ه وقوته في مو�جه���ة �لظالمين و�لطغاة و�لجباب���رة و�لم�ستكبرين 
و�سناديد �لكفر، �أما مع �لم�ساكين �أما مع �لنا�ش �لآخرين فهو كله رحمة وكله عطف 
ل يوج���د هن���اك �س���يٌء م���ن باأ�سه وجبروت���ه وق�سوت���ه، ل.. كله عطف وكل���ه حنان وكله 
رحم���ة وكل���ه لط���ف؛ ولذلك ذك���ر لنا �لق���ر�آن �لكريم و�سج���ل موقًفا يدل���ل على مدى 
رحمت���ه و�إيث���اره وعطفه وحنانه �لمتميز �سجله في �س���ورة �لإن�سان في موقٍف م�سهور 
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ٍ مع���روف ل���ه ولزوجت���ه فاطم���ة �لزه���ر�ء ›ر�س���و�ن �هلل عليه���ا‹ تل���ك �لأ�س���رة �لنبوية 
�لكريم���ة �لعظيم���ة فيم���ا تحمل���ه من قيم ف���ي �سيامهم وم���ع غروب �ل�سم����ش ودخول 
�للي���ل وح���ان وق���ت �لإفطار و�أتى وق���ت �لع�ساء بجوعه���م ولديهم �لقليل م���ن �لطعام، 
ف���ي و�س���ٍع �قت�س���ادٍيّ �سع���ب عا�سوه ف���ي تلك �لمرحل���ة ياأت���ي �إليه���م ذوو �لحاجة من 
 �لنا����ش، �لم�سكي���ن و�ليتي���م و�لأ�سير ف���كان �لموقف �ل���ذي �سجله لهم �لق���ر�آن �لكريم 
ِس��ريًا )8( إِنََّما ُنْطِعُمُكْم 

َ
َعاَم َعَ ُحبِِّه ِمْس��ِكيًنا َويَتِيًما وَأ {َويُْطِعُموَن الطَّ

وًرا )9(}]اإلنس�ان[ )1( ب���كل رحمة بكل 
ُ
 ُش��ك

َ
 نُِري��ُد ِمنُكْم َجَزاء َوال

َ
لِوَْج��ِه اهللِ ال

عاطف���ة ب���كل محبة ومن و�قٍع �إيمانٍي قائٍم على �لخوف من �هلل وعلى �بتغاء مر�ساته 
وعل���ى �ل�سع���ي للح�س���ول عل���ى رحمته يقدم���ون طعامهم وهم ف���ي �أ�سد �لحاج���ة �إليه 
وي�سب���رون عل���ى جوعه���م ويوؤث���رون �أولئ���ك ذوو� �لحاجة و�لفق���ر و�ل�س���دة، �لم�سكين 
و�ليتي���م و�لأ�سي���ر عل���ى �أنف�سه���م هكذ� يب���رزون ويقدمون قي���م �لإ�س���ام باأرقى �سورة 

باأجمل �سورة.)2(

تميزه في عبادته
�سن���ورد هن���ا �سورة و�حدة م���ن �سور �لت�سال ب���اهلل و�لت�سرع �إل���ى �هلل تعالى لدى 
�أمي���ر �لموؤمني���ن ›علي���ه �ل�سام‹ ي���روي �أبو �ل���درد�ء في حديث ق���ال: �سهدت علي بن 
�أب���ي طال���ب ب�سويحط���ات �لنج���ار وقد �عت���زل عن مو�لي���ه و�ختفى ممن يلي���ه و��ستتر 
بمغيات �لنخل فافتقدته وبعد عن مكانه،فقلت �ألحق بمنزله، فاإذ� �أنا ب�سوٍت حزين، 
ونغ���م �سج���ي، وهو يق���ول: »اإلهي كم من موبقة حلمَت ع��ن مقابلتها بنقمتك، وكم 
م��ن جريرة تكرم��َت عن ك�صفها بكرمك، اإلهي اإن طال في ع�صيانك عمري وعظم 

في ال�صحف ذنبي فما اأنا موؤمل غير غفرانك وال اأنا براٍج غير ر�صوانك«.
ف�سغلن���ي �ل�س���وت و�قتفي���ت �لأث���ر فاإذ� هو عل���ي بن �أبي طال���ب ›عليه �ل�س���ام‹ بعينه 
فا�ستت���رت ل���ه و�أخمل���ت �لحرك���ة، فرك���ع ركع���ات في ج���وف �للي���ل �لغامر ثم ف���رغ �إلى 
�لدعاء و�لب���كاء و�لب���ث و�ل�سكوى فكان مما ناجى به �هلل تعال���ى �أن قال: »اإلهي اأفكر 

))(  الحاكم الح�سكاني في �سواهد التنزيل من عدة طرق، والمحقق المحمودي في حا�سية فرائد ال�سمطين 
ج ) �����س )) ف����ي الف�سل من مناقب الخوازمي، ومحمد بن �سليمان الكوف����ي في مناقبه، وللمزيد حول 

الآيات الكريمة يطالع كتاب الغارة ال�سريعة لل�سيد بدر الدين الحوثي رحمه اهلل �س 6)).
))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم اأذكر العظيم من اأخذك فتعظم عليَّ بليتي«.
ث���م ق���ال: »اآه اإن اأن��ا قراأت ف��ي ال�صحف �صيئة اأن��ا نا�صيها واأن��ت مح�صيها فتقول 
خ��ذوه فيا له من ماأخوذ ال تنجيه ع�صيرته وال تنفعه قبيلته وال يرحمه المالأ 
اإذا اأذن فيه بالنداء« ثم قال: »اآه من ناٍر تن�صج االأكباد والكلى، اآه من نار نزاعة 
ا  لل�ص��وى، اآه م��ن لهبات لظى« قال �أبو �لدرد�ء: ثم �أمعن في �لبكاء فلم �أ�سمع له ح�ًسّ

ول حركة، فقلت: غلب عليه �لنوم لطول �ل�سهر، �أوقظه ل�ساة �لفجر. 
فاأتيته فاإذ� هو كالخ�سبة �لملقاة فحركته فلم يتحرك وزويته فلم ينزو فقلت: �إنا 
هلل و�إن���ا �إلي���ه ر�جعون م���ات و�هلل علي بن �أبي طالب فاأتيت منزله مب���ادًر� �أنعاه �إليهم، 
فقالت فاطمة ›عليها �ل�سام‹: يا �أبا �لدرد�ء ما كان من �ساأنه ومن ق�سته؟ فاأخبرتها 

�لخبر فقالت: هي و�هلل يا �أبا �لدرد�ء �لغ�سية �لتي تاأخذه من خ�سية �هلل. 
ثم �أتوه بماء فن�سحوه على وجهه فاأفاق ونظر �إلي و�أنا �أبكي فقال مَم بكاوؤك يا �أبا 

�لدرد�ء؟ فقلت: مما �أر�ه تنزله بنف�سك. 
فق���ال: »ي��ا اأبا الدرداء فكيف ل��و راأيتني وقد دعي بي اإل��ى الح�صاب واأيقن اأهل 
الجرائ��م بالعذاب واحتو�صتني مالئكة غالظ وزبانية فظاظ فوقفت بين يدي 
المل��ك الجب��ار قد اأ�صلمن��ي االأحباء ورف�صني اأه��ل الدنيا لكن��ت اأ�صد رحمة بي 
بي��ن يدي م��ن ال تخفى عليه خافية«.  ه���ذ� �ساهد من �سو�هد تعل���ق �لإمام ›عليه 

�ل�سام‹ باهلل تعالى و�سدة �ن�سد�ده �إليه ورهبته منه. 
وهكذ� كان علي ›عليه �ل�سام‹ في �سدة تعلقه باهلل وعظيم تم�سكه بمنهج �لأنبياء 
›عليهم �ل�سام‹ �إنه ترجمة �سادقة لعبادة محمد ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 

�آله‹.

تميزه في عدله
عندم���ا ناأت���ي �إلى بع���ٍد �آخر من �أبعاد �سخ�سية �لإمام عل���ي، علي �لموؤمن �لمتكامل 
ف���ي �إيمان���ه عندم���ا ناأتي �إل���ى عدله عندم���ا ولي �أمر �لأم���ة و�أ�سبحت رقع���ة جغر�فية 
و��سعة تحت حكمه و�سيطرته لم ي�ستغل موقعه ليعزز نفوًذ� �أو ليملك ثروة، �أو ليظلم 
�أو لينتق���م �أو يتجب���ر، ب���ل �سعى بكل جهده وه���و يحمل قيم �لإ�س���ام و�أخاق �لإ�سام 
ليحق���ق �لع���دل ويقيم �لحق في و�ق���ع �لأمة مو�جًها كل �لمعان���اة و�ل�سد�ئد و�لم�ساق 
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و�ل�سعاب و�لعو�ئق �لكبيرة �لتي كانت �أمامه وبخوٍف كبير من �أن يظلم �أي ظلم وقال 
ْبَع��َة ِبَما َتْحَت اأَْفاَلِكَها َعَلى اأَْن  كلمت���ه �لم�سه���ورة: »َواهلِل َلْو اأُْعِطيُت ااْلأََقاِليَم ال�صَّ

�َي اهلَل ِفي َنْمَلٍة اأَ�ْصُلُبَها ُجْلَب �َصِعيَرٍة َما َفَعْلُتُه«)1(. اأَْع�صِ
م���ا فعل���ت.. هذه روحية �لإ�سام �أخاقه فهو من موقعه في �ل�سلطة وهو يلي �أمر 
�لأم���ة يخ���اف كل �لخ���وف، وبعي���ٌد كل �لبعد، ويح���ذر كل �لحذر �أن يك���ون من �أي ظلم 
ولو بهذ� �لمقد�ر، لو كان هناك من ور�ء قليل من �لظلم �أن ي�سلب نملًة �سعيرًة، حبة 
�سعي���ر، نمل���ًة و�ح���دة ي�سلبها قطعة م���ن حبة �سعي���ر و�أن يكون ما يحقق���ه بهذ� �لظلم 
� �لأف���اك �لأقالي���م �ل�سبعة بما تح���ت �أفاكها ما  �لقلي���ل �لقلي���ل مكا�س���ب كبي���رة جًدّ
فعلت؛ لأنه يرى ولو كان ما يكون من مكا�سب مادية �أو �سيا�سية وتكون �لو�سيلة �إليها 
و�ل�سبي���ل للو�س���ول �إليه���ا هو قليٌل قليٌل م���ن �لظلم لي�ش مقبوًل ف���ي �أخاق علي ول 
م�ست�ساًغ���ا ول �لغاية تبرر �لو�سيل���ة، ناأتي �إلى كثير كثير ممن يح�سبون على �لإ�سام 
توجهات قياد�ت تحت م�سميات كثيرة م�ستعدون �أن يهلكو� �لأمة �أن ي�سادرو� �لأمة �أن 
يلح���ق بالأم���ة �أي �س���يء مهما كان من �لظلم �أي ق���در �أي م�ستوى من �لظلم مقابل �أن 
يح�سل���و� عل���ى قليل قليل م���ن �لمكا�سب �ل�سيا�سية قليل قليل م���ن �لمكا�سب �لمادية، 
و�لإمام علي بروحيته �لعظيمة �لمتميزة روح �لإ�سام �أخاق �لإ�سام �أثر �لقر�آن �أثر 
�لتربي���ة �لنبوي���ة �لأقالي���م �ل�سبعة بما تح���ت �أفاكها بقليٍل قليل م���ن �لظلم ل يلحق 

بالنا�ش ول بب�سر بل بنملة، بنملة لم يكن ليفعل.
دخ���ل علي���ه �ب���ن عبا����ش �أحد �أن�س���اره و�أح���د قادته دخل علي���ه )بذي ق���ار( وهو في 
طريقه �إلى حرب �لجمل وهو يخ�سف نعله بنف�سه فقال ›عليه �ل�سام‹ يخاطب �بن 
ْع��ِل« و�حدة من حذ�ئ���ه، ما قيمة هذه �لنع���ل؟ فقال �بن  عبا����ش »َم��ا ِقيَمُة َهَذا النَّ
َليَّ ِمْن اإِْمَرِتُكْم اإِالَّ  َحبُّ اإِ عبا����ش: )َل ِقيَم���َة َلَها( َفَقاَل ›عليه �ل�سام‹: »َواهلِل َلِه��َي اأَ
ْو اأَْدَفَع َباِطال«)2( �لإمرة و�ل�سلطة و�لموقع �لأعلى في �لقيادة لي�ش  ��ا اأَ اأَْن اأُِقي��َم َحقًّ
ل���ه �أي قيم���ة عن���د عل���ي ›عليه �ل�سام‹ �إذ� لم يكن لإحق���اق حق �إذ� لم يكن لدفع باطل 
�إذ� كان فقط لمجرد �لتحكم و�ل�سيطرة و�لت�سلط، و�أن يكون �لإن�سان يحظى بم�سمى 
وظيف���ي ع���اٍل ويكون لديه �ساحي���ات و�قتد�ر يحق���ق لنف�سه مكا�س���ب �سخ�سية، فهو 

))(  نهج البالغة ج ) �س ))))(.
))(  نهج البالغة ج ) �س )6)(.
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بوٌر، هو جهنم، هو عذ�ب، هو �سقاء، لي�ش له �أي قيمة بل ووبال على �ساحبه »واهلل � 
واحدة مفردة واحدة من حذائه نعل � لهي اأحب اإلّي من اإمرتكم هذه اإال اأن اأقيم 
��ا اأو اأدف��ع باطال« فالقيمة للموقع في �ل�سلطة و�لقت���د�ر �لذي يك�سبه �لإن�سان  حًقّ
من موقعه في �ل�سلطة هي بقدر ما تقيم من �لحق وبقدر ما تدفع من �لباطل بقدر 
م���ا تقي���م م���ن �لع���دل وتحققه م���ن �لعدل، فهك���ذ� هو علي ›علي���ه �ل�س���ام‹ في عدله 
وكان فعل���ه م�سد�ًق���ا لقوله، و�سيرته ت�سهد وتاريخ حكمه � برغم ما و�جه من �لم�ساق 

و�لعو�ئق �لكبيرة � متميز.)1(
لق���د ج���اءت �لخاف���ة لاإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ في ظ���روف بالغ���ة �لخطورة 
و�لتعقي���د ف���ذوو �لنفوذ من �لنا�ش قد �ألف���و� �ل�ستئثار و��ستر�حو� �إلي���ه ولي�ش ي�سيًر� 

�أبًد� �أن يذعنو� لأية محاولة �إ�ساحية ت�سر بم�سالحهم �لذ�تية.
ثم �إن �لمطامع قد تنبهت لدى �لكثير من �لرجال بعد �أن تحولت �لخافة مغن�ًما 
ل م�سوؤولية لإقامة �لق�سط في �لأمة. ولقد كان �لإمام ›عليه �ل�سام‹ مدرًكا لحقيقة 
�لموق���ف بدقائق���ه وخفاياه ب�سكل جعله يعتذر عن قبول �لخافة حين �أجمعت �لأمة 
عل���ى بيعت���ه بعد مقتل عثم���ان قائًا: "دعون���ي و�لتم�سو� غيري فاإن���ا م�ستقبلون �أمًر� 
ل���ه وج���وه و�أل���و�ن ل تق���وم له �لقل���وب ول تثبت علي���ه �لعق���ول و�إن �لآفاق ق���د �أغامت 

و�لمحجة قد تنكرت". 
وبع���د �إ�س���ر�ر م���ن �لجمي���ع قب���ل �لإمام ب�س���روط، ومم���ا ق���ال: »َواْعَلُم��وا اأَنِّي اإِْن 

َلى َقْوِل اْلَقاِئِل َوَعْتِب اْلَعاِتِب«)2(. ِغ اإِ �صْ اأََجْبُتُكْم َرِكْبُت ِبُكْم َما اأَْعَلُم َوَلْم اأُ
وق���د كان���ت �أول مهام �لإم���ام �أن يج�سد �لعد�لة �لجتماعية ف���ي دنيا �لنا�ش ويمنح 
�لمنهج �لإ�سامي فر�سة �لبناء و�لتغيير على �ستى �لأ�سعدة. ومن جمل �لإ�ساحات 

�لتي قام بها: 
��سترجاع �لأمو�ل �لتي ت�سرف بها بنو �أمية من بيت مال �لم�سلمين.   -

ق���ام بع���زل �لولة �لذي���ن �أ�ساوؤو� �لت�س���رف وخالفو� �أمر �هلل تعال���ى وتخطو� نهجه   -
�لأقوم �لذي �رت�ساه لعباده. 

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
))(  نهج البالغة ج) �س 6)).



› يل لد�مةل ة��ل�� ��� ›���� ةم����‹  ة��ل�� ��� ����� ةم����� ���� ةمق�ة��

43

تبن���ى �سيا�س���ة �لم�ساو�ة في توزيع �لم���ال و�لحقوق. وكان يقول: »المال مال اهلل   -
يق�صم بينكم بال�صوية ال ف�صل فيه الأحد على اأحد«.

»اأال ال يقول��ن رج��ال منكم غدا قد غمرتهم الدني��ا فامتلكوا العقار وفجروا 
االأنهار وركبوا الخيل واتخذوا الو�صائف المرققة اإذا منعتهم ما كانوا يخو�صون 

فيه واأ�صرتهم اإلى حقوقهم التي يعلمون: حرمنا ابن اأبي طالب حقوقنا«. 
وكان يقول:

�َصاُء َوُمِلَك ِبِه ااْلإَِماُء َلَرَدْدُتُه َفاإِنَّ ِفي اْلَعْدِل  َج ِبِه النِّ »واهلِل َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوِّ
َيُق«.)1( �صْ اَق َعَلْيِه اْلَعْدُل َفالَجْوُر َعَلْيِه اأَ �َصَعًة َوَمْن �صَ

وكان منهج علي في �لعدل هو منهج �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بالذ�ت. 
ًدا اأَْو اأَُج��رَّ ِفي ااْلأَْغاَلِل  ْع��َداِن ُم�َصهَّ ْن اأَِبي��َت َعَل��ى َح�َصِك ال�صَّ كان يق���ول: »َواهلِل اَلأَ
ْن اأَْلَق��ى اهلَل َوَر�ُصوَلُه َي��ْوَم اْلِقَياَمِة َظاِلًما ِلَبْع���سِ اْلِعَباِد  ��ًدا اأََح��بُّ اإَِليَّ ِم��ْن اأَ فَّ ُم�صَ
ْظِلُم اأََح��ًدا ِلَنْف�ٍس ُي�ْصِرُع اإَِل��ى اْلِبَلى ُقُفوُلَها  ًب��ا ِل�َص��ْيٍء ِمَن الُحَط��اِم، َوَكْيَف اأَ َوَغا�صِ
ْبَع��َة ِبَما َتْحَت  ��َرى ُحُلوُلَه��ا؟!... َواهلِل َل��ْو اأُْعِطيُت ااْلأََقاِلي��َم ال�صَّ َوَيُط��وُل ِفي الثَّ
نَّ ُدْنَياُكْم  ��َي اهلَل ِفي َنْمَلٍة اأَ�ْصُلُبَه��ا ُجْلَب �َصِعيَرٍة َما َفَعْلُت��ُه َواإِ اأَْفاَلِكَه��ا َعَل��ى اأَْن اأَْع�صِ
ٍة اَل  ُمَها َم��ا ِلَعِليٍّ َوِلَنِعيٍم َيْفَن��ى َوَلذَّ ِعْن��ِدي اَلأَْه��َوُن ِم��ْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َج��َراَدٍة َتْق�صَ

َتْبَقى.. 
اِلَم ِبِخَزاَمِتِه َحتَّى اأُوِرَدُه  َفنَّ اْلَمْظُلوَم ِمْن َظاِلِمِه َواَلأَُقوَدنَّ الظَّ َواْيُم اهلِل اَلأُْن�صِ

َمْنَهَل الَحقِّ َواإِْن َكاَن َكاِرًها«.)2(
عل���ى �أن تعاه���د �أم���ر �لأمة م���ن لدن علي ›علي���ه �ل�سام‹ لي�ش مح�س���وًر� في �إطار 
�لم���ال وتوزيعه و�إنما يمتد لكي ي�سع���ر �لإن�سان بكر�مته ويعد وعيه في �لحياة �لحرة 
�لكريم���ة ويعلم���ه �أن يتمرد على �لظل���م و�لكبت وكان يقول: »َواَل َتُك��ْن َعْبَد َغْيِرَك 

ا«)3(. َوَقْد َجَعَلَك اهلُل ُحرًّ

))(  نهج البالغة ج )�س )).
))(  نهج البالغة ج ) �س ))).

))(  نهج البالغة  )/ )0).
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ي ِبَما  ُظ��وا ِمنِّ وكان يق���ول: »َف��اَل ُتَكلُِّموِن��ي ِبَم��ا ُتَكلَُّم ِب��ِه الَجَباِب��َرُة َواَل َتَتَحفَّ
وا ِبي ا�ْصِتْثَقااًل  اَنَعِة َواَل َتُظنُّ ُظ ِبِه ِعْنَد اأَْهِل اْلَباِدَرِة َواَل ُتَخاِلُطوِني ِبالُم�صَ ُيَتَحفَّ
ْن ُيَقاَل َلُه  ِف��ي َح��قٍّ ِقيَل ِلي َواَل اْلِتَما�َس اإِْعَظ��اٍم ِلَنْف�ص�ِي َفاإِنَُّه َمِن ا�ْصَتْثَق��َل الَحقَّ اأَ
وا َعْن َمَقاَلٍة ِبَحقٍّ  ْثَقَل َعَلْيِه َفاَل َتُكفُّ اأَِو اْلَع��ْدَل اأَْن ُيْعَر�َس َعَلْيِه َكاَن اْلَعَمُل ِبِهَم��ا اأَ
اأَْو َم�ُص��وَرٍة ِبَع��ْدٍل«)1( وتمتد ظال �لعد�لة في عهد �أمي���ر �لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ 
فيرعي �أ�سو�قهم من ناحية �لمكاييل و�لمعرو�ش من �ل�سلع وطبيعة �لمعامات فيها 
فيخ���رج كل ي���وم يتفقد �أ�سو�ق �لم�سلمين بنف�سه فير�س���د �ل�سال ويهدي �لمق�سر �إلى 

طريق �لحق وياأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر.

اأمير الموؤمنين يج�صد العدل قول وعمل
���ا على �إلز�م ولت���ه وق�ساته وقادة جيو�س���ه وجباة �لأمو�ل  وق���د كان �لإم���ام حري�سً
بالت���ز�م �لع���دل في معاملة �لنا�ش وتحري �لحق في �لحكم و�لق�ساء و�إعطاء �لحقوق 

وفي جمع �لمال حتى في حالت �لحرب و�سو�ها. 
وم���ن و�سي���ة ل���ه ›علي���ه �ل�سام‹ لعب���د �هلل ب���ن �لعبا�ش عن���د ��ستخاف���ه �إياه على 
��َب َفاإِنَُّه َطْيَرٌة  اَك َواْلَغ�صَ يَّ ا���َس ِبَوْجِهَك َوَمْجِل�ِصَك َوُحْكِم��َك َواإِ �لب�س����رة: »�َص��ِع النَّ
اِر َوَما َباَعَدَك ِمَن اهلِل  َبَك ِمَن اهلِل ُيَباِع��ُدَك ِمَن النَّ ْيَط��اِن َواْعَلْم اأَنَّ َما َقرَّ ِم��َن ال�صَّ

اِر.«)2( ُبَك ِمَن النَّ ُيَقرِّ
وكان يوج���ه ولت���ه بتح���ري �لع���دل و�لإن�ساف وم���ن ذلك ما ورد ف���ي عهده لمالك 

�لأ�ستر: 
ِة اأَْهِلَك َوَمْن َلَك ِفيِه َهًوى  ا�َس ِمْن َنْف�ِص��َك َوِمْن َخا�صَّ ِف النَّ ��ِف اهلَل َواأَْن�صِ »اأَْن�صِ
َمُه ُدوَن  ِت��َك َفاإِنَّ��َك اإِالَّ َتْفَع��ْل َتْظِلْم َوَم��ْن َظَل��َم ِعَب��اَد اهلل َكاَن اهلُل َخ�صْ ِم��ْن َرِعيَّ
َتُه َو َكاَن هلِل َحْرًب��ا َحتَّى َيْنِزَع اأَْو َيُتوَب،  َمُه اهلُل اأَْدَح�َس ُحجَّ ِعَب��اِدِه، َوَم��ْن َخا�صَ
َوَلْي���َس �َص��ْي ٌء اأَْدَعى اإَِلى َتْغِيي��ِر ِنْعَمِة اهلِل َوَتْعِجي��ِل ِنْقَمِتِه ِمْن اإَِقاَم��ٍة َعَلى ُظْلٍم 
اِد، َوْلَيُكْن اأََحبَّ ااْلأُُموِر  اِلِميَن ِباْلِمْر�صَ َطَهِديَن َوُهَو ِللظَّ َفاإِنَّ اهلَل �َصِميٌع َدْعَوَة الُم�صْ

))(  نهج البالغة )/ 6)).
))(  نهج البالغة ج ) �س )6).
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نَّ �ُصْخَط  ِة َفاإِ ِعيَّ ��ى الرَّ ْجَمُعَها ِلِر�صَ َها ِفي اْلَعْدِل َواأَ اإَِلْي��َك اأَْو�َصُطَها ِفي الَح��قِّ َواأََعمُّ
ِة  ��ى اْلَعامَّ ��ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِر�صَ ��ِة َواإِنَّ �ُصْخَط الَخا�صَّ ى الَخا�صَّ ��ِة ُيْجِح��ُف ِبِر�صَ اْلَعامَّ
َخاِء َواأََقلَّ َمُعوَنًة َلُه ِفي  ْثَقَل َعَلى اْلَواِلي َموؤُوَنًة ِفي الرَّ ِة اأَ ِعيَّ َوَلْي���َس اأََح��ٌد ِمَن الرَّ
ْبَطاأَ ُعْذًرا  ْعَطاِء َواأَ اِف َواأَ�ْصاأََل ِبااْلإِلَحاِف َواأََقلَّ �ُصْكًرا ِعْنَد ااْلإِ ْكَرَه ِلاْلإِْن�صَ اْلَب��اَلِء َواأَ
يِن  ِة َواإِنََّما ِعَماُد الدِّ ْهِر ِمْن اأَْهِل اْلَخا�صَّ اِت الدَّ ْبًرا ِعْنَد ُمِلمَّ َعَف �صَ ِعْنَد الَمْنِع َواأَ�صْ
ْغُوَك َل�ُهْم َوَمْيُلَك  ��ِة َفْلَيُكْن �صِ ُة ِمَن ااْلأُمَّ ُة ِلاْلأَْعَداِء اْلَعامَّ َوِجَم��اُع الُم�ْصِلِمي��َن َواْلُعدَّ

َمَعُهْم«.)1(
وكان ي�س���دد عل���ى جن���وده في حالت �لحرب باأل يبدوؤُو� بقت���ال �لعدو حتى يبد�أَهم 
بالحرب ول يقتلو� من ولى دبره عن قتالهم ول يقتلو� �لجريح ومن عجز عن حماية 

نف�سه �أثناء �لحرب ول يوؤذو� �لن�ساء ب�سيء حتى و�إن بد�أن ب�سب �أو �ستم. 
�أر�أي���ت ع���دًل رفيًع���ا كهذ� �لعدل؟ بل ه���ل حدثك �لتاريخ �لإن�سان���ي عن رجل يحب 
�لخي���ر حت���ى لخ�سوم���ه �لذين نا�سبوه �لع���د�ء؟ �إنه علي �ساحب �لقل���ب �لكبير �لذي 
�سم���ل �لنا�ش بح���ب غامر فب�سط لهم �لع���دل في حياتهم و�أ�سعره���م بحقيقة �لكر�مة 
�لإن�ساني���ة ووفر لهم غطاء من �لأم���ن و�ل�ستقر�ر في جو �ل�سعور بالم�ساو�ة و�لحياة 

�لحرة �لكريمة. 
وف���ي و�ساي���ا �لإم���ام علي›عليه �ل�س���ام‹ لجيو�سه وجب���اة �لمال و�ل���ولة موؤ�سر�ت 

�أخرى على �لتز�مه لمنهاج �لاعدو�ن على �أحد كائًنا من كان. 
ا �أمير �لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ وهو ين�ش في عهده لمالك �لأ�ستر على  و��سمع عليًّ
وج���وب �لت���ز�م �لرفق بالنا�ش وع���دم �لتعامل باأي لون من �أل���و�ن �لبغي و�لتعالي على 
ْحَمَة  �لنا����ش وغمط حقوقه���م �لمفرو�سة في �سرع �هلل �لعظي���م: »َواأَ�ْصِعْر َقْلَبَك الرَّ
اِرًيا َتْغَتِنُم اأَْكَلُهْم،  َة َل�ُهْم َواللُّْطَف ِبِهْم َواَل َتُكوَن��نَّ َعَلْيِهْم �َصُبًعا �صَ ��ِة َوالَمَحبَّ ِعيَّ ِللرَّ
َلُل  ا َنِظيٌر َلَك ِفي الَخْلِق، َيْفُرُط ِمْنُهُم الزَّ مَّ يِن، َواإِ ا اأٌَخ َلَك ِفي الدِّ ْنَفاِن: اإِمَّ َفاإِنَُّهْم �صِ
َوَتْعِر���سُ َلُهُم اْلِعَل��ُل َوُيوؤَْتى َعَلى اأَْيِديِهْم ِف��ي اْلَعْمِد َوالَخَط��اإِ َفاأَْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك 
ْفِحِه«.)2( ولم  ��ى اأَْن ُيْعِطَيَك اهلُل ِمْن َعْف��ِوِه َو�صَ ْفِح��َك ِمْث��َل الَِّذي ُتِحبُّ َوَتْر�صَ َو�صَ

))(  نهج البالغة ج ) �س 9)).

))(  نهج البالغة ج ) �س ))).
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ا باأهل م�سر و�إنما هو منهاجه �ل�سامل لكل  يكن منهاج علي ›عليه �ل�سام‹ هذ� خا�سًّ
�لباد �لتي رفرفت ر�ية دولته �لكريمة عليها. ولقد كان �لإمام ›عليه �ل�سام‹ يعهد 
�إل���ى ولت���ه ف���ي �لأم�سار مثل �لذي عه���ده �إلى مالك �لأ�ستر في وج���وب �إ�ساعة �لعدل 
و�لرف���ق بالنا����ش وع���دم �لبغ���ي عليهم بحال م���ن �لأح���و�ل �أو معاملتهم ب���اأي لون من 

�ألو�ن �لظلم.

***
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مك�نته العظيمة وبع�ض م� ورد فيه

المتداد الحقيقي للإ�صلم
ا كاأي موؤمن  �أم���ا عندم���ا ناأت���ي �إلى منزلته في �لإ�س���ام فلم يكن حاله موؤمًن���ا عادًيّ
ف���ي د�ئ���رة �لموؤمنين، له موقٌع متميز �لذي نعرفه من خال ما قاله �لر�سول بعد ما 
نع���رف من خ���ال �أعماله �سلوكيات���ه مو�قفه �لعظيم���ة و�لمتميزة، تمي���زه في �سلوكه 
ف���ي روحيت���ه في مو�قف���ه في �أعماله في �سبقه في ف�سائله فيم���ا كان عليه من �سفات 
و�أخ���اق عظيم���ة ث���م فيم���ا قال���ه �لر�سول ›�سل���ى �هلل عليه و�آل���ه و�سلم‹ عن���ه، منزلته 
تح���ددت في قول �لر�سول ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ يخاطبه: »اأنت مني بمنزلة 
ه��ارون من مو�صى اإال اأن��ه ال نبي بعدي« فالنبوة �ختتمت بخات���م �لأنبياء محمد - 
�سل���ى �هلل علي���ه و�آله و�سلم - لكن �لمنزلة �لمتمي���زة و�لفريدة �لتي كانت لهارون من 
مو�س���ى ه���ي لعلي من محم���د هذه منزلته وه���ذ� مقامه وهذ� ما قال���ه �لر�سول نف�سه 

لي�ش ��ستنتاًجا ول �حتجاًجا مذهبًيّا.
فالإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ م���ن خ���ال ه���ذه �لمنزلة وفي ه���ذ� �لموق���ع وبهذ� 
�لم�ست���وى كان يمث���ل �لمتد�د �لحقيقي لاإ�سام �لمحمدي �لأ�سيل، �لر�سول ›�سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم‹ قال عنه: »علي مع القراآن والقراآن مع علي« قال عنه: »علي 
م��ع الح��ق والحق مع عل��ي يدور معه حيثم��ا دار« فهو يمث���ل في م�سي���رة �لإ�سام 
���ا لاإ�س���ام �لمحم���دي �لأ�سي���ل و�لنم���وذج �لر�ق���ي �لمتكامل  �مت���د�ًد� �سافًي���ا حقيقًيّ
�لحقيق���ي للم�سلم للموؤمن يقتدى ب���ه ويتاأ�سى به وهو يقدم �لنموذج �لر�قي �لمتميز 

في مدر�سة �لر�سول ومدر�سة �لإ�سام �لكبرى.)1(

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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علي هو ال�صاهد لعظمة ر�صول اهلل ودينه
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه:

�لإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ بموؤهاته وكمالته وباأعماله ومو��سفاته �لعالية كان 
على هذ� �لنحو �لذي �أ�سبح فيه فعًا - وهذه نقطة مهمة يجب �أن نتفهمها - �ساهًد� 
لر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹؛ لأنه في عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ نزل قوله 

وهُ َشاِهٌد ِمْنُه}]هود: 17[.
ُ
َفَمْن َكَن َعَ بَيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َويَْتل

َ
تعالى: {أ

�لر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ كان يتحرك على بين���ة من ربه، وعلي ›عليه 
�ل�س���ام‹ كان ه���و �ل�ساه���د لر�س���ول �هلل، هو �ل�ساه���د من نف�ش ر�س���ول �هلل؛ لذ� قال عنه 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ في مقام �آخر: »اأنت من��ي واأنا منك« »علي مني واأنا 
��َك فِيِه ِمْن َبْعِد  م��ن عل��ي«، وجاء �لق���ر�آن �لكريم ليوؤك���د ذلك بقوله: {َفَمْن َحاجَّ
ْبَناَءُكْم َونَِس��اَءنَا َونَِس��اَءُكْم 

َ
ْبَناَءنَا وَأ

َ
ْوا نَْدُع أ

َ
ِم َفُقْل َتَعال

ْ
ِعل

ْ
َما َجاَءَك ِمَن ال

ْنُفَسُكْم} ]آل عمران: 61[ فجاء بنف�سه ونف�ش علي بعبارة و�حدة  {أنفسنا}.
َ
ْنُفَسَنا وَأ

َ
وَأ

وهُ َش��اِهٌد ِمْنُه} هل �ل�سهادة هذه ه���ي فقط تقت�سر باأن ي�سه���د - لما ر�آه 
ُ
{َويَْتل

م���ن ه���ذه �لمعج���زة �أو تل���ك �لمعج���زة - �أن محمًد� نبي �س���ادق؟! هذه �سه���د بها حتى 
الِِمنَي بِآيَاِت  ِكنَّ الظَّ

َ
بُونََك َول إِنَُّهْم ال يَُكذِّ

َ
�لم�س�رك���ون في قر�ر�ت �أنف�سهم {ف

اهللِ يَْحُدوَن} ]األنعام: 33[.

ما هي �صهادة علي للر�صول ›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله‹؟
�إنها �سهادة على مدى �سنين، �سهادة �أد�ها في مو�قفه، �سهادة �أّد�ها في حياته كلها، 
�أن���ت تري���د �أن تع���رف عظمة هذ� �لإ�سام، �إذ� كان هن���اك �أي نظرية - كما يقولون - ل 
يمك���ن �أن تع���رف عظمته���ا �إل عندما ترى م���ا ت�سنعه، ما تقدمه من �أث���ٍر، ترى نماذج 
هات تل���ك �لنظرية،  مم���ن يحمل���ون �أف���كار تل���ك �لنظري���ة، ثقافة تل���ك �لنظري���ة، توجُّ
فتر�ه���م كي���ف هم، هنا تحكم على تلك �لنظرية عندما كان���و� يج�سدونها بن�سبة مائة 

في �لمائة. 
لق���د َع���ّد كثير من �لُكّتاب ومن �لعلماء قالو� عن علي �أنه كان معجزة للر�سول من 

هذ� �لتجاه. 
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لأن���ه م���ا ُيدرين���ا �أن ه���ذ� �لدين عظيم في و�قع���ه؟ هو دين يخاطبن���ا، دين يتحدث 
م���ع �أنف�سن���ا، مع ُوجد�ننا، دي���ن ل�ه روؤيته في تقديم نموذج لاإن�س���ان يريد �أن يقدمه، 
كي���ف ذل���ك �لنم���وذج �ل���ذي �سيقدمه �لإ�س���ام فعًا لمن ي�سي���ر عليه؟ �رج���ع �إلى علي 
���ا �لم�سيحيين  و�ستع���رف ذل���ك �لنم���وذج، �لذي لم يبهر فق���ط �لم�سلمين، بل بهر �أي�سً
ا،  فكت���ب عنه ُكّتاب م�سيحي���ون �أُعِجبو� بعظمته، �أُعجبو� بم�سد�قيت���ه، �عتبروه عبقرًيّ

عظيًما، �عتبروه مثًا �أعلى حتى من غير �لم�سلمين. 
عندم���ا ترج���ع �إلى علي ›علي���ه �ل�سام‹في روؤيته، في مو�قفه، ف���ي ممار�ساته، في 
�سلوكياته تجده فعًا نموذًجا لل�سخ�سية �لعظيمة �لتي يمكن �أن ي�سنعها هذ� �لدين 
�ل���ذي ج���اء ب���ه محمد ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، فهو �ساهد له���ذ� �لدين: �أنه دين 
كام���ل، م���ن �إله كام���ل، ��سطفى لتبليغه ر�س���وًل كامًا، هو �هلل �سبحان���ه وتعالى �لذي 
ُكُم 

َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ قال: {الْ

اِلْسالَم ِديًنا}]المائدة: 3[.
دي���ن كام���ل، ر�سول �هلل، �هلل ��سطف���اه و�أكمله، هو من قدم ه���ذ� �لدين كر�سول له. 
نري���د �أن ن���رى في �ل�ساحة نموذًج���ا �سادًقا ي�سهد لعظمة هذ� �لدي���ن؟ �رجع �إلى علي 
��وهُ َش��اِهٌد ِمْنُه} في مو�ق���ف علي عندما ترج���ع �إليها تجد عظم���ة �لإ�سام، 

ُ
{َويَْتل

تج���د �أخ���اق �لإ�س���ام متج�س���دة، وه���ذه له���ا �أثره���ا ف���ي �لنفو����ش،كل �س���يء �سيبق���ى 
نظري���ة، كل �س���يء �سيبق���ى خا�سًع���ا لاحتم���الت �إذ� لم يكن هناك عل���ى �سعيد �لو�قع 
نَُّه 

َ
ُهْم أ

َ
َ ل ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتََبنيَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
ف

ْ
ما ي�سهد ل�سحته، {َس��ُرِيِهْم آيَاتَِنا ِف اآل

}]فصلت: 53[. َقُّ الْ
كما تاأتي �ل�سو�هد في �لأحد�ث، في �لمتغير�ت ت�سهد لهذ� �لدين، وهو حق ل �سك 
في���ه لك���ن كمنهجية تربوي���ة لهذ� �لإن�سان، لينطل���ق �إلى �أعماق م�ساعر ه���ذ� �لإن�سان، 
ويفر����ش عظمته على ه���ذ� �لإن�سان من خال �لأحد�ث، من خال �لآيات، من خال 
ما ُيقدمه من نماذج، فعلى  م�ستوى �لإن�سان �رجع �إلى علي ›عليه �ل�سام‹ �إنه �ساهد 
َقُّ  نَُّه الْ

َ
ُهْم أ

َ
َ ل ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتََبنيَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
ف

ْ
على �أنه حق، {َسُرِيِهْم آيَاتَِنا ِف اآل

ٍء َشِهيٌد}]فصلت:53[ وكفى به �سهيًد�. نَُّه َعَ ُكِّ َشْ
َ
ْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َول

َ
أ

ٍء  َثَ َشْ
ْ
ك

َ
َس��اُن أ

ْ
ولكن من �أجلنا نحن بني �لب�سر �لذين قال عنهم: {َوَكَن اِلن

َفرَهُ}]عب�س:17[ �إلى �آخر م���ا و�سل به هذ� 
ْ
ك

َ
َس��اُن َما أ

ْ
ن ِ

ْ
تِ��َل ال

ُ
َجَدال}]الكه�ف: 54[ {ق
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�لإن�س���ان عندم���ا يتج���ه �إلى �لعناد؛ فمن �أجل رحمة �هلل به، من �أجل لطف �هلل به، من 
م له �ل�سو�هد في مختلف �لمجالت على عظمة ما قدمه له من  �أجل ر�أفة �هلل به ُيَقدِّ
منه���ج، عل���ى عظم���ة هذ� �لدين �لذي �أكمله ل����ه، و�أتم به �لنعمة عليه ب���ه، ور�سيه ديًنا 

يدين به �أمام موله �سبحانه وتعالى. 
عندم���ا تاأت���ي �إل���ى روؤية علي ›عليه �ل�سام‹ تجد فيه �ساه���ًد�، روؤيته للحياة، روؤيته 
ا ›عليه �ل�سام‹  لاإن�س���ان؛ ل���ذ� جمع ف���ي نهج �لباغة ما قال عنه �لكثير: »ب���اأن علًيّ
برز عالًما فيل�سوًفا بل قدوة في كل هذه �لتجاهات فبرز كعالم �جتماع، عالم �قت�ساد، 
عال���م نف����ش، مر�سد، معل���م في كل �لتجاهات، ب���رز ذلك �ل�سخ�ش عظيًم���ا يقدم روؤية 

حقيقية وو�قعية للحياة«. 
حت���ى وه���و يتح���رك ف���ي مو�جه���ة �أعد�ئ���ه، وه���و يتح���رك مع م���ن ين�س���وون تحت 
لو�ئ���ه كان يحذره���م، كان ينذره���م، كان يعطيه���م روؤى، كان يذكره���م باأ�سي���اء عرف���و� 
م���ن بعد �سحته���ا، عرفو� �سحتها بل مر �لكثير منهم به���ا وعاي�سوها،كان يقول لأهل 
�لعر�ق: »واهلل اإني الأخ�صى اأن ُيَدال هوؤالء القوم منكم الجتماعهم على باطلهم 

وتفرقكم عن حقكم«. 
ف���ي ه���ذه �لعبارة تجد روؤية حقيقية، روؤية و�قعية، روؤية �سحيحة لدى �لإمام علي 

�لنتائج، في �لم�سببات، ما خلفياتها؟ ما �أ�سبابها؟.)1( �ل�سام‹ في  ›عليه 

الإمام علي القائد والقدوة 
لق���د كان عل���ي ›عليه �ل�سام‹ بما حظي به م���ن تاأهيل �إلهي وتربية نبوية، و�إيمان 
�س���ادق و�سخ�سي���ة فذة وموؤهات فريدة ومو�قف �سجاع���ة وت�سحيات �أ�ساء بها تاريخ 
ا ›علي���ه �ل�سام‹  �لأم���ة �لإ�سامي���ة كل ه���ذه وغيره���ا م���ن �لأم���ور جعل���ت �لإم���ام علًيّ
�لموؤه���ل �لوحي���د لو�ساية ر�سول رب �لعالمي���ن وخافة �لم�سلمين و�إم���رة �لموؤمنين 

و�لقدوة و�لقائد لهم في كل �سيء بعد ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹. 
وق���د �نط���وى �لق���ر�آن �لكري���م و�أق���و�ل �لنب���ي ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ على 
كثي���ر من �لن�سو�ش و�لرو�يات �لت���ي بينت مكانة هذ� �لرجل �لعظيم وكماله وتاأهيله 

))(  محا�سرة ال�سيد ح�سين في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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���ا لر�س���ول رب �لعالمين  وتنط���ق كله���ا بتن�سي���ب �لإمام عل���ي �أمي���ًر� للموؤمني���ن وو�سًيّ
باعتب���اره �لرج���ل �لكام���ل و�لموؤهل له���ذه �لمهمة وتوج���ب على �لنا�ش �سل���وك �سبيله 

وتوليه وتقدم توليه باأنه �متد�د لتولي �هلل ور�سوله. 
�سفات تمتع بها �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ �أ�ساد �هلل �سبحانه وتعالى بها في كتابه 
�لعزي���ز وخلده���ا و�أكده���ا �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ عل���ى ل�سانه في �أكثر من 

موطن وهي �سفات عظيمة وف�سائل جليلة ومن يتاأملها يجد:
�أنه���ا ل���م تكن مج���رد �أو�سمة لي�ش لها و�ق���ع من حياة �لإمام عل���ي - عليه �ل�سام -   -1
و�سيرت���ه �لعط���رة فم���ن يقر�أ �سيرة �لإم���ام وم�سيرته �لجهادية م���ع معلمه ومربيه 
وقائ���ده وقدوت���ه ر�سول �هلل )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( يج���د باأنها كانت �سفات 
وف�سائ���ل تحك���ي مو�ق���ف من�سجم���ة مع ه���ذه �لف�سائ���ل، فالمو�قف �لت���ي ج�سدها 
�لإمام علي قوًل وفعًا و�سلوًكا هي مو�قف ت�ستحق �أن تخلد وتكتب على �سفحات 

كتاب �هلل �لعزيز وينطق بها �أعظم �لأنبياء وخاتمهم. 
ا تمث���ل مقايي�ش ومعايي���ر ومو��سف���ات تبين للنا�ش م�ست���وى �أهلية  كم���ا �أنه���ا �أي�سً  -2
�لإم���ام عل���ي - عليه �ل�سام - لقيادة �لأم���ة وتحمل هذه �لم�سوؤولية �لعظيمة �لتي 
تتطل���ب رج���ًا لدي���ه �لجد�رة ببن���اء هذه �لأم���ة وتربيته���ا وتاأهيله���ا و�لرتقاء بها 

وقيادتها في مو�جهة �أعد�ئها. 
كم���ا �أنه���ا مو��سف���ات ومعايي���ر تر�س���م منهًج���ا لاأمة �إلى ي���وم �لقيام���ة تعرف من   -3
خالها �أن من يتحلى بمثل هذه �لمو��سفات و�لمعايير هو �لجدير بولية �أمرها 
وقيادته���ا و�لرتق���اء به���ا لتك���ون �أم���ة ر�ئدة �أم���ة ت�سود �لدني���ا كلها �أمة ق���ادرة على 

مو�جهة �أمو�ج �لفتن �لعاتية و�لو�سول بها �إلى بر �لأمان.      

بع�س ما ورد في اأهل البيت وفي مقدمتهم الإمام علي ›عليه ال�صلم‹ 
َْيِت  ْه��َل الْ

َ
اآي��ة التطهي��ر: {إِنََّم��ا يُِري��ُد اهلُل ِلُْذِه��َب َعنُك��ُم الرِّْجَس أ  -1

��ْم َتْطِهريًا}]األح�زاب:33[ فق���د جمع ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى 
ُ
َرك َويَُطهِّ

���ا وفاطم���ة و�لح�س���ن و�لح�سين تحت ث���وب وقال: �للهم ه���وؤلء �أهل بيتي  �آل���ه‹ عليًّ
وخا�ستي فاأذهب عنهم �لرج�ش وطهرهم تطهيًر�.)1(

))(  اأخرجه م�سلم في ف�سائل الح�سن والح�سين ))/ )9).
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ُقْرب}]الش�ورى:23[ 
ْ
َة ِف ال َمَودَّ

ْ
 ال

َّ
ْجًرا إاِل

َ
ْيِه أ

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْس��أ

َ
 أ

َّ
ل ال

ُ
اآية المودة: {ق  -2

لم���ا نزل���ت ه���ذه �لآي���ة قالو� يا ر�س���ول �هلل من قر�بت���ك هوؤلء �لذي���ن وجبت علينا 
مودتهم؟ قال علي وفاطمة و�أبناءهما.)1(

 
ْ
ْوا

َ
ِم َفُقْل َتَعال

ْ
ِعل

ْ
َك فِيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن ال اآية المباهلة: {َفَمْن َحآجَّ  -3

نُفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل 
َ
نُفَسَنا وأ

َ
ْبَناءُكْم َونَِساءنَا َونَِساءُكْم وَأ

َ
ْبَناءنَا وَأ

َ
نَْدُع أ

َكِذبنَِي}]آل عمران:61[.
ْ
ْعَنَة اهللِ َعَ ال

َّ
َفَنْجَعل ل

�أجمع �لمف�سرون على �أن �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ عندما �أر�د مباهلة ن�سارى   
نج���ر�ن دع���ا عليًّا وفاطم���ة و�لح�سن و�لح�سين ›عليهما �ل�س���ام‹ للمباهلة وذكرو� باأن 
�لمر�د بن�سائنا فاطمة و�أبنائنا �لح�سن و�لح�سين و�أنف�سنا �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹.)2(
��ْوٍم َهاٍد}]الرعد7[ لما نزل���ت هذه �لآية 

َ
 ق

ِّ
نَت ُمنِذٌر َولُِك

َ
قول���ه تعال���ى: {اإِنََّم��ا أ  

�أوم���ى ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ �إلى علي فق���ال: »اأنت الهادي يا 
علي بك يهتدي المهتدون من بعدي«.)3(

الََة َويُْؤتُوَن  ِيَن يُِقيُموَن الصَّ
َّ

 ال
ْ
ِيَن آَمُن��وا

َّ
ُ َوال

ُ
{إِنََّما َوِلُُّكُم اللُّ َوَرُس��ول  -4

َكَة َوُه��ْم َراكُِعوَن} ]المائدة:55[ هذه �لآي���ة �لمباركة �لم�سهور فيه���ا �أنها نزلت  الزَّ
في �لإمام علي )عليه �ل�سام( عندما ت�سدق بخاتمه وهو ر�كع بعد �أن دخل فقير 

ي�ساأل ولم يعطه...)4(

))(  فرائد ال�سمطين ج)�س))، ومناقب ابن المغازلي �س)9)، و�سواهد التنزيل �س)))، انظر )الغارة 
ال�سريعة �س)))(.

))(  م���ن اأولئ���ك الزمخ�سري،تف�سير الك�ّساف، �سورة اآل عمران،الآي���ة )6. وكذا جاء في تف�سير الثعالبي 
ع���ن مجاه���د والكلبي: وُيطلق لفظ اأ�سح���اب الك�ساء على اّلذين اجتمعوا م���ع النبّي )�سلى اهلل عليه 
واآل���ه و�سلم( تحت ك�سائه ونزل���ت فيهم اآية التطهير، وهم: علّي وفاطمة والح�سن والح�سين. وتف�سير 
ال���رازي )/))).   وم�سل���م، كت���اب ف�سائ���ل ال�سحابة، باب ف�سائ���ل علي بن اأبي طال���ب. والترمذي 

)/8)6. وم�سند اأحمد )/)8). وغيرهم.
))(  ابن جرير في تف�سيره، وابن كثير في تف�سيره )/)))، والحاكم في الم�ستدرك، وتاريخ ابن ع�ساكر، 
والحاكم الح�سكاني، وتف�سير الطبري ))/6) ، وفتح القدير )/)))، وغيرها من التفا�سير، للمزيد 

اقراأ: )الغارة ال�سريعة �س )))( لل�سيد بدر الدين الحوثي ر�سوان اهلل عليه.
))(  اب���ن كثي���ر في تف�سيره ج ) �س 9))، وابن جرير في تف�سيره، والخطيب البغدادي في تاريخه ج) �س 

86)، والحاكم الح�سكاني من عدة طرق، وابن المغازلي في المناقب �س)9).
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� قدمت بجاء �لروحية �لعظيمة �لتي كان يتمتع  هذه �لآية لها دللت مهمة جًدّ
به���ا �لإم���ام علي - عليه �ل�س���ام - روحية �لهتمام باأمر �لمحتاجي���ن، نف�سية رحيمة، 
ونف�سي���ة تهت���م بالنا�ش، تهتم بمن تعرفهم ومن لم تعرفهم.. و�سنقف مع دللت هذه 

�لآية �لكريمة في مكانها �لمنا�سب من هذ� �لكتاب.
وغير ذلك من �لآيات �لتي �سنتعر�ش لبع�سها خال بحثنا هذ�. 

ومم���ا ورد م���ن �لأحاديث �لنبوية في ف�سل �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ نورد قليا 
من كثير: 

»عل��ي مع القراآن  ›عليه �ل�سام‹:  �آله‹ لعل���ي  ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى  قول���ه  	•
والقراآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحو�س«.)1(

وقول���ه ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹: »اأنا مدينة العل��م وعلي بابها فمن اأراد  	•
المدينة فلياأتها من بابها«)2(.

�آله‹  �هلل عليه وعلى  ›�سلو�ت  �لنبي  قال نظر  �بن عبا�ش ر�سي �هلل عنهما  وعن  	•
�إل���ى علي فقال: »يا عل��ي اأنت �صيد في الدنيا �صيد في االآخرة حبيبك حبيبي 
وحبيبي حبي��ب اهلل، وعدوك عدوي، وعدوي عدو اهلل والويل لمن اأبغ�صك 

بعدي«)3(. 
عن �سلمان - ر�سي �هلل عنه - قال �سمعت ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم -  	•

ا فقد اأحبني ومن اأبغ�س عليا فقد اأبغ�صني.« )4( يقول: »من اأحب عليًّ
�لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �أنه قال لعلي: »اأنت مني واأنا منك«)5(. عن  	•

))(  اأخرج���ه الحاكم ف���ي الم�ست���درك)/)))، و�سححه واأقره الذهب���ي، واأخرجه الإم���ام اأبو طالب في 
الأمالي: )) عن اأم �سلمة، واأخرجه محمد بن �سليمان الكوفي �ساحب الإمام الهادي ›عليه ال�سالم‹ 

في اآخر كتاب المناقب.
))(  اأخرجه الحاكم في الم�ستدرك )/6))وقال:هذا حديث �سحيح.

))(  اأخرج���ه الحاكم في الم�ست���درك )/ 8)) و�سححه على �سرط ال�سيخين ، واعترف في تلخي�سه باأن 
رواته ثقات.

))(  اأخرج���ه الحاك���م في الم�ست���درك )/ 0)) و�سححه على �س���رط ال�سيخين، واأق���ره الذهبي، واأخرج 
الحاكم مثله عن الإمام علي في )/ )))، و�سححه واأقره الذهبي، واأخرج المر�سد باهلل في الأمالي 

)، 6)) نحوه.
))(  اأخرجه البخاري في كتابه الم�سمى �سحيح البخاري في حديث عمرة الق�ساء )/ )8.
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�آل���ه‹ ف���ي �لموؤ�خ���اة: »اأن��ت اأخي ف��ي الدنيا  ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى  وقول���ه  	•
واالآخرة«.)1(

›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ في حدي���ث �لطير: »الله��م اأتني باأحب  وقول���ه  	•
خلقك اإليك« فكان �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹.)2(

»ال يحبك اإال موؤمن  وقوله ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ لعلي ›عليه �ل�سام‹:  	•
وال يبغ�صك اإال منافق«.)3(

»ي��ا علي تقاتل على تاأويل القراآن كما  �آله‹:  ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى  وقول���ه  	•
قاتلت على تنزيله«)4(.

وقول���ه )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( قب���ل فتح خيب���ر وبعد �أن عجز ع���ن فتحها  	•
�أب���و بك���ر وعم���ر فم���ا كان من ر�س���ول �هلل )�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آل���ه( �إل �أن دعا 
���ا لفتحه���ا بع���د �أن منح���ه ه���ذ� �لو�س���ام �لرفيع �لذي يلي���ق به وبم���ا يتحلى به:  علًيّ
»الأعطين الراية غًدا رجاًل يحب اهلل ور�صوله ويحبه اهلل ور�صوله كرار غير 

فرار يفتح اهلل على يديه«)5(.

ما هي دللت هذه الأحاديث؟
وهنا نتحدث عن دللة بع�ش ما ورد من �لأحاديث �لكثيرة و�ل�سحيحة لدى �لأمة 
لتكون مقيا�ًسا لما تبقى من �لأحاديث لنعرف باأنها لم تكن عبارة عن ف�سائل فح�سب 
و�إنم���ا �أر�د �لر�س���ول )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( �أن ير�س���م �لمنهج �لقويم لأمته من 

بعده من خال هذ� �لرجل �لعظيم.  

))(  لوامع الأنوار )/68).
))(  الخطي���ب البغ���دادي ج9 ����س 69)، والترمذي في جامعه، واب���ن المغازلي في المناق���ب، وابن كثير 
ف���ي البداية والنهاية، والحاكم ف���ي الم�ستدرك ج) �س0))، والذهبي في تاريخ الإ�سالم ج)�س)9)، 

وللمزيد انظر الغارة ال�سريعة �س 00).
))(  الترمذي ) / ))) ط. ال�ساوي م�سر. وخ�سائ�س الن�سائي: )) ط. التقدم م�سر. ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم: 80) ط. القاهرة. وبحار الأنوار للعالمة المجل�سي )) / )8،ح )). )من كتاب تحرير الأفكار(.

))(  لوامع الأنوار ج ) �س 8)).
))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي )عليه ال�سالم( لعام ))))ه�
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حديث الراية
دللت  بع����ش  �إل���ى  م�سي���ًر�  �لحوث���ي  �لدي���ن  ب���در  �لمل���ك  عب���د  �ل�سي���د  يق���ول 
حديث»الأعطي��ن الراية غًدا رجاًل يحب اهلل ور�صوله ويحبه اهلل ور�صوله كرار 

غير فرار يفتح اهلل على يديه«:
»�لإمام علي بموؤهاته �لتي كانت معروفة وم�سهورة وتحدث عنها �لنبي - �سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - ف���ي مقام���ات متعددة، منه���ا في مق���ام خيبر عندما ق���ال - �سلى 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله -: »الأعطين الراية غ��ًدا رجاًل يحب اهلل ور�صوله ويحبه اهلل 
ور�صوله، كرار غير فرار يفتح اهلل على يديه«. تجلى في ذلك �لمقام م�ستوى �أهلية 
�لإمام علي - عليه �ل�سام - لتلك �لم�سوؤولية �لعظيمة، رجًا في م�ستوى �لم�سوؤولية، 
رج���ًا لدي���ه �لج���د�ر لبن���اء هذه �لأم���ة بالرتقاء به���ا، بتعليمه���ا، بقيادتها ف���ي مو�جهة 
�أعد�ئه���ا مهم���ا كانو� ومهما كانت �إمكانياتهم، لديه ه���ذ� �لم�ستوى �لعالي من �لإيمان، 
منزلٌة، عظيمٌة، �ساميٌة، رفيعٌة عند �هلل �لعظيم )يحب �هلل ور�سوله ويحبه �هلل ور�سوله( 
هذ� �لرجل �لعظيم �لذي يحبه �هلل ور�سوله �ألي�ش جديًر� منا بالمحبة.؟ �ألي�ش جديًر� 

منا باأن نتوله.؟ �ألي�ش جديًر� بالمقام �لعظيم في قيادة �لأمة وهد�ية �لأمة. )1(

حديث )ال يحبك اإال موؤمن وال يبغ�صك اإال منافق)
يق���ول �ل�سي���د عب���د �لملك حفظه �هلل حول ه���ذ� �لحديث: �لنبي ›�سل���و�ت �هلل عليه 
���ا موجوًد� في ت���ر�ث �لأم���ة كلها ق���ال: »ال يحبك اإال  � ن�سًّ ���ا جدًّ ���ا مه�مًّ و�آل���ه‹ ق���ال ن�سًّ
���ا �إل موؤمن وهذ� ل���ه دللت ذ�ت �أهمية  موؤم��ن وال يبغ�ص��ك اإال مناف��ق«. ل يحب عليًّ
ا اإال  كبيرة: �أوًل هو �سهادة بكمال �إيمان علي وم�ستو�ه �لإيماني �لعظيم »ال يحب عليًّ
موؤمن وال يبغ�صه اإال منافق« في مقامه �لإيماني �لعظيم ل يمكن �أن يحبه �إل موؤمن 
ه���ذ� �لن����ش �لذي هو �سهادة بكمال �إيمان علي ورمزيته لكل موؤمن ولكل موؤمن �رتباط 
بالإمام علي ›عليه �ل�سام‹ قائم على �أ�سا�ش �لمحبة �ل�سادقة �لمحبة �لتي فيها �قتد�ء 
بعل���ي �لتق���اء بعل���ي في مقام �لعمل �لتق���اء بعلي في مقام �لقيم �لتق���اء بعلي في �لم�سار 
ا �إل موؤم���ن لأن �لموؤمن يحب كل تلك �لقي���م ويرتبط بكل  �لإيمان���ي كل���ه، ل يح���ب عليًّ

))(  خطاب الغدير لعام ))))ه�.
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تلك �لمبادئ �لتي ج�سدها علي على �أرقى م�ستوى و�لتي كان هو �ل�سباق �إليها.
فح���ب علي عام���ة فارقة لأنه هناك �سناع���ة للزيف با�سم �لإيم���ان وهناك �لكثير 
م���ن �لنا����ش يتحركون با�س���م �لإيمان وتحت عناوين �لإيمان عناوي���ن �إيمانية �ألم يقل 
َْوِم اآلِخِر َوَما ُهم  �هلل �سبحان���ه وتعال���ى: {َوِمَن انلَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللِ َوبِالْ

بُِمْؤِمننَِي} ]البقرة:8[.
»وال يبغ�ص��ه اإال مناف��ق« م���ا �ل���ذي يمك���ن �أن يجعل �لإن�س���ان يبغ����ش عليًّا؟ هل 
كان عل���ي فيم���ا كان علي���ه م���ن قيم ومب���ادئ و�أخاق وفيم���ا يقول وفيما يعل���م هل كان 
ف���ي و�قع���ه �س���يء يجع���ل �لإن�سان يبغ�س���ه؟ �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ ج�س���د في و�قع 
حياته وفي تحركه قيم �لإيمان و�لإ�سام على �أرقى م�ستوى وكان مع �لقر�آن و�لقر�آن 
مع���ه وكان م���ع �لح���ق و�لحق معه فما �لذي يجعل �لإن�سان ي�ست���اء من علي ويكره عليًّا 
ويبغ�ش عليًّا ويناوئه ويتحرك �سد �لإمام علي باأ�سلوب ولو بم�سعى للحط من مكانته 
و�لت�سغي���ر م���ن قدره و�لت�سغير من مقام���ه ومنزلته؟ �لنفاق �لنف���اق هو �لذي يجعل 
�لبع����ش ي�سطدم���ون بعل���ي ول يتفقون معه بحال، �لنفاق ه���و �لذي حرك �لبع�ش في 
ع�س����ره مبغ�سي���ن له مناوئين ل���ه م�ستهدفين له وعمدو� �إل���ى �لق�ساء عليه ومن بعد 
ع�س���ره كذل���ك بقي على مر �لتاريخ و�إلى زمننا هذ� م���ن هو مبغ�ش لعلي وم�ستاء من 
علي ويمتع�ش ويتاألم ويغ�سب وينفر عندما ي�سمعك تتحدث عن علي ول يرغب �أ�سا 
�أن يك���ون هن���اك �أي حدي���ث عن علي ل يعجبه، ي�ستاء، لم���اذ�؟ منافق »وال يبغ�صه اإال 
منافق« �لمنافق يحمل في قلبه كل �ل�ستياء من علي، �ل�ستياء من علي بما كان عليه 
من مو�قف بما كان له من دور متميز وعظيم في �إقامة �لإ�سام ومو�جهة قوى �لكفر 
�أوًل وقوى �لنفاق �لعامدة �إلى م�سخ هوية �لإ�سام وتحريف مفاهيمه ثانًيا، ول يز�ل 
�لمنافق���ون و�لم�ستبدون و�لطغاة و�لمجرمون وكل �لفئات �ل�سالة �لمنحرفة ل تز�ل 
ت���رى ف���ي علي خط���ًر� عليها حتى �لآن، خط���ًر� في فكره ثقافته �أخاق���ه قيمه �سيرته، 
وت���رى �أن تاأث���ر �لأمة به يمثل خطورة عليها؛ ولذل���ك نرى تغييًبا ومحاربة كبيرة لأن 
يك���ون لعل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ م���ا ي�ستحق من �لمق���ام و�لذكر في �سيرته ف���ي جهاده في 
�إيمان���ه كرم���ز عظي���م من رموز �لإ�سام �س���و�ء في �لمناهج �لدر��سية ف���ي �لجامعات �أو 

من خال �لأن�سطة �لتثقيفية و�لتعليمية عند �لكثير.)1(

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه� 
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فم���ن يع���رف �أهمي���ة هذه �لأحاديث وما تهدي �إليه وما تفي���ده وتدل عليه ل ي�سعه 
�إل �أن ي�ستله���م م���ن �لإمام علي ›عليه �ل�س���ام‹ �لروؤى �لحكيمة، �لتوجيهات �لحكيمة 

في مختلف �لميادين، في مختلف �لمجالت. 
  وم���ا ذكرن���اه م���ن �لأحادي���ث ه���ي غي����ش م���ن في����ش م���ن �لن�سو����ش �لإ�سامي���ة 

و�لمجمع على �سحتها في �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹.

اإعلن ولية الإمام علي )عليه ال�صلم(
ظ���ل �لنب���ي )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( ط���و�ل حياته يعم���ل على تاأهي���ل �لإمام 
عل���ي )علي���ه �ل�سام( وتقديمه علًما وقائًد� وقدوة ليو��سل م�سيرة �لر�سالة من بعده 
و�أثبت �لإمام علي )عليه �ل�سام( بمو�قفه �لعظيمة �أهليته لهذه �لمهمة وعرف لدى 
�لجمي���ع باأن���ه �أكم���ل �إن�سان بعد ر�س���ول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( و�أنه �لأجدر 
لحم���ل ه���ذه �لم�سوؤولية.. ومع هذ� كله يتوج �لنبي )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ذلك 

كله باإعان ولية �لإمام علي )عليه �ل�سام( على �أمته وبطريقة ر�سمية معلنة.
 فف���ي ظهي���رة ي���وم �لثام���ن ع�سر م���ن ذي �لحجة م���ن �ل�سنة �لعا�سرة م���ن �لهجرة 
ت���م تن�سيب���ه له���ذ� �لمق���ام �لعظي���م وليًّا للموؤمي���ن من بع���ده وبطريق���ة ر�سمية وعلى 
روؤو����ش �لأ�سه���اد، بع���د �أن �أع���د �لر�سول )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( باأمر �هلل تعالى 
ورتب لتن�سيب �لإمام علي  في مر��سيم خا�سة و�حتفالية كبرى تليق بهذه �لمنا�سبة 

�لمهمة و�لكبيرة وتجعلها خالدة في ذ�كرة �لتاريخ و�لأجيال.

حجة الوداع 
�لنب���ي )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( يعلن ف���ي جميع � لأقط���ار �لإ�سامي���ة باأنه 
�سيحج هذ� �لعام و�أن �لدعوة عامة للجميع ليحجو� مع ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه 
وعلى �آله( ويتعلمو� منه عمليًّا منا�سك هذه �لفري�سة �لعظيمة و�أهد�فها �لمهمة ولم 
يخ���ف على �لجميع باأنه���ا �ستكون حجة �لود�ع بالن�سبة لر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه( مما جعل �لإقبال كبيًر� حيث �أقبلت �أفو�ج  �لم�سلمين من كل مكان ليبلو� 
دع���وة ر�س���ول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( وينالو� �سرف �لحج معه �إذ �أنها فر�سة 
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لن تتكرر �أبًد� ويذكر بع�ش �لموؤرخين �إلى �أن عدد  �لحجاج بلغو� مائة وع�سرين �ألًفا 
وهو رقم كبير لم ت�سهد مثله �لجزيرة �لعربية.

و�أدى �لر�س���ول )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( ه���ذه �لفري�س���ة �لعظيم���ة مع هذه 
�لجم���وع �لغفي���رة وحر�ش )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( عل���ى �أن يقدم هذه �لفري�سة 
باأبعاده���ا وم���ا ترمي �إليه و�أن يهيئهم لل�سمع و�لطاعة و�لت�سليم بكل ما ياأتي من عند 
�هلل و�أن يعرفهم بم�سوؤوليتهم �لتي �ختارهم �هلل لأد�ئها و�أنها ر�سالة عالمية �إلى قيام 
�ل�ساعة و�أن �لمطلوب هو �أن تكون هذه �لأمة �أمة قو�مين بالق�سط �سهد�ء على �لنا�ش.

 في طريق العودة من حجة الوداع
يع���ود �لنب���ي )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله( بع���د �أن ق�س���ى منا�سك �لح���ج وتهيئة 
نف�سي���ات �لم�سلمي���ن لتقدي���م �لحدث �لأبرز �ل���ذي �ستعرف �لأمة م���ن خاله �لم�سار 
�ل�سيا�سي لها ومن هو �لذي �سيحكمها من بعد ر�سولها ويلي �أمرها لي�ش من بعد موته 
فق���ط و�إنم���ا �إلى قيام �ل�ساعة وبال�سكل �لذي ي�س���كل �سمانة لاأمة من �أي �ختاف �أو 
تنازع وبالذ�ت �أنها ق�سية ت�سرِئب �إليها �أعناق �لكثير من محبي �ل�سلطة وما �أكثرهم 
وبال���ذ�ت �أن �لأم���ة �لإ�سامية �أ�سبحت م�سيطرة على معظم �لجزيرة �لعربية ويدين 

لها �لنا�ش بالولء و�لطاعة.
ر�س���ول �هلل )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( يعود من حجة �لود�ع من �ل�سنة �لعا�سرة 
للهج���رة ومع���ه ع�س����ر�ت �لآلف م���ن جموع �لم�سلمي���ن يتوقف �لر�س���ول )�سلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه( ف���ي و�دي )ُخم( – وهي منطقة بين مك���ة و�لمدينة و�أقرب ما تكون 
ْغ َما 

ِّ
يَُّها الرَُّس��وُل بَل

َ
�إل���ى مك���ة - بع���د �أن ن���زل عليه ق���ول �هلل �سبحانه وتعالى: {يَا أ

ُ َيْعِصُمَك ِمَن  ْغَت رَِس��الَُه َواللَّ
َّ
ْم َتْفَع��ْل َفَما بَل

َ
ْ��َك ِمْن َربَِّك َوإِْن ل نْ��ِزَل إِلَ

ُ
أ

َكفِِريَن}]المائدة:67[.
ْ
َقْوَم ال

ْ
َ ال َيْهِدي ال انلَّاِس إِنَّ اللَّ

م���ع هذه �لتوجيه���ات �ل�سارمة �لتي وردت في �لآية �لكريمة ت�سمر �لنبي )�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله( في مكان نزولها ولم ي�ستج���ز �أن يتقدم خطوة و�حدة �إلى �لأمام 
وبادر �إلى و�سع �لترتيبات �لازمة و�لمنا�سبة لإعان هذ� �لأمر �لإلهي ولية �لإمام 
علي )عليه �ل�سام( ببيان كامل وبو�سوح تام بما يتنا�سب ولهجة هذه �لآية وبما يليق 

بهذ� �لحدث �لمهم �لذي �سيكمل �هلل به دينه لعباده ويتم به نعمته عليهم.
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وقب���ل �أن ن���ورد تلك �لترتيبات �لمهمة ل بد �أن نقف قليًا �أمام هذه �لآية �لكريمة 
لنت�ساءل �أين تقع هذه �لآية؟ �ألي�ست في �سورة �لمائدة �لتي هي من �آخر �ل�سور نزوًل 
وق���د بلغ �لر�سول )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( �لر�سالت؟ �ألم يكن قد بلغ �لر�سالت 
كله���ا؟ ف���ي ه���ذه �لمرحلة قد ع���رف �لتوحي���د هلل، وعرفت �لعب���اد�ت، وع���رف �لجهاد، 

وعرفت تقريًبا معظم �لأ�سياء.
ه���ذه �لآي���ة �لم�سهور فيم���ا يتعلق بها �أنها نزل���ت في �ساأن ولية �لإم���ام علي )عليه 
�ل�س���ام( ف���ي )يوم �لغدير( كما روى �لإمام �لهادي )عليه �ل�سام( ويذكر )�سام �هلل 
علي���ه( �أن �لر�س���ول )�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( لم ي�ستجز �أن يتق���دم خطوة و�حدة 
ْغ 

ِّ
يَُّها الرَُّسوُل بَل

َ
على موقع نزولها؛ لأن عبارتها هنا عبارة هامة، عبارة قوية: {يَا أ

َُه} �إن لم تبلغ ما �أنزل 
َ

ْغَت رَِس��ال
َّ
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َّ
بَِّك َوإِن ل َْك ِمن رَّ نِزَل إِلَ

ُ
َما أ

�إليك من ربك -ق�سية معينة - فكاأنك لم تعمل �سيًئا، فكاأنك لم تبلغ �سيًئا، �ألي�ش هذ� 
�؟. يدل على �أنها ق�سية هامة جًدّ

�لآية هذه نف�سها تو�سح لنا ما هي �لق�سية؟ �لقر�آن كتاب �أحكمت �آياته، من نف�ش 
�لآي���ات تع���رف �أنه���ا ق�سية ل���ن تك���ون �إل �لق�سية �لت���ي ع���ادة �لنا�ش يتناف�س���ون فيها، 

وتتطلع �إليها نفو�ش �لكثير ممن يع�سقون �ل�سلطة، ق�سية ولية �لأمر. 
�لر�س���ول )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( قد بّل���غ �لتوحيد، �ألي����ش �لتوحيد هلل �أكبر 

ق�سية؟ بّلغه، �إًذ� بالتاأكيد لي�ست هذه ق�سية �لتوحيد. 
هن���ا: {َواهلُل َيْعِصُم��َك ِمَن انلَّاِس} �ألم يقل: و�هلل يع�سمك م���ن �لنا�ش؟ {إِنَّ 
َكفِِريَن}. بلغ �ل�ساة، هل ما ي���ز�ل يحتاج بالن�سبة لتبليغ 

ْ
َقْوَم ال

ْ
اهلَل الَ َيْه��ِدي ال

�ل�ساة �إلى عبار�ت كهذه؟ بلغ �ل�سيام، بلغ �لزكاة، �لحج، �لجهاد، �لمو�ريث، �لأحكام 
�لمتعددة في مختلف �لق�سايا بلغها.

 �إًذ� م���ا ه���ي �لق�سية �لمهمة �لتي يبدو وكاأن �لر�سالة كلها مرتبطة بها؟ يعني: �إذ� 
ل���م تك���ن قائمة فاإن �لر�سالة هذه كلها ل فاعلية لها، تفرغ من م�سمونها، �أن �لر�سالة 

كلها تفرغ من م�سمونها. 
َُه} �ألي�ش هنا فكاأنك لم تبلغ؟ 

َ
ْغَت رَِس��ال

َّ
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َّ
عندما يقول: {َوإِن ل

�أي: معن���اه �أن م���ا بلغت���ه يف���رغ من معناه فكاأن���ه ل معنى له، هذ� يعن���ي: �أن ولية �أمر 
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�لأم���ة � عل���ى �أ�سا�ش �لق���ر�آن �لكريم � ت�سكل �سمانة �أ�سا�سية لم�سي���رة �لدين، و��ستقامة 
�لدين، ��ستقامة �لدين، و��ستقامة �لحياة كلها. 

ما هي �لق�سية �لخطيرة �لتي نرى باأن �لر�سول )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( بحاجة 
�إلى �أن يقال له: {َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن انلَّاِس} بلغ �لتوحيد وفي ظروف قا�سية، وكان 
ا في �لمدينة كان يحتاج �إلى  يحتاج في نف�ش �لوقت �إلى حر��سة وهو في مكة، وهو �أي�سً
حر��س���ة، بل���غ كل �لأ�سي���اء، ل نعلم باأن هن���اك ق�سية يبدو �أنه كان يتخ���وف من تبليغها، 
�أو ق�سي���ة ق���د يرى باأنها ح�سا�س���ة �أن تبلغ على نحو حا�سم تماًما يعني: يقفل �لمجالت 

تماًما �أمام كل من يفكر، ويتطلع لا�ستياء على �ل�سلطة، على �لخافة من بعده.
 في هذه �لمرحلة هل كان هناك كافرون يخ�ساهم؟ هو لم يخ�سهم وهو بينهم في 

مكة، لم يكن يخ�ساهم وهو في بد�ية مرحلة �لمدينة. 
نزول �سورة �لمائدة كان في وقت قد �أ�سلمت �لجزيرة هذه، بعد �لفتح، �أ�سلمت �ليمن، 
ا �لمنطقة هذه، �أين هم �لكاف���رون �لذين قال باأنه: {إِنَّ  و�أ�سلم���ت �لجزي���رة، وخ�سو�سً
َكفِِريَن} هل يمكن من �لنبي )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( 

ْ
َقْوَم ال

ْ
اهلَل الَ َيْه��ِدي ال

�أن يتخوف عن تبليغ �سيء خوًفا من �لكافرين؟ و��سح ماذ� قال في مكة عندما عر�ست 
عليه قري�ش �أ�سياء كثيرة، �ألم يقل: »لو و�صعوا ال�صم�س في يمني والقمر في ي�صاري 
عل��ى اأن اأت��رك هذا االأم��ر ما تركته حتى يظه��ره اهلل اأو اأهلك دون��ه« �ألي�ش هذ� 
ِيَن 

َّ
ُر بَِك ال

ُ
 َيْمك

ْ
ا؟ �ألم يتاآمرو� عليه في نف�ش �لوقت؟ تاآمرو� عليه {َوإِذ موقفا قوًيّ

ُر اهلل} ]األنفال:30[.
ُ
ُروَن َويَْمك

ُ
ْو ُيْرُِجوَك َويَْمك

َ
وَك أ

ُ
ْو َيْقُتل

َ
بُِتوَك أ

ْ
 ِلُث

ْ
َكَفُروا

�إًذ� ه���ي ف���ي ق�سية ولية �لأم���ر بالتاأكيد؛ لأن �لق�سية ح�سا�س���ة، وتجلى من بعد موته 
)�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( �ألي�س���ت ه���ي �لت���ي تجلى فيه���ا �لتاع���ب، ح�س���ل �أخذ ورد 
و�جتماعات، وخاف و�سقاق، و�أ�سياء من هذه، لم يختلفو� على �ساة، ول على توحيد، ول 
على زكاة، ول حج، ول �سيء، �ألم يكن �أول ما �ختلفو� عليه هذه �لق�سية، ق�سية �لولية؟.

 �أن يق���ال للر�س���ول )�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( �أن يبلغها على ه���ذ� �لنحو �ألي�ش 
هذ� يدل �أن �لق�سية بالغة �لأهمية، �أنها ق�سية بالغة �لأهمية، و�أنه �إذ� لم يبلغ، ويعلن 
- فيك���ون �لنا����ش جميًع���ا عل���ى معرف���ة بها، يبلِّغ ف���ي �لحج قب���ل �أن يفت���رق �لنا�ش �إلى 
بلد�نه���م - فكاأن���ه فرغ هذه �لر�سال���ة من محتو�ها، ولم يبق للدي���ن معناه، ولن يكون 

لهذ� �لدين �أثره في �لحياة �إذ� لم تبلغ هذه. 
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 قد يكون �لر�سول )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( فعًا هو يعلم بالق�سية، وعمل في 
�لبد�ي���ة �أ�سي���اء كثيرة تبين للنا�ش �أن �لإم���ام علًيّا هو �ل�سخ�ش �لذي يوؤهله من بعده، 
لم يكن يوؤمر عليه �أحًد�، �أحاديث كان يقولها مرة هنا ومرة هنا بالن�سبة لاإمام علي، 

لكن بقي �لإعان �لنهائي ب�سكل �سريح على �لأمة. 
ربم���ا كان يفك���ر ما ه���و �لأ�سلوب �لأن�سب؟ كيف يعمل، و�أ�سي���اء من هذه.. لي�ش �إلى 
درجة �أن ي�سعف، هو �إن�سان قوي، و�إن�سان ل يخ�سى �أحًد� �إل �هلل، لكن �أحياًنا قد يكون 
هو يتخوف من �أ�سياء، فكيف تكون �لطريقة �لمنا�سبة �لتي يمكن �أن يبلغ �لنا�ش بها، 

ويفهمو� ول يكون هناك �أي �حتمالت �أخرى؟. 
وهن���ا ياأت���ي �لباغ من جهة �هلل �سبحانه وتعالى بهذه �لعبارة �لهامة: �أن عليك �أن 
تبل���غ {َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن انلَّاِس} �ألي�ش هذ� يوحي باأنه كان بالإمكان �أن يتعر�ش 
لغتي���ال، �أو لعت���د�ء فعا؟ من �أين؟ من �لكافرين �أو من �أين؟ من د�خل! {إِنَّ اهلَل 
َكفِِريَن} �لر�ف�سي���ن لما تبلغه، �لر�ف�سين له���ذه �لق�سية، لن 

ْ
َقْوَم ال

ْ
الَ َيْه��ِدي ال

يهتدو� �إلى �أن ي�س�روك، لن يهتدو�.. وفعًا لم يهتدو�، لم يتوفقو�. 
�إن قلن���ا �إن �لكافري���ن معناه���ا: �لم�سركي���ن، ف���ا يوج���د هن���اك م�سرك���ون في تلك 

�لفترة، ل يوجد �أحد، قد �أ�سلمو� كلهم.
 فر�س���ول �هلل )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( بلغها على �أكمل �سورة لأنه كان �إن�ساًنا 
حكيًم���ا يفه���م �لق�سية، وكيف يجب �أن يتعامل معها بما يليق باأهميتها، وهي �لق�سية 

 .� �، و�لو��سعة جًدّ �لهامة جًدّ
لح���ظ كيف بل���غ هذه �لق�سية على �أعلى م�ستوى، �أل���م يبلغها على �أعلى م�ستوى؟ 
�أوق���ف �لنا�ش جميًعا، ومن تقدم���و� �أر�سل �إليهم �أن يرجعو�، و�نتظر للمتاأخرين، وفي 
وقت حر�رة �ل�سم�ش، حتى ل يقول �أحد باأنه لم يره؛ لأن هناك �سباًبا �أو نحوه، �سم�ش 
حارق���ة �إل���ى درج���ة �أنه ق���ال �أحد �ل���رو�ة: "و�إن �أحدنا لي�سع رد�ءه تح���ت قدميه وفوق 

ر�أ�سه من حر�رة �ل�سم�ش وحر�رة �لرم�ساء".
على ماذ� يدل على هذ�؟ �ألي�ش ذلك يدل على �أنها ق�سية هامة �سيبلغهم بها، عندما 
يوقفهم هنا في هذ� �لمكان �لذي ل يوجد فيه �سجرة �أو حجر، حتى ل يقولو�: �إنهم لم 
يرو� �لنبي، فقط هناك �سمر�ت ثاث هي �لتي وقف تحتها، �سجر )َطْلح( �أو )َقَر�ش(.
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�أعل���ن ر�س���ول �هلل )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( لمن تقدم �أن يع���ودو�، و�نتظر في 
َعَد عالًيا فوقها؛  ْت له �أْقتاب �لإبل لي�سْ ذلك �لمكان حتى تكامل �لجمع، وبعد ذلك ُر�سَّ
لتر�ه تلك �لأمة - �إن كان ينفعها ذلك - لتر�ه، لت�ساهده، وهي تعرفه ب�سخ�سه، لترى 
���ا وي���د ر�س���ول �هلل ر�فعة ليده، وهي تعرف �سخ�ش )عل���ي(، ومن فوق تلك �لأقتاب  علًيّ
���ا، يعل���ن ق�سية هامة هي ق�سي���ة ولية �أمر ه���ذه �لأمة من بعده  يعل���ن مو�سوًع���ا هاًمّ

)�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(.
عندم���ا �سع���د وبع���د �أن رف���ع يد علي )عليه �ل�س���ام( خطب خطبة عظيم���ة �إلى �أن 
و�س���ل �إل���ى �لمو�س���وع �لمق�س���ود فقال: »يا اأيه��ا النا�س اإن اهلل م��والي، واأنا مولى 
الموؤمني��ن اأول��ى بهم م��ن اأنف�صهم فمن كنت مواله فهذا علٌيّ م��واله، اللهم َواِل من 

َوااله، وعاِد من عاداه، وان�ص�ر من ن�ص�ره، واْخُذل من َخَذله«. 
ت�سل�س���ل ه���ذ� �لحديث ين�سجم �ن�سجاًما كامًا، �لترتيبات �لتي �أعلن فيها �لر�سول 
)�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه( هذ� �لمو�سوع تن�سجم �ن�سجاًم���ا كامًا مع لهجة تلك 
يَُّها الرَُّسوُل 

َ
�لآية �ل�ساخنة �لتي نزلت على �لنبي )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(: {يَا أ

ُ َيْعِصُمَك  َُه َواللَّ
َ

ْغَت رَِس��ال
َّ
ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َ
َْك ِمْن َربَِّك َوإِْن ل نِْزَل إِلَ

ُ
ْغ َما أ

ِّ
بَل

َكفِِريَن}]المائدة:67[.
ْ
َقْوَم ال

ْ
َ ال َيْهِدي ال ِمَن انلَّاِس إِنَّ اللَّ

مو�س���وع ه���ام بالغ �لأهمي���ة، ق�سية خطيرة بالغة �لخط���ورة، ور�سول �هلل )�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله( يعرف ويقدر كل مو�سوع حق ق���ْدره، ويعطي كل ق�سية �أهميتها 

�لائقة بها.
يخاطب �لنا�ش: »يا اأيها النا�س اإن اهلل موالي« وهذه هي �سنة �لأنبياء، وخا�سة 
م���ع تل���ك �لأم���م �لتي ل ت�سمع ول َتِعي، فقد قال نبي م���ن �أنبياء �هلل من بني �إ�سر�ئيل 
عندم���ا �ساأل���ه قومه �أن يبعث له���م َمِلًكا يقاتلون معه وتحت ر�يت���ه في �سبيل �هلل، ماذ� 
وَت َملِك}]البقرة: 247[ وها هنا بنف�ش �لأد�ء »اإن 

ُ
ُكْم َطال

َ
ْد َبَعَث ل

َ
قال؟ {إِنَّ اهلَل ق

وَت َملِك}]البقرة: 247[.
ُ
ُكْم َطال

َ
ْد َبَعَث ل

َ
اهلل موالي« ت�ساوي {إِنَّ اهلَل ق

ليق���ول لاأم���ة: �إن���ي و�أن���ا �أبل���غ عندم���ا �أق���ول لكم: »فم��ن كنت مواله فه��ذا علٌيّ 
مواله« �إنما �أبلغ عن �هلل، ذلك �أمر �هلل، ذلك ق�ساء �هلل، ذلك �ختيار �هلل، ذلك فر�ش 

ا مظهٌر من مظاهر رحمة �هلل بعباده. �هلل، وذلك �إكمال �هلل لدينه، وذلك �أي�سً
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»اإن اهلل موالي، واأنا مولى الموؤمنين اأولى بهم من اأنف�صهم« هكذ� من عند �هلل 
�إلى عند ر�سوله )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(، ولية ممتدة، ولية متدرِّجة ل ينف�سل 

بع�سها عن بع�ش.
ث���م يق���ول: »فمن كن��ُت مواله« �ألي����ش كل موؤمن فين���ا يعتقد ويوؤمن ب���اأن ر�سول 
�هلل )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( هو م���وله؟ �إن كل م�سلم - ولي�ش فق���ط �ل�سيعة - 
كل م�سل���م يعتق���د ويوؤم���ن باأن ر�س���ول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( هو موله. �إًذ� 
»فم��ن كنُت مواله« �أّي م�سلم، �أي �أم���ة، �أّي �سخ�ش، �أّي حزب، �أّي طائفة، �أّي فئة، �أي 
جن�ش من هوؤلء من هذه �لب�س�رية كلها يدين بوليتي، يدين �أني �أنا مولى �لموؤمنين 
»فه��ذا عل��ٌيّ م��واله« »اللهم َواِل م��ن َوااله، وعاِد م��ن عاداه، وان�ص��ر من ن�صره، 

واْخُذل من َخَذله«. 
وهك���ذ� قدم���ت ه���ذه �لق�سي���ة �لمهم���ة لاأمة به���ذ� �لو�سوح �ل���ذي لم ت�سه���ده �أي 
ق�سي���ة �أخ���رى بدًء� بلهجة �لآية وم���روًر� بالترتيبات �لتي قدمه���ا �لنبي )�سلو�ت �هلل 
عليه وعلى �آله( و�لتي تبين لاأمة عظم هذه �لم�سوؤولية وخطورة �لتفريط فيها. ثم 
ُكْم 

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ يختت���م �هلل ه���ذه �لمر��سيم �لعظيمة بقوله �سبحان���ه وتعالى:{الْ

ُكُم اِلْسالََم ِديًنا}]المائدة: 2[)1(.
َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ِديَنُكْم وَأ

وما �أجمل ما جمعه �ل�سيد �لعالم �لرباني �لمجاهد / بدر �لدين �لحوثي ر�سو�ن 
�هلل عليه في �أبيات له قال فيها: 

غًدا النجاَة  �ِصْئَت  اإذا  ا  َعِل�يًّ م��اأم��وِن اأَْح��ِب��ْب  َغ��ي��ُر  َل��َع��ْم��ري  ال���ع���ذاَب  اإنَّ 
اأ�صهُرها االأخ��ب��اِر  ِم��َن  فيِه  َن�������سٌّ ِب����ُخ����مٍّ وت�����ص��ب��ي��ٌه ب���ه���اروِن يكفيَك 
البراهيِن وي����وَم خ��ي��ب��َر ف��ي اأخ����ب����اِرِه ُح��َج��ٌج اأجلى  ِم��ْن  وهي  ف�صِلِه  في 
َم��ْخ��َب��ِرِه  ط��ي��ِب  َع��ن  ك�صفْت  اأن��ه��ا  َق��ْط��ًع��ا وَك����ْم ب��ي��َن م��ع��ل��وٍم وم��ظ��ن��وِن اإْذ 
ر�صو  ِح����بَّ  اهلل  ح��ب��ي��َب  ت��ح��بُّ  والديِن اأاَل  الحقِّ  اأع���ادي  دَّ  �صِ اهلل   ِل 
���َن���ٌة  ����ُه اآي������ُة االإي�����م�����اِن َب���يِّ المالعيِن وُح����بُّ �ِصيما  ِم��ْن  ���ص��اَر  ��ُه  وُب��ْغ�����صُ

***
))(  حديث الولية. 
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بوادر التراجع
وم� تركه ذلك من اآث�ر �شيئة على االأمة اإلى اليوم

جي�س اأ�صامة
�نطلقت �لدعوة �ل�سامية في �أرجاء �لجزيرة �لعربية نوًر� يكت�سح �لّظام، وهدًيا 
يحطم �لوثنية و�لّطاغوت.. و��ستطاع �لر�سول �لقائد ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �أن 
ين�س���ر �ل�س���ام في �أنحاء �لجزيرة، وكان من حول �لدول���ة �لإ�سامية �لو�ليدة خطر 
يه���ّدد ه���ذ� �لكيان، وهو خطر دول���ة �لرّوم في باد �ل�ّسام �لت���ي كانت تخّطط لاإغارة 
عل���ى معاق���ل �لم�سلمي���ن، و�إطفاء ن���ور �لإ�سام، كم���ا �سرعت بقتل من �آم���ن و�أ�سلم في 

بادها، �أو في ما تناله يدها من مناطق �لحدود.
لقد هاجم �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ دولة �لرّوم �سنة 8ه�، باإمرة جعفر 
ب���ن �أب���ي طالب وزيد بن حارثة وعبد �هلل ب���ن رو�حة، فكانت معركة موؤتة �لخالدة في 
ب���اد �ل�ّسام، �لت���ي ��ست�سهد فيها �أمر�ء �لجي�ش �لثاثة، ول���م ي�ستطع �لم�سلمون لقلة 

عددهم وعّدتهم تحقيق ن�سر ع�سكري �آنذ�ك.
وفي �سنة 9ه�، جهز �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ جي�ًسا لمو�جهة �لجي�ش 
�لذي قد ح�سده �لرّوم خارج �لجزيرة لجتثاث �لم�سلمين، وقاده هو بنف�سه �لطاهرة 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، فكانت غزوة )تبوك( �لمجيدة، و�لتي �نتهت بالهزيمة 

للروم وكبريائهم.
وللم���رة �لثالث���ة �تخ���ذ �لر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ ق���ر�ًر� ببعث جي�ش 
لتحرير �ل�ّسام، وتحطيم �لطاغوت، و�سد دولة هرقل �لرّوم �لمعادية لاإ�سام، �تخذ 
ه���ذ� �لق���ر�ر قب���ل وفات���ه ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ باأّيام، ث���ّم عر�ش ل���ه �لمر�ش 

�لذي توّفي فيه بعد يومين من �تخاذ �لقر�ر.
�أع���ّد �لر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ه���ذ� �لجي�ش و�أّمر عليه �أ�سامة بن زيد 
�ل���ذي كان �أب���وه زيد بن حارثة قد ��ست�سهد في معركة موؤتة في باد �ل�ّسام.. �عتر�ش 
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عليه بع�ش �سعاف �لإيمان وطلبو� من �لنبي �أن يعين غيره، فتاأذى �لر�سول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ من ذلك وغ�س���ب، و�أخذ ُيكرر عليهم �لأمر بوجوب تنفيذ جي�ش 
�أ�سام���ة، ث���م رّد عل���ى �لمعتر�ش بقوله: )لئ���ن طعنتم في �إمارته، ق���د طعنتم في �إمارة 

�أبيه من قبله، و�أيم �هلل �إنه لخليق بالإمارة، و�إن �أباه كان لخليًقا بها(.
ولقد كان لهذ� �لجي�ش �أهمية بالغة عند �لر�سول �لكريم ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آله‹؛ لذ� فهو كّرر �لأو�مر مّر�ت عديدة بوجوب تنفيذ جي�ش �أ�سامة، و�أمر باللتحاق 
ب���ه، ث���م �أم���ره �أن يتح���رك م���ن �لمدينة، ويقي���م خارجها ف���ي منظقة تدع���ى �لجرف؛ 
ليتجّه���ز هن���اك ويتهّي���اأ للتح���رك، وكان �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ يو�سي 
�أ�سام���ة بال�سرّي���ة، وب���اأن يطاأ �لخي���ل منطقة �لبلقاء م���ن �أر�ش �ل�ّسام عل���ى مقربة من 
موؤت���ة �لت���ي ��ست�سه���د فيه���ا �أب���وه وجعفر ب���ن �أبي طالب وعب���د �هلل بن رو�ح���ة ›عليهم 

ر�سو�ن �هلل ورحمته‹.
ورغم ��ستد�د �لمر�ش به، �إل �أن ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ كان يوؤّكد 
با�ستم���ر�ر على وج���وب ت�سيير جي�ش �أ�سامة وعدم �لتخلف عن���ه، فقد روي �أن �لر�سول 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بعدما �سلى �آخر �ساة في �لم�سجد و�ن�سرف �إلى منزله 
��ستدعى �أبا بكر وعمر وجماعة مّمن ح�سر بالم�سجد من �لم�سلمين، ثّم قال: »األم 
اآمرك��م اأن تنف��ذوا جي���س اأ�صامة«؟ فقال���و�: بلى يا ر�س���ول �هلل، قال: فل���م تاأّخرتم 
ع���ن �أم���ري؟ قال �أبو بكر: �إني كن���ت خرجت ثّم رجعت لأجّدد بك عهًد�. وقال عمر: يا 
ر�س���ول �هلل �إن���ي لم �أخرج لأّني لم �أحب �أن �أ�ساأل عنك �لّركب، فقال �لنبي ›�سلو�ت �هلل 

عليه وعلى �آله‹: �أنفذو� جي�ش �أ�سامة، �أنفذو� جي�ش �أ�سامة، يكررها ثاث مّر�ت.

النبي ›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله‹ في اآخر اأيامه ل يزال 
ا على هداية الأمة. حري�صً

وفي �آخر �ساعاته خاطب ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ َمْن ح�س�ر عنده 
م���ن �أ�سحاب���ه بقول���ه: »ائتوني ب��دواة وَكِت��ف، الأكُتَب َلُك��م كتاًبا ال ت�صّل��وا بعَدُه 
اأَب��ًدا« وكان ف���ي �لبيت رجال فيهم عمر بن �لخطاب،فقال عم���ر: �إّن �لرجل ليهجر، 

وقد غلبه �لوجع وعندكم �لقر�آن، ح�سبنا كتاب �هلل.
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فاختلف���و� وكث���ر �للغ���ط و�خت�سم���و�، فمنه���م م���ن يق���ول قرب���و� يكت���ب لك���م ر�سول 
�هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹، ومنه���م يق���ول ما قاله عم���ر، فلما �أكث���رو� �للغط 
و�لخت���اف، وغ���م ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ وقال: قوم���و� عني ول 

ينبغي عندي �لتنازع.
ع���ن �ب���ن عبا�ش، ق���ال: لما ح�سرت ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم - �لوفاة 
وف���ي �لبي���ت رج���ال منهم عمر ب���ن �لخطاب فقال �لنب���ي - �سلى �هلّل علي���ه و�آله و�سلم 
-: »هلم��وا لكت��اب اأكتب لكم كتاًبا لن ت�صلوا بعده«. فقال عمر: �إن ر�سول �هلل قد 
غلب عليه �لوجع، وعندكم �لقر�آن، ح�سبنا كتاب �هلل. فاختلف �أهل �لبيت و�خت�سمو�، 
فمنه���م م���ن يق���ول: قرب���و� ل���ه يكتب لك���م ر�س���ول �هلل - �سل���ى �هلل عليه و�آل���ه و�سلم -، 
ومنه���م م���ن يقول ما قال عمر، فلما �أكثرو� �للغط و�لختاف عند ر�سول �هلل - �سلى 
�هلل علي���ه و�آل���ه و�سل���م - ق���ال: »قوموا عني، فال ينبغي عن��دي التنازع«. فكان �بن 
عبا����ش يبك���ي ب���كاء م���ر�ً ويعب���ر عن �أ�س���اه لما ح���دث بقول���ه: �إن �لرزي���ة  كل �لرزية ما 
ح���ال بي���ن ر�س���ول �هلل - �سل���ى �هلل عليه و�آله و�سل���م - وبين �أن يكتب له���م ذلك �لكتاب 

باختافهم ولغطهم. ول ينبغي عند نبي تنازع. ومن هنا ظهرت بو�در  �لتخلي
يق���ول �ل�سي���د ح�سي���ن - ر�س���و�ن �هلل علي���ه - معلًقا على ما جرى ف���ي مر�ش �لنبي 

و�آله‹: عليه  �هلل  ›�سلو�ت 
"لم���اذ� ف���رط �لم�سلم���ون رغم ما عمله �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ من 
تاأكي���د�ت عل���ى خاف���ة �لإم���ام علي ›علي���ه �ل�سام‹ و�لت���ي تّوجها به���ذ� �لإعان �لهام 
ف���ي ي���وم �لولي���ة! �لم�سلم���ون �لذي���ن فرطو� هم ه���م فرطو� لأنه���م لم يك���ن �إيمانهم 
ا، �إيماًن���ا و�عًيا. هم كان���و� موؤمنين باهلل  ب���اهلل بال�س���كل �لذي يجعلهم يلتزم���ون حرفًيّ
وبر�سول���ه، لك���ن �لإيمان درجات، لم يكونو� بم�ستوى �أن يع���و� من خال �لقر�آن، ومن 
خ���ال محمد ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ عظم �لم�سوؤولية �لكبرى، وكيف يكونون 
بم�ستو�ها، ولم ياأت �لتق�سير، ل من خال �لقر�آن، ول من خال ر�سول �هلل ›�سلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله‹ �لذي هو �أف�سح �لعرب، و�أن�سط �لأنبياء في عمله، �أكثرهم ن�ساًطا، 

و�أعظم �لب�سر تبليًغا بو�سائله، وبمنطقه.
ا بتوجيهات  عندم���ا لم يعو� م�ساألة �لإيمان بال�سكل �ل���ذي يجعلهم يلتزمون حرفًيّ
�لر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بالقر�آن �لكريم ب���د�أ �لتفريط من �أيامهم، بد�أ 

22
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�لتفري���ط ور�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ على فر��ش �لم���وت مري�ش في 
�آخ���ر �أيام���ه، عندم���ا ق���ال: »هلم اأكتب لك��م كتاًبا ال ت�صل��وا بعده« فج���اء عمر مع 
مجموع���ة كبي���رة د�خل مجل�ش ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ليعار�سو� باأن 
يق���دم لر�س���ول �هلل قلم ودو�ة، فياأمر بكتابة من يكتب ما ل ت�سل �لأمة �إن تم�سكت به، 
فعار�ش عمر، و�أثارو� �سجة في مكان ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ وقالو�: 
»ح�سبن���ا كت���اب �هلل«! ل���و كانو� يعرفون كت���اب �هلل بال�سكل �لمطلوب ل���كان عليهم �أن 
يقدمو� لر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ قلًما ودو�ة حتى يكتب ذلك �لمكتوب 

�لذي يريد �أن يكتبه، ياأمر بكتابته حتى ل ت�سل �لأمة من بعده.
لق���د كان ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ كم���ا و�سف���ه �هلل: {َحِريٌص 
 رَِحيٌم}]التوبة:128[ يهم���ه �أمر �لأمة من بعده ل ت�سل 

ٌ
ُمْؤِمننَِي َرُؤوف

ْ
ْيُك��ْم بِال

َ
َعل

ل تختل���ف ل تتم���زق ل تتفرق، ل يبرز �أ�سخا����ش ي�سلونها يدمرونها يهلكونها، وعلى 
�لرغ���م مم���ا ق���د عمل ف���ي �لغدير وغي���ره يق���ول: »َهُلمَّ اأكت��ب لكم كتاًب��ا ال ت�صلوا 
بع��ده« و�لحم���ى تلهب ج�سم���ه، لكنه ل ي���ز�ل يحمل �هتماًم���ا باأم���ر �لم�سلمين باأمر 
�لأم���ة يري���د �أن يعمل ما يمكن �أن يعمله حتى في �للحظات �لأخيرة من حياته، �ألي�ش 

هذ� هو يهمه �أمر �لأمة؟ حري�ش عليها م�سفق عليها؟. 
ف���ي مجل�س���ه عمر ومجموعة كبيرة، يقول عم���ر: ل، ح�سبنا كتاب �هلل ويثير �سجة 
و�آخ���رون يلتف���ون نح���و عمر ويفهمون م���اذ� يريد عمر ويفهمون م���اذ� يمكن �أن يقول 
ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ هم يعرفون �أنه �سيرك���ز �لو�سية حول علي، 
ز علياً ي�سد �لنا�ش نحو علي �إًذ� هو �سيكتبها لعلي.. ل. ل، ح�سبنا كتاب �هلل، دعو�  يرمِّ

�لرجل فقد غلبه �لوجع، دعو� �لرجل فاإنه يهجر.
ب���و�در �لتخل���ي ع���ن �لم�سوؤولية �لكبرى بد�أت ور�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 

ا على فر��ش �لموت ا بكامل وعيه، وهو في �آخر �أيامه، مري�سً �آله‹ كان ل يز�ل حًيّ
َولّم���ا َق���ُرَب �أجُلُه �أو�س���ى عليًّا بجميع و�ساياُه، ثّم فا�س���ت نف�سه �لطاهرة في ِحْجِر 

علّي ›عليه �ل�سام‹.
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اللحظات الأخيرة
كان���ت �للحظ���ات �لأخيرة من حياة �لنبي ›�سلى �هلل علي���ه و�آله و�سلم‹ وعلي عنده 
فرمق���ه بنظ���ره وق���ال ل���ه: »ياعل��ي، �ص��ع راأ�ص��ي في حج��رك، فقد ج��اء اأمر اهلل 
تع��ال، ووجهني اإلى القبلة، وتوّل اأمري و�صل علي اأول النا�س وال تفارقني حتى 

تواريني في ِرْم�ِصي وا�صتعن باهلل تعالى«.
فاأخ���ذ عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ ر�أ����ش �لنبي ›�سل���ى �هلل عليه و�آله و�سل���م‹ فو�سعه في 
حج���ره فاأغم���ي علي���ه ث���م قب�ش ›�سل���ى �هلل عليه و�آل���ه و�سلم‹ ويد عل���ي �ليمنى تحت 
حنك���ه ففا�س���ت نف�س���ه فيها، فرفعه���ا �إلى وجهه فم�سح���ه بها ثم وجه���ه وغم�سه ومد 

عليه �إز�ره و��ستغل في �أمره. 
ولملم���ت �ل�سم����ش �أ�س���اء يومه���ا �لكئيب.. فقد �سع���دت روح ر�س���ول �لإن�سانية �إلى 
�ل�سم���اء ت�سب���ح في �لملكوت �لأعل���ى، وغمر �لم�س���اب �لكون بكله، و�أذه���ل �لمخل�سين 
ه���ول �لخط���ب وعق���دت �أل�سنتهم مر�رة �لفاجع���ة، وتجمهرو� حول بي���ت نبيهم تلفهم 

وح�سه �لماأ�ساة.
ْبُتْم 

َ
تَِل اْنَقل

ُ
ْو ق

َ
إِيْن َماَت أ

َ
ف
َ
ْبلِِه الرُُّسُل أ

َ
ْت ِمْن ق

َ
ْد َخل

َ
 َرُسوٌل ق

َّ
ٌد إاِل {َوَما ُمَمَّ

ْعَقابُِكْم..}]آل عمران:144[ و�ساع �لخبر يهز�لنا�ش ويق�ش م�ساجعهم لقد �نتقل 
َ
َعَ أ

�لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه و�آله‹ �إلى �لرفيق �لأعلى و�ن�سغل علي بن �أبي طالب ›عليه 
�ل�سام‹ وعدد من بني ها�سم و�لمهاجرين في تجهيزه بينما ع�ساق �ل�سلطة �نطلقو� 

�إلى �سقيفة بني �ساعدة بهدف �ل�ستياء على �ل�سلطة.

ومن ال�صقيفة يبداأ النحدار
�سعر �لأن�سار بما يدبره بع�ش قري�ش ومن يدور في فلكهم من �أجل �لإ�ستياء على 
�ل�سلط���ة بع���د وفاة ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سلم( حيث ظهرت موؤ�سر�ت 
هذ� �لتاآمر و��سحة و�لتي كان �آخرها ما حدث في مجل�ش ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه و�سلم(وفي مر�سه �لأخير حين طل���ب �أن يقدمو� له كتفاً ودو�ة ليكتب لهم 
كتاب���اً ل���ن ت�سل �لأمة بعده وما ظهرت من معار�س���ة لكتابة هذ� �لكتاب �أدت بالر�سول 
�أن يع���زف ع���ن كتابت���ه نتيجة للمعار�س���ة �ل�سديدة من �لطامعين ف���ي �ل�ستياء على 
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�ل�سلطة و�لذين �أدركو� ماذ� يريد �لر�سول )�سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سلم( �أن يكتب 
ف���ي ه���ذ� �لكتاب و�أنه يري���د �أن ي�سد �لأمة م���ن جديد �إلى �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ 
�إ�ساف���ة �إل���ى ما قد م�سى في يوم �لغدير وغيره فترجح لاأن�سار باأن �لم�ساألة ربما ل 
تت���م لاإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ وكان �ل�سو�ب هن���ا �أن يلتفو� حول �لإمام علي ›عليه 
�ل�س���ام‹ لتت���م له �لم�ساألة ولكن بدًل من ذلك �جتم���ع بع�ش �لأن�سار في �سقيفة بني 
�ساع���دة، ف���ي يوم وف���اة �لر�سول )�سل���ى �هلل عليه وعلى �آل���ه و�سلم( كخط���وة ��ستباقية 
لختيار  �أحد زعماء �لأن�سار، وهو �سعد بن ُعبادة �لخزرجي �أميًر� وخليفة للم�سلمين  
بع���د �أن �ألق���ى به���م خطاًبا بّي���ن فيه ف�س���ل �لأن�س���ار، و��ستحقاقهم للخاف���ة، بقوله: 
»ف�ص��دوا اأيديك��م به��ذا االأمر، فاإنك��م اأحق النا���س واأوالهم ب��ه«، فو�فقوه على 
ذل���ك، و�أج���اب �لحا�سرون: »اأن قد وّفقت ف��ي الراأي، واأ�صبت في القول، ولن نعدو 

ماراأيت توليتك هذا االأمر، فاأنت مقنع، ول�صالح الموؤمنين ر�صا«.

الحوار  داخل ال�صقيفة 
�نت�س����ر خب����ر بيع����ة �لأن�س����ار ل�سع����د ب����ن عب����ادة، وو�س����ل �لى �أب����ي بكر وعم����ر فجاء� 
م�سرعي����ن �إلى �ل�سقيفة، وفي �لطريق �لتقيا باأبي عبيدة بن �لجر�ح، فاأخبر�ه �لخبر 
فالتح����ق بهم����ا، فتوجهو� �إلى �ل�سقيفة فدخلوها، فوجدو� �لأن�سار قد �أّمرو� �سعد بن 
ُعب����ادة، فاحتّج����و� عل����ى ذلك، وج����رى بينهم خاف وج����د�ل ونقا�ش �سدي����د حول �أمر 
�لخاف����ة و�لإمارة، وكان مم����ا قالوه: )يا مع�سر �لأن�سار، مّنا ر�سول �هلل، فنحن �أحّق 

بمقامه(. 
وحين ��ستد �لجدل قدم �أحد �لأن�سار حاًّ و�سًطا، فاقترح �أن يكون منهم �أمير، ومن 
حو� �سبب موقفهم  �لمهاجري���ن �أمي���ر، فقالو� لهم: )مّنا �أمير، ومنكم �أمي���ر(. ثم و�سّ
ه���ذ�، باأنه���م يخاف���ون �أن ي�ستول���ي عل���ى قي���ادة �لم�سلمين م���ن لي�ش م���ن �لمهاجرين، 
ول م���ن �لأن�س���ار - �أي م���ن �لذين دخل���و� �لإ�س���ام متاأخرين بعد فتح مك���ة و�أمثالهم 
- ل���ذ� قال���ت �لأن�س���ار: "ونح���ذر �أن يغلب على هذ� �لأمر من لي����ش مّنا، ول منكم، فلو 
جعلتم �ليوم رجا مّنا ورجًا منكم بايعنا، ور�سينا، على �أنه �إذ� هلك �خترنا �آخر من 

�لأن�سار، فاذ� هلك، �خترنا �آخر من �لمهاجرين، �أبًد� ما بقيت هذه �لأمة". 
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�إل �أّن �أب���ا بك���ر رف����ش �قتر�حهم ه���ذ�، و�أر�د �أن تك���ون لاأن�سار �ل���وز�رة و�لم�سورة، 
وج���اء رّده ه���ذ� بقول���ه: )فنحن �لأمر�ء، و�أنت���م �لوزر�ء، ل نفتات دونك���م بم�سورة، ول 

تنق�س�ي دونكم �لأمور(.
ثم ��ستّد �لجدل بين عمر بن �لخطاب و�أبي بكر و�أبي ُعبيدة بن �لجر�ح من جهة، 

و�لأن�سار من جهة �أخرى حول من �لذي �سيتوّلى �سوؤون �لإمارة و�لخافة.
فق���ام �أح���د رجالت �لأن�سار، وهو �لُحَباب بن �لمن���ذر، وحث �لأن�سار على �لتم�سك 
بالإم���ارة، و�لخاف���ة، وعدم �لتنازل عنها، وقال له���م: )فاأنتم �أعظم �لنا�ش ن�سيًبا في 
ه���ذ� �لأم���ر و�إن �أب���ى �لقوم فمّن���ا �أمير ومنهم �أمير(.  فقام عمر ب���ن �لخطاب ورّد على 
�لُحَب���اب، ورف����ش قوله، وقال: )هيهات، ل يجتمع �سيف���ان في غمد و�حد، �إنه و�هلل ل 
تر�س���ى �لع���رب �أن توؤمرك���م، ونبيها من غيرك���م، ثم قال: من ينازعن���ا �سلطان محمد 
ومير�ث���ه، ونح���ن �أولياوؤه وع�سيرته، �إل مدّل بباط���ل، �أو متجانف لإثم، �أو متورط في 

هلكة(.
فقام �ل�ُحَباب بن �لمنذر فرّد على خطاب عمر، ودعا �لأن�سار �إلى �لتم�ّسك بالمارة 
مرة �أخرى، وجاء في خطابه: )�ملكو� على �أيديكم، ول ت�سمعو� مقالة هذ� و�أ�سحابه، 

فيذهبو� بن�سيبكم من هذ� �لأمر(.
وهك���ذ� ��ستم���ر �لجدل و�لح���و�ر بين �لحا�سرين حتى ظه���ر ر�أي �آخر في �لأن�سار، 
وه���و ر�أي �لب�سي���ر ب���ن �سعد، و�أ�سيد بن ح�سي���ر، وهما من زعماء �لأن�س���ار �لمناف�سين 
ل�سعد بن عبادة �إلى جانب �أبي بكر وعمر و�أبي عبيدة، وعند ذلك قام عمر و�أبو عبيدة 
ليبايع���ا �أب���ا بكر، ف�سبقهما ب�سير �لأن�ساري، فبايع �أب���ا بكر، وبايع �لحا�سرون، ورف�ش 
�سع���د ب���ن عبادة بيعة �أبي بكر، وه���دد با�ستعمال �لقوة و�إ�سقاط �لبيعة، ولم يبايع حتى 

توّفي في �ل�سام في خافة عمر بن �لخّطاب.
تح���رك �لمتاآمرون ف���ي �ل�سقيفة وب�سرعة كبيرة جد�ً لأخ���ذ �لبيعة من �لم�سلمين 
م�ستغلي���ن �ن�سغ���ال �لإم���ام علي علي���ه �ل�سام ومن مع���ه بتجهيز ر�س���ول �هلل  ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ و�إع���د�د مر��سيم ود�عه وم�ستفيدين من ه���ول �ل�سدمة بفقد�ن 
ه���ذ� �لرج���ل �لعظيم وموهمين من تبقى من �لم�سلمي���ن باأن �لعملية قد تمت باتفاق 
�لجمي���ع. وكان���و� يري���دون ح�سم �لمو�س���وع �سريعاً لي�سع���و� �لإمام علي���اً عليه �ل�سام 
�أمام �لأمر �لو�قع، وقد نجحو� فعًا في هذه �لموؤ�مرة و�ساعدهم على ذلك �لتق�سير 
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و�لتفري���ط م���ن �لبع����ش وعدم �عط���اء �لق�سية �أهمي���ة من �لبع�ش �لآخ���ر؛ مما جعل 
عمر بن �لخطاب يقول كلمته �لمعروفة )لقد كانت بيعة �أبي بكر فلتة( يعني من غير 

م�سورة، جربو� ونجحو� وتمت لهم �لم�ساألة باأكثر مما كانو� يتوقعون.   

هول المفاجئة بما حدث في ال�صقيفة
لق���د جرى كل ذل���ك �لجدل و�لخاف و�لبيعة في �ل�سقيف���ة )�سقيفة بني �ساعدة( 
ف���ي ح���دود �لحا�سرين وحدهم، بينما �لبقية وعلى ر�أ�سهم �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ 
كانو� م�سغولين بتجهيز ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، وتغ�سيله، وتحنيطه، 
وتكفينه، و�ل�ساة عليه، وحجم �لكارثة �لتي منيت بها �لأمة بفقد�ن ر�سول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ �أن�ساه���م �لتفكي���ر ف���ي مو�س���وع �لخاف���ة ومن جه���ة �أخرى هم 
يعتقدون باأن ق�سية �لخافة ق�سية مح�سومة �إل �أن �لمفاجئة كانت كبيرة ومخيفة 

عندما جاء �لبر�ء بن عازب ليخبرهم بالخبر، وما تم في �ل�سقيفة.

موقف الإمام علي والزهراء مما ح�صل 
فاطمة بنت ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، و�أُّمها �أُّم �لموؤمنين �لُكبرى: 
خديج���ُة بن���ُت ُخَوْيِل���د ›ر�سو�ن �هلل عليه���ا‹، ولدت قبل �لبعثة �لنبوي���ة بب�سع �سنو�ت، 
ن�س���اأت وترب���ت ف���ي حجر �أبيها ر�س���ول �هلل )�سلى �هلل علي���ه وعلى �آله و�سل���م( ومنحها 
من �لرعاية و�لحب و�لحنان ما لم يمنحه لغيرها حتى كان يناديها د�ئماً )باأم �أبيها( 
وه���ي زوج���ة �لإم���ام عل���ّي بن �أب���ي طالب ›علي���ه �ل�سام‹ �بِن َع���مِّ ر�س���وِل �هلل ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ زّوجها له ر�سول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ باأمر من �هلل 
�سبحان���ه، وه���ي �أُمُّ �لح�س���ِن و�لح�سيِن، و�أحبُّ �لنا�ش �إلى ر�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه‹ و�أقربهم �إل���ى قلِبِه، وكان يق���ول ›�سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹: »فاطمُة 

َبني«. َبها اأْغ�صَ ي، َفَمْن اأْغ�صَ َعٌة منِّ َب�صْ
ج�َش وَطّهرُه���م َتْطهيًر�، قْد �أنزَل  وه���ي م���ن �أهل �لبيت �ّلذين �أذه���َب �هلُل عنهم �لرِّ
�هلل فيه���ا وف���ي زوجه���ا وولديها، �آيات عديدة، مث���َل �آيِة �لتطهيِر، و�آي���ِة �لمباهلِة، و�آيِة 

�لموّدِة، و�سورة �لّدهِر... �إلخ. وقد عا�ست بعد �أبيها مّدة ق�سيرة.
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هذه �لطاهرة �لزكية كان لها موقٌف بارٌز ومهٌمّ ِمن ق�سية بيعِة �ل�ّسقيفِة و�لخافِة 
و�أحد�ِثه���ا فكم���ا حّدثن���ا �لموؤرِّخ���ون و�ل���ّرو�ة �ّلذين نقلو� ح���و�دث �ل�ّسقيف���ة، وموقف 
فاطم���ة �لزه���ر�ء ›عليه���ا �ل�س���ام‹ منه���ا ف���اإّن فاطم���ة ›عليه���ا �ل�س���ام‹ تحركت بكل 
جهده���ا ل�ستنق���اذ �أم���ة �أبيه���ا و�لحف���اظ على م���ا قد تحقق م���ن منج���ز�ت و�نت�سار�ت 
�ستك���ون معر�س���ة للتا�س���ي �إذ� ولي �لأمر م���ن لي�سو� باأهله  ووقف���ت �إلى جانب �لإمام 
عل���ّي ب���ن �أب���ي طالب ›عليه �ل�سام‹، وتحدثت مع �لأن�سار بعد بيعة �ل�ّسقيفة، وطلبت 
منه���م �أن ُيبايع���و� عليًّا، باعتب���اره �لمن�سو�ش عليه بالخاف���ة وحذرتهم من �لعو�قب 
�لوخيمة لهذه �لموؤ�مرة �لتي ربما ل يدركونها. فكانو� يقولون: خ�سينا �لفتنة يا بنت 
ر�سول �هلل! �إل �أن �ل�سيدة �لزهر�ء �لطاهرة �سام �هلل عليها �أوجزت لهم عاقبة فعلهم 

ِفْتَنِة َسَقُطوا}]التوبة: 49[ هذه هي �لفتنة.
ْ
ال ِف ال

َ
هذ� بقولها لهم: {أ

وكذل���ك ح���اول �لإمام عل���ي - عليه �ل�سام - بكل جهوده تذكي���ر �لأمة بخطورة ما 
يجري وعو�قبه �لوخيمة �إل �أن �لموؤ�مرة كانت �أكبر من كل تلك �لجهود. 

و��ستمّر موقُف فاطمَة ›عليها �ل�سام‹ �لمعار�ُش هذ� مّدة حياتها.

معاناة الإمام علي عليه ال�صلم
لقد عانى �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ معاناة �سديدة بدء�ً بمعاناته في فر�ق �لأحبة 
ورفاق �لدرب و�أولهم ر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �لذي فا�ست نف�سه �ل�سريفة 
في حجر �لإمام ›عليه �ل�سام‹ وو�ر�ه �لثرى بنف�سه وعاي�ش ماأ�ساة فر�قه بكل �أبعادها 
وه���ا ه���و يخاط���ب ر�سول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ وهو يل���ي غ�سله وتجهيزه 
ي، َلَق��ِد اْنَقَطَع ِبَمْوِتَك  بكلم���ات حزين���ة تدمي �لقل���ب وتزرع �لأ�س���ى: »ِباأَِبي اأَْنَت واأُمِّ
َت َحتَّى  �صْ م��اِء، َخ�صَ ِة َواالأَْنَباِء واأَْخَباِر ال�صَّ ُبوَّ َم��ا َل��ْم َيْنَقِطْع ِبَمْوِت َغْيِرَك ِم��َن النُّ
نََّك اأََمْرَت  ا�ُس ِفيَك �َصواًء، َوَلْواَل اأَ اَر النَّ ْن �ِصَواَك، َوَعَمْمَت َحّتى �صَ ��ْرَت ُم�َصلًِّيا َعمَّ �صِ
اُء ُمَماِطاًل،  وؤُوِن، َوَل��َكاَن الدَّ ْنَفْدَن��ا  َعَلْيَك َماَء ال�صُّ ْب��ِر، َوَنَهْي��َت َعِن الَجَزِع، الأَ ِبال�صَّ
ِبي اأَْنَت  ُه، َواَل ُي�ْصَتَط��اُع َدْفُعُه! ِباأَ ُه َما اَل ُيْمَلُك َردُّ َواْلَكَم��ُد ُمَحاِلًفا، َوَقالَّ َل��َك! َولِكنَّ

َك، َواْجَعْلَنا ِمْن َباِلَك!«. َواأُّمي! اْذُكْرَنا ِعْنَد َربِّ
و�إذ� �أعدن���ا �إل���ى �لأذه���ان ما يحظى به ر�سول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ من 
حب وتعظيم في نف�ش �أمير �لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ لأدركنا حجم �لأ�سى �لذي �سب 
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على �لإمام بفقده ر�سول �هلل فعلي قد حظي بتربية �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه‹ ورعايت���ه و�إع���د�ده وم�ساحبته منذ �ل�سبا حتى ف���ارق ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل 

عليه وعلى �آله‹ �لدنيا. 
ولقد كانت تلك �لتربية وتلك �لأخوة بينهما مليئة ب�س�روب �لود و�لحنان و�لوفاء 

و�لإخا�ش مما لي�ش له نظير.   

وت�صتمر معاناة الإمام
لم يكد �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ يم�سح دموع �لحزن و�لأ�سى على فر�قه لر�سول 
�لرحم���ة و�لخي���ر، ولم يكد ينف�ش �لتر�ب �لعالق بيدي���ه بعد مو�ر�ة �لر�سول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ في مث���و�ه �لأخير حتى فوج���ئ بالموؤ�مرة �لت���ي ع�سفت بالأمة 
ف���كان يتاأل���م عندما يرى �أن تلك �لجهود �لتي بذلها �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آله‹ وبذلها هو تحت لو�ئه، في مكة، وفي �لمدينة، في معارك �لإ�سام، كلها معر�سة 
لأن ت�سي���ر هب���اء منث���وًر� تحت �أقد�م، وعلى �أيدي من ل���م يكونو� يجروؤون في يوم من 

�لأيام �أن ين زلو� �إلى �ساحات �لوغى لمو�جهة �أعد�ء �هلل.
لق���د كان �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ يخو����ش غمار �لم���وت، ويقتح���م �ل�سفوف، 
ف���ي ب���در، في �أحد، ف���ي كل معارك �لإ�سام، بينما كان �أولئك يجل�س���ون جانًبا، َوَلْيَتهم 
جل�سو� جانًبا من بعد ممات �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ لقد كانو� في �أثناء 
�حتد�م مو�جهة �لكفر يجل�سون جانًبا، وعن�دما ن�زل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �إلى 
قبره، بل من قبل وهو ل يز�ل على فر��ش �لموت بدوؤو� يتحركون وين زلون �إلى �ساحة 
ه���ذه �لأم���ة؛ لينحرف���و� بها عن نه���ج محمد ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ �لذي من 
�أجل���ه كان يقتح���م �ساحات �لوغى، يقتح���م �ل�سفوف، وهو يو�ج���ه �لم�سركين ويو�جه 

�لرومان، ويو�جه �ليهود، ويو�جه كل �أ�سناف �أعد�ء �لإ�سام !. 
هن���اك عب���ارة قالها �أحد �لعلم���اء بالن�سبة لعلي ›عليه �ل�س���ام‹: »لو كانت �لأمور 
ُتقا����ش بمقايي����ش �لدني���ا لم���ا ر�أينا �أح���ًد� ُيعدُّ مظلوًم���ا �أكثر مما ح�س���ل على علي من 
�لظل���م« يجاه���د، يعان���ي، يتعب في �سبيل دين هو يعلم �أنه دين عظيم، وفي خير هذه 
�لأمة، وفي م�سلحة هذه �لأمة، وفي عزة هذه �لأمة، ثم يرى �أيادي تعبث بهذ� �لدين. 
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لقد �تجه �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ �إلى تلك �لأمة نف�سها �لتي من �أجلها جاهد، 
وم���ن �أجله���ا عانى، ومن �أجل عزته���ا تعب، يحاول �أن يحركها قب���ل �أن َيْعُظم �لَخْطب، 
في مرحلة كان يمكن �أن يتافى فيها ما ح�سل لم يح�سل له ��ستجابة، حّرك �لزهر�ء 
›�سلو�ت �هلل عليها‹، حرك �لجانب �لعاطفي، ماذ� عمل �أولئك عندما خطبت فيهم 
�لزه���ر�ء؟. بك���و� وقال���و�: �إن خطوتها ما َتْخ���ُرم خطوة ر�سول �هلل، تذك���رو� ر�سول �هلل 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ في ُخَطا فاطمة، ومنطق فاطمة، ولم يتذكرو� ر�سول 

�هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ فيما ذكرتهم به فاطمة!. 
بك���و� لغي���اب �لر�س���ول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ولم يبكو� لغياب دينه، لم يبكو� 
� من �أجله �أن ُيقتل، وو�جه �لمخاطر �ل�سديدة  لغياب �لدين �لذي كان �لر�سول م�ستعًدّ

من �أجل هذ� �لدين. 
فكيف ل يتاألم �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹، وكيف ل يرى نف�سه مظلوًما وهو يرى 
�لأم���ور ت�سي���ر على هذ� �لنحو �ل���ذي ي�سيع كل �لجهود �لتي بذله���ا �لر�سول ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹، وكل �لجه���ود �لت���ي بذله���ا ه���و وبذلها عظماء �آخ���رون من خيار 

�سحابة ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹.
لقد كان مما خاطب به �لنا�ش في تلك �لمرحلة �لحرجة قوله:

ُجوا َعْن َطريِق الُمَناَفَرِة،  َجاِة، َوَعرِّ وا اأَْمَواَج الِفَتِن ِب�ُصُفِن النَّ ا�ُس، �ُصقُّ ها النَّ »اأَيُّ
ُعوا ِتيَجاَن الُمَفاَخَرِة. اأَْفَلَح َمْن َنَه�َس ِبَجَناٍح، اأِو ا�ْصَت�ْصَلَم َفاأَراَح. َهَذا َماٌء اآِجٌن،  َو�صَ
ِه.  ْر�صِ ارِع ِبَغْيِر اأَ يَناِعَها كالزَّ َوُلْقَم��ٌة َيَغ�سُّ ِبَها اآِكُلَها، َوُمْجَتِني الَّثَم��َرِة ِلَغْيِر َوْقِت اإِ
َفاإِْن اأَُقْل َيُقوُلوا: َحَر�َس َعَلى الُمْلِك، َواإْن اأَ�ْصُكْت َيُقوُلوا: َجِزَع  ِمَن الَمْوِت! َهْيَهاَت  
ِه، َبِل  ْفِل ِبَثْدي اأُمِّ ��ا َوالَِّتي ! َواهلِل اَلْبُن اأَبي َطاِلٍب اآَن�ُس بالَمْوِت ِم��َن الطِّ َبْع��َد اللََّتيَّ
ِويِّ   ِطَراَب ااْلأَْر�ِصَيِة   ِفي الطَّ َطَرْبُتُم ا�صْ اْنَدَمْجُت  َعَلى َمْكُنوِن ِعْلٍم َلْو ُبْحُت ِبِه اَلأَ�صْ

الَبِعيَدِة!«.
يق���ول �لدكتور �سعيد عا�سور �أ�ستاذ �لتاريخ بجامعة �لكويت وهو يتحدث عن �سور 

�لت�سويه في �لتاريخ �لإ�سامي وعند ذكره هذه �لحقيقة �لتاريخية يقول: 
"�أي���ن كان �لإم���ام عل���ي ب���ن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه - في ذلك �لوقت؟ �أين كان؟ 
كان م�سغوًل بتجهيز �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ودفنه، وهناك تبدو فكرة 
�ل�سم���و، �ل�سم���و �لخلقي، فكرة �لنز�هة، �لنز�هة وع���دم �لتكالب ور�ء �لحكم �أو �لجري 
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ور�ء من�س���ب، كي���ف يت���رك جثم���ان �لر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ويج���ري 
ليجتمع مع �لمجتمعين ليطلب لنف�سه �سيًئا؟! هنا �لخلق هنا �لمتانة، كان ينبغي �أن 
يق���ف �لم���وؤرخ وقفًة عند ه���ذه �لم�ساألة، عند هذه �لنقطة بالذ�ت؛ ف���اإًذ� لم يكن هناك 
تفري���ط م���ن �لإم���ام علي - ر�سي �هلل عنه - باأي حال من �لأحو�ل، ولكن كان هناك ما 
هو �أهم، ما هو �أ�سمى، �ل�سلة �لتي تربطه بر�سول �هلل ›�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ في 
�لوق���ت �ل���ذي �ن�سرف فيه �لمن�سرف���ون وتناق�سو� وتحادو� و�ختلف���و� حول �لخافة، 
وع���ن مقرب���ٍة منه���م جثم���ان �لر�سول ›�سل���ى �هلل عليه و�آل���ه و�سلم‹ �ُسِغَل عل���يُّ بن �أبي 
طال���ب بتجهي���زه ودفنه؛ �إًذ� لم يكن هناك تفريط من �لإمام علي في �لمطالبة بحقه 
في �لخافة، و�إذ� كان �لإمام علي - ر�سي �هلل عنه وكرم وجهه - قد طالب بالخافة 
فينبغ���ي �أن ين���زه من �أنه كان يجري ور�ء متاع، لو كان يجري ور�ء متاع لن�سرف من 
�أول �لأم���ر وكان �أ�سب���ق �ل�سابقين �إل���ى �ل�سقيفة �إلى �سقيفة بن���ي �ساعدة ليرفع �سوته 

مع من رفعو� �أ�سو�تهم." 

بيعة اأبي بكر كانت فلتة
وهك���ذ� تم���ت عملي���ة �ل�ستي���اء عل���ى �ل�سلط���ة �لت���ي ت���م �لتخطي���ط لها م���ن قبل 
م�ستغلي���ن �ن�سغ���ال �لإمام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ و�لمخل�سين من �أ�سح���اب ر�سول �هلل 
�آله‹ في تغ�سيل و�إعد�د �لجثمان �لطاهر لمو�ر�ته �لثرى،  ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
ففيما كان �لإمام علي ومن يعرفون عظمة ر�سول �هلل من�سغلين بود�ع ر�سول �هلل كان 
هن���اك ف���ي �سقيف���ة بني �ساعدة م���ن يعد نف�سه ليحك���م �لم�سلمين وتمت له���م �لعملية 
بالت�سليل و�لإرهاب وبالتعاون مع �أمر��ش �لنفو�ش حتى �إن عمر نف�سه �عترف وقال: 
»�إن بيع���ة �أب���ي بك���ر كان���ت فلت���ة«   يعن���ي هك���ذ� )�تلفقت وم�س���ت(، يعني ل���م يكن هو 
�لموؤم���ل في���ه،ول �لمتوقع لمثل���ه هو �أن ت�ستقيم ل���ه �لم�ساأل���ة، وكان �لمتوقع �أن ياأتي 

��سطر�ب كبير، وكان �لمتوقع �أن ياأتي �أ�سياء كثيرة.
)َفْلت���ة لك���ن وق���ى �هلل �سرها( كما قال!! هذ� يدل عل���ى �أن �أبا بكر نف�سه لم يكن هو 
�ل�سخ����ش �لموؤه���ل لأن يلي �أمر �لأمة؛ لأن عمر نف�س���ه و�أبو بكر نف�سه كانا متخوَفْيِن 
�ألَّ تت���م �لم�ساأل���ة ولكن �سيجرب���ون فربما تم�سي �لم�ساألة من خ���ال �إدر�كهم للنا�ش، 

وفهمهم لاآخرين من بني �أمية و�لمنافقين.. فكانت َفْلَتة. 
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�ل�سخ�ش �لذي يكون محط �إجال و�إكبار �لنا�ش جميًعا ل تكون بيعته فلته. �لإمام 
علي �ألم يتجهو� �إليه كلهم بعد ما ُقتل عثمان؟ حتى كادو� يطاأو� �بنه �لح�سن! �تجهو� 
كلهم �إليه من بعد ي�بايعونه جميًعا؛ لأنه ل �أحد ي�سك في �أن علي بن �أبي طالب لي�ش 
�أه���ًا للولي���ة، لكن كان عمر نف�سه ممن ي�سك بالن�سبة لأبي بكر؛ لأن �لنا�ش يعرفون 
باأن���ه لي����ش �أهًا للخافة ولك���ن ربما تنجح �لم�ساأل���ة.. فكانت فلته، وم�س���ت �لم�ساألة 

لهم.
لك���ن قول���ه: "وق���ى �هلل �سرها" لي�ش �سحيًح���ا ما ز�ل �سرها �إل���ى �لآن، وما ز�ل �سر 
تل���ك  �لبيع���ة �لت���ي قال "فلتة" ما ز�ل �سرها �إلى �لآن، وما زلنا نحن �لم�سلمين نعاني 

من �آثارها �إلى �لآن. 

الأن�صار كانوا اأول من دفع ثمن التفريط
يقول �ل�سيد ح�سين - ر�سو�ن �هلل عليه -: 

"ولقد كان �لأن�سار في طليعة من دفعو� ثمن تفريطهم؛ لأنه كان من �لمفتر�ش 
عليه���م �أن يجتمع���و� م���ع �لإمام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹؟ ل �أن يجتمعو� هن���اك َوْحَدهم، 
وياأتمرو� وحدهم خوًفا منهم �أنه ربما ل تتم �لم�ساألة لاإمام علي! فكان �ل�سو�ب �أن 
يذهب���و� ه���م �إلى �لإمام علي ويقف���و� معه حتى تتم �لم�ساألة، ل �أن يقولو�: ربما ل تتم 
�لم�ساأل���ة فالأح�س���ن �أن نكون قد �نتبهنا لأنف�سن���ا حتى ل ياأتي �آخرون فيم�سكو� بزمام 

�لأمور فيظلمونا.
ل���م تنفعه���م ه���ذه. ُظِلم���و�، و�أهين���و� في �أي���ام �أب���ي بكر، وعم���ر، وعثم���ان، ومعاوية، 
� قتل حو�لي �سبعمائة �سخ�ش �أو �أكثر منهم،  ويزيد �جتاح �لمدينة �إجتياًحا رهيًبا جًدّ

� ح�سلت لهم. و�نتهك �أعر��سهم ودمر بيوتهم، ق�سية رهيبة جًدّ
ه���ذه �لعو�ق���ب �ل�سيئ���ة �لت���ي نالتهم ب�سب���ب تفريطهم وهي ق�سي���ة قائمة في دين 
�هلل، ه���ذ� ه���دى �هلل هل �لنا�ش �سيقبلونه؟ يج���ب �أن يقبلوه و�إل فيجب �أن يعرفو� باأن 

�لبديل هو �لخزي، و�لعو�قب �ل�سيئة في �لدنيا و�لآخرة." 
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فاطمة الزهراء تلحق باأبيها
وف���ي خ�س���م �لأح���د�ث �لمريرة �لت���ي عاي�سها �أمي���ر �لموؤمنين ›علي���ه �ل�سام‹ في 
هذه �لفترة �ألمت بالزهر�ء �سيدة ن�ساء �لعالمين �لعلة �لتي توفيت على �أثرها فلحقت 
بالر�ح���ل �لعظي���م �أبيه���ا حيث كان �لإم���ام ›عليه �ل�س���ام‹ طو�ل فت���رة �لمر�ش �لذي 
عان���ت من���ه فاطم���ة ›عليه���ا �ل�س���ام‹ يعاي�ش ما تعاني م���ْلء ِكيانه؛ فه���ي وديعة ر�سول 
�هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ وهي �ل�ساب���رة �لمحت�سبة، وهي بع���د ذلك زوجته 

�لوفية �لتي عاي�ست معه �آماله و�آلمه طو�ل حياتها. 
و�أو�ست - �سام �هلل عليها - قبيل وفاتها �ألَّ يح�سر جنازتها ول �ل�ساة عليها �أبو 
بك���ر ول عم���ر، و�سددت على �لإمام علي باأن ينّفذ و�سيَتها؛ فخرج علي ›عليه �ل�سام‹ 
مع عمار ومجموعة خا�سة من �أوليائه ليدفنوها في �لليل ويعملون عدة قبور ليعّمو� 

حتى قبرها عنهم.
وفاطم���ة ه���ي كما ق���ال �لر�سول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹: »هي �صيدة ن�صاء 
العالمي��ن« »فاطمة ب�صعة من��ي ُيِري�ُبني ما رابها، يوؤذيني م��ا يوؤذيها، يغ�صبني 
م��ا يغ�صبها، من اآذاها فقد اآذاني، من اأغ�صبها فقد اأغ�صبني« على �ختاف �ألفاظ 

�لحديث �أو تعدد رو�ياته.
�لإمام علي - �سام �هلل عليه - يرى وي�ساهد هذه �لزوجة �لوفية ب�سعة ر�سول �هلل 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ُتقتل َكَمًد� وقهًر� وه���ي ترى هذ� �لدين ُيع�سف به من 
�أول يوم بعد وفاة و�لدها ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ فيزد�د �ألمه وحزنه. 
ل���م تبك �ل�سي���دة فاطمة ›عليها �ل�سام‹ وتتاألم عل���ى م�سادرتهم لما نحلها �أبوها 
م���ن �أر��س���ي و��سعة في )َفَدك( كما ي�سور �لبع�ش، �سحيح باأن )فدك( ق�سية توؤلمها 
لكن لم تبك عليها، ولم تمت كمًد� على فدك، �إنما ماتت كمًد� وحزًنا على هذه �لأمة. 
 ر�أى �لإمام ›عليه �ل�سام‹ زهر�ء �لإ�سام بعد ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آله‹ وهي تعاي�ش مر�رة �لأ�سى على ما ح�سل من �سياع لدين �أبيها، ثم وهي ت�ست�سلم 
لفر�����ش �لمر����ش في�سح���ب لونها وتتردى �أو�ساعها �ل�سحية يوًم���ا بعد يوم، ثم ير�ها 
وه���ي تفارق �لدني���ا، فيبا�سر تغ�سيلها وتجهيزها ›عليها �ل�س���ام‹ ثم يقف على �سفير 
قبرها مودًِّعا ول ين�سى �أن يحملها ر�سالة �إلى �أبيها ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
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�آل���ه‹ بعب���ار�ت تك�سف عن �ألمه وحزنه، �ساكًيا �إلى �أخي���ه ومربيه ومعلمه ر�سول �هلل ما 
�ألم به وما يعانيه قائًا:

�ِريَعِة  اِزَلِة ِفي ِجَواِرَك، َوال�صَّ ي، َوَعِن اْبَنِتَك النَّ اَلُم َعَلْيَك َيا َر�ُصوَل اهلِل َعنِّ »ال�صَّ
ْب��ِري، َوَرقَّ َعْنَها َتَجلُّ��ِدي، اإِالَّ اأَنَّ  ِتَك �صَ ِفيَّ اللََّح��اِق ِب��َك! َق��لَّ َيا َر�ُصوَل اهلِل، َع��ْن �صَ
ْدُتَك ِفي  ، َفَلَقْد َو�صَّ ��َع َتَعزٍّ يَبِتَك، َمْو�صِ ِي  ِبَعِظيِم ُفْرَقِتَك، َوَفاِدِح  ُم�صِ اأَ�صِّ ِل��ي ِف��ي التَّ

ْدِري َنْف�ُصَك. ْت َبْيَن َنْحِري َو�صَ َمْلُحوَدِة َقْبِرَك، َوَفا�صَ
ا  ِهيَنُة! اأَمَّ )اإنَّ��ا هلل َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجُعوَن)، َفَلَقِد ا�ْصُتْرِجَعِت اْلَوِديَعُة، َواأُِخَذِت الرَّ
ٌد، اإَِلى اأَْن َيْخَتاَر اهلُل ِلي َداَرَك الَِّتي اأَْنَت ِبَها ُمِقيٌم. ا َلْيِلي َفُم�َصهَّ مَّ ُحْزِني َف�َص�ْرَمٌد، َواأَ
وؤَاَل، َوا�ْصَتْخِبْرَها  ِمَها)، َفاأَْحِفَها ال�صُّ ِتَك َعَلى َه�صْ اُفِر اأُمَّ ُئ��َك اْبَنُتَك )ِبَت�صَ َو�َصُتَنبِّ

ْكُر. الَحاَل، هَذا َوَلْم َيُطِل اْلَعْهُد، َوَلْم َيْخُل ِمْنَك الذِّ
ِرْف َفاَل َعْن َماَلَلة، َواإِْن  ع، اَل َقاٍل  َواَل �َصئٍم، َفاإْن اأَْن�صَ اَلُم َعَلْيُكَما �َصاَلَم ُمَودِّ َواْل�صَّ

اِبِريَن«. اأُِقْم َفاَل َعْن �ُصوِء َظنٍّ ِبَما َوَعَد اهلُل ال�صَّ

ابن عبا�س في حواره مع عمر
�إن �لماحظ للتاريخ بعد وفاة ر�سول �هلل ›�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ �سيعرف �أن 
هناك ق�سًد� في تجنب �لأ�سرة �لكريمة - وخا�سة علي - من هذ� �ل�ساأن �لذي يخ�سه 
بالدرج���ة �لأول���ى حيث لم تغرب �سم�ش ذلك �ليوم حتى �أُبرم �لأمر وتمت �لبيعة لأبى 
بكر خليفة �لم�سلمين و�نتهت ف�سول �ل�سقيفة بهذ� �لحدث �لتاريخي و�أعقب �لحدث 
�أم���ر �س���ارم م���ن �لخليفة �أو موؤيدي���ه باأن كل من ل���م يبايع فم�سيره �لقت���ل ولأنه كما 

يرى �أن هذ� �لحكم للم�سلحة �لعامة..
وتو�ل���ت �لتبري���ر�ت لموقفهم، فقد �دعو� باأن �لن�سو�ش �لتي وردت في �لإمام علي 
ق���د جم���دت للم�سلح���ة �لعامة! ف���اأي م�سلحة عامة ه���ذه تقف قبالة �لن����ش �ل�سرعي 

وتتقدم عليه؟!.
ول���م تك���ن �لتبري���ر�ت �لت���ي �ساقها �لق���وم كافي���ة مقنعة، وبق���ي �ل�س���وؤ�ل يلتاع على 
�ل�سف���اه فت���رة ظامًئ���ا �إلى �لجو�ب �ل�سافي، حتى كان ي���وم �أن �جتمع فيه �لخليفة عمر 

بن �لخطاب،   وعبد �هلل بن عبا�ش ود�ر بينهما �لحديث �لتالي:
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عمر لبن عبا�ش: �أتدرى ما منع قومكم منكم بعد محمد؟
�ب���ن عبا����ش - وه���و يكره �أن يخو�ش في هذ� �لحديث مع �لخليف���ة -: �إن لم �أكن �أدري 

فاأمير �لموؤمنين يدريني..
عم���ر: كره���و� �أن يجمعو� لكم �لنب���وة و�لخافة فتتبجحو� على قومك���م بجًحا بجًحا 

فاختارت قري�ش لنف�سها فاأ�سابت ووفقت.
�بن عبا�ش: �أما قولك )فاختارت قري�ش لنف�سها فاأ�سابت ووفقت( فلو �أن قري�ًسا �ختارت 
لنف�سه���ا حي���ث �ختار �هلل عز وجل لها لكان �ل�س���و�ب بيدها غير مردود ومح�سود..�أما 
قول���ك )�إنه���م كره���و� �أن تك���ون �لنب���وة لن���ا و�لخافة( ف���اإن �هلل عز وج���ل و�سف قوًما 
ُهْم}  ]محمد:9[.

َ
ْعَمال

َ
ْحَبَط أ

َ
أ
َ
نَْزَل اهلُل ف

َ
رُِهوا َما أ

َ
نَُّهْم ك

َ
بالكر�هية فقال: {َذلَِك بِأ

عم���ر: هيه���ات: و�هلل يا ب���ن عبا�ش قد كانت تبلغني عنك �أ�سياء وكن���ت �أكره �أن �أخبرك 
عنها فتزيل منزلتك عندي..

ا فم���ا ينبغي �أن تزول منزلتي من���ك، و�إن كانت  �ب���ن عبا����ش: وما هي؟.. ف���اإن كانت حًقّ
باطًا فمثلي من �أماط �لباطل عن نف�سه..

عمر: بلغني �أنك تقول �إنما حذفوها ح�سًد� وظل�ًما.
�ب���ن عبا����ش: �أما قولك )ظل�ًما( فقد تبين للجاهل و�لحليم، و�أما قولك )ح�سًد�( فاإن 

�إبلي�ش ح�سد �آدم فنحن ولده �لمح�سودون.
ا ما  عم���ر: هيه���ات �أب���ت و�هلل قلوبك���م يا بني ها�س���م �إل ح�سًد� م���ا يحول، و�سغًن���ا وغ�ًسّ

يزول.
�ب���ن عبا����ش: مه���ًا، ل ت�سف قل���وب قوم �أذه���ب �هلل عنهم �لرج����ش، وطهرهم تطهيًر� 

بالح�سد و�لغ�ش.. فاإن قلب ر�سوله �هلل ›�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم‹ من بني ها�سم.
عمر: �إليك عني. 

ه���ذه �لمح���اورة تك�سف بو�سوح �لأ�سب���اب �لرئي�سية �لتي دعت �لق���وم �أن ي�س�رفوها 
عن �ساحبها �لذي ن�ش عليه ر�سول �هلل ›�سلى �هلل عليه و �آله و�سلم‹ �ساحب �لر�سالة 

كر�هة �أن تجتمع في بيت عبد �لمطلب �لنبوة و�لخافة..
‹  م�س���وًر� ما ح���دث: »حتى �إذ� قب����ش ر�سوله  ويق���ول �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام
رج���ع ق���وم على �لأعق���اب، وغالتهم �ل�سبل، و�تكلو� على �لولئ���ج  وو�سلو� غير �لرحم، 
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وهج���رو� �ل�سب���ب �ل���ذي �أمرو� بمودته، ونقل���و� �لبناء عن ر�ش �أ�سا�س���ه، فبثوه في غير 
مو�سعه معادن كل خطيئة، و�أبو�ب كل �سارب في غمرة«. 

يق���ول ›علي���ه �ل�سام‹ مخاطًبا �أحد عماله ومتحدًثا ع���ن مظلوميته: »بلى كانت 
ف���ي �أيدين���ا ف���دك من كل م���ا �أظلته �ل�سم���اء، ف�سحت عليه���ا نفو�ش ق���وم، و�سخت عنها 
نفو�ش �آخرين، ونعم �لحكم �هلل، وما �أ�سنع بفدك وغير فدك و�لنف�ش مظانها في غد 
جدث  تنقطع في ظلمته �آثارها، وتغيب �أخبارها، وحفرة لو زيد في ف�سحتها و�أو�سعت 

يد� حافرها لأ�سغطها �لحجر و�لمدر، و�سد فرجها �لتر�ب �لمتر�كم«. 
لق���د �متن���ع �أمي���ر �لموؤمني���ن عن �لبيع���ة، و�أعلن �سخط���ه �لبالغ مما ح���دث، وقدم 
�لأدلة و�لحتجاجات على �أحقيته مع علمهم �أن محله من �لخافة محل �لقطب من 
�لرحى ولكن دون جدوى ولم تنته �لم�ساألة هنا و�إنما مور�ش بحقه و�أهل بيته �لح�سار 
�لقت�س���ادي م���ع �لعزل �ل�سيا�سي وتحم���ل �لإمام ›عليه �ل�سام‹ كل ذلك ب�سبر وثبات 
وحكم���ة، و�قت�س���ت �لحكمة �أن ي�سبر �لإمام علي علي���ه �ل�سام كما قال عليه �ل�سام: 
ِبَر َعَلى َطْخَي��ٍة  َعْمَياَء، َيْهَرُم  اَء، اأَْو اأَ�صْ وَل ِبَيد َج��ذَّ ْرَتِئ��ي َبْيَن اأَْن اأَ�صُ »َوَطِفْق��ُت اأَ
ُه. َفَراأَْيُت اأَنَّ  ِمٌن َحتَّى َيْلَقى َربَّ ِغي��ُر، َوَيْكَدُح ِفيَها ُموؤْ فيَه��ا الَكبيُر، َوَي�ِصيُب ِفيَها ال�صَّ

َبرُت َوفي اْلَعْيِن َقذًى، َوفي الَحْلِق �َصًجا«. ْبَر َعَلى َهاَتا اأَْحَجى، َف�صَ ال�صَّ
وكيفما كان فاإن حو�دث �ل�سقيفة �نتهت، وحملت بين طياتها �سحابة قاتمة وماأ�ساة 
مفجع���ة، ونير�ًن���ا ت�ستعر لهًب���ا مزقت �لم�سلمين �إلى �ليوم و�سو�س���ت �ل�سورة �لجميلة 

و�لو��سحة لاإ�سام.

***
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خـــال�شــــــة الم�شــهــــــد

خل�صة الم�صهد بعد موت النبي ›�صلوت  اهلل عليه واآله و�صلم‹
ُع���زل �لإم���ام علي ›علي���ه �ل�سام‹ عن قي���ادة �لأمة ما يقرب م���ن خم�سة وع�س�رين 
عاًما، رغم �لتوجيهات �لكثيرة و�لترتيبات �لتي قام بها �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه‹ حت���ى ي�سمن �أن ت�سير �لأمور كما يريده���ا �هلل �سبحانه وتعالى وكما يريدها هو 
ا ›عليه �ل�سام‹ كان �لمهياأ �لأكفاأ  ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ورغم �أن �لإمام عليًّ
ل�ها من كل �لتجاهات وبكل �لمقايي�ش �إل �أن �لأمة �رتكبت خطاأ فادًحا بحقها وبحق 

�لأجيال �لاحقة ما ز�ل �لعالم يعي�ش �آثاره �إلى �لآن. 

الإمام يو�صح حقيقة ما ح�صل 
�لخطبة �لم�سماة بال�سق�سقية هي من خطب �لإمام ›عليه �ل�سام‹ �لتي بين فيها 
ا ما جرى منذ عه���د �أبي بكر �إلى �أن و�سل �لأمر �إلى  بو�س���وح حقيق���ة ما جرى ملخ�سً

عثمان و�لتي يقول  فيها: 
نَّ َمَحلِّ��َي ِمنَها َمَحلُّ  ه��ا  ابن اأبي قحاف��ة، َواإِنَُّه َلَيْعَل��ُم اأَ �صَ »اأََم��ا َواهلل َلَق��ْد َتَقمَّ
ْي��ُر، َف�َصَدْلُت  ُدوَنَها  َليَّ الطَّ ْيُل، َوال َيْرَق��ى اإِ ��ي ال�صَّ َح��ى، َيْنَحِدُر َعنِّ الُقْط��ِب ِم��َن الرَّ
ِبَر  ْو اأَ�صْ اَء، اأَ وَل ِبَيد َج��ذَّ َثْوًب��ا، َوَطَوْي��ُت َعْنَها َك�ْصًحا، َوَطِفْق��ُت اأَْرَتِئي َبْي��َن اأَْن اأَ�صُ
ِغيُر، َوَيْكَدُح ِفيَها ُموؤِْمٌن  َعَل��ى َطْخَي��ٍة  َعْمَياَء، َيْهَرُم فيَها الَكبيُر، َوَي�ِصيُب ِفيَه��ا ال�صَّ
َب��رُت َوفي اْلَعْيِن َقذًى،  ْب��َر َعَلى َهاَتا اأَْحَجى، َف�صَ ُه. َفَراأَْيُت اأَنَّ ال�صَّ ��ى َيْلَق��ى َربَّ َحتَّ
ْدَلى ِبَها  اإَِلى فالن  ُل ِل�َصِبيِلِه، َفاأَ ى ااْلوَّ َوفي الَحْلِق �َصًجا، اأرى ُتَراثي  َنْهًبا، َحتَّى َم�صَ

َبْعَدُه.ثم تمثل بقول االأع�صى:
اَن اأَِخي َجاِبِر اَن َما َيْوِمي َعَلى ُكوِرَها            َوَيْوُم َحيَّ �َصتَّ

َفَي��ا َعَجًبا!! َبْيَنا ُه��َو َي�ْصَتِقيُلها في َحَياِت��ِه اإِْذ َعَقَدَها الآَخَر َبْع��َد َوَفاِتِه � َل�َصدَّ 
َها،  َرَها في َح��ْوَزة َخ�ْصَناَء، َيْغُلُظ َكْلُمَه��ا، َوَيْخ�ُصُن َم�صُّ يَّ ْرَعْيَها ! � َف�صَ ��َرا �صَ َم��ا َت�َصطَّ
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ْعَب��ِة، اإِْن اأَ�ْصَنَق  َلَها  اِحُبَها َكَراِكِب ال�صَّ َوَيْكُث��ُر الِعَثاُر  )ِفيَها) َوااْلْعَت��َذاُر ِمْنَها، َف�صَ
ن  ا�ُس  َلَعْمُر اهلل- ِبَخْب��ٍط  َو�ِصَما�ٍس، َوَتَلوُّ َم، َفُمِن��َي النَّ َخ��َرَم، َواإِْن اأَ�ْصَل���َس  َلَها َتَقحَّ

َواْعِتَرا�س.
���ى ِل�َصِبيِلِه َجَعَلَها في  ِة اْلِمْحَنِة، َحتَّى اإِذا َم�صَ ِة، َو�ِصدَّ َب��ْرُت َعَلى ُط��وِل الُمدَّ َف�صَ
ِل  وَّ ْيُب ِفيَّ َمَع االأَ وَرى ! َمَت��ى اْعَتَر�َس الرَّ َجَماَع��ٍة َزَع��َم اأَنَّي اأََحُدُهْم. َفَيا هلل َوِلل�صُّ
وا، َوِطْرُت اإِْذ  �َصفُّ ��ي اأَ�صَفْفُت  اإِْذ اأَ َظاِئِر ؟! لِكنِّ ْقَرُن اإَِلى هِذِه النَّ ْرُت اأُ ��ى �صِ ِمْنُه��ْم، َحتَّ

ْهرِه، َمَع َهٍن َوَهن. ْغِنه، َوَماَل االآَخُر ِل�صِ َغى  َرُجٌل ِمْنُهْم ِل�صِ َطاُروا، َف�صَ
َنْي��ِه  َبْيَن َنِثيلِه  َوُمْعَتَلِف��ِه، َوَقاَم َمَعُه َبُنو  اإَِل��ى اأَْن َق��اَم َثاِل��ُث الَقْوِم، َناِفًجا ِح�صْ
َلى اأَِن اْنَتَك��َث َعَلْيِه َفْتُلُه،  ِبي��ِع، اإِ َم االإِبِل ِنْبَتَة  الرَّ ُم��وَن  َم��اَل اهلِل َخ�صْ اأَِبي��ِه َيْخ�صَ

َواأَْجَهَز َعَلْيِه َعَمُلُه، َوَكَبْت  ِبِه ِبْطَنُتُه.
ُبِع، َيْنَثاُلوَن  َعَل��يَّ ِمْن ُكلِّ َجاِنب، َحتَّى  ا�ُس اإل��يَّ َكُعْرِف ال�صَّ َفَم��ا َراَعِن��ي اإالَّ َوالنَّ

ِة الَغَنِم. َلَقْد ُوِطىَء الَح�َصَناِن، َو�ُصقَّ ِعْطَفاَي، ُمْجَتِمِعيَن َحْولي َكَرِبي�صَ
ْخَرى، َوَف�َص��َق )وق�صط) اآَخُروَن   ��ُت ِباالأَْمِر َنَكَث��ْت َطاِئَفٌة، َوَمَرَق��ْت اأُ ��ا َنَه�صْ َفَلمَّ
يَن الَ  ِ

َّ
َهاِ لل

ُ
َْعل اُر اآلِخ��َرةُ نَ َك ادلَّ

ْ
َكاأَنَُّه��ْم َل��ْم َي�ْصَمُع��وا اهلَل �ُصْبَحاَنُه َيُقوُل: {تِل

ُمتَِّقنَي}]القصص:83[، َبَلى! َواهلل 
ْ
َساًدا َوالَعاقَِبُة لِل

َ
وًّا ف الْرِض َوالَ ف

ُ
يُريُدوَن ُعل

ْنَي��ا  في اأَْعُيِنهْم، َوَراَقُه��ْم ِزْبِرُجَها ! اأََما  ُهْم َحِلَيَت الدُّ َلَق��ْد �َصِمُعوَها َوَوَعْوَه��ا، َولِكنَّ
ِة ِبُوُجوِد  ِر، َوِقَي��اُم الُحجَّ وُر الَحا�صِ �َصَمَة، َل��ْواَل ُح�صُ َة، َوَبَراأَ النَّ َوالَّ��ِذي َفَل��َق الَحبَّ
ِة  َظاِل�ٍم، َوال �َصَغِب  َمْظُلوٍم،  وا  َعَلى ِكظَّ ِر، َوَما اأََخَذ اهلُل َعَلى الُعَلَماِء اأَاّل ُيَقارُّ ا�صِ النَّ
ِله��ا، َوالأَلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم هِذِه  وَّ اَلأَلَقْي��ُت َحْبَلَه��ا َعَلى َغاِرِبَها، َوَل�َصَقْيُت اآِخَرَها ِبَكاأْ�ِس اأَ

اأَْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنٍز !«.
قال���و�: وق���ام �إِليه رجل من �أهل �ل�سو�د  عن���د بلوغه �إلى هذ� �لمو�سع من خطبته، 
فناول���ه  كتاًب���ا، فاأقب���ل ينظ���ر في���ه، فلّما فرغ م���ن قر�ءته قال ل���ه �بن عبا����ش: يا �أمير 
���َردت َمقالتَك  من حيث �أَف�سيَت ! َفَقاَل ›علي���ه �ل�سام‹: َهْيَهاَت َيا  �لموؤمني���ن، ل���و �طَّ
ْت ! قال �بن عبا�ش: فو�هلل ما �أَ�سفت على كام  ْبَن َعبَّا�ش! ِتْلَك �ِسْق�ِسَقٌة  َهَدَرْت  ُثمَّ َقرَّ
�سف���ي على ذلك �ل���كام �أَلَّ يكون �أمير �لموؤمنين›علي���ه �ل�سام‹ بلغ منه حيث  ق���ّط كاأَ

�أر�د. 
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وهك���ذ� جرب���ت �لأم���ة ولًيّا لأمرها غي���ر من �خت���اره �هلل ور�سوله، �إل �أنه���ا وبعد �أن 
ذ�ق���ت وب���ال �أمره���ا وجنت ثم���رة �بتعادها ع���ن قرين �لق���ر�آن ها هي تعود م���رة �أخرى 
�إل���ى �ل�سخ����ش �لذي هو محط �إجال و�إكبار �لنا����ش جميًعا �لذي لم ولن تكون بيعته 
فلتة.. �إنه �لإمام علي )عليه �ل�سام( �ألم يتجهو� �إليه كلهم بعد ما ُقتل عثمان، حتى 
وِطئ���و� �بني���ه �لح�سن و�لح�سي���ن ل�سدة �زدحامهم حوَله؟! �تجه���و� كلهم �إليه من بعد 
ي�بايعون���ه جميًع���ا؛ لأنه ل �أحد ي�سك في �أن علي بن �أبي طالب لي�ش �أهًا للولية و�أن 

بيده �لحلول �لتي �ستنقذ �لأمة مما قد و�سلت �إليه.
كان���ت �سح���وة متاأخ���رة �سح���وة ولكن بع���د تلك �لم���دة �لطويلة، بعدم���ا يقرب من 
م���ت بد�ئل �أخرى  خم�س���ة وع�سري���ن عاًم���ا بع���د �أن تغيرت �لأمة وتغي���رت �لنفو�ش وُقدِّ

لاأمة و�ختلطت �لأمور و�لمفاهيم.
وهك���ذ� تحت �سغ���ط �لجماهير، و�إلحاح �لو�جب يتولى �لإمام علي )عليه �ل�سام( 
�لخاف���ة، ولك���ن مع وجود فرق �سا�سع على م���ا كان عليه �لو�سع بعد موت ر�سول �لل�ه 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ وبعد مرور تلك �لفترة؛ فالأجو�ء قد تغيرت، و�لنفو�ش 

قد �ألفت �أ�سلوًبا �آخر ين�سجم مع �أهو�ئهم و�أطماعهم.
 تد�فع �لنا�ش �إلى �لإمام ›عليه �ل�سام‹ يبايعونه بالخافة وفي مقدمتهم زعماء 
�لمهاجرين و�لأن�سار، وهم يعلمون باأن �أبا �لح�سن �سيحمل�هم على �لمحجة �لبي�ساء 
مهم���ا كان���ت �لظروف و�لأو�س���اع، وبات �لم�سلمون في �نتظار منه���ج �لإمام في �لحكم 
ومعالجت���ه لاأو�س���اع �ل�ساذة. و�إن كان ل يخفى عليهم �سيرة �لإمام �لتي ما حادت عن 
�لح���ق قي���د �أنمل���ة، وقد قال فيه ر�س���ول �لل�ه ›�سلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹: »علٌيّ مع 

الحق والحق مع علي«.
يق���ول �لدكت���ور �أحم���د محم���ود �سبح���ي �أ�ست���اذ �لفل�سف���ة �لإ�سامية بكلي���ة �لآد�ب 

جامعة �لإ�سكندرية وتحت عنو�ن: وهرٌم �جتماعي مقلوب �أر�د �أن يعدل�ه:
»وكان ل ب���د �أن ينعك����ش ذل���ك عل���ى �لبنيان �لجتماع���ي فقد �أ�سبح ف���ي قمته بنو 
�أمي���ة وه���م من �لطلق���اء �لذين �أ�سلمو� متاأخري���ن، وفي �سفحه �لأن�س���ار �لذين ر�سو� 
�أن تك���ون �لخاف���ة في قري�ش، ثم ر�سو� ب���اأن ت�ستاأثر قري�ش بولية �لأن�سار و�متاك 
�لأر����ش و�لم���ال، ولم ي�ساركهم في �أ�سفل �ل�سل���م �لقت�سادي �إل �ل�سعوب �لمغلوبة من 
�أ�سح���اب �لأقط���ار �لمفتوح���ة، لقد عملو� بن�سيحة ر�سول �لل����ه �أن ي�سبرو� �إذ �سيلقون 
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�أث���رًة حت���ى َي���ِرُدو� عل���يَّ �لحو�ش. هذ� ه���و �لبنيان �لمخت���ل �لذي ورثه علي، ف���اأر�د �أن 
م���ه فا�ستنك���ر علي���ه �سادة قري�ش عزمه عل���ى �لإ�ساح، بينما �لت���ف حول�ه �لأن�سار  يقوِّ
و�لم�ست�سعفون في �لأر�ش ومن �آثرو� دينهم على دنياهم. وما ع�سى �أن يكون �لأمر لو 
��ستقرت هذه �لحال، �إل �أن تكون حال �لدولة �لإ�سامية كحال �سائر �لإمبر�طوريات 
حي���ث �لحك���م للق���وة وحي���ث يت�سل���ط �لغالب���ون عل���ى �لمغلوبي���ن ويغت�سب���ون �أر�سهم 

وي�ستعمرون خططهم«.
م���ه يق���ول: »ولم يك���ن �لو�سع  وتح���ت عن���و�ن: وو�س���ٌع �سيا�س���ٌيّ مع���وج �أر�د �أن يقوَّ
�ل�سيا�س���ي باأق���ل خل���ًا �إذ كان ولة �لأم�سار في عهد عثمان- وه���م �سبب �لفتنة وثورة 
�لنا����ش- م���ن �أقاربه حتى �أ�سبحت �لع�سبية �سافرة، ومن ثم فقد عمل علٌيّ منذ �ليوم 

�لأول لخافته على ح�سم م�ساألة �لولة في غير هو�دة)1(«.
وف���ي �لي���وم �لثان���ي م���ن �لبيع���ة �أُعل���ن ب���اأن �لإم���ام �سيخط���ب ف���ي �لنا����ش ويب�سط 
منهاج���ه.. و�س���اق �لم�سج���د بالم�سلمين وه���د�أت �لأ�سو�ت، و�عتلى عل���ٌيّ �لمنبر وقال 

بعد �أن حمد �لل�ه و�أثنى عليه:
»اأيه��ا النا�س اإنم��ا اأنا رجٌل منكم لي ما لكم وعليَّ ما عليكم واإني حاملكم على 
منهج نبيكم ومنفٌذ فيكم ما اأُِمْرُت به. اأال اإن كل قطيعٍة اأقطعها عثمان، وكل ماٍل 
اأعط��اه م��ن مال الل�ه فهو مردود في بيت المال.. ف��اإن الحق ال يبطل�ه �صيٌء، ولو 
ج به الن�صاء وملكت االإماء، وفرق ف��ي البلدان لرددته، فاإن في  وجدت��ه ق��د ُتُزوِّ

العدل �صعة، ومن �صاق عليه الحق فالجور عليه اأ�صيق.
اأيها النا�س: اأال ال يقولن رجاٌل منكم غًدا قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار 
وفج��روا االأنهار، وركب��وا الخيل، واتخ��ذوا الو�صائف المرقق��ة- اإذا منعتهم ما 
كان��وا يخو�ص��ون في��ه واأ�صرتهم اإل��ى حقوقهم الت��ي يعلمون-: حرمن��ا ابن اأبي 

طالب حقوقنا..
اأال واأيما رجٍل من المهاجرين من اأ�صحاب ر�صول الل�ه يرى اأن الف�صل ل�ه على 

�صواه ب�صحبته فاإن الف�صل غًدا عند الل�ه وثوابه واأجره على الل�ه..
اأال واأيم��ا رج��ٍل ا�صتج��اب لل���ه ور�صول�ه ف�صدق ملتن��ا ودخل دينن��ا وا�صتقبل 

))(  الزيدية، �س6).
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قبلتن��ا فق��د ا�صتوجب حق��وق االإ�صالم وح��دوده. فاأنتم عباد الل���ه، والمال مال 
الل���ه يق�صم بينك��م بال�صوية، وال ف�صل فيه الأحٍد على اأح��د وللمتقين عند الل�ه 

اأح�صن الجزاء...«.
وهك���ذ� ر�س���م �لإم���ام �لخط���وط �لعري�س���ة ف���ي �سيا�ست���ه �لمالي���ة ف���ي �لحك���م هذه 
�ل�سيا�سة �لتي �أطاحت ومزقت �لنفو�ش �لج�سعة �لمري�سة �لتي كانت تتاعب باأمو�ل 
�لم�سلمي���ن فكان���ت كافي���ة �أن تنبذ ه���ذه �ل�سيا�سة تل���ك �لفئة، وتجعل�ها ف���ي وجه �إمام 
�لح���ق و�لم�س���او�ة.. �إنها �سيا�سة قائمة على �لعد�ل���ة �لمتكافئة �لتي يتعاي�ش في ظل�ها 

�لم�سلمون �سو�ًء ب�سو�ء.
وعندما طلب منه �لتخفيف في �سيا�سته �لمالية �أجاب: 

»اأتاأمرونن��ي اأن اأطل��ب الن�صر بالجور في من وليِّت عليه؟ والل�ه لو كان المال 
ي��ت بينهم فكيف والمال مال الل���ه.. اأال واإن اإعطاء المال في غير حقه  ل��ي ل�صوَّ

تبذيٌر واإ�صراف وهو يرفع �صاحبه في الدنيا وي�صعه في االآخرة«.)1(

حال الأمة التي قادها الإمام علي ›عليه ال�صلم‹
عندم���ا �أق�س���ي علي ›عليه �ل�سام‹ و�أق�س���ي معه �لقر�آن قدمت �لبد�ئل �لمغلوطة 
� �إلى درجة �أنه غاب عن �لأمة كيف كان ي�سلي ر�سول �هلل ›�سلو�ت  �إلى درجة رهيبة جدًّ
�هلل علي���ه و�آل���ه‹ كم���ا �أك���د ذل���ك مطرف بن عب���د �هلل وهو يبين حج���م ما كانت قد 
و�سلت �إليه �لأمة حيث قال: »�سليت �أنا وعمر�ن بن ح�سين خلف علي بن �أبي طالب 
›عليه �ل�سام‹ فلما �ن�سرفنا �أخذ عمر�ن بن ح�سين بيدي فقال: لقد �سلى �ساة 
محمد ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ولقد ذكرني �ساة محمد ›�سلو�ت �هلل عليه‹«.
ولذل���ك تحول���ت �ل�ساح���ة �إل���ى �ساحة ل تقب���ل بالعظماء ب���ل تقتلهم ه���ذه �ل�ساحة 
وهذه �لأمة �لتي هي �سحية لما ح�سل من تغير و�نحر�ف خال �لفترة �لما�سية هي 
�ل�ساحة وهي �لأمة �لتي ورثها �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ وعانى منها �لأمّرين؛ وقد 
�أ�س���ار ه���و ›عليه �ل�سام‹ �إلى ف�ساد �لو�سعية عندم���ا �ألحو� عليه باأن ينه�ش ويتحرك 
و�قتحمو� عليه د�ره لبيعته، �أكد لهم باأن �لأمور لم تعد كما كانت عليه في عهد ر�سول 

))(  نهج البالغة ) �س )8).
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�هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه و�آله‹ وبعد وفاته ومما ق���ال: »َدُعوِني َواْلَتِم�ُصوا َغْيِري َفاإِنَّا 
ْلَواٌن اَل َتُقوُم َلُه اْلُقُل��وُب َواَل َتْثُبُت َعَلْيِه اْلُعُقوُل َواإِنَّ  ُم�ْصَتْقِبُل��وَن اأَْمًرا َلُه ُوُجوٌه َواأَ
��ي اإِْن اأََجْبُتُكْم َرِكْبُت ِبُكْم َما  َرْت. َواْعَلُموا اأَنِّ َة َقْد َتَنكَّ َغاَمْت َواْلَمَحجَّ ااْلآَف��اَق َقْد اأَ

ِغ اإَِلى َقْوِل اْلَقاِئِل َوَعْتِب اْلَعاِتِب«)1(. اأَْعَلُم َوَلْم اأُ�صْ
ْق�ِسقيَّة( كي���ف لخ�ش �لو�سعية �ل�سابقة لاأمة،  وق���د ر�أينا من خال ُخطبته )�ل�سِّ
وكي���ف �س���ارت �لأمور بعد مقت���ل عثمان؛ فرغم �جماع �لأمة عل���ى بيعة �لإمام عليٍّ – 
عليه �ل�سام- �إل �أنه عندما نه�ش بالأمر في تلك �لمرحلة �ُسِهَرْت �ل�سيوُف في وجه 
دولت���ه �لعادل���ة، و�ُسِفكْت �لدم���اء، و�أزهقْت �لنفو�ش، ود�رت رح���ى �لحرب �أكثر من مرة 

على �أيدي فئات كانت قد �آثرْت �لحياة �لدنيا على �لآخرة. 
لقد و�سلْت �لأمة �إلى م�ستوى خطير، تمثل في �لتمرد على قرين �لقر�آن، وخدين 
�لحق، وباب مدينة �لعلم، ِمْن قبل �لناكثين في معركة �لجمل، ثم من قبل �لمارقين 

في معركة �لنهرو�ن، ثم من قبل �لقا�سطين �لفا�سقين في معركة �سّفين. 

واقعة الجمل
و�أزَّت �لعا�سفة في وجه �لإمام �أمير �لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ وثارت كالحًة عاتية 

وكاأنها تريد �أن تجتث عهد �لإمام وتطيح بحكمه. 
فكانت �لمو�جهة �لع�سكرية �لأولى بين �لإمام �لخليفة �ل�س�رعي و�لمنتخب، وبين 
�لناكثي���ن بقي���ادة �لأقطاب �لثاث���ة: عائ�سة، وطلحة، و�لزبي���ر؛ وذلك لأخذ �لخافة 

من علي بالقوة.
وحاول �لإمام بكل ما ي�ستطيع حقن �لدماء ولكن دون جدوى. وعلى �أر�ش �لب�سرة 

دقت طبول �لحرب �إيذ�ًنا بها. 
و�نبلج �ل�سبح بثوٍب كا�سف.. وقد ��سطف فيه �لجي�سان لخو�ش �لمعركة.

وكانت �أحقية �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ و��سحة كال�سم�ش لكل من يوجد في قلبه 
ذرٌة من �إيمان �أو �سعور بالحق و�لعدل و�لإن�ساف.

ينقل �لدكتور طه ح�سين �لأديب و�لكاتب �لم�سري �ل�سهير في كتابه )علي وبنوه( 
))(  ج ) �س )6))(.
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خب���ر �لرج���ل �لذي تردد في يوم �لجمل في �أمر عل���ٍيّ ›عليه �ل�سام‹ وطلحة و�لزبير 
وعائ�س���ة، يق���ول ف���ي نف�س���ه: كيف يمك���ن �أن يك���ون مثل طلح���ة و�لزبي���ر وعائ�سة على 
�لخط���اأ؟! و�س���كا �سكه ذلك �إلى �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ و�ساأل����ه: �أيمكن �أن يجتمع 

�لزبير وطلحة وعائ�سة على باطل؟
فقال ›عليه �ل�سام‹: »اإنك لملبو�ٌس عليك اإن الحق والباطل ال يعرفان باأقدار 

الرجال، اإعرف الحق تعرف اأهل�ه، واعرف الباطل تعرف اأهل�ه«.
وبعد �أن ينقل �لدكتور هذه �لكلمات عن �لإمام علٍيّ ›عليه �ل�سام‹ يقول: 

»ما �أعرف جو�ًبا �أروع من هذ� �لجو�ب �لذي ل يع�سم من �لخطاأ �أحًد� مهما تكن 
منزلت���ه، ول يحتكر �لحق لأح���د مهما تكن مكانته، بعد �أن �سكت �لوحي و�نقطع خبر 

�ل�سماء«)1(.
ينق���ل �لم���وؤرخ �لم�سع���ودي �س���ورة للموك���ب �لع�سك���ري �ل���ذي كان يتقدم���ه �أمي���ر 
�لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ في معركة �لجمل- و�لذي يظهر �أن �لحق في جانب �لإمام 
عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ في �أن�سع �سورة لم���ن ل يعرفون مكانة �لإمام؛ لما كان يحتويه 

مع�سكره من عظماء وف�ساء- فيقول:
لم���ا قدم علٌيّ ›عليه �ل�س���ام‹ �لب�سرة دخل مما يلي �لطف فاأتى �لز�وية فخرجت 
�أنظ���ر �إلي���ه ف���ورد موكٌب في نحو �ألف فار����ش يتقدمهم فار�ٌش على فر����ٍش �أ�سهب عليه 
قلن�س���وة وثي���اب بي�ش متقلٌد �سيًفا ومعه ر�ية و�إذ� تيجان �لقوم �لأغلب عليها �لبيا�ش 
و�ل�سف���رة مدججي���ن ف���ي �لحدي���د و�ل�ساح، فقل���ت: من ه���ذ�؟ فقيل: هذ� �أب���و �أيوب 
�لأن�ساري �ساحب ر�سول �لل�ه ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ وهوؤلء �لأن�سار وغيرهم.
ث���م تاه���م فار�ٌش عليه عمامٌة �سفر�ء وثياٌب بي�ش متقلٌد �سيًفا متنكٌب قو�ًسا معه 
ر�ي���ة عل���ى فر����ش �أ�سقر ف���ي نحو �ألف فار�ش، فقل���ت: من هذ�؟ فقيل: ه���ذ� خزيمة بن 

ثابت ذو �ل�سهادتين.
ثم مر بنا فار�ٌش �آخر على فر�ٍش كميت)2( معتٌمّ بعمامة �سفر�ء من تحتها قلن�سوة 
بي�س���اء وعلي���ه قباٌء)3( �أبي�ش م�سقول، متقلٌد �سيًفا متنك���ٌب قو�ًسا في نحو �ألف فار�ش 

))(  في رحاب نهج البالغة، المرت�سى المطهري �س)).
))(  ما كان لونه بين الأ�سود والأحمر.

))(  القباء: ثوب يلب�س فوق الثياب.
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من �لنا�ش ومعه ر�يٌة، فقلت: من هذ�؟ فقيل لي: �أبو قتادة بن ربعي.
ثم مر بنا فار�ٌش �آخر على فر�ٍش �أ�سهب عليه ثياب بي�ش وعمامة �سود�ء قد �سدل�ها 
م���ن بي���ن يدي���ه وم���ن خلفه، �سدي���د �لأدم���ة، عليه �سكين���ة ووق���ار، ر�فع �سوت���ه بقر�ءة 
�لق���ر�آن، متقل���ٌد �سيًف���ا، متنك���ٌب قو�ًسا، مع���ه ر�ية بي�ساء ف���ي �ألٍف م���ن �لنا�ش مختلفي 
�لتيجان، حول�ه م�سيخة وكهول و�سباب كاأنما قد �أوقفو� للح�ساب قد �أثر �ل�سجود في 

جباههم فقلت: من هذ�؟ 
فقيل: عمار بن يا�سر في عدة من �ل�سحابة من �لمهاجرين و�لأن�سار و�أبنائهم.

 ث���م م���رَّ بنا فار�ش على فر����ش �أ�سقر عليه ثياب بي�ش وقلن�سوة بي�ساء وعمامة �سفر�ء 
متنك���ب قو�ًس���ا، متقل���ًد� �سيًف���ا، تخط رجاه ف���ي �لأر�ش ف���ي �ألف فار����ش �لغالب على 

تيجانهم �ل�سفرة و�لبيا�ش معه ر�ية �سفر�ء.قلت: من هذ�؟ 
قي���ل: ه���ذ� قي�����ش ب���ن �س�ع����د بن عب���ادة في ع���دة م���ن �لأن�س���ار و�أبنائه���م وغيرهم من 

قحطان.
 ثم مرَّ بنا فار�ش على فر�ٍش �أ�سهل ما ر�أينا �أح�سن منه عليه ثياٌب بي�ش وعمامة �سود�ء 
ق���د �سدل�ه���ا م���ن بين يديه بل���و�ء. قلت: من هذ�؟ قي���ل: هو عبد �لل�ه ب���ن �لعبا�ش في 

وفده وعدة من �أ�سحاب ر�سول �لل�ه ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹.
 ثم تاه موكٌب �آخر فيه فار�ش �أ�سبه �لنا�ش بالأولين. قلت: من هذ�؟.

 قيل: عبيد �لل�ه بن �لعبا�ش. 
ثم تاه موكٌب �آخر فيه فار�ش �أ�سبه �لنا�ش بالأولين. قلت: من هذ�؟.

قيل: قثم بن �لعبا�ش، �أو معبد بن �لعبا�ش.
ا و��ستبكت �لرماح.  ثم �أقبلت �لمو�كب و�لر�يات يقدم بع�سها بع�سً

 ث���م ورد موك���ٌب فيه خلٌق م���ن �لنا�ش عليه �ل�ساح و�لحدي���د مختلفو �لر�يات، في 
�أول����ه ر�ي���ة كبيرة، يقدمهم رجل كاأنما ك�سر وُجبر)1( نظره �إلى �لأر�ش �أكثر من نظره 
�إل���ى ف���وق، كاأنما على روؤو�سهم �لطير، وعن يمينه �ساٌبّ ح�سن �لوجه وعن ي�ساره �ساب 

ح�سن �لوجه، وبين يديه �ساب مثل�هما.

))(  وه���ذه �سفة رجل �سديد ال�ساعدين وكذلك تخبر العرب في و�سفها اإذا اأخبرت عن الرجل اأنه ك�سر  
وجبر.
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 قلت: من هوؤلء؟ قيل: هذ� علي بن �أبي طالب، وهذ� �لح�سن و�لح�سين عن يمينه 
و�سمال����ه وه���ذ� محمد بن �لحنفية بي���ن يديه معه �لر�ية �لعظم���ى، وهذ� �لذي خلفه 
عب���د �لل����ه بن جعفر بن �أبي طالب، وهوؤلء ول���د عقيل وغيرهم من فتيان بني ها�سم، 

وهوؤلء �لم�سائخ هم �أهل بدر من �لمهاجرين و�لأن�سار. 
ر خديه على  ف�سارو� حتى نزلو� �لمو�سع �لمعروف بالز�وية ف�سلى �أربع ركعات وعفَّ
�لت���ر�ب وق���د خالط ذلك دموعه، ثم رفع يدي���ه يدعو: �لل�هم رب �ل�سمو�ت وما �أ�سلت، 
و�لأر�سي���ن وم���ا �أقلت، ورب �لعر����ش �لعظيم، هذه �لب�سرة، �أ�ساأل���ك من خيرها، و�أعوذ 
ب���ك م���ن �سرها، �لل�ه���م �أنزلنا فيها خي���ر منزل و�أنت خي���ر �لمنزلين، �لل�ه���م �إن هوؤلء 

�لقوم قد خلعو� طاعتي وبغو� عليَّ ونكثو� بيعتي، �لل�هم �حقن دماء �لم�سلمين)1(.
وعلى �أر�ش �لمعركة ��ستبكت �ل�سيوف وحمي �لوطي�ش، و�قتتل �لنا�ش قتاًل �سديًد� 
وتمر �ساعات �لحرب عنيفة تح�سد �لروؤو�ش وتزهق �لأرو�ح، ل رحمة فيها ول هو�دة، 
وُيقت���ل طلحة ب�سهم رفيقه ف���ي �لمعركة مرو�ن بن �لحكم �أخًذ� بثاأر عثمان قائًا: ل 

�أطلب ثاأر عثمان بعد �ليوم! �إن دم عثمان عند هذ�…
ويه���رب �لزبي���ر من �لمعركة، وت�سق���ط عائ�سة من على جمل�ها بع���د �أن تخلى عنها 

غلمان بني �أمية من كانو� يحيطون بجملها.

الفـئة الـباغية
�لمطالب���ة ب���دم عثمان باٌء �ن�سب على �لم�سلمين بالأم�ش تاألبو� جميًعا على قتل 
عثم���ان وحرب���ه، و�لي���وم يذرف���ون �لدموع علي���ه ويطالبون بدم���ه. وما �س���اأن علٍيّ ودم 
عثم���ان؟! فالذي���ن يطالب���ون بدم���ه هم �لذي���ن قتل���وه، �أو خذلوه عن عم���د، ولقد كان 

عمرو بن �لعا�ش يقول: )و�لل�ه �إني كنت لألقى �لر�عي فاأحر�سه على عثمان()2(.
 وهك���ذ� ب���د�أ �ب���ن �آكل���ة �لأكباد معاوي���ة بن �أبي �سفي���ان من حيث �نته���ت في معركة 

�لجمل مطالًبا بدم عثمان.

))(  مروج الذهب )/68).
))(  عبقرية الإمام علي �س )).
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ومع �لأيام �أ�سبح دم عثمان �سعاًر� يتذرع به معار�سو �لإمام ولفتة �سارخة يحمل�ها 
مناوئوه للتاأليب عليه و�لت�سدي لحكمه و�لإطاحة به.

وقمي����ش عثم���ان �تخذ من���ه معاوية مبرًر� لإع���ان �لحرب على �لإم���ام و�لو�سول 
�إل���ى �ل�سلط���ة وعندما و�سل معاوية �إلى �ل�سلط���ة وتحققت �أطماعه �سقط هذ� �ل�سعار 

و�ختفى.
وموقف �لأمويين من بني ها�سم معروف وو��سح منذ �سروق �لإ�سام، فهو �سر�ع 

بين �لحق و�لباطل.
عليٌّ يمثل جانب �لحق وفي وجهه م�سحة �لر�سالة و�سخ�سيته �متد�د لر�سول �لل�ه 

�آله‹ »علٌي مني واأنا منه«. وعلى  عليه  �هلل  ›�سلو�ت 
ومعاوية يمثل جانب �لباطل، يمثل �أحقاد قري�ش و�سغائنها �لتي ما فتئت تتحين 

�لفر�ش لتنال من �لإ�سام. ثار�ت بدٍر وحنين و�لأحز�ب.
يق���ول �ل�سي���د �لعال���م ب���در �لدي���ن �لحوث���ي - رحم���ة �هلل علي���ه - ف���ي كتاب���ه �إر�ساد 

�لطالب:
»ولم���ا قتل عثمان رجع �لنا����ش �إلى علي›عليه �ل�سام‹ وبايع���ه بقايا �لمهاجرين 
و�لأن�س���ار �لذي���ن كان���و� بمدين���ة ر�سول �هلل ›�سل���ى �هلل عليه وعل���ى �آله و�سل���م‹ �إل �أن 
يك���ون ع���دد ي�سير تاأخ���رو� كابن عمر و�سعد ب���ن �أبي وقا�ش وكان عل���ي ›عليه �ل�سام‹ 
ه���و �لمنظ���ور �إليه لهذ� �ل�ساأن لما قدمناه ولكونه �سفوة قري�ش �إن كان �لأمر لقري�ش 
و�سف���وة �لمهاجري���ن منه���م �إن كان �لأم���ر للمهاجرين من قري�ش و�سف���وة �ل�سحابة 

و�سفوة �لقر�بة وعظيم �لأمة وعبقريها.
 ولك���ن بن���ي �أمية ��ستغلو� �لدعاي���ة �لتي ذكرنا فطلبو� �لملك وق���ام معاوية لحرب 
عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ با�سم �لطل���ب بثاأر عثمان وقد كان علي ›علي���ه �ل�سام‹ بريًئا ل 
�سك في بر�ءته وقد عر�ش لمعاوية �أن يدخل معاوية في طاعته ويحاكمهم �إلى علي 
›عليه �ل�سام‹ ويحكم علي ›عليه �ل�سام‹ بينهم بكتاب �هلل؛ لأنه لم يكن من �لحق 
قتله���م ب���دون محاكمة كما يطلب معاوية قتلهم على كل حال وعلي ›عليه �ل�سام‹ ل 
ي���رى ذل���ك؛ لأن له���م في قتله حجة ت�سق���ط عنهم �لق�سا�ش في ظاه���ر �لأمر؛ لأنهم 
قتل���وه نهًي���ا عن �لمنكر ودفاًعا ع���ن �أنف�سهم حيث ظهر �أنه قد ع���زم هو �أو من يطيعه 
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عثم���ان م���ن �ل���وزر�ء على قتلهم و�عتقدو� �أنه ل ينقذهم م���ن ذلك �إل قتل عثمان فلم 
يكن يجب عند �أمير �لموؤمنين �لتعر�ش لهم و�لحال هذه و�إن كان يرى لولي �لدم لو 
طل���ب �لمحاكم���ة �إلى عل���ي ›عليه �ل�سام‹ �أن يحاكمهم حت���ى يدلي كل من �لطرفين 
بحجت���ه ث���م يحكم بينهم بالحق وق���د كان يجب على �لأمويين وغيره���م �لرجوع �إلى 
حك���م عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ لأن���ه �أق�س���ى �لأم���ة و�أعلمها بكت���اب �هلل و�سن���ة ر�سول �هلل 
يكن لهم �أن يرجعو� �إلى �لقتال دون �لرد �إلى �هلل  �آله‹ ولم  وعلى  عليه  �هلل  ›�سلو�ت 
 
ْ
ِطيُعوا

َ
 اهلَل وَأ

ْ
ِطيُعوا

َ
 أ

ْ
ِيَن آَمُنوا

َّ
يَُّها ال

َ
و�لر�سول كما �أمر �هلل تعالى في قوله: {يَا أ

 اهللِ َوالرَُّسوِل إِن 
َ

وهُ إِل ُردُّ
َ
ٍء ف إِن َتَنازَْعُتْم ِف َشْ

َ
ْمِر ِمنُكْم ف

َ
ْوِل ال

ُ
الرَُّسوَل وَأ

وِيال}]النساء:59[.«
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َْوِم اآلِخِر َذلَِك َخرْيٌ وَأ نُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوالْ

ُ
ك

وقعة �صفين
م���ا بي���ن �أعال���ي �لعر�ق وب���اد �ل�سام تقع �سفين، تل���ك �لبلدة لتي خلده���ا �لتاريخ، 

وخلدت هي تاريًخا ظاهًر� في حياة �لأمة �لإ�سامية... 
تل���ك �لح���رب �لتي ��ستنف���دت من تاريخ �لدم �لمهر�ق مائة ي���وم وع�سرة �أيام، بلغت 
فيها �لوقائع ت�سعين وقعة فيما يذكر �لموؤرخون، وقتل فيها �لكثير من �لطرفين)1(. 
فما كاد �لإمام علي )عليه �ل�سام( و�أ�سحابه ينزلون عن خيولهم بعد �أن خمدت فتنة 
�لناكثي���ن ف���ي وقعة �لجم���ل )عام )3 من �لهجرة( حتى �عتلوه���ا مرة �أخرى في حرب 

�سفين لخم�ش م�سين من �سو�ل من �ل�سنة نف�سها.
مجزرة رهيبة، فجائع، �سياع حق، باطل يريد �أن يتغلب، مكر، غدر، تزوير، خدعة، 

هذه زبدة �سفين..
�نتهت حرب �لجمل في �لب�سرة بانت�سار �أمير �لموؤمنين علي )عليه �ل�سام( رجع 
�إل���ى �لكوفة مظف���ًر�، ليبني �لدول���ة �لإ�سامية دولة �لحق و�لعد�ل���ة، ليقيم �لحدود، 
لتطمئن �لنفو�ش، ليورق �لعود وتخ�سر �لأر�ش �لياب�سة، وينعم �لم�سلم بورٍع وتقوى.
لم يرق ذلك لمعاوية بن �أبي �سفيان وهو �لأمير �لمدلل من قبل �لخافة �ل�سابقة، 
فق���د ع���رف �أن رياح �لتغيير �سوف تع�سف باأحام���ه �لجاهلية، و�أن يد �لحق و�لعد�لة 

))(  مروج الذهب)/)6).
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�ستطال���ه وه���و بال�س���ام؛ لذلك �أغرق �ل�س���ام بالمال، و�أغر�ها بغير �لم���ال، وبكل و�سيلة 
ممكنة لديه وقادهم �إلى نز�ع م�سلح مع �أمير �لموؤمنين )عليه �ل�سام(، و�سي ر�سول 

�هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(.
ول���و �حتم���ل معاوي���ة �أن �لإمام �سيبقيه عل���ى بذخه، ويقره على �إ�سر�ف���ه، لما �أعلن 
�لتم���رد و�لع�سي���ان، ويعل���م كل �لعل���م �أن �لإم���ام ل يد�ه���ن ف���ي دين���ه ول يق���ر �لظل���م 
و�ل�ستبد�د، فكيف يقر معاوية في �لحكم وهو يعلم �أنه فا�سق فاجر، ل و�قعية له ول 

حريجة له في �لدين.
يق���ول �ل�سي���د ح�سين ب���در �لدين �لحوثي ر�س���و�ن �هلل عليه ف���ي )درو�ش من وحي 

عا�سور�ء(:
وهكذ� �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ عندما �آلت �لخافة �إليه كان �أمامه عقبة كوؤوًد�، 
ه���ي  معاوي���ة في �ل�سام. كان �أول ق���ر�ر �تخذه �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ هو �أنه يجب 
ع���زل ه���ذ� �لرج���ل ول يمكن �أن يبق���ى دقيقة و�حدة في ظل حك���م علي، يحكم منطقة 

كال�سام با�سم علي، وبا�سم �لإ�سام.
ا ›علي���ه �ل�سام‹ باأنه لي�ش �لآن وق���ت �أن تتخذ مثل هذ�  �لبع����ش ن�س���ح �لإم���ام علًيّ
�لق���ر�ر، معاوي���ة ق���د تمك���ن في �ل�س���ام، �نتظر حت���ى تتمك���ن خافتك ث���م باإمكانك �أن 
تعزل���ه. يب���دو هذ� عند من يفهمون �سطحي���ة �ل�سيا�سة، وعند من ل ي�سل فهمهم �إلى 
�لدرج���ة �لمطلوب���ة بالن�سبة لاآثار �ل�سيئة، و�لعو�ق���ب �لوخيمة لأن يتولى مثل ذلك 

ُغَرت، على رقاب �لم�سلمين، كمعاوية.  �لرجل على منطقة َكُبَرت �أو �سَ
تب���دو ه���ذه فك���رًة �سحيحًة: َدْع���ُه حتى تتمكن، ث���م باإمكانك �أن تغي���ره بعد. �لإمام 
ْنُت ُمتَِّخَذ 

ُ
عل���ي ›عليه �ل�سام‹ قال: ل يمك���ن. و��ست�سهد بقول �هلل تعالى: {َوَما ك

��نَي َعُضًدا}]الكهف: 51[ عوًن���ا وم�ساعًد�؛ لأن من تعينه و�لًي���ا على منطقة، �أو 
ِّ
ُمِضل

ْ
ال

ه و�لًي���ا عل���ى منطق���ة ما، يعن���ي ذلك �أن���ك �تخذته �ساع���ًد� وع�سًد�، يق���وم بتنفيذ  تق���رُّ
�لمهام �لتي هي من م�سوؤوليتك �أمام تلك �لمنطقة �أو تلك.

  �لإم���ام عل���ي لم يقّر معاوية و�لًي���ا على �ل�سام، وعندما ��ست�سه���د بقول �هلل تعالى: 
نَي َعُضًدا}]الكهف: 51[ �إن معاوية رجل م�سل، ي�سل �أمة، 

ِّ
ُمِضل

ْ
ْنُت ُمتَِّخَذ ال

ُ
{َوَما ك

���ل �أم���ة بع���د �أن جاء هدي �هلل، بعد �أن جاء نور �لق���ر�آن، بعد �أن بعث �هلل  ومعن���ى �أن ُت�سِ
محم���ًد� ›�سل���و�ت �هلل و�سام���ه علي���ه‹ م���اذ� يك���ون �إ�سال���ك؟ ه���ل يك���ون �إل �سرًف���ا 
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لاأمة عن �لقر�آن، �سرًفا لاأمة عن محمد، �سرًفا لاأمة عن دين �هلل، عن �لإ�سام، 
عن هدي �هلل.

�إن معاوي���ة م�سل، وقد بق���ي فترة طويلة على ُبعٍد من عا�سمة �لدولة �لإ�سامية، 
�أ�س���ل �أم���ة باأ�سره���ا، �أقام لنف�س���ه دولة في ظل �لخاف���ة �لإ�سامي���ة.. وعندما ح�سل 
�ل�س���ر�ع بي���ن �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ وبي���ن معاوي���ة وج���اءت معرك���ة )�سفين( 
��ستط���اع معاوي���ة �أن يح�س���د جي�ًسا كثير �لعدد و�لعدة �أكثر م���ن جي�ش �لخليفة نف�سه! 
�أكثر عدًد� و�أقوى عدة من جي�ش �لخليفة نف�سه! وكان ذلك �لجي�ش �لذي ح�سده �إلى 

�ساحة )�سفين( مجاميع من تلك �لأمة �لتي �أ�سلها معاوية.
لم���ا �أ�سله���ا معاوي���ة �نطلق���ت تلك �لأم���ة لتقف في �س���ف �لباطل، لتق���ف في وجه 
�لحق، لتقف في وجه �لنور، لتقف في وجه �لعد�لة، في وجه �لخير، تقف مع �بن �آكلة 
�لأكب���اد، م���ع �بن �أبي �سفيان، �س���د و�سي ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، �سد 
�أمي���ر �لموؤمني���ن عل���ى بن �أبي طالب، �لذي قال فيه �لر�س���ول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 

�آله‹: »اأنت مني بمن�زلة هارون من مو�صى«.
�إن���ه �ل�س���ال، وم���ا �أخط���ر �ل�س���ال! م���ا �أخط���ر �ل�س���ال! وما �أ�س���و�أ �آث���ار ونتائج 
وعو�ق���ب �ل�س���ال! و م���ا �أف�سع خ�س���ارة �لم�سلين عن���د �هلل! ما �أ�س���د خ�سارتهم! وما 
�أفظع خ�سارتهم في هذه �لدنيا ويوم يلقون �هلل �سبحانه وتعالى، وقد �أ�سلو� عباده!.

�لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ هو يعلم �أن �أخطر �سيء على �لأمة، �أن �أخطر �سيء على 
�لب�سري���ة هو �ل�سال و�لم�سلون؛ لذلك وهو من يعرف و�جب �ل�سلطة في �لإ�سام، 
ويع���رف مهم���ة �لدولة ف���ي �لإ�سام، ويعرف مهم���ة �لخافة �لإ�سامي���ة، يرى �أنه ل 
���ا م�ساًّ عل���ى منطقة في ظ���ل دولته و�إن كان���ت �لنتيجة  يمك���ن بح���ال �أن يق���رَّ �سخ�سً
هي َتْقوي�ش خافته و��ست�سهاده.. كان يقول: »اإن خالفتكم هذه ال ت�صاوي عندي 

ا اأو اأميت باطال«. �صراك نعلي هذا اإال اأن اأقيم حًقّ
لم���اذ�؟ ق���د ي�ستغ���رب �أي �سخ�ش منا عندم���ا ي�سمع كاًما لأمي���ر �لموؤمنين ›عليه 
�لثمن  �أن تزيل معاوية من موقعه حتى لو كان  �أنت حري�ش على  �ل�سام‹ كهذ�... 
ه���و تقوي����ش خافت���ك، �إز�حتك عن ه���ذ� �لمن�س���ب، ��ست�سهادك.! �لإم���ام علي ›عليه 
�ل�سام‹ يرى كل هذ� �سهًا، ول �أن يبقى معاوية دقيقة و�حدة على رقاب �لأمة؛ لأن 
���ا ل���م يكن من �أولئ���ك �لذين يحر�سون عل���ى منا�سبهم، وليكن �لثم���ن هو �لدين،  علًيّ
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وليكن �لثمن هو �لأمة، وم�سالح �لأمة، وم�ستقبل �لأمة، وعزة �لأمة وكر�متها.
�لإم���ام عل���ي يع���رف �أن م���ن يع�س���ق �ل�سلطة، �أن م���ن يع�سق �لمن�سب ه���و نف�سه من 
يمك���ن �أن يبق���ي مث���ل معاوي���ة على �ل�سام، هو نف�س���ه من يمكن �أن يبيع دي���ن �لأمة، �أن 
يبي���ع �لدي���ن �لإ�سامي، هو نف�سه من يمكن �أن يبيع �لأمة باأكملها مقابل �أن ت�سلم له 

وليته، و�أن ي�سلم له كر�سيه ومن�سبه.
وه���ل عان���ت �لأم���ة من ذلك �ليوم �إل���ى �لآن �إل من هذه �لنوعية م���ن �لحاكمين؟! 
ه���ذه �لنوعي���ة �لتي نر�ها ماثلة �أمامنا على طول وعر�ش �لباد �لإ�سامية لما كانو� 
م���ن ه���ذ� �لن���وع �لذي لم يتلق در�ًسا من علي ›عليه �ل�س���ام‹ �لذي كان قدوة يمكن �أن 
يحت���ذي ب���ه م���ن ي�سل �إل���ى �ل�سلطة، ق���دوة لاآباء ف���ي �لتربية، ق���دوة لل�ساطين في 
�لحك���م، قدوة للدعاة في �لدع���وة، قدوة للمعلمين في �لتعليم، قدوة للمجاهدين في 
ميادين �لقتال، قدوة لكل ما يمكن �أن ي�ستلهمه �لإن�سان من خير ومجد وعز. �أولئك 
�لذي���ن ل���م يعي�س���و� ه���ذه �لروحية �لتي عا�سه���ا �لإمام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ في �ليوم 
�لأول م���ن خافت���ه، ف���اأرى �لجمي���ع �أن خافت���ه عن���ده ل ت�س���اوي �س���ر�ك نعل���ه �إذ� لم 

ا ويمت باطًا.  يقم حًقّ
م���ا قيمته���ا �إًذ�؟! م���ا قيمة دولة تحك���م با�سم �لإ�س���ام، ويتربع زعيمه���ا على رقاب 
�لم�سلمي���ن، وعل���ى عر����ش �لبلد �لإ�سام���ي، ثم ل يك���ون همه �أن يحي���ي �لحق ويميت 
�لباط���ل؟!. ل قيم���ة له���ا، لي�ش فقط ل قيمة لها، بل �ستتح���ول قيمتها �إلى �سيء �آخر، 

�ستتحول �لأمور �إلى �أن يكون قيمتها هو �لدين، �إلى �أن يكون قيمتها هو �لأمة.
عندما ن�سمع زعماء �لعرب، زعماء �لم�سلمين كلهم ي�سرعون �إلى �لمو�فقة على �أن 
تك���ون �أمري���كا حليفة، على �أن تكون �أمريكا هي م���ن يتزعم �لحلف لمحاربة ما ي�سمى 
بالإره���اب، وعندم���ا نر�هم جميًعا يعلنون وقوفهم مع �أمريكا في مكافحة ما ي�سمونه 
بالإره���اب؛ لأنه���م جميًعا يع�سقون �ل�سلط���ة؛ لأنهم جميًعا يحر�س���ون على �لبقاء في 
منا�سبه���م مهم���ا كان �لثمن، لكنه���م ل يمكن �أن ي�سرحو� بهذ�، هم يقولون: من �أجل 
�لحفاظ على �لأمن و�ل�ستقر�ر، من �أجل �لحفاظ على م�سلحة �لوطن! �أو يقولون: 
خوًفا من �لع�سا �لغليظة! و�أي ع�سا �أغلظ من ع�سا �هلل، من جهنم، ومن �لخزي في 

�لدنيا؟ هل هناك �أغلظ من هذه �لع�سا؟.
�لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ �أر�د �أن يعلم كل من يمكن �أن ي�سل �إلى موقع �ل�سلطة 
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ف���ي ه���ذه �لأم���ة �أنه ل يج���وز بحال �أن تك���ون ممن يع�س���ق �لمن�سب؛ لأن���ك �إذ� ع�سقت 
�لمن�س���ب �ست�سح���ي بكل �سيء في �سبيل���ه، و�أَلّ تخاف من �سيء �أبًد�، فاإذ� ما خفت من 

غير �هلل ف�سترى كل �سيء مهما كان �سغيًر� �أو كبيًر� يبدو ع�سا غليظة �أمامك.
وهكذ� �جتمعت في �سخ�ش معاوية �سفات توؤهل�ه للوقوف بوجه �لإمام علي ›عليه 
�ل�س���ام‹: فده���اوؤه و�سعة ذكائه وعدم تحرزه من �لدين، �أ�سف �إلى ذلك تو�جد �لمال 
بحوزته هياأت ل�ه مجال �لعمل و�لتحرك دون تحا�ٍش، ومن ور�ئه �لكائدون لاإ�سام.

وقبيل المعركة رجل يطلب مقابلة الإمام 
)وعلى �أر�ش �لمعركة خرج رجل من �أهل �ل�سام ينادي بين �ل�سفين يا �أبا �لح�سن، 

يا علي �أبرز �إلي.
قال: فخرج علٌيّ حتى �إذ� �ختلف �أعناق د�بتيهما بين �ل�سفين.

فق���ال: ي���ا علي �إن لك قدًما في �لإ�سام وهجرة فهل لك من �أمٍر �أعر�سه عليك يكون 
فيه حقن هذه �لدماء وتاأخير هذه �لحروب حتى ترى من ر�أيك؟.

فقال ل�ه علي: وما ذ�ك؟
ق���ال: ترج���ع �إلى عر�قك فنخل���ي بينك وبين �لعر�ق، ونرجع �إل���ى �سامنا فتخلي بيننا 

وبين �سامنا. 
فقال ل�ه علي عليه �ل�سام: لقد عرفت �إنما عر�ست هذ� ن�سيحة و�سفقة ولقد �أهمني 
هذ� �لأمر و�أ�سهرني و�سربت �أنفه وعينيه، فلم �أجد �إل �لقتال، �أو �لكفر بما �أنزل على 
محم���د ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ �إن �لل�ه تبارك وتعالى ل���م ير�ش من �أوليائه �أن 
يع�س���ى ف���ي �لأر�ش وهم �سكوت مذعنون ل ياأم���رون بالمعروف ول ينهون عن �لمنكر 

فوجدت �لقتال �أهون عليَّ من معالجة �لأغال في جهنم()1(.
وكان���ت محاول���ة �لإم���ام �لأخيرة مع معاوي���ة �أن يجنب �لم�سلمي���ن م�ساكل �لحرب 
ويتقابا و�أن يعفا �لفريقان من �لقتال.. ولكن معاوية وهو �لد�هية يعلم م�سبًقا �أنه 

ل قابلية ل�ه على مقابلة �بن �أبي طالب.
يقول �لإمام في معر�ش رده على معاوية: »وقد دعوت اإلى الحرب فدع النا�س 

))(  وقعة �سفين ))).
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جانًب��ا واخرج اإلي، واع��ف الفريقين من القتال لُيعلم اأين��ا المرين))) على قلبه 
والمغطى على ب�صره فاأنا اأبو ح�صن قاتل جدك وخالك واأخيك �صدًخا يوم بدر.. 
وذل��ك ال�صيف معي وبذلك القل��ب األقى عدوي ما ا�صتبدل��ت ديًنا وال ا�صتحدثت 

ا، واإني على المنهاج الذي تركتموه طائعين، ودخلتم فيه مكرهين«)2(. نبًيّ
ويتغافل معاوية عن هذ� �لند�ء وكاأنه ل يعنيه.

ودقت �ساعة �لحرب.. و�لتقى �لجي�سان.. ود�رت رحى �لقتال تح�سد �لروؤو�ش دون 
رحم���ة وه���و�دة، وتخمد �لأنفا�ش، وتهلع �لقلوب.. ول���م ي�سهل ذلك على �لإمام وحاول 
�أن يح�س���م �لأم���ر م���رة �أخرى، فخرج م���ن بين �لع�سك���ر �لمت�سابك حي���ث مقر معاوية 
فوق���ف قبالت���ه ون���اد�ه: »عالم يقتت��ل النا�س وُيقتل��ون؟ اأبرز يا معاوي��ة اإلي ودع 

النا�س فيكون االأمر لمن غلب«.
ند�ٌء طبيعي للغاية، ودعوة �سريحة ل لب�ش فيها ول خفاء، ولكن من �لد�عي ومن 

�لمدعو؟ 
�لد�ع���ي: �أب���و �لح�س���ن و�سيف���ه ذو �لفقار بي���ده، و�لمدع���و: معاوية بن �أب���ي �سفيان 
رج���ل مك���ٍر ل حرب. و�لتفت �أبو يزيد لبطانته وق���د ت�سمرو� حول�ه وعيونهم م�سدودة 
للفار�ش �لذي يتحد�هم فزرع �لرعب في �أعماقهم و�أثار �لرجفة في قلوبهم فارتعدت 
فر�ئ�سه���م، �إنه���م بطانة �سوء موؤلفة من عمرو بن �لعا�ش وب�سر بن �أرطاأة وعبيد �لل�ه 
ب���ن عم���رو وعبد �لرحمن بن خالد و�أ�سر�به���م، وحاول �أن ي�ستطلع ر�أيهم في �لدعوة، 

فرد عليه �بن �لعا�ش بخبث و�سخرية قائًا: لقد �أن�سفك �لرجل فابرز �إليه.
فالت���اع معاوي���ة من �لق���ول وكتمها بنف�سه ثورة مكبوت���ة، ورد عليه بتاأنيب: طمعت 

فيها يا عمرو وهل بارز عليٌّ �أحًد� �إل قتل�ه؟.
ا م���ن رفيقه معاوية فف���ي �لمعركة وقعت   ول���م يك���ن عمرو ب���ن �لعا�ش باأ�سعد حًظّ
عين �أمير �لموؤمنين على �لثعلب �لمكار عمرو بن �لعا�ش و�نق�ش عليه �لإمام كالأ�سد 
�لكا�س���ر وكاد �سي���ف عل���ي �أن ياأكل�ه ل���ول �تقاوؤه ل�سيف علي بك�س���ف �سو�أته؛ مما ��سطر 

علي �أن يدير بوجهه عنه، ففر من بين يديه يجر �لخزي و�لعار.

))(  المرين: المغطى.
))(  نهج البالغة.
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تعال���ت �سح���كات معاوي���ة وه���و يتذكرمنظر عم���رو بن �لعا����ش �أمام عل���ي وقال له 
�ساخًر�: يا عمرو �حمد �هلل و�لإ�ستاه؛ �إذ حالت دون و�سول �سيف علي �إليك! فرد عليه 
عم���رو ب���ن �لعا�ش قائا: يا معاوية �إنه علي لم يبارزه �أحد ويعود �سالًما �أما تتذكر يا 
معاوي���ة ي���وم دعاك علي للبر�ز �أما و�هلل لق���د ر�أيتك وقد مال �سدقاك و�حولت عيناك 

وخرج من �أ�سفلك ما �أكره �أن �أقوله.
ومن �لمو�قف �لعظيمة لاإمام علي ›عليه �ل�سام‹ في �سفين:

بعدم���ا طل���ب �لإمام علي من معاوية �لبر�ز في �سفين ورف�ش معاوية، برز يومئٍذ 
عروة بن د�ود �لدم�سقي فقال: �إن كان معاوية كره مبارزتك يا �أبا �لح�سن فهلم �إلي. 

فتقدم �إليه علٌيّ ›عليه �ل�سام‹.
فقال �أ�سحاب �لإمام له: ذر هذ� �لكلب فاإنه لي�ش عليك بخطر.

فق���ال: و�لل����ه ما معاوية باأغي�ش لي من���ه. دعوني و�إياه، ثم حمل عليه ف�سربه �سربه 
فقطع���ه قطعتي���ن �سقط���ت �إحد�هم���ا يمن���ة و�لأخرى ي�س���رة فارتج �لمع�سك���ر�ن ل�هول 

�ل�سربة.
ث���م ق���ال عل���ي ›عليه �ل�سام‹: �إذهب يا عروة فاأخبر قومك �أما و�لذي بعث محمًد� 

بالحق لقد عاينَت �لنار و�أ�سبحَت من �لنادمين)1(.
›عليه �ل�سام‹ ما ح�سل لحريث مولى معاوية  ومن مو�قف �لبطولة لاإمام علٍيّ
وكان بط���ًا وكان معاوي���ة يفتخ���ر به ويعده لنو�ئب �لدهر.. وكان ق���د �أو�ساه �أن يبرز 
ل���كل �أح���د ما عد� علي بن �أبي طالب…وكان عمرو بن �لعا�ش يخ�سى جانبه فا�ستغل 
غ���رور حري���ث و�أكد ل�ه باأن معاوية ح�سده �أن يحظ���ى ب�سرف �لق�ساء على علي بن �أبي 

طالب و�إل فاإنه قادٌر على ذلك. 
وفي �لمعركة نادى حريث مولى معاوية وكان �سديًد� ذ� باأ�ش فقال: يا علي هل لك 

في �لمبارزة؟ فاأقدم �أبا ح�سن �إذ� �سئت. فاأقبل علٌيّ وهو يقول: 
ن��ح��ن ل��ع��م��ر ال��ل�����ه اأول�����ى ب��ال��ك��ت��ْباأن�����ا ع���ل���ٌيّ واب�����ن ع��ب��د ال��م��ط��ل��ْب 
ك��ذْب  غ��ي��ر  الم�صطفى  ال��ن��ب��يُّ  اأه����ل ال���ل���واِء وال���م���ق���اِم وال��ح��ج��ْب م��ن��ا 

))(  �سفين 8)).
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المنتدْب ن��ح��ن ن�����ص�����رن��اه ع��ل��ى ج���لِّ ال���َع���َرْب  ال��غ��ري��ُر  ال��ع��ب��ُد  اأي��ه��ا  ي��ا 

اأثبْت لنا يا اأيها الكلُب الَكِلْب
ثم خالطه فما �أمهل�ه �أن �سربه �سربة و�حدة فقطعه ن�سفين.

ق���ال ن�س���ر بن مز�ح���م: فجزع معاوي���ة عليه جزًعا �سدي���ًد� وعاتب َعْم���ًر� وقال في 
رثائه:

�صائٌر  وج��ه��ل��ك  تعلم  األ���م  ���ا ل���ل���ف���وار����س ق���اه���ُر ح��ري��ٌث  ب������اأن ع���ل�������يًّ
ف���ار����سٌ  ي����ب����ارزه  ل���م  ��ا  ع��ل�����ًيّ االأظ��اف��ُر واأن  اأق�صدته  اإال  النا�س  م��ن 
فع�صيتني  ح���ازًم���ا  اأم�����ًرا  عاثُر اأم���رت���ك  الن�صح  تقبل  ل��م  اإذ  ف��ج��دك 
ج��م��ٌة  وال����ح����وادث  ع��م��رو  ال��م��ق��ادُر ودالك  وم���ا ج���ّرت عليك  غ����روًرا 
ن�صيُحُه  َع���ْم���ًرا  اأنَّ  ح��ري��ٌث  َم��ْن ال يحاذُر وظ���نَّ  االإن�����ص��اَن  ُي��ه��ِل��ُك  وق��د 

 اأيرك����ب عمرو راأ�ص����ه خ�����وف �صيفه           وي�صل��ى ح����ريٌث اإن���ه لف��راف��������ُر)1(

مواقف عظم�ء ال�شح�بة
اأبو اأيوب االأن�صاري

 �أب���و �أي���وب �لأن�ساري - ر�سو�ن �هلل عليه - ذلك �ل�سحابي �لعظيم قال �أبو �سادق: 
ق���دم �أب���و �أي���وب �لعر�ق فاأهدت ل���ه �لأزد جزوًر� فبعث���و� بها معي فدخل���ت ف�سلمت �إليه 
وقل���ت ل���ه: ق���د �أكرمك �هلل ب�سحب���ة نبيه ونزوله علي���ك فما ل���ي �أر�ك ت�ستقبل �لنا�ش 

تقاتلهم، ت�ستقبل هوؤلء مرة، وهوؤلء مرة؟.
فق���ال: �إن ر�س���ول �هلل )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه(  عهد �إلين���ا �أن نقاتل مع عليٍّ 
�لناكثين فقد قاتلناهم، وعهد �إلينا �أن نقاتل معه �لقا�سطين فهذ� وجهنا �إليهم يعني 

� معاوية و�أ�سحابه � وعهد �إلينا �أن نقاتل مع علي �لمارقين فلم �أرهم بعد)2(.
���ا: �إن �لر�ئ���د ل يك���ذب �أهل���ه: �أمرن���ي ر�س���ول �هلل  وع���ن �أب���ي �أي���وب �لأن�س���اري �أي�سً

))(  الفرافر: الأخرق الأحمق.
))(  الغدير )/)9)، وتاريخ ابن ع�ساكر)/))، وتاريخ ابن كثير )/06)، وكنز العمال 88/6.
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)�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(  بقتال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين مع علي.

اأبو �صعيد الخدري
�أب���و �سعيد �لخ���دري - ر�سو�ن �هلل عليه - قال: �أمرنا ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آله(  بقت���ال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين قلنا: ي���ا ر�سول �هلل �أمرتنا بقتال 

هوؤلء فمع من؟ قال: مع علي بن �أبي طالب)1(.

عبداهلل بن م�صعود
عب���د �هلل ب���ن م�سع���ود - ر�سو�ن �هلل عليه - قال: �أم���ر ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه 

ا بقتال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين. وعلى �آله(علًيّ

عمار بن يا�صر
�أب���و �ليقظ���ان عمار بن يا�سر - ر�سو�ن �هلل عليه - قال: �أمرني ر�سول �هلل )�سلو�ت 

�هلل عليه وعلى �آله(  بقتال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين)2(.
ويكف���ي �أمي���ر �لموؤمنين قول ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله(  فيه: �أنه ل 

يحبه �إل موؤمن ول يبغ�سه �إل منافق)3(.
وق���ول �لر�س���ول )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه(  لعمار: »ويح عم��ار تقتله الفئة 
الباغي��ة يدعوهم اإل��ى الجنة ويدعونه اإلى النار«. لذل���ك كان عمار �أقوى جنود 

�لإمام و�أكثرهم قناعة.
عمار بف�سله وعظمته حيث كان في �لطليعة �لأولى من �أ�سحاب �لر�سول )�سلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله( �إيماًنا وجهاًد� و�نطاًقا في خدمة �لإ�سام وكان �أثيًر� على �لنبي 

حتى قال فيه:»عمار جلدة ما بين عيني واأنفي«.
ر عمار بين اأمرين اإال اختار اأر�صدهما«)4(.  وقال في حقه: »ما ُخيِّ

))(  الغدي���ر )/)9)، ق���ال: اأخرج���ه الحاك���م في اأربعين���ه كما ذك���ره ال�سيوطي، والحاف���ظ الكنجي في 
الكفاية))، وابن كثير في تاريخ )0).

))(   الم�سدر نف�سه.
))(  م�سلم، والترمذي في جامعه)/99)، واأحمد بن حنبل في م�سنده)/8).

))(  معاوية اأمام محكمة الجزاء �س )0)، نقال عن �سيرة ابن ه�سام، وم�سابيح ال�سنة.
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وق���ال ر�س���ول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه(: »لقد ملئ عمار اإيماًنا من قرنه 
اإلى اأخم�س قدميه«.

وق���ال )�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله(: »لو قتل عماًرا جميع اأهل االأر�س لدخلوا 
النار)1(«.

وق���ال علي )علي���ه �ل�سام(:»جاء عمار ي�صتاأذن على النبي )�صلوات اهلل عليه 
وعلى اآله)  فقال: ائذنوا له مرحًبا بالطيب وابن الطيب«)2(.

لقد كان �  عمار �  يقاتل على ب�سيرة من �أمره، وكان يقول: �إني لأرى وجوه قوٍم ل 
يز�لون يقاتلون حتى يرتاب �لمبطلون، و�هلل لو هزمونا حتى يبلغو� بنا �سعفات هجر 

لكنا على �لحق وكانو� على باطل)3(.

من مواقف عمار 
وف���ي �سفي���ن ن���ادى عم���ار � ر�سي �هلل عنه � قائ���ًا: �أين من يبتغي ر�س���و�ن �هلل، ول 
ي���وؤوب �إل���ى م���اٍل ول ول���د، فاأتت���ه ع�سابة من �لنا����ش. فقال: �أيه���ا �لنا����ش، �أق�سدو� بنا 
نح���و ه���وؤلء �لذين يبغون دم �بن عف���ان ويزعمون �أنه قتل مظلوًم���ا، و�هلل ما طلبتهم 
بدمه ولكن �لقوم ذ�قو� �لدنيا فا�ستحبوها و��ستمروؤوها، و�علمو� �أن �لحق �إذ� لزمهم 
ح���ال بينه���م وبي���ن ما يتمرغ���ون فيه من دنياهم، ول���م يكن للقوم �سابق���ة في �لإ�سام 
ي�ستحق���ون به���ا طاعة �لنا�ش و�لولية عليهم، فخدع���و� �أتباعهم �أن قالو�: �إمامنا قتل 
مظلوًم���ا ليكون���و� بذلك جبابرة مل���وًكا، وتلك مكيدة بلغو� بها م���ا ترون ولول هي ما 
تبعه���م م���ن �لنا����ش رجان، �لله���م �إن تن�سرنا فطالم���ا ن�سرت، و�إن تجع���ل لهم �لأمر 
فادخر لهم بما �أحدثو� في عبادك �لعذ�ب �لأليم، ثم م�سى وم�ست معه تلك �لع�سابة 
���ا لك طالما  �لت���ي �أجابت���ه حت���ى دنا من عمرو فق���ال: يا عمرو بع���ت دينك بم�سر.! تًبّ

بغيت في �لإ�سام عوًجا، ثم حمل عمار وهو يقول:
اأَْه��ٌل  ْدِق  لل�صِّ وه��و  اهلُل  ��َدَق  جليال ���صَ وك������اَن  رب����ى  وت��ع��ال��ى 
ِب��َق��ْت��ٍل  ل��ي  ���ص��ه��ادًة  ��ْل  َع��جِّ َقْتاًل جميال ربِّ  اأحبَّ  في الذي قْد 

))(  معاوية اأمام محكمة الجزاء، نقاًل عن �سرح النهج)/)8).
))(  �سفين ))).

))(  مروج الذهب )/)9).
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ِلْلَقْت�   اإنَّ  ُم��ْدب��ٍر  غ��ي��َر  تف�صيال ُم��ْق��ِب��اًل  م��ي��ت��ٍة  ُك����لِّ  ع��ل��ى  ����ِل 
��ه��م ف��ي ج��ن��اٍن  وال�صل�صبيال اإن��ه��م ع��ن��َد ربِّ الرحيَق  ي�ص�ربون 
زنجبيال ِمْن �صراِب االأبراِر َخاَلَطُه الم�ص�  م��زاج��ه��ا  ��ا  وك��اأ���صً ���ُك 

ث���م ن���ادى عبيد �هلل بن عمر فقال: �سرع���ك �هلل بعت دينك من عدو �لإ�سام و�بن 
عدوه.

قال: ل ولكن �أطلب بدم عثمان بن عفان.
ق���ال ل���ه: �أ�سهد على علمي فيك �أنك ل تطل���ب ب�سيٍء من فعلك وجه �هلل عز وجل، 
و�إنك �إن لم تقتل �ليوم تمت غًد�، فانظر �إذ� �أعطى �لنا�ش على قدر نياتهم ما نيتك)1(؟.
ثم قال عمار بن يا�سر: �للهم �إنك تعلم �أني لو �أعلم �أن ر�ساك في �أن �أقذف بنف�سي 
في هذ� �لبحر لفعلته، �للهم �إنك تعلم �أني لو �أعلم �أن ر�ساك في �أن �أ�سع ظبة �سيفي 
ف���ي �سدري ثم �أنحن���ي عليها حتى تخرج من ظهري لفعلت، و�إني ل �أعلم �ليوم عمًا 
ه���و �أر�س���ى ل���ك من جهاد هوؤلء �لفا�سقين، ولو �أعلم �أن عم���ًا من �لأعمال هو �أر�سى 

لك منه لفعلته)2(.
وروى �أ�سماء بن �لحكم �لفز�ري قال: كنا ب�سفين مع علي بن �أبي طالب تحت ر�ية 
عم���ار ب���ن يا�س���ر �رتفاع �ل�سحى، ��ستظللنا بب���رٍد �أحمر، �إذ �أقبل رج���ٌل ي�ستقري �ل�سف 
حتى �نتهى �إلينا فقال: �أيكم عمار بن يا�سر؟ فقال عمار بن يا�سر: هذ� عمار. قال �أبو 
�؟ قال: �ختر  �ليقظ���ان؟ ق���ال: نعم. قال: �إن ل���ي حاجة �إليك فانطق بها عانية �أو �سرًّ

لنف�سك �أي ذلك �سئت. قال: ل بل عانية.
قال: فانطق.

ق���ال: �إن���ي خرج���ت م���ن �أهل���ي م�ستب�س���ًر� في �لح���ق �لذي نح���ن علي���ه ل �أ�سك في 
�سالة هوؤلء �لقوم و�أنهم على �لباطل، فلم �أزل على ذلك م�ستب�سًر� حتى كان ليلتي 
ه���ذه �سب���اح يومن���ا ه���ذ�، فتق���دم مناٍد ف�سه���د �أن ل �إل���ه �إل �هلل و�أن محم���ًد� ر�سول �هلل 
ونادى بال�ساة، فنادى مناديهم بمثل ذلك، ثم �أقيمت �ل�ساة ف�سلينا �ساة و�حدة، 
ودعون���ا دع���وة و�ح���دة، وتلونا كتاًبا و�ح���ًد�، ور�سولن���ا و�حد فاأدركني �ل�س���ك في ليلتي 

))(  اأبو مخنف )/ )9)� 96)، و�سفين �س0)).
))(  اأبو مخنف )/)9)، والطبري )/9)� 8)، و�سفين0)).
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ه���ذه، فب���ت في ليل���ة ل يعلمها �إل �هلل حتى �أ�سبح���ت، فاأتيت �أمي���ر �لموؤمنين فذكرت 
ذلك له فقال: هل لقيت عمار بن يا�سر؟.

قلت: ل. قال: فالقه فانظر ما يقول لك فاتبعه. فجئتك لذلك.
ق���ال ل���ه عمار: ه���ل تعرف �ساحب �لر�ية �ل�سود�ء �لمقابلة ل���ي فاإنها ر�ية عمرو بن 
�لعا�ش، قاتلتها مع ر�سول �هلل )�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(  ثاث مر�ت وهذه �لر�بعة 
م���ا ه���ي بخيرهن ول �أبرهن، بل هي �سرهن و�أفجرهن، �أ�سهدت بدًر� و�أحًد� �أو حنيًنا �أو 
�سه���د ل���ك �أب فيخبرك عنها؟ قال: ل. قال: ف���اإن مر�كزنا على مر�كز ر�يات ر�سول �هلل 
ي���وم بدر وي���وم �أحد ويوم حنين و�إن هوؤلء على مر�كز ر�ي���ات �لم�سركين من �لأحز�ب، 
ه���ل ت���رى هذ� �لمع�سكر ومن في���ه؟ فو�هلل لوددت �أن جميع من �أقب���ل مع معاوية ممن 
يريد قتالنا مفارًقا للذي نحن عليه كانو� خلًقا و�حًد� فقطعته وذبحته، و�هلل لدماوؤهم 

جميًعا �أحل من دم ع�سفور، �أفترى دم ع�سفوٍر حر�ًما.! قال: ل بل حال.
قال: فاإنهم كذلك حاٌل دماوؤهم �أتر�ني بينت لك ؟ قال: قد بينت لي.

قال: فاختر �أي ذلك �أحببت.
ق���ال: فان�س���رف �لرج���ل، ث���م دع���اه عم���ار بن يا�س���ر فق���ال: �أم���ا �إنه���م �سي�سربوننا 
باأ�سيافه���م حت���ى يرتاب �لمبطل���ون منكم فيقولون: لو لم يكون���و� على حق ما ظهرو� 
علينا، و�هلل ما هم من �لحق على ما يقذي عين ذباب، و�هلل لو �سربونا باأ�سيافهم حتى 
يبلغو� بنا �سعفات هجر)1( لعرفنا �أنا على حق وهم على باطل، و�أيم �هلل ل يكون �سلًما 
�سالًما �أبًد� حتى يبوء �أحد �لفريقين على �أنف�سهم باأنهم كانو� كافرين وحتى ي�سهدو� 
على �لفريق �لآخر باأنهم على �لحق و�أن قتاهم في �لجنة وموتاهم، ول ين�سرم �أيام 
�لدنيا حتى ي�سهدو� باأن قتاهم وموتاهم في �لجنة و�أن موتى �أعد�ئهم وقتاهم في 

�لنار، وكان  �أحياوؤهم على �لباطل)2(.
وكان عمار يحث �لإمام قائًا: يا �أمير �لموؤمنين �إن ��ستطعت �أّل تقيم يوًما و�حًد� 
فا�سخ����ش بن���ا قبل ��ستعار نار �لفجرة و�جتم���اع ر�أيهم على �ل�سدود و�لفرقة، و�دعهم 
�إل���ى ر�سده���م وحظه���م فاإن قبلو� �سع���دو�، و�إن �أب���و� �إل حربنا ف���و�هلل �إن �سفك دمائهم 

))(  واإنما خ�س هجر للمباعدة في الم�سافة ولأنها مو�سوفة بكثرة النخيل.
))(  �سفين ))).
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و�لجد في جهادهم لقربة عند �هلل وهو كر�مة منه)1(.
و�ندف���ع �ل�سحاب���ي �لعظي���م عم���ار ب���ن يا�س���ر �إل���ى تعريف �لجي����ش �ل�سام���ي بو�قع 
معاوي���ة فقال: ي���ا �أهل �ل�سام �أتريدون �أن تنظرو� �إلى من عادى �هلل ور�سوله )�سلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله(  وجاهدهما وبغى على �لم�سلمين وظاه���ر �لم�سركين. فلما �أر�د 
�هلل �أن يظه���ر دين���ه، وين�سر ر�سوله، �أتى �لنبي فاأ�سلم، وهو و�هلل فيما يرى ر�هب غير 
ر�غ���ب، وقب����ش �هلل ر�سوله و�إنا و�هلل لنعرف���ه بعد�وة �لم�سلم، وم���ودة �لمجرم، �أل �إنه 

معاوية فالعنوه لعنه �هلل، فاإنه ممن يطفئ نور �هلل، ويظاهر �أعد�ء �هلل)2(.

حذيفة بن اليمان ر�صوان اهلل عليه
 كان حذيفة عليًا بالكوفة �سنة )3ه�، فبلغه قتل عثمان وبيعة �لنا�ش ل�علي فقال: 
�أخرجون���ي و�دع���و� �ل�ساة جامعة، فو�سع على �لمنب���ر فحمد �هلل و�أثنى عليه و�سلى 
���ا فعليكم بتقوى  عل���ى �لنب���ي وعل���ى �آله، ثم قال: �أيه���ا �لنا�ش �إن �لنا����ش قد بايعو� علًيّ
���ا و�آزروه ف���و�هلل �إن���ه لعل���ى �لحق �آخ���ًر� و�أوًل، و�إنه لخي���ر من م�سى  �هلل و�ن�س���رو� عليًّ
بع���د نبيك���م وم���ن بقي �إل���ى يوم �لقيام���ة، ثم �أطبق يمين���ه على ي�ساره، ثم ق���ال: �للهم 
���ا، وق���ال: �لحمد هلل �ل���ذي �أبقان���ي �إلى ه���ذ� �ليوم، وق���ال: لبنيه  �إن���ي ق���د بايع���ت علًيّ
�سف���و�ن و�سع���د: �حماني وكونا معه ف�ستكون ل���ه حروب كثيرة فيهلك فيها خلق من 
�لنا����ش فاجته���د� �أن ت�ست�سه���د� مع���ه فاإنه و�هلل عل���ى �لحق، ومن خالفه عل���ى �لباطل، 
وم���ات حذيفة بعده ب�سبعة �أي���ام، وقيل: باأربعين يوًما. وقد عمل ولد�ه �سفو�ن و�سعد 

بن�سيحته فا�ست�سهد� مع �لإمام ب�سفين)3(.

عدد البدريين الذين �صهدوا �صفين في �صف الإمام علي 
عليه ال�صلم

�سه���د �سفي���ن مع علي )عليه �ل�سام( من �أ�سحاب بدر �سبعة وثمانون رجًا منهم 
�سبع���ة ع�س���ر م���ن �لمهاجري���ن، و�سبعون م���ن �لأن�سار، و�سه���د معه م���ن �لأن�سار ممن 

))(  �سفين)9.
))(  معاوية اأمام محكمة الجزاء �س69.

))(  مروج الذهب )/)9).



ل�ة�� ��د�� ةم����›ا  ة��ل�� ��� ����� ةم����� ���� ةمق�ة��

(04

بايع تحت �ل�سجرة وهي بيعة �لر�سو�ن من �لمهاجرين و�لأن�سار من �أ�سحاب ر�سول 
�هلل )�سل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله(  ت�سعمائ���ة وكان جميع من �سهد معه من �ل�سحابة 
�ألفي���ن وثمانمائة)1(.ول���م يكن مع معاوية من �لأن�س���ار �إل �لنعمان بن ب�سير وم�سلمة 

بن مخلد)2(.

موؤامرة رفع الم�صاحف
كاد �لإم���ام �أن ينت�س���ر ويح�س���د ثم���ار �لمعرك���ة ل���ول �لمك���ر و�لخديع���ة م���ن قب���ل 
معاوي���ة وعم���رو ب���ن �لعا����ش و�لجهل وق���ل �لإيم���ان و�لوع���ي و�لتم���رد و�لع�سيان في 
ار ب���ن يا�سر �سهيًد� ف���ي �لمعركة ب�سي���وف جي�ش معاوية  جي����ش �لإم���ام... وي�سق���ط عمَّ
�ًن���ا لم���ن ما ز�ل في قلبه �أدنى �سك �أو �سبهة )�لفئة �لباغية( �لتي تدعوه �إلى �لنار  مبيِّ
ويدعوه���ا �إل���ى �لجن���ة، كما بين ذلك ر�س���ول �لل�ه ›�سلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ »ويح 

ار تقتل�ه الفئة الباغية يدعوهم اإلى الجنة ويدعونه اإلى النار«. عمَّ
و�بتل���ع جي�ش عل���ٍيّ ›عليه �ل�سام‹ �لطعم �لذي و�سعه ل����ه عمرو بن �لعا�ش برفع 
�لم�ساح���ف م���ع �أن �لإمام قد �أو�سح ل�هم باأنها: كلمة ح���ٍقّ ير�د بها باطل، دون جدوى 

ويح�سل �لن�سقاق في جي�ش �أمير �لموؤمنين، يتلوه م�سرحية �لتحكيم.
�لموؤ�م���رة �لت���ي حاك خيوطها عمرو بن �لعا����ش ومعاوية بن �أبي �سفيان و�لأ�سعث 

و�أبو مو�سى �لأ�سعري ل�سالح معاوية �لطليق بن �لطليق.

تـمـرد الخـوارج
وقب���ل �أن تم�س���ح �لأم���ة ع���ن جبينه���ا غب���ار �لماآ�سي و�سي���ول �لدماء �لت���ي جرت في 
�سفي���ن وقب���ل �أن تهد�أ �لنفو�ش من ماأ�س���اة �لتحكيم وما ر�فقها من �أحد�ث كانت فتنة 

�لخو�رج عبًئا ثقيًا على �أمير �لموؤمنين ›عليه �ل�سام‹ حتى ق�سى على فتنتهم.
 كان �لإم���ام ق���د حذره���م م�سبًقا، وخوفه���م �لم�سير �ل�سيئ �ل���ذي ينتظرهم قائا 

لهم:

))(  مروج الذهب )/)6).
))(  اليعقوبي)/88).
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اِم َهَذا اْلَغاِئِط  ْه�صَ َهِر َوِباأَ ْرَعى ِباأَْثَناِء َهَذا النَّ ِبُحوا �صَ »َفاأََن��ا َنِذيٌر َلُك��ْم اأَْن ُت�صْ
اُر، َواْحَتَبَلُكُم  َحْت ِبُكُم الدَّ ُكْم َواَل �ُصْلَطاٍن ُمِبيٍن َمَعُكْم، َقْد َطوَّ َنٍة ِمْن َربِّ َعَلى َغْيِر َبيِّ
َباَء الُمَناِبِذيَن، َحتَّى  اْلِمْق��َداُر، َوَقْد ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن َهِذِه الُحُكوَمِة َفاأََبْيُتْم َعَليَّ اإِ
َبا  اُء الَهاِم، �ُصَفَهاُء ااْلأَْحاَلِم، َوَلْم اآِت اَل اأَ ِيي اإَِلى َهَواُكْم َواأَْنُتْم َمَعا�ِصُر اأَِخفَّ َرْفُت َراأْ �صَ

ا«.)1( رًّ َلُكْم ُبْجًرا، َواَل اأََرْدُت َلُكْم �صُ
لق���د كان �لإم���ام يع���رف م�سيرهم تماًما؛ فق���د �أخبره �لر�سول ›�سل���و�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه‹ بذلك؛ ولذلك ق���ال ›عليه �ل�سام‹ لما عزم على ح���رب �لخو�رج وقيل له 
ْطَفِة َواهلِل اَل ُيْفِلُت ِمْنُهْم  اِرُعُهْم ُدوَن النُّ �إن �لق���وم عبرو� ج�سر �لنهرو�ن قال: »َم�صَ

َع�َصَرٌة َواَل َيْهِلُك ِمْنُكْم َع�َصَرٌة.« )2(
وتحدث �لإمام َوَقْد َمرَّ ِبَقْتلَى �ْلَخَو�ِرِج َيْوَم �لنَّْهَرَو�ِن قائا:

ِمي��َر الُموؤِْمِنيَن؟  ُه��ْم َيا اأَ ُكْم َفِقيَل َل��ُه َمْن َغرَّ ُكْم َم��ْن َغرَّ رَّ »ُبوؤْ�ًص��ا َلُك��ْم َلَق��ْد �صَ
،َوَف�َصَحْت  َماِنيِّ ْتُه��ْم ِبااْلأَ وِء َغرَّ ��اَرُة ِبال�صُّ مَّ ْنُف�ُس ااْلأَ ، َوااْلأَ ��لُّ ْيَطاُن الُم�صِ َفَق��اَل: ال�صَّ

اَر«.)3(  ْظَهاَر َفاْقَتَحَمْت ِبِهُم النَّ ي، َوَوَعَدْتُهُم ااْلإِ َل�ُهْم ِبالَمَعا�صِ
وتح���دث �لإم���ام عن بقائهم وما �سينال �لأمة من وي���ات على �أيديهم وكاأن �لإمام 
يتح���دث ع���ن �لتكفيريي���ن في هذه �لمرحل���ة ودورهم �لخطير في �س���رب �لأمة؛ فقد 

قيل له: يا �أمير �لموؤمنين هلك �لقوم باأجمعهم فقال ›عليه �ل�سام‹:
�َص��اِء ُكلََّما َنَجَم ِمْنُهْم  َجاِل َوَقَراَراِت النِّ ��اَلِب الرِّ »َكالَّ َواهلِل اإِنَُّه��ْم ُنَطٌف ِفي اأَ�صْ

ِبيَن«.)4(  ا �َصالَّ و�صً َقْرٌن ُقِطَع َحتَّى َيُكوَن اآِخُرُهْم ُل�صُ
وهك���ذ� خا����ش �لإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ ث���اث معارك مهمة كان ق���د �أخبره بها 

�لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ في حديث �سحيح لدى جميع �لم�سلمين.  
 فقد روى علي ›عليه �ل�سام‹ فقال: �أمرت بقتال �لناكثين و�لقا�سطين و�لمارقين.

وروي عن �بن م�سعود قال: �أُمر علي بقتال �لناكثين و�لمارقين و�لقا�سطين.

))(  نهج البالغة ج) �س 80.
ا وقد اأ�سرنا  ))(  ق���ال ال�سريف: يعني بالنطفة ماء النهر وهي اأف�س���ح كناية عن الماء واإن كان كثيًرا َجمًّ

اإلى ذلك فيما تقدم عند م�سي ما اأ�سبهه. نهج البالغة ج)�س)9.
))(  نهج البالغة ج ) �س ))).

))(  نهج البالغة ج)�س)9.
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وع���ن �أب���ي �أيوب قال: ق���ال لنا ر�سول �هلل ›�سلى �هلل عليه و�آل���ه و�سلم‹: »تقاتلون 
الناكثين، والقا�صطين، والمارقين«. قلنا: مع من يار�سول �هلل؟.قال: »مع علي«.
وروي ع���ن �لنب���ي ›�سل���ى �هلل علي���ه و�آله و�سل���م‹ �لخبر �لم�سهور، �أن���ه قال: »ياأتي 
ق��وم من بعدي، يقروؤون الق��راآن اليجاوز حناجرهم، يمرق��ون من االإ�صالم، كما 
يم��رق ال�صهم م��ن الرمية«)1( بل و�سف �لنبي ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �لخو�رج 

باأنهم كاب �أهل �لنار. 
وهك���ذ� �نق�س���ت �ل�سن���و�ت �لخم����ش م���ن حك���م �لإم���ام علي ›علي���ه �ل�س���ام‹ مثقلة 
�لُخَط���ا مجه���دة �لأيام �جتمعت عليه �لمحن و�لم�ساعب م���ن كل حدٍب و�سوب. فمن 
وقع���ة �لجم���ل �إل���ى ماأ�ساة �سفي���ن �إلى م�سكل���ة �لخو�رج.. تئ���ز �لعا�سف���ة �ل�هوجاء في 
وجهه فتحيل �لدنيا �سو�ًد�، و�أرز�ًء وخطوًبا.. وعلي ›عليه �ل�سام‹ ذلك �لبطل �لذي 
يقاب���ل �لأح���د�ث بقل���ٍب ثابت وفكٍر ثاق���ب و�إيمان عمي���ق.. لقد قابل�ها بثب���ات �لموؤمن 
وق���وة �لبط���ل و�سب���ر �لمحت�سب حتى قالو� عن���ه: )لول محاربة عل���ي لأهل �لقبلة ما 

عرف �لعرب �آد�ب �لحرب()2(.
يقول �لدكتور �سعيد عا�سور:

���ا ›عليه �ل�س���ام‹ عندما تول���ى �لخاف���ة �أر�د ت�سحيح  ونح���ن نج���د �أن �لإم���ام عليًّ
�أو�س���اع �لأم���ة �لإ�سامية في جمي���ع �لنو�ح���ي �ل�سيا�سية و�لجتماعي���ة و�لقت�سادية 
مم���ا �أث���ار علي���ه �أ�سحاب �لمطامع و�لأه���و�ء حتى نكث عليه �لناكث���ون وب�سببهم كانت 
معركة )�لجمل( ونحن نعرف �أن ذلك �لعمل هو �لذي دفع بمعاوية للخروج على �إمام 
ا �أن هاتين �لمعركتين تولد منهما خروج  �لحق وكانت معركة )�سفين(، ونعرف �أي�سً
طائف���ة ثالث���ة وكانت معركة �لنهرو�ن ونعرف �أن ه���ذه �لطو�ئف �لثاث هم �لناكثون 

و�لقا�سطون و�لمارقون.

الإمام علي )عليه ال�صلم( بذل كل جهوده
لق���د عم���ل �لإمام علي )عليه �ل�س���ام( على �أن ي�سنع من و�ق���ع �أ�سحابه �لجهادي 

))(  لوامع الأنوار ج) �س 9)).
))(  في رحاب اأئمة اآل البيت. باخت�سار.
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نموذًجا �إيمانًيّا يطابق �لروؤية �لقر�آنية؛ ليكون في و�قعه قر�آًنا يم�سي، قر�آًنا يتحرك 
في و�قع �لحياة؛ ليكون ذلك �لنموذج �لذي قدمه �لقر�آن �لكريم �إل �أن �لإمام ��سطدم 
بروحي���ة �لامب���الة �لت���ي كان يحمله���ا �لكثي���ر م���ن �أ�سحاب���ه، ��سطدم بقل���ة �لإيمان 

و�نعد�م �لوعي �لذي �سيطر على نفو�ش �أ�سحابه.  
   وهك���ذ� �زد�د �لو�س���ع �سوًء� نتيجة لهذ� �لتخاذل �لذي �سيطر على �أ�سحابه �لذين 
ل���م ي�ستط���ع �لإمام بموؤهاته وقدر�ت���ه �أن ينقلهم من تلك �لحال���ة �ل�سيئة �لتي تربو� 
عليه���ا خ���ال �لفترة �لما�سية بالرغ���م من باغته وما يملكه من بي���ان؛ لأن �لم�سكلة 
كان���ت �أنه���م مم���ن ل يفتحون �آذ�هم لما يق���دم �إليهم ولم يكونو� ينظ���رون لاإمام علي 
›عليه �ل�سام‹ على �أنه �إمامهم وولي �أمرهم و�أن عليهم �لت�سليم لكل ما يقدمه �إليهم.
 كان هن���اك �سف���وة م���ن �أ�سحاب���ه فقد �لكثير منه���م في �لح���روب �ل�سابقة و�لبقية 
يتعر�س���ون للت�سفي���ة م���ن قب���ل معاوية وعم���رو بن �لعا����ش ي�ساعدهم ف���ي ذلك حالة 
�لتخ���اذل �لت���ي نخرت جي�ش �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ ولن�ستمع �إلى �لإمام علي وهو 
يتح�س���ر عن���د تذكره تل���ك �ل�سفوة من �أ�سحاب �لنبي ›�سل���و�ت �هلل عليه و�آله‹ �لذين 
عاي�سه���م �لإم���ام ووقفو� معه باإخا����ش ووفاء وكيف �سارت �لحال ف���ي تلك �لمرحلة 

�لتي هو فيها ومما قال:
َمَمُهْم  ْنِبَياُء ِبَه��ا اأُ ا���ُس اإِنِّي َق��ْد َبَثْثُت َلُك��ُم الَمَواِع��َظ الَِّتي َوَع��َظ ااْلأَ َه��ا النَّ »اأَيُّ
ْبُتُكْم ِب�َصْوِطي َفَلْم َت�ْصَتِقيُموا  َياُء اإَِلى َمْن َبْعَدُه��ْم َواأَدَّ ْو�صِ ِت ااْلأَ َلْيُك��ْم َما اأَدَّ ْي��ُت اإِ َواأَدَّ
ُعوَن اإَِماًم��ا َغْيِري َيَطاأُ ِبُكُم  َتَتَوقَّ َواِج��ِر َفَلْم َت�ْصَتْو�ِصُق��وا هلِل اأَْنُتْم اأَ َوَحَدْوُتُك��ْم ِبالزَّ
ْقَبَل  ْنَيا َما َكاَن ُمْقِب��اًل، َواأَ ِبي��َل؟ اأَاَل اإِنَُّه َق��ْد اأَْدَبَر ِم��َن الدُّ ِري��َق َوُيْر�ِصُدُك��ُم ال�صَّ الطَّ
ْنَيا  ْرَحاَل ِعَباُد اهلل ااْلأَْخَي��اُر، َوَباُعوا َقِلياًل ِمَن الدُّ ِمْنَه��ا َما َكاَن ُمْدِب��ًرا، َواأَْزَمَع التَّ
ْخَواَنَنا الَِّذي��َن �ُصِفَكْت ِدَماوؤُُهْم َوُهْم  رَّ اإِ اَل َيْبَق��ى ِبَكِثيٍر ِم��َن ااْلآِخَرِة اَل َيْفَنى، َما �صَ
ْنَق، َقْد َواهلل  �َس َوَي�ْصَرُب��وَن الرَّ الَّ َيُكوُن��وا اْلَيْوَم اأَْحَي��اًء ُي�ِصيُغ��وَن اْلُغ�صَ ي��َن اأَ فِّ ِب�صِ
اُه��ْم اأُُجوَرُهْم، َواأََحلَُّهْم َداَر ااْلأَْمِن َبْعَد َخْوِفِه��ْم. اأَْيَن اإِْخَواِنَي الَِّذيَن  َلُق��وا اهلَل َفَوفَّ
َه��اِن؟! َواأَْيَن ُذو  يِّ اٌر؟! َواأَْي��َن اْبُن التَّ ؟! اأَْي��َن َعمَّ ��ْوا َعَلى الَحقِّ ِري��َق َوَم�صَ َرِكُب��وا الطَّ
��ِة َواأُْبِرَد  َهاَدَتْي��ِن؟! َواأَْي��َن ُنَظَراوؤُُهْم ِم��ْن اإِْخَواِنِهُم الَِّذي��َن َتَعاَقُدوا َعَلى الَمِنيَّ ال�صَّ

َلى اْلَفَجَرِة؟!«. ِبُروؤُو�ِصِهْم اإِ
ِريَفِة �ْلَكِريَمِة َفاأََطاَل �ْلُبَكاَء. َقاَل ُثمَّ �َسَرَب ِبَيِدِه َعلَى ِلْحَيِتِه �ل�سَّ
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ِه َعَل��ى اإِْخَواِنَي الَِّذي��َن َتَل��ُوا اْلُق��ْراآَن َفاأَْحَكُموُه،  ُث���مَّ َق���اَل ›علي���ه �ل�س���ام‹: »اأَوِّ
َماُتوا اْلِبْدَعَة، ُدُعوا ِلْلِجَهاِد َفاأََجاُبوا،  َة، َواأَ نَّ ُروا اْلَفْر�َس َفاأََقاُموُه، اأَْحَيُوا ال�صُّ َوَتَدبَّ

َبُعوُه«.)1( َوَوِثُقوا ِباْلَقاِئِد َفاتَّ

نهاية الرحلة
و�أخي���ًر� عل���يٌّ يح���ط �لرح���ال بعد رحلة طويلة ب���د�أت من بي���ت �هلل �لحر�م وختمت 
بم�سج���د �لكوف���ة �سهي���ًد� كم���ا كان يتمن���ى، وم���ا بي���ن مول���ده ف���ي �لكعب���ة و��ست�سه���اده 
بمح���ر�ب م�سج���د �لكوف���ة تاريخ حافل بالجه���اد و�لت�سحي���ة و�لمعاناة م���ن �أجل هذه 
�لأم���ة. رح���ل بع���د �أن طهر �لأر�ش م���ن �أغلب �لمف�سدين و�لم�سلي���ن طو�ل حكمه في 
مع���ارك ل تق���ل �أهمية عن تلك �لمعارك �لتي خا�سها مع �أخيه ورفيق دربه ر�سول �هلل 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �لذي قال له: »�صتقاتل على تاأويل القراآن كما قاتلت 

على تنزيله« و�لذي �أو�ساه بقتال »الناكثين والقا�صطين والمارقين«.
�سحيح �أن �لإمام كان يقول: »لو ا�صتوت قدماي لغيرت اأ�صياء« فقد كان ›عليه 
�ل�س���ام‹ ياأم���ل �أن يعي���د �لأمة �إل���ى و�سعها �ل�سابق على ما كان���ت عليه في زمن �لنبي 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ولكنه و�إن لم ي�سل �إلى مبتغاه �إل �أنه قد حقق �لكثير 
و�لكثي���ر م���ن �لإ�ساحات وق�سى على �لكثير م���ن روؤو�ش �ل�سال و�سحح �لكثير من 
�لمفاهي���م ول���ول �لمع���ارك �لت���ي خا�سها �لإمام عل���ي عليه �ل�سام وم���ا حققه لتحّول 
�لإ�س���ام �إل���ى �أ�س���و�أ م���ن �لمجو�سي���ة؛ ولذل���ك فالإم���ام عل���ي �نت�س���ر على  �أع���د�ء �هلل 
بانت�س���ار �لق�سية �لت���ي تحرك من �أجل تحقيقها و�إعادة �ل�سورة �لنا�سعة للدين بعد 

�أن كانت قد تغيرت �سورته على �أيدي من �سبقوه.

لول مواقف علي لما و�صل اإلينا الإ�صلم بنقاوته
عا�ش �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ مجاهًد� في �سبيل �هلل، عا�ش �أميًنا، عا�ش �سادًقا، 
�، عا�ش ينطق بالحق.. ولول علي، لول كلمة علي، لول مو�قف  عا�ش نا�سًحا، عا�ش ُحًرّ
عل���ي لم���ا و�سل �لدين �إلينا بنقاوته، لم���ا و�سل �لدين �إلينا ب�سفائه من د�خل ظلمات 

))(   نهج البالغة )/ )6).
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ِة �لحكم، �إلى  ذلك �لنحر�ف �لذي �أو�سل معاوية - وهو �للعين �بن �للعين - �إلى �ُسدَّ
�أن يتحكم على رقاب هذه �لأمة.)1(

ذكرى حزينة
في �لتا�سع ع�سر من �سهر رم�سان من عام 40 هجرية تحدث ماأ�ساة لاأمة، ماأ�ساة 
للدي���ن، ماأ�س���اة للب�سري���ة، ماأ�ساة تفر�ش علين���ا �أن نحزن لها في ه���ذ� �لع�سر وفي كل 
ع�س���ر، وكي���ف ل نح���زن و�لر�س���ول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ قد قال في حديٍث �إن 
ذل���ك �ل���ذي يقتل �لإمام علي بن �أب���ي طالب ›�سلو�ت �هلل عليه‹ هو �أ�سقى �لأمة، جلب 

�ل�سقاء على هذه �لأمة من ذلك �لزمان �إلى �ليوم. 
�لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ بف�سله، بمقامه، ب�سبقه، بكماله، بعنائه �لكبير، وجهاده 
�لم�ستم���ر �لمري���ر في �سبيل �إعاء كلمة �هلل، تحت ر�ي���ة ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه 

وعلى �آله‹. 
كي���ف ل تك���ون ذك���رى حزينة �أن ن���رى ذلك �لبطل، ذل���ك �لعظيم، ذل���ك �لَعلَم ي�سقط 
�سهي���ًد�. ه���ل كان �سقوطه ذلك في مو�جهة مع �أعد�ء �لإ�سام فكان �ل�سيف �لذي ُقِتل به 
من خارج هذه �لأمة؟ �إنه ولاأ�سف �ل�سديد، و�لذي يدل على �ل�سقاء �لذي وقعت فيه هذه 
ا ›�سلو�ت �هلل عليه‹ ي�سقط �سهيًد� في عا�سمة دولته، في باب محر�به، في  �لأمة �أن علًيّ
ِفَن���اِء م�سجده، و�سط هذه �لأم���ة، وب�سيٍف مح�سوب على هذه �لأمة، وبموؤ�مر�ت من قبل 

من �أ�سبح فيما بعد خليفة يحكم هذه �لأمة، و�لكل تحت عنو�ن: �إ�سام وم�سلمين.)2(

لماذا �صمي قاتل علي باأ�صقى الأمة؟
ا ُع���دَّ �أ�سقى ه���ذه �لأمة؟ ك���م �أ�سخا�ش  لم���اذ� كان �ل�سخ����ش �ل���ذي قت���ل �لإم���ام عليًّ
يقتل���ون �آخري���ن، وكم �آخرين يقتلون، لم���اذ� ُعدَّ ذلك �ل�سخ�ش �أ�سق���ى �لأمة؟ �إل لأنه 
�رتك���ب جريم���ة كبرى بح���ق �لأمة كلها، فجلب �ل�سق���اء عليها كلها جل���ب �ل�سقاء على 

هذه �لأمة من ذلك �لزمان �إلى �ليوم. 

))(  ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
))(  ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سين في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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((0

لماذ�؟ لأنه قتل رجًا عظيًما؛ ولأنه ل يغّير مجرى �لتاريخ، ل ينه�ش بالأمم �إل 
�لرموز من عظمائها.

�لإم���ام عل���ي �سخ�سيٌة عظيمة، رجٌل عظيم ُيقتل في فت���رٍة �لأمة في �أم�ش �لحاجة 
�إل���ى مثله، ليغير مجرى �لتاري���خ، بعد فترة من �لنحر�ف كان بالإمكان لو ��ستقر له 
�لأم���ر �أن ين�س���ئ �لأم���ة من جديد، ويع���ود بها من جديد �إلى تربي���ة �لر�سول )�سلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله( فيتغير م�سار �لتاريخ كله، يتغير وجه �لتاريخ كله، تتغير و�سعية 
ه���ذه �لأم���ة بكاملها، فجاء هذ� �لرج���ل ليقتل ذلك �ل�سخ�ش �لعظي���م �لذي �لأمة في 
�أم�ش �لحاجة �إليه، فجلب �ل�سقاء على هذه �لأمة من ذلك �ليوم �إلى �هلل �أعلم �إلى �أي 

زمن �سيكون، ف�سمي: �أ�سقى �لأمة.)1( 

اأفي �صلمٍة من ديني ؟
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه: 

ا ›�سل���و�ت �هلل عليه‹، نرى فيه �لمنهجية �لت���ي �سار عليها ر�سول  عندم���ا ن���رى عليًّ
�هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، نرى فيه �لقر�آن �لناطق كما قال هو عن نف�سه. 

���ا فيم���ا يتعلق بق�سايان���ا، �لأحد�ث �لتي مر به���ا علي، �لمو�قف  �إًذ� فلن�ستنط���ق علًيّ
�لت���ي �س���ار عليه���ا عل���ي، �لتوجيهات �لت���ي �أطلقه���ا �لإمام عل���ي، فيما يتعل���ق بت�سحيح 
عقائدن���ا، فيم���ا يتعلق بتر�سيخ �إيمانن���ا، تر�سيخ �لقيم و�لمب���ادئ �لإ�سامية �لتي جاء 

بها كتابنا، ور�سولنا ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹.
فف���ي مو�س���وع �ل�سه���ادة مث���ًا، مو�سوع �ل�سه���ادة، لق���د كان �لإمام علي عل���ى علم عن 
ب من دم ر�أ�سه.  ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ يوم �أن �أخبره باأن لحيته �َسُتْخ�سَ
ه���ذ� �لخب���ر ل���و ياأت���ي ل�سخ�ش منا - ربما - ق���د يكون مزعًجا، لو ياأت���ي هذ� �لخبر 
ل�سخ����ش من���ا قد ينظر �إلى ما حوله، ينظ���ر �إلى �أ�سرته، �إلى �أولده، �إلى ممتلكاته �إلى 
مظاه���ر �لحي���اة م���ن حوله فيب���دو متاأ�سًفا ويودع نف�س���ه حيًنا بعد حي���ن وينتظر متى 

يخ�سب دم ر�أ�سه لحيته، لكن عليًّا كان يهمه �سيء و�حد. 
كيف �أجاب على �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹؟. قال: »يا ر�صول اهلل اأَِفي 

))(  ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سين من محا�سرة: )واإنه لذكر لك ولقومك(.
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(((

�صالم��ٍة م��ن ديني؟ اأفي �صالمٍة من ديني يح�صل هذا؟« ق���ال: »نعم«. قال: »اإًذا 
ال اأبالي مادام ديني �صليًما«. 

�، وكاأنه يلحظ من  �لإم���ام عل���ي عندما يقول بهذه �لعبارة يعطينا �إ�سارة مهمة جًدّ
خ���ال م���ا ي�سم���ع م���ن ر�سول �هلل ›�سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ �أن���ه �سيح�سل �سال، 
يح�س���ل �نح���ر�ف، تح�س���ل فتن. يهم �أي �إن�س���ان حري�ش على �سام���ة نف�سه �أن يبحث 

عن �سامة دينه، و�أن يحر�ش على �سامة دينه. 
ل���و كان���ت �لأمور عند �لإمام علي ›عليه �ل�س���ام‹، في روؤيته - يوم قال ل�ه �لر�سول 
›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بهذ� �لكام - هو �أن هذه �لر�سالة �ستم�سي ب�سكل طبيعي، 
و�سيك���ون �لنا����ش كلهم هكذ� ب�سكل �سحيح ي�سيرون جيًا بعد جيل لما �ساأل �لر�سول: 

»اأفي �صالمة من ديني؟«.
ناهي���ك عم���ا �إذ� كان ق���د قال ل����ه: �إن �لذي �سيقتله هو �أ�سقى ه���ذه �لأمة، �أي من هذه 
�لأمة، وهو من يجلب �ل�سقاء على هذه �لأمة، و�سبَّهه بعاقر ناقة ثمود �لذي جلب �ل�سقاء 

على تلك �لأمة فجعلها ت�ستحق عذ�ًبا �سديًد� من �هلل، ��ستاأ�سل تلك �لأمة باأكملها. 
»اأفي �صالمة من ديني يا ر�صول اهلل؟« ما �أحوجنا �إلى هذه �لم�ساعر!.

ا باأنه فعًا كان قريًن���ا للقر�آن، ول يز�ل قريًنا للقر�آن،  ا تاأكد �أي�سً تج���د �لإم���ام علًيّ
ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاتِِه َوال 

َّ
يَُّه��ا ال

َ
�إن ه���ذ� ه���و منطق �لقر�آن نف�سه: {يَا أ

ْنُتْم ُمْس��لُِموَن}]آل عم�ران:102[ �ألي�ش هذ� توجيه يح���ث كل �إن�سان منا 
َ
 وَأ

َّ
َتُموُت��نَّ إاِل

���ا على �أن ي�سل���م له دينه؟ و�أن يكون كل ما يهم���ه هو �أن ي�سلم له  عل���ى �أن يك���ون حري�سً
دين���ه، عل���ى �لرغم من كل ما يو�جهه، على �لرغم من �أي �سيء يمكن �أن يو�جهه حتى 
و�إن كان خبًر� موؤكًد� على نحو ما جاء لعلي ›�سلو�ت �هلل عليه‹: »�صتخ�صب هذه من 

هذا« و�أ�سار �إلى لحيته ور�أ�سه؟. 
وم���ن خ���ال هذ� نعرف موقعن���ا نحن من �لقر�آن ومن قري���ن �لقر�آن، عندما نجد 
�لكثي���ر من���ا، �لغالبية �لعظمى منا ي�سحي بدينه من �أج���ل �حتمال �أن ت�سلم ل�ه دنياه، 
�حتمال �أن ت�سلم ل�ه قدماه ناهيك عن ر�أ�سه، �أو لحتمال �ألَّ يب�يت ليلة في �سجن من 
�ل�سجون، لحتمال �ألَّ ي�سحي بمبلغ من �لمال في �سبيل �إعاء كلمة ربه، �ألي�ش كثير 

من �لنا�ش على هذ� �لنحو؟!. 
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((2

نَْصاَر اهللِ} 
َ
ونُوا أ

ُ
ِيَن آَمُنوا ك

َّ
يَُّها ال

َ
كاأننا نقول للقر�آن نف�سه عندما يقول: {يَا أ

َُكْن ِمْنُكْم 
ْ

]الص�ف: 14[ �أف���ي �سامة من دنيانا يا ق���ر�آن �هلل؟!. عندما يق���ول: {َول

ِر}]آل عمران: 104[  
َ
ُمْنك

ْ
َمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
َرْيِ َويَأ  الْ

َ
ٌة يَْدُعوَن إِل مَّ

ُ
أ

تمام، لكن هل في �سامة من دنيانا وروؤو�سنا و�أقد�منا و�أيدينا يا كتاب �هلل؟!. 
���ا، �إن كل �إن�س���ان م�س���دق بر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه  �إن كل �إن�س���ان يتول���ى عليًّ
وعل���ى �آل���ه‹ وبكت���اب �هلل يج���ب �أن تك���ون م�ساعره على ه���ذ� �لنحو �ل���ذي كان ي�سيطر 
عل���ى م�ساع���ر عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹: »اأفي �صالمة من ديني ي��ا ر�صول اهلل؟«. قال: 

»نعم«: »اإًذا ال اأبالي«. 
« �إن كل  ولقد كان يقول: »واهلل ال اأبالي اأوقعُت على الموت اأو وقع الموُت َعَليَّ
�سيء يهمه هو �أن يكون هناك �ل�سامة لدينه، فلتخ�سب دماء ر�أ�سه لحيته، وليتقطع 

�إْرًبا، وليكن ما كان ما د�م دينه �سالًما ل�ه.
وهذه هي �لروؤية �ل�سحيحة، هذه هي �ل�سامة لمن يبحث عن �ل�سامة، �لإن�سان 
ل يمك���ن �أن ي�سل���م �إذ� ل���م ي�سل���م ل����ه دينه، ل في دني���اه ول في �آخرته، م���ا �لذي جعلنا 
ُنظل���م؟ م���ا �ل���ذي جعلن���ا ُنقهر ونح���ن مايين؟ نمتل���ك �لإمكاني���ات �لكبي���رة، نمتلك 
�لجيو����ش، نمتل���ك �لث���رو�ت �ل�سخم���ة و�لهائل���ة في باط���ن �لأر�ش وظاهره���ا، نمتلك 
رقع���ة ��ستر�تيجية مهم���ة؟ لأن ديننا لم ي�سلم لنا، فوجدنا �أنف�سنا لم ن�سلم من �لذل، 

لم ن�سلم من �لقهر، لم ن�سلم من �لنهب.
�أ�سبح���ت هذه �لأمة ذليلة، �أ�سبحت م�ست�سعف���ة، �أ�سبحت مقهورة؛ لأنها لم تفكر 
تفكي���ر قري���ن �لقر�آن »اأف��ي �صالمة من ديني؟«، وحينها عندم���ا تنطلق لتبحث عن 
�ل�سام���ة لنف�س���ك و�أن���ت ل تفك���ر في �أن ي�سلم ل���ك دينك فلن ت�سلم نف�س���ك، لن ي�سلم 
ِعْر�س���ك، ل���ن ت�سلم كر�متك، وفي �لأخير لن ت�سل���م �أنت في �لآخرة يوم تلقى �هلل، لن 

ت�سلم �سوء �لح�ساب، لن ت�سلم نار جهنم.
�إنه���ا �لروؤي���ة �لحكيمة، لي�ست روؤية ذلك �لذي يفكر ف���ي ممتلكاته �لب�سيطة، يفكر 
ف���ي نف�س���ه ه���و فيرى نف�سه �أغلى من �لدين كله، يرى نف�س���ه �أغلى من نف�ش �لر�سول، 

�أغلى من نف�ش علي، �أغلى من نف�ش �لح�سن، �أغلى من نف�ش �لح�سين. 
مت���ى يمك���ن �أن يكون لإن�سان يفكر هكذ� تفكير قيمة عند �هلل؟ متى يمكن �أن ُيمنح 
�إن�س���ان عل���ى هذ� �لنحو عزة م���ن �هلل؟ ل، �إنه بهذ� �لتفكير ُيعتبر تج�سيًد� �سادًقا لمن 
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((3

 ُ
َ

ُ َشْيَطانًا َفُهَو ل
َ

ِر الرَّْحَِن ُنَقيِّْض ل
ْ
َيْع�ُسو عن ذكر �لرحمن {َوَمْن َيْعُش َعْن ِذك

ِريٌن} ]الزخرف:36[.
َ
ق

ك���م ه���و �لف���ارق بي���ن �أن تك���ون في �لتج���اه �لذي يمنح���ك �هلل فيه �لع���زة، يمنحك 
�هلل في���ه �لق���وة، �لتاأييد، يمنحك �هلل فيه �سامة �آخرتك و�إن لم ت�سلم دنياك؟ كم هو 
�لف���ارق بي���ن و�قع �سخ�ش على هذ� �لنحو وبين �سخ�ش ُيَقيِّ�ش ل�ه �هلل �سيطاًنا ي�سبح 
نَُّهْم ُمْهَتُدوَن}]الزخرف:37[ 

َ
َيَْسُبوَن أ بِيِل َو وَنُهْم َعِن السَّ َُصدُّ قريًنا ل�ه {َوإِنَُّهْم لَ

وو�ق���ع �إن�س���ان ُي�سل���ط �هلل عليه �سر�ر عباده، ي�سلط �هلل عليه م���ن ي�سومه �سوء �لعذ�ب 
في دنياه، وفي يوم �لقيامة �سوء �لح�ساب، و�سوء �لعذ�ب في نار جهنم؟ نعوذ باهلل من 

نار جهنم. 
���ا › علي���ه �ل�س���ام‹ - و�إن وجدن���اه )�َسَقَط( بل نقول �سعد �إل���ى ربه �سهيًد� -  �إن عليًّ
ا فيما يعطيه من  ا، حًيّ ا كما �أن هذ� �لقر�آن �لذي قرن���ه به �لر�سول حًيّ �إن���ه ل ي���ز�ل حًيّ
ا فيما يعطيه �لأحر�ر، فيما يعطيه  هدى، من نور، من درو�ش، من عظة، من عبر، حًيّ

�لمجاهدين، فيما يعطيه �ل�سادقين من درو�ش تجعلهم يذوبون في هذ� �لدين. 
ا �إلى علي  �أن���ت عندم���ا تنظ���ر �إلى نف�س���ك، �أنا عندما �أنظر �إل���ى نف�سي، و�أنظ���ر �أي�سً
���ا على �سامة نف�سي و�إن كان ثم���ن ذلك �أن �أُلقي  ›�سل���و�ت �هلل علي���ه‹ فاأك���ون حري�سً
بعلي، وبدين علي، وبمنهج علي، وبتوجيهات علي عر�ش �لحائط، هذ� يعتبر من �أ�سو�أ 

�لنحطاط �لذي يمر به �لإن�سان. 
ه���ل يمك���ن �أن �أرى نف�سي، �أو �أي و�حد منا يرى نف�سه �أغلى من نف�ش علي ›�سلو�ت 
�هلل عليه‹؟!. هل يمكن لأحٍد منا �أن يرى نف�سه، �أن يرى دمه �أغلى من دم علي › عليه 

�ل�سام ‹؟!. ل يمكن لأحٍد �أن يقول لنف�سه هكذ� و�إن كان و�قع �لكثير منا هكذ�.
فعليٌّ ›�سلو�ت �هلل عليه‹ عندما وجدناه كان ي�ستقبل ذلك �لحدث �لذي يتوقعه: 
�أن يخ�س���ب دم ر�أ�س���ه لحيت���ه وي�سق���ط �سهي���ًد�، ل���م يك���ن من زعًجا من ذل���ك، كان �لذي 
يزعج���ه ه���و ما يرى �لأم���ة فيه وهي ت�سير باتجاه ذ�ت �ل�سم���ال، وهي تبتعد حيًنا بعد 
حي���ن، وم�ساف���ات طويل���ة تبتعد ع���ن كتاب �هلل، وعن منه���ج ر�سوله ›�سل���و�ت �هلل عليه 

وعلى �آله‹.)1(

))(  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي›عليه ال�سالم‹.
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فزت ورب الكعبة
ثم ناأِتي �إلى مو�سوع �آخر هو: كيف كان ��ستقبال علي › عليه �ل�سام ‹ لل�سهادة؟. 
���ا ›�سلو�ت �هلل علي���ه‹ �إلى �أن ن���ر�ه يخرُّ  ق���د تحدثن���ا عم���ا �ل���ذي �أو�سل �لإم���ام علًيّ
�سريًع���ا ف���ي و�سط �أمة م�سلمة، ود�خل بيت من بيوت �هلل، كيف كان ��ستقباله لل�سهادة 
ا ›�سلو�ت �هلل عليه‹ كان يرى �أن مقام �ل�سهادة مقام عظيم،  هو؟. لنعرف �أن �لإمام علًيّ
و�أنها �أْمِنَية كان يطلبها، �أنها �أمنية كان ي�ساأل ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ 

عنها هل �سيح�سل عليها؟، ومتى �سيح�سل عليها؟. 
��ستقبله���ا �لإم���ام علي ›عليه �ل�س���ام‹ ��ستقبال من يعرف كر�م���ة �ل�سهيد، عظمة 
�ل�سهي���د. فعندم���ا خرَّ �سريًعا بعد تلك �ل�سربة قال ›�سلو�ت �هلل عليه‹: »ُفْزُت ورب 

الكعبة«.
بينم���ا ن���رى �لتاريخ يحكي عن �أ�سخا�ش �آخرين ممن �سبقوه �أن �أحدهم تمنى عند 
ا ›�سلو�ت �هلل عليه‹  �حت�س���اره �أن���ه كان َبَعَر�ٍت لخروف تت�ساقط هنا وهن���اك، لكن علًيّ
ق���ال: »ف��زت ورب الكعبة«؛ لأنه على يقين م���ن �سامة دينه، على يقين من �سحة 
موقف���ه، عل���ى يقين من �سحة نهج���ه، على يقين من �أن �هلل �سبحان���ه وتعالى قد منح 
�ل�سهد�ء، و�أعطى �ل�سهد�ء �لكر�مة �لتي تجعل مثله - على �لرغم من عباد�ته �لكثيرة 

- ي�سرخ بهذه �لكلمة �لعظيمة مق�سًما: »فزت ورب الكعبة«. 
م���ا �أحوجن���ا - �أيه���ا �لإخوة - �إل���ى �أن ن�ستلهم م���ن علي ›�سل���و�ت �هلل عليه‹ �ل�سبر 
عل���ى �لح���ق، �ل�سمود ف���ي مو�جهة �لباطل، ��ستقب���ال �لعناء و�ل�سد�ئد ب�س���دور َرْحَبة، 
بعز�ئ���م قوي���ة، ب���اإر�د�ت ل ُتقه���ر، بروؤي���ة و��سحة، بب�سي���رة عالية فنك���ون ممن يحمل 
�سعور علي حتى في لحظة �ل�ست�سهاد، في لحظة �غتياله يرى نف�سه م�سروًر� »فزت 

ورب الكعبة«. 
لم���اذ� �سم���اه فوًز�؟. وهل يمك���ن للكثير منا.. �لذي يرى نف�سه فائ���ًز� �أنه لم ُيْقِحم 
نف�سه - كما يقول �لكثير - في م�سكلة، �أنه لم يدخل في عمل ربما يوؤدي �إلى م�سكلة، 
�أن���ه يبتع���د م�ساف���ات ع���ن �أن يح�س���ل علي���ه �أب�سط ما يحتم���ل من �سر في مال���ه �أو في 
نف�سه، هل يمكن لأحد ممن يفكر هذ� �لتفكير �أن يقول عندما يحت�سر، عندما تاأتيه 
ًها، بل ربما  مائك���ة �لم���وت: »ُفزُت ورب الكعب��ة«؟!. ل و�هلل، بل ربما ي�س���رخ ُمَتاأَوِّ
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َيْبَه���ُره �لم���وت - كم���ا ق���ال �لإم���ام علي ›�سل���و�ت �هلل عليه‹ وه���و يو�سي �بن���ه �لح�سن 
ويح���ذره م���ن �أن يكون على طريقة �سيئة عندم���ا يفاجئه �لموت - قال: »فَيْبَهَرك«. 

نعوذ باهلل من َبْهَرة �لموت.
مت���ى تك���ون َبْهَرة �لموت؟ عندم���ا تكون �أنت من لم تحر�ش على �سامة دينك، من 
حِّ من �أجل دينك، من ل تعتبر �ل�سقوط �سهيًد� في �سبيل �هلل من �أجل �سامة  لم ُت�سَ
دين���ك فوًز�، �سيبهرك �لموت، و�سيبه���رك �لح�سر، و�ستبهرك زبانية جهنم.. هذ� �سيء 

ل �سك فيه. 
�لإم���ام عل���ي عندم���ا يق���ول: »ف��زت ورب الكعب��ة«؛ لأنه �س���ار عل���ى منهجية هي 

منهجية يفوز من �سار عليها.)1(
وبتميزه هذ� وبروحيته هذه ��ستقبل �ل�سهادة فهو قال عندما �أ�سيب، عندما �سربه 
�ب���ن ملج���م لعن���ه �هلل بال�سيف على ر�أ�سه قال ›عليه �ل�س���ام‹ كلمته �ل�سهيرة �لتي لها 
دللت عميق���ة وكبي���رة: »ف��زت ورب الكعبة« هكذ� ��ستقبل �ل�سه���ادة في �سبيل �هلل 
مطمئ���ن �لقلب مرتاح �لبال �إل���ى ما�سيه و�إلى م�ستقبله �إلى ما�سيه بما كان عليه �أنه 
كان ما�سًي���ا �سليًم���ا �سحيًح���ا على �أ�سا����ٍش �سحيح في م�ساٍر �سحي���ح يو�سل �إلى نتيجة 
م�ستقبلي���ة هي �لفوز بر�س���و�ن �هلل و�لفوز بجنته »فزت ورب الكعبة« بكل ثقة بكل 

�طمئنان بكل يقين.
 قال هكذ�: ورب �لكعبة مق�سًما مطمئًنا �إلى م�ستقبله لأنه كان في �لم�سار �ل�سحيح 
لاإ�س���ام، �لإ�س���ام كما ه���و بتعاليمه بروحيته باأخاقه بمو�قف���ه، ثم كان ذلك �لذي 
يقول وهو على فر��ش �ل�سهادة في �آخر لحظات �لحياة �لدنيا »ما فاجاأني من الموت 
وارٌد كرهته وال طالٌع اأنكرته« فاأنا ما تفاجاأت بالموت ول كرهت مجيئه لأنه كان 
مطمئًن���ا �إل���ى م�ستقبل���ه عن���د �هلل »وما كنت اإال كق��ارٍب ورد، وطالٍب وجد وما عند 
اهلل خي��ٌر واأبقى« �طمئنان ل�سميره وقلب���ه �إلى م�ستقبله �لعظيم عند �هلل �سبحانه 
وتعال���ى، فهك���ذ� كان، وهكذ� كان متمي���ًز� متطلًعا د�ئًما �إلى ما عند �هلل ل ياأبه بالموت 
�أبًد� وهو �لذي قال: »واهلل البن اأبي طالب اآن�س بالموت من الطفل الر�صيع بثدي 
اأم��ه« ربما ل ي�ساوي هذ� �لأن�ش �أن����ش، �أن�ش �لطفل �لر�سيع بثدي �أمه لكْن علي كان 

))(  ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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�آن����ش بالم���وت لأن���ه يرى في �لموت نقله �إلى ما عند �هلل وهو د�ئًما يتطلع �إلى ما عند 
�هلل. ه���ذ� قلي���ٌل قلي���ل، �أقل �لقليل مما يمكن �أن نقوله عن عل���ي فهو مدر�سة متكاملة 
نعرف من خالها ونرى من خالها �لإ�سام بكل كماله �لإ�سام بكل جماله �لإ�سام 

بحقيقة مبادئه �لإ�سام بعظم �أخاقه �لإيمان بجاله وجماله.

الإمام علي ›عليه ال�صلم‹ يقدم و�صيته الأخيرة
قب���ل �أن يغ���ادر �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ ه���ذه �لحياة �إل���ى �لحياة �لت���ي تليق به 
عن���د �أخي���ه ر�س���ول �هلل ›�سل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ وعن���د زوجته فاطم���ة �لزهر�ء 
›عليها �ل�سام‹ وعند �إخو�نه �لذين �سبقوه �أو�سى ولديه �لح�سن و�لح�سين ›عليهما 

�ل�سام‹بهذه �لو�سية: 
�َصَفا َعَلى �َصيٍء  ْنَيا َواإِْن َبَغْتُكَم��ا، َواَل َتاأْ يُكَم��ا ِبَتْق��َوى اهلل، َواأَالَّ َتْبِغَي��ا الدُّ »اأُو�صِ
ًما َوِلْلَمْظُلوِم  اِلِم َخ�صْ ْجِر، َوُكوَن��ا ِللظَّ ، َواْعَماَل ِلاْلأَ ِمْنَه��ا ُزِوَي َعْنُكَما، َوُق��واَل ِبالَحقِّ
يُكَما َوَجِميَع َوَلِدي َواأَْهِل��ي َوَمْن َبَلَغُه ِكَتاِبي ِبَتْقَوى اهلل، َوَنْظِم اأَْمِرُكْم،  َعْوًن��ا، اأُو�صِ
اَلُح َذاِت  ُكَما ›�صلى اهلل عليه واآله‹ َيُقوُل: �صَ اَلِح َذاِت َبْيِنُكْم؛ َفاإِنِّي �َصِمْعُت َجدَّ َو�صَ
وا اأَْفَواَهُهْم،  َياِم، اهلَل اهلَل ِفي ااْلأَْيَتاِم َفاَل ُتِغبُّ اَلِة َوال�صِّ ِة ال�صَّ ُل ِمْن َعامَّ اْلَبْيِن اأَْف�صَ
ُك��ْم َما َزاَل  ��ُة َنِبيِّ يَّ َرِتُك��ْم، َواهلَل اهلَل ِف��ي ِجيَراِنُك��ْم َفاإِنَُّه��ْم َو�صِ يُع��وا ِبَح�صْ َواَل َي�صِ
ُثُه��ْم، َواهلَل اهلَل ِفي اْلُق��ْراآِن اَل َي�ْصِبُقُكْم ِباْلَعَمِل  نَُّه �َصُيَورِّ ا اأَ ��ى َظَننَّ ��ي ِبِهْم َحتَّ ُيو�صِ
ُكْم  نََّها َعُموُد ِديِنُك��ْم، َواهلَل اهلَل ِفي َبْيِت َربِّ ��اَلِة َفاإِ ِب��ِه َغْيُرُك��ْم، َواهلَل اهلَل ِفي ال�صَّ
ْن ُتِرَك َل��ْم ُتَناَظُروا، َواهلَل اهلَل ِفي الِجَه��اِد ِباأَْمَواِلُكْم  اَل ُتَخلُّ��وُه َما َبِقيُت��ْم َفاإِنَُّه اإِ
َداُبَر  اُكْم َوالتَّ َباُذِل، َواإِيَّ ِل َوالتَّ َوا�صُ َواأَْنُف�ِصُكْم َواأَْل�ِصَنِتُكْم ِفي �َصِبيِل اهلل، َوَعَلْيُكْم ِبالتَّ
ْهَي َعِن الُمْنَكِر َفُيَولَّى َعَلْيُكْم �ِصَراُرُكْم  َقاُط��َع، اَل َتْتُرُكوا ااْلأَْمَر ِبالَمْعُروِف َوالنَّ َوالتَّ

ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُي�ْصَتَجاُب َلُكْم«.
ا،  وَن ِدَماَء الُم�ْصِلِميَن َخْو�صً ُك��ْم َتُخو�صُ ِلِب اَل اأُْلِفَينَّ ُث���مَّ َق���اَل: »َيا َبِني َعْبِد الُمطَّ
اَل اَل َتْقُتُل��نَّ ِبي اإِالَّ َقاِتِلي، اْنُظ��ُروا اإَِذا اأََنا ِمتُّ ِمْن  َتُقوُل��وَن ُقِت��َل اأَِمي��ُر الُموؤِْمِنيَن، اأَ
ُج��ِل؛ َفاإِنِّي �َصِمْعُت َر�ُصوَل  ُلوا ِبالرَّ �ْرَبٍة َواَل ُتَمثِّ ْرَب��ًة ِب�صَ ِرُبوُه �صَ ْرَبِت��ِه َهِذِه َفا�صْ �صَ

اُكْم َوالُمْثَلَة َوَلْو ِباْلَكْلِب اْلَعُقوِر«.)1( اهلِل )�صلى اهلل عليه واآله) َيُقوُل: اإِيَّ

))(  نهج البالغة )/ ))).
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الإمام الح�صن يودع والده
ودع �لإمام �لح�سن و�لده �لإمام علي عليه �ل�سام بحزن و�ألم ومما قال: 

"اأيها النا�س لقد فارقكم رجل ما �صبقه االأولون وال يدركه االآخرون، لقد كان 
الر�ص��ول ›�صلوات اهلل عليه وعلى اآله‹ يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه 

وميكائيل عن ي�صاره فما يرجع حتى يفتح اهلل على يديه."
معاوية هو �لمتهم بترتيب عملية �غتيال �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹

يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه:
معاوية هو �لمتهم بترتيب عملية �غتيال �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ �تهمه بهذ� �أبو 

ا ›عليه �ل�سام‹ وهو معا�سر للحدث. �لأ�سود �لدوؤلي في �أبيات يرثِّي بها �لإمام علًيّ
ومن �لأبيات �لتي قالها �أبو �لأ�سود �لدوؤلي في رثاء �لإمام علي عليه �ل�سام:

ح��رب  اب���ن  م��ع��اوي��ة  اأب���ل���غ  ف���ال ق����رت ع���ي���ون ال�����ص��ام��ت��ي��ن��ا اأال 
فجعتمونا  ال�����ص��ي��ام  �صهر  اأجميعنا اأف���ي  ط���را  ال��ن��ا���س  ب��خ��ي��ر 
المطايا      رك��ب  م��ن  خير  ال�صفينا قتلتم  رك���ب  وم���ن  وف��ار���ص��ه��ا 

ا يوم كانو�  ا وه���و كان ل يز�ل حًيّ وف���ي �لحقيق���ة �أن �أه���ل �لعر�ق كانو� قد قتلو� علًيّ
يتثاقلون عنه، ويتباطوؤون عنه، حتى قال: »اللهم اإني قد مللتهم وملوني، و�صئمتهم 

ا لهم مني«. و�صئموني، فاأبدلني بهم خيًرا لي منهم، واأبدلهم بي �صًرّ
قتل���و� قلبه وهو ل ي���ز�ل ينب�ش: »قاتلكم اهلل« كان يقول هكذ�: »قاتلكم اهلل 
ي��ا اأه��ل العراق لقد مالأتم �ص��دري قيًحا« ثم قت���ل بال�سيف، قتل فع���ًا، و��ست�سهد 
›�سلو�ت �هلل عليه‹، �ألي�ش هذ� هو �أول رجل بعد ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آله‹ في هذه �لأمة من �لقائمين بالق�سط؟ ممن هم بمنزلة �أنبياء بني �إ�سر�ئيل؟.)1(

***

))(  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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لم�ذا ا�شتهدف االإم�م علي ›عليه ال�شالم‹

وم� هي الدرو�ض والعبر؟

ا�صتهداف الإمام علي هو ا�صتهداف للإ�صلم
فالإم���ام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ بمنزلته �لعظيمة في �لإ�سام بكماله بف�سله ب�سبقه 
ُيقت���ل ويلق���ى �هلل �سهيًد� ف���ي م�سجده في محر�به في عا�سم���ة دولته ب�سيف مح�سوب 
على �أنه من �لأمة في �سهر رم�سان �لمبارك بما تبع ��ست�سهاده من تحولت في و�قع 
�لأمة وهو ›عليه �ل�سام‹ حين ��ست�سهد لم يكن مجرد حاكم يحكم �لأمة �لإ�سامية 
�ساأنه �ساأن �أي حاكم يقتل �أو يموت فياأتي �لبديل و�نتهى �لأمر، بل كان ›عليه �ل�سام‹ 
يمث���ل �مت���د�ًد� لاإ�س���ام �لمحم���دي �لأ�سي���ل بقر�آنه ونهج���ه وم�سار �أ�ست���اذه ومعلمه 
ومربي���ه وقدوت���ه وقائ���ده �لحبي���ب �لم�سطفى نب���ي �هلل محمد ›�سل���ى �هلل عليه و�آله 
و�سل���م‹ كان يمث���ل �متد�ًد� لأخاق �لإ�سام لمنهج���ه وم�سروعه �لكبير في بناء �لأمة 
�لإ�سامي���ة لتكون بم�ستوى م�سوؤوليتها �لعالمية �لكبرى في بناء �لحياة ون�سر �لحق 

و�لعدل و�لخير في �لعالم.
فا�ستهد�ف���ه ل���م يك���ن مج���رد ��سته���د�ف ل�سخ�س���ه ب���ل ��سته���د�ف لذل���ك �لم�س�روع 
كل���ه، لإح���ال �لبديل �لناق����ش و�لمحرف �لذي يت���اءم مع �لظالمي���ن و�لم�ستبدين 

و�لمجرمين وممار�ساتهم وما يتركونه من �أثر �سلبي في �لحياة.)1(
�لإم���ام علي ›عليه �ل�سام‹ عندم���ا ��ستهدف وهو بهذ� �لم�ستوى وله �لدور �لمهم 
في �لحفاظ على م�سار �لإ�سام �لمحمدي �لأ�سيل ليبقى له �أ�سالته ليبقى له نقاوؤه 
ليبق���ى ل���ه ح�سوره في و�ق���ع �لحياة وتاأثي���ره و�سيادته في و�ق���ع �لم�سلمين ليحافظ 
عل���ى ه���ذ� �لإ�س���ام وليربي �لأم���ة على قيمه و�أخاق���ه ولير�سخ مب���ادءه و�أخاقه في 

نفو�ش �أبناء �لأمة.

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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 عندم���ا ��سته���دف وه���و بهذه �لأهمي���ة وهو بهذ� �لم�ست���وى وله هذ� �ل���دور �لمهم 
� كان �ل�ستهد�ف له ��ستهد�ًفا لاإ�سام ف���ي م�ساره �ل�سحيح، ��ستهد�ًفا لاإ�سام  ج���دًّ
ف���ي م�س���ار �لحق وم�سار �لعدل وم�س���ار �لأ�سالة و�لنقاء من �لق���وى �لتي �نقلبت على 

�لإ�سام في مفاهيمه في قيمه في مبادئه �لمهمة.
 و�أر�دت �لإ�سام �سكًا يخدمها ول تخدمه وتطوعه ول تتطوع له، و�أر�دت �لإ�سام 
زيًف���ا تتغن���ى ب���ه وت�ستغ���ل بع����ش �سعائ���ره لتثبي���ت �سلطته���ا و�إح���كام قب�سته���ا وتركيز 
هيمنتها و�إحكام �سيطرتها على �لأمة في كل و�قع �لأمة. �لقوى �لنقابية على قيم 
�لإ�س���ام ومب���ادئ �لإ�سام �لنازعة لا�ستبد�د، �لجموحة �لت���ي تريد �لظلم و�لهيمنة 
و�ل�ستب���د�د و�لتجرد من قيم �لإ�سام �لعظم���ى وفي مقدمتها �لعدل و�لحق و�لخير 
ومكارم �لأخاق، و�أر�دت �أن تتحرر من كل تلك �لمبادئ و�لقيم �لتي ترى فيها قيوًد� 

تحد من نزعتها وتحد من هيمنتها وتحد مما تعتبره م�سالح لها.
 �لق���وى �لنقابي���ة قام���ت بتخطي���ط وتنفيذ تل���ك �لجريم���ة �لكبرى �لت���ي كانت 
جريم���ة بح���ق �لإ�س���ام وجريم���ة بح���ق �لأم���ة ول���م تك���ن جريم���ة فقط بح���ق �سخ�ش 

علي›عليه �ل�سام‹.
تل���ك �لق���وى �لت���ي كانت �سمن توليفة عجيب���ة توليفة بقيت وما ز�ل���ت �لآن تعاني 
�لأم���ة منه���ا �لأمرين توليفة �سيا�سية ثقافية فكري���ة �سالة منحرفة قوة با�سم �لدين 
تتح���رك بنزع���ة فيها �لغلو و�لإفر�ط و�لتجاوز و�لغب���اء، وتتحرك تحت عنو�ن �لدين 
تكفي���ًر� ومحاولة لو�س���م �لموؤمنين باأنهم �لكافرون، ثم جه���ة �أخرى �سيا�سية توظف 
تل���ك �لق���وى �لتكفيرية �لتي لها توجه تكفيري مرتب���ط بم�سالح مادية فتوظف تلك 
�لقوة �لتكفيرية �لعمياء �ل�سماء �لتي ل تب�س�ر �لحق ول تفهمه، تتحرك وتحرك من 
تل���ك �لقوى �لنازع���ة لل�سلطة و�ل�ستبد�د و�لطامعة بال�سيطرة على �لأمة ومقدر�تها 
و�لعا�سق���ة للحك���م و�لمن�س���ب، فنف���ذت تل���ك �لق���وى بتوليفته���ا �ل�سيا�سي���ة و�لثقافية 
�ل�سال���ة �لمنحرف���ة جريمته���ا �لكب���رى بح���ق �لأمة فجلب���ت �ل�سق���اء و�رتكبت جريمة 

كبيرة بقيت لها تد�عياتها.
 كان �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ يمثل عقبة كبي���رة �أمام تلك �لق���وى �لنقابية 
�لت���ي تري���د �أن ت�سيطرعلى �لأمة و�أن تحقق لنف�سه���ا �لهيمنة و�ل�سلطة بد�فع �لنزعة 
�ل�ستبد�دي���ة بد�ف���ع �لم�سلح���ة �لفردي���ة بد�فع �لأطم���اع ولاأ�سف ف���ي مرحلة �أ�سبح 
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و�ق���ع �لأم���ة �لإ�سامية و�قًعا كبي���ًر� �أمة كبيرة تمثل �لقوة �لكب���رى في �لأر�ش �لقوة 
�لتي يهيىء لها في �لو�قع �لعام في �لظرف ذ�ك �أن تنت�س�ر بدينها بقيمها و�أخاقها 
وتعممه���ا ف���ي ربوع �لأر�ش لتوؤ�س�ش لم�ستقبل جديد في تاريخ �لب�س�رية كله وفي بقاع 
�لأر����ش باأجمعها، لكن لاأ�س���ف حرف م�سار �لأمة �أبعد �لأمة عن م�سوؤوليتها �لكبرى 
وع���ن ر�سالته���ا �لمهمة وعن دورها �لعظيم �لمقد�ش، �لأمة �لتي ير�د لها �أن تكون �أمة 
�لخير و�أمة �لحق و�أمة �لعدل و�أن تن�سر ر�سالة �هلل بما في ر�سالة �هلل من قيم ومبادئ 
و�أخاق ت�سلح و�قع �لب�سرية وت�سلح و�قع �لإن�سان وتبني �لحياة بناًء �سحيًحا �سلي�ًما 
تتيح لاإن�سان �أن يوؤدي دوره كم�ستخلف في �لأر�ش باأرقى ما يمكن وباأ�سمى ما يمكن 
م���ن خال �رت���كازه في �نطاقته �لح�سارية و��ستخافه ف���ي �لأر�ش على تلك �لقيم 
وتل���ك �لمبادئ �لعظيم���ة، هذه �لأم���ة بم�سوؤوليتها �لكبرى بر�سالته���ا عندما ��ستحوذ 
عليه���ا �لأ�س���ر�ر �لنقابي���ون على �لر�سال���ة �لعظيمة على مبادئه���ا �لمثلى لي�ش فقط 
حرف���و� م�س���ار �لأم���ة عن م�سوؤوليته���ا بما نتج عن ذل���ك من تد�عي���ات �سلبية في و�قع 
�لأمم���م �لأخ���رى و�ل�سع���وب �لأخ���رى بل حتى على م�ست���وى �لأمة نف�سه���ا �أن تحتفظ 
�لأم���ة ولو عل���ى م�ستوى و�قعها �لد�خلي وهي �لأمة �لتي �أخرجت للنا�ش بن�س�ر �لحق 
و�لخي���ر و�لع���دل للنا�ش ولتنقذ �لب�سري���ة وتعتقها من هيمنة �لطاغ���وت، لم تحتفظ 
ولو على م�ستوى نف�سها بتلك �لقيم لتكون هي �لأ�سا�ش في بناء و�قعها و�لأ�سا�ش في 
حك���م و�قعه���ا و�لأ�سا����ش في ترتي���ب و�سعها و�لأ�سا����ش في م�سار حياته���ا ولو على هذ� 

�لم�ستوى.
 ولق���د كان �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�س���ام‹ بم���ا كان عليه من مقام عظي���م ومن �إيمان 
عال كان هو رجل �لم�سوؤولية كان هو �لكفوؤ لأن يقود �لأمة في �لم�سار �لذي �أر�ده �هلل 
له���ا و�أر�ده �لر�س���ول لها م�سار �لع���دل و�لمثل و�لمبادئ �لعظيم���ة، م�سار �لحق و�لعدل 
و�لخي���ر و�لم�س���ار �لمقد����ش بكل ما يمثل���ه �لإمام علي ›عليه �ل�س���ام‹ من ثقل وتاأثير 
وفاعلي���ة وكف���اءة كبي���رة لل�سير بالأمة في ه���ذ� �لم�سار �لعظيم كانت ت���رى فيه �لقوى 
�لنقابي���ة عقب���ة كبي���رة فتحركت �س���د �لإمام علي ›عليه �ل�س���ام‹ تحركت �سده بكل 
م���ا ت�ستطي���ع عل���ى �لم�ستوى �لثقاف���ي و�لفكري، �ل�سته���د�ف �لإعامي، ث���م �لت�سفية 
�لج�سدي���ة ح���روب �إل���ى غي���ر ذل���ك. �لإم���ام عل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ كم���ا ��سته���دف ليقتل 
��ستهدف لي�سوه ��ستهدف للحط من مكانته ومقامه وما نرى عليه �لو�قع �لعام لدى 
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كثي���ر م���ن �لحكوم���ات و�لدول و�لق���وى عندما نرى كي���ف تعمد د�ئ�ًما �إل���ى تغييب هذ� 
�لمق���ام لعل���ي ›علي���ه �ل�سام‹ هذ� كل���ه �إنما هو �أثر من ذلك �ل�سته���د�ف، �أثر من ذلك 
�ل�ستهد�ف، ��ستهد�ف ��ستمر با�ستمر�رية �أثر علي ›عليه �ل�سام‹ وبا�ستمر�رية فاعلية 
�لدور �لذي قام به علي ›عليه �ل�سام‹ في �لحفاظ على �لحق �لذي له ح�سور ووجود 
حتى و�إن حورب حتى و�إن حو�سر حتى و�إن تكاثر �لباطل من حوله. �لإمام علي ›عليه 
�ل�سام‹ قال عنه �لر�سول ›�سلو�ت �هلل عليه و�آله‹ �إنه �سيقاتل على تاأويل �لقر�آن »اإن 
منك��م م��ن يقاتل على تاأويل القراآن كما قاتلت عل��ى تنزيله« وحينما �ساألوه من؟ 
قال: خا�سف �لنعل. وكان �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ يخ�سف نعل ر�سول �هلل ›�سلو�ت 
�هلل علي���ه و�آل���ه‹ حينما قال هذه �لمقوله، »يقاتل على تاأويل القراآن« يحافظ على 
تلك �لمفاهيم �لنا�سعة، �لمفاهيم �ل�سحيحة للقر�آن �لكريم لاإ�سام �لعظيم لتبقى 
ه���ي �لقائمة في و�قع �لأم���ة، و�لحا�سرة في و�قع �لأمة و�لمعتمدة في روؤيتها وفكرها 
وثقافته���ا وتوجهها؛ لأنه عندما تح���رف مفاهيم �لقر�آن يحرف �لإ�سام في كثير من 
معالمه، في كثير من مبادئه، في كثير من �أ�س�سه؛ فيبقى من �لإ�سام �سكل ل ُلبَّ له، 
ويبق���ى من���ه زيف بعيد عن �لو�قع؛ فيظلم و�قع �لأمة �لتي تنتمي لاإ�سام؛ فا نرى 
عظم���ة �لإ�س���ام في و�قعها، ول �أثر �لإ�سام ف���ي حياتها، ي�سبح �لإ�سام ديًنا ل �أثر له 
َف.  ف���ي �لو�ق���ع، ل �أث���ر له في �لحياة، فالمنتم���ون �إليه ل يعتزون به، لم���اذ�؟! لأنه ُحرِّ
حينما يحرف �لإ�سام، حينما يذهب من �لإ�سام �أ�س�سه �لمثلى ذ�ت �لأهمية �لكبيرة، 
حينم���ا تح���رف مفاهيم���ه؛ يبقى من���ه �سكل ل تاأثير ل���ه في و�قع �لحي���اة، ل في �إحقاق 
ح���ق، ول ف���ي �إبطال باطل، ول ف���ي دفع ف�ساد، ول في تر�سيخ دعائ���م �لخير و�ل�ساح؛ 
وه���ذ� م���ا ��ستهدف عليٌّ لأجله، �لقوى �لنقابية ر�أت في علي ›عليه �ل�سام‹ ر�أت فيه 
عقب���ة �أم���ام م�ساعيها لل�سيطرة على �لأمة، لتحري���ف مفاهيم �لإ�سام بما يتنا�سب مع 
م���ا تري���ده ه���ي، بما يهي���ئ لها من �ل�سيط���رة على و�ق���ع �لأمة؛ لأن هناك ف���ي �لإ�سام 
وف���ي مفاهي���م �لقر�آن وفي توجيهات �هلل �سبحان���ه وتعالى بل في لب �لدين �لإ�سامي 
م���ا ير�ه �لطغاة و�لمجرم���ون و�لفا�سدون و�لم�ستبدون عقبًة كبي���رًة �أمامهم، فاإذ� كان 
�لإ�سام وهو كذلك ديًنا قائ�ًما على �أ�سا�ش �لعدل، من مهامه �لأ�سا�سية للب�سرية �إقامة 
�لعدل في �لو�قع، هذه مهمة �أ�سا�سية لكل ر�سالت �هلل، جاء بها كل �لأنبياء ودعو� �إليها 
ِكَتاَب 

ْ
نَزنلَا َمَعُهُم ال

َ
َيَِّناِت وَأ َنا بِالْ

َ
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
وعملو� على �إقامتها و�إحيائها {ل
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ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاِس 
ْ
َِديَد فِيِه بَأ نَزنلَا الْ

َ
ِقْسِط وَأ

ْ
ِمزيَاَن ِلَُقوَم انلَّاُس بِال

ْ
َوال

وِيٌّ َعِزيٌز}]الحديد:25[ بالق�سط، 
َ
َغْيِب إِنَّ اهلَل ق

ْ
ُه بِال

َ
َم اهلُل َمن يَنُصُهُ َوُرُس��ل

َ
َوِلَْعل

فاإقامة �لعدل عندما ي�ست�سعرها كل م�سلم م�سوؤولية �أ�سا�سية وقاعدة �أ�سا�سية في بنيان 
�إ�سامه، حينها يرى �أولئك �لنازون على ولية �أمر �لأمة �لم�ستبدون �لطامعون يرون 
ف���ي مفه���وم كه���ذ� يتر�سخ في �أبن���اء �لأمة �أنه يمثل خط���ورة كبيرة عليه���م وعائًقا �أمام 
هيمنته���م و�سيطرتهم وت�سلطهم؛ فغي���رو� مفاهيم �لإ�سام لدرجة عجيبة، لدرجة �أن 
جعل���و� من �لمفاهيم �لمقلوبة �لمغلوطة �لمفت���ر�ة على �هلل وعلى ر�سوله و�لتي تمثل 
م�سًخا لاأمة �أن طاعة �لظالمين �لجائرين �لم�ستبدين �لمف�سدين �لذين ل يهتدون 
به���دي ول ي�ستن���ون ب�سنة، �أن طاعته���م و�لر�سوخ لهم و�ل�سمت ع���ن ف�سادهم وظلمهم 
وطغيانه���م و�إجر�مهم عبادة من �أعظم �لعب���اد�ت وو�جب محتوم على كل م�سلم؛ هكذ� 
ف وُتقلَ���ب �لمفاهي���م، وله���ذ� كان وج���ود �لإمام عل���ي ›عليه �ل�س���ام‹ يمثل عقبة  تح���رَّ
كبي���رة �أمامه���م، كلما تهي���اأت له �لأمور �أكثر لبناء �لدول���ة �لإ�سامية ب�سكلها �ل�سحيح 
عل���ى �لأ�س����ش �ل�سحيحي���ة و�ل�سليم���ة ومن ثم تربي���ة �لأمة وتر�سيخ مفاهي���م �لإ�سام 
�لح���ق �لدي���ن �لحق مفاهي���م �لقر�آن �لأ�سيل���ة �ل�سحيحة ف���ي �أبناء �لأم���ة كانو� يرون 
ف���ي ذلك خطًر� كبي���ًر�؛ فعملو� على �إعاقته و�إ�سغاله ومحاربته و��ستهد�فه طو�ل فترة 

ا.)1( حكمه، ومن ثم عمدو� �إلى ��ستهد�فه وت�سفيته ج�سديًّ

ل �صربة كبيرة للم�صلمين   ا�صت�صهاد الإمام علي مثَّ
من���ذ �للحظ���ة �لأول���ى، منذ تمك���ن بنو �أمية م���ن �إز�حة �لإم���ام علي علي���ه �ل�سام، 
و��ست�سه���د �لإم���ام عل���ي علي���ه �ل�س���ام، تلقائي���اً مثَّل���ت هذه �سرب���ة كبي���رة للم�سلمين، 
لماذ�؟ لأنها عطلت �لم�سروع �لإ�سامي في تنفيذه في �لأمة، في تطبيقه في �لأمة، 
ف���ي �لتح���رك به ف���ي �لأمة من �أهم موقع، وه���و موقع �إد�رة �سوؤون �لأم���ة، �لإ�سام له 
م�سروع���ه للحي���اة، �لإ�س���ام لي�ش مج���رد رهبانية لل�سو�م���ع وفي �لم�ساج���د، برنامج 
للحي���اة، �لإ�س���ام له م�سروعه �لتربوي لاإن�سان، ل���ه ِقَيمه، له �أخاقه، له مبادئه، له 

تعليماته، له بناوؤه م�سروعه �لبنيوي لبناء �لأمة.

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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�أهم موقع لإنز�ل هذ� �لم�سروع، لتنفيذ هذ� �لم�سروع، لتحريك هذ� �لم�سروع في 
�أو�س���اط �لأم���ة، ومن موقع �إد�رة �سوؤون �لأم���ة، حينما ُيز�ح �أو حينما ل ينزل عبر هذه 
�لطري���ق، من خال هذ� �لموقع ي�سب���ح �سيئاً جانبياً وهام�سياً في و�قع �لأمة، حينما 
ت�سب���ح �لعملية ف���ي تقديم م�سروع �لإ�س���ام، نظام �لإ�سام، برنام���ج �لإ�سام، مبادئ 
�لإ�سام، من �لو�قع �لخارجي لاأمة، يعني: من �لو�قع �لهام�سي في �لأمة، لي�ش من 
موق���ع قر�ره���ا، من موق���ع �إد�رة �سوؤونها، و�إنما حالة عر�سية هن���ا وهناك في هام�سها 
ي�سب���ح �سعيف �لتاأثير، و�سعيف �لتنفيذ، �سعيف �لح�سور، �سكلي �لح�سور، وهذ� هو 
م���ا جرى في و�قع �لأم���ة؛ لأنه �أ�سبح هناك تعار�ش من موقع �إد�رة �سوؤون �لأمة، من 
موقع �لقر�ر في �لأمة، من حيث ت�ساغ توجهات �لأمة، هناك برنامج ينزل بالتاأكيد، 
وعلى �لهام�ش هنا وهناك حركة هنا، �أو حركة هناك، �أعام للحق هنا، �أو دعاة للحق، 
هن���اك، ن�س���اط ل يمث���ل �لن�س���اط �لجوه���ري م���ن موقع �لق���ر�ر في �لأم���ة، بقي هناك 
حف���اظ عل���ى �لم�س���روع �لإ�سامي، كحال���ة فكرية، حال���ة ثقافية، لها بع����ش �لح�سور 
في �لأمة، لكن لم تبَق هي كما �أر�د �هلل لها، وكما �سعى نبي �لإ�سام، وكما هو برنامج 

�لقر�آن، �أن تكون هي كل �سيء في و�قع �لأمة)1(.

�صيرة الإمام علي بما تحمله من الدرو�س تواكب النا�س في 
كل مراحل حياتهم 

  �سي���رة �لإم���ام عل���ي علي���ه �ل�س���ام هي درو����ش ُتدرَّ�ش، ه���ي م�سار يق���ر�أ، تحتاج �إلى 
�لكثير و�لكثي���ر، ب���ل �إنه���ا تو�ك���ب �لنا����ش ف���ي كل مر�ح���ل حياته���م، وف���ي كل م�سار�ت 
حركته���م، وفي كل �لظ���روف و�لمر�حل �لتي يمرون به���ا ويعبرونها، في كل زمن، في 
كل ظ���رف، ف���ي كل ح���دث، نج���د من علي در�س���اً، ونجد في �سي���رة علي عب���رًة، ويلهمنا 
عل���ي - فيم���ا قال، وفي ما عم���ل - كيف كان عليه، وفيما كان علي���ه، يلهمنا كيف يجب 

�أن نكون كموؤمنين في مدر�سة �لإ�سام، وفي �أخاق �لإ�سام، وفي مبادئ �لإ�سام.
�لإم���ام عل���ي علي���ه �ل�س���ام، �لذي ق���ال عن���ه �لر�سول �سل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله: 
»اأن��ت من��ي بمنزل��ة هارون من مو�ص��ى اإال اأنه ال نب��ي بعدي«، فالإم���ام علي عليه 

))(  من كلمة لل�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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�ل�س���ام له���ذ� �لموق���ع لي����ش هناك ف���ي �لأمة من له ه���ذ� �لموقع، منزلت���ه من ر�سول 
�هلل كم���ا كان���ت منزلة هارون من مو�س���ى با�ستثناء �لنبوة، لكنه �مت���د�د للر�سالة كهاٍد، 
ومعلم، ومر�سد، وقائد، وقدوة، ويمتد هذ� �لدور في �أو�ساط �لأمة، وفي تاريخ �لأمة، 

وفي م�ستقبل �لأمة)1(.

درو�س وعبر 
عندم���ا ن�ستذك���ر ما ح�سل لاإمام علي ›عليه �ل�سام‹ ولغيره من �أئمة �أهل �لبيت 

من بعده فيجب �أن يكون تناولها كالآتي: 

)� كيف نقراأ ما حدث من ماآ�ٍس الأهل البيت عبر التاريخ
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه وهو يتحدث عن ماأ�ساة عا�سور�ء:

 �ألَّ نتحدث عما ح�سل من ماآ�ٍش في �لتاريخي من �لجانب �لعاطفي فقط، �لجانب 
�لعاطف���ي مثي���ر لكن عندما نقت�سر في تناولنا لها على هذ� �لجانب فذلك قد يجعل 
�لق�سي���ة تتجم���د ف���ي ع�س�رها، ويجعلن���ا نحن ل ن�ستطي���ع �أن ن�ستلهم منه���ا �لدرو�ش 

و�لعبر.
ثم ي�سيف قائًا: ولذ� حاولنا �أن يكون �إحياوؤنا لهذه �لذكرى هو فعًا حديث عما 
ح���دث فيها من ماآ�ٍش ك�سف���ت عن وح�سية �أولئك �لظالمين، وخ�سونة طباعهم، وخبث 

�أنف�سهم. 
���ا �لأ�سب���اب �لت���ي �أدت لمث���ل تلك؛ لأنه���ا �أ�سباٌب �لنا����ش يعي�سونها في   ونع���رف �أي�سً
كل ع�س����ر، نح���ن نعي����ش - فيم���ا �أعتقد - �لأم���ة �لم�سلمة ه���ي تعي�ش �لحال���ة، �لحالة 
نف�سها، �لأ�سباب نف�سها �لتي هياأت �لظروف لأن ي�سقط بين �أيديها مثل علي و�لح�سن 
و�لح�سي���ن وزي���د ومحمد بن عبد �هلل �لنف����ش �لزكية وغيرهم من عظماء �أهل �لبيت، 

�لحالة نف�سها و�حدة.
   �سنظل د�ئًما نئن ونتوجع من �لأحد�ث ول نهتدي لحل، ول نعرف من �لذي ور�ء 
ذلك، �إذ� لم نعد �إلى در��سة �أ�سباب �لأ�سياء من �أولها، نعود �إلى در��سة �لأ�سباب �لأولى 

))(  من كلمة لل�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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لاأحد�ث حتى نعرف ما �إذ� كان هناك في و�قعنا �سيء من هذه �لأ�سباب متوفر، �سيء 
م���ن ه���ذه �لحالة �لتي �أدت �إلى تلك �لنتائج �ل�سيئة تعي�ش عليها �لأمة، فاإذ� ما وجدنا 
�أنف�سن���ا نعي����ش نف�ش �ل�سعور، نعي�ش نف�ش �لحالة فاعرف باأن���ك �إنما �ستكون مثل �أهل 
�لع���ر�ق، مث���ل �أه���ل �ل�سام �لذين ظلو� د�ئًم���ا يتوجعون، مثل هذه �لأم���ة من �أولها �إلى 
حا�سرها، تتوجع من �لأحد�ث، تتوجع من �لكو�رث، وتئن وت�سرخ ول ترى مخرًجا، 

ول تعرف حا)1(.
 ويقول ر�سو�ن �هلل عليه:

ل يمك���ن لاأم���ة �أن تع���رف كي���ف تر�س���م طريقه���ا، ل يمك���ن لاأم���ة �أن تعرف كيف 
ت�سل���ك �لمنهج �لذي تمثل في �سلوكه �للتف���اف مع �ل�سادقين، �لن�سو�ء تحت ر�يات 
�أعام �لدين، ل بد من ��ستقر�ء �لأحد�ث، ل بد من معرفة �لأ�سباب، ل بد من معرفة 

�لخلفيات. 
وهذه ق�سية لي�ست جديدة، نحن عندما نربط �سقوط �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ 
بحادث���ة �ل�سقيفة على �لرغم من قربه���ا فلي�ست ق�سية م�ستبعدة، فنحن ن�سمع �ليوم 
م���ن يقول���ون عن �ليه���ود: �إن �لذي جعل �ليهود على هذ� �لنح���و: يتعاملون مع �لأمة 
بهذه �لق�سوة هو ثقافتهم، تاأثر بثقافتهم، تلك �لثقافة �لتي عمرها قرون طويلة قد 

ل تقل عن ثاثة �آلف �سنة. )2(

2� خطورة الق�صور في االإيمان والوعي 
يق���ول �ل�سي���د ح�سي���ن - ر�س���و�ن �هلل علي���ه – ف���ي �لدر����ش �لأول م���ن دع���اء م���كارم 

�لأخاق: 
�أن ن�ستفيد منها في  بالذ�ت هي حالة يجب  �لخو�رج  �إليها  �لتي و�سل  " �لحالة 
ه���ذه �لمرحل���ة بالذ�ت ونحن في مو�جهة مع �ليهود، فما ح�سل هي حالت يخلقها - 
�أحياًن���ا - �سع���ف وعي ممن ينطلقون للعمل، و�إن كانو� تحت ر�ية علي ›عليه �ل�سام‹ 
ويحمل���ون ��س���م جن���د �هلل، و�أن�س���ار �هلل، لكن وعيهم، لك���ن �إيمانهم �لقا�س���ر، �إيمانهم 

�لناق�ش �أدى �إلى �أن يرتكبو� جناية على �لأمة فظيعة.

))(  ذكرى عا�سوراء.
))(  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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�أولئ���ك )�لخ���و�رج(، �لخ���و�رج وهم مجموعة م���ن جند �لإمام عل���ي ›عليه �ل�سام‹ 
�ن�سقو� عنه في �أيام )�سفين( بعد �أن رفع معاوية و�أ�سحابه �لم�ساحف عندما �أح�سو� 
بالهزيم���ة وقال���و�: بينن���ا وبينك���م كت���اب �هلل، فاأولئك �لمتعب���دون على جه���ل، �لجنود 
�لذي���ن ه���م غي���ر و�عين تاأثرو� بتلك �لدعاية! وهك���ذ� �سيح�سل في كل ع�سر لأي فئة 
ا، �سيجنون  و�إن �نطلقو� تحت ��سم �أنهم جنود هلل، و�أن�سار هلل، �إذ� ما كان �إيمانهم ناق�سً
عل���ى �لعم���ل �ل���ذي �نطلقو� في���ه، �سيجنون عل���ى �لأمة �لت���ي يتحركون ف���ي �أو�ساطها، 
�سيجن���ون عل���ى �لأجيال من بعدهم، وهم م���ن �نطلقو� با�سم �أنهم يريدون �أن ين�سرو� 

�هلل، و�أن يكونو� من جنده لكن �إيمانهم ناق�ش، ووعيهم ناق�ش." 

3� ماذا تتطلب المواجهة مع اأمريكا واإ�صرائيل في هذه المرحلة؟ 
يق���ول �ل�سي���د ح�سي���ن - ر�س���و�ن �هلل علي���ه – ف���ي �لدر����ش �لأول م���ن دع���اء م���كارم 

�لأخاق: 
"�إذ� كان ول ب���د كم���ا ه���و �لح���ال بالن�سبة لو�قعنا و�لأمة ف���ي مو�جهة �سريحة مع 
�ليه���ود و�لن�س���ارى، مع �أمريكا و�إ�سر�ئيل ونحن ف���ي زمٍن �لت�سليل فيه بلغ ذروته في 
�أ�ساليب���ه �لماك���رة، ف���ي و�سائل���ه �لخبيثة، في خد�ع���ه �ل�سديد، ف���اإن �لمو�جهة تتطلب 

جنًد� يكونون على م�ستوى عاٍل من �لوعي."

4� دور المتخاذلين في انت�صار الظالمين وتمكنهم في كل ع�صر  
يق���ول �ل�سي���د ح�سي���ن - ر�س���و�ن �هلل علي���ه – ف���ي �لدر����ش �لأول م���ن دع���اء م���كارم 

�لأخاق: 
"�أتظن���ون �أن �نت�س���ار �لدول���ة �لأموي���ة، وتمكنه���ا لتقه���ر �لآخرين، ث���م تمكنها لأن 
ت�سن���ع �أمة �أخرى غي���ر �لأمة �لتي �أر�د محمد ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �أن يبنيها 
م���ن ذل���ك �لزم���ان �إلى �لآن، �أن���ه فقط قوتهم؟ بل تخ���اذل من هم يحمل���ون ��سم جند 
�لح���ق، قل���ة �إيمانهم، �سعف �إيمانه���م، �سعف وعيهم. لماذ� �نته���ت معركة �سفين دون 
هزيمة لمعاوية، وقد كانت موؤ�سر�ت �لهزيمة بد�أت؟ عندما تخاذل �أولئك �لجنود من 

�سف �لإمام علي وتحت ر�يته.
لم���اذ� وق���د تحرك �لإمام �لح�س���ن عليه �ل�س���ام ليو��سل �لم�سي���رة، م�سيرة و�لده 
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�لإمام علي عليه �ل�سام فاآل �لحال �إلى �أن يقف مقهور�ً وياأخذ ما يمكن من �ل�سروط 
لتاأمين مجتمع �أهل �لعر�ق، عندما تخاذل �أ�سحابه، �لإمام �لح�سين عليه �ل�سام �آلت 
�لق�سيةق�سيته �إلى �أن يقتل في كرباء ب�سبب ماذ�؟. تخاذل �أ�سحابه، �لتخاذل �لذي 

ي�سنعه �سعف �لإيمان، قلة �ليقين، �نعد�م �لوعي. 
ر، وعندما كان يحذر كان يوجه تحذيره �إلى  وكان �لإمام علي ›عليه �ل�سام‹ يحذِّ
جي�سه، �إلى �أ�سحابه، ولي�ش �إلى �أولئك �إلى جي�ش معاوية، يقول لأهل �لعر�ق: »واهلل 
اإن��ي الأخ�صى اأن يدال هوؤالء الق��وم منكم الجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن 
حقك��م«. كان جي����ش معاوي���ة يجتمعون تح���ت ر�يته لك���ن �أ�سحاب �لإم���ام علي كانو� 
يتخاذل���ون ويتثاقل���ون، و�لتف���رق قائم بينه���م، ل يتحركون �إل بعد عن���اء وتعب �سديد 
وتحري�ش م�ستمر. ما �لذي جعلهم على هذ� �لنحو؟ هو قلة �إيمانهم، �سعف وعيهم."

يقول �أي�ساً في )ذكرى ��ست�سهاد �لإمام علي عليه �ل�سام(:
�إن �لف�ساد ينت�سر، �إن �لحق ي�سيع، �إن �لباطل يحكم لي�ش فقط بجهود �أهل �لباطل 
وحده���م ب���ل بقعود �أهل �لحق. و�أعتقد �أن هذ� نف�سه قد يمثل ن�سبة �سبعين في �لمائة 
م���ن �لنتائ���ج �ل�سيئ���ة. بدلي���ل �أننا ن���رى: �أن �هلل �سبحان���ه وتعالى لم ينظر حت���ى �إلينا 
بمنظار خم�سين في �لمائة وخم�سين في �لمائة من جانب �لأ�سر�ر فنكون �أمامه على 
�سعي���د و�ح���د، بل ن���ر�ه ي�سلط �أولئ���ك على هوؤلء، م���اذ� يعني ذل���ك؟ �أن �لتق�سير من 
جان���ب �أه���ل �لحق، م���ن جانب هذه �لأمة، من جانب من هم في و�قعهم يمثلون جنود 
�هلل �أن �لتق�سير من جانبهم هو عامل مهم، وهو �لعامل �لأكبر في �سيادة �لباطل، في 

��ستحكام �ل�سال، في �نت�سار �لباطل، في �سياع �لحق. 
م���ن يفك���ر ه���ذ� �لتفكي���ر ه���و عل���ي ف���ي ه���ذه �لكلم���ة عندم���ا ق���ال لأه���ل �لع���ر�ق: 

»الجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم«. 
ل���و ل���م نخرج من هذ� �لجتماع �إل باأن نحمل ه���ذه �لروؤية لكان مك�سباً كبير�ً، �أن 
نع���رف م���ن علي في هذه �لليلة ولو هذه �لروؤية: �أنن���ا نمثل في قعودنا، في �سكوتنا، 
ف���ي �سمتن���ا، في �إهمالنا، في حالة �لامبالة �لتي نعي�سه���ا نمثل �سبعين في �لمائة 
م���ن عو�م���ل �سيادة �لباطل و�سياع �لحق، من عو�مل ظلمنا وقهرنا و�إذللنا لأنف�سنا 

نحن.
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5� خطورة عدم تقدير القادة العظماء
م���ن �لدرو����ش �لمهم���ة �لت���ي يج���ب �أن ن�ستفيدها هي �س���رورة �أن ي���ذوب �لنا�ش في 
�تباعهم للقيادة من �أعام �لهدى ونعرف كذلك كيف هي حقيقة �لتولي لهم و�لوعي 
بها وخطورة جهل �لنا�ش بهذه �لم�ساألة وما يترتب على �لجهل بها من كو�رث لاأمة 
فخي���ر �ساه���د عل���ى ذل���ك ما �رتكب���ه �لخو�رج م���ن جناية عل���ى �لأمة �إلى �لي���وم ب�سبب 

جهلهم بم�ساألة �لولية وعدم تقديرهم لاإمام علي عليه �ل�سام.   
يقول �ل�سيد ح�سين - ر�سو�ن �هلل عليه – في مكارم �لأخاق �لدر�ش �لأول:    

"هكذ� يعمل �لنا�ش �لذين وعيهم قليل، من ل يعرفون �لرجال، من ل يقدرون 
�لق���ادة �لمهمي���ن؛ لأن���ي �أنا �آمن جان���ب علي ل �أخاف �أن يقتلني عل���ى �لتهمة �أو �لِظنة 
كما كان يعمل معاوية، ل �أخاف �أن يدبر لي �غتياًل، ل �أخاف �أن ي�سنع لي م�ساكل، ل 

�أخاف �أن يوجد لي خ�سوًما ي�سنعهم من هنا �أو من هنا فكانو� ياأمنون جانبه.
وفع���ًا م���ن �ل���ذي �سيخاف م���ن �لإمام عل���ي �أن يمكر ب���ه، �أو يخدع���ه، �أو ي�سره، �أو 
يوؤلب عليه خ�سوًما من هنا وهناك.. �لنا�ش �لذين وعيهم قا�سر، �إيمانهم �سعيف هم 
�لذين يعي�سون حالة كهذه، كام كثير وتحدٍّ وتحليات وتثاقل وتثبيط، وهم في ظل 

�سخ�ش عظيم كعلي بن �أبي طالب ›عليه �ل�سام‹؛ لأنهم ياأمنونه.
�نظ���ر �إل���ى �سخ����ش ذل���ك �لقائ���د �لعظي���م، �ست���رى نف�س���ك �آمًن���ا ف���ي ظل���ه، �إًذ� ه���و 
ا مع���ه، �إن حالة �ل�سع���ور نحوه باأنن���ي �آمن جانبه  �ل�سخ����ش �ل���ذي يج���ب �أن �أك���ون وفًيّ
يعني �أنه رجل عدل، رجل �إيمان، رجل حكمة، فهذ� هو �لذي يجب �أن �أفي معه �أن �أقف 
بجانبه و�أن �أ�سحي تحت ر�يته بنف�سي ومالي، هي �لحالة �لتي ل يح�سل عليها �أتباع 
�لطو�غيت حتى �أبناوؤهم، حتى �أ�سرهم، حتى �أقرب �لمقربين �إليهم ل يح�سلون على 
ه���ذه �لحالة؛ لأنه يعرف ربم���ا �بنه يخدعه،يمكر به وياأخذ �ل�سلطة، ربما قائده ذلك 
�لعظي���م يخدع���ه ويمكر به وياأخ���ذ �ل�سلطة، فهو يخطط له في �لوقت �لذي هو ينفذ 
مهام���ه، �لقائ���د يخاف، وهو يخاف، �لم�ست�سار خائف من���ه، وهو خائف من م�ست�ساره، 

هكذ�، ومن يعرف �لدول هكذ� يكون حالهم.
�ل���دول �لطاغوتية هك���ذ� يكون حال �لنا�ش فيها، وهك���ذ� يخاف �لنا�ش حتى وهم 
يعمل���ون هلل. �ألي����ش هذ� هو ما يح�سل؟ في �لباد �لإ�سامية على طولها وعر�سها، 
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م���ن ه���و ذلك �لموؤمن �لذي يقول كلمة حق وهو ل يخ���اف، يخاف �أولئك �لذين هم 
م���ن كان يج���ب �أن ي�سدعو� بالحق، و�أن يعلو� ر�أ�ش ه���ذه �لأمة، و�أن يرفعو� ر�يتها؟! 
لك���ن هك���ذ� ي�سن���ع �سع���ف �لإيم���ان. فمتى م���ا جاء لأه���ل �لع���ر�ق ك�س���د�م كالحجاج 
�نق���ادو� وخ�سعو� وتجاوبو� وخرجو� بن�سف كلمة، ن�سف كلمة ي�سدرها فيتجاوبون 

�سريًعا!." 

6. معاناة االإمام علي مع اأهل العراق و�صببها 
يقول �ل�سيد ح�سين - ر�سو�ن �هلل عليه –:

»قاتلك��م اهلل يا اأهل  ›علي���ه �ل�س���ام‹ كان يقول لأه���ل �لعر�ق:  "�لإم����ام عل���ي 
الع��راق لق��د مالأتم �صدري قيًحا« وكان يوبخهم »ي��ا اأ�صباه الرجال وال رجال« 
يوبخه���م، ل يخرج���ون، ول يتحرك���ون، �إل بع���د �لُخَط���ب �لبليغة، و�لكلم���ات �لجزلة، 
و�لكلم���ات �لمعاتبة، و�لكلمات �لموبخ���ة، و�لكلمات �لمتوعدة ب�سخط �هلل، و�لمتوعدة 
ب�سوء �لعاقبة في �لدنيا حتى يخرجو�، فاإذ� ما خرجو� خرجو� متثاقلين؛ لأنهم كانو� 

ياأمنون جانبه. 
هل هذ� هو �ل�سلوك �ل�سحيح لأمة يقودها مثل علي؟! ثم �إذ� ما قادها مثل �لحجاج 
ومثل يزيد ومثل �سد�م تنقاد ويكفيها ن�سف كلمة!. ما هذ� �إل �سعف �لإيمان، �سعف 

�لوعي، عدم �لب�سيرة. 
في ذلك �لوقت �لذي كانت تثير تلك �لحالة ده�سة �لقليل من �أ�سحاب �لإمام علي 
›عليه �ل�سام‹، �لذين كانو� يعرفون عظمة ذلك �لرجل، ثم ينده�سون وهم ينظرون 
�إل���ى تل���ك �لمجاميع �لكثي���رة �ل�سقاق و�لنف���اق و�لتثبط و�لتر�خ���ي و�لكلمة �لمف�سدة 
�لمثبطة من �أطرف منافق فيهم تحطمهم وتجعلهم يتقاعدون، كان هناك مجموعة 

لكنها كانت قليلة.
���ا ›علي���ه �ل�س���ام‹ لم يكن يعم���ل على �أن ي�سنع ل���دى �لآخرين  وه���ل �أن �لإم���ام عليًّ
� قادرة عل���ى �أن تحول  �، ُخَطًبا مهم���ًة جدًّ ب�سي���رة، ب���ل كان���ت ُخَطُب���ه ُخَطًبا مهمًة ج���دًّ

�لرجال �إلى كتل من �لحديد؛ لكنهم �أولئك �لذين كانو� ل يفتحون �آذ�نهم."
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    هذه هي م�صكلة النا�س في كل ع�صر 
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه:

"ه����ذه ه����ي م�سكل����ة �لنا�����ش، م�سكل����ة �لنا�����ش ف����ي كل زم����ان، ف����ي �أي����ام ر�س����ول �هلل 
�آل����ه‹، في �أيام �لإم����ام علي ›عليه �ل�س����ام‹، في كل زمان،  ›�سل����و�ت �هلل علي����ه وعل����ى 
�لذين ل يفتحون �آذ�نهم ل يمكن �أن يوؤثر فيهم �أي �سيء، هم �لذين يعجزون �لقر�آن، 
����ا، ويعج����زون كل �أولي����اء �هلل، يجعلونهم عاجزين  ويعج����زون محم����ًد�، ويعج����زون عليًّ
ا  �أمامه����م، �لذي����ن ل يفتح����ون �آذ�نه����م، �أو يفتحونه����ا فترة ث����م ي�سع����ون لأنف�سهم خطًّ
�ًنا ويرون باأنهم قد �كتفو�، هوؤلء هم من تكثر جنايتهم على �لأمة، وعلى �لدين  معيَّ

جيًا بعد جيل.")1(

7 � اأن نعرف حالة الالمباالة واأثرها ال�صيئ
يقول �ل�سيد ح�سين ر�سو�ن �هلل عليه:

�لجر�ئم لي�ست في �لعادة هي نتيجة عمل طرف و�حد فقط، �لمجرمون من جهة، 
طون و�لمق�س���رون و�لمتو�نون و�لامبالون هم  �لم�سل���ون من جه���ة يجنون، و�لمفرِّ

ا يجنون من طرف �آخر.  �أي�سً
فالجريمة م�ستركة، �لجريمة م�ستركة من �أول يوم ح�سل �لنحر�ف بم�سيرة هذه 
�لأم���ة ع���ن هدي �لقر�آن، وهدي ر�سول �هلل ›�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، وكيف يمكن 
�أن ي�سم���ع �لنا����ش منط���ق �لحق ثم نر�هم في يوم من �لأيام يقفون في وجه �لحق، في 

�سف �لباطل، هذ� هو �لذي ح�سل بالن�سبة لأهل �لعر�ق. 
معاوي���ة �أ�س���ل �أه���ل �ل�سام فكان���و� قاعدة لإمارت���ه وخافته، وقاع���دة لخافة �بنه 
ا يتحركون لتنفيذ �أهد�فه، و�أه���ل �لعر�ق من جانب �آخر. ما  يزي���د، وكان���و� جي�ًس���ا قوًيّ
�لذي ح�سل؟. �ألم يع�ش علي ›عليه �ل�سام‹ بينهم �سنين خافته ماعد� �لأيام �لأولى 
منها كانت في �لعر�ق.. وعلي بباغته.. علي بمنطقه.. علي بحج�ته.. علي بمعرفته 
وعلمه �لو��سع )باب مدينة �لعلم( هو من كان د�ئ�ًما يتحدث مع �أهل �لعر�ق، من كان 

ر وينذر من عو�قب �لأمور.  د�ئ�ًما يوجه ويتحدث وير�سد ويعلِّم ويحذِّ

))(  مكارم الأخالق، الدر�س الأول.
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فلم���اذ� ر�أين���ا �أه���ل �لع���ر�ق يقفون ه���م قبل �أهل �ل�س���ام في �سف يزي���د في مو�جهة 
�لح�سي���ن نف�س���ه؟! �إن���ه �لتفريط، لي�ش فقط �لتفريط �أمام �لح���دث، بل �لتفريط يوم 
ن�سمع �لتوجيهات فا تعطيها �أهميتها. �أن تح�سل حادثة معينة، فتتقاع�ش، تقاع�سك، 
قع���ودك، �إنم���ا ه���و نتيج���ة لتفريط���ك �لأول يوم كنت ت�سم���ع توجيهات عل���ي، يوم كنت 
ت�سم���ع �إن���ذ�ر علي، يوم كنت ت�سمع �لِحَكَم تت�ساقط من فم علي كالدرر، فتنظر �إليها و 

كاأنها َبَعر، ل تهتم بها. 
�لتفري���ط �إنم���ا ه���ذ� منبعه: ي���وم �أن ي�سم���ع �لنا�ش �ل���كام، وي�سمع���ون �لتوجيهات 
وي�سمع���ون منطق �لحق ث���م ل يهتمون ول يبالون، ول يعطون كل ق�سية ما ت�ستحقه 

من �لأهمية... 
ذل���ك �لتفري���ط ه���و �ل���ذي جعل �أه���ل �لعر�ق قب���ل �أهل �ل�س���ام ي�سلون �إل���ى كرباء 
فيحا�س���رون �لح�سي���ن ›علي���ه �ل�سام‹ و�أهل بيت���ه، وجعلهم قبل �أه���ل �ل�سام يوجهون 
�لنبال �إلى �سدره، وهم من عا�ش بينهم علي ›عليه �ل�سام‹ �سنين يحدثهم ويعظهم 

وير�سدهم؛ لماذ�؟ ما �لذي �أو�سلهم �إلى هذ� �لحد؟. 
ه���م فرط���و�، وعندما يف���رط �لإن�سان فيم���ا ي�سمع �ستاأت���ي �لبد�ئ���ل �لمغلوطة، �إما 
�أن يتلقاه���ا م���ن �أمثاله ممن يفهم���ون �لأمور فهًما مغلوًطا، مم���ن ل يعرفون عو�قب 
�لأم���ور،.�أو م���ن جه���ة نف�سه هو فيكون هو من يحلل، ومن يحاول �أن ي�سع لكل ق�سية 

� معي�ًنا، يظن �أنها ل تتجاوزه.)1( حًدّ

8. كيف تحولت ال�صاحة االإ�صالمية اإلى �صاحة تقتل العظماء؟
عندم���ا تتح���ول �ل�ساح���ة �لإ�سامية �إل���ى �ساحة لي�ش فقط ل تقب���ل �لعظماء و�إنما 
تحولت �إلى �ساحة تقتل �لعظماء �إن هذ� يدل على ماذ�؟ يدل على �نحر�ف عن �لخط 
�ل�س���وي، ع���ن �ل�س���ر�ط �لم�ستقيم؛ لأن م���ن �لمعلوم �أن دعوة ر�س���ول �هلل ›�سلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آله‹، �أن ر�سالته، �أن تربيته، �أن منهجيته كانت بال�سكل �لذي تخلق �ساحة 
للعظماء، تخلق �أمًنا للعظماء، تخلق �لتفاًفا تحت ر�يات �لعظماء، ل �أن ي�سير �لحال 
�إل���ى �أن ن���رى �أولئك �لعظم���اء يت�ساقطون و�حًد� ِتلَو �لآخر د�خل ه���ذه �ل�ساحة. فعليٌّ 

))(  درو�س من وحي عا�سوراء.
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ي�سق���ط �سهي���ًد�، و�لح�س���ن بعده ي�سقط �سهي���ًد�، و�لح�سين بعده ي�سق���ط �سهيًد�، وزيد 
بعده ي�سقط �سهيًد� وهكذ� و�حًد� ِتلَو �لآخر!. 

م���ا �ل���ذي ح�س���ل؟! �إن ل���م يكن ف���ي هذ� ما يدل عل���ى �أنه وقع �نح���ر�ف خطير فا 
�أدري ما هو �ل�سيء �لذي يمكن �أن يدل بعد هذ�. 

�لذي يتاأمل كتاب �هلل يجده ياأمر �لأمة، ياأمر �لم�سلمين �أن يكونو� مع �ل�سادقين، 
فلم���اذ� �أ�سب���ح �ل�سادقون يت�ساقطون و�ح���ًد� تلو �لآخر؟! ولم���اذ� �أ�سبحت تلك �لأمة 
�لتي ُخوِطَبت باأن تكون مع �ل�سادقين تعتدي على هوؤلء، وفي نف�ش �لوقت �لتفو� مع 
�لكاذبين!. ي�سقط عليٌّ �سهيًد� وتلتف �لأمة بعده - رغبة ورهبة - تحت ر�ية معاوية، 

وفي �سف معاوية!.
ه���ل كان ذل���ك ولي���د تلك �للحظة؟ وليد ذل���ك �ل�سهر �ل�ذي �سقط في���ه �لإمام علي 
›�سل���و�ت �هلل علي���ه‹ �سهي���ًد�؟. ل. �إنه �لنحر�ف �لذي بد�أ، و�لذي يرى �لبع�ش بل 
ربم���ا �لكثي���ر ي���رون في تل���ك �لبد�ية وكاأنه���ا بد�ية ل ت�س���كل �أّية خطورة، لك���ن �ساعًر� 
ك�)�لَهَب���ل( مره���ف �لِح����ش، عال���ي �لَوع���ي، ر��سخ �لإيم���ان، يمتلك قدرة عل���ى ��ستقر�ء 

�لأحد�ث، وت�سل�سل تبعاتها، يقول في كلمة �سريحة في بيت �سريح:
م��ح��م��ٍد  اآَل  َن������اَل  ُم�������ص���اٍب  َجاِلُبْه َوُك�������لُّ  ِقيَفِة  ال�صَّ ي��وِم  �صوى  فلي�َس 

ا ›�سلو�ت �هلل عليه‹ ي�سقط �سهيًد� ل يكفي �أن نحزن، ل  عندما نرى �لإمام علًيّ
يكفي �أن نبكي، ل يكفي �أن نتاألم، بل ل بد �أن ناأخذ �لعبرة، �أن نت�ساءل: لماذ� نرى 
�ل�سادقين ي�سقطون �سهد�ء د�خل هذه �لأمة؟! ولماذ� ر�أينا فيما بعد وعلى �متد�د 

�لتاريخ �لكاذبين �لظالمين �لطغاة، �لمحرفين للدين، �لمنتهكين لحرمات �هلل 
هم من يحكمون هذه �لأمة؟! وبا�سم ر�سالة هذه �لأمة )�لإ�سام(! وبا�سم نبي هذه 

�لأمة )�أمير �لموؤمنين، خليفة ر�سول رب �لعالمين( وعناوين من هذه؟!.
�سنظ���ل نح���زن نح���ن وغيرن���ا، ونظ���ل نبك���ي نحن وغيرن���ا ما ل���م تكن نظرتن���ا �إلى 
�لأح���د�ث على ه���ذ� �لنحو، و�سنظل ن�ساه���د �لأحد�ث �لمريرة، ونتاأل���م لحادث بعينه، 
للفت���رة �لت���ي ه���و فيها، دون �أن ناأخذ �لعبر، دون �أن ناأخذ �لدرو�ش، �إن هذ� يعتبر خلًا 

كبيًر�.)1(

))(  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
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9 � اأن نعرف اأهمية الحفاظ على الو�صع الداخلي 
يق���ول �ل�سي���د عب���د �لمل���ك ب���در �لدي���ن �لحوثي وه���و يتحدث ع���ن �أهمي���ة �لو�سع 

�لد�خلي:
ِيَن 

َّ
يَُّها ال

َ
»ق�سي���ة �لعدو ق�سية مح�سوم���ة �إذ� كان �لو�قع �لد�خلي �سليًما: {يَا أ

 اللِّ َمرِْجُعُكْم 
َ

ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم إِل نُفَسُكْم الَ يَُضُّ
َ
ْيُكْم أ

َ
 َعل

ْ
آَمُنوا

وَن} ]المائدة:105[ �لو�قع �لد�خلي هو �لأ�سا�ش هو 
ُ
نُتْم َتْعَمل

ُ
َجِيًع��ا َفُينَبُِّئُكم بَِما ك

� �إذ� كان �سالًحا �إذ� كان �سليًما �إذ� كانت �لم�سوؤوليات �لجهادية  �لحا�س���م ه���و �لمهم جًدّ
ُتوؤَدَّى بال�سكل �لمطلوب فو�قُع �لعدوِّ و�قٌع منتٍه. 

عل���ى م���ر �لتاريخ كله كانت �لم�سي���رة �لجهادية مع كل �أهل �لبيت )عليهم �ل�سام( 
ف���ي �لما�س���ي بدًء� م���ن �لإمام علي )عليه �ل�س���ام( من بعد وفاة ر�س���ول �هلل )�سلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله( وما ح�سل من �ختالت ومن هز�ئم في و�قع �أ�سحابه وجيو�سه 
ومجتمع���ه، ث���م ما ح�سل في فترة �لإمام �لح�س���ن )عليه �ل�سام( وما ح�سل في فترة 

�لإمام زيد )عليه �ل�سام( كان �لعامل �لأخطر هو �لخلل �لد�خلي. 
لي�س���ت ق���وة �لع���دو و�إمكانيات �لعدو هي �لعام���ل �لحا�سم، ب���ل كان �لعامل �لحا�سم 
و�لعام���ل �لرئي�س���ي و�لعام���ل �لأ�سا�س���ي ه���و �لو�س���ع �لد�خل���ي، �لخت���ال ف���ي �لو�قع 
�لد�خل���ي ل���دى �لأمة �لتي تعتبر نف�سها ه���ي �لأمة �لموؤمنة، �لأم���ة �لمجاهدة، �لأمة 

�لمو�لية للثقلين.
 هذ� �لو�قع هو �لعامل �لأ�سا�سي في �لختالت د�خله نتيجة قلة �لإيمان و�لق�سور 
في �لوعي و�لام�سوؤولية و�لإهمال و�لتق�سير و�لتهاون هذ� كان هو �لعامل �لحا�سم 
ف���ي تغل���ب �أهل �لباطل وهيمنتهم على مر �لتاريخ بما يترتب على ذلك من �آثار �سيئة 

في و�قع �لحياة كلها.«

لماذا يقول البع�س اإن ذكرى ا�صت�صهاد الإمام علي بدعة؟!
م���ن يقول���ون: �إن �إحي���اء ذك���رى ��ست�سه���اد �لإم���ام عل���ي بدع���ة، هم من يري���دون �أن 
تم���وت �لأم���ة با�سم �لدي���ن، و�أن تذبح با�سم �لإ�سام، هم م���ن يعملون على تفريغ هذه 
�لأم���ة من هويته���ا �لدينية وف�سلها عن رموزها �لدينيي���ن و�لحقيقيين و�إبعادها عن 
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�أعامه���ا �لعظم���اء من ي�س�رفها �أن تنتم���ي �إليهم ومن تجد في حياتها كل ما تحتاجه 
من �لدرو�ش �لتي تفيدها في حياتها.)1(

الإمام علي ›عليه ال�صلم‹ �صيظل قدوة للم�صتب�صرين
�لإم����ام عل����ي ›عليه �ل�سام‹ هكذ� كان وهكذ� يبق����ى نوًر� في م�س�رق �ل�سم�ش قدوة 
للم�ستب�سرين ونوًر� للحائرين وعلًما يقتدى ويتاأ�سى به في مدر�سة �لإ�سام �لكبرى 
ويمث����ل �لنموذج �لحقيقي و�لقدوة للرموز �لحقيقيين؛ لأننا �أيها �لإخوة و�لأخو�ت: 
ف����ي ه����ذ� �لع�سر ن�سهد كيف تتحرك مخابر�ت �لع����دو، �لمخابر�ت �لأمريكية لت�سنع 
رم����وًز� وهميي����ن ف����ي �ل�ساح����ة �لإ�سامية يب����رزون وه����م يتم�سكون ببع�����ش من ق�سور 
�لإ�س����ام و�سكل����ه ث����م يبقون ه����م �أو يبرزون ه����م في �ل�ساح����ة �لإ�سامي����ة لي�ستقطبو� 
�لكثير �لكثير من قا�سري �لوعي وناق�سي �لإيمان ليلتفو� حولهم فيتحركون تحت 
عناوي����ن دينية لي�سربو� �لإ�سام من د�خل����ه ليثيرو� �لم�ساكل لاأمة �لإ�سامية من 
ن����ع �لكثير م����ن �لرم����وز �لوهميين  د�خله����ا وعل����ى م����ر �لتاري����خ �لإ�سام����ي لطالما �سُ
�لز�ئفي����ن �لذي����ن ل يمثل����ون �لإ�سام بحقيقت����ه باأخاقه وكان����و� �أ�ساطين للظالمين 
و�لجباب����رة و�لطغ����اة و�ل�ستب����د�د وكان����و� �أن�ساًر� لخ����ط �ل�ستبد�د و�لظل����م في د�خل 
�لأم����ة، ه����ذه و�سيل����ة وهذ� �أ�سلوب �عُتم����د عليه في �ل�سابق وُيعتم����د عليه في �لحا�سر 

وهذ� �سيء ملمو�ش.)2(
لذل���ك نح���ن ف���ي هذ� �لع�س���ر ونحن نعاني م���ن �لظالمين ونحن نعان���ي من حالة 
�لزيف فقد �أرد�ن �لنبي من خال �لإمام علي �أن يو�سلنا بالقر�آن، ويبقى حبه عامة 
فارقة يتبين بها �لموؤمن، وبغ�سه و�سمة عار ينك�سف بها �لمنافق، لو لم يكن لنا من 
عل���ي �إل ه���ذ�، فكيف وهو مثل م�سار �لإ�سام ف���ي �أ�سالته ومفاهيمه �ل�سحيحة بعيًد� 

عن �لزيف وبعيًد� عن �لتحريف.)3(

))(  ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹.
))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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ا قدوة للتكفيريين وابن ملجم �صيظل اأي�صً
ث���م يبق���ى لن���ا نقط���ة و�ح���دة نوؤكد عليه���ا كيف كان���ت �لو�سيل���ة �لت���ي �عتمدها من 
تاآم���رو� عل���ى علي ›عليه �ل�س���ام‹ لقتله هي �أد�ة م�سنوعة م���ن �لأد�ة �لتكفيرية )�بن 
ملج���م( و�ح���د م���ن �لتكفيريي���ن �لمغفلي���ن �لجاهلي���ن بحقيق���ة �لإ�س���ام تبق���ى هذه 
�لنوعي���ة - �لتكفيري���ون �لمغفل���ون �لجاهل���ون بحقيق���ة �لإ�سام - �أد�ة ق���ذرة ُيحركها 
�لأع���د�ء وي�ستغلونه���ا ل�س���رب �لخ���ط �لإ�سامي �لأ�سي���ل من �لد�خل، وه���ذ� ملمو�ش 
���ا؛ �أل ن���رى كي���ف يتحرك �لتكفيري���ون د�خل �لأمة ليو�جه���و� �أي تحرك يناه�ش  �أي�سً
�ل�سيا�س���ة �لأمريكي���ة؟ هم ل يرون كفر �أمريكا ول كف���ر �إ�سر�ئيل وهذ� من عجائبهم، 
ل ت�س���در قر�ر�ته���م و�أحكامه���م بالكفر �إل د�خل ه���ذه �لأمة، �لكف���ر �لأمريكي، �لكفر 
�لإ�سر�ئيل���ي ل يرون���ه ل ي�ستهدفون���ه، ل ُي�س���درون عليه �أحكامهم، ث���م ينق�سون بكل 
و�سائله���م بمفخخاته���م بم���ا �إل���ى ذل���ك ل�ستهد�ف���ه لأنه���م فق���ط وفق���ط �أد�ة، �أد�ة بيد 
�لأع���د�ء، عي���ن �لكف���ر عندهم ه���و مناه�سة �ل�سيا�س���ة �لأمريكي���ة و�لإ�سر�ئيلية وبهذ� 
يتحرك���ون ل�سته���د�ف �لق���وى �لتي تو�ج���ه �لكفر �لحقيق���ي و�لخط���ر �لحقيقي على 

�لأمة �لإ�سامية.)1(

القتداء باأهل البيت فخر لنا 
و�أخي���ًر� نق���ول ما قال���ه �ل�سهيد �لقائ���د �ل�سيد ح�سي���ن ر�سو�ن �هلل علي���ه: "�إن من 
�لفخر لنا �أن قدو�تنا من �أهل �لبيت بدًء� من علي، ولي�سو� من �أولئك �لملطخين بعار 
�لمخالف���ة للر�س���ول ›�سل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ �لملطخين بالأخط���اء و�لم�ساوئ، 

و�لمو�قف �ل�سيئة، فنحن نتعب �أنف�سنا في �لدفاع عنهم وفي َتْنِميق مظهرهم. 
قدو�تنا من �أهل �لبيت هم من �أولئك �لمن زهين �لمطهرين �لكاملين في �أنف�سهم، 
ممن ي�س�رفنا �أن نقتدي بهم. فاأنت ل تخجل �إذ� ما قلت �أن ولّيك علي بن �أبي طالب، 
ع���د �إل���ى علي فتعّرف على علي تجد �أنه بال�سكل �لذي ي�سرفك، بال�سكل �لذي يجعلك 

تفتخر باأنه �إمامك، باأنك تتوله.
وله���ذه �لق�سي���ة �أهميتها في �ل�سمو بالنف�ش و�رتقائها حتى على م�ستوى �لقدو�ت 

))(  من محا�سرة ال�سيد عبد الملك في ذكرى ا�ست�سهاد الإمام علي ›عليه ال�سالم‹ لعام ))))ه�.
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م���ن �لب�س����ر. ولكن �نظر �إلى �لآخرين كيف يتعبون �أنف�سهم وهم د�ئًما يد�فعون عمن 
فون معاني �لقر�آن من �أجلهم، يحرفون معاني كام �لر�سول ›�سلو�ت  يتولونهم، يحرِّ
�هلل عليه وعلى �آله‹ من �أجلهم، يعملون على �أن يحولو� �سيئاتهم �إلى ح�سنات، يعملون 
على �أن يقدموهم لاأمة كاأعام. ولكن يكفينا �سهادة على �أنهم لي�سو� ممن يمكن �أن 
نفخ���ر به���م �إذ� ما �نتمينا �إليهم �أنن���ا نجدكم �أنتم تتعبون �أنف�سك���م و�أنتم تغّطون على 

خطيئاتهم، وعلى ق�سورهم ونق�سهم." )1( 
�لله���م �إن���ا نت���ولك ونتول���ى ر�سول���ك ونتولى �أمي���ر �لموؤمني���ن علي ب���ن �أبي طالب 

ونتولى من �أمرتنا بتوليهم. 
***

))(  معرفة اهلل، الدر�س ال�سابع.
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