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المقدمة
 الحم ��د هلل رب العالمي ��ن و�أ�ش ��هد �أن ال �إله �إال اهلل الملك الحق المبين و�أ�ش ��هد �أن
�سيدنا محمداً عبده ور�سوله خاتم النبيين.
الله ��م �ص ��ل عل ��ى محمد وعل ��ى �آل محمد وب ��ارك على محمد وعل ��ى �آل محمد كما
�صليت وباركت على �إبراهيم وعلى �آل �إبراهيم �إنك حمي ٌد مجيد ،وار�ض اللهم بر�ضاك
عن �أ�صحابه الأخيار المنتجبين وعن �سائر عبادك ال�صالحين.
الم�ش ��روع الإله ��ي الكبي ��ر له منه ��ج يت�ضمن التعليم ��ات الإلهية فيم ��ا نعمل وفيما
نت ��رك وف ��ي تحديد م�س�ؤولياتنا في الحياة وفي تب�صيرنا بواقع الحياة وما فيه ،وفي
عالقتن ��ا باهلل �سبحانه وتعال ��ى ،ويمثل المنهج الإلهي النور واله ��دى والب�صائر التي
على �ضوئها نبني واقعنا كم�ؤمنين ونتحرك في مواقفنا.
وه ��ذا م ��ا قدم ��ه اهلل لن ��ا في كتبه وم ��ن خ�ل�ال �أنبيائه واله ��داة من عب ��اده منهجً ا
متكام�ًل�اً وا�س ًع ��ا ب�سعة الحياة و�أكثر من ذلك ،لكن ه ��ذا المنهج يبقى حبرًا على ورق،
يبق ��ى ف ��ي طي ��ات الكتب ،يبق ��ى تعليمات مج َّم ��دة �إذا لم يك ��ن هناك م ��ن يحملها ،من
يدع ��و �إليه ��ا ،م ��ن يطبقها ف ��ي واقعه ويتحرك عل ��ى �ضوئها يمثل الق ��دوة للآخرين؛
وهنا ي�أتي دور الرموز والأعالم.
وعندم ��ا نعود �إلى الر�سالة الخاتمة �إلى م�سي ��رة الإ�سالم في �أمتنا الإ�سالمية �إلى
الرموز والأعالم الذين حملوا الإ�سالم في قلوبهم وقدموا �صورته الرائعة الحقيقية
فيما تمثلوه والتزموا به من �أخالقه وتعاليمه وهم الرواد والطليعة والقادة والقدوة
ف ��ي مدر�س ��ة الإ�س�ل�ام الكب ��رى مقتفي ��ن �أثر نب ��ي اهلل محم ��د (�صلى اهلل علي ��ه وعلى
�آل ��ه و�سل ��م) نج ��د �أن في مقدمته ��م الإمام علي� �اً (عليه ال�س�ل�ام) ذل ��ك التلميذ الوفي
والمتميز للر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) وخريج مدر�سة الإ�سالم الكبرى فكان
�أث ��ر الر�سول و�أثر القر�آن و�أث ��ر الإ�سالم بارزًا في �شخ�صيته في روحيته في �سلوكياته
في مواقفه في واقعه ب�شكلٍ يقدم �شهاد ًة على عظمة الإ�سالم على عظمة القر�آن على
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عظم ��ة نب ��ي الإ�س�ل�ام محمد (�صل ��ى اهلل عليه وعلى �آل ��ه و�سلم) ومنذ بداي ��ة م�شواره
م ��ع الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله و�سل ��م) وبحكم مالزمته للنب ��ي وارتباطه
الوثي ��ق بالنب ��ي وتمي ��زه ووعي ��ه العال ��ي ،كان الإمام عل � ٌّ�ي (علي ��ه ال�س�ل�ام) �سابقًا �إلى
ال�سا ِب ُقونَ (� )10أُ ْو َل ِئ َك المْ ُ َق َّر ُبونَ ()11
ال�سا ِب ُقونَ َّ
الإ�سالم ليحوز ف�ضيلة ال�سبق } َو َّ
يم([{)12الواقعة] �سبق �إلى الإ�سالم منذ انبثاق نوره ومن دون �أي تردد
يِف َجن ِ
َّات ال َّن ِع ِ
�أو ت�أخ ��ر �أو تلك� ��ؤ ،دخ ��ل في الإ�سالم ودخل الإ�سالم فيه ف ��كان ك َّل قلبه وك َّل روحه وك َّل
حيات ��ه ،لقد ذاب في الإ�س�ل�ام وامتزج به فكان خلقه الإ�سالم ،وكانت ق�ضيته الإ�سالم،
وكانت حياته للإ�سالم وكان الفدائي الأول في الإ�سالم.
فه ��و مدر�س ��ة متكاملة نع ��رف من خاللها ونرى م ��ن خاللها الإ�س�ل�ام بكل كماله
الإ�سالم بكل جماله الإ�سالم بحقيقة مبادئه ،الإ�سالم بعظم �أخالقه الإيمان بجالله
وجماله.
هك ��ذا كان الإم ��ام علي (علي ��ه ال�سالم) وهكذا يبقى نورًا ف ��ي م�شرق ال�شم�س قدوة
للم�ستب�صرين ونورًا للحائرين و َعلَمًا يقتدى ويت�أ�سى به في مدر�سة الإ�سالم الكبرى
ويمثل النموذج الحقيقي والقدوة للرموز الحقيقيين.
وهذا هو الجزء الثاني مما جمعناه من كتاب( :الإمام علي  -عليه ال�سالم  -قرين
الق ��ر�آن) معتمدي ��ن فيما قدمناه على ما ورد ع ��ن ال�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي -
ر�ض ��وان اهلل علي ��ه  -وعلى ما ورد عن ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي  -ر�ضوان
اهلل عليه .-
راجيًا من اهلل �أن يتقبل هذا العمل ب�أح�سن القبول.
واهلل الموفق
يحيى قا�ســم �أبو َعوَّا�ضَ ــة
�شهر ذي الحجة 1438هـ

***
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الدور المحوري للإمام بالن�سبة للدين
الدين الإ�سالمي ال بد له من رموز
الم�س�أل ��ة �أ�سا�سي ��ة بالن�سب ��ة للدي ��ن الإ�سالمي ،الم�ش ��روع الديني كل ��ه ،حتى يمكن
�إقامت ��ه ف ��ي الواقع والنهو�ض به في الحياة ،له ركائز �أ�سا�سية ،ومعالم �أ�سا�سية ،وهي:
المنهج �أولاً  ،القادة والرموز ثانيًا ،المقد�سات التي تُمثِّل معالم في الأر�ض ثالثًا(((.
دور القادة والأعالم
البالغ والتبيين والتج�سيد للدين.
وهذه م�س�ألة وا�ضحة عندما نعود لنت�أمَّل في كتاب اهلل �سبحانه وتعالى المنهج
الإله ��ي ل ��م يكن ليقوم ،وال لينت�ش ��ر وال ليلقى القابلية في واق ��ع الب�شر بدون رموزه،
بدون �أعالمه الذين قاموا بدو ٍر متعدد من خالل البالغ والتبيين ،والتو�ضيح و�إقامة
الحجة ،ومن خالل التج�سيد للمبادئ ،والقيم والتمثيل العملي لها في واقع الحياة،
و�إبرازه ��ا عمل ًّي ��ا ف ��ي الواقع العملي؛ لي ��رى النا�س عظمته ��ا ،وليرى النا� ��س جمالها،
وجاللها ،وجاذبيتها الكبيرة في الواقع ،و�إمكانية تطبيقها بما يترتَّب على تطبيقها
من �آثار ونتائج �إيجابية في واقع الحياة.
ولأهمي ��ة الأم ��ر وباعتباره م ��ن �ضروريات الم�ش ��روع الديني نج ��د �أن اهلل �سبحانه
وتعال ��ى خاط ��ب نب ّي ��ه الكري ��م وهو في مق ��ام النب ��وة ،يت َنزَّل علي ��ه الوحي ،ي�ص ��ل �إليه
الهديُ الإلهي وتعليمات اهلل �سبحانه وتعالى في �إطار الوحي الإلهي غ�ض ًة طريَّة.
ف ��ي مق ��ام الوحي وفي مقام النب ��وة ،اهلل �سبحانه وتعالى يقدم له في كتابه الكريم
قائم� � ًة م ��ن �أ�سم ��اء الأنبي ��اء والر�سل فيعدهم ثم يق ��ول عنهم�} :أُو َل ِئ َ
��ك ا َّل ِذينَ هَ دَ ى
هَّ ُ
��م ْاق َت ِد ِه{ [األنعام ]90:يخاط ��ب من؟ يخاطب النبي محمدًا (�صلوات اهلل
الل َف ِب ُهدَ اهُ ُ
عليه وعلى �آله) في مقامه ،وفي موقعه من النبوة والوحي ،يوحى �إليه ،على ارتباط
مبا�شر بهدى اهلل �سبحانه وتعالى ،وبالوحي الإلهي.
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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ومع ذلك يوجِّ هه �إلى �أن يهتدي و�أن يقتدي ب�أولئك ال�سابقين من الأنبياء والر�سل
�أن يرتبط بهم كرموز ،وهداة� ،أن يرتبط بهم في موقع القدوة.
ف ��ي �إط ��ار الدين في �إطار الم�شروع الديني ال ب ��د من القدوة ال بد من الأعالم ،ال
ب ��د م ��ن الرم ��وز ،ال بد م ��ن الهداة الذين نرتبط به ��م في �إطار الدي ��ن نف�سه فنقتدي
بهم ،ونهتدي بهم ،ونتخلّق ب�أخالقهم ،ونت�أثّر بهم ،ويمثِّل ارتباطنا بهم عاملاً مهـ ًمّا
ف ��ي �أن نرتب ��ط بالم�ش ��روع الدين ��ي ذات ��ه ،ف ��ي �أن نتخلّق ب�أخالق ��ه ،ف ��ي �أن ننطلق من
خ�ل�ال مبادئ ��ه ،ف ��ي �أن نلتزم بتعليماته ،ن ��رى فيهم هم ,نرى في معال ��م حياتهم ,في
�سلوكياته ��م ,في مواقفهم ,في حركتهم في الحياة ال�شواهد لهذا الدين ،في عظمته،
في جاذبيته ،في ت�أثيراته المهمة.
ولأن الم�س�أل ��ة �أ�سا�سي ��ة نج ��د �أن اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى في كتابه الكري ��م ،في �سورة
��ر َ
يم •
الفاتح ��ة الت ��ي نتلوه ��ا ف ��ي ك ّل �ص�ل�اة فنق ��ول فيه ��اْ :
اط المْ ُ ْ�س َت ِق َ
ال�ص َ
}اه ِد َن��ا ِّ
��ر َ
اط ا َّل ِذي��نَ �أَ ْن َعمْ��تَ َع َل ْي ِه ْم{[الفاتح�ة ]6،7:في الوقت الذي نطلب م ��ن اهلل ونتوجّ ه
ِ�ص َ
�إل ��ى اهلل �أن يهدين ��ا �إلى �صراط ��ه الم�ستقيم قال اهلل عن هذا ال�ص ��راط الم�ستقيم �أنه
��ر َ
اط ا َّل ِذي��نَ �أَ ْن َعمْ��تَ َع َل ْي ِه ْم{[الفاتحة� ]7:ص ��راط له �أعالمه ،له رم ��وزه ،له هداته
ِ
}�ص َ
الذي ��ن نهت ��دي به ��م ،وه ��م لنا القدوة ،وه ��م لنا القادة ،وه ��م لنا من يُج�سّ ��دون معالم
ه ��ذا الدين ،وحقائق ه ��ذا الدين ،ومبادئ هذا الدين ،و�أخ�ل�اق هذا الدين ،وبطريق ٍة
(((
�صحيحة».
الحفاظ على الدين من التحريف.
فهم يمثّلون ال�ضمانة في التطبيق ال�صحيح ،والتطبيق ال�سليم للدين ،والحفاظ
عل ��ى مفاهيم ��ه م ��ن التحريف؛ لأن الدي ��ن -وهذه حال ��ة ح�صلت حتى ف ��ي الر�ساالت
ال�سابق ��ة ،بع ��د الأنبي ��اء ال�سابقي ��ن ،بع ��د مو�س ��ى بع ��د عي�س ��ى ،وغيره ��م م ��ن الر�س ��ل،
والأنبي ��اء� -أن الدي ��ن الإله ��ي يتعر� ��ض ف ��ي مراحله المختلف ��ة ،وفي �إط ��ار الر�ساالت
ال�سابقة يتعر�ض دائمًا لعملية تحريف ،تحريف لمفاهيمه ،وتحريف لقيمه و�أخالقه،
وتحري ��ف لمبادئه ،وتحريف دائ ًم ��ا ما يُح�سَ ب على الدين نف�سه ،وبا�سم الدين نف�سه،
ومن خالل عناوين الدين نف�سه.
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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دائ ًم ��ا م ��ا تط ��ر�أ عملي ��ة التحري ��ف للمفاهي ��م الدينية وم ��ن خالل رم ��وز م�ضلين
لديه ��م قدرات فائقة على الت�ضليل والخط ��اب ،على الت�ضليل للنا�س ،ولديهم القدرة
عل ��ى توظيف الخطاب الديني نف�سه من خ�ل�ال تحريف مفاهيمه وقلب مبادئه ر�أ�سً ا
عل ��ى عقب؛ ي�ستطيعون من خالل ذلك الت�ضلي ��ل للكثير من النا�س ،والخداع للكثير
من النا�س ،عوامل متعددة تُ�سهم في عملية التحريف للمفاهيم الدينية.
عندم ��ا ينت�ص ��ر الدي ��ن وي�صب ��ح حقيق� � ًة واقع ًة ثابتة ،وي ��رى فيه الآخ ��رون �أنه في
ظه ��وره ،ف ��ي ثقل ��ه في انت�صاره ،ف ��ي هيمنته في الواق ��ع� ،أ�صبح ثاب ًت ��ا را�سخً ا ال يمكن
�أب� �دًا التخ ُّل� ��ص من ��ه وال �إزالته� ،أ�صبح ارتب ��اط النا�س به ارتباطً ا وثي ًق ��ا ثابتًا ال يمكن
ف�صلهم عنه.
ي ��رى الآخرون وفي المقدمة ملوك الج ��ور ،والظالمون ،والطغاة ،والم�ستكبرون،
والمف�س ��دون ف ��ي الأر� ��ض ي ��رون في هذه الحال ��ة حال ًة مع َّق ��دة ،تعني انت�ص ��ار الدين،
وارتب ��اط النا� ��س الوثيق به فال يمك ��ن ف�صلهم عنه ،ويرون في نظرتهم �إلى الدين �أن
جمل� � ًة �أ�سا�سي� � ًة من مفاهي ��م الدين هي التي تم ِّثـ ُل بالن�سبة له ��م خطرًا كبيرًا ،وعائقًا
كبيرًا عليهم في �إمكانية �أن يهيمنوا على النا�س بظلمهم بف�سادهم ب�شرهم بطغيانهم
با�ستكبارهم بف�سادهم ،وبما �أن عملية ف�صل النا�س عن الدين بالكامل ،و�إزاحة الدين
والر�سال ��ة الإلهي ��ة بالكام ��ل م ��ن واق ��ع الحي ��اة م�س�أل ��ة �صعبة غي ��ر ممكن ��ة ،يعْمِ دون
�إل ��ى توظي ��ف مفاهي ��م الدين بع ��د تغييرها وقلبها من خ�ل�ال علماء ال�س ��وء ،دائمًا ما
تت ��م عملي ��ة الت�ضلي ��ل والتحري ��ف للمفاهيم الديني ��ة من خالل علماء �س ��وء هذه من
الحقائ ��ق الثابت ��ة .علماء �س ��وء لديهم قراءة ،ولديه ��م �إطالع عل ��ى المفاهيم الدينية
والمعارف الدينية ،يقومون هم بتحريف المعاني والمفاهيم وتزييفها وقلبها �إلى ما
يتطابق مع رغبات و�أهواء ملوك الجور ،و�سالطين الظلم ،والحكومات الجائرة حتى
يتهي� ��أ له ��ا �أن تحك ��م� ،أن ت�سيطر� ،أن تتغلب ،وبدون �أن تحتاج �إل ��ى �أن تدخل في �صدا ٍم
عنيف مع المجتمعات التي �آمنت بالر�سالة الإلهية ،و�أ�صبحت على ارتباط وثيق بها.
فتح�ص ��ل عملية قولبة مثلما نلحظ الآن في واقعنا المعا�صر� ،ألي�ست �أمريكا الآن
متجه ��ة �إل ��ى توليف ��ة جدي ��دة للدي ��ن الإ�سالمي؟ يعني ل ��م يكتفوا بما ق ��د ح�صل من
تحري ��ف لمفاهي ��م ،م ��ن قل ��ب لحقائق ،م ��ن تغييرات كبي ��رة على مدى ق ��رون طويلة
يكتف بهذا الأمريكيون ،لم يكتفوا بهذا! ال يزال لديهم �أ�شياء جديدة
م ��ن الزم ��ن لم ِ
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�إ�ضافي ��ة م ��ن التعديالت ،والتغييرات ،والتلعُّبْ بالمفاهي ��م بما يخدم م�صالحهم ،بما
يبط ��ل فاعلي ��ة قيم الإ�سالم الحقيقية في النا�س التي تحي ��ي النا�س ،والتي تَخلُق في
واق ��ع النا� ��س الوع ��ي الكاف ��ي ،وتُعطِ ��ي النا�س الب�صي ��رة الناف ��ذة ،والالزم ��ة ،وتُحرِّك
المجتم ��ع فيكون واقع ��ه ممتنعًا عن هيمن ��ة الظالمين ،والم�ستكبري ��ن ،والمف�سدين،
والطغاة ،والجبابرة فتتم عملية التحريف(((.
ابتعاد الأمة عن الأعالم يجعلها قابلة للتحريف والت�ضليل
ف� ��إذا �أراد النا� ��س �أن يكون ��وا ف ��ي واقعه ��م مرتبطي ��ن بالمنهج م ��ن دون رموز ،من
دون �أع�ل�ام ،هن ��ا تك ��ون هن ��اك قابلية كبي ��رة لعملي ��ة التحريف والت�ضلي ��ل ،يعني من
ن�صو�ص ��ا ديني ��ة ( َق ْو َل َبهَا) كم ��ا ي�شاء ،لدي ��ه قدرة في
ً
�أت ��ى عل ��ى النا� ��س وق ��ر�أ عليه ��م
( َق ْو َلبَة) الن�صو�ص والتلعُّب بها� ،أو �إنزالها في غير محلها ،في غير م�صاديقها ،تق َّب َل
النا� � ُ�س منه ..وهن ��ا ينجح الآخرون في عملية التحريف �إلى ح � ٍّ�د كبير ،وي�ستطيعون
�أن يُحَ ِّو ُل ��وا م ��ن عملياته ��م الت�ضليلية والتحريفية �إلى معتق ��دات ،و�أفكار ،ومفاهيم،
وثقاف ��ات ي�صب ��ح له ��ا جمهوره ��ا الوا�س ��ع الم�ؤم ��ن بها ،المقتن ��ع به ��ا ،المتحرك على
�أ�سا�سه ��اُ ،ت َد َّر� ��س ف ��ي مدار� ��سُ ،ت ْكتَب لها كتبُ ،ت َن� �زَّل في محا�ض ��رات وهكذا .وت�صبح
ثقاف� � ًة �سائ ��دة وق ��د تم�شي عليه ��ا �أجيال ،جيل بعد جي ��ل وهكذا .لتمت ��د عبر الزمن،
ويتدي ��ن النا�س به ��ا ،يتدين النا�س ب�ضالل وباطل ويعتبرون ��ه قرب ًة يتقربون به �إلى
اهلل �سبحانه وتعالى.
لذلك العملية الدينية الم�شروع الديني في �أ�سا�سه ،هو دين اهلل الحكيم ،دين اهلل
ال ��ذي ه ��و �أحك ��م الحاكمين ،واهلل �سبحانه وتعالى جعل دينه ف ��ي معالمه ،في ركائزه،
ف ��ي طبيع ��ة الم�ش ��روع نف�سه عل ��ى النحو ال ��ذي ي�ضمن �سالمت ��ه� ،سالمت ��ه للأجيال،
��ر َ
يم{[الفاتحة ]6:في الوقت
�سالمت ��ه للب�شري ��ة ،فللدين رموزهْ ،
اط المْ ُ ْ�س َت ِق َ
ال�ص َ
}اه ِد َنا ِّ
}�ص َر َ
اط ا َّل ِذينَ �أَ ْن َع ْمتَ َع َل ْي ِه ْم{[الفاتح�ة ]7:ه�ؤالء الرموز ه�ؤالء الأعالم الذين
نف�س ��ه ِ
ه ��م للدي ��ن َترْجُ مَا ُن ��ه ،ول�سانه ،وهم م�صاديقه العملية في الواق ��ع ،هم َترْجُ مَانُه وهم
يُبيّنون ،وهم َترْجُ مَانُه وهم يعملون ،فن�ستفيد منهم في معرفة المفاهيم ال�صحيحة
للدين فيما بيّنوا فيما ب َّلغُوا فيما قالوا فيما تحدّثوا ،وكذلك فيما فعلوا في �أعمالهم
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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في �سلوكياتهم في مواقفهم في ت�صرفاتهم ،ن�ستفيد منها كذلك نجد فيها الم�صاديق
الحقيقية للمفاهيم الدينية والخطاب الديني.
فه ��ذه تُم ِّث ��ل �ضمان� � ًة للأم ��ة �ضمان ��ة للأجي ��ال �أ ّال ي�ؤث ��ر فيه ��ا ال الم�ضل ��ون وال
المح ِّرف ��ون ،حينم ��ا ترتبط بالم�شروع الإلهي ،برموزه و�أعالمه ،ولي�س فقط ارتباطً ا
مجت ��ز�أً يتج ��ه فق ��ط �إلى الخط ��اب الدين ��ي �أو �إلى المفاهي ��م الدينية ومن ج ��اء �ضلّل
ولعِب وحرَّف ،وتقبَّلتْ منه الأمة ،وت�أثّر به النا�س(((.
الأنبياء هم طالئع الرموز والأعالم
الأنبي ��اء ه ��م طالئ ��ع الرم ��وز ه ��م الرم ��وز الأ�سا�سي ��ون ،الأنبي ��اء والر�س ��ل هم في
واقعه ��م العمل ��ي وال�سلوك ��ي ،وحركتهم في الحياة ،وقيامهم بالم�ش ��روع الديني؛ لأنه
ع ��اد ًة وم ��ن �ضم ��ن الوظائ ��ف الأ�سا�سي ��ة للر�س ��ل والأنبياء �أنه ��م لي�سوا فق ��ط مبلِّغين
بال ��كالم والحدي ��ث والبيان ،بل عاد ًة هم يعملون هم على �إقامة تلك المبادئ ،والقيم،
والأخالق على �إقامة الدين بتفا�صيله الأخالقية وغيرها.
فه ��م يعمل ��ون عل ��ى �إقام ��ة الدي ��ن وبالتال ��ي :يتحرك ��ون ف ��ي �إط ��ار م�ش ��روع عملي
للنهو�ض بالدين في واقع النا�س وفي واقع الحياة ،الأنبياء والر�سل في المقدمة(((.
وبعد الأنبياء ورثتهم الحقيقيون
وم ��ن بع ��د الأنبي ��اء والر�س ��ل �أكيد هن ��اك امتداد لورثته ��م الحقيقيي ��ن ال�صادقين
الذي ��ن يمثلون حلقة الو�صل ،حلقة الو�صل الم�أمونة من الرموز والأعالم والعظماء
واله ��داة ،حلق ��ة الو�ص ��ل الم�أمون ��ة التي يمكن الوث ��وق بها واالطمئنان �إليه ��ا في �أنها
ه ��ي �ستق ��دم الدين على نح ٍو �صحيح ،و�أنها هي من يجب �أن ترتبط بها الأمة في ظل
الم�ش ��روع الدين ��ي م ��ن موقعها في القي ��ادة ،وهكذا هو الحال مع عل ��ي  -عليه ال�سالم
 بمنزل ��ة ه ��ارون م ��ن مو�سى ،واقعه من محمدٍ (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله) بكمالهالإيمان ��ي العظي ��م ،وم�ؤهالته العالية ،بمعنى �أنه لي�س مجرد وظيفة �أو من�صب هكذا
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
((( الم�صدر ال�سابق.
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�أو و�س ��ام �ش ��رف �أُعْ طِ َي� � ُه الإمام علي هكذا ،ال ،عن جدارة بع ��د �أن �أعطاه اهلل الم�ؤهالت
العالي ��ة الكبي ��رة العظيم ��ة الراقية عل ��ى الم�ست ��وى الإيماني ،والترب ��وي ،والمعرفي،
والقيمي ،والأخالقي ليكون بم�ستوى هذا المقام العظيم ،ليكون هو امتداد الهداية،
وحلقة الو�صل مع محمد � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله  -مع ر�سول اهلل وخاتم �أنبيائه.
الر�س ��ول ق ��ال�« :إلاَّ �أنه ال نبي بعدي» .علي ال ي�ؤدّي هذا الدور كنبي ،ال؛ لأن النبوة
خُ ِت َم ��ت بخات ��م الأنبياء و�سيد الأنبياء ر�سول اهلل محم ��د � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله
 ولكن ��ه ي�ؤدي ��ه م ��ن موقع ��ه في كم ��ال �إيمان ��ه كوزير ،كو�ص ��ي ،ي�ؤديه م ��ن موقعه فيكمال الإيمان ليكون هو من يتحرك بهذه الأمة وهو يربي وهو يعلم وهو ير�شد وهو
يقدم مفاهيم هذا الدين وهو يج�سد مبادئ هذا الدين في الواقع العملي وهو يجهد
ويجاه ��د للحف ��اظ عل ��ى مفاهي ��م هذا الدي ��ن كي ال تتغي ��ر بفعل تحري ��ف المحرفين
وانتحال المبطلين وت�أويل الجاهلين(((.
الإمام علي �أُ ِع َّد في م�سيرة حياته لهذا الدور
الإم ��ام عل ��ي  -عليه ال�س�ل�ام  -حظي في م�سي ��رة حياته بم�سا ٍر متمي ��ز ي�ؤهله لهذا
الدور لأنه مقام مهم ،مقام كبير ،ومقام عظيم يحتاج �إلى عناية خا�صة وتربية فريدة
ومتمي ��زة وه ��ذا م ��ا كان ،لقد �شاء اهلل �سبحانه وتعالى �أن يك ��ون من يتولى تربية علي
منذ طفولته المبكرة هو ر�سول اهلل � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله  -الر�سول � -صلوات
اهلل عليه وعلى �آله � -أراد �أن يرد الجميل �إلى عمه �أبي طالب؛ لأن �أبا طالب قام بدور
�أ�سا�س في كفالة النبي وتربيته بعد وفاة جده عبد المطلب ،وبتدبيرٍ من اهلل �سبحانه
وتعال ��ى تول ��ى ر�سول اهلل � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله  -هو تربية وتن�شئة الإمام علي
منذ طفولته المبكرة ،ف�سلّمه والده �أبو طالب �إلى النبي � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله
 وكان ذل ��ك م ��ا قبل النبوة ،فالنبي تولى هو منذ طفول ��ة علي المبكرة التربية لهذاالرجل و�أعدّه �إعدادًا متميزًا ،و�شرح الإمام  -عليه ال�سالم � -أجواء وواقع هذه التربية
والعناي ��ة الكبي ��رة به من جانب الر�سول � -صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله  -فقال« :وَقَ دْ

هلل � -صلى اهلل علي��ه و�آله  -بِا ْلقَرَ ابَةِ ا ْلقَرِ يبَةِ  ،وَال َمنْزِ لَةِ
عَ ِل ْمتُ��مْ َمو ِْ�ضعِي مِنْ رَ�سُ ولِ ا ِ
ي�ص��ةِ  :و ََ�ض�� َعنِي فِي ِحجْ رِ ِه َو�أَنَا وليدٌ ي َُ�ض��مُّ نِي �إِلَى َ�ص��دْ ِرهَِ ،و َي ْك ُن ُفنِي فِي فِرَ ا�شِ هِ ،
الخَ ِ�ص َ

((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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َو ُيمِ�سُّ ��نِي جَ �سَ ��دَ هَُ ،ويُ�شِ ��مُّ نِي عَ رْ فَهُ (((َ ،وكَانَ َيم َْ�ض��غُ ال�شَّ ��يْ ءَ ثُمَّ ُي ْلقِمُ نِيهِ َ ،ومَا وَجَ دَ لِي
كَذْ بَةً فِي قَ ْولَ ،و َال خَ طْ لَةً ((( فِي ِفعْل» ((( .وهذه نقطة مهمة ج ًدّا� ،أنه بمثل ما حظي

الإم ��ام علي  -علي ��ه ال�سالم  -بعناي ٍة خا�صة من جانب الر�سول واهتما ٍم كبير بتربيته
و�إعداده وتهذيبه(((.
الإمام علي نف�سه كان مهي�أ لهذا الدور
الإمام علي نف�سه كذلك هي�أه اهلل لأن يكون لديه قابلية عالية ،قابلية عالية لهذه
التربي ��ة ،ل ��و لم يكن لدى الإم ��ام علي نف�سه فيما هي�أه اهلل ل ��ه قابلية كبيرة لم�ستوى
التفاع ��ل الكبي ��ر مع هذه العناية من جانب الر�سول ،لما �أثمرت تلك الثمرة الكبيرة؛
لأن ��ه مث�ًل�ااً ق ��د تحر� ��ص على �أن تهت ��م ب�شخ�ص معي ��ن �أو بابن ��ك مثلاً لتربي ��ه تربية،
تحر� ��ص تب ��ذل جه ��ودًا كبي ��رة؛ ولكن ت ��رى النتائ ��ج مح ��دودة؛ لأن م�ست ��وى القابلية
ل ��دى المتلق ��ي محدودة مثلاً  ،لك ��ن الإمام علي ال ،كان م�ست ��وى القابلية كبيرًا لديه،
وتفاعل ��ه ه ��و ،وه ��و من اهلل مهي� ��أ لأن يتفاعل ب�ش ��كلٍ كبير ،فكان كل جه ��دٍ تربويٍ من
ر�س ��ول اهلل يثم ��ر ف ��ي الإمام عل ��ي ثمر ًة عظيمة ،يت ��رك فيه �أثرًا بلي ًغ ��ا ،يحقق نتائجه
في ��ه « َومَ��ا وَجَ دَ لِي كَذْ بَةً فِ��ي قَ وْلٍ َ ،و َال خطلةً في فعل» ا�ستقام ��ة عالية تفاعل كبير
وت�أث ��ر عظي ��م ،ثم يحكي الإمام  -علي عليه ال�سالم  -بفعل هذا االرتباط القوي ،هذا
االرتب ��اط المتمي ��ز ،هذا االندماج الكبير في حياة النبي ،يحكي عن واقع النبي نف�سه
هلل َتعَالَى بِهِ � -ص��لى اهلل عليه و�آله -
 �صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه – « َو َلقَدْ قَ رَ نَ ا َُ��ك مِنْ َم َال ِئ َكتِهِ يَ�سْ��ل ُُك بِهِ طَ رِ يقَ ال َمكَا ِرمَِ ،ومَحَ ا�سِ ��نَ
مِ��نْ لَ��دُ نْ أَ�نْ كَانَ فَطِ يمًا �أَعْ ظَ مَ َمل ٍ
�أَخْ�لاَقِ ا ْلعَالَ��مِ َ ،ل ْيلَ��هُ َو َنهَا َرهُ» الر�سول نف�س ��ه حظي بتربية عظيمة ج� � ًدّا ،وهو كذلك

كان مهي� ��أ ب�ش ��كل عظي ��م ج ًدّا ،ال �أح ��د ي�ساويه من الب�شر فيما هي� ��أه اهلل له من الت�أثر
والتقبل ،فالنبي حظي برعاية خا�صة من اهلل في التربية� ،أن قرن اهلل به ملكًا عظيمًا
م ��ن مالئكته ،يهتم بتربيته بتعليم ��ه بتهذيبه بتوجيهه ،وهذا الرجل الذي تولى اهلل

(((
(((
(((
(((

َع ْرفه  -بالفتح  :-رائحته الزك ّية.
الخ ْط َلة :واحدة َ
َ
الخ َطل  -كالفرحة واحدة الفرح  -والخطل :الخط�أ ين�ش�أ عن عدم الرو ّية.
نهج البالغة ،ج �1ص .301
من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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أي�ضا تولى هو تربية علي ،يوا�صل
تربيته و�أنزل ملكًا من مالئكته لي�ؤدي هذا الدور � ً
الإم ��ام عل ��ي  -علي ��ه ال�س�ل�ام  -وي�ش ��رح لن ��ا تل ��ك الأج ��واء التربوي ��ة الرائع ��ة فيقول:
« َو َلقَدْ كُ نْتُ �أَ َّت ِبعُهُ ا ِّتبَا َع ا ْلف َِ�صيلِ ((( �أَثَرَ �أُمِّهِ  ،يَرْ فَعُ لي فِي كُ لِّ َيوْم عَ َلمًا((( مِنْ �أخْ القِ هِ ،
َو َي�أْمُرُ ني بِاالقْ تِدَ اءِ بِهِ ».

تربي ��ة م�ستم ��رة يومي ��ة عناي ��ة خا�صة ،اهتم ��ام كبي ��ر ،تن�شئة على م ��كارم الأخالق
من ��ذ الطفول ��ة .ومم ��ا تميز به الإمام علي  -عليه ال�س�ل�ام � -أنه وباالختالف مع بقية
الم�سلمي ��ن ف ��ي ع�صر النبي � -صلوات اهلل عليه وعل ��ى �آله  -لم يحدث �أبدًا ب�أن تدن�س
بدن� ��س الجاهلي ��ة ال ب�شركه ��ا وال بقذاراتها وال بباطلها ،بفعل ه ��ذا االخت�صا�ص ،هذه
العناي ��ة ،ه ��ذه التربي ��ة ،ه ��ذا االرتباط الوثيق -من ��ذ �أن كان طفلاً �صغي� �رًا -بالنبي -
�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله  -هكذا يق ��ول« :يَرْ فَعُ لي فِي كُ لِّ َيوْم عَ َلمً��ا مِنْ �أخْ القِ هِ ،
ال يَرَ ا ُه غَ يْرِ ي،
َو َي�أْمُرُ ني بِاالقْ تِدَ اءِ بِهِ َ .و َلقَدْ كَانَ يُجَ ا ِو ُر فِي كُ لِّ �سَ نَة بِحِ رَ اءَ (((َ ،ف�أَرَا ُه َو َ
ْ�لا ِم غَ يْرَ رَ�سُ ��ولِ اهلل � -ص��لى اهلل عليه و�آله -
َاحدٌ َي ْو َمئِذٍ فِي الإ�س َ
ْ��ت و ِ
َولَ��مْ يَجْ مَ�� ْع َبي ٌ
وَخَ دِ يجَ ةَ َو�أَنَا ثَا ِل ُث ُهمَا� ،أَرَى نُو َر ا ْلو َْحيِ وَالرِّ �سَ الَةِ َ ،و�أَ�شُ مُّ رِيحَ ال ُّن ُب َّوةِ».

ف ��كان الإم ��ام علي  -علي ��ه ال�سالم  -بفعل ه ��ذه التربية العظيم ��ة والإعداد العالي
والعناي ��ة الخا�ص ��ة ارت�ض ��ع الر�سال ��ة ارت�ضا ًع ��ا ،تعل ��م الأخ�ل�اق ،عا�ش �أج ��واء الهداية
الإلهي ��ة واالخت�صا� ��ص الوثي ��ق واالرتب ��اط القوي ج� � ًدّا بالر�سول � -صل ��وات اهلل عليه
وعلى �آله  -وواكب الإ�سالم من يومه الأول فكان �أول الم�ؤمنين بر�سول اهلل � -صلوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه  -وتوج ��ه ف ��ي بقي ��ة حياته منطل ًق ��ا بانطالق� � ٍة متمي ��زة ،لي�سهم
�إ�سها ًم ��ا كبي� �رًا ،عظيمًا ،متميزًا ف ��ي �إقامة الر�سالة الإلهية ،ف ��ي �إقامة الدين بجهاده
المري ��ر ،وم ��ا بذل ��ه من جهو ٍد كبيرة وهو يجاهد ويقاتل م ��ع ر�سول اهلل � -صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه  -موظِ فًا ما منحه اهلل م ��ن م�ؤهالت عالية عل ��ى الم�ستوى الإيماني
وعل ��ى الم�ست ��وى الفطري بما �أعط ��اه اهلل من �شجاعة فائقة وق ��درات قتالية متميزة
ازدادت وعظُ َم ��ت بالإيم ��ان نف�س ��ه ،بفع ��ل الإيم ��ان نف�س ��ه ف ��كان فار�س الإ�س�ل�ام ورجل
الإ�س�ل�ام وبط ��ل الإ�س�ل�ام الذي ت�صدّى ف ��ي كل ميادي ��ن القتال وفي �ساح ��ات ال�صراع
((( ال َف ِ�صيل :ولد الناقة.
((( َع َل ًما� :أي ف�ضلاً ظاه ًرا.
((( ِحراء بك�سر الحاء :جبل على القرب من مكة.
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ل�صنادي ��د الكف ��ر و�أبط ��ال ال�ش ��رك والطغاة والم�ستكبري ��ن بكل ما كان ��وا يمثلونه من
وتحد �ضد الإ�سالم و�ضد �أهله(((.
�إمكانات وقدرات ٍّ
الم�سلمون مجمعون على جاللة وقدر الإمام علي
الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�سالم هو رمز �إ�سالم ��ي وعظيم من عظماء الأم ��ة الإ�سالمية
بكلها ،هذا �أمر ال �شك فيه ،وال نقا�ش فيه ،وال �إ�شكال فيه ،ف�سواء في المدر�سة ال�شيعية
�أو ف ��ي المدر�س ��ة ال�سني ��ة الكل يجم ��ع على جاللة ق ��دره وعظيم مقام ��ه ،والن�صو�ص
المهم ��ة الت ��ي وردت ب�ش�أنه عليه ال�سالم ،تناقلها الفريق ��ان ـ كما يقال في التعبيرـ في
ال بعد جيل.
التراث الإ�سالمي ،وتناقلتها الأمة وتوارثتها جي ً
فلي� ��س الحدي ��ث عن ��ه مح ��ط �إ�شكال ،و�إن ح ��اول البع� ��ض وبالذات في ه ��ذا الزمن،
يحاول التيار الوهابي التكفيري �أن يجعل الحديث عن الإمام علي عليه ال�سالم محط
�إ�ش ��كال ومح ��ط ج ��دال و�أن يثير ح�سا�سي ��ة بالغة و�شديدة في ه ��ذا الجانب ،وهذا �شيء
يجب �أن تتظافر جهود الأمة بكلها في الت�صدي له لأنه باطل مح�ض ال مبرر له �أبدا.
ي�سعى التيار الوهابي التكفيري �إلى �أن يجعل الحديث عن
الإمام علي محط �إ�شكال
عندم ��ا ي�سع ��ى التي ��ار الوهاب ��ي التكفي ��ري ف ��ي ظ ��ل م�سع ��اه �إلى �إث ��ارة الن ��زاع بين
الم�سلمي ��ن وال�ص ��راع بي ��ن الم�سلمي ��ن ،واالقتت ��ال بي ��ن الم�سلمي ��ن تح ��ت العناوي ��ن
المذهبي ��ة وتح ��ت العناوي ��ن الطائفي ��ة يحر� ��ص في ظل ه ��ذا الم�سعى وف ��ي ظل هذا
التوج ��ه وف ��ي نف�س ه ��ذه الطريق �إل ��ى �أن يجعل من محب ��ة الإمام عل ��ي عليه ال�سالم
وم ��ن الحدي ��ث عن ��ه ،لأن يجعل من ذلك �إ�شكالية كبيرة ج� �دًّا ،بل �أن يجعل من محبة
الإمام علي عليه ال�سالم جريمة ال ت�ساويها �أي جريمة في العالم ،ف�أن تكون �صهيونيًّا
يهود ًّي ��ا� ،إ�سرائيل ًّي ��ا� ،أن تكون من �أي وا ٍد �أو م�شربٍ ف ��ي هذه الحياة ال يثيرون الإ�شكال
ع ��ن حقيقة توجهك �أو طبيعة انتمائك بقدر ما يثيرونه حول م�س�ألة المحبة للإمام
علي عليه ال�سالم.
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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في�أت ��ون بالحدي ��ث الدائ ��م بنبزه ��م المع ��روف وكالمه ��م المع ��روف :الراف�ض ��ة
المجو� ��س ،الراف�ض ��ة المجو�س� ،إلى �آخره ،ب�شكل دائم وم�ستم ��ر وه�ستيري ،وجنوني،
ث ��م يحاول ��ون �أن يخيف ��وا الآخري ��ن حتى ف ��ي الو�سط ال�سن ��ي ،مع �أن المحب ��ة للإمام
عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام والحديث ع ��ن ف�ضائل ��ه ،والحديث ع ��ن مناقبه حفل به ��ا التراث
ال�سني بقدر ما حفل بها التراث ال�شيعي ،في �أهم الم�صادر في التراث ال�سني ،في �أهم
الم�صادر الحديثية ،هناك تجد و�أنت مت�صفح لها �أهم الن�صو�ص الواردة ب�ش�أن الإمام
عل ��ي علي ��ه ال�سالم ،الحديث العظي ��م الحديث الراقي ،الحديث ال ��ذي يتحدث بودية
و�إجالل وتعظيم واحترام للإمام علي عليه ال�سالم.
ب ��ل تج ��د كتباً في التراث ال�سني مفردة ع ��ن مناقب الإمام علي عليه ال�سالم وعن
ف�ضائ ��ل الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام ،وتجد الحدي ��ث عنه ��ا والت�أكيد عل ��ى �صحتها ،و,
و� ...إل ��ى �آخ ��ره ،وهذا �ش ��يء معروف ،ولكن هم بالن�سبة للتي ��ار الوهابي التكفيري هو
حر� ��ص عل ��ى �أن يق ��دم نف�سه على �أنه هو ال�سنة و�أهل ال�سنة ويعبر عن ال�سنة ،ثم ي�أتي
بتوجه ��ات مناق�ض ��ة ومختلفة كليًّا في كثير من الأمور في الإ�سالم ،ال تمت ب�صلة وال
تعب ��ر ب� ��أي حال م ��ن الأحوال عن حقيقة م ��ا كان عليه التيار ال�سني عل ��ى مر التاريخ،
قرون و�أجيال متعاقبة.
فحر� ��ص ه ��ذا التيار الفتنوي على �أن يحيط م�س�ألة الإمام علي عليه ال�سالم وعن
مناقب ��ه ع ��ن ف�ضائل ��ه ،ع ��ن مقامه ع ��ن دوره الكبير ف ��ي الأم ��ة� ،أن يحيط ��ه ب�إ�شكالية
كبيرة ،بح�سا�سية مفرطة ،بعداوة �شديدة جدًّا.
بغ�ضهم للإمام علي �شاهد على �أنهم منافقون
وهذا �شاهد وا�ضح �أنهم في حقيقة �أمرهم منافقون لأن هذه �سمة الزمة لمبغ�ض
الإمام علي عليه ال�سالم� ،صفة الزمة نطق بها النبي (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم)
ع ��ن اهلل و�أعل ��م به ��ا �أمته �أنه :ال يبغ� ��ض عليًّا �إال منافق ,هذه �صف ��ة الزمة ال يمكن �أن
تجحده ��ا �إال و�أن ��ت مك ��ذب للر�س ��ول (�صل ��ى اهلل عليه وعل ��ى �آله و�سل ��م) ال يبغ�ضه �إال
منافق ،فلن يتح�س�س ويغتاظ ويغ�ضب وينفعل وي�ستاء ويتعقد ويعتبر ذلك م�شكلة ال
�أكبر منها عندما ت�أتي لتتحدث عن الإمام علي بما قال فيه الر�سول مما نقلته الأمة
بكلها ،لن يفعل ذلك �إال منافق.
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وله ��ذا تعتب ��ر م ��ن �أه ��م ال�سم ��ات والعالمات الت ��ي يتميز به ��ا المنافق ��ون على مر
التاري ��خ من ��ذ عه ��د النبي �صلوات اهلل عليه وعلى �آله ،بغ� ��ض الإمام علي عليه ال�سالم،
�أب ��و �سعي ��د الخ ��دري �أح ��د ال�صحاب ��ة الكب ��ار قال (م ��ا كنا نع ��رف منافق ��ي الأن�صار �إال
ببغ�ضه ��م لعل ��ي بن �أبي طالب) عالمة قريبة عالم ��ة وا�ضحة ،وعالمة جلية ،ب�سرعة
تحدث حالة من الفرز ال�سريع.
ف� ��إذاً الإ�ش ��كال والح�سا�سي ��ة البالغ ��ة والعق ��د ال�شدي ��دة والبغ�ضاء وحال ��ة ال�شحن
الطائفي والعداوة المفرطة التي يثيرها التيار الوهابي التكفيري تجاه هذا الأمر ال
ينبغ ��ي �أب ��داً �أن تت�أثر به ��ا الأمة وال �أن تقبل بها الأم ��ة وال �أن تر�ضى بها الأمة ويجب
�أن يت�صدى لها الجميع �سنة و�شيعة؛ لأن عليًّا رمز �إ�سالمي للأمة بكلهاِ ،ل ِفرَقِ الأمة
بكله ��ا ،ولي�س رمزاً خا�صاً بمذه ��ب معين �أو طائفة معينة ,محبته �سمة �إيمانية� ،أينما
�أن ��ت ال ي�ص ��ح ل ��ك �إيمان ��ك �إال بمحبة الإمام علي ب ��ن �أبي طالب ،و�إذا كن ��ت مبغ�ضاً له
ف�أنت مت�صف ب�صفة نفاقية.
النظام ال�سعودي عمل على اختراق ال�سنة وال�شيعة بالفكر
الوهابي التكفيري
نلحظ �أي�ضاً �أن التوجه الذي عليه النظام ال�سعودي وهو النظام الذي يتبنى التوجه
التكفي ��ري الوهاب ��ي وف ��رخ ل ��ه في �أو�س ��اط الأم ��ة ودعمه ومو َّل ��ه ون�شره ،ومك ��ن له من
خالل دعم �إعالمي ومادي هائل جدًّا و�سيا�سي �أي�ضاً ،ا�ستغل نفوذه ال�سيا�سي على بع�ض
الحكوم ��ات وبع� ��ض الأنظم ��ة �أن تفتح للتغلغل الوهاب ��ي في ال�شع ��وب� ،شعوبنا كلها كان
ه ��ذا التيار غريب� �اً عليها ،وغير موجود فيها ،هو ظاهرة ط ��ر�أت في ال�ساحة الإ�سالمية
وتغلغل ��ت فيه ��ا وانت�ش ��رت فيه ��ا ،بفع ��ل هذا الدع ��م ،بفعل (البت ��رودوالر) ه ��ذه الأموال
الهائل ��ة الت ��ي �صدرته �إلى العال ��م الإ�سالمي� ،صدرته بعد الجزي ��رة (في دول الخليج)،
�صدرت ��ه �إل ��ى اليم ��ن� ،صدرته �إلى م�صر� ،صدرته �إلى دول المغ ��رب العربي� ،صدرته �إلى
ال�شام ،ولم يكن موجوداً فيها نهائياً ،واكت�سح ال�ساحة وتغلغل في مناطق كثيرة.
ت�أث ��ر م ��ن تغلغل ��ه ه ��ذا التي ��ار ال�سن ��ي ،ا�سته ��دف ال�ساحة ال�سني ��ة ،ا�سته ��دف �أتباع
المذاه ��ب الأربع ��ة وا�ستهدف ال�ساح ��ة ال�شيعية ،وا�ستهدف كل ف ��رق الأمة وكل �ساحة
15
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الأمة وتغلغل فيها مدعوماً ب�شكل كبير ماديًّا ومدعوماً ب�شكل كبير �سيا�سيًّا ،كثير من
الحكومات والأنظمة نا�صرته� ،أعطيت له �أهم الوزارات ،كان التيار الوهابي التكفيري
دائم ��ا يُ�س ّل ��م وزارة الأوقاف والإر�شاد ووزارة التربي ��ة والتعليم حتى يتمكن من خالل
هاتين الوزارتين �إلى �أن يتحرك ب�شكل ر�سمي.
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى تغلغله في الو�س ��ط ال�شعبي ون�شاطه ال�شعب ��ي ،وحظي بحماية ،ودعم
�أحيان� �اً دع ��م �أمني ودع ��م ع�سكري ،دعم من الحكوم ��ات في البل ��دان تنا�صره ،كان في
بع� ��ض البل ��دان يذهب �إل ��ى الم�ساجد ومعه ف ��رق ع�سكرية �أو فرق م ��ن ال�شرطة ،فرق
تابع ��ة للداخلي ��ة ت�ساع ��ده ف ��ي عملية اقتح ��ام الم�ساج ��د ،والحديث عن ه ��ذا الجانب
يط ��ول ،والم�آ�س ��ي فيه �شملت كل البل ��دان العربية والإ�سالمي ��ة� ،شملت اليمن� ،شملت
المغ ��رب العرب ��ي� ،شمل ��ت م�ص ��ر� ،شمل ��ت ال�ش ��ام ،حدي ��ث وا�سع ع ��ن ه ��ذه االقتحامات
وال�سيط ��رة عل ��ى الم�ساج ��د وا�ستحواذ عل ��ى المنابر ،ومن ثم ال�سيط ��رة على المناهج
الدرا�سية.
هذا �شيء حر�ص عليه النظام ال�سعودي� :أن يتحكم في �سيا�سة المناهج الدرا�سية
فيم ��ا تت�ضمنه م ��ن ثقافة من معارف دينية وتاريخيه ،عندن ��ا في اليمن في الما�ضي
عل ��ى مدى ع�ش ��رات ال�سنين ،تحكمت ال�سيا�سة ال�سعودي ��ة وتحكمت النزعة التكفيرية
الوهابية على �صياغة المناهج في المدار�س والجامعات.
تج ��د مث�ل�اً ف ��ي دول الخلي ��ج العرب ��ي ف ��ي �أكثره ��ا ف ��ي النظ ��ام ال�سع ��ودي نف�س ��ه،
المنه ��ج المدر�سي هناك ف ��ي المدار�س والجامعات وكثير �أي�ضاً م ��ن الر�سائل ،ر�سائل
التخ ��رج الجامع ��ي ،في مراحلها المتعددة والمتنوع ��ة و�صلت لي�س فقط �إلى م�ستوى
�إث ��ارة ح�سا�سي ��ة كبيرة عن الإم ��ام علي عليه ال�سالم وتقديم ��ه ك�شخ�صية �إ�شكالية ،بل
و�صلت �إلى حد الإ�ساءة �إلى الإمام علي عليه ال�سالم ،ر�سائل تخرج في المناهج �أو في
الجامع ��ات ال�سعودية كان بع� ��ض هذه الر�سائل يتطاول على الإمام علي عليه ال�سالم،
ي�س ��يء �صراح ��ة �إل ��ى الإم ��ام عل ��ي عليه ال�س�ل�ام ،ينتق�ص م ��ن مقام وقدر ه ��ذا الرجل
العظيم في الإ�سالم.
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النظام ال�سعودي الوهابي ي�سعى �إلى �إق�صاء الإمام علي من
ثقافة الأمة
ف�أ�صبح ��ت ال�سيا�س ��ة الت ��ي يتبناه ��ا النظ ��ام ال�سع ��ودي ،ال�سيا�س ��ة عل ��ى الم�ست ��وى
الثقاف ��ي والتعليم ��ي ،تحر� ��ص دائماً �إل ��ى �إق�صاء الإم ��ام علي عليه ال�س�ل�ام نهائيًّا من
المناه ��ج ،و�إذا كان ثم ��ة حدي ��ث ب�سيط ج� �دًّا عنه ،يقدم ��ه �أحياناً ك�شخ�صي ��ة اعتيادية
لي�س لها �أي اعتبار في التاريخ الإ�سالمي نهائيًّا.
�أم ��ا الأحادي ��ث التي ت�ضمنها التراث الإ�سالمي ،ت�ضمنتها �أهم الكتب في الحديث
ل ��دى حت ��ى �إخوتنا من �أه ��ل ال�سنة ،لديهم ه ��م مجاميعهم الحديثي ��ة الرئي�سية� ،أهم
تل ��ك الن�صو� ��ص ال تج ��د له ��ا �أثراً ،ال ت ��كاد تجد لها �أث ��راً �أبداً في المناه ��ج الجامعية،
�س ��واء ف ��ي ال�سعودي ��ة �أو ف ��ي اليم ��ن �أو عدد م ��ن البل ��دان ،وك�أن النبي ل ��م يتحدث بها
�أ�صالً ،وك�أنه ال وجود لها في التراث الإ�سالمي نهائيًّا.
ت�أتي الطامة الكبرى على من يقت�صر اعتمادهم في ثقافتهم الدينية والتاريخية
عل ��ى م ��ا احت ��وت علي ��ه المناهج الدرا�سي ��ة والجامعي ��ة �س ��واء عندنا في اليم ��ن �أو في
ال�سعودية �أو في كل البلدان التي خ�ضعت لل�سيا�سة ال�سعودية في مناهجها التعليمية،
طام ��ة كبي ��رة جدًّا يمكن للطالب �أن يقطع م�شواره التعليمي من المرحلة الأ�سا�سية،
�إل ��ى االبتدائي ��ة والأ�سا�سي ��ة والثانوي ��ة والجامعي ��ة ث ��م يتخرج وهو يجه ��ل بمثل هذه
الن�صو� ��ص المهم ��ة ،الن�صو� ��ص الت ��ي ت ��دل عل ��ى �أن للم�س�أل ��ة عالقة ب�إيمان ��ه ،عالقة
بثقافته ،عالقة بجوانب �أ�سا�سية يحتاج �إليها في دينه.
فيخ ��رج وه ��و يجه ��ل مقام الإمام علي عليه ال�سالم ،يخ ��رج من الجامعة والبع�ض
ي�صل �إلى درجة �أن يكون معلماً في الجامعة ،ولكن لأن ثقافته وعلومه اقت�صرت على
م ��ا احت ��وت عليه تلك المناه ��ج التي خ�ضعت العتب ��ارات �سيا�سية ،وت�أثي ��رات �سيا�سية،
فكان مفل�ساً ومنعدم الثقافة والمعرفة بمقام الإمام علي عليه ال�سالم الرجل العظيم
في الإ�سالم.
والبع�ض ال ي�أتي فيما بعد -مثال ما بعد درا�سته الجامعية� ،أو ما بعد درا�سته في
كل المراح ��ل -ال ي�أت ��ي لينفت ��ح عل ��ى التراث الإ�سالم ��ي ،ليطلع االط�ل�اع الوا�سع ،ال،
يقت�صر على ما قد عرفه واطلع عليه من خالل تلك المناهج.
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ولذل ��ك �أن ��ا �أقول لكل الثقافيين ولكل المثقفين ،لكل التربويين ،لكل المتعلمين
ف ��ي �أبن ��اء �أمتن ��ا ح ��ذاري ح ��ذاري م ��ن االقت�ص ��ار عل ��ى المناه ��ج الجامعي ��ة والمناهج
الدرا�سي ��ة الر�سمي ��ة ،ح ��ذاري م ��ن ذلك ،ه ��ذه كارثة ،ه ��ذا �سيكون م�ص ��درًا لكثير من
الآف ��ات ،لأن ��ه من المعلوم قطع� �اً وبكل ت�أكيد ويقين وثب ��وت �أن المناهج الدرا�سية في
�شك للت�أثيرات ال�سيا�سية ،حكمتها
عالمنا العربي في الم�ستوى الر�سمي خ�ضعت بال ٍ
�سيا�سات معينة وتوجهات معينة فقررت ما يدرج وقررت ما يحذف.
كيف م�سخ الوهابيون التاريخ
ت�أت ��ي �إل ��ى المعارف الدينية ،ت�أتي �إلى المعارف التاريخية ،فتجد هناك الكثير مما
ح ��ذف والأمة بحاج ��ة �إلى االطالع عليه ،دينها قيمها� ،أخالقها ،واقعها العملي كذلك
م�سئوليته ��ا الح�ضاري ��ة تفر� ��ض عليها �أن تطلع على ذلك وقد حُ ��ذف نهائيًّا وهناك ما
ُ�ضمِّن في هذه المناهج مما ال �أ�صل له ال �صحة له �إما لي�س من الحقائق التاريخية هو
افتراء وتزوير على التاريخ �أو هو افتراء وتزوير على المعارف الدينية وعلى الإ�سالم.
فلذل ��ك يج ��ب التعاط ��ي بح ��ذر م ��ع المناه ��ج الدرا�سي ��ة الر�سمي ��ة الت ��ي خ�ضع ��ت
لل�سيا�س ��ات الر�سمي ��ة التعاطي معها بحذر والنظرة �إليها م ��ن هذا المنظار باعتبارها
أي�ضا ناق�صة ،لم تت�ضمن
�شابها فيما ت�ضمنته �أخطاء كبيرة وتزييف كثير وباعتبارها � ً
�أ�شي ��اء مهمة جدًّا ب ��ات اليوم يحذف منها �أ�شياء كثيرة فيما يتعلق بالتاريخ المعا�صر،
حُ ��ذف م ��ن المناهج الدرا�سية ما بعد الألفين وبداي ��ة الحملة الأميركية في الـ 2001
والحملة الأميركية التي ركزت �أي�ضاً على المناهج الدرا�سية فحُ ذف منها �أ�شياء كثيرة
تتعل ��ق بالخطر الأميركي والإ�سرائيلي والعربي واال�ستعماري على عالمنا الإ�سالمي
فهذه كمقدمة وتنبيه(((.
ما ورد في مكانة الإمام علي ودوره ثابت في �أهم م�صادر الأمة
الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام عندم ��ا ن�أت ��ي �إل ��ى الحديث عنه م ��ن خ�ل�ال الن�صو�ص
الديني ��ة الت ��ي نقلتها الأمة ،الأمة ولي�س مذهب� �اً معينا ولي�س فئة �أو طائفة معينة بل
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1438هـ.
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نقلتها �أهم م�صادر الأمة لدى ال�سنة لدى ال�شيعة �أهم الم�صادر في التراث الإ�سالمي
وبموثوقية عالية وبن�صو�ص متظافرة و�أ�صبحت م�صنفة بما يقال عليه في المتعارف
عليه ��م بي ��ن العلماء والمحدثين بالتوات ��ر يعني تواترت نقلها ال ��رواة من �أبناء الأمة
ال بعد جيل.
�أعداد كبيرة من الرواة �أطراف كثيرة من �أبناء الأمة وحفظتها الأمة جي ً
ن�أت ��ي �إل ��ى حديث �شهير عظيم مهم هو م ��ا ي�سمى بحديث «المنزلة» هذا الن�ص
ع ��ن النب ��ي (�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سلم) م ��ن �أه ��م الن�صو�ص الت ��ي نتعرف من
خاللها على موقع الإمام علي عليه ال�سالم في الأمة ،ثم ندرك بعد ذلك الجناية التي
جنته ��ا علين ��ا ال�سيا�سة الر�سمية في المناهج التعليمية حين تتجاهل مثل هذا الن�ص
ب�أهميت ��ه في داللته ،حدي ��ث المنزلة بهذه الت�سمية الم�شه ��ورة في التراث الإ�سالمي
ه ��و قول النب ��ي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم لأمير الم�ؤمني ��ن علي عليه ال�سالم�« :أنت
مني بمنزلة هارون من مو�س��ى �إال �أن��ه ال نبي بعدي» ،الحظوا على �أهمية هذا الن�ص
عل ��ى مدلول ��ه الكبي ��ر جدًّا ،هذا الحدي ��ث رواه �أبناء الأمة علماء الأم ��ة محدثو الأمة
في �أهم الم�صادر لدى الأمة ،ويجمع علماء الأمة على �صحته وعلى �أنه حديث ثابت
قطعي متواتر عن النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم.
وهن ��ا ف ��ي ه ��ذا الن�ص النبي (�صل ��ى اهلل عليه وعل ��ى �آله و�سلم) ح ��دد وح�سم مقام
الإمام علي عليه ال�سالم في الأمة ،موقعه في الأمة ،ويجب علينا نحن كم�سلمين �أن
ننظ ��ر �إل ��ى الإمام علي عليه ال�سالم بهذا المنظ ��ار �إن كنا ن�ؤمن باهلل ور�سوله وبالنبي
وبم ��ا يقول ��ه النب ��ي وبما �ص ��ح لنا جميعاً وثبت لن ��ا جميعاً عن النب ��ي (�صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�سلم) وهو يقول �أن منزلة الإمام علي من النبي (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سلم) «بمنزلة هارون من مو�سى» كلنا نعرف منزلة هارون من مو�سى.
�أن ��ه م ��ا من �أح ��د في �أمة مو�س ��ى عليه ال�سالم وف ��ي �أ�صحاب مو�س ��ى عليه ال�سالم
كان ل ��ه م ��ن مو�س ��ى منزل ��ة ه ��ارون منه ،ه ��ارون هو الوزير ه ��و المعين ه ��و المعا�ضد
ه ��و المنا�ص ��ر في المرتبة العالية�« ،إال �أنه ال نبي بع��دي» الم�ستثنى فقط من هذه
المنزلة هو النبوة لأن النبي محمداً �صلوات اهلل عليه و�آله و�سلم هو خاتم النبيين.
فالإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام �أو ًال في مقامه وف ��ي مرتبته في الأم ��ة هذه هي هذه
المرتب ��ة ،ه ��و �أعلى هذه الأم ��ة �ش�أناً ومقاماً ودوراً عظيماً ف ��ي الإ�سالم في ن�صرة نبي
الإ�س�ل�ام في معا�ضدة نبي الإ�سالم به ��ذه الدرجة ولهذا الم�ستوى بمنزلة هارون من
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مو�س ��ى ث ��م في كمال ��ه الإيماني وكماله ف ��ي الموا�صف ��ات الأخالقي ��ة والإيمانية وفي
الموا�صف ��ات المتعلق ��ة بالم�س�ؤولية ،لأنه ما من �أحد ف ��ي �أمة مو�سى كان في م�ستوى
كمال ��ه الإيمان ��ي بكل ما يدخل �ضم ��ن ذلك ويندرج �ضمن ذلك بم�ست ��وى هارون ،هذا
�أمر ال�شك فيه وال نقا�ش فيه.
للأ�س ��ف ف ��ي بع�ض المناطق ف ��ي بع�ض الأماكن في بع�ض البل ��دان ي�صبح الإن�سان
فيه ��ا دكت ��وراً �أو معلماً في الجامعة وهو بعد لم يطلع على مثل هذا الن�ص خا�صة في
زم ��ن فيه ك�سل كبي ��ر وق�صور كبير في االطالع على التراث الإ�سالمي في�أتي البع�ض
ال معرفة له بذلك �أو �أنه ال يتفاعل مع هذا الن�ص.
هذا ن�ص يفر�ض علينا كم�سلمين كم�ؤمنين لنا هذا االنتماء الإ�سالمي ننظر �إلى
الأم ��ور الديني ��ة م ��ن هذا المنظار النب ��وي ،من المنظار ال ��ذي ر�آه النبي فيه وتحدث
عن ��ه النب ��ي ب ��ه فننظر �إلى الإم ��ام علي عليه ال�س�ل�ام بهذه الجاللة به ��ذا القدر بهذه
العظم ��ة به ��ذه الأهمي ��ة بهذا المقام به ��ذا الم�ستوى .هذا ما يج ��ب �أن يكون هو الأثر
فينا ,التفاعل من جانبنا مع ن�ص كهذا.
�أم �أن الم�س�أل ��ة تك ��ون مج ��رد عبارات نتلفظ بها لي�س لها �أي �أثر في �أنف�سنا وال في
نظرتنا وال في ثقافتنا وال في فهمنا �إنما مجرد عبارات نقول بها على �أل�سنتنا�« ،أنت
مني بمنزلة هارون من مو�س��ى �إال �أنه ال نبي بعدي» ثم �أنت ذلك الذي تنظر للإمام
عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام وك�أنه مجرد �شخ�صي ��ة اعتيادية �صحابي حاله ح ��ال �أي واحد من
ال�صحابة ـ على ح�سب التعبير والم�صطلح المنت�شر ـ ال.
يجب �أن ننظر من هذه النظرة من النظرة النبوية �أن نكون مت�أثرين بنبي الإ�سالم
ال �أن نك ��ون مت�أثري ��ن بالتي ��ار الوهابي التكفي ��ري الم�ش�ؤوم ال�ضال ال ��ذي ي�أتي لين�شر
ح�سا�سي ��ة بالغ ��ة حت ��ى عن هذا المق ��ام العظيم ،من ينظ ��ر بالعي ��ن الوهابية هي عين
عمي ��اء مظلم ��ة ال ترى النور وال ت ��رى الب�صيرة وبالتالي تطلع دائم� �اً نظرة �سوداوية
(((
�إلى رموز الإ�سالم العظام �إلى كل ما هو عظيم ومهم وجميل ومفيد في الإ�سالم.
فالر�س ��ول � -صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه  -حينما حدّد مق ��ام الإمام عل ��ي  -عليه
ال�س�ل�ام  -و�شبه ��ه به ��ذا الت�شبيه البلي ��غ بمقام ه ��ارون من مو�سى بمنزل ��ة هارون من
((( ا�ست�شهاد الإمام علي 1438هـ.
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مو�س ��ى ،و ُك ُّلن ��ا ُي ��درك ،والجمي ��ع يع ��رف �أن ه ��ارون  -علي ��ه ال�سالم  -ف ��ي منزلته من
مو�س ��ى ه ��و الرق ��م الثاني ف ��ي �إطار �أمة مو�س ��ى ،يعني ال يفوقه ف ��ي �إيمانه ،في كماله
الإيماني ،في دوره الر�سالي �إ ّال �أخوه مو�سى الذي هو فوق م�ستواه ،وبالن�سبة لهارون
كان لأخيه مو�سى الوزير ،والمُعين ،والم�صدِّق ،والم�ؤيد ،والم�ساند .يعني كان له دور
محوري �أ�سا�سي رئي�سي ،ومهم ج ًدّا في �إطار الر�سالة الإلهية �أمام العدو وفي الداخل
نف�سه �أمام قومه .فالإمام علي  -عليه ال�سالم  -تتحد ُد لنا معالم �شخ�صيته الإيمانية،
وكماله الإيماني العظيم ،وا�ستيعابه للر�سالة الإلهية في م�ستوى �إيمانه بها ،عالقته
به ��ا ،تج�سي ��ده لمبادئه ��ا وقيمها من خالل هذا الن� ��ص المهم� ،إ�ضاف ًة �إل ��ى دوره فيما
يتعل ��ق بالر�سال ��ة الإلهي ��ة والدي ��ن الإله ��ي ،دوره المح ��وري ،والرئي�س ��ي ،والأ�سا�س ��ي،
والمهم ج ًدّا من هذا الموقع بمنزلة هارون من مو�سى ،كوزيرٍ معا�ضدٍ م�ساندٍ  ،يم ِّث ُل
االمتداد لهذه الر�سالة في حمايتها ،في تبليغها ،في تبيينها ،في �إقامتها في الحفاظ
على مفاهيمها(((.
النظرة الوهابية التكفيرية الظالمية هي نظرة ت�شوه
حتى نبي الإ�سالم
النظ ��رة الوهابي ��ة التكفيري ��ة الظالمي ��ة ه ��ي نظ ��رة ت�ش ��وه حتى نب ��ي الإ�سالم في
مقام ��ه الأعل ��ى والأعظ ��م والأ�سم ��ى والأكب ��ر ،نظ ��رة ت�سيء �إل ��ى النبي بكل ��ه دعك عن
تالمذت ��ه دع ��ك ع ��ن �أتباع ��ه دعك عن �أعوان ��ه دعك عن الإم ��ام علي علي ��ه ال�سالم في
مقامه كوزير ومنا�صر وعظيم في هذا الإ�سالم.
ه ��ذا �أح ��د الن�صو�ص ،هذا الن�ص في ثقافتنا الديني ��ة يجب �أن نعلمه �أبناءنا يجب
�أن يتعلم ��ه الط�ل�اب يج ��ب �أن ي�سم ��ع ب ��ه الجمي ��ع ال يج ��وز �أن يكون هذا الن� ��ص غائباً
بفع ��ل التغيي ��ب ل ��ه ف ��ي المناه ��ج الدرا�سية الر�سمي ��ة �أو بفع ��ل ال�سيا�س ��ات التي تحكم
البرامج التثقيفية في و�سائل الإعالم؛ لأن و�سائل الإعالم كذلك معظمها في العالم
الإ�سالمي ت�أتي وتتجاهل كل هذا.
ه ��ذا ال عالق ��ة ل ��ه حتى بال�سن ��ة وال ب�أهل ال�سن ��ة وال بالتراث ال�سن ��ي؛ لأن التراث
((( من ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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ال
ال�سن ��ي كان ل ��ه �إ�سه ��ام كبير جدًّا في نقل هذه الن�صو�ص وف ��ي المحافظة عليها جي ً
بعد جيل ،هذه عقدة وهابية يجب �أن تكون منبوذة ومرفو�ضة لدى الأمة بكلها.
من الذي يجب �أن نتطلع �إليه ك�أمة بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم
حدي ��ث �آخ ��ر كذل ��ك تناولت ��ه الأمة وهو م ��ن الأحادي ��ث الم�شهورة ج� �دًّا بين الأمة
حديث «ال يحبك �إال م�ؤمن وال يبغ�ض��ك �إال منافق» وحديث �آخر «ال يبغ�ض��ك م�ؤمن
وال يحب��ك مناف��ق» الحظوا هذه الأهمية ،من ل ��وازم الإيمان محبة الإمام علي عليه
ال�سالم ،فال يكتمل �إيمانك �إال بهذا ،وال يتحقق �إيمانك �إال بهذا� ،أنت في الإ�سالم في
الدي ��ن الإ�سالم ��ي �أمامك ف ��ي الإ�سالم ارتباط ��ات وا�ضحة �أمامك منه ��ج ت�سير عليه،
�أمامك رموز وقادة وهداة تت�أثر بهم تقتدي بهم تتعلم منهم ت�ستفيد منهم هم قدموا
ل ��ك ه ��ذا الدين وحفظ ��وه لك ن�ص� �اً وقدموا فيه الق ��دوة العملية وج�س ��دوه واقعاً في
حياتهم فقدموا �أرقى �صورة عن هذا الدين في واقع حياتهم.
ه�ؤالء الرموز تربطك بهم هذه الرابطة ،رابطة �أن تقتدي بهم �أن تت�أثر بهم �أن ترى
في تطبيقهم الإ�سالم القدوة لك �أن ت�ستفيد من معالمهم باعتبارهم حلقة الو�صل.
نح ��ن مث�ل�اً في هذا الزمان ك ��م بيننا وبين النبي �صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله؟ مئات
ال�سني ��ن م ��ن نقل لنا الدين عب ��ر الأجيال من جيل �إلى جيل ،ما بعد وفاة النبي �صلى
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سلم؟ من ال ��ذي نتطلع �إليه ك�أمة بعد وف ��اة النبي ينقل لنا هذا
الدي ��ن يق ��دم �أرقى �صورة عن كمال هذا الدين يقدم في واقعه الداللة على الحق في
�أي مرحلة من مراحل اختالف الأمة؟ نتطلع �إلى الإمام علي بن �أبي طالب ،و�إال فما
فائدة هذه الن�صو�ص ما فائدة �أن يقول النبي في علي ما قال.
النبي لم يكن مهرِّجاً ومجرد رجل ي�صدر المديح هكذا يطلق العبارات الف�ضفا�ضة
للإ�ش ��ادة بالآخري ��ن بغية الرف ��ع لمعنوياتهم والت�شجيع له ��م ،ال ،هو نبي يقول الحق
عن اهلل ،ينطق بالحق ،وما ينطق عن الهوى لم يكن يخ�ضع فيما يقوله ال لت�أثيرات
�شخ�صية ،وال لعوامل قرابة ،وال لميول لها �أي �صلة بالهوى من قريب وال من بعيد،
ول ��م يك ��ن يتقول على اهلل حا�ش ��اه } َو َما َي ْن ِط ُق َع ِن ا ْل َه َوى * �إِ ْن هُ َو �إِ َّ
وحى{
ال َو ْح ٌي ُي َ
[النج�م ]3-2:وحينم ��ا يق ��ول ما قاله عن الإم ��ام علي عليه ال�سالم هو ي ��درك �أهمية هذا
ال ��دور للإمام علي علي ��ه ال�سالم من بعده لأنه �سيرحل من الذي �سيرث منه ويحمل
منه روح الإ�سالم ،قيم الإ�سالم ،معارف الإ�سالم ،حقائق الإ�سالم؟
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وحينم ��ا تح�ص ��ل حال ��ة االختالف بين �أو�س ��اط الأمة من الذي تتطل ��ع �إليه الأمة
باعتب ��اره الحلق ��ة الأوث ��ق والأرق ��ى والأكم ��ل والأعرف والأعل ��م وبدرج ��ة الموثوقية
العليا؟ يتطلع �إلى الإمام علي عليه ال�سالم و�إال ما قيمة هذه الن�صو�ص ،فالإمام علي
عليه ال�سالم عالقتك به عالقة �إيمانية كرمز �إيماني.
�أن ��ت عندم ��ا ت�أتي لتتعرف على الإ�سالم في ثقافته في معارفه ،الإ�سالم معلومات
مع ��ارف وعل ��وم تتع ��رف عل ��ى �صالتك على �صيام ��ك على حجك على زكات ��ك من �أهم
م�ص ��در يو�صل ��ك بالنبي من هو باب مدينة علمه؟ عندم ��ا ت�أتي لترى االختالف بين
�أو�س ��اط الأم ��ة فتبق ��ى متحيراً من هو ال ��ذي تتطلع �إليه كعالمة فارق ��ة؟ الإمام علي
الذي حبه �إيمان وبغ�ضه نفاق «ال يحبك �إال م�ؤمن».
فالحظوا جريمة كبيرة واهلل جريمة �أن يغيب مثل هذا الن�ص في المناهج الدرا�سية
البع� ��ض ي�صب ��ح دكتوراً ف ��ي الجامعة لم يطلع بع ��د على هذا الن�ص؛ لأن ��ه اقت�صر في
معارفه واطالعه وفي ثقافته على المناهج الدرا�سية المحكومة ب�سيا�سات من جهلة
لي�سوا م�ؤتمنين على الأمة جهلة تحكموا و�سا�سوا وقرروا و�أخ�ضعوا العتبارات مادية
(فلو� ��س) م ��ن ال�سعودية وجاء توجيه ل ��وزارة التربية والتعلي ��م �أو للمناهج الجامعية
كيف تكون وظلمت بهذا �أجيال من �أبناء الأمة.
علي مع القر�آن والقر�آن مع علي
ٌّ
حديث �آخر حديث «عليٌّ مع القر�آن والقر�آن مع علي» حديث ي�ؤكد اقتران الإمام
عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام بالقر�آن في مواقفه ،ف ��ي توجهاته ،في م�سار حيات ��ه ،في معارفه،
فيم ��ا يقدمه للإ�س�ل�ام ،وعن الإ�سالم ،فه ��و مقترن بالقر�آن مواقف ��ه مواقف القر�آن،
مع ��ارف الق ��ر�آن� ،سيا�سته �سيا�سة القر�آن ،منهجه في الحياة قر�آن ��ي ،تَطَ َّل ْع �إلى الإمام
علي عليه ال�سالم من هذا الموقع «علي مع الحق والحق مع علي».
وهك ��ذا نج ��د هن ��اك الكثي ��ر والكثير من الن�صو� ��ص حديث الراية ف ��ي ق�صة خيبر
عندم ��ا ق ��ال النب ��ي �صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آل ��ه« :لأعطين الراية غ��د ًا رج ًال يحبه
اهلل ور�س��وله ويحب اهلل ور�س��وله ك��رار ًا غير ف��رار يفتح اهلل على يدي��ه» ،الحظوا
ه ��ذا الن� ��ص كي ��ف يتحدث ع ��ن الإمام علي علي ��ه ال�سالم يحب ��ه اهلل ور�سول ��ه ،كيف ال
نح ��ب ه ��ذا الرج ��ل العظيم الذي حظ ��ي بالمحب ��ة الم�ؤكدة�-أخبر عنه ��ا الر�سول-من
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اهلل وم ��ن ر�سول ��ه؟! كيف ال نحب ��ه؟! وكيف ال نن�شد �إلى �شخ�صي ��ة بهذه العظمة بهذا
الم�ستوى بهذا القدر الكبير والمنزلة الرفيعة العالية؟! ولماذا �سيحبه اهلل ور�سوله؛
�إال لكماله الإيماني؟
ه ��ذا الن� ��ص يقط ��ع لن ��ا قطع� �اً على باط ��ن و�سريرة علي وعل ��ى نيته عل ��ى �سريرته
وعالنيت ��ه ،رج ��ل �إيمان ��ه محقق ي�شهد ل ��ه اهلل وي�شهد ل ��ه ر�سوله بكم ��ال �إيمانه .هذه
المحب ��ة ه ��ي و�سام �ش ��رف وهي في نف�س الوقت ه ��ي دليل قاطع عل ��ى كماله الإيماني
عل ��ى عظمت ��ه الرفيع ��ة عن ��د اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى منزلته العالي ��ة عن ��د اهلل �سبحانه
وتعال ��ى ومرتبت ��ه الإيمانية العالية ،ويحب اهلل ور�سوله كذلك نف�س ال�شيء �شهادة له
بمحبت ��ه هلل ور�سول ��ه بكل ما يلحق بها من كمال �إيمان ��ي وموا�صفات �إيمانية ثم نجد
الكثي ��ر م ��ن الن�صو�ص -هذه بع�ض منها ,-هناك كتب ب�أكملها حتى في التراث ال�سني
هن ��اك كت ��ب ب�أكملها ،ا�سمه ��ا كتب المناقب كتب الف�ضائل مق ��ام علي عليه ال�سالم في
الأمة قال عنه ابن عبا�س ر�ضوان اهلل عليه قال( :ما من �آية فيها ثناء على الم�ؤمنين
�إال وعل ��يٌّ �أميره ��ا و�شريكه ��ا) ه ��و �صالح الم�ؤمنين ه ��و �أكمل الم�ؤمني ��ن كل ثناء على
الم�ؤمنين ينطبق عليه(((.

***

((( ا�ست�شهاد الإمام علي 1438هـ.
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الإمام علي عليه ال�سالم وم�ؤهالت الوالية
ما هو مفهوم ال�سلطة في الإ�سالم؟
يقول ال�سيد ح�سين  -ر�ضوان اهلل عليه :-
«ال�سلطة في الإ�سالم هي �أرقى بكثير مما عليه واقع الب�شر� ،أرقى بكثير في مهام
م ��ن يل ��ي �أمر الأمة ..تجد �أنه عندما تت�أمل والي ��ة اهلل �سبحانه وتعالى ل�ش�ؤون عباده
فوالي ��ة م ��ن يل ��ي �أمر الأم ��ة هي امت ��داد لوالي ��ة اهلل ،يجب �أن يك ��ون لدي ��ه رحمة� ،أن
يكون لديه معرفة كيف يربي الأمة ،كيف يبني الأمة ،كيف يطور حياتها ،كيف ينمي
اقت�صادها ،كيف يزكي �أنف�سها ،كيف يواجه �أعداءها� ،أ�شياء وا�سعة ج ًدّا ج ًدّا.
ه ��ذه الجوان ��ب الهام ��ة ج� � ًدّا ه ��ي الجوان ��ب الت ��ي يحت ��اج �إليه ��ا النا� ��س ،وهذه هي
الجوان ��ب الت ��ي ال يمك ��ن لأي �أح ��د م ��ن النا� ��س �أن يعمله ��ا ،ويق ��وم به ��ا حت ��ى ولو كان
مخل�ص ��ا� .أم ��ا الجانب الآخ ��ر الذي ي�سمونه ال�سلط ��ة التنفيذية فب�إم ��كان �أي �شخ�ص
ً
يفوز بانتخابات� ،أو بانقالب ع�سكري� ،أو عن طريق وراثة� ،أو ب�أي طريقة كان و�صوله
�إل ��ى الحك ��م� ،سيمار� ��س الحك ��م ،ويجل�س ولو �أربعي ��ن �سنة ،ولكن هل تجد ل ��ه �أثرًا في
تربية الأمة ،رعايتها ،تن�شئتها ،بناءها بناء �صحيحً ا؟ ،ال تجد �إال العك�س.
��د َك َّر ْم َنا َب ِن��ي �آ َد َم{[اإلس�راء ]70 :فيجب
ف ��اهلل �سبحان ��ه وتعالى ك ��رم الإن�سان } َو َل َق ْ
�أن يك ��ون الحك ��م للنا�س بال�شكل ال ��ذي ي�سمو بهم ،يكون متنا�س ًب ��ا مع تكريم اهلل لهم،
ولي� ��س بال�ش ��كل الذي يحطهم ،ويقهرهم ،ويذل نف�سياته ��م؛ ولهذا �أ�صبح جانب كبير
م ��ن الم�س�ؤولي ��ة على الأمة نف�سها ،على النا�س �أنف�سه ��م؛ لأن الق�ضية هنا �إ�ضافة �إلى
خبرة �إدارية ،وخبرة تربوية ،وتوجيهية بالن�سبة لمن يلي �أمرها ال بد �أن يكون لديها
وع ��ي� ،أن تع ��رف ب�أن من الأف�ضل لك �أن تعي�ش في �سلطة فيها مثل الإمام علي ‹عليه
ال�س�ل�ام› ال تخاف ب�أنه يمك ��ن �أن يظلمك ،ال تخاف �أنه بمجرد و�شاية معينة �إليه
يمك ��ن �أن ي�سجن ��ك� ،أو يقتلك ،ال تخاف �أن جوا�سي�سه وراءك �أينما ذهبت ،ال تلم�س �أي
خ ��وف ف ��ي نف�سك ،وال �أي �شعور بقهر و�إذالل مم ��ن يحكمك� ،ألي�س هذا الذي يتنا�سب
مع كرامة الإن�سان؟.
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الأم ��ة ه ��ذه م�س�ؤوليته ��ا كبي ��رة ،اله ��دى ال ��ذي ق ��دم �إليه ��ا مهمت ��ه بالن�سب ��ة لبناء
النف�سي ��ة مهم ��ة عالية ج ًدّا ،ي�ص ��ل بالنف�س �إلى م�ستوى عالٍ ج� � ًدّا ،مهمتها في حركة
ه ��ذا الدي ��ن لإي�صاله �إلى الأم ��م الأخرى ،تحتاج �إلى �أن تربى عل ��ى هذا النوع :تحمل
نفو�سً ��ا كبي ��رة ،نفو�سً ��ا كريم ��ة ،نفو�سً ا عزيزة ،نفو�سً ��ا �أبية ،ال يكون ق ��د �أذلها ،وحطها
القهر ،قهر الت�سلط.
الح ��ظ الآن عندما حك ��م العرب الكثير من حكامهم ،الكثي ��ر منهم ب�سيا�سة القهر
والت�سل ��ط� ،أن ��ت هن ��ا �ضربت الأمة ،لم تع ��د هذه الأمة �صالح ��ة لأن تدافع عن نف�سها،
�ألف ��ت القهر� ،ألف ��ت الإذالل� ،ضعفت نفو�سها ،انهارت معنوياتها؛ لهذا يكون هناك �أثر
�س ��يء ج� � ًدّا ،ج� � ًدّا للت�سلط عل ��ى النا�س؛ لأنه ي� ��ؤدي �إلى قه ��ر �أنف�سه ��م في�ضعفون في
مواجهة العدو ،وي�ضعفون عن حمل الر�سالة العظيمة هذه التي �أوكلت �إليهم.
ه ��ذه الق�ضي ��ة ه ��ي م ��ن �أه ��م الأ�شي ��اء� ،أن نع ��رف كي ��ف نظ ��رة الإ�سالم �إل ��ى ق�ضية
ال�سلط ��ة الت ��ي يتكال ��ب عليها النا�س ،ويت�ساب ��ق عليها االنتهازي ��ون؟ ال يمكن �أن تفهم
الق�ضية ب�شكل �صحيح �إال �أن تبد�أ من عند اهلل �سبحانه وتعالى فتعرف وهو يقول عن
نف�س ��ه ب�أن ��ه المل ��ك� ،ألم يقل ب�أنه ملك؟ انظ ��ر �إلى ملكه كيف هو ،كي ��ف ملكه ،هل هو
ملك ت�سلط وقهر وجبروت� ،أو ملك رعاية وتربية؟.
انظر �إلى والية اهلل �سبحانه وتعالى لأمر عباده ،واعرف �أن واليته هنا عن طريق
ر�سول ��ه� ،أو الذي ��ن �آمن ��وا� ،إنما هي امتداد لواليته ،ويج ��ب �إذا لم تكن على هذا النحو،
فلي�س ��ت امت ��دادًا لواليت ��ه� ،إذا ل ��م يكن م ��ن يلي �أمر الأم ��ة يتعامل مع النا� ��س بال�شكل
ال ��ذي يلم�س ��ه من خ�ل�ال مظاهر مل ��ك اهلل ،مظاهر والي ��ة اهلل �سبحان ��ه وتعالى على
عب ��اده ،معن ��ى ه ��ذا ماذا؟ �أن ��ه ال يعتبر امت ��دادًا لوالية اهلل �أبدًا ،ه ��و مف�صول عن اهلل،
و�سيترك �آثارًا �سيئة في نفو�س النا�س ،وفي واقع الحياة.
فهذا هو مفهوم الوالية في الإ�سالم ،وهذه هي مهام الوالية في الإ�سالم ،لي�ست فقط
�سلطة تنفيذية� ،سلطة �أوامر ونواهي جافة ،وتجبر وت�سلط وقهر ،و�أ�شياء من هذه.
�أولئ ��ك الذي ��ن جعلوه ��ا جائزة ،فمن قفز عل ��ى كتف ،وعلى كاهل ه ��ذه الأمة تجب
طاعت ��ه ،و�إن ق�ص ��م ظهره ��ا ،و�إن نه ��ب �أمواله ��ا ،و�إن دا�سه ��ا ،تجب طاعت ��ه! فهذا ناتج
ع ��ن ق�ص ��ور ف ��ي فه ��م والية الأمر م ��ا هي؟ ما ه ��ي مهمات م ��ن يلي �أمر الأم ��ة ،و�صل
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الح ��ال به� ��ؤالء �إل ��ى �أن قالوا ف ��ي الأخير هي( :رئا�س ��ة عامة) يج ّي� ��ش جيو�شً ا ،ويعيّن
والة ،ويعزل والة ،ويقيم حدودًا ،وي�ستلم زكاة ،وانتهى المو�ضوع.
الق�ضي ��ة �أو�س ��ع من هذا بكثي ��ر ،و�إذا لم نفهم الم�س�ألة على ه ��ذا النحو ،معنى هذا
�أنن ��ا جاهل ��ون فع�ًل�ااً باهلل ،وجاهل ��ون بمثل هذه الآي ��ة نف�سها�} :إِ مَّ َ
ن��ا َو ِل ُّي ُك ُم{ وليكم،
�ألي�س ��ت بعب ��ارة مفردة }اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آ َمنُواْ{ �أي بالت�أكي ��د �أن والية ر�سوله
ووالي ��ة الذي ��ن �آمنوا ـ الذي ه ��و الإمام علي ومن كان كمثل الإمام علي ـ تعتبر امتدادًا
لوالي ��ة اهلل ،هن ��ا �ستع ��رف �أهمية والية الأمر ف ��ي الإ�سالم بالن�سبة للأم ��ة ،و�أهميتها
بالن�سبة للدين ،و�أهميتها بالن�سبة لإقامة الدين.
لي�س ��ت الق�ضي ��ة ه ��ل يجوز �أن يكون م ��ن ه�ؤالء� ،أو ه ��ل يجوز �أن يك ��ون ب�شورى� ،أو
يك ��ون بانتخاب ��ات� ،أو �أن يقف ��ز بانقالب ع�سكري� ،أو ب�أي طريق ��ة كانت ،لي�ست الق�ضية
ح ��ول ه ��ذا ،هل يكون واح� �دًا� ،أو ع�شرة� ،أو ع�شرين� .إن الإ�سالم لدي ��ه ر�ؤية ـ �إذا �صحت
العب ��ارة ـ �أن يحك ��م الأمة كلها ،الب�شر كلهم؛ لذلك ق ��دم ر�ؤية �أرقى ر�ؤية لحكم العالم
كله ف�ضلاً عن �إقليم من الأقاليم.
�إلى �أن يقول:
�إذا �أنت تفهم �أن والية الأمر فقط تعني �أي �شخ�ص ي�ستلم ال�سلطة ،يجيّ�ش جيو�شً ا
ف�أيّ �شخ�ص ي�ستطيع يجيّ�ش جيو�شً ا ،ويعيِّن محافظين ،ويزيل محافظين� ،أو �أمراء،
�أو والة ،عل ��ى ح�س ��ب منط ��ق ال�سلط ��ة في �أي زم ��ن كان� ،ألي�س با�ستطاع ��ة �أي واحد �أن
يق ��وم بهذا العمل ،وبا�ستطاع ��ة �أي واحد يق�سم الأموال لهذا ،وهذا ،وهذا ،با�ستطاعة
�أي واح ��د يعم ��ل على �أن ي�ستر�ضي كبار الع�شائ ��ر ،ويعطيهم �أموالاً كبيرة ،على ح�ساب
م�صالح النا�س� ،ألي�س با�ستطاعة �أي واحد �أن يعمل هذه؟ �ألي�ست هذه مظاهر تتنافى
مع والية اهلل؟.
�إذًا فبالت�أكيد �أنه لي�ست ق�ضية الوالية ق�ضية فقط نختلف حول :هل يكون واحدًا
�أو اثني ��ن� ،أو �أن يك ��ون هناك م�ؤ�س�سات� ،أو تك ��ون الطريقة بهذا ال�شكل �أو ذاك حول ما
(((
ي�سمى نظام� ،أو هيكلية ..نعرف المهام �أولاً و�سنعرف من الالئق بهذا العمل».
((( الدر�س الثالث والع�شرون من درو�س رم�ضان لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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الروحية العالية التي كان يحملها الإمام علي عليه ال�سالم
يقول ال�سيد ح�سين  -ر�ضوان اهلل عليه :-
عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام ال ��ذي كان ي� ��أكل ما يتي�سَّ ُر ل ��ه ،ويَهمُّ ��ه �أمْ ُر الفق ��راء ،و�أو�صى
والة �أم ��ور الم�سلمي ��ن ب� ��أن عليه ��م �أن يقي�س ��وا �أنف�سه ��م بفق ��راء النا� ��س� ،أن تعي�ش كما
يعي� ��ش فق ��راء النا� ��س ،تحاول �أن ترف ��ع بالفقراء �إلى م�ست ��واك� ،أو تعي�ش بعي�شتهم ،ال
َت ِل ��ي �أم َره ��م ثم تعي�ش في ترَف ،في ق�صور فخمة ،وممتل ��كات فخمة والنا�س الفقراء
الم�ساكي ��ن هن ��اك يعان ��ون من �شظف الحي ��اة و�صعوبة الحياة ال يتوف ��ر لهم جز ٌء مما
يتوفر لك ،قال« :حتى ال َي َت َب َّي َغ بالفقير َفقْرُ ه»((( .الفقير يت�ألم عندما يرى الكبير
(ولي �أمر) عندما يرى رئي�ساً ،عندما يرى م�س�ؤوالً� ،أرى �أين حياته و�أرى �أين �أنا� ،أرى
(((
�أوالده في العيد و�أرى �أوالدي في العيد� ،أرى زوجتي وهي تتجه �إلى �أ�سواق (البَالَة)
ت�شت ��ري مالب� ��س لأوالدي ف ��ي العي ��د ،وه ��و يُر�سِ ل بنت ��ه �أو زوجته �أو خ ��ادم زوجته �إلى
(((
�أرقى معار�ض عر�ض الأزياء لي�شتري الف�ساتين الفخمة والأحذية الفخمة. .
الإم ��ام عل ��ي ‹عليه ال�سالم› في حادثتين مهمتي ��ن خلدهما القر�آن الكريم وك�شف
الروحي ��ة العالي ��ة الت ��ي كان يحمله ��ا الإمام علي ‹علي ��ه ال�سالم› الت ��ي ال تختلف عن
روحية الأنبياء في حر�صهم على الأمة وا�ستعدادهم للت�ضحية من �أجلها وا�ست�شعارهم
الدائم لمعاناتها» -الحادثة الأولىَ } :و ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ {.
يقول ال�سيد ح�سين  -ر�ضوان اهلل عليه :-
«عندم ��ا دخ ��ل م�سكين ا�ستبدت به الحاجة فطاف عل ��ى النا�س فلم يجد من ي�سد
خلت ��ه ف�أ�ش ��ار �إليه علي ‹عليه ال�سالم› وه ��و ي�صلى في م�سجد ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه› ووهب ��ه خاتـ ًم ��ا ف ��ي يده فن ��زل القر�آن عل ��ى ر�س ��ول اهلل ‹�صلوات اهلل
عليه وعلى �آله› مب ّيـنًا ف�ضل ما �أقدم عليه الإمام علي ‹عليه ال�سالم› وا�ستغل القر�آن
المنا�سب ��ة لإر�ش ��اد الأم ��ة �إل ��ى �أن عليًّا ‹عليه ال�س�ل�ام› مرجعها الفك ��ري والعملي بعد
ن��ا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آله› }�إِ مَّ َ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا
���ب ال َف ِقي َر َف ْق ُر ُه
((( هَ ِ
���ذ ِه ال ِع َب���ا َر ُة ِم���نْ َك َال ِم ا ِلإ َم ِام َع ِل ِّي ْب ِن َ�أب���ي َطا ِلب عليه ال�س�ل�ام َو َت ْعنيَ :حتَّى َال َي ْغ ِل َ
َو َي ْحمِ ُل ُه َع َلى َّ
ال�ش ِّر�َ .ش ْرح َن ْهج البالغة .237/11
َ
((( �أَ ْ�س َو ُاق ال َبا َلةِ :ه َي التي َت ِبي ُع الأ ْ�ش َيا َء ال ُم ْ�س َت ْع َم َلة.
((( �سورة المائدة  -الدر�س الثاني.
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ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ {[المائدة.]55:
ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه:
الحظ ��وا ،الإم ��ام عل ًّي ��ا عليه ال�سالم ه ��و �آتى الزكاة وهو راكع؟ ه ��ل هو يتلفت �إلى
الفقي ��ر ويع ��رف َم ��ن ه ��و� ،أو الفقي ��ر نف�سه يع ��رف مَن هو ه ��ذا؟ �ألي�ست ه ��ذه هي في
ح ��د ذاته ��ا تُب ِّي ��ن لنا� :أن هذا �أحياناً ق ��د يُقدِّم لك خدمة لأنه يعرف ��ك وتعرفه معرفة
في�ستح ��ي من ��ك �أن تعرف ��ه ثم ال يعطيك �شيئ� �اً ،علي عليه ال�سالم وه ��و �أثناء الركوع
مي ��زة �أكث ��ر مِ ن لو �أعطاه وهو �أثناء القيام ،ل ��و تعرَّ�ض له الفقير وهو �أثناء القيام في
ال�صالة ربما التجه الفقير �إليه لمعرفة مالمحه ربما يكون لديه �شيءٌ� ،أو ربما ر�أى
الفقي ��ر ف ��ر�أى حالت ��ه الرث ��ة ف�أ�شفق علي ��ه ،لكن ال .هو ف ��ي حالة الركوع وع ��اد ًة يكون
الإن�سان الذي يركع ال يُب�صر �إ ّال الأر�ض� ،سمع بفقير ي�س�أل ،هذا الفقير ال يراه وهو ال
يراه في�ؤ�شر ب�إ�صبعه �إليه لي�أخذ خاتمه .هكذا يكون مَن نلحظ فيهم �أن تكون نظرتنا
�إليهم مِ ن منطلق المعايير الإلهية ،التكامل الإلهي مِ ن خالل ما تر�سَّ خ في نفو�سهم
(((
مِ ن قيم الإ�سالم ومبادئه ،هم مَن �سيهتمُّ ون بمن ال يعرفهم وال يعرفونه.».
ويقول �أي�ضاً في الدر�س الثالث والع�شرين من درو�س رم�ضان:
نا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
«يق ��ول اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى�} :إِ مَّ َ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آ َمنُو ْا ا َّل ِذينَ
ال�ص َ
��م َرا ِك ُعونَ {[المائ�دة ]55 :ه ��ذه الآي ��ة المباركة
ُي ِق ُ
�لا َة َو ُي ْ�ؤ ُت��ونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْ
يم��ونَ َّ
الم�شه ��ور فيه ��ا �أنه ��ا نزلت في الإمام علي ‹عليه ال�س�ل�ام› عندما ت�صدق بخاتمه وهو
راكع بعد �أن دخل فقير ي�س�أل ولم يعطه �أحد �أ�شار �إليه بخاتمه لي�أخذه.
ق�ضي ��ة الخات ��م �ألي�ست تبدو ق�ضية ب�سيط ��ة؟ لكن ماذا يدل عليه هذا العمل؟ يدل
عل ��ى نف�سي ��ة ثاني ��ة ،نف�سي ��ة تهتم بالنا� ��س� ،ألي�س هذا م�ؤ�ش� �رًا مهـ ًّم ��ا؟ نف�سية رحيمة،
ونف�سي ��ة تهت ��م بالنا� ��س ،ولي� ��س ممن يهت ��م كيف ي�أخ ��ذ �أم ��وال النا�س ،يهت ��م بالنا�س،
ف�أعطاه الخاتم.
والآي ��ة ه ��ي نف�سه ��ا ت�شه ��د ،وتدل عل ��ى �أنها نزل ��ت في ق�ضي ��ة خا�صة ،ت�أم ��ل الآية
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ { ال يمكن �أن نف�سر راكعون
نف�سهاُ } :ي ِق ُ
يمونَ َّ
(((

((( اب���ن كثي���ر في تف�سيره ج � 3ص  ،129وابن جرير في تف�سيره ،والخطيب البغدادي في تاريخه ج� 1ص
 ،286والحاكم الح�سكاني من عدة طرق ،وابن المغازلي في المناقب �ص.193
((( �سورة المائدة ـ الدر�س الثاني.
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بمعن ��ى :م�صل ��ون� ،إذ كي ��ف يمكن يقيم ��ون ال�صالة وهم م�صلون ،وي�ؤت ��ون الزكاة وهم
م�صل ��ون ،ه ��ذا ال ي�صح في التعبير الع ��ادي ف�ضلاً عن القر�آن الذي �أحكمت �آياته ،ولم
ي� ��أت فيم ��ا نعرف كلمة :راكع ��ون بمعنى :خا�ضعون ،ي�أتي بكلم ��ة� :ساجد� ،ساجدين� ،أو
قانتين ،هذا الذي نعرفه من خالل القر�آن.
فالآية نف�سها هي فعلاً تدل على �أنها نزلت في ق�ضية ،في واقعة خا�صة ،ل�شخ�ص
خا� ��ص ،ف ��ي بداية نزوله ��ا ،وال تزال ،ولنعرف مثلاً �أنه لماذا ت�أت ��ي مثل هذه الآية في
�سي ��اق الحدي ��ث عن بن ��ي �إ�سرائيل! ثم يظهر من خالل الواق ��ع� :أن الأمة بحاجة �إلى
تول ��ي اهلل ور�سول ��ه ،وتول ��ي الم�ؤمني ��ن ف ��ي المقدمة الإم ��ام علي من بع ��د ر�سول اهلل
‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله›.
ه ��ذه الق�ضي ��ة ال بد منها حتى تهتدي الأمة بالقر�آن ،وحت ��ى تكون بعيدة ج ًدّا عن
�أي محاول ��ة ق ��د تكون بها قريبة من تولي اليه ��ود والن�صارى ،وحتى تكون ب�شكل �آخر
��م ا ْل َغا ِل ُبونَ { كما قال
عل ��ى م�ست ��وى ع ��الٍ  ،تعتبر حزب اهلل ،وح ��زب اهلل كما قال} :هُ ُ
بع ��د ف ��ي �آخ ��ر الآية �أنه ��م هم الغالب ��ون؛ لأن والية الإم ��ام علي ق�ضية ال ب ��د منها في
تحقيق الغلبة والن�صر.
وهذا هو ما �أ�شار �إليه الإمام الهادي ‹عليه ال�سالم› فهو يقول �إن والية الإمام علي
‹عليه ال�سالم› هي ق�ضية واجبة على الم�سلمين ..قد تكون الق�ضية مخت�صة بالإمام
عل ��ي �أ�سا�سً ��ا ،قد يكون بعده �أئمة مت�أخرون قد ال تك ��ون تعرفهم ،قد ال تكون م�س�ؤولاً
�أم ��ام اهلل ب�أن ��ك لم ��اذا لم تعرفه ��م ،وتتواله ��م بالتحدي ��د .الإن�سان يتول ��ى الم�ؤمنين
ب�ش ��كل ع ��ام ،ب�شكل عام يتولى �أولياء اهلل ،ويدين اهلل بواليته لأوليائه ،وحبه لأوليائه،
لك ��ن الإم ��ام عل ًّي ��ا هنا ي�شكل �ضمان ��ة ،وي�شكل نموذجً ��ا لمن بعده ،ق ��دم كنموذج لكيف
يجب �أن تكون والية الأمة من بعد ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› �إلى نهاية
(((
التاريخ».
ويقول في الدر�س الثاني من (�آيات من �سورة المائدة):
نا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
}�إِ مَّ َ
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة
اهلل َو َر ُ�سو ُلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ { القر�آن الكريم في كثير من الموا�ضع ي�أتي بالكالم عن ال�صالة والزكاة

((( �سورة المائدة ـ الدر�س الثالث والع�شرون من درو�س رم�ضان.
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وك�أنهما نموذج للمجالين الرئي�سين في العبادة ـ مثلما يقولون ـ عبادة روحية ،وعبادة
بدنية مالية .ف�آية الوالية تبين بجالء في �أمير الم�ؤمنين علي ‹عليه ال�سالم› �صفة
هام ��ة هي العالق ��ة القوية باهلل �سبحانه وتعالى �سطره ��ا اهلل �سبحانه وتعالى لنا في
القر�آن وقدمها ك�صفة مهمة ال بد من توفرها في مَنْ يلي �أمر الأمة في قوله تعالى:
ال�ص�لا َة{ ال�ص�ل�اة� ..ألي�ست خير الأعمال؟ .ال�ص�ل�اة فيما تعطيه
}ا َّل ِذي��نَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
م ��ن �آثاره ��ا المهم ��ة في العالقة باهلل �سبحان ��ه وتعالى وفي مي ��دان العمل في الحياة
كله ��ا ،تعتب ��ر فعلاً خير الأعمال لأثرها الكبير� ،أثرها المهم فيما تحتويه من دالالت
مهمة ،فيما تعطيه من �إ�شارات مهمة ،فيما تترك من �آثار مهمة.
��م َرا ِك ُعونَ { الزكاة :تعن ��ي هنا ال�صدقة.
ال�صف ��ة الثاني ��ةَ } :و ُي�ؤْ ُت��ونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْ
ال ��زكاة ف ��ي الق ��ر�آن الكري ��م تُ�ستع َم ��ل بمعن ��ى ال�صدق ��ة النافل ��ة ،وت�ستع َم ��ل ال�صدق ��ة
�أي�ض� �اً بمعن ��ى الزكاة التي �أ�صبح ��ت َعلَماً على الن�سبة المح� �دّدة مِ ن المال المفرو�ضة
المرتبط ��ة بعي ��ن المال ،و�إ ّال فكله ��ا ت�سمى زكاة باعتبار �أن ال�صدقة من حيث هي زكاة
للنفو�س وزكاة للمال.
��م َرا ِك ُع��ونَ { �أدَّى ال ��زكاة� ،أي :ت�صدّق بماله �أثن ��اء ركوعه،
} َو ُي�ؤْ ُت��ونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْ
وتُقدم ��ه بم ��ا هو �أهم من �أن يُذكر با�سمه في مقام تر�سي ��خ النظرة �إليه ك�إن�سان كامل
نرتبط به ،وهذا هو ما افتقده ال�سُّ نية عندما لم يرتبطوا بعلي عليه ال�سالم لماذا؟
لأنه ��م اعتب ��روا �أن ذل ��ك الآخر هو �أكمل منه� ،ألم يقولوا ب� ��أن �أبا بكر �أف�ضل من علي؟
فه ��م ارتبط ��وا بمن؟ ب�أبي بك ��ر بعد �أن جعلوه الأف�ضلَ ،لمَّا لم ينظ ��روا �إلى علي عليه
ال�سالم ويلحظوا كماله وي�ؤمنوا بكماله لم يفدهم ا�سم (علي) هل �أفادهم ا�سم علي؟
َلمَّا فقدوا االرتباط بعلي باعتبار كماله فقدوا ما كان يُعطيهم االرتباط به ،ولم يعد
ا�سمه ينفعُهم ،بل جعلوه رابعَهم وقدَّموا عليه �أبا بكر ،قدَّموا عليه عُمر ،قدَّموا عليه
عثمان؛ لأنه �أ�صبح (علي ،علي ،علي) في نفو�سهم هكذا� .أ�صبحوا ينظرون �إليه (علي،
علي) نزلوه المرَّة الأولى ،المرَّة الثانية ،المرَّة الثالثة ،ولوال �أن الآخرين حالوا لربما
جاء �شخْ ٌ�ص �آخر ونزلوه [ َلمَا البادي مِ ن الخالفة تجي له ب�أيِّ طريقة](((.
�ألي�س ا�سم علي معروفاً لدينا ولديهم؟ ما الفارق بيننا وبينهم؟ هو �أننا نظرنا �إلى
((( البادي  :...هذه العبارة من اللهجة العامية ،وتعني� :أن ح�صول ال�شيء لي�س مطلوب ًا على وجه ال�سرعة
بل في �أي وقت كان.
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عل ��ي كرج ��ل كامل ،هو �أف�ضل النا�س بع ��د ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم)
ه ��و �أكم ��ل النا�س بعد ر�س ��ول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) هو من رباه القر�آن
ومحم ��د (�صل ��ى اهلل عليه وعلى �آل ��ه و�سلم) وكان جديراً بتلقي تل ��ك التربية المهمة،
نح ��ن ننظ ��ر �إليه ك�إن�سان كامل �أم �أننا فق ��ط نحن الذين عرفنا ا�سم (علي) والآخرون
لم يعرفوا ا�سم (علي)؟ هم يعرفون ا�سم (علي) �ألي�سوا يقولون هكذا� :أبو بكر ،عُمر،
عثم ��ان ،عل ��ي؟ لك ��ن ما الذي جعلن ��ا نختلف عنه ��م و َفرَق بينن ��ا وبينهم؟ ه ��و �أنهم لم
ينظ ��روا �إل ��ى عل ��ي عليه ال�سالم كرجل كامل ،ك�شخ�ص كام ��ل اختاره اهلل ليكون َعلَماً
ال �أثر النظرة لهذا ال�شخ�ص الذي ترتبط به
للأم ��ة بع ��د نبيه ،فمِ ن هنا يظهر لنا فع ً
باعتب ��ار كمال ��ه� ،أمّ ا �إذا لم تعتبره كام�ل�اً ف�سي�صبح لديك مجرد ا�سم على ج�سد ،حبر
على ورق كما يقولون.
ماذا يوجد في هذا من كمال �أي�ضاً؟ كنت �أت�صفح كتاباً لل�سيد محمد ح�سين ف�ضل
اهلل؛ فج ��اءت ل ��ي فائ ��دة مهمة في هذا المو�ض ��وع قال فيها� :أنْ يت�ص� �دَّق علي بخاتمه
وه ��و ي�صل ��ي تدلنا عل ��ى جدارته العظيمة ب�أن يقود الأمة؛ لأنه ه ��و مَن يهتم بها ،مَن
ي�ؤلمه فقي ٌر واح ٌد منها فال ين�صرف وهو في مقام التوجُّ ه نحو اهلل �سبحانه وتعالى،
ويق ��ول ( :احن ��ا م�صلّين ما هو وقتك) فال ين�صرف بعي ��داً عن ذلك الفقير ،بل تهمُّ ه
ق�ضي ُت ��ه ،ويُعال ��ج م�شكلت ��ه كفقي ��ر ي�س� ��أل ،فيت�صدّق بخاتم ��ه وهو ي�صلي ،ه ��ذا هو مَن
وحري�ص عليها و�شفيق
ٌ
حري�ص على الأمة ورحي ٌم به ��ا
ٌ
يهم ��ه �أم ��ر الأمة ،هذا َم ��ن هو
بها ،هذا هو الجدير ب�أن يتزعَّم الأمة ويقودها.
م ��ا �أكث ��ر الذين يقولون( :لَ�سْ نا في واديك ،نحن ف ��ي وادي عبادة ،هذا �أف�ضل ،هذا
�أح�س ��ن)! �ألي� ��س عل ��يٌّ عليه ال�سالم ممن يقيم ال�صالة وه ��و ي�صلي؟ لكن وهو ي�صلي
يفه ��م �أن ال ِّدي ��ن �أعمالٌ متكاملة وتوجُّ � � ٌه نحو اهلل �سبحانه وتعالى ،له عالقته المهمة
ف ��ي نظرتي الح�سن ��ة واهتمامي بالآخرين ،ومِ ن �أبرز مَن �أهت ��مُّ بهم ويهمُّ ني �أمرُهم:
ال�ضعفاء والم�ساكين وفقراء الأمة ،فهو هنا لم يقل�( :أنا في عبادة هي خير الأعمال،
بعدينُ ،ر ْح لَك) .يهمُّ ه �أمرُه ،ويقلقه وهو داخل ال�صالة لأنه لم يلحظ �أن �أحداً �أعطاه
�شيئاً؛ في�ؤ�شر له بخاتمه وهو �أثناء ركوعه ،في�أتي هذا الفقير وي�أخذ الخاتم من يده.
الحظ ��وا كي ��ف ق� �دَّم لنا �أعماق عل ��ي� ،ألم يُقدِّم لن ��ا �أعماق نف�سية الإم ��ام علي عليه
ال�س�ل�ام ب�أن ��ه ال�شخ� ��ص ال ��ذي يهمُّ ��ه �أم� � ُر كل �شخ�ص في ه ��ذه الأمة؟ ف ��كان هذا من
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�أب ��رز كمال ��ه �أن يُقدِّم لنا عليًّا باعتباره كامالً ،وهذا ه ��و �شي ٌء مما يم�شي عليه النا�س،
و�سُ ّن ��ة ي�سي ��ر عليها النا�س حتى في �أعمالهم الخا�صة� ،أنت عندما تقول� :أريد (معلِّم)
يعم ��ل كذا �أقول لك :ف�ل�ان� ،ألي�س �سيجول في تفكيرك �صفاتُ كمال �أو عدمها ،عنده
خِ ب ��رة ،ه ��و جدير بك ��ذا �أو ال؟ �ألي�س هذا الذي �سيح�صل؟ عندم ��ا يقال :جاء محافظ
ال جيداً ،ع�سى
هل �سيهمُّ ني ا�سمه �أم يهمُّ ني �أن �أت�ساءل عن كماله؟ (ع�سى �أن يكون رج ً
 �إن �شاء اهلل � -أن يكون باهراً يهتم بالنا�س ويعطينا كذا وكذا) �ألي�س يح�صل هكذا؟مدي ��ر ناحي ��ة ،ال�شيء نف�سه ،هل يهمك ا�سمه �أو يهم ��ك �أن تعرف الكمال الذي هو
ال لأن َيلِيَ �أمرنا ويدي ��ر منطقتنا؟ �ألي�س هذا
علي ��ه ،م ��ا لديه من مقوِّمات تجعل ��ه �أه ً
ال ��ذي يح�ص ��ل؟ ي�أتي حاكم ،ال�شيء نف�سه� ،أنت في �شريع ��ة فيُقال لك :فالن و ّكلْه ،ما
ال ��ذي �سيطل ��ع في نف�سك؟ هل هو جدير به ��ذه المهمة ولديه خبرة ولديه معرفة ،و،
و� ...إل ��خ؟ �ألي� ��س هذا ال ��ذي يح�صل؟ عامل ي�شتغل في مزرعتك ،م ��ا الذي �سيح�صل؟
يهمُّ ��ك ا�س ُم ��ه فق ��ط �أم يهمُّ ك �أن ��ه نا�صح وي�شتغل بج ��د ،وماهر في العم ��ل؟ هذه �سُ نة
م ��ن �سُ ن ��ن الحي ��اة �إذا فهمناه ��ا نحن نعملها ،ونح ��ن ننظر �إلى الكم ��ال في كل �شخ�ص
حت ��ى و�أن ��ت تبحث لك عن زوجة� ،ألي� ��س كذلك؟ هل يهمُّ ك ا�سم الزوجة التي تريد �أن
تتزوجه ��ا فتق ��ول� :أريد �أن يكون ا�سمه ��ا (مريم) ال يكون ا�سمها ( َع ْل� �وَة) يكون ا�سمها
ك ��ذا؟ ال .يهمُّ ��ك �أن تع ��رف �صفاته ��ا :ع�س ��ى �أن تك ��ون جي ��دة ،ع�سى �أن تك ��ون طبيعتها
جيدة� ،أريد �أن تكون كذا ،و�أن تكون كذا� ،ألي�س الإن�سان يبحث عن �صفات كمال؟ هكذا
ير�سِّ خ اهلل هذا المبد�أ الذي هو مبد�أ مهم.
فعندم ��ا يربطن ��ا بعل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام يربطن ��ا بعلي من ب ��اب تقديم عل ��ي كرجل
كام ��ل جدي ��ر ب�أن نرتبط به ،وهو من ي�صلح �أن نتواله هو الذي هو � -إذا كنا نا�صحين
لأنف�سنا  -الجدير ب�أن نتواله ،و�أن يكون هو باب مدينة علم الر�سول (�صلى اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه و�سل ��م) وهو الباب الذي منه ندخل �إلى محم ��د ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�سلم).
يقول لك :لماذا لم يذكر (علي) حتى يكون الن�ص �صريحاً؟ هذه هي من �سلبيات
(�أ�صول الفقه) التي دائماً ن�صيح منها ،من �سلبيات �أ�صول الفقه الرهيبة التي ت�صرفك
ع ��ن النظ ��ر �إل ��ى الأ�شياء من منظار الهداية (�أريد �أن يق ��ول لي فالن حتى يكون ن�صاً
�صريح� �اً يلزمني) ي ��ا �أخي القر�آن كتاب هداية ،الدِّين كله هداي ��ة� ،أعماله كلها هداية
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حتى عندما ين�صب لك محمداً (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) الر�سول هو هداية،
والقر�آن هداية ،وعلي هداية ،وكل �شيء في هذا الكون هو يخاطبك بمنطق الهداية.
يريد ن�صاً �صريحاً ي�أتي با�سمه (علي)!
�أن يرتب ��ط النا� ��س فق ��ط بمجرَّد ا�س ��م ت�أتي �إ�شكالي ��ات �أخرى فين�س ��ون الكمال ،هو
م ��ا �ضرَبن ��ا و�ضرَب �أهل ال�سُّ نة ،و�ضرَبنا الآن كلن ��ا� ،أننا لم نعد نلحظ �ضرورة �أن يكون
ال كامالً .وعندما ننظر �إلى كماله ننظر بالمعيار الدِّيني بالمعيار
من يَلي �أمرنا رج ً
ال�ص َال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ { �ألي�س
الإلهي }وا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
ه ��ذا تقديم� �اً لهم بمقام ��ات دينية و�صفات ديني ��ة؟ (تَ�صَ دّق) لماذا ل ��م يقل( :والذين
�آمن ��وا ال ��ذي �سيقدِّم لك م�شاريع ويعمل ل ��ك م�شاريع ويعمل لك (�إ�سفلت) ويعمل لك
كهرباء ويعمل لك) .هل قال هكذا؟
م ��ن تتوف ��ر في ��ه ال�صفات الدِّيني ��ة باعتبار الدِّين ه ��و هدى للنا�س ،م ��ن يهمه �أمر
فقي ��ر ه ��و م ��ن �سيهمه �أم ��ر الأمة كله ��ا فيعمل على �أن يوف ��ر لها وي�ؤثره ��ا على نف�سه
ف ��ي جمي ��ع �ش�ؤون حياتها ،على ي ��د مثل هذا يتحقق بناء الأمة ،ت�أت ��ي الم�شاريع ،ت�أتي
(((
الخدمات على �أرقى ما تكون عليه ،والواقع ي�شهد بهذا؟.
}و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
ام َع َلى ُح ِّب ِه{
الط َع َ
الحادثة الثانيةَ :
هي حادثة �إطعام علي ‹عليه ال�سالم› و�أهل بيته ‹عليهم ال�سالم› للم�سكين واليتيم
والأ�سي ��ر على م ��دى ثالثة �أيام و�إيثارهم لهم على �أنف�سهم واكتفائهم بالماء وهم في
�أيام �صوم متتالية تنزلت �آيات اهلل تعالى م�سجلة �أعظم م�آثر علي ‹عليه ال�سالم› في
�ضمي ��ر الوج ��ود حيث �ستبق ��ى ترددها الآف ��اق والأل�سنة و�صفحات المج ��د ما �شاء اهلل
ريا •�إِ مَّ َ
تعالىَ } :و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
نا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْ�س ِكي ًنا َو َي ِتي ًما َو�أَ ِ�س ً

اء َولاَ ُ�ش ُكو ًرا • �إِنَّا َن َخ ُ
يرا •
ا ِ
اف ِمن َّر ِّب َنا َي ْو ًما َع ُب ً
و�سا َق ْم َط ِر ً
هلل لاَ ُن ِريدُ ِمن ُك ْم َج َز ً
َف َو َقاهُ ُم ُ
بوا َجن ًَّة
�ضْ��ـر ًة َو ُ�س ُرو ًرا • َو َج َزاهُ م مِ َ
با َ�ص رَ ُ
اهلل َ�ش�� َّر َذ ِل َك ا ْل َي ْو ِم َو َل َّقاهُ ْم َن َ
يرا{[اإلنسان]12-8:
َو َح ِر ً

((( �سورة المائدة ـ الدر�س الثاني.
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يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه:

} َو ُي ْط ِع ُمونَ َّ
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم�سْ�� ِكي ًنا َو َي ِتي ًما َو َ�أ ِ�س ًريا{ [اإلنسان ]8:الحظوا حتى
التقلي ��ل ف ��ي العب ��ارة هنا :م�سكين واح ��د �أول ليلة ،يتيم واحد ثاني ليل ��ة� ،أ�سير واحد
ثال ��ث ليل ��ة� ،ألي�س ��وا هنا ثالث ��ة �أ�شخا�ص؟ فقط ثالث ��ة �أ�شخا�ص؟! ه ��ل ي�ستحق لأنه
�أعطى ثالثة �أ�شخا�ص؟! �أي� :أعطى كذا ،كذا ...وهذا �أعطى مئات النا�س ،لكن عطاء
مئ ��ات النا� ��س � -أحيان� �اً  -ال يكون له قيمة ،يُ�صَ فّر عليه عن ��د اهلل �سبحانه وتعالى ،وال
قيم ��ة حتى عن ��د الإن�سان نف�سه الذي بذله؛ لأن العطاء �إذا لم يكن مِ نْ داخل ،وتبتغي
به وجه اهلل ،و�إن كان لفرد واحد ،العطاء �إذا لم يكن على هذا النحو تبتغي به وجه اهلل
ومن �أعماق نف�سك يكون له �أثره في تزكية نف�سك �أنت ،لكن متى ما �أعطيت ُمرَاءاة لو
تعط ��ي مليون� �اً فلن ي�صنع في نف�سك �أثراً �أبداً ول ��ن يزكّي نف�سك ،مهما عملته مراءا ًة
الل َ
�أو لأيّ غر� ��ض �آخ ��ر لي�س على هذا النحو�} :إِ مَّ َ
ال ُن ِريدُ ِمن ُك ْم
ن��ا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه هَّ ِ
َج َ
��ز ًاء َو َال ُ�ش ُكو ًرا{[اإلنس�ان ]9:وال من الآخرين �أن يثن ��وا وال �أن يمدحوا ،لأنه بالطبع
م ��ن ال ��ذي �سيُثني على �أننا �أطعمن ��ا يتيماً ،يتيماً واحداً ال يب ��دو جذاباً� ،ألي�س كذلك؟
لكن �ألف �شخ�ص يعمل لهم وليمة يبدو هذا جذاباً� ،ألي�س كذلك؟ الق�ضية لي�ست على
هذا النحو ،يك�شف لنا �أعماق نف�سيات ه�ؤالء الذين ي�شدّنا �إليهم ك�أعالم.
�أطع ��م م�سكين� �اً ويتيماً و�أ�سي ��راً ،فقط ثالثة؟! لي�س المهم ه ��و العدد فقط ثالثة،
المه ��م �أج ��واء العطاء والنفو�س التي انبعث منها ،الدوافع نحو العطاء هي التي �أردنا
�أن نك�شفها لك ،فتعرف مَن هم ه�ؤالء ،الذين يعطون على هذا النحو �سيعطون الأمة
(((
كلها كل ما يملكون� ،ألي�س هذا هو المهم؟.

•••

((( �سورة المائدة ـ الدر�س الثاني.
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البعد الثقافي والعقائدي والتاريخي
لحديث الوالية
يوم الغدير وحديث الوالية
ل ��م يكت ��ف النبي (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله) بما ورد من �آي ��ات كثيرة في القر�آن
الكري ��م تق ��دم الإم ��ام علياً (عليه ال�سالم) وليًّا للأمة م ��ن بعده وكذلك ما ورد خالل
فت ��رة الر�سال ��ة من �أقوال و�أعمال كثيرة من قبله (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) تهدف
�إلى ربط الأمة بالإمام علي (عليه ال�سالم) لم يكتف بهذا و�إنما توج هذا كله ب�أن ب َيّن
ف ��ي حادث ��ة الغدير تبيين ��ا وا�ضحا وكامال مكانة الإمام عل ��ي وم�سئولية الأمة تجاهه
وبعب ��ارات وا�ضح ��ة و�صريح ��ة ال تحتم ��ل غير معنى واح ��دٍ فقط هو وج ��وب �أن تتولى
الأم ��ة الإم ��ام عليًّا (عليه ال�سالم) قائدًا وهاد ًي ��ا ووليًّا لها من بعد نبيها (�صلوات اهلل
عليه وعلى �آله).
ت�سا�ؤالت مهمة
قبل �أن نذكر ما جرى في يوم الغدير من حدث مهم وما تم فيه من ر�سم للم�سار
ال�سيا�سي للأمة من بعد موت الر�سول � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم � -إلى يوم القيامة..
نطرح عدة ت�سا�ؤالت:
 ه ��ل من المعقول ب�أن اهلل الرحم ��ن الرحيم الحكيم العدل ملك ال�سموات والأر�ضل ��ن يح ��دد للأمة من يلي �أمره ��ا بعد �أن يغادر نبيها (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آله)
هذه الحياة والذي هو على و�شك مغادرتها! هل يمكن ب�أن اهلل ال يقدم لعباده حلاًّ
ف ��ي هذا المو�ضوع المه ��م والخطير وهو يعلم ب�أنها الق�ضي ��ة التي �سيكون ال�صراع
والتناح ��ر والخالف عليها؟! ننزه اهلل القدو� ��س المنزه الرحيم بعباده الحكيم في
�أفعاله �أن يهمل مثل هذه الق�ضية المهمة والكبيرة والخطيرة.
 وهل من المعقول ب�أن الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) الذي كان يعز عليه �أيتع ��ب يلحق بالأمة حري�ص عليها وعلى تما�سكها وقوتها وعزتها بالم�ؤمنين ر�ؤوف
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رحي ��م ب ��كل ما تعنيه الر�أف ��ة والرحمة وكاد �أن يقتل نف�س ��ه �أال يكونوا م�ؤمنين ،هل
يمك ��ن �أن يت ��رك الأم ��ة وهو على علم من ربه ب�أنه ��ا �ستختلف وال يقدّم لها ما يمثّل
�صم ��ام �أمان حت ��ى ال تختلف وتتناحر؟! هل يمكن �ألاَّ ير�س ��م لها م�سارها ال�سيا�سي
وم ��ن يل ��ي �أمره ��ا من بعده وه ��و يعلم ب� ��أن الإ�سالم بغي ��ر والية �أمر تك ��ون امتدادًا
لوالية اهلل على عباده يعني �أن يتحول الإ�سالم ج�سدًا بال روح؟!.
وكما يقول ال�سيد ح�سين -ر�ضوان اهلل عليه:-
«قب ��ل �أن نتح ��دث ع ��ن الأ�سب ��اب التي جعل ��ت الأمة تف ��ارق عليًّا نت�س ��اءل �أولاً  :هل
يمك ��ن لمث ��ل ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه› الذي و�ص ��ف اهلل حر�صه على
��م َر ُ�س ٌ
��ن �أَن ُف ِ�س�� ُك ْم َع ِز ٌ
��د َج ُ
ي�ص
�أمت ��ه بقول ��هَ } :ل َق ْ
يز َع َلي ِ
��ول ِّم ْ
ُّ��م َح ِر ٌ
ْ��ه َما َع ِنت ْ
اءك ْ
ن َر�ؤُ ٌ
َع َل ْي ُك��م ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن�ي َ
يم{[التوب�ة ]128:ه ��ل يمك ��ن للنب ��ي ال ��ذي ق ��ال اهلل عن ��ه
وف َّر ِح ٌ
اخ ٌع َّنف َْ�س َ
ل ُي ْ�ؤ ِمنُوا ِب َه َذا حْ َ
��ك َع َلى �آ َثا ِر ِه ْم ِ�إن ْ
يث �أَ َ�س ًفا{ [الكهف� ]6:أن
ال ِد ِ
} َف َل َعلَّ َك َب ِ
يترك هذه الأمة دون �أن ير�شدها �إلى ما ي�شكل لها �صمام �أمان؟.
ونح ��ن عندم ��ا نعود �إل ��ى القر�آن نجد في ق�صة نبي اهلل مو�س ��ى ما يو�ضح الم�س�ألة
ني َل ْي َل ًة َو�أَ مْ َ
ت ْم َناهَ ا ِب َع�شْ ٍر َف َت َّم ِمي َق ُ
و�سى َثال ِث َ
ات َر ِّب ِه
لنا عندما قال اهللَ } :و َو َ
اع ْد َنا ُم َ
يه هَ ا ُرونَ اخْ ُل ْف ِني يِف َق ْو ِمي َو�أَ�صْ�� ِل ْح َوال َت َّت ِب ْع َ�س ِب َ
ني َل ْي َل ًة َو َق َ
�أَ ْر َب ِع َ
يل
و�س��ى ِ أ
لَ ِخ ِ
ال ُم َ
��دينَ { [األع�راف ]142:وه ��ي فت ��رة ق�صيرة ،فترة ثالثي ��ن ليلة زايد ع�ش ��ر� ،أربعين
المْ ُف ِْ�س ِ

ليلة.
الح ��ظ كي ��ف نظرة الأنبياء �إلى �أممهم ،ه ��و يعرف ب�أنه لن يغيب عنهم �إال ثالثين
ليل ��ة �أو �أربعي ��ن ليل ��ة على الأكثر ،يالحظ من هو �أرق ��ى �شخ�ص ،و�أكمل �شخ�ص فيهم
ليعين ��ه بعده}،اخْ ُل ْف ِن��ي يِف َق ْو ِمي َو�أَ�صْ�� ِل ْح َوال َت َّت ِب ْع َ�س�� ِب َ
��دينَ { م ��ع �أنه قد
يل المْ ُف ِْ�س ِ
أي�ضا يوجهه بالتوجيه ��ات الهامة� ،أن ت�صلح ،و�أال ت�صغي
انتق ��ى �أعل ��ى �شخ�ص فيهم ،و� ً
للمف�سدين.
فه ��ل يمك ��ن لمث ��ل ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه› �أن يترك ه ��ذه الأمة
عندم ��ا يم ��وت ث ��م ال ير�شده ��ا �إلى من تتب ��ع ،ومو�سى هن ��ا لغياب ثالثي ��ن ليلة ،يعين
بع ��ده م ��ن يخلفه؟! ال يمكن من يعرف �أنبي ��اء اهلل �أن يقبل هذه الق�ضية ،فيقول� :إنه
حري�صا عليها؛ لأن الأنبياء  -عادة � -أنا�س مهتمون ج ًدّا بالب�شر،
ً
ترك الأمة ،ولم يعد
مهتم ��ون ج� � ًدّا ب�أممه ��م ،رحماء ج ًدّا ب�أممه ��م ،يفهمون الأمور جيدًا وم ��ا �ست�ؤول �إليه
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حاله ��م عندم ��ا يتركهم بدون �أن يق ��دم لهم الحلول وبالذات حول من يلي �أمرهم من
بعده.
�أال يفه ��م �أي مل ��ك من الملوك ،ما بالك نبي م ��ن �أنبياء اهلل ب�أنه �إذا لم يعين �أحدًا
م ��ن بع ��ده ب�أنه ��م �سيختلفون؟ ه ��ذه ق�ضية معروف ��ة ،فكيف يتهمون �أنبي ��اء اهلل ب�أنهم
هكذا :يغادر الواحد منهم الدنيا وال يع ِيّن �أحدًا ،وهو يذكر هنا �أنه لم يغادر نبي اهلل
مو�سى للميعاد هذا �إال ويعين �أخاه.
ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله› في �أطول رحلة بعي ��دة عن مركز دولته،
ومجتمع ��ه ،ل ��م ي�س ��ر �إلى تب ��وك �إال وقد عي ��ن الإمام عل ًيّا بع ��ده ،لفت ��رة ق�صيرة ،وفي
يو�ص �أحدًا ،ولم يعين �أحدًا ،ولم يعمل �شيئًا ،لكن
الأخي ��ر يقول ��ون بعد� :أنه مات ولم ِ
�أب ��ا بك ��ر لم يم ��ت �إال وقد �أو�صى �إلى عم ��ر� ،ألي�س هذا يعتبر ا�ستهان ��ة بالأنبياء ،جهلاً
كام�ًل�اً بالأنبي ��اء �أنه ��م نا�س يهتمون ج� � ًدّا بالأمة ،ورحم ��اء بالأمة ،ويعرف ��ون الأمور،
يعرف ��ون الموا�ضي ��ع ،يعرف ��ون الق�ضاي ��ا الت ��ي يمكن �أن ت� ��ؤدي �إلى اخت�ل�اف فيما بين
النا�س.
ال �أن يقدم ��وا الأنبي ��اء ‹�صل ��وات اهلل عليه ��م› وك�أنه ��م كان ��وا يغ ��ادرون الدني ��ا دون
�أن يبال ��وا ب�أممه ��م ،خا�ص ��ة مثل ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› هو يعرف �أنه
ر�سول للعالمين ،و�آخر ر�سول للعالمين �إلى �آخر �أيام الدنيا� ،أنه ر�سول للكل.
فع�ًل�اً تج ��د �أنه عمل في ذلك الزم ��ن ما يبين للنا�س في هذا الزمن ،ما له عالقة
بالنا�س في هذا الزمن من بعد �ألف و�أربعمائة �سنة.
• وه ��ل م ��ن المعق ��ول ب� ��أن هذا الإ�س�ل�ام العظيم بم ��ا يحمله من �شمولي ��ة ومنهجية
تبيا ًن ��ا ل ��كل �ش ��يء ،تف�صيلاً ل ��كل �شيء ،منهج للحي ��اة ،نظام للحياة ج ��اء ليبني �أمة
عظيم ��ة �أن يغف ��ل ع ��ن �أن يتح ��دث عن الوالي ��ة ومعاييرها وهي الت ��ي تمثل العمود
الفقري للدين الإ�سالمي؟!.
• وهل من المعقول ب�أن �أمة بهذا الحجم وتمتلك هذه الم�ساحة الوا�سعة والكبيرة
وتع ��رف ب� ��أن الر�س ��ول (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله) على و�ش ��ك الرحيل من بينهم
وتع ��رف ب�أنه ��ا تحم ��ل م�س�ؤولية كبيرة ور�سال ��ة عالمية ثم ال يتب ��ادر �إلى ذهنها وال
تفك ��ر ف ��ي �أن ت�س�أل عن ال�شخ�ص الذي �سيلي �أمرها من بعد نبيها؟ وما هو المنهج
المتب ��ع ف ��ي ق�ضية والية الأمر الذي �ست�سير عليه؟ وما هي المعايير والموا�صفات
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في من يلي �أمرها؟ هل يعقل ب�أن الأمة ال تفكر في هذا المو�ضوع وال تحدث هناك
ت�سا�ؤالت من هذا النوع؟!.
ومتناف مع العرب بالذات
ٍ
متناف م ��ع الفطرة الب�شرية،
ٍ
ه ��ذا ال يمك ��ن �أبدًا ،بل هو
الذي ��ن حكى اهلل عنه ��م ب�أنهم كانوا كثيري الأ�سئلة والت�س ��ا�ؤالت وفي ق�ضايا هام�شية
فما بالك بمثل هذه الق�ضية المهمة والخطيرة والتي تمثل �أخطر ق�ضية.
يحك اهلل عن العرب �أنهم كانوا كثيري الت�سا�ؤالت حتى �أمام الق�ضايا البديهية:
�ألم ِ

} َي�س َْ�أ ُلو َن َك َع ِن ال ِأهلَّ ِة{[البقرةَ } ]189:ي�سْ�أَ ُلو َن َك َما َذا ُين ِف ُقونَ {[البقرةَ } ]215:ي�س َْ�أ ُلو َن َك
��ن خْ َ
ال�ش�� ْه ِر حْ َ
��ن َّ
��ر{ [البق�رة]219:
ْ��ر َوالمْ َ ْي ِ�س ِ
الم ِ
��را ِم{ [البق�رةَ } ]217:ي�سْ���أَ ُلو َن َك َع ِ
َع ِ
ال َ
م{ [المائدة]4:
} َي�س َْ�أ ُلو َن َك َما َذا �أُ ِح َّل َل ُه ْ
وح{[اإلس�راء]85:
��ن الأَن َف ِ
��ال{ [األنف�الَ } ]1:و َي�سْ���أَ ُلو َن َك َع ِ
} َي�س َْ���أ ُلو َن َك َع ِ
��ن ُّ
الر ِ
ال{ [طه]105:
ال َب ِ
} َو َي�س َْ�أ ُلو َن َك َع ِن جْ ِ
ن ا ْل َي َتا َم��ى{ [البقرة]220:
��ن المْ َ ِح ِ
ي�ض{ [البق�رةَ } ]222:و َي�سْ���أَ ُلو َن َك َع ِ
} َو َي�س َْ���أ ُلو َن َك َع ِ
اع ِة{[األعرافَ } ]187:و َي�سْ�أَ ُلو َن َك َعن ِذي ا ْل َق ْر َنينْ ِ {[الكهف.]83:
ال�س َ
} َي�س َْ�أ ُلو َن َك َع ِن َّ

وغيره ��ا م ��ن الأ�سئلة التي �أوردها القر�آن عن العرب فق ��د �أورد القر�آن عنهم �سيلاً
من الأ�سئلة التي ال داعي لها في �أغلبها لكن نفهم من هذا روحية الت�سا�ؤل التي كان
يحمله ��ا العرب ��ي ،فمن كانوا به ��ذه الروحية هل يمكن �ألاَّ يتبادر �إل ��ى ذهن �أحدهم �أن
ي�س�أل النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) عمَّن يلي �أمر الأمة من بعده؟! وهي ق�ضية
جدي ��رة بال�س� ��ؤال والت�سا�ؤل ولو لع�شرات المرات! لكن النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه) ف ��ي الواق ��ع لم يت ��رك للعرب ه�ؤالء مج� �الاً للت�سا�ؤل ف ��ي هذه الق�ضي ��ة بل بيّنها
لهم على �أرقى م�ستوى خالل فترة الر�سالة وتوّج كل ذلك بالإعالن الر�سمي في يوم
الوالية في غدير خم كما �سنعرف ذلك.
في يوم الغدير الر�سول ير�سم الم�سار ال�سيا�سي للأمة �إلى
يوم القيامة
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل في منا�سبة يوم الوالية [1437هـ]:
يوم الثامن ع�شر من �شهر ذي الحجة �شهد حدثاً تاريخيًّا �إ�سالميًّا عظيماً ومهمًّا
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و�أ�سا�س ًّي ��ا ذل ��ك كان �أثناء ع ��ودة النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) من حجة الوداع،
وحجة الوداع هي كما �أ�سماها النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ودع فيها �أمته وقال
ف ��ي خطبته ال�شهيرة وهو ف ��ي الحج يخاطب �أمته «ولعلي ال �ألقاكم بعد عامي هذا»
كما قال �أي�ضاً في خطبته في منا�سبة الغدير الذي �سنتحدث عنها قال كذلك�« :إني
�أو�شك �أن �أدعى ف�أجيب».
فالنب ��ي (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه) كان في �أدائه الر�سالي بحركت ��ه في الأمة في
خطابات ��ه واهتمامات ��ه وتوجهاته يعي�ش ف ��ي وجدانه اال�ستع ��داد للرحيل من هذه
الحي ��اة وه ��و فيما يقدم للأمة وفيما يوجه به الأم ��ة وفيما يتخاطب به مع الأمة
ه ��و ف ��ي المراح ��ل النهائية لتم ��ام الر�سالة الإلهية ف ��ي تبليغه (�صل ��وات اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه) ون�شاطه التبليغي في �أو�ساط الأم ��ة ،وكان يح�س�س الأمة بهذا حينما
يق ��ول« :ولعل��ي ال �ألقاك��م بعد عامي ه��ذا» حين يق ��ول�« :إني �أو�ش��ك �أن �أدعى
ف�أجيب» ف�أجيب اهلل ،وارحل �إلى جواره ،وي�ست�ضيفني �إلى رحمته.
ويح�س� ��س الأم ��ة �إنم ��ا �س�أقدم ��ه لكم وما �أقول ��ه لكم هو في غاي ��ة الأهمية لما بعد
رحيل ��ي م ��ن هذه الحياة لما بع ��د ارتقائي وعروجي �إلى رحم ��ة اهلل �سبحانه وتعالى،
�أي �أن ما كان يقدمه في المرحلة الأخيرة والمحطة الأخيرة من محطاته الر�سالية
هو مهم جدًّا لما بعد ولم�ستقبل الأمة.
ولذل ��ك الر�س ��ول (�صلوات اهلل علي ��ه و على �آله) و�أثناء عودت ��ه من مكة من الحج،
وف ��ي طريقه �إلى المدين ��ة ،وفي منطقة بالقرب من [الجحفة] في منطقة في وادي
غدير خم في تلك المنطقة نزل عليه قول اهلل �سبحانه وتعالىَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول َبلِّغْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ َو هّ ُ
نز َل �إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك َو�إِن مَّْ
َّا�س �إِنَّ
َما �أُ ِ
الل َي ْع ِ�ص ُم َك مِنَ الن ِ
هّ َ
الل َ
ن�ص مهم ج� �دًّا و�ساخن يدلل على �أمر في
ْ��دي ا ْل َق�� ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ {[المائدةٌ ]67
ال َيه ِ

غاية الأهمية لحيوية الر�سالة بكلها ،للحفاظ على الر�سالة في م�ستقبلها؛ لإعطائها
الواقع والدافع العملي والفعال في الحياة ال�ستمراريتها بال�شكل ال�صحيح والنقي.
الآي ��ة المبارك ��ة ال تعني ب� ��أي حال من الأحوال �أن النبي (�صل ��وات اهلل عليه وعلى
�آله) كان يتردد بالتبليغ نهائيًّا ،هو ال يخ�شى في اهلل لومة الئم ،وهو معروف (�صلوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله) بتفانيه في �سبيل اهلل ،وهو �أ�سا�سا قد تجاوز مراحل �صعبة جدًّا
ف ��ي تبلي ��غ الر�سال ��ة ،تناول �أه ��م الق�ضاي ��ا الح�سا�سة ج� �دًّا ،بلغ التوحي ��د وواجه حالة
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ال�ش ��رك الت ��ي كان ��ت ثقافة باطلة متر�سخ ��ة يتع�صب لها المجتمع عل ��ى �أ�شد حال من
ال في كل االتجاهات :الجوانب العقائدية
الع�صبية ،وبلغ �أمور الإ�سالم جملة وتف�صي ً
والجوان ��ب العملي ��ة كذلك الموق ��ف الإ�سالم ��ي ،الموق ��ف القر�آن ��ي م ��ن كل ح ��االت
االنحراف ال�سائدة في واقع الحياة في الأر�ض ،الموقف من االنحرافات ال�سائدة في
�أو�ساط الوثنيين ،االنحرافات المنت�شرة في �أو�ساط اليهود ،في �أو�ساط الن�صارى ،كل
ح ��االت االنح ��راف في الأر�ض وقدم م�شروعه الر�سال ��ي ،م�شروع اهلل �سبحانه وتعالى،
دين اهلل الحق الذي يمثل ال�صراط الم�ستقيم ،والت�صحيح الفعلي والحقيقي ال�سويَّ
لواقع الب�شرية ،والذي يعالج كل �إ�شكاالت الب�شر.
�أي�ض� �اً عل ��ى م�ست ��وى ال�صراع الآية هذه في �آخر حيات ��ه ما قبل وفاته قد تكون في
�أق ��ل م ��ن ثالثة �أ�شهر ف ��ي �شهر ذي الحجة �أواخر ال�سنة العا�ش ��رة للهجرة وهو توفي
عل ��ى اخت�ل�اف الروايات في ال�سنة الحادية ع�شرة �أم ��ا في �صفر� ،أو في �أول ربيع ،على
ح�سب اختالف الروايات.
على كل في �آخر حياته ي�أتي هذا الن�ص ،ترى ما هو هذا الذي له كل هذه الأهمية
و�أهميت ��ه مرتبط ��ة بحيوية الر�سالة كلها ،بم�ستقبل الر�سال ��ة بكلها ،بفاعلية الر�سالة
في �أثرها بالنا�س ،و�أثرها بالحياة؛ لأن قولهَ } :و�إِن مَّْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ {�إن
هن ��اك م�س�أل ��ة مهمة ،بالغها وتم�سك الأمة بها يعط ��ي حيوية لكل ر�سالة اهلل ،يعطي
نجاح� �اً للم�ش ��روع الإله ��ي بكله ،ع ��دم تبليغها �أو تبليغه ��ا وعدم تفاعل الأم ��ة معها له
م ��ردود �سلب ��ي يعود عك�س ًّي ��ا في �إ�ضعاف ال ��دور الديني ،الأثر الناف ��ع والمفيد لر�سالة
اهلل في واقع الحياة ،الفاعلية لبقية تعاليم الإ�سالم.
الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) �أمر كهذا له هذه الأهمية ،عليه هذا الت�أكيد
و�أحيط ب�ضمانة �إلهية لتمكينه من تبليغ هذا الأمر في و�سط بات الو�سط الذي �سيبلغ
في ��ه ه ��ذا الب�ل�اغ و�سطاً �إ�سالم ًّي ��ا ،ال�ش ��رك انمحى �آنذاك م ��ن الجزي ��رة العربية بكلها
} َو هّ ُ
ا�س{ ك�ضمانة لتمكينه من التبليغ و�إقامة الحجة هلل على عباده.
الل َي ْع ِ�ص ُم َك ِمنَ ال َّن ِ
الر�سول �أعطى عملية البالغ جواً يوحي ب�أهمية الموقف و�أهمية ما �سيقدم للأمة
النب ��ي (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله) توقف عل ��ى الفور وعمل عل ��ى �إعادة من قد
تق ��دم م ��ن الجموع الغفيرة التي كانت معه ف ��ي رحلته �إلى الحج وا�ستقر حتى تالحق
المت�أخ ��رون واجتم ��ع الكل في منطق ��ة [غدير خم] ،في خم ر�ص ��ت �أقتاب الإبل وكان
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الوق ��ت ف ��ي الظهيرة �أثناء الحرارة ال�شديدة وفي ج ��و م�شم�س ووا�ضح وجمع الجميع
وا�ستق ��روا ف ��ي ذلك الجو في كل ما يوحي ب�أهمية الموق ��ف و�أهمية ما �سيقدم للأمة
�أنه �أمر ا�ستثنائي فا�صل ومهم ولي�س مجرد �أمر عادي وب�سيط نهائيًّا.
تح ��ت ح ��رارة ال�شم� ��س ف ��ي ال�صحراء ف ��ي مكان مك�ش ��وف ال ظالل في ��ه �إال خم�س
�شج ��رات دوح ��ات ُق� � َّم م ��ا تحته ��ن ور�ص ��ت �أقت ��اب الإب ��ل لي�صع ��د م ��ن عليه ��ا الر�سول
(�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) وهن ��اك تق ��دم النب ��ي (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله)
والجم ��وع الغفي ��رة كله ��ا تنظ ��ر �إليه ترى ما هو ه ��ذا الذي قد نزل ،ما ه ��و هذا الأمر
المهم الذي اقت�ضى �سرعة الإبالغ على هذا النحو ،و�إعطاء عملية الإبالغ جوًّا يوحي
بالأهمية الق�صوى لما �سيقدم ،الكل �أن�صتوا ،والكل �سكتوا ،وجل�سوا في تلك الحرارة
ال�شديدة ،والكل ينظر باتجاه الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) الذي �صعد على
�أقت ��اب الإب ��ل لي ��راه الجميع بو�ض ��وح ،و�أ�صعد معه علي بن �أبي طال ��ب (عليه ال�سالم)
فوق �أقتاب الإبل.
وتح ��دث بخطبت ��ه ال�شهيرة التاريخية المهم ��ة جدًّا وهي كذلك هي كذلك خطبة
ال ��وداع ف ��ي واق ��ع الحقيق ��ة ،ف ��ي واقع الأم ��ر ،وهو ق ��ال فيها�« :إن��ي �أو�ش��ك �أن �أدعى
ف�أجي��ب» يعن ��ي �سن ��ة اهلل معي هي �سنته م ��ع الأنبياء من قبلي ،ال ��كل رحلوا من هذه
��ر ِّمن َق ْب ِل َك خْ ُ
ال ْلدَ �أَ َف�إِن
الحي ��اة }�إِن ََّك َم ِّي ٌت َو�إِ َّن ُهم َّم ِّي ُتونَ {[الزمرَ } ]30و َما َج َع ْل َنا ِل َب َ�ش ٍ
ال َر ُ�س ٌ
ِّمتَّ َف ُه ُم خْ َ
م َّمدٌ �إِ َّ
الر ُ�س ُل �أَ َف�إِن
الالِدُ ونَ {[األنبياءَ }]34و َما حُ َ
ول َق ْد َخ َلتْ ِمن َق ْب ِل ِه ُّ
َّم َ
��ات �أَ ْو ُق ِت َ
��ل ان َق َل ْب ُت ْم َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم{[آل عمران� ]144سنة اهلل معه و�سنته مع من قبله

من الأنبياء �إال �أن هناك فارق كبير جدًّا في م�س�ألة ح�سا�سة للغاية.
الأنبي ��اء الآخ ��رون ال�سابق ��ون ما قبل ��ه كان يعقبهم مراحل وفت ��رات �أنبياء يذهب
نب ��ي بع ��د فت ��رة ي�أت ��ي نبي �آخ ��ر �أو ر�سول �آخ ��ر وهكذا� ،أم ��ا النبي محم ��د (�صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) فهو خات ��م النبيين وال نبي بع ��ده ،و�أمته �آخر الأم ��م ،والب�شرية من
بع ��ده �ستعي�ش الحقبة الأخي ��رة على الأر�ض ،والمرحلة الأخي ��رة للب�شر على الأر�ض،
والقيام ��ة وال�ساع ��ة اقترب ��ت؛ ولذل ��ك فلي�س هن ��اك اعتبار �أن نب ًّي ��ا �آخر �سي�أت ��ي� ،أو �أن
هناك كتاب غير القر�آن �سينزل ،في مرحلة من المراحل� ،أو �أي �شيء �آخر ،ال ،الر�سول
(�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) هو خاتم الر�سل والأنبياء ،والقر�آن الكريم خاتم الكتب
الإلهية والمهيمن عليها.
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ولكن هل �سيترك النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ما بعده فراغاً تامًّا خ�صو�صاً
والتاري ��خ الب�ش ��ري ف ��ي مراحله الأخي ��رة لربما من �أه ��م مراحل التاري ��خ ،ولربما هو
خال�ص ��ة ل ��كل مراحل التاريخ بكل ما فيه من تط ��ورات مهمة ومتغيرات كبيرة وواقع
جدي ��د و�أمور مهمة جدًّا ،وتطور كبير في واق ��ع الب�شرية ،و�أحداث �ساخنة ومتغيرات
كثيرة� ...إلى �آخره.
الر�سول قدم لأمته في �ساحة الغدير ما ي�شكل �ضمانة لها
لأن ت�ستمر في طريق الهدى والحق
الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) قدم في خطابه في �ساحة الغدير م�س�ألتين
مهمتين قال« :و�إني تارك فيكم الثقلين ما �إن تم�سكتم به لن ت�ضلوا من بعدي �أبدً ا»
يعن ��ي �أن ��ي حينما �ألحق بجوار اهلل ل ��ن �أترككم عبثاً ،لن �أتركك ��م مهملين ،لن �أترككم
بدون دليل ومعالم على الحق والهدى ،ال� ،أنا تارك في �أو�ساطكم �ضمانة لأن ت�ستمروا
في طريق الهدى ،وفي طريق الحق ،و�أال تتيه بكم وتتفرق بكم ال�سبل المعوجة ،و�أال
تتيهوا وت�ضلوا وت�ضيعوا «كتاب اهلل» وحث على كتاب اهلل ،ورغب فيه و�سماه الثقل
الأكبر «وعترتي �أهل بيتي �إن اللطيف الخبير نب�أني �أنهما لن يفترقا حتى يردا عَ لَيَّ
الحو�ض».
وا�ستم ��ر ف ��ي خطاب ��ه و�أكد عليه ��م الإقرار له ��م بتبلي ��غ الر�سالة وبكم ��ال التبليغ
وب�إجابة الحجة عليه ،ثم �أعلن �إعالناً مهمًّا جدًّا تاريخيًّا ا�ستثنائيًّا وقال -وقد �أن�صت
الجمي ��ع وال ��كل مركز ،الج ��و كله ي�ساعد حتى عل ��ى �أهمية التركيز ،و�إعط ��اء الم�س�ألة
�أهمي ��ة« :-ي��ا �أيها النا�س �إن اهلل م��والي و�أنا مولى الم�ؤمنين و�أولى بهم من �أنف�س��هم
فمن كنت مواله فهذا علي مواله» �أخذ بيد علي عليه ال�سالم ورفع يده �أمام الجميع
حت ��ى ي�سم ��ع الجمي ��ع وي�شاهدون ،وفي الأخب ��ار ،وفي الروايات �أنه رف ��ع يده ويد علي
عليه ال�سالم حتى بان بيا�ض �إبطيهما «فمن كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من
واله وعاد من عاداه وان�صر من ن�صره واخذل من خذله».
كان هذا من �أهم الن�صو�ص والن�ص الرئي�سي والمو�ضوع الرئي�سي الذي هو فحوى
وم�ضم ��ون الب�ل�اغ ال ��ذي �أكدت عليه الآية القر�آنية المباركة } َبلِّغْ َم��ا ُ�أن ِْز َل �إِ َل ْي َك ِم ْن
43

ةيالولا ثيدحل يخيراتلاو يدئاقعلاو يفاقثلا دعبلا

�������������������������������������������������

َر ِّب َ
��ك َو ِ�إ ْن مَْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�س��ا َل َتهُ {[المائدة ]67:ن�أت ��ي �إلى هذا الن�ص الذي كان في
ه ��ذه المنا�سب ��ة العزيزة والمهمة والذي كان له �أهمية كبيرة جدًّا بحكم الأهمية التي
�أعطته الآية ودلت عليه الآية المباركة } َو ِ�إ ْن ْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ {.

على كل م�ؤمن �أن يعي جيداً ما �أعلنه الر�سول في يوم
الغدير حول والية �أمر الأمة
وهن ��ا م ��ن المه ��م ج� �دًّا �أن ن ��درك و�أن نع ��ي جي ��داً وبعي ��د ع ��ن الج ��و المذهب ��ي
والح�سا�سي ��ات المذهبي ��ة والع�صبي ��ات المذهبي ��ة �أن ن�أتي �إلى المو�ض ��وع بكل �شفافية
وب ��كل مو�ضوعي ��ة من خالل م ��ا �أعلنه الر�س ��ول وخ�صو�ص �أن هذا الن� ��ص متفق عليه
ثاب ��ت بي ��ن الأمة ال خ�ل�اف بين الأمة في ثب ��وت م�س�ألة الغدير ون� ��ص الغدير ورواية
ال فيما يتعلق بالن�ص «من كنت مواله فهذا علي مواله»
الغدير مع م�ستوى معين مث ً
م�س�أل ��ة فيم ��ا يتعلق بالأمة ثابتة جدًّا ج� �دًّا جدًّا ال جدال فيها �أن كان هناك جدال في
ال ��دالالت �أو االعتب ��ارات الأخ ��رى ه ��ي م�س�ألة �أخ ��رى ،م�س�ألة ثانوية لك ��ن الن�ص كما
ه ��و الج ��و كما ه ��و من الثاب ��ت المقطوع به المتواف ��ق كما في م�صطل ��ح �أهل الحديث
والعلماء المتواتر بين الأمة فهو متواتر بين الأمة متلقي للقبول بين الأمة مقطوع
به بين الأمة وثابت بال �شك وال مرية.
�إنما ن�أتي �إلى المو�ضوع �أي�ضاً من بوابته القر�آنية هناك �إلى جانب الن�ص النبوي
�إل ��ى جان ��ب الب�ل�اغ ال ��ذي بلغ ��ه الر�سول عن رب ��ه ب�أم ��ر ربه هن ��اك �أي�ضا ن� ��ص قر�آني
يتطابق كل التطابق مع هذا الإعالن ،و�أي�ضاً في �سورة هي �آخر ال�سور القر�آنية نزو ًال
وف ��ي المرحل ��ة الأخيرة من ن ��زول القر�آن ومن حي ��اة النبي (�صل ��وات اهلل عليه وعلى
نا َو ِل ُّي ُك ُم هَّ ُ
�آله) �سورة [المائدة] ورد قوله �سبحانه وتعالى�} :إِ مَّ َ
الل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذينَ
��ن َي َت َو َّل هَّ َ
ال�ص َ
الل
��م َرا ِك ُعونَ • َو َم ْ
َءا َمنُ��وا ا َّل ِذي��نَ ُي ِق ُ
�لا َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْ
يمونَ َّ
هَّ
م ا ْل َغا ِل ُبونَ { [المائدة]56 - 55 :
َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ َءا َمنُوا َف�إِنَّ ِحزْ َب ِ
الل هُ ُ

نج ��د هن ��ا �أي�ض� �اً ال ��كالم نف�سه والب�ل�اغ النبوي ع ��ن اهلل �سبحانه وتعال ��ى والن�ص
القر�آني كالمهما قدم عنوان الوالية }وليكم{.
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الع�صبيات المذهبية بالء �أ�صاب الأمة
والم�س�أل ��ة م�س�أل ��ة مهمة جدًّا ولربما البع�ض في الو�س ��ط الإ�سالمي �أثرت عليهم
الع�صبي ��ات المذهبي ��ة التي هي داء ف�ضيع بالء �أ�ص ��اب الأمة وب�شكل رهيب وعمى هي
تُعمي الأعين ،وت�صم الآذان عن �إدراك الحق ،وعن فهم الحق ،هي ت�صنع في كثير من
الحواجز حتى �أمام الوا�ضحات والبديهيات.
الن� ��ص القر�آن ��ي مع البالغ النبوي عن اهلل �سبحانه وتعال ��ى قدم مفهوماً وعنواناً
ا�سم ��ه الوالي ��ة } َو ِل ُّي ُك ُم ُ
اهلل{ «�إن اهلل موالي و�أنا مول��ى الم�ؤمنين» الن�ص القر�آني
كل م�سل ��م يق ��ر�أ القر�آن هو يقر�أه } َو ِل ُّي ُك ُم ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آ َمنُواْ{ هذا الن�ص
المه ��م ال ��ذي يترتب علي ��ه في الن�ص الآخر قول ��ه تعالىَ } :و َم ْن َي َت َو َّل هَّ َ
الل َو َر ُ�س��و َلهُ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ { ترى مع الأهمية �أن هناك جاذبية �إلى
َوا َّل ِذي��نَ َ�آ َمنُوا َف ِ�إ َّن ِحزْ َب هَّ ِ
مدلول وم�ضمون هذا الن�ص.
الأم ��ة فيم ��ا تعانيه من تحديات و�أخطار ،الأمة الي ��وم التي هي مغلوبة ومقهورة
وتعاني من �إذالل �أعدائها لها وهيمنتهم عليها وتغلبهم عليها قدم لها في هذا الن�ص
م�ساراً محدداً من اهلل ،ال هو قول �إمام مذهب ،وال قول فقيه �أو عالم ،وال قول منظر
�أو مفكر ،وال قول اجتهادي ،هو ن�ص �صريح } َو َم ْن َي َت َو َّل هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {.
َف�إِ َّن ِحزْ َب هَّ ِ
يفتر�ض ب�أمتنا الم�ست�ضعفة المقهورة �أن تكون متطلعة �إلى
ما فيه ن�صر وعزة وحرية
يفتر� ��ض بن� ��ص كهذا في ه ��ذه الأهمية لأمة مقه ��ورة معاني ��ة م�ست�ضعفة تكالبت
عليه ��ا الأم ��م الأخ ��رى :الأمري ��كان وال�صهاين ��ة والإ�سرائيليي ��ن وغيره ��م ،كل �أولئك
الذي ��ن تكالب ��وا عل ��ى الأم ��ة ف�أذلوها وقهروها وتحكم ��وا بها ،وتدخل ف ��ي كل �ش�ؤونها
وفر�ض ��وا عليها �إرادتهم وتوجهاتهم و�سيا�ساتهم ،وما يريدونه� ،أمة كهذه يفتر�ض �أن
تكون متطلعة �إلى الن�صر �إلى العزة �إلى الغلبة؛ لتكون �أمة غالبة متحررة.
ن� ��ص مه ��م ب ��كل م ��ا للكلمة م ��ن معنى ،مه ��م وفي نف� ��س الوق ��ت ج ��ذاب ،الإن�سان
الم�ست�ضعف المعاني المقهور يتطلع �إلى كيف يتحرر كيف ينت�صر ،كيف يغلب ،وكيف
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يعتز ،ن�ص جذاب ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الو�سط الإ�سالمي جفاء
تج ��اه ه ��ذا الن�ص ،تجاه ه ��ذا المبد�أ ،تجاه هذا المو�ضوع ،جف ��اء ووح�شة ي�ستوح�شون
ويتهربون من الجو كله ،من العبارة بكلها ،من العنوان بكله.
�أ�صب ��ح عن ��وان الوالي ��ة نتيج ��ة للح�سا�سي ��ات المذهبي ��ة عن ��وان يف ��ر من ��ه الكثي ��ر
نا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
ي�ستوح� ��ش من ��ه الكثير مع �أن اهلل هو ال ��ذي قال } �إِ مَّ َ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذينَ
�آ َمنُواْ{ ثم عندما ت�أتي �إلى هذا الن�ص لي�س فيه ما يوح�ش ،لي�س فيه ما يدعو للتهرب
لي� ��س في ��ه م ��ا يقلق ،لي�س في ��ه ما ينفر ،لك ��ن داء الع�صبي ��ة �أخطر داء بلي ��ت به الأمم
} َو ِل ُّي ُك ُم ُ
اهلل{ هل هذه م�شكلة؟ �أنتم يا �أيها الذين �أنتم م�ؤمنون م�سلمون تنتمون �إلى
الدين الإ�سالمي تعتبرون القر�آن كتاب اهلل كتابكم ،وتعتبرونه حجة عليكم ونهجكم،
تعتب ��رون ر�س ��ول اهلل محم ��د (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) نبيكم ،تعتب ��رون �أنف�سكم
ملزمين بما جاء به ،بر�سالته ،ومعتزين ،ومفتخرين بذلك بحكم هذا االنتماء ،بحكم
ه ��ذا التدي ��ن ،بحكم هذه الهوية} ،اهلل وليكم{ وليكم ال ��ذي يتولى �ش�ؤونكم ،يتولى
رعايتكم ،يتولى هدايتكم.
هل تنفتح الأمة على �أن تت�أمل ما معنى } َو ِل ُّي ُك ُم{ حتى ت�أتي �إلى الخطوة المهمة
جدًّا :التفاعل العملي مع مبد�أ الوالية الذي يترتب عليه تغيير واقع الأمة بكله؟ من
�أم ��ة مغلوبة �إلى غالبة ،من �أم ��ة مقهورة �إلى قاهرة� ،أمة تنت�صر على �أعدائها ويتغير
واقعها نحو الأف�ضل ب�شكل جذري.
لي�س هناك انفتاح على الم�س�ألة! الوح�شة هي نتيجة الع�صبيات المذهبية �صنعت
حاج ��زاً كبي ��راً دون االلتفات �إلى هذا المفه ��وم ،ولو هناك التفاف �إليه لكان له ت�أثير
نا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
كبي ��ر ف ��ي واقع الأمة؛ لأن اهلل هو الذي ق ��ال�} :إِ مَّ َ
اهلل{ والية اهلل �سبحانه
وتعالى هي والية الإله ،والية اهلل الذي نعبده والية الألوهية ك�إله لنا ،والية الربوبية
ك ��رب لن ��ا ن�ؤم ��ن به نعب ��ده نخ�ضع له نطيعه نث ��ق به نتوكل عليه نذع ��ن لأمره نعتمد
علي ��ه ن�ستهديه ،والية هداية هو الهادي الذي يهدينا ،ي�أمرنا يوجهنا يب�صرنا يعلمنا
يق ��دم لن ��ا وير�س ��م لن ��ا معالم ال�ص ��راط الم�ستقي ��م ،وطريق الف ��وز والنج ��اح والفالح
والع ��زة والخي ��ر ،يدلنا على كل الخي ��ر ،على الم�صلحة ،عل ��ى الخال�ص ،على الحلول
لم�شاكل حياتنا ،يرعانا في كل �ش�أننا ،ين�صرنا في مواجهة �أعدائنا.
فوالي ��ة اهلل والي ��ة الألوهية والي ��ة الربوبية والية الهداية والي ��ة المعونة وهكذا
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والية �شاملة والية رب على المربوبين والية الإله على العبيد العابدين له الراجعين
�إلي ��ه ،وه ��ي والية الملك ،هو ملك النا�س ،رب النا�س ومل ��ك النا�س و�إله النا�س ،والية
الملك الذي له الحق بالت�صرف في مملكته في عباده ،ي�أمر ينهى ي�شرع يقنن يفر�ض
يحل ��ل يح ��رم؛ لأن ه ��ذا العالم بكل ��ه مملكته ،النا� ��س والعباد مخلوقات ��ه ،والرب لي�س
ف�ضوليًّا يريد �أن يفر�ض نف�سه على الجميع ،و�أن يتدخل في �ش�ؤونهم ،الجميع عباده
وعبي ��ده ومملوكات ��ه ومخلوقات ��ه ،والجمي ��ع مربوب ��ون ل ��ه ،ه ��و الرب والإل ��ه والملك
والمالك والخالق والرازق والمحيي والمميت والمبدع والمعيد� ،إلى غير ذلك .وهذا
هو جوهر الإ�سالم ،جوهر ر�سالة اهلل �سبحانه وتعالى �إلى العباد.
ووالي ��ة اهلل والي ��ة رحمة يرح ��م عباده يتواله ��م برعايته وحت ��ى توجيهاته وحتى
تعليماته من منطلق رحمته بهم فيما فيه الخير لهم يريد لهم العزة ،يمنحهم حتى
م ��ن عزت ��ه } َوللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة َو ِل َر ُ�س��و ِل ِه َو ِل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِننيَ{ [المنافق�ون ]8:يمنحهم الحكمة ،يريد
��د َك َّر ْم َنا َب ِني َءا َد َم{[اإلس�راء ]70 :يريد لهم الخي ��ر ،يريد لهم �أن
له ��م الكرام ��ةَ } ،و َل َق ْ
يكونوا �أحراراً.
من مهام الأنبياء الرئي�سية تحرير النا�س من العبودية
للطواغيت ليكونوا عبيداً هلل
وكل الأنبياء الذين �أر�سلهم كان من مهامهم الرئي�سية تحرير النا�س من العبودية
للطواغيت ،الإن�سان بين حالة من حالتين� :إما �أن يكون عبدًا هلل �أو عبدًا للطواغيت.
ثم والية اهلل �سبحانه وتعالى التي فيها كل هذا االرتباط ال�شامل ،ترتبط بربك اهلل
م ��ن كل واق ��ع حيات ��ك ،في كل �ش�أنك ،ف ��ي كل �أمرك ،في كل واقع ��ك ،في كل ظروفك،
في م�سير حياتك بكلها.
ت�أت ��ي والي ��ة الر�س ��ول امتدادًا لوالية اهلل؛ ولهذا لم يق ��ل� :إنما وليكم اهلل ووليكم
ر�سوله ووليكم الذين �آمنوا ،ال ،عبارة واحدة } َو ِل ُّي ُك ُم ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُواْ{
والر�س ��ول (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آله) واليته من موقعه ف ��ي الر�سالة كر�سول ولي
ف ��ي ر�سالته :يبل ��غ ر�سالة اهلل ،يربين ��ا ،يعلمنا ،يهذبنا ،ويزكين ��ا ،يقيم علينا حجة اهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى ،له علينا حق الأمر والنهي؛ لأن ��ه ال ي�أمر �إال ب�أمر اهلل ،وال ينهى �إال
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بنه ��ي اهلل ول ��ه علين ��ا �أن نعظم ��ه �أن ندرك فيه عظم ��ة الر�سالة ،عظمة قي ��م الر�سالة،
عظم ��ة مب ��د�أ الر�سالة التي ج�سدها في واقع ��ه ،وفي حياته ،وكان عظيماً بها وعظيماً
بمكانته عند اهلل �سبحانه ،نُجِّ ُّل ُه نحبه� ،شيء طبيعي �أن تحب ر�سول اهلل (�صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آله) �أن تح ��ب كل تلك القيم التي كانت متج�سدة في ��ه ،ومتمثلة به ،وفيه
وفي حياته على �أ�سمى ما يكون في واقع الب�شر.
��ن ُي ِط ِع
الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) ول ��ي طاعت ��ه من طاع ��ة اهلل } َم ْ
��د �أَ َط��ا َع هَّ َ
ال َّر ُ�س َ
الل{[النس�اء ]80:لن ��ا هذا االرتب ��اط به معلم� �اً قائداً هادي� �اً �آمراً
��ول َف َق ْ
موجهاً مربياً مزكياً� ،أ�سو ًة قدوة و�أن يتحقق هذا االرتباط حقيقة.
ثم ي�أتي امتداداً لوالية الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) لأن منهج اهلل ممتد
ال ينقط ��ع فق ��ط عن ��د الر�سول (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آله) وانته ��ت مهمة الر�سالة،
مهم ��ة الدين مهم ��ة التعليمات الإلهي ��ة ،و�أعلنت نهايتها ،لي�ست م ��ن المنتجات التي
له ��ا تاري ��خ انته ��اء فول �أو بزاليا �أو م ��ا �شاكل ،ال ،هذه ر�سالة ممت ��دة �إلى قيام ال�ساعة،
ال�ص َ
�لا َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ {
} َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آ َمنُو ْا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ

واتف ��ق المفك ��رون �أن المق�ص ��ود به ��ذه الأو�صاف والمق ��دم بهذه الم�ؤه�ل�ات الإمامية
ه ��و الإم ��ام علي (عليه ال�سالم) في حادثة �إعطائ ��ه وت�صدقه بالخاتم في ركوعه التي
كان ل ��ه دالل ��ة مهمة ومعبرة جدًّا على كل الخطاب للم�ؤمني ��ن ،و�أكيد �أن هناك طرفاً
�آخر الم�ؤمنون مخاطبون ب�أن يتولوه ب�أن يدركوا واليته� ،أنها امتداد لوالية الر�سول
(�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) و�إال ل ��و افتر�ضن ��ا �أن المعن ��ي ه� ��ؤالء الم�ؤمنين فمن
المخاطب بتولي ه�ؤالء الم�ؤمنين.
التولي لي�س مجرد انتماء مذهبي بل هو ارتباط عملي و�سلوكي
ثم ي�أتي بعد ذلك ليقول} َو َم ْن َي َت َو َّل هَّ َ
الل
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا َف ِ�إ َّن ِحزْ َب هَّ ِ
��م ا ْل َغا ِل ُب��ونَ { لماذا التولي لي�س مجرد انتماء مذهب ��ي ،وال كالم يتكلم به الإن�سان
هُ ُ
وانتهى الأمر؟ ،ال ،التولي ارتباط عملي ارتباط �سلوكي التزام مبدئي و�أخالقي هذا
ه ��و التولي .التول ��ي �سي ٌر في الطريق ،التولي تحركٌ في ال�صراط الم�ستقيم ،التولي
الت ��زام بالر�سال ��ة الإلهي ��ة في م�ضامينه ��ا في مبادئها في قيمها ف ��ي �أخالقها هذا هو
التول ��ي وهن ��ا ن ��درك في هذا ال�سياق �أي�ض� �اً �أن الإمام عليًّا عليه ال�س�ل�ام دوره مه ٌم في
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الأم ��ة لأن مرحل ��ة م ��ا بع ��د الر�سول (�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آل ��ه) بالت�أكيد ال يمكن
وهذا هو الذي حدث بعد كل الأنبياء �إال �أن تكون مرحلة ح�سا�سة بكل ما تعنيه الكلمة
وهذا حدث بعد كل الأنبياء والر�سل ال�سابقين.
وع ��ادة مرحل ��ة ما بع ��د النبي ما بعد الر�سول تكون مرحل ��ة ح�سا�سة جدًّا في كثير
م ��ن تج ��ارب الب�شري ��ة ،بع ��د الكثي ��ر من الأنبي ��اء والر�س ��ل كان يح�صل به ��ا اختالفات
وتباين ��ات وا�ضط ��راب وتعدد في االتجاهات في المفاهيم في النقل في غير ذلك ،اهلل
ه ��و يعل ��م �أن واقع هذه الأمة بعد نبيها لن يكون مختلفاً عن �سائر الأمم هو حكى في
�ض ِم ْن ُه ْم َم ْن َكلَّ َم هَّ ُ
الل
الر ُ�س ُل َف َّ�ض ْل َنا َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ
�سورة البقرة عندما قالِ } :ت ْل َك ُّ
وح ا ْل ُقدُ ِ�س َو َل ْو
ي ا ْل َب ِّي َن ِ
َو َر َف َع َب ْع َ�ض ُه ْم َد َر َج ٍ
ي�سى ا ْبنَ َم ْر مَ َ
ات َو َءا َت ْي َنا ِع َ
ات َو�أَ َّي ْد َنا ُه ِب ُر ِ
الل مَا اقْتَتَلَ ا َّلذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ ُه ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
ات{ [البقرة.]253:
�شَاءَ هَّ ُ

اخت�ل�اف الأمم ع ��ادة عندما يحدث فراغ كبير في واقعه ��ا لي�س فقط بعد الأنبياء
حتى بعد �أي زعامة رئي�سية مهمة جدًّا بنت �أمة ،يح�صل في الأمم اختالفات تباينات
اتجاه ��ات متع ��ددة متنوعة ولكن للدين الإ�سالمي للر�سالة الإلهية خ�صو�صية لي�ست
واقع� �اً عاديًّا ولي�س هناك م�شكل ��ة فلتختلف عليه الأمة فلتتباين فيه الأمة فلتتناق�ش
فيه ��ا الأم ��ة فلت�ضطرب فيها الأم ��ة ،فلت�ضع جهود الر�سول (�صل ��وات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه) الت ��ي بذله ��ا ب�ش ��كل كبي ��ر فليفرغ ه ��ذا الدين م ��ن م�ضامين ��ه الرئي�سي ��ة مبادئه
القيمة ،ال.
هن ��اك ح�سا�سي ��ة كبي ��رة فكان ال بد م ��ن �أن يكون هن ��اك امتداد للنه ��ج الإلهي و�إن
ل ��م يك ��ن في موق ��ع النبوة ولذلك ق ��ال الر�سول (�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله) كلمته
ال�شهيرة الم�شهورة في الأمة الثابتة بين �أو�ساط الأمة المروية من جميع فرق الأمة
قال عن علي عليه ال�سالم« :علي مني بمنزله هارون من مو�سى �إال �أنه ال نبي بعدي»
موق ��ع ه ��ارون من مو�سى مع ��روف ال يحتاج �أي �إن�سان ي�سلم م ��ن الع�صبية �سيدرك �أن
الموق ��ع الأول بع ��د مو�س ��ى لي�س هن ��اك بين �أ�صح ��اب مو�سى بين جماع ��ة مو�سى بين
�أم ��ة مو�س ��ى من ل ��ه موقع هارون �أب ��داً ا�ستثنى النب ��ي النبوة «�إال �أن��ه ال نبي بعدي»
ال نقيًّا م�ضموناً لر�سالة اهلل
لك ��ن يمت ��د دوره كوزير كو�صي كمعلم كقائد امتداد �أ�صي ً
ال لهذه الر�سالة قيم �أخالق مبادئ
�سبحانه وتعالى ،للإ�سالم ،لتعاليم الإ�سالم ،حام ً
�سلوك ممار�سة قيادة فكان الإمام علي عليه ال�سالم وله في واقعه الم�ؤهالت البارزة
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والمميزة ،لم يكن �شخ�صية مغمورة �أو م�شكوكا في �أهليتها في مثل هذا المقام لمثل
هذا الدور لمثل هذه المهمة ،ال .
كان الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�سالم متمي ��زاً بو�ضوح في كل واقع ��ه الإيماني منذ بداية
م�سي ��رة الإ�س�ل�ام ل ��ه واق ��ع يختل ��ف ع ��ن كل الآخرين م ��ن الم�ؤمنين بر�س ��ول اهلل من
تالمي ��ذ ر�س ��ول اهلل م ��ن �أ�صحاب ر�سول اهلل م ��ن �أن�صار ر�س ��ول اهلل (�صلوات اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه) متمي ��زاً في �إيمانه ف ��ي وعيه في علمه ف ��ي جهاده ،متميزاً ف ��ي كل واقعه،
متميزاً بارتقائه البارز الوا�ضح الملمو�س.
ث ��م حينم ��ا �أتى النبي (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله) ليتحدث عن الإمام علي عليه
ال�س�ل�ام ل ��م تك ��ن مجرد مدائ ��ح� ،أو عب ��ارات ت�شجيعي ��ة� ،أو عب ��ارات تحفيزي ��ة ،ال� ،إنما
ليع ��زز ل ��ه دوراً م�ستقبل ًّي ��ا ف ��ي الأم ��ة ،العتبارات مهمة ف ��ي م�ستقبل الأم ��ة ،وح�سا�سة
ف ��ي م�ستقب ��ل الأمة ،فحينما كان الر�سول يق ��ول« :علي مع القر�آن والقر�آن مع علي»
«عل��ي مع الح��ق والحق مع علي»�« ،إن فيكم من يقاتل على ت�أويل القر�آن كما قاتلت
عل��ى تنزيل��ه من ه��و� ،أن��ا ذاك �أنا ،قال ال ه��و ذاك هو خا�ص��ف النع��ل» كان الإمام
عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام يخ�ص ��ف نع ��ل ر�سول اهلل (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه) .علي بن
�أب ��ي طال ��ب حينما كان النبي يتحدث عنه به ��ذه العبارات المهمة «بمنزلة هارون من
مو�سى» يقول عنه �أنه «يحب اهلل ور�سوله ويحبهُ اهلل ور�سوله» ليعزز له هذا الدور
الم�ستقبلي في واقع الأمة.
الأمة حينما تختلف تتنوع اتجاهاتها �أفكارها نظرتها �إلى الدين تحدث التباينات
االختالفات من هو االمتداد الم�ضمون الأوثق ال�سليم الأعلى الأرقى الأنقى هو هذا،
تري ��د الح ��ق «علي م��ع الحق والحق مع عل��ي» تريد الحق ف ��ي �أو�س ��اط الأمة حينما
اختلف ��ت حينما تباين ��ت حينما تنوعت �أفكارها وتوجهاته ��ا «علي مع الحق والحق مع
عل��ي» حينم ��ا تختل ��ف الأمة عل ��ى القر�آن ف ��ي مفاهيمه ف ��ي دالالته ف ��ي تف�سيره في
م�ضمون ��ه العملي من «عل��ي مع القر�آن والقر�آن مع علي» حينم ��ا تختلف الأمة على
الق ��ر�آن عل ��ى نبيه ��ا في توجهاته في �أفكاره في �سيرته ف ��ي �سلوكه من يعبر عنه؟ �أنت
من ��ي «ي��ا علي �أنت مني و�أنا منك» يق ��ول النبي (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله) «علي
مني و�أنا منه» يعني هو امتدادي ،هو الذي يعبر عني ،عن �أخالقي ،عن �سلوكي ،عن
�سيرتي� ،إذا اختلفت الأمة عني.
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وهك ��ذا ث َّب ��ت النب ��ي (�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله) ببالغ رب ��ه ب�أمر رب ��ه ثبَّت هذه
الر�ؤية ،هذا الدور الم�ستقبلي ،للإمام علي عليه ال�سالم رحمة بالأمة.
الإم ��ام عل ��ي عليه ال�س�ل�ام في واقعه ف ��ي �سيرته �شخ�صية عظيم ��ة لي�س هناك �أي
تعب لي�س هناك �أي ا�شكالية ب�ش�أنه حتى يرى الإن�سان �أنه �شخ�ص ال ينبغي �أن يفر�ض
عل ��ى الأم ��ة ،ال ينبغ ��ي �أن يق� �دَّم للأمة ،ال ،عد �إل ��ى �سيرته ،عد �إلى م ��ا قدمه ،عد �إلى
ممار�سات ��ه� ،إل ��ى �سيا�سات ��ه� ،إلى �أخالق ��ه� ،إلى ت�صرفات ��ه� ،إلى �أدائه حت ��ى في الظروف
والتحديات والم�شاكل الكبيرة كيف تعاطى معها بكل حكمة ،كيف راعى فيها م�صلحة
الأمة ،كيف كان يركز على خير الأمة ،كيف �سعى �إلى ما فيه منفعة الأمة ،كيف عانى
ال لو نتخيل �أن عليًّا لم يكن له هذا الدور ،ولم يكن هناك هذا
ب�شكل رهيب جدًّا ،وفع ً
ال ��دور م ��ن �أ�سا�سه كيف �ستع�ص ��ف بالأمة الأحداث تلك الأح ��داث الكبيرة جدًّا لكانت
�أثرت ب�شكل رهيب جدًّا على ر�سالة اهلل �سبحانه وتعالى.
بقدر ما تتفاعل الأمة مع مبد�أ الوالية بقدر ما �ستك�سب وتنتفع

عل ��ى العم ��وم تبق ��ى الم�س�ؤولي ��ة عل ��ى الأم ��ة ،بق ��در ما ه ��ي تتفاعل ،بق ��در ما هي
تتحرك ،بقدر ما هي ت�ستجيب في واقعها العملي مع مبد�أ الوالية ،تتولى اهلل ور�سوله
والذي ��ن �آمن ��وا ،كم ��ا قال اهلل بقدر ما �ستك�س ��ب ،تنتفع تح�صل عل ��ى النتيجة التي �أكد
عليه ��ا القر�آن كنتيجة حتميةَ } :و َم ْن َي َت َو َّل هَّ َ
الل َو َر ُ�س��و َلهُ َوا َّل ِذي��نَ َ�آ َمنُوا َف ِ�إ َّن ِحزْ َب
��م ا ْل َغا ِل ُب��ونَ { فالتول ��ي هذا ه ��و �سير في خ ��ط الإ�سالم �سي ٌر والت ��زام� ،صحيح
هَّ ِ
الل هُ ُ
ف ��ي المب ��ادئ في القي ��م ،في الأخ�ل�اق ،في التعاليم ،وعل ��ي عليه ال�س�ل�ام حينما تعود
�إل ��ى �سيرت ��ه ي�ؤمن لك االرتب ��اط بالنبي االرتباط بالق ��ر�آن االمت ��داد ال�سليم والنقي
والمريح والقدوة القدوة العظيمة جدًّا.
مبد�أ الوالية ي�شكل ال�ضمانة لحماية الأمة من �أكبر عملية
اختراق تعاني منها الأمة اليوم
مبد�أ الوالية اليوم هو ي�شكل ال�ضمانة لحماية الأمة من �أكبر عملية اختراق تعاني
خ�صو�صا
ً
منها الأمة اليوم .اليوم بقدر ما يتمكن �أعداء الأمة من �إبعادها عن مبادئها
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المب ��ادئ المهم ��ة ال�ضامن ��ة الحيوية في واقع الأم ��ة التي ت�ضمن للأم ��ة اال�ستقالل
والق ��وة ،فال�شكلي ��ات يمكن �أن تخترق �أن تحت ��وى �أن تفرغ من ت�أثيرها ،ال�شكليات لكن
المب ��ادئ المهم ��ة ،والرئي�سي ��ة والحيوية التي يتحقق بها ا�ستق�ل�ال الأمة ،قوة الأمة،
العدل في الأمة ،الخير في الأمة ،كل المبادئ التي لها �أهمية في قيام الأمة ،و�إقامة
الدي ��ن بكل ��ه ،هذه المبادئ تُ�ستهدف ،القيم المهم ��ة تُ�ستهدف ب�شكل كبير جدًّا ،اليوم
ن ��رى �أن هن ��اك كثيراً من القيم الإيماني ��ة ،والقيم الإ�سالمية غائبة �إلى حد كبير في
�أو�س ��اط الأم ��ة ،وغيابها نتج عنه فراغ كبير ،م�ساحة كبيرة ي�ستطيع العدو �أن يتحرك
فيها ،ي�ستطيع ال�صهيوني اليهودي ي�ستطيع الأمريكي ي�ستطيع �أي �ضال �أو مف�سد �أو
طاغية في العالم �أن يجد �أمامه بيئة مفتوحة.
ال ��ذي يح�ص ��ن الأم ��ة يبن ��ي الأمة يحافظ عل ��ى كيان الأم ��ة كي ��ان متما�سك كيان
عظي ��م كي ��ان قوي هو تل ��ك المنظومة من المب ��ادئ والقيم والأخ�ل�اق وفي مقدمتها
وعلى ر�أ�سها المبادئ الحيوية المبادئ المهمة فمبد�أ الوالية هو منظومة هو ارتباط
قيمي ،ارتباط مبدئي ،ارتباط �أخالقي ،ارتباط منهجي ،ارتباط عملي ،التزام عملي
يم�س ��ك الأم ��ة من هذا البعثرة ،من ه ��ذا التفكك ،من هذا ال�ضي ��اع ،من هذا ال�شتات.
اليوم هناك فراغ كبير في واقع الأمة الماليين في الأمة ،ذهنياتهم فارغة ،من ي�أتي
يح�شوه ��ا ب� ��أي ح�شو يريد ،ي�أتي الأمريكي يح�شوها ،ي�أتي الإ�سرائيلي يح�شوها ،ي�أتي
من هب ودب ،كُلٌّ ي�ؤثر كُلٌّ ي�شتغل في هذه ال�ساحة.
نح ��ن طالم ��ا نت�أل ��م ،نعبر عن �أ�سفنا من هذا الواقع المري ��ر في العالم الإ�سالمي
ه ��ذه الأم ��ة الت ��ي يفتر� ��ض �أنه ��ا �أم ��ة النور� ،أم ��ة الق ��ر�آن� ،أمة اله ��دى ،الت ��ي يفتر�ض
�أن لديه ��ا م ��ن الن ��ور م ��ا يح�صنها م ��ن كل الظلمات ،م ��ن الحق ما يحميها م ��ن ت�أثير
الباطل ،من القيم والأخالق ما يجعل منها �أمة عظيمة متميزة بتلك هي اليوم بيئة
م�ستهدف ��ة مفتوح ��ة وفيها فراغ كبير ،قيم كبيرة غائب ��ة اف�سحت مجا ًال للأعداء �أتوا
لي�ضع ��وا بد ًال عنها �أباطيلهم لي�ضعوا بد ًال منها �سمومهم التي تدمر الأخالق ،تدمر
(((
القيم ،تدمر حتى الفطرة الإن�سانية.
وهك ��ذا قدم ��ت ه ��ذه الق�ضي ��ة المهم ��ة للأمة به ��ذا الو�ضوح ال ��ذي لم ت�شه ��ده �أي
ق�ضي ��ة �أخ ��رى بدءًا بلهجة الآية وم ��رورًا بالترتيبات التي قدمه ��ا النبي (�صلوات اهلل
((( خطاب حديث الوالية 1437هـ
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علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) والتي تبين للأمة عظم ه ��ذه الم�س�ؤولية وخط ��ورة التفريط فيها.
ث ��م يختت ��م اهلل هذه المرا�سيم العظيم ��ة بقوله �سبحانه وتعالى}:ا ْل َي�� ْو َم �أَ ْك َملْتُ َل ُك ْم
ِدي َن ُك ْم َو�أَ مْ َ
لإ ْ�س َال َم ِدي ًنا{[المائدة.]2 :
ت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم ا ِ
قدم الر�سول يوم الغدير بطريقة توثيقية
فم ��ا ق ��دم في ي ��وم الغدير هو قدم بطريق ��ة توثيقية للأجي ��ال المتعاقبة لم يعلن
الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آله) الوالية في مكة �أو ف ��ي عرفات و�إنما عمل لها
خا�ص ��ا حت ��ى ال تكون عل ��ى هام�ش اجتماع �آخ ��ر لأنها �أهم م ��ن الحج وت�شكل
اجتما ًع ��ا ًّ
�ضمانة لكل الدين ويوم الغدير تم فيه حديث الوالية.
اختيار المكان المنا�سب قبل تفرق الحجاج �أين؟ في مفترق الطرق حتى تكون �آخر
حدث قبل تفرقهم عن ر�سول اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ومتى؟ وقت الظهيرة
في �شدة حرارة ال�شم�س .كيف كانت ظروف المكان؟ مكان ال ماء فيها وهي عبارة عن
�صحراء لي�س فيها �سوى ثالث �أ�شجار ،حرارة من فوق وحرارة من تحت (ي�صف هذه
الحال ��ة بع� ��ض الم�شاركين بقوله كان �أحدنا ي�ض ��ع ن�صف ردائه تحت قدميه والن�صف
الآخ ��ر ف ��وق ر�أ�س ��ه) ولي�س هناك حاج ��ز يحول بينه ��م وبين النبي (�صل ��وات اهلل عليه
وعلى �آله) حتى يكون التبيين على �أرقى م�ستوى.
�ألي�س ��ت �صح ��راء وا�ضح ��ة؟ و�شم�س محرق ��ة؟ �أي نور وا�ضح ،ال �ضب ��اب وال �أ�شجار،
وال �صخرات ،وال مطبات ،وال �شيء �أمامهم ،ق�ضية وا�ضحة ،ثم تر�ص له �أقتاب الإبل
م ��ع �أن الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) والإمام علي (عليه ال�س�ل�ام) لم يكونا
ق�صيري ��ن لك ��ن ليدلل لن ��ا �أن هناك �إبلاً و�إذا كان هناك �إبل يعن ��ي� :أن هناك جمعًا� ،أن
يك ��ون هن ��اك عدد كبير من �أقت ��اب الإبل تر�ص له� ،ألي�س هذا يعن ��ي �شهادة :ب�أن هناك
�أنا�سً ��ا كثي� �رًا حا�ضرين؟ ال يمكن �أقتاب �إبل �إال والإبل كثيرة ،وال �إبل كثيرة �إال ويوجد
نا�س؟ ولي�ست الق�ضية �أحادية و�إال كان بالإمكان �أن يعملوا له ترابًا.
�ألي� ��س ه ��ذا �شيء معلوم؟ ثم ي�صعد وال يطلع هو بمفرده ،وهم يعرفونه ،ويعرفون
�صوته ،و�إنما ي�صعد معه بالإمام علي ويرفع يده حتى بان بيا�ض �إبطيهما.
حت ��ى ف ��ي الأ�سلوب الذي ا�ستخدمه الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ربما �أنه
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ل ��م ي�ستخ ��دم مثل ��ه طوال ر�سالت ��ه �أن يجعل النا� ��س يتجاوبون معه وي ��رددون معه �ألم
ي�س�ألهم في البداية قائلاً :
��ك �أنْ �أُدْعى ف�أُجيبَ  ،و�إنِّي م�س�ؤولٌ و�إ ّنكُم مَ�سْ�ؤولونَ  ،فماذا �أنتُم
النا�س ! يو�شَ ُ
ُ
«�أيُّها
هلل خيرًا .فقال:
قا ِئلُ��ون؟» قال ��وا :نَ�شه ُد �أنّكَ َق ْد َب ّلغْتَ وجا َه� �دْتَ  ،ونَ�صَ حْ تَ فجزاكَ ا ُ
«�ألَ�س��تم تَ�شْ��هدونَ �أن ال �إله �إ ّال اهلل ،و�أنّ محمّدً ا عبدُ ُه ورَ�س��ولُهُ  ،و�أنّ ج ّنتَهُ َحقٌّ و�أنَّ
نا َر ُه َحقٌّ  ،و�أنَّ الموتَ َحقٌّ  ،و�أنَّ ال َبعْثَ َحقٌّ بَعدَ الموتِ  ،و�أنَّ ال�سّ��اعةَ �آتيةٌ ال ريبَ فيها،
و�أنّ اهلل يَبعثُ مَنْ في ال ُقبُور؟».

قالوا :ن�شهد بذلك .قال :اللّه َّم ا�شهد.
ث ��م قال�« :أيها النا�س �أل�س��ت �أولى بكم من �أنف�س��كم»؟ ف�أجاب ��وه ب�أجمعهم :بلى يا
ر�س ��ول اهلل) .فق ��ال له ��م�« :إن اهلل موالي و�أن��ا مولى الم�ؤمنين فم��ن كنت مواله فهذا
عل��ي مواله» وهكذا تج ��د البيان الوا�ضح والأ�ساليب التي ل ��م ت�ستخدم على الإطالق
�أمام �أي ق�ضية �أخرى مهما كان حجمها.
ول ��م يكت ��ف الر�سول ب�أن ير�سم الم�س ��ار ال�سيا�سي لهم في ع�صره ��م و�إنما �إلى قيام
ال�ساعة فقد �أردف قائلاً :

أعر�ض ممّا بينَ
حو���ض � ُ
ٌ
الحو�ض،
َ
«�أيُّه��ا النا���س� ،إنِّي فَرَ طُ كُ��مْ و�إ ّنكُم وارِدونَ عَ لَ��يَّ
ُب�صْ رى �إلى َ�صنعاء ،فيه عد ُد النجو ِم قَ دَ حانِ مِنْ ِف�ضّ ة ،و�إنِّي �سا ِئ ُلكُم ِحينَ تَرِ دونَ عَ لَيَّ ،
�س��بب طرفُهُ
ٌ
كي��ف تَخلِفوني فيهما ،الثّق��لِ الأكبرِ  :كتابِ اهلل عزّ وجلّ ،
َ
عَ ��نِ الثّقلينِ
هلل تعالى ،وطرفُهُ ب�أيديكم ،فا�ستم�سِ كوا بهِ ال تَ�ضلّوا ،وال تُبدّ لوا ،وعترتي �أهلِ
بيدِ ا ِ
الحو�ض».(((.
َ
َنق�ضيا حتّى يردا عليَّ
ّطيف الخبيرُ �أنّهما لن ي ِ
بيتي ف�إنّهُ نبّ�أنِيَ الل ُ

وهك ��ذا قدم ��ت ه ��ذه الق�ضي ��ة المهم ��ة للأمة به ��ذا الو�ضوح ال ��ذي لم ت�شه ��ده �أي
ن�ص عليه �أحمد
((( ابن حجر في ال�صواعق المحرقة ،نقلاً عن الترمذي وال ِّن�سائي و�أحمد بن حنبل ،وقد ّ
ب���ن حنبل في م�سنده وق���ال :رواه ثالثون �صحاب ًّيا ،كما �أخرجه ال ِّن�سائ���ي بع ّدة طرق في خ�صائ�صه،
ورواه ابن ماجة في �صحيحه في باب ف�ضائل �أ�صحاب ال ّر�سول� ،ص  ،12وم�ستدرك ال�صحيحين ،ج 3
� /ص  ،116والمفيد ،والإر�شاد� ،ص  96بتعبير �آخر ،والطبراني عن زيد بن �أرقم ،والفخر الرازي في
تف�سيره ج� / 12ص� ،48آيةَ } :يا َ�أ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
��ول َبلِّغْ َما ُان ِْز َل ِ�إ َل ْي َك م ِْن َر ِّب َك{ ،و�أبو نعيم في حلية الأولياء،
ج� / 5ص ،26والخطيب البغدادي في تاريخه ،ج� / 7ص 377برواية �أبي هريرة ،والمتّقي الهندي في
كنز الع ّمال ،ج� / 1ص ،48ومن �شاء المزيد فليراجع كتاب الغدير للأميني ج  ،1ليرى رواية الحديث
عن طريق  110من ال�صحابة و  84تابع ًّيا.
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ق�ضي ��ة �أخ ��رى بدءًا بلهجة الآية وم ��رورًا بالترتيبات التي قدمه ��ا النبي (�صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) والتي تبين للأمة عظم ه ��ذه الم�س�ؤولية وخط ��ورة التفريط فيها.
ث ��م يختتم اهلل ه ��ذه المرا�سيم العظيمة بقوله �سبحانه وتعال ��ى} :ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم
ِدي َن ُك ْم َو�أَ مْ َ
لإ ْ�س َال َم ِدي ًنا{[المائدة.]2 :
ت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم ا ِ
موقع الآية �أعطى داللة مهمة
ق ��د يقول البع� ��ض لماذا وردت الآية الكريمة} :ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َملْتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أ مْ َ
ت ْمتُ
َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض��يتُ َل ُك ُم الإِ ْ�س َال َم ِدي ًنا{.بين الحديث عن قائمة من المحرمات
ول ��م ت ��رد بع ��د الآية الكريم ��ةَ } :ي��ا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ن��ز َل �إِ َل ْي َك ِم��ن َّر ِّب َك َو ِ�إن
��ول َبلِّغْ َما �أُ ِ

َّا���س �إِنَّ هّ َ
الل َ
ل َت ْف َع ْ
مَّْ
ْ��دي ا ْل َق ْو َم
ال َيه ِ
��م َك مِ��نَ الن ِ
��ل َف َم��ا َبلَّغْ��تَ ِر َ�س��ا َل َتهُ َواهلل َي ْع ِ�ص ُ
ا ْل َكا ِف ِرينَ {[المائدة. ]67:

وهن ��ا يق ��ول ال�سيد ح�سي ��ن  -ر�ضوان اهلل عليه  -بعد هذه الآي ��ة( :الدر�س الحادي
والع�شرين من درو�س رم�ضان):

الل ِب ِه َوالمْ ُ ْن َخ ِن َق ُة
حَْم خْ ِ
ير َو َما ُ�أ ِه َّل ِل َغيرْ ِ هّ ِ
ال ْن ِز ِ
}ح ِّر َم��تْ َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت ُة َوالْ��دَّ ُم َول ُ
ُ
َ
يح ُ
ت ِّد َي ُ
َوالمْ َ ْو ُق��و َذ ُة َوالمْ ُ رَ َ
ال�س�� ُب ُع �إِ َّ
��ح َع َلى
��ة َوالن َِّط َ
��م َو َم��ا ُذ ِب َ
ال َم��ا َذ َّك ْي ُت ْ
��ة َو َم��ا �أ َك َل َّ
��ب َو�أَن َت ْ�س َتق ِْ�س ُمو ْا ِبالأَ ْز َ
ال ِم َذ ِل ُك ْم ِف�س ٌ
ْ��ق ا ْل َي ْو َم َي ِئ َ�س ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِمن ِدي ِن ُك ْم
الن ُُّ�ص ِ
َف َال َتخْ َ�ش�� ْوهُ ْم َواخْ َ�ش�� ْونِ ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َملْتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أ مْ َ
ت ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض��يتُ
��م الإِ�س َ
ُ
ا�ضْ��ط َّر ف خَْ
ل ْث ٍم َف���إِنَّ اهلل َغ ُفو ٌر
ْ�لا َم ِدي ًنا َف َم ِن
��ة َغ�ْيمرْ َ ُم َت َجا ِن ٍف ِّ إِ
م َم َ�ص ٍ
َل ُك ُ
يم{[المائدة.]3 :
َّر ِح ٌ

ه ��ذه الآي ��ة روي ب�أنه ��ا نزلت بع ��د �إعالن ر�س ��ول اهلل (�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله)
والي ��ة الإم ��ام عل ��ي ،وكلها جاءت في نف�س ال�سورة هذه� ،إنما لم ��اذا لم ت�أت هناك؟ هذا
�أ�سل ��وب ربم ��ا قد مررنا ب�أمثلة ل ��ه ،عندما تجد هناك ق�ضايا تبدو �صغيرة وهي محط
اهتم ��ام� ،ألي� ��س هنا ق�ضي ��ة م�أكوالت؟ تجدها مح ��ط اهتمام في هذا الدي ��ن ،وت�شريع
دقيق ،والتزامات تقوم على هذا الت�شريع ،هدى في هذه الق�ضايا ال�صغيرة ،تعرف �أن
ه ��ذا الدي ��ن الذي يهدي النا�س على هذا النحو ال�شامل ،وال يهمل الق�ضايا ال�صغيرة،
هل يمكن �أن يهمل ق�ضية كبيرة؟ هل يمكن؟.
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�إذًا موق ��ع الآي ��ة هن ��ا فعلاً م�ؤثر ج ًدّا �أن تك ��ون هذه الآية هنا }ا ْل َي�� ْو َم َ�أ ْك َملْتُ َل ُك ْم
��م المْ َ ْي َت ُة
}ح ِّر َمتْ َع َل ْي ُك ُ
��م{ ف ��ي الأخي ��ر ترى ما ه ��ي الأ�شياء التي ذكرت هن ��ا؟ ُ
ِدي َن ُك ْ
َوا ْل��دَّ ُم� {..إل ��ى �آخره ��ا ،ه ��ذا يعن ��ي م ��اذا؟ �أن هذا من دي ��ن اهلل ،تج ��د �أن دين اهلل هو

�شام ��ل ،كام ��ل ،فه ��ل يمك ��ن �أن ت�أت ��ي� ،أو �أن تقبل �أن ��ت � -إذا كنت تفه ��م الدين على هذا
}ح ِّر َم��تْ َع َل ْي ُك ُم
النح ��و � -أن ق�ضي ��ة كبي ��رة ق ��د يق ��وم عليها م ��وت الأمة �إذا �ضاع ��تُ ،
المْ َ ْي َت ُة{ �أال يمكن �أن يحرم على النا�س ما قد يميتهم ك�أمة؟ هل يمكن �أن يهمل ق�ضية
تق ��وم عليه ��ا حي ��اة الأمة؟ ال يمكن هذا ،والي ��ة الأمر ،من يخلف ر�س ��ول اهلل (�صلوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله) ،والية �أم ��ر الأمة ،قيادة الأمة ق�ضية هامة ج ًدّا ج ًدّا� ،إذا لم تكن
على هذا النحو القر�آني تموت الآمة ،كيف يحرم عليك ميتة وال يحرم على الأمة ما
قد يميتها؟!.
ما ح�صل لم يكن لمجرد �إعالن خالفة
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه:
�إن م ��ا ح�ص ��ل في هذا اليوم التاريخي (يوم الوالي ��ة) لم يكن مجرد �إعالن خالفة
فكلم ��ة مول ��ى وكلمة ولي ه ��ي �أبلغ و�أو�س ��ع و�أ�شمل من كلمة خليف ��ة ،فالنبي (�صلوات
اهلل عليه وعلى �آله) �أعطى الإمام عل ًيّا (عليه ال�سالم) �أو�سع من لو قال هذا خليفتكم
�أو ه ��ذا خليفت ��ي من بعدي ،كلمة« :من كنت مواله فهذا علي مواله» �أ�شمل بكثير من
كلم ��ة ه ��ذا ه ��و الخليفة من بعدي ،الخليف ��ة من بعدي هو ي�شير �إل ��ى من�صب �سيا�سي
فقط يدير �ش�أن الأمة �إلى �أن تنتهي حياته ،ال ،هنا �أعطاه كامل المهمة التي كان يقوم
به ��ا الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) في حياته �إال النبوة؛ وله ��ذا كانت الكلمة
الت ��ي قبلها�« :أل�س��ت �أولى بكم من �أنف�س��كم؟» قال ��وا :بلى يا ر�س ��ول اهلل� .أل�ست �أولى
��ي �أَ ْو ىَل ِبالمْ ُ ْ�ؤ ِم ِن َ
ني ِم ْن
بك ��م م ��ن �أنف�سكم العب ��ارة هذه ت�شير �إلى الآي ��ة القر�آنية }ال َّن ِب ُّ
�أَن ُف ِ�س�� ِه ْم{[األحزاب� ]6:أعطى هذه المكانة للإمام عل ��ي فهي والية ،والية �أمر مرجعية
ديني ��ة وقي ��ادة �سيا�سية وعلم وقدوة و�أ�سوة وكل ما كان للنبي (�صلوات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه) في ه ��ذا المجال �إال النبوة� ،أعطاه للإمام علي (علي ��ه ال�سالم) لم تكن الم�س�ألة
فق ��ط مج ��رد قيادة مثل والية عهد ،لماذا؟ لأن الدولة في نظر الإ�سالم لي�ست مجرد
أي�ض ��ا هداي ��ة وقي ��ادة ،هداي ��ة وقي ��ادة ،تربي ��ة وقيادة وف ��ق الآية
تدبي ��ر �ش� ��أن ب ��ل ه ��ي � ً
56

ةيالولا ثيدحل يخيراتلاو يدئاقعلاو يفاقثلا دعبلا

�������������������������������������������������

��ن َخ َل ْق َن��ا �أُ َّم ٌة َي ْهدُ ونَ ِب حْ َ
ال��قِّ َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ { [األع�راف ]181:هداة في
م ْ
القر�آني ��ةَ } :و مِ َّ
منطقه ��م ،ف ��ي عملهم ،ويعدلون بين الأمة هنا �إقامة العدل يعني دولة �إدارة وهداية،
ترافق هداية و�إدارة }�أُ َّم ٌة َي ْهدُ ونَ ِب حْ َ
القِّ َو ِب ِه َي ْع ِد ُلونَ {.
فله ��ذا نفه ��م كم هي قيمة كلمة( :ولي) ،هو من يتول ��ى مختلف ال�ش�ؤون ،ال�ش�ؤون
المتعلق ��ة ب ��ك ف ��ي �إط ��ار المهم ��ة الكب ��رى المنوطة بك ف ��ي مختلف مج ��االت الحياة
و�أنت تتحرك .هي نف�سها ما �أعطاه الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) عليًّا (عليه
ال�سالم) يوم الغدير عندما قال« :فمن كنت مواله فهذا علي مواله».

كيف يجب �أن ننظر �إلى الإمام علي؟
�إذاً ف َعل ��يٌّ واليتن ��ا لـ ��ه �أن ننظر �إلي ��ه كولي �أمرنا ،ما هو �أمرن ��ا؟ مهامنا في الحياة،
مهامنا ونحن نربِّي �أنف�سنا ونر�شدها لنـزكيها ،ولي�س كما يقال :الإمامة رئا�سة عامة،
�أي� :إقامة الحدود :نقتُل هذا ،ونقطع يد هذا ،ونجلد هذا� ،ألي�ست هذه �أوامر؟ الأمر
ال ��ذي ه ��و ولي ��ك فيه هو الأم ��ر الوا�سع ،هي المه ��ام الوا�سعة في مق ��ام تزكية نف�سك،
ف ��ي مق ��ام �أداء م�س�ؤولياتك في الحياة ،هذه هي الأمور (من لم يهتم ب�أمر الم�سلمين
فلي� ��س منه ��م) ماذا يعني هنا كلمة (�أمر)؟ هل تعني من لم يهتم ب�أن ي�أمر الم�سلمين
ف�إذا لم ينفذوا �ضرَبهم؟ هل هي هكذا؟
ب�أم ��ر الم�سلمي ��ن :ب�أموره ��م الت ��ي يج ��ب �أن تك ��ون مح ��ط اهتمام ��ه� ،أمورهم تلك
المتعلقة بنفو�سهم لتزكو ،تلك المتعلقة بحياتهم لتُبنى وتعمر على ال�صالح والعزة،
تلك الأمور التي يجب �أن تتهي�أ لهذه الأمة وتجتمع عليها لتكون �أمة عزيزة قوية� ،ألم
ت� ��أتِ هن ��ا( :من لم يهت ��م ب�أمر الم�سلمين) كما نقول( :ولي �أم ��ر الم�سلمين) }ال َّن ِب ُّي
ني ِم ْن �أَن ُف ِ�س�� ِه ْم{[األحزاب ]6:ماذا تعني�} :أَ ْو ىَل ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
�أَ ْو ىَل ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ِم ْن �أَن ُف ِ�س ِه ْم{؟
ه ��ل �أن ��ك دائم� �اً تتعامل م ��ع نف�سك �أوام ��ر؟ كيف يتعام ��ل الواحد منا م ��ع نف�سه؟ هل
�أ�ص ��درت م ��رة �أمراً على نف�سك؟ �أمر [ا�سْ َر ْح ي ��ا ح�سين اطلب اهلل ،ا�سْ َر ْح يا ح�سين �إلى
ال�سوق] �سيقال له مجنون من يتعامل مع نف�سه على هذا النحو� ،ألي�س كذلك؟
لكن نف�سك هذه ما هي؟ ماذا يُراد لها؟ �ألي�س يُراد لها �أن تتعلم �أن تزكو� ،أن تنطلق
قائمة بالق�سط� ،أن تكون ع�ضواً في حزب اهلل� ،أن تكون جندياً من �أن�صار اهلل؟ �ألي�ست
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ه ��ذه نف�س ��ك؟ طيِّب ،م ��ن الذي �سيبنيها على ه ��ذا النحو؟ دع النب ��ي ليبنيها على هذا
النحو ،فهو �أولى بك من نف�سك؛ لأنك �أنت لن ت�ستطيع ،ال تملك �أي�ضاً �أن تجعل من
نف�سك هذا الإن�سان على هذا النحو } َل َق ْد َم َّن هَّ ُ
الل َع َلى المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ِ�إ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُ�سو ًال
ِم ْن �أَ ُ
ال ْك َم َة{
��اب َو حْ ِ
��م �آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
نف ِ�س�� ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْ
ال ْك َم َة{؟ يعلمهم ويزكيهم� ،ألي�ست هذه هي
اب َو حْ ِ
�ألم يقلُ } :ي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ال ْك َم َة َو ُي َز ِّكي ِه ْم{[البقرة]129:؟ �أي:
اب َو حْ ِ
التي تكررت في �أكثر من �آيةُ } :ي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِك َت َ

[آل عمران]164:

يعلّم نف�سك ،يزكي نف�سك ،ي�ؤهِّل نف�سك ،يبني نف�سك ،يثقفها ،يُن ِّورُها.
��ي �أَ ْو ىَل ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ني ِم ْن �أَن ُف ِ�س�� ِه ْم{ على هذا النحو ،ه ��و الذي يتولى بنايتها،
}ال َّن ِب ُّ
وبالطب ��ع �أن ��ت �إذا ل ��م ت ��دع النبي يتول ��ى ه ��و �أن يبني نف�س ��ك ،ويتولى �ش� ��ؤون نف�سك،
ليجع ��ل من ��ك عن�صراً �صالحاً في هذه الدنيا؛ ف�ست�صب ��ح ماذا؟ عن�صراً باطالً ،عن�صر
�ض�ل�ال ،عن�ص ��راً مُخرِّباً ،تك ��ون خبيثاً� ،أين م ��كان الخبيث؟ جهن ��م� ،ألي�س كذلك؟ في
ِيز هَّ ُ
ال ِب َ
ال ِب َ
الط ِّي ِب َو َي ْج َع َل خْ َ
الل خْ َ
ي ��وم القيام ��ةِ } :ل َيم َ
يث مِنَ َّ
�ض
يث َب ْع َ�ض��هُ َع َلى َب ْع ٍ
َفيرَْ ُك َمهُ َجمِي ًعا َف َي ْج َع َلهُ يِف َج َهن ََّم{[األنفال� ]37:ألي�س كذلك؟
�أنت في هذه الدنيا �إذا لم تجعل وليَّك هو اهلل ور�سوله والذين �آمنوا ،ووليّك بمعنى
ت�س ّل ��م ل ��ه نف�سك ،هو الذي يعلمها هو الذي يزكيها ،هو الذي ُي�ؤ ِّهلُها لتكون من حزب
الل هُ ُم الْغا ِل ُب ْونَ {[المائدةَ } ]56:يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
اهلل ،لتكون من �أن�صار اهلل }ف�إنَّ ِحزْ َب هَّ ِ
الل{[الصفُ ]14:
}كو ُنوا َق َّوا ِم َ
ني ِبا ْل ِق ْ�س ِط{[النساء ]135:فتكون ممن
ن�صا َر هَّ ِ
�آ َمنُوا ُكو ُنوا �أَ َ
يقوم ��ون بالق�س ��ط ،هو ي�ؤدبك ،هو يُربِّيك ،هو يثقف ��ك� ،إذا لم ت�سلّم نف�سك له وت�شعر
ب�أن ��ه �أول ��ى بنف�سك منك� ،أو �أولى بك من نف�س ��ك  -التعبير متقارب  -ف�ست�صبح ماذا؟
(((
�شيطاناً و�ضاالً ،وفي الأخير تتحول �إلى خبيث ،وفي الأخير يكون م�صيرك جهنم.
علينا �أن نفكر �أي�ضاً فيما جلبه مَن �أق�صوا علياً والقر�آن الذي جاهد من �أجله علي،
وقُرن به علي ،ما جلبوه من وبال و�شقاء وف�ساد على هذه الأمة ،و�أن نرجع �إلى ما قاله
الر�سول (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) في ف�ضل علي؛ لنَدِ ينَ بالوالء للإمام علي.
ال ��والء للإم ��ام علي كم ��ا يقول الإمام اله ��ادي ،هو يعتبره ركناً ال ب ��د منه بالن�سبة
َ�ص على هذا في مقدمة (الأحكام)
للإن�سان الم�سلم ،ال بد �أن يَدِ ينَ بالوالء لعلي كما ن ّ
وفي داخل ر�سائله في (المجموعة الفاخرة).
((( �سورة المائدة  -الدر�س الثالث ،لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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ب ��ل جع ��ل الر�س ��ول (�صل ��ى اهلل عليه وعل ��ى �آله و�سل ��م)  -قبل ذلك كل ��ه  -حُ بَّ علي
�إيمان� �اً وبغ�ض ��ه نفاقاً ،بل جعله قَ�سِ ي َم النار والجنة كما ورد في الأثر ،وعندما ا�ستبعد
بع�ض النا�س �أن يكون علي قَ�سِ ي َم النار كيف يمكن هذا؟ فقال �أحد العلماء(((� :ألم يقل
في ��ه الر�س ��ول (�صل ��ى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) «ال يُحبك �إال م�ؤمن وال يبغ�ض��ك �إال
مناف��ق»؟ قال ��وا :بلى .قال :ف�أين الم�ؤم ��ن؟ قالوا :في الجنة .ق ��ال :ف�أين المنافق؟
قال ��وا :ف ��ي النار .قال� :إذاً �صح �أن يكون علي قَ�سِ يم النار((( يعني من يبغ�ضه �إلى النار
وم ��ن يحب ��ه �إلى الجنة� ،ألي�س هنا يق�سم النا�س ن�صفين؟ منافق للنار ،والم�ؤمن لعلي
في الجنة.
فلن�ستلهم من الإمام علي عليه ال�سالم الر�ؤى الحكيمة ،التوجيهات الحكيمة في
(((
مختلف الميادين ،في مختلف المجاالت.
ب ��ل نج ��د الق ��ر�آن الكريم عندم ��ا يحدثنا كيف نك ��ون �أن�صارًا لدينه ه ��و ي�ؤهلنا في
نف� ��س الوق ��ت ،بدءًا من توليه هو؛ لأنها ثالثة �أ�شياء ن�سير فيها ب�شكل واع في تولينا،
تولينا هلل ،تولينا لر�سوله تولينا للإمام علي.
الوالية هنا امتداد لوالية الر�سول
الإمام علي  -عليه ال�سالم  -واليته هي امتداد لوالية الر�سول قائدًا من بعده للأمة
قائدًا ،معلمًا ،مر�شدًا ،زعيمًا يعمل على هداية الأمة ،يوا�صل م�شوار الر�سول � -صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم  -في بناء الأمة ،في هدايتها ،في �إدارة �ش�ؤونها ،في تطبيق دينها وفقًا
لم�س�ؤوليته ��ا العظيمة ودورها العظيم ،الإم ��ام علي  -عليه ال�سالم � -أبلغ الر�سول �أمته
ف ��ي بالغ ��ه ال�شهير والذي نحر�ص من خ�ل�ال �إحيائنا لهذه المنا�سب ��ة �أن نحافظ على
ذلك البالغ ليبقى للأمة عبر الأجيال� ،شهادة للر�سول بالبالغ و�إكمالاً للحجة و�إتمامًا
له ��ا عل ��ى النا� ��س ،الر�سول خط ��ب في الثام ��ن ع�شر وقال ف ��ي خطابه الم�شه ��ور عندما
و�ص ��ل �إل ��ى المو�ضوع المطلوب «يا �أيها النا�س �إن اهلل موالي و�أنا مولى الم�ؤمنين �أولى
((( هو �أحمد بن حنبل.
((( رواه بلفظ مقارب ال�سيد العالمة علي بن محمد العجري في (مفتاح ال�سعادة).
((( ا�ست�شهاد الإمام علي ،لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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به��م من �أنف�س��هم فمن كنت م��واله فهذا علي م��واله اللهم والِ من وااله وع��ا ِد من عاداه
وان�ص��ر من ن�ص��ره واخذل م��ن خذله» الإمام عل ��ي بم�ؤهالته الإيماني ��ة والربانية كان

هو الجدير بهذا الموقع ،كان لديه الكفاءة الالزمة لم�س�ؤولية بهذا الحجم ،م�س�ؤولية
عظيمة �أن يخلف النبي �صلوات اهلل عليه وعلى �آله ،ويتولى من بعده الموقع الأول في
الأمة ،هاديًا ومربيًا ومعلمًا وزعيمًا ومر�شدًا وبانيًا لهذه الأمة(((.

محاوالت فا�شلة
من �أغرب الأ�شياء وكنتيجة لثقافة �أ�صول الفقه التي �ضربت جمال اللغة العربية
�أن ي�أت ��ي م ��ن ترب ��وا على هذه الثقاف ��ة ليقولوا  -بناء على ه ��ذه القواعد  -ب�أن حديث
الغدي ��ر داللت ��ه عل ��ى والي ��ة الإمام عل ��ي ،على خالفت ��ه داللة خفي ��ة؟ لم ��اذا لأن كلمة
(مول ��ى تحتمل وتحتم ��ل وتحتمل )...فيتعاملون مع المف ��ردة وحدها متجاهلين ما
يحي ��ط بالق�ضي ��ة م ��ن عوام ��ل وترتيبات ح ��ددت بجالء ال لب� ��س فيه المعن ��ى المراد،
ويتجاهلون كل عمل الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) كل ذلك العمل ،وكل ذلك
الكالم وكل تلك الترتيبات التي تبين بجالء المراد من كالمه ،يعني في الأخير �أننا
لم نفهم ماذا يريد؟!.
�ألي� ��س ه ��ذا مما يدل عل ��ى الإ�ساءة �إلى اللغة العربية نف�سه ��ا ،و�إلى الر�سول؟ يعمل
الر�س ��ول تل ��ك الأعمال ويعمل تلك الترتيبات ثم يتكلم ذلك الكالم ونحن في الأخير
نق ��ول :نح ��ن ل ��م نعلم ماذا تري ��د؟ �ألي�س هذا معن ��اه؟ �إذًا فاللغة ه ��ذه ـ ح�سب قولهم ـ
ه ��ي لغ ��ة ال ي�صح التخاطب به ��ا ،لغة ال �أحد من النا�س ي�ستطي ��ع �أن يفهم الآخر ماذا
يريد!.
ه ��ي لغ ��ة تعتمد عل ��ى المقامات ،تعتمد عل ��ى القرائن ،تعتمد عل ��ى ال�سياق ،تعتمد
عل ��ى �أ�شي ��اء كثي ��رة تحي ��ط بالمو�ضوع فتق ��دم المعنى كام�ًلواً وافيًا ،وف ��ي �أجمل ثوب،
و�أزه ��ى ث ��وب ..البالغ ��ة �ألي�س معناها �أن يق ��دم المعنى في ثوب جمي ��ل؟ ولي�س فقط
مج ��رد معرف ��ة المعن ��ى الم ��راد ،اللغة العربي ��ة تقدم المعن ��ى المراد ،ب ��ل ت�ستطيع �أن
تقدمه في �أزهى ثوب ،بل ت�ستطيع �أن تقدمه في �أعمق ما يمكن.
((( خطاب الوالية 1431هـ لل�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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�ألي� ��س الق ��ر�آن الكري ��م يق ��ول عنه الإم ��ام علي (علي ��ه ال�سالم) ب�أنه بح ��ر ال يدرك
قعره؟ وهو كتاب عربي ،هو بلغة العرب ،لكن هذه اللغة التي نزل بها القر�آن الكريم،
ال ��ذي �أ�صب ��ح بحرًا ال يدرك قعره هي  -في نظر �أ�صحاب �أ�صول الفقه  -اللغة التي ال
بع�ضا عندما يتحدثون بها!.
يفهم النا�س ماذا يريد بع�ضهم ً
الح ��ظ الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) �ألي�س �أف�صح الع ��رب؟ لكن في يوم
الغدي ��ر ن ��زل م ��ن فوق �أقت ��اب الإبل ،ونح ��ن لم نفهم م ��اذا يريد! قال ��وا :داللة خفية،
لي�ست قطعية ،لماذا؟ لأن كلمة مولى تحتمل عدة معانٍ ! �ألم ت�أت هكذا؟.
وهك ��ذا تج ��د القر�آن الكريم مفردات فيه كثيرة ج� �دًّا تحتمل عدة معانٍ  ،الأحاديث
الت ��ي وردت ع ��ن النب ��ي فيه ��ا مف ��ردات قاله ��ا الر�س ��ول (�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آله)
تحتم ��ل ع ��دة مع ��انٍ ! �إذًا فال ��كل داللته ظنية ،والكل خف ��ي ،والكل ال �أح ��د ي�ستطيع �أن
يقطع بالمعنى المراد هلل ولر�سوله!.
فنفهم في م�ساجدنا ،في مجال�سنا عندما يتحدث النا�س مع بع�ضهم بع�ض �أل�سنا
نفهم؟ هل نحن نلحظ قطعيًّا وظنيًّا ونحن نتحدث مع بع�ضنا بع�ض؟ �أم �أن كل واحد
يعرف ماذا يريد الآخر؟ هذا �س�ؤال ،عندما يجل�س النا�س في مجل�س كهذا يتحدثون
م ��ع بع�ضه ��م البع� ��ض لفت ��رة طويلة �ألي�س كل واح ��د يفهم ماذا يري ��د الآخر؟ هل �أنت
تنظ ��ر �إل ��ى عبارة �صاحبك ب�أنها قطعية �أو ظني ��ة؟ �أم �أن هناك �أ�ساليب تو�صل المعنى
المراد �إلى الإن�سان من خالل ما ي�سمعه ،ومن خالل الأجواء المحيطة بالكالم؟.
هك ��ذا �أ�سالي ��ب اللغ ��ة العربي ��ة� ،أ�سالي ��ب اللغة العربي ��ة هي على ه ��ذا النحو ،يفهم
ان
النا�س ما كان يريد ر�سول اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) فهي لغة البيان } ِب ِل َ�س ٍ
ني{.
َع َر ِب ٍّي ُّم ِب ٍ
ولأنه ��م عندم ��ا يقولون :ظنيًّا هو لأنن ��ا ال ن�ستطيع �أن نحدد بع ��د المعنى المراد،
ظن ��ي يعن ��ي يحتمل �أن يك ��ون �أراد هذا ،و�أن يكون �أراد ه ��ذا ،و�أن يكون �أراد هذا المعنى
الآخ ��ر ،ف� ��أن نق ��ول� :إنه �أراد هذا هو مجرد احتمال فق ��ط� ،إذًا ف�أن نقول� :إنه يدل على
هذا مجرد ظنِّ فقط؛ لهذا �سمي ظنيًّا.
الق ��ر�آن ه ��و عرب ��ي ن ��زل بلغتن ��ا ونحن ف ��ي الواقع ال ن ��زال عر ًب ��ا ،ال ت ��زال �أ�ساليب
الخط ��اب العربي �أكثرها ما ت ��زال قائمة ،و�إن اختلف التعبير بالمفردات ،لكن ال تزال
م�شاع ��ر و�أج ��واء الخطاب قائمة بين النا� ��س ،بل ربما حتى عند غي ��ر العرب ،الإن�سان
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ك�إن�سان له �أ�سلوب في تخاطبه مع �أبناء جن�سه ،قد يكون متقاربًا ،قد يكون �شبه واحد
في مختلف اللغات و�إن اختلفت المفردات.
م ��ع �أن ��ه من �إيجابي ��ة اللغة العربي ��ة �أن المف ��ردة الواحدة تدل على مع ��انٍ متعددة
ويك ��ون ال�سي ��اق هو ال ��ذي يحدد المعن ��ى ،ال�سي ��اق وظروفه ظ ��روف الخطاب ظروف
وواق ��ع الأج ��واء المحيط ��ة بالخط ��اب ه ��ي الت ��ي تح ��دد حت ًم ��ا م ��ا ه ��و المق�ص ��ود من
المف ��ردة ،والنا� ��س ف ��ي واق ��ع حياتهم يتعامل ��ون على �أ�سا� ��س القطع ،ه ��م ال يتعاملون
م ��ع م ��ا ي�سمعونه على �أ�سا�س الظن� ،أن داللته ظني ��ة؛ لأن كل المفردات الآن حتى في
واق ��ع حياتن ��ا عندم ��ا ن�أت ��ي �إلى خطابنا مث�ًل،اً  ،خطابن ��ا لبع�ضنا بع�ض ف ��ي حياتنا في
معامالتن ��ا ف ��ي م�شاكلنا ف ��ي �أمورنا كلها يبني النا�س فيها عل ��ى �أن الخطاب المدلول
قطع ��ي ،حاالت نادرة التي يبن ��ون فيها على �أنه ظني ،حاالت نادرة و�إال فال�شخ�ص منا
يتكلم وهو مطمئن ب�أن كالمه قد فهم ولن يختلفوا حول المعنى المراد من كالمه،
�أو �أن ه ��ذا ال�شخ� ��ص يذه ��ب �إلى البح ��ث في قائمة معان ��ي تلك المف ��ردة ليقول فيما
بع ��د :احتم ��ال �أن المق�صود هذا المعنى ،واحتمال �أن المق�صود هذا المعنى ،واحتمال
�أن المق�صود هذا المعنى(((.
ويقول في الدر�س الثالث المائدة:
تجد كلمة (وليّ ) في القر�آن الكريم ا�ستخدمت ب�شكل كبير في مجال العالقة فيما
بين اهلل وبين الإن�سان وبين عباده بالذات الم�سلمين لتعبر عن �أن م�صاديقها متعددة،
ولي�س ��ت معانيه ��ا  -كما يقول البع� ��ض  -متعددة (مولى) ت�أتي بمعنى كذا وبمعنى كذا
وبمعن ��ى ك ��ذا .كلمة (مولى) هي كلمة وا�سعة م�صاديقه ��ا متعددة :في ميدان الهداية
ه ��و وليك يهديك ،في ميدان المواجهة هو وليك يـن�صرك وي�ؤيدك .هكذا المحافظ
يعمل مع الرئي�س �ألي�س كذلك؟ في ميدان المواجهة ات�صال م�ستمر (�ألووو يا فندم)
ماذا نعمل؟ كيف نتحرك؟ �ألي�س كذلك؟ في ميدان الثقافة في ميادين �أخرى� ،ألي�س
على ات�صال م�ستمر به ،هو وليه ي�ستمد منه كذا ،ويتلقى منه كذا ،ويتحرك على وفق
ما ير�شده �إليه ،ولي�ست فقط على نحو ما نت�صور هكذا كنظرة ال�شخ�ص منا للعالقة
بينه وبين الرئي�س ،الق�ضية الآن معروفة؟
((( كيف نهتدي بالقر�آن لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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فله ��ذا نفه ��م ك ��م ه ��ي قيِّمة كلم ��ة( :ول ��يّ ) هو من يتول ��ى مختل ��ف ال�ش� ��ؤون ،ال�ش�ؤون
المتعلق ��ة ب ��ك في �إط ��ار المهمة الكب ��رى المنوطة بك في مختلف مج ��االت الحياة و�أنت
تتح ��رك ،ه ��ي نف�سه ��ا م ��ا �أعط ��اه الر�سول (�صل ��ى اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه و�سلم) عل ًّي ��ا عليه
ال�س�ل�ام ي ��وم الغدير عندما ق ��ال« :فمن كنت مواله فهذا عليٌّ م��واله» في�أتي بعد من ال
يفهم فيقول :لماذا لم يقل( :خليفتي)؟ نفهم ال�سلطة ،نفهم العالقة على �أ�ضيق نطاق،
نفهمها �ضيقة جداً ،نفهمها من خالل ما فهّمنا الخلفاء الجبابرة وال�سالطين الجبابرة
ال من داخل كتب (عِ لم الكالم) وكتب
عن العالقة بيننا وبينهم ،ومن خالل ما ُفهِّمنا فع ً
(عِ لم �أ�صول الفقه) تجعل عالقتي باهلل كعالقة �أيّ واحد منا بـ(علي عبد اهلل).
انحططن ��ا ب�ش ��كل رهيب� ،أ�ضعن ��ا م�س�ؤوليتنا ،فلم نعد نعرف ما ه ��ي العالقة بيننا
وبين اهلل؛ فنرى كم هي مت�شعبة ،ثم نرى كم هي وا�سعة ،ثم نرى كم �ش�ؤونها متعددة،
�أو �أن الر�س ��ول (�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سل ��م) م ��ا كان يفهم م ��ا كان يعرف كلمة
(خليفة) وكلمة (�سلطان) وكلمة ( َملِك) وما كان ي�سمع هذه وال يعرفها؟ هو يعرف،
لكنه يريد �أن يقول� :أنت �أيها الإن�سان خليفة لربك في هذه الأر�ض� ،أنت �أيها الم�سلم،
�أنت �أيها العربي الم�سلم َمنُوط ٌة بك مهمة كبرىُ :
َّا�س
}كن ُت ْم َخيرْ َ ُ�أ َّم ٍة ُ�أخْ ِر َجتْ ِللن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر{[آل عم�ران� ]110:ألي�س الأمر بالمعروف والنهي
ْ��ر ِ
َت�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َع ُ
ع ��ن المنك ��ر �إطـارًا وا�سعًا جداً جداً؟ ي�شم ��ل كل مجاالت الحياة ،ي�شمل كل المجاالت:
ونح ��ن نتج ��ه �إلى الإن�سان لنبنيه ،كيف نربي ��ه ،كيف نثقفه ،كيف نعلمه ،كيف ن�صنعه،
وف َو َت ْن َه�� ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر
��رونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وي�شم ��ل كل مج ��االت الحي ��اة ،ونحن نبنيها } َت�أْ ُم ُ
الل{[آل عمران� ]110:إذاً الم�س�ألة لي�ست م�س�ألة ت�سلط ،بل م�س�ألة هداية ،اهلل
َو ُت�ؤْ ِمنُونَ ِب هَّ ِ
ي�صف نف�سه بهذا.
�ألي� ��س اهلل �سبحان ��ه وتعالى وهو يهدينا وير�شدنا داخ ��ل كتابه الكريم ي�صف نف�سه
بالرحمة� ،أم �أنه ي�صدر �إر�شاداته ب�شكل قوانين ب�شكل مر�سوم ملكي� ،أو قرار من رئا�سة
الجمهورية( :مادة اثنين يعمل به من تاريخ �صدوره ،وين�شر في الجريدة الر�سمية)؟
نز ُ
يل
ْ��م هَّ ِ
يم • ح��م • َت ِ
الل ال َّر ْح َم ِ
��ن ال َّر ِح ِ
�ألي� ��س ي�ص ��در هكـ ��ذا� ،أم �أن ��ه يق ��ولِ } :ب�س ِ
نز ٌ
يم{
��اب مِنَ هَّ ِ
يم{[غافرَ } ]1،2:ت ِ
الل ا ْل َع ِز ِ
ا ْل ِك َت ِ
يل مِ��نَ ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
يز ا ْل َع ِل ِ
ُ
هَّ
ال�س َ
�لا ِم{
ْ��دي ِب ِ
َّا�س{[البق�رةَ } ]185:يه ِ
}هُ ��دَ ًى ِللن ِ
��ه الل َم ِ
��ن ا َّت َبـ�� َع ِر�ضْ�� َوا َنهُ ُ�س�� ُب َـل َّ
[المائدةَ } ]16:و َما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك ِ�إ َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َع مَالِنيَ{[األنبياء]107:؟
[فصلت]2:
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ما هذا؟ منطق ماذا؟ منطق ولي ،ال ينظر �إليك نظرة ت�سلط وتجبُّر وهيمنة على
النح ��و ال ��ذي تفهمه �أنت من خالل عالقت ��ك برئي�س �أو بملك من زعماء الدنيا ،لي�س
عل ��ى ه ��ذا النح ��و� .ألي�س اهلل هو من يعر�ض كي ��ف يح�سن �إلينا؟ } َو َم��ا ِب ُكم ِمن ِن ْع َم ٍة
اط َن ًة{[لقمان� ]20:ألي�س هو من
اه َر ًة َو َب ِ
الل{[النحلَ } ]53:و�أَ�سْ�� َب َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َمهُ َظ ِ
َفمِنَ هَّ ِ
ُيدَللن ��ا وي�سي ��ر بنا على نحو معين؛ لننطلق ف ��ي ال�سير على �صراطه الم�ستقيم؟ وهو
يلفن ��ا برحم ��ة وبرفق ولينَ ،ه ُل ّم �إلى هنا �إلى ال�ص ��راط الم�ستقيم ،تكاد  -و�أنت تت�أمل
 �أن تن�س ��ى �أن اهلل يتعام ��ل مع ��ك كملك على النحو ال ��ذي �أنت تفهم من خالل تعاملزعماء الدنيا معك.
(ول ��يّ ) يرع ��اك ،يد ِّب ��ر �أم ��رك ،يهمه �أم ��رك ،يحر�ص علي ��ك ،يرحم ��ك ،يرفق بك،
ال يري ��د �أن ت�ض ��ل ،ال يري ��د �أن ت�شق ��ى } َو َم��ا هَّ ُ
الل ُي ِريدُ ُظ ْل ًم��ا ِل ْل َع مَ
الِنيَ{[آل عم�ران]108:
وهكذا كان ر�سوله (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) وهكذا العالقة مع ر�سوله ،وهكذا
العالقة مع علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم .
�إذاً ف َعل ��يٌّ واليتن ��ا لـ ��ه �أن ننظر �إلي ��ه كولي �أمرنا ،ما هو �أمرن ��ا؟ مهامنا في الحياة،
(((
مهامنا ونحن نربِّي �أنف�سنا ونر�شدها لنـزكيها»،
�أهمية والية الأمر التي قدمت في هذا اليوم
�أهمية والية الأمر في الإ�سالم �أنها ت�شكل �ضمانة ال�ستقامة الدين ،وحيوية الدين،
مت ��ى م ��ا كان الدين قائمًا ،والدين ح ًيّا ،تكون الأمة قائمة وحية ،الأمة مربوطة بهذا
الدين� .إذًا فهي ق�ضية هامة ج ًدّا ،لي�ست ق�ضية ب�سيطة يمكن التهاون بها� ،إذا لم تكن
قائمة ت�ستغل الكثير من ت�شـريعات الدين ا�ستغاللاً �سيئًا بما فيها الم�ساجد ،بما فيها
ال�ص�ل�اة ،بم ��ا فيها مناب ��ر الم�ساجد ،بما فيها الحج ،بما فيها ال ��زكاة ،بما فيها منطق
القر�آن ،تقديم القر�آن نف�سه ،فهي ت�شكل �ضمانة �ضرورية ج ًدّا ج ًدّا ال�ستقامة الدين.
والي ��ة الأم ��ر ت�شكل �ضمان ��ة� ،ضمانة دائم ��ة ،ا�ستقامة للدين ،فت�صب ��ح ال�صالة لها
فاعليتها ،الم�ساجد لها فاعليتها ،منابرها لها فاعليتها ،الحج له فاعليته ،الزكاة لها
فاعليته ��ا ،الق ��ر�آن له حيويته ،وهك ��ذا� ،إذا ما هناك �شيء يموت الدين ،وتموت الأمة..
((( المائدة الدر�س الثالث لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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له ��ذا ن ��رى الأم ��ة ميتة� ،سبع ��ة وخم�سين زعيمًا ،وملي ��ار و�أكثر م ��ن خم�سمائة مليون
م�سلم كلهم ميتون.
حدي ��ث الوالي ��ة ،و�أحاديث �أخرى متواترة عن ر�س ��ول اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه) ه ��و الكفيل بتح�صين هذه الأمة حتى ال تقب ��ل وال تخنع لأولئك الذين يريدون
�أن يفر�ضوا عليها والية �أمرهم ،وهم اليهود الأمريكيون وال�صهاينة.
ولذلك كانت لهجة الآية وا�ضحةَ } :و ِ�إن مَّْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ { �إن لم تبلغ
م ��ا �أن ��زل �إليك م ��ن ربك فك�أنك لم تعمل �شي ًئ ��ا ،فك�أنك لم تبلغ �شي ًئ ��ا� ،ألي�س هذا يدل
على �أنها ق�ضية هامة ج ًدّا؟.
معن ��اه �أن م ��ا بلغت ��ه يفرغ م ��ن معناه فك�أن ��ه ال معنى له ،ه ��ذا يعن ��ي� :أن والية �أمر
الأم ��ة ـ عل ��ى �أ�سا�س الق ��ر�آن الكريم ـ ت�شكل �ضمانة �أ�سا�سية لم�سي ��رة الدين ،وا�ستقامة
الدين ،ا�ستقامة الدين ،وا�ستقامة الحياة كلها.
�إيماننا بوالية اهلل هو من�سجم مع عدل اهلل وحكمته
ورحمته
�إيماننا بوالية اهلل هو من�سجم مع عدل اهلل وحكمته ورحمته ولذلك ي�ؤكد ال�سيد
ح�سين (ر�ضوان اهلل عليه) في (�أمر الوالية):
ب�أن من ال يعلنون ما �أعلنه الر�سول في هذا اليوم هم من ي َِ�صمُون اهلل في حكمته،
وفي عدله ،وفي رحمته ،هم من ي�ضيفون النق�ص �إلى اهلل.
كي ��ف يجوز عل ��ى اهلل �سبحانه وتعالى ،الذي �سمى نف�س ��ه بالحكيم ،العليم ،العدل،
ال ��ذي �سم ��ى نف�س ��ه بالرحمن الرحي ��م� ،أن ي�أتي لينظ ��م �ش�ؤون كل �أ�س ��رة ،لينظم حتى
المواريث ،ثم ال ينظم �ش�أن الأمة ،ويترك الأمة دون �أن ينظم �أمرها!.
ه ��ل يج ��وز عل ��ى اهلل؟ هذا ال يجوز عل ��ى اهلل ،لكن الآخرين ج ��وزوه على اهلل ،ولما
جوزوا على اهلل �أن يكون �أهمل �ش�أن الأمة ر�أينا ع�شرات الخلفاء ،والر�ؤ�ساء ،والزعماء
الذين هم بعيدون عن الإ�سالم يتقافزون على حكم الم�سلمين ،وعلى �أكتاف الم�سلمين
جيلاً بعد جيل.
ه ��ل يج ��وز على اهلل �أن يهمل �أم ��ر الأمة؛ ليف�سح المجال لأولئك الذين ال يدينون
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بدينه ،وال يخ�شونه ،وال يخ�شون اليوم الآخر ،هل يجوز على اهلل �أن يترك �ش�أن الأمة؟
ال يجوز.
ويقول في حديث الوالية:
ولذل ��ك نحن نقول ونعتق ��د� :إن الإ�سالم دين ودولة ،ومن اهلل جاء الإ�سالم هكذا:
نظ ��ام �شام ��ل للحياة كلها ،ال يمكن �أن يغفل جان ًب ��ا من جوانبها ،وال �أن يف�سح وال قيد
�أنملة لل�ضالين والم�ضلين ،والظالمين� ،أن يتحكموا على رقاب الأمة.
�إنه دين اهلل الحكيم ،الذي نزله الحكيم ،على ر�سوله الحكيم ،دين عظيم ،من �إله
عظي ��م ،ن ��زل على ر�سول عظيم؛ لين�ش�أ �أمة عظيمة ،ال مجال فيها له�ؤالء ال�ضعاف ،ال
مجال فيها له�ؤالء الأقزام ،الذين وجدناهم �أقزامًا �أمام اليهود.
�ألي� ��س خزيًا علينا نح ��ن الم�سلمين �أن نرى زعماءنا ،وهم �أكثر من خم�سين زعيمًا
كله ��م يقف ��ون راكعين مط�أطئين ر�ؤو�سهم �أمام اليهود؟ هل هذا هو الإ�سالم؟ ال يجوز
�أن يك ��ون ه ��ذا م ��ن الإ�س�ل�ام ،وال عالق ��ة له ��ذا الموق ��ف بالإ�س�ل�ام ،وال �شرعي ��ة لهذه
(((
النوعية �أبدًا في الإ�سالم.
�إيماننا بمبد�أ الوالية هو �إيمان بكمال الدين و�شموليته
�إن �إيمانن ��ا بوالي ��ة اهلل� ،إيمانن ��ا بمب ��د�أ الوالي ��ة كما قدمه اهلل في الق ��ر�آن الكريم،
وكم ��ا �أعلن ��ه الر�سول في مثل هذا اليوم على الم�سلمين� ،إيماننا بهذا هو �إيمان بكمال
الدي ��ن� ،إيم ��ان منا ب�أن دين اهلل كامل� ،أن الإ�سالم دي ��ن ودولة� ،أن الإ�سالم نظام كامل
��م ِدي َن ُك ْم َو�أَ مْ َ
تمْ��تُ َع َل ْي ُك ْم
للحي ��اة ،الإ�س�ل�ام ال ��ذي ق ��ال اهلل عنه} :ا ْل َي�� ْو َم �أَ ْك َملْتُ َل ُك ْ
ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض��يتُ َل ُك ُم الإِ�س َ
ْ�لا َم{[المائدة .]3:هذا الإ�سالم هو كامل ،من كماله �أن ي�شمل
كل جوانب الحياة بالن�سبة للإن�سان �سوا ًء ال�ش�ؤون ال�سيا�سية� ،أو ال�ش�ؤون االجتماعية،
ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة ،كل �ش�ؤون الإن�سان؛ لأن هذا الدين بحقيقته بجوهره هو نظام
ي�سير عليه الإن�سان ،نظام لحياة الإن�سان ،و�شمل كل جوانب حياة الإن�سان.
فنح ��ن � -أيه ��ا الإخ ��وة � -إيماننا بثقافة الوالي ��ة ،و�إيماننا بمب ��د�أ الوالية هو �إيمان
بكم ��ال الدي ��ن ،و�أن الدين لي�س بناق�ص ،من يجعلون �أم ��ر الدولة في الإ�سالم ق�ضية
((( حديث الوالية لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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غائب ��ة ل ��م يحدد فيها الإ�سالم منهجً ا ولم ترتبط باهلل هم ي�ضيفون النق�ص �إلى اهلل،
ونق�صا خطيرًا ج ًدّا ،يترتب عليه �ضياع �ش�ؤون النا�س ،ويترتب
يجعلون في دينه ثلمة ً
عليه �ألاّ يقوم الدين(((.
ثم �إنه ال يمكن �أبدًا �أن نقول ب�أن الإ�سالم دين �شامل ونظام �شامل للحياة �إذا ن�سبنا
�إلي ��ه �أن ��ه لم ينظ ��م م�س�ألة الدولة ،لم ينظ ��م م�س�ألة الخالفة ،لم ينظ ��م م�س�ألة قيادة
الأمة ،ال يمكن �أن نقول �إنه نظام �شامل للحياة �إطالقًا.
الإيمان بمبد�أ الوالية ق�ضية يرتبط بها الن�صر
م ��ن جعل ��وا الم�س�ألة �أم� �رًا موكولاً �إل ��ى النا�س� ،إل ��ى اختيارهم �إل ��ى مزاجاتهم �إلى
�أهوائهم ،كيف كانت النتيجة؟ ابتعادًا عن اهلل ،وبالتالي ابتعادًا عن الن�صر ،ابتعادًا عن
الغلبة ،ف�سببوا نكبات كبيرة للأمة.
التول ��ي هلل ال ��ذي ه ��و قائ ٌم عل ��ى �أ�سا�س �إيم ��ان ،وثق ��ة ،وم�س�ؤولية ،وجه ��اد ،وعمل،
وطاعة ،وت�صديق ،وثق ًة قوي ًة باهلل �سبحانه وتعالى.
التول ��ي للر�س ��ول اقت ��دا ًء ب ��ه ،تم�س� �كًا به� ،سي� �رًا عل ��ى هديه ،تم�س� �كًا بنهج ��ه ،تول ًيّا
للإمام علي  -عليه ال�سالم  -كرم ٍز للأمة بعد نبيها ،ووليٍّ لها من عند اهلل بعد نبيها
 �صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه  -هذا هو ما يفي ��د الأمة وي�ضمن لها م ��ن اهلل الن�صروالت�أيي ��د والع ��زة وفق هذا الوعد الإلهي الذي ال يتخلف �أبدًا لأن اهلل ال يخلف وعده،
وال يبدل قوله وهو جل �ش�أنه هكذا قال } َو َم ْن َي َت َو َّل هَّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا َف ِ�إ َّن
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {.
ِحزْ َب هَّ ِ
والية الإمام علي تح�صن الأمة من تولي اليهود والن�صارى
يقول ال�سيد ح�سين  -ر�ضوان اهلل عليه  -في (�سورة المائدة الدر�س الأول):
«عندم ��ا تالح ��ظ الآي ��ات م ��ن �أولها م ��ن قول ��ه تعالىَ }:يا �أَ ُّي َه��ا ا َّل ِذي��نَ �آ َمنُو ْا َ
ال

َتت َِّخ ُ
�ض َو َمن َي َت َو َّل ُه��م ِّمن ُك ْم َف ِ�إنَّهُ
��ذو ْا ا ْل َي ُهو َد َوالن ََّ�ص��ا َرى َ�أ ْو ِل َياء َب ْع ُ�ض�� ُه ْم �أَ ْو ِل َياء َب ْع ٍ
َ
ُ
ِم ْن ُه ْم �إِنَّ اهلل َ
الظالمِ ِنيَ{ �إلى قوله تعالى�} :إِ مَّ َ
ال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
نا َو ِل ُّي ُك ُم اهلل َو َر ُ�سو ُلهُ
((( خطاب يوم الوالية 1429هـ لل�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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ال�ص َ
�لا َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ {
َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ

[المائدة 51:ـ ]55

الح ��ظ الرب ��ط المهم ،الربط ال�شديد بين ق�ضية والية الإمام علي عليه ال�سالم في
مقام ،وبين الت�أهيل للأمة في مواجهة اليهود والن�صارى ،مواجهة اليهود والن�صارى
ف ��ي مي ��دان المواجه ��ة ،وتح�صين القلوب �أي�ض� �اً من �أن ي�صيبها مر� � ٌ�ض فت�صبح ممن
تتولى اليهود والن�صارى� ،أو ترتد بعد �إيمانها ،فقال هناكَ } :ف رَ َ
تى ا َّل ِذينَ يِف ُق ُلو ِب ِهم
َّم َر ٌ�ض ُي َ�سا ِر ُعونَ ِفي ِه ْم{[المائدة.]52:
ال عندم ��ا تملأ القلب
�إذاً فوالي ��ة اهلل ور�سول ��ه والإم ��ام علي ب ��ن �أبي طالب هي فع ً
ُح�ص ��ن القل ��ب م ��ن �أن ينف ��ذ �إلي ��ه �أي ذرة م ��ن وال ٍء لليه ��ود
�ستمل� ��ؤه �إيمان� �اً واعي� �اً� ،ست ِّ
ُح�ص ��ن الإن�س ��ان نف�سه م ��ن يحمل هذا
والن�ص ��ارى �أو لأولي ��اء اليه ��ود والن�ص ��ارى� ،ست ِّ
القل ��ب م ��ن �أن ي�صب ��ح مرت ��داً ع ��ن دين ��ه� ،ستح�صن ��ه �أي�ضاً م ��ن �أن ي�صبح طائع� �اً لأهل
الكت ��اب ،لفري ��ق م ��ن �أهل الكتاب كما ف ��ي الآية الأخرى في �س ��ورة (�آل عمران) فيرتد
بعد �إيمانه كافراً.
�إذاً ه ��ي مهم ��ة جداً ،مهمة جداً في المقامين :في مقام الحفاظ على نف�سي بعيداً
ع ��ن ه ��ذه الخط ��ورة العظيم ��ة ،وفي مق ��ام ت�أهيل نف�س ��ي ل�ضرب م�ص ��در ذلك الخطر
العظيم.
تولي الإمام علي مفتاح الهداية بالقر�آن
نح ��ن �شيع ��ة عل ��ي (عليه ال�سالم) هل وجدن ��ا �أنف�سنا في يوم م ��ن الأيام محرجين
�أم ��ام �آي ��ة قر�آنية؟ �أو وجدنا �أنف�سنا محرجي ��ن �أمام حديث قاله الر�سول (�صلوات اهلل
عليه وعلى �آله)؟ ال ،لماذا؟ لأننا تولينا من هو من�سجم مع القر�آن ،قال عنه الر�سول
(�صلوات اهلل عليه وعلى �آله)« :علي مع القر�آن والقر�آن مع علي».
عندم ��ا تتول ��ى علي� �اً ف�إن تول ��ي علياً هو مفت ��اح لأب ��واب الهداية بالق ��ر�آن ،و�ستجد
نف�س ��ك ال ت�صط ��دم م ��ع �آي ��ة قر�آني ��ة ،لك ��ن الآخري ��ن هم م ��ن يتقاف ��زون عل ��ى الآيات
القر�آني ��ة! ه ��ذه ،ال؛ لأنها تم� ��س بمقام فالن! هذه الآية و�إن كان ��ت فيها لهجة قا�سية
ي�سمونه ��ا عتاب� �اً رقيق� �اً ،وعتابا لطيفاً؛ لأنها تم�س بمقام ف�ل�ان ،ومقام فالن� ،أو مقام
ال�صحابة الأجالء! وهكذا.
68

ةيالولا ثيدحل يخيراتلاو يدئاقعلاو يفاقثلا دعبلا

�������������������������������������������������

م ��ا �أ�س ��و�أ الإن�س ��ان عندم ��ا يعتق ��د با�سم الإ�س�ل�ام عقي ��دة تجعله غي ��ر من�سجم مع
الق ��ر�آن ،تجعل ��ه مرتاباً في نف�سه �أمام القر�آن ،والق ��ر�آن هو الذي يقول اهلل عنهَ } :
ال
يه{[البقرة ]2ف�أي عقيدة تن�سجم معه هي العقيدة التي ال ريب فيها(((.
َر ْي َب ِف ِ
التولي للإمام علي هو بوابة التولي هلل ولر�سوله
فالإم ��ام علي(علي ��ه ال�سالم) ه ��و حامل القيم الإيمانية الت ��ي ت�ؤهله لقيادة الأمة،
و�أن يك ��ون ه ��و حلقة الو�صل الأمينة والوثيق ��ة والتامة للأمة بنبيها (�صلى اهلل عليه
وعلى �آله و�سلم).
فالأم ��ة اختلف ��ت بع ��د نبيه ��ا �أ�ش ��د االختالف ،و�أم ��ام ت�ش ُّع ��ب الطرق وتع ��دد ال�سبل
واختالف الم�سالك؛ ف�إن االمتداد الأ�صيل والنقي والتام للنهج المحمدي والمو�صل
«علي
ٌّ
�إلي ��ه ه ��و علي(عليه ال�سالم) كما قال ر�سول اهلل(�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آله):
«علي مع الحق
ٌّ
م��ع الق��ر�آن والقر�آن مع علي» وكم ��ا قال(�صلى اهلل عليه وعلى �آل ��ه):
والح��ق م��ع عل��ي» وكم ��ا قال(�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه)« :يا عمار �إذا �س��لك النا�س
علي واديًا فا�سلك وادي علي».
واديًا و�سلك ٌّ
ونحن في هذه الم�سيرة نحن ننطلق هذا المنطلق ،ن�سلك وادي علي الذي يو�صلنا
ويربطن ��ا بالنه ��ج المحم ��دي �إلى ال�صراط الم�ستقيم ،وذلك م ��ا نطمئن �إليه ونثق به
ونحن منه على يقين.
ُبغ�ض��ك �إال
ويقول(�صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه و�سل ��م)« :ي��ا علي ال يُحب��ك �إال م�ؤمن ،وال ي ُ
مناف��ق» ف ��ي ه ��ذا الم�س ��ار الإيماني وه ��ذا الم�سلك ال ��ذي هو م�سل ��كٌ م�ؤك ��د ينطلق فيه
الإن�س ��ان عل ��ى ب ّين� � ٍة وب�صير ٍة وه ��دىً بكل وثوق؛ لي�ص ��ل بك فعال �إل ��ى المنهج المحمدي
الأ�صيل.
والإم ��ام علي(علي ��ه ال�س�ل�ام) ه ��و الأكم ��ل والأرق ��ى بكم ��ال �إيمان ��ه وقيم ��ه لقيادة
الأم ��ة حاذ ًي ��ا به ��ا ح ��ذو نبيها ،ولدي ��ه الم�ؤهالت الالزم ��ة� ،إيمان عظيم ب ��اهلل؛ ولهذا
قدمت ��ه الآي ��ة المبارك ��ة ب�أول �صفة م ��ن �صفاته وه ��ي ال�صفة الإيمانية }�إِ مَّ َ
ن��ا َو ِل ُّي ُك ُم
ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آ َمنُ��واْ{ �إيمان عظيم ب ��اهلل على �أرقى درج ��ات الإيمان ،ي�ؤهله
((( خطاب �أمر الوالية لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
69

ةيالولا ثيدحل يخيراتلاو يدئاقعلاو يفاقثلا دعبلا

�������������������������������������������������

لأن يك ��ون ف ��ي م�ست ��وى الم�س�ؤولي ��ة الكبيرة والعظيم ��ة ،رحم ٌة عظيم ��ة بالأمة ،لي�س
متجب� �رًا وال طاغ ًي ��ا وال مُتع�سّ ًف ��ا وال ظال ًم ��ا ،رحمة عظيمة بالأم ��ة ،وا�ستيعاب عظيم
لهدى اهلل ولمنهج اهلل ،وعلم كبير به؛ فهو الأذن الواعية ،وهو باب مدينة علم ر�سول
اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله).
فتولين ��ا للإم ��ام علي(علي ��ه ال�س�ل�ام) يمث ��ل حلق ��ة و�صل وامت ��دادًا لوالي ��ة النبي
وامتدادًا لم�شروعه العظيم ،ومج�سدًا لقيم الإ�سالم وارتباط الأمة به ارتباط بم�سار
الهداية الذي يو�صلك �إلى الر�سول ومن الر�سول �إلى اهلل ،وت�أثر الأمة به له مردوده
التربوي العظيم في عزمها وفي همتها وفي ا�ست�شعارها للم�س�ؤولية ،وفي تفانيها في
�سبيل اهلل ،وفي مواجهتها للتحديات ،وفي �سائر الأمور التربوية.
ثم هو النموذج الأرقى والأ�سمى والأكمل الذي يجب �أن تتطلع الأمة �إليه لمعرفة
المعايي ��ر والم�ؤه�ل�ات لقيادته ��ا الت ��ي يمك ��ن �أن تقوده ��ا ف ��ي م�س ��ار الوالي ��ة الإلهية،
فوالي ��ة �أم ��ر الأم ��ة وموقع قيادة الأم ��ة هو من الأ�سا�سي ��ات في �إطار الوالي ��ة الإلهية
الت ��ي تحق ��ق للأم ��ة ارتباطها به ��ا وفوزها بمكا�سبه ��ا ،هذا هو مبد�ؤُنا ،ه ��ذا هو فهمنا
لتلك الن�صو�ص من كتاب اهلل ومن بالغ الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله)(((.
لن ترفع الأمة ر�أ�سها حتى ترفع يد ر�سول اهلل ويد علي
ه ��ل تعتق ��د �أن التولي ق�ضية �سهلة؟ القر�آن الكريم خاطب اليهود الذين كانوا في
زمن الر�سول (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) وهم من لم يقتلوا الأنبياء ال�سابقين،
ه ��م �أنف�سه ��م الموجودون ل ��م يعي�شوا فت ��رات طويلة حتى يكونوا ه ��م ممن �شارك في
قت ��ل الأنبي ��اء ال�سابقين ،خاطبه ��م القر�آن على �أنه ��م يقتلون الأنبي ��اء بغير حق ُ
}ق ْل
الل ِمن َقب ُ
ْ��ل �إِن ُكن ُتم ُم ْ�ؤ ِم ِننيَ{[البق�رة� ]91:ألم يخاطبهم هكذا؟
اء هَّ ِ
َف ِل َ
��م َت ْق ُت ُل��ونَ �أَن ِب َي َ
لم ��اذا �أ�صب ��ح ه�ؤالء الذين عا�شوا في زمن الر�سول (�صل ��ى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم)
يُخاطَ بون ب�أنهم قتلوا الأنبياء؟ وكم بين ذلك اليهودي الذي في زمن الر�سول (�صلى
اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) في زمن تنزل القر�آن ،وبين �أولئك اليهود ال�سابقين الذين
قتلوا الأنبياء قبل مئات ال�سنين؟ �ألي�س الفارق مئات ال�سنين؟ ما الذي جعله يُخاطَ ب
((( خطاب يوم الغدير 1434هـ لل�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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ب�أن ��ه َقت ��ل قتل؟ لأنه تولّى �أولئك وعدّهم ال�سلف ال�صالح له ،فتوالهم .ف�أ�صبح حكمه
حكمهم؛ فقيل له� :أنت قاتل.
وهك ��ذا الذي ��ن يهتفون الآن ب�أنهم يتولون ال�سل ��ف ال�صالح ممن قتل علياً وفاطمة
والح�س ��ن والح�سي ��ن (عليهم ال�س�ل�ام) فاطمة نف�سها قُتل ��ت َكمَداً ،قُتل ��ت َكمَداً وقهراً
وه ��ي ت ��رى ه ��ذا الدِّين ُيعْ�صَ فُ به من �أول يوم بعد وف ��اة والدها ر�سول اهلل (�صلى اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سلم) لم َتب ِْك على ( َفدَك) فدك ق�ضية ت�ؤلمه ��ا لكن لم َتبْكِ عليها،
ولم تمت َكمَداً على فدك� ،إنما ماتت َكمَداً على هذه الأمة.
�إلى �أن يقول:
ر�س ��ول اهلل (�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سل ��م) ف ��ي كل حركة م ��ن حركاته يعطي
م�ؤ�ش ��ر هداي ��ة للأمة ،عندما يرفع يده ويد علي ماذا يعن ��ي؟ رفعة الأمة .فوق �أقتاب
الإب ��ل� ،أل ��م تُجْ َم� � ْع ل ��ه �أقت ��ابُ الإبل؟ �أنتم يا رع ��اة الإبل يمك ��ن �أن تكونوا �أرف ��ع �أمة �إذا
رفعت ��م هاتي ��ن اليدي ��ن� ،أل ��م يك ��ن العرب هم رع ��اة الإبل ،ه ��م رجال ال�صح ��راء؟ وكان
االجتماع للغدير في ال�صحراء ،ومِ ن فوق �أقتاب الإبل تُرفع َي ُد ر�سول اهلل (�صلى اهلل
عليه وعلى �آله و�سلم) و َي ُد عليٍّ عليه ال�سالم وك�أنه يقول� :أنتم يا �أبنا ال�صحراء ،ويا
رع ��اة الإب ��ل ،يمكن �إذا رفعت ��م هاتين اليدي ��ن �أن ُت ْر َفعُوا ،وتكونوا �أنتم َم ��ن يرف ُع لوا َء
اهلل ،وكلم ��ة اهلل ف ��ي الأر�ض ،و َم ��ن تكون لكم ال�سيادة على الأم ��م .لكنهم تَخَ َّلوْا عنها؛
ف�أ�صبح ��وا وال حت ��ى رعاة �إبل� ،أ�صبحوا حتى ال يحمل ��ون ذلك الإباء الذي كان يحمله
الب ��دوي ال ��ذي يرعى الإبل ،لم يعودوا يحملون تلك ال�شهامة ،وتلك النفو�س الرفيعة
الت ��ي كان يحمله ��ا الب ��دوي ال ��ذي كان يرعى الإبل ،ف ��كان ي�أبى �أن يخ�ض ��ع لك�سرى �أو
لقي�صر ،وكان ي�أبى �أن يُظلم �أب�سط الظلم .هبطوا هبطوا حتى �أ�صبحوا مَن يُ�صَ فقون
(((
للظالم ،مَن ُي�ؤيِّدون الظالم ،مَن ُيعَنفون مَن يرف ُع ر�أ�سَ ه ب�إبا ٍء و�شرف!.
لماذا نقيم منا�سبة يوم الوالية؟
منا�سب ��ة ي ��وم الوالية وحديث الوالية الذي نقيمه كل عام ه ��ي منا�سبة لها عمقها
التاريخ ��ي والثقاف ��ي بال�ش ��كل ال ��ذي يجعلها �أهم منا�سب ��ة في حياة الأم ��ة الإ�سالمية
((( �آيات من �سورة �آل عمران  -الدر�س الرابع لل�سيد ح�سين.
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وهي الق�ضية التي تحتاجها الأمة في كل زمان ومكان وتمثل الحل والمخرج لها في
كل الع�صور والآلية التي على �أ�سا�سها يبنى واقع الأمة الإ�سالمية بناء قر�آن ًيّا يجعلها
�أم ��ة عظيم ��ة ق ��ادرة عل ��ى �أداء م�س�ؤوليته ��ا التي كلفت به ��ا وجاهزة لمواجه ��ة �أعدائها
ب ��كل �أنواعه ��م و�أ�صنافه ��م بعيدة عن ظل ��م الظالمي ��ن وهيمنة الم�ستكبري ��ن وطغيان
المت�سلطين.
يقول ال�سيد ح�سين -ر�ضوان اهلل عليه:-
«�إن جه ��ل الأم ��ة في ما�ضيه ��ا بوالية الأمر ،و�أهمية والية الأم ��ر هو الذي جعلها
�ضحي ��ة ل�سالطين الج ��ور ،و�إن الجهل الذي امتد من ذلك الزمن ،وفي هذا الحا�ضر
ه ��و نف�س ��ه ال ��ذي �سيجعله ��ا �ضحية لأن يمل ��ك تعيين والي ��ة �أمرها وتثقيفه ��ا بمعاني
والي ��ة الأم ��ر فيه ��ا ،وتعيي ��ن من َي ِل ��ي �أمرها ،ه ��م اليه ��ود ال�صهاينة م ��ن الأمريكيين
والإ�سرائيليين.
�إن الأم ��ة �أح ��وج ما تكون �إلى ثقافة �صحيحة بكل م ��ا تعنيه الكلمة ،ثقافة (حديث
الغدي ��ر) ثقاف ��ة (حدي ��ث الوالي ��ة) «�أيها النا���س �إن اهلل موالي و�أنا مول��ى الم�ؤمنين
�أول��ى بهم من �أنف�س��هم فمن كنت مواله فهذا علي مواله ،الله��م والِ من وااله ،وعا ِد من
عاداه ،وان�صر من ن�صره ،واخذل من خذله»� .إن هذا الحديث مع تلك الآية القر�آنية

تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة تح�صنها من الثقافة التي ُت َقدَّم �إليها لتكون قابلة لأن
(((
تُفر�ض عليها والية �أمْ رٍ يهودية».

الر�سول �أول من �سن االحتفال بالغدير
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
خا�ص ��ا و�أعلن
«هك ��ذا عم ��ل الر�س ��ول فنح ��ن نعمل كعمل ��ه ،رت ��ب للغدير احتف� �الاً ًّ
الوالي ��ة ف ��ي حفل خا�ص ،نح ��ن نحيي الذك ��رى �سنو ًيّا ،هو �أول من �س ��ن لنا االحتفال
بالغدي ��ر �س ��واء تف�س ��ر كيفما تف�سر ،نح ��ن الآن عندما نتحدث عن الغدي ��ر نقول ب�أنه
نف�س ��ه يك�ش ��ف لنا ك�شيعة ،يك�شف لنا ب�أن الم�س�ألة بالغ ��ة الأهمية و�أنها كما قال الإمام
اله ��ادي (علي ��ه ال�سالم) والية الإمام علي فر�ض على كل م�سلم ،فر�ض على كل م�سلم
((( حديث الوالية لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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وقال هذا القول كل علماء �آل الر�سول (اللهم �صل عليه وعلى �آله) هذا القول هو قول
كل العلماء من �آل الر�سول �أن والية الإمام علي فر�ض على كل م�سلم.
ول ��و �أن الأم ��ة ع ��ادت �إلى مثل هذا اليوم وم ��ا قدّم فيه الر�س ��ول (�صلوات اهلل عليه
أ�س�س مهم ٍة في والية �أمر الأمة لما ظلمت ولما تمكن
وعلى �آله) من بالغ مبين ومن � ٍ
المف�س ��دون والطامع ��ون والظلم ��ة والم�ستكبرون م ��ن الهيمنة عليه ��ا و�إذاللها ،ولكن
ته ��اون الأم ��ة بب�ل�اغ الر�سول في هذا الي ��وم والحلول الت ��ي قدمها جعله ��ا �أمة تعي�ش
حال ��ة رهيب ��ة من الظل ��م واال�ستبداد وبال�شكل ال ��ذي لم يح�صل لأي �أم ��ة �أخرى حتى
ظه ��رت ف ��ي الأخير �أمة عاجزة ع ��ن �أداء دورها في هداية الب�شري ��ة مفارقة لخيريتها
الت ��ي ت�ؤهله ��ا لتكون �أم ��ة جديرة بن�شر المعروف في كل بقعة م ��ن بقاع العالم وقادرة
على �إزالة المنكر من هذا الوجود.
فاجتماعن ��ا ف ��ي ه ��ذا الي ��وم و�إحيا�ؤنا له ��ذه المنا�سبة ه ��و تج�سيد واقت ��داء واتباع
الجتم ��اع تاريخي قبل �ألف و�أربعمائ ��ة عام ،اجتماع في ح�ضرة الر�سول الأكرم محمد
(�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله و�سلم) نعمل م ��ن خالل اجتماعاتنا ه ��ذه �أن يبقى �صدى
�صوت ر�سول اهلل ويبقى بالغه قائمًا عبر الأجيال ،يبقى ذلك البالغ الذي �أداه ر�سول
اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) من فوق �أقتاب الإبل والم�ؤمنون ي�سمعونه في حالة
كه ��ذه ،تح ��ت ح ��رارة ال�شم� ��س في غدير خ ��م ،في تلك البقع ��ة التي ُق ��دم فيها بالغ له
�أهميت ��ه الكبي ��رة ف ��ي الإ�س�ل�ام ،حت ��ى �إن اهلل قال للر�س ��ول (�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله
نز َل �إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك َو�إِن ْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ {[المائدة.]67:
و�سلم)َ } :بلِّغْ َما �أُ ِ
فاجتماعن ��ا وحر�صن ��ا عل ��ى �أن يبق ��ى �صوت الر�س ��ول وبالغه وكلمات ��ه النيرة التي
حمل ��ت �إل ��ى �أمته م�ضمو ًن ��ا مهـ ًمّا وقاعدة هام ��ة و�أ�سا�سً ا ها ًّما ف ��ي الدين يترتب عليه
م�صير هذه الأمة ،وهو مو�ضوع الوالية».
ويقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه في خطاب(�أمر الوالية)منتقدًا من يخفون
عن الم�سلمين مثل هذا الحدث:
«فنح ��ن عندم ��ا نحيي ه ��ذه الذكرى؛ لأن هناك  -وكما قلن ��ا �أكثر من مرة  -وكل
م ��ن يراق ��ب الأح ��داث منك ��م ،وكل م ��ن يراق ��ب ما يعمل ��ه حتى م ��ن ي�سم ��ون �أنف�سهم
دع ��اة للإ�س�ل�ام ،هل يتحدثون عن ه ��ذه الحادثة؟ ما �أكثر الجامع ��ات الإ�سالمية! ما
�أكث ��ر المراكز الإ�سالمي ��ة! ما �أكثر الدعاة بذقونهم الطويل ��ة ،وثيابهم الق�صيرة! ما
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�أكث ��ر م ��ن يتحدثون با�سم الإ�سالم ،وخدمة ال�سن ��ة! .هل �سمعتموهم مرة من المرات
يتحدثون عن يوم الغدير؟! ال.
�إن ي ��وم الغدي ��ر ه ��م ي�شه ��دون ب�أن ��ه حادث ��ة ال �ش ��ك فيها ،ق�ضي ��ة متوات ��رة ،ق�ضية
م�سلَّمة ،ال �أحد ي�شك من الم�سلمين ب�أنها حدثت ،وفي �أن الر�سول (�صلوات اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه) ق ��ال ف ��ي ذلك الي ��وم على م ��ر�أى وم�سمع م ��ن الحجاج الذي ��ن حجوا معه
ف ��ي تل ��ك ال�سنة« :من كنت مواله فهذا علي م��واله اللهم والِ من وااله وعاد من عاداه
وان�صر من ن�صره واخذل من خذله».
دع ��اة �سن ��ة ر�س ��ول اهلل! �ألي�س ه ��ذا من ال�سن ��ة؟ من يت�شدق ��ون دائمًا ب�أنه ��م �أن�صار
لل�سن ��ة ،ودع ��اة لل�سنة ،نقول لهم :هن ��اك حديثان مهمَّان ،يرتبط بهم ��ا م�صير الأمة،
م�ستقبل الأمة ،ال تتحدثون عنهما ،وهما من الأحاديث ،ال�صحيحة ،المتواترة ،التي
ال �ش ��ك فيها ،ف ��ي مراجعكم الحديثي ��ة ،ال تتحدثون عنهما! ونح ��ن نراكم تتحدثون
عن �أحاديث �ضعيفة وباطلة ،تتحدثون عنها كثيرًا.
هل هذا هو �أ�سلوب من ي�سمون �أنف�سهم �أهل ال�سنة؟ �أو �أن�صارًا لل�سنة؟ ال� ،إن �أن�صار
ال�سن ��ة ه ��م من ين�ص ��رون ر�سول اهلل (�صل ��وات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) ،ويقفون مواقفه،
ويعمل ��ون عل ��ى �أن يمتد بالغه في الأمة جيلاً بعد جيل ،كما نحن في هذا اليوم ب�إذن
اهلل وبم�شيئة اهلل نقول �إننا نبلغ عن ر�سول اهلل � -صلوات اهلل عليه وعلى �آله.»-
ويقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
«�إن ثقاف ��ة الغدي ��ر مثلم ��ا نحتاج �إليها في ه ��ذا الع�صر في مواجه ��ة ثقافة والية
اليه ��ود والن�ص ��ارى وهيمنته ��م وت�سلطه ��م وطغيانهم نحت ��اج �إليها في ه ��ذه المرحلة
م ��ن تاري ��خ �أمتن ��ا في مو�ض ��وع ذي �أهمية ق�ص ��وى� ،إن �أمتن ��ا � -أيها الإخ ��وة الم�ؤمنون
 تعي� ��ش ف ��ي ه ��ذا الع�ص ��ر ف ��ي ح ��ال هزيم ��ة وانك�س ��ار و�سق ��وط ،فكثي ��ر م ��ن �أقطارناالإ�سالمية �سقطت تحت هيمنة اليهود والن�صارى ،و�أمتنا تالقي من الإذالل والقهر
والقت ��ل واال�ضطهاد واحتالل الأر�ض ونهب الثروة وانتهاك العر�ض ،ودو�س الكرامة،
والهيمنة على كل �ش�ؤونها على م�ستوى لم ي�سبق له مثيل.
�إذًا �أمتن ��ا تحت ��اج �إلى م�شروع انت�صار� ،أمتنا بحاجة �إلى �أن تعرف ما الذي يخرجها
من حالة الذل �إلى حالة العز؟ ما الذي يخرجها من حالة الهزيمة �إلى حالة الن�صر؟
م ��ا ال ��ذي يخرجها من حال ��ة ال�شتات والفرقة وال�شقاء �إلى حال ��ة الوحدة واالجتماع،
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�إلى حالة العزة والقوة؟ هذا �شيء تحتاج �إليه �أمتنا ،لكن الطريق وا�ضح ،وبالغ ر�سول
اهلل (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) بيِّن ،و�آيات اهلل �ساطعة وا�ضحة بينة.
�إن اهلل ج ��ل �ش�أن ��ه ر�سم طريق الع ��ز التي �إن �سارت فيها الأمة �ستكون �أمة منت�صرة،
أي�ضا لأن
وتك ��ون �أم ��ة قوي ��ة� ،أمة تك�س ��ب من والئها عز ًم ��ا من عزيمة عل ��ي ،وتك�س ��ب � ً
تحمل بنادقها و�أ�سلحتها ب�أ�سً ا من ذي الفقار.
ف ��اهلل ج ��ل �ش�أنه عندم ��ا قدم لنا مو�ضوع الوالي ��ة ،ربط به الن�ص ��ر� ،إذًا هو مو�ضوع
يرتب ��ط ب ��ه م�صير هذه الأم ��ة ،م�صير هذه الأمة� ،إنْ ن�صرًا �أو هزيمة� ،أو ع ًزّا �أو ذلاًّ � ،أو
خيب ��ة و�شق ��ا ًء �أو ع� � ًزّا و�سعادة ،م�صير هذه الأمة يرتب ��ط بمو�ضوع الوالية� ،إن اهلل جل
نا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
�ش�أنه عندما قال�} :إِ مَّ َ
ال�ص َال َة
الل َو َر ُ�س��و ُلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ َو َمن َي َت َو َّل هّ َ
الل
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا َف�إِنَّ ِحزْ َب هّ ِ
هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {[المائدة ]56-55 :هم الغالبون.

الذي ��ن ي�ستجيب ��ون هلل في�سي ��رون ف ��ي طري ��ق الوالية ،ي�ؤمن ��ون بواليت ��ه ،ي�ؤمنون
بوالي ��ة ر�سول ��ه ،ي�ؤمن ��ون بوالي ��ة الإم ��ام عل ��ي (علي ��ه ال�س�ل�ام) ،ث ��م يبق ��ى مو�ض ��وع
الوالي ��ة عب ��ر الأجيال عل ��ى �أ�سا�س هذا االمتداد ،الذين ي�سي ��رون في هذا الطريق هم
المنت�ص ��رون حي ��ن تنه ��زم الأمة ،هم الغالب ��ون حين تُغلب الأمة ،ه ��م القاهرون حين
(((
تُقهر الأمة».
ويقول:
«منا�سب ��ة الغدي ��ر بثقافته ��ا تج ��اه م�س�أل ��ة الوالي ��ة ،ه ��ذه المنا�سب ��ة الت ��ي تدفعنا
االتج ��اه ال�صحي ��ح ،ثقاف ��ة الق ��ر�آن الكريم �أن نتول ��ى اهلل� ،أن نتولى ر�سول ��ه� ،أن نتولى
الذي ��ن �آمن ��وا هذا االتج ��اه ال�صحيح الذي ين�سجم مع انتمائن ��ا للإ�سالم ،ين�سجم مع
الق ��ر�آن الكري ��م ،ين�سجم مع هويتنا الأ�سا�سية الذي فيه الخير لنا ،فيه العزة لنا ،فيه
الكرام ��ة لن ��ا ،في ��ه ال�سعادة لنا ،فيه عزتن ��ا وقوتنا وخيرنا في الدني ��ا والآخرةَ } :و َمن
َي َت َو َّل هّ َ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {[المائدة.]56:
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا َف�إِنَّ ِحزْ َب هّ ِ
فنح ��ن عندم ��ا نعل ��ن ف ��ي ه ��ذه المنا�سب ��ة تولين ��ا هلل ور�سول ��ه والذين �آمن ��وا وفي
مقدمته ��م علي بن �أبي طالب (علي ��ه ال�سالم) فهذا ما يوجبه علينا ديننا وما تتوقف
((( من خطاب الوالية لل�سيد عبد الملك لعام 1429هـ.
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علي ��ه عزتنا وكرامتنا وقوتنا ونجاتن ��ا و�سعادتنا .هذا هو الم�سار الذي �سيربطنا باهلل
ور�سوله هذا هو الم�سار الذي اختاره اهلل لنا و�سمانا عندما ن�سير عليه حزبه الغالب.
ه ��ذه الثم ��رة العظيمة التي تح�صل ما الذي يقابلها؟ الذي يقابلها ح�سب المنطق
القر�آن ��ي ه ��و التولي لليه ��ود والن�ص ��ارى واتخاذهم �أولي ��اء �أن يكون ثمن ��ه ذلة وهوان
و�ضع ��ف وعج ��ز و�شت ��ات وفرق ��ة و�شقاء ونك ��د ،في مقابل ذل ��ك هذا الرب ��ح العظيم في
تولي اهلل ور�سوله ،تولي الإمام علي (عليه ال�سالم) ،تولي هداة اهلل و�أوليائه ورموزه
لعب ��اده� ،أن يك ��ون الثم ��ن هو الق ��وة ،هو الن�صر ،هو الغلبة� ،أن تك ��ون الأمة بدلاً من �أن
تك ��ون �أم ��ة مغلوبة تك ��ون �أمة غالبة ،بدلاً من تك ��ون �أمة م�ست�ضعفة تك ��ون �أمة قوية،
ب� �دلاً م ��ن �أن تك ��ون �أمة م�ستذلة مهانة تك ��ون �أمة عزيزة بعزة اهلل ،بع ��زة ر�سوله ،بعزة
الإم ��ام عل ��ي ،بعزة الإيمان ،بعزة القر�آن الكريم ،فهناك م�ساران وتوجهان متباينان ال
بد للإن�سان �أن يكون في �أي منهما.
وبالتال ��ي الأم ��ة بي ��ن خياري ��ن ال ثالث لهم ��ا� :إما �أن تك ��ون في ه ��ذا االتجاه الذي
تقدم ��ه ثقاف ��ة الق ��ر�آن الكريم ،تقدمه ثقاف ��ة الغدير ،تقدم ��ه ثقافة الوالي ��ة� ،إما �أن
تك ��ون ف ��ي ه ��ذا االتجاه تتول ��ى اهلل وت�ؤم ��ن بواليته علي ��ك ،و�أن والية ر�سول ��ه امتداد
لواليت ��ه ،و�أن والي ��ة الإمام علي (علي ��ه ال�سالم) امتداد لوالي ��ة الر�سول (�صلوات اهلل
علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) ،و�أن والي ��ة �أولي ��اء اهلل واله ��داة لعباده امت ��داد لوالي ��ة اهلل �سبحانه
وتعال ��ى وف ��ي �إطار والية اهلل �سبحانه وتعالى ،والية قائم ��ة على الرحمة ،والية تبني
�أم ��ة عل ��ى �أ�سا� ��س الرحم ��ة والحكمة والع ��زة ،تبني �أمة لتك ��ون قوية ،تبن ��ي �أمة لتكون
بم�ستوى م�س�ؤوليتها الكبرى في الأر�ض ك�أمة �أخرجت للنا�س ت�أمر بالمعروف وتنهى
ع ��ن المنك ��ر� ،أم ��ة له ��ا م�س�ؤوليته ��ا العالمي ��ة في �إقام ��ة الحق ،ف ��ي �إقام ��ة العدل ،في
مواجه ��ة الظلم ولتك ��ون بم�ستوى هذه الم�س�ؤولية في عزتها ،في قوتها ،في حكمتها،
في ارتقاء وزكاء نفو�س �أبنائها.
�أو �سيك ��ون البدي ��ل هم اليهود والن�صارى والذلة والخن ��وع والعبودية والهوان كما
ه ��و حا�ص ��ل في هذه المرحلة لأمة ابتعدت عن التول ��ي الحقيقي هلل ور�سوله والذين
�آمنوا.
ه ��ذان الم�س ��اران المتباين ��ان �إم ��ا �أن يكون الإن�سان ف ��ي هذا االتج ��اه كم�سلم وهذا
ال�ش ��يء الطبيع ��ي للإن�سان كم�سلم ،اتج ��اه �أن نتولى اهلل ور�سول ��ه والإمام عليًّا (عليه
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ال�س�ل�ام) وم ��ن ه ��م امت ��داد للإمام عل ��ي (عليه ال�سالم) ف ��ي �إطار والي ��ة اهلل �سبحانه
وتعال ��ى� ،أو االتج ��اه الآخ ��ر المباي ��ن له ��ذا االتج ��اه؛ لأن االتج ��اه الآخر اتج ��اه اتخاذ
�أمريكا و�إ�سرائيل �أولياء معناه� :أن يكونوا هم من يتحكمون في �ش�ؤون هذه الأمة� ،أن
يكون ما هو �سائد في واقع النا�س ،ما يفر�ض على النا�س ،ما يعمله النا�س ،ما يتوجه
فيه النا�س ،ما يُلزَم النا�س به ،ما يُلزَم النا�س بالتوجه �إليه ،ما يُلزَم النا�س بالتقبل له
ما تريده �أمريكا ال ما يريده اهلل ،ما تريده �أمريكا ال ما ي�أمر به اهلل ،ما تقرره الإدارة
الأمريكي ��ة ال م ��ا ي�أمر اهلل به ف ��ي كتابه ،في�أمر اهلل ب�أمر ويوجه توجيهًا معينًا ويكون
هن ��اك ف ��ي المقابل �إرادة �أمريكية مناق�ضة له ��ذا التوجيه الإلهي ،توجه �أمريكي� ،أمر
�أمريك ��ي يعار� ��ض هذا التوجيه الإله ��ي ،فهناك ُي�ؤْثَر ما تري ��ده �أمريكا على ما يريده
اهلل ،فيكون المُتبع ،يكون المُتقبَّل ،يكون ال�سائد ،يكون ما يُدفَع �إليه النا�س ،ما ُي�ؤمَر
ب ��ه النا� ��س ،م ��ا يُوجَّ ��ه �إليه النا�س ،م ��ا تُبنَى عليه حياته ��م ،ما تُبنَى علي ��ه �ش�ؤونهم ،ما
تُدار به �أمورهم �سيا�س ًيّا ،اقت�صاد ًيّا ،ثقاف ًيّا في كل �أمورهم و�ش�ؤونهم ما تريده �أمريكا
و�إ�سرائي ��ل ،ما تق ��رره �أمريكا و�إ�سرائيل ،ما ت�أمر به �أمريكا و�إ�سرائيل ،ال ما �أراده اهلل،
ال ما �أمر به اهلل ،ال ما قرره اهلل.
يك ��ون المُت َب ��ع بدلاً م ��ن الق ��ر�آن الكريم وتعليم ��ات الق ��ر�آن الكريم تعالي ��م الإدارة
الأمريكي ��ة ،وم ��ا يقدمه ال�سفير الأمريك ��ي والم�س�ؤولون الأمريكي ��ون الذين يزورون
ه ��ذه الدول ��ة العربي ��ة �أو تل ��ك الدول ��ة العربي ��ة ،يكون َه ��م الزعيم العرب ��ي �أو الحاكم
ُم�ض ��ي عل ��ى �شعبه ��ا،
العرب ��ي �أو النظ ��ام العرب ��ي �أو الحكوم ��ة العربي ��ة المعين ��ة �أن ت ِ
�أن توج ��ه �شعبه ��ا� ،أن تق ��رر في �ش� ��ؤون �شعبها ما تري ��ده الإدارة الأمريكي ��ة ،وما الذي
�ستري ��ده الإدارة الأمريكي ��ة؟ م ��ا الذي �ستقدم ��ه �أمري ��كا و�إ�سرائيل لأمتن ��ا ول�شعوبنا
كع ��دوة حاق ��دة ال تري ��د لنا �أي خير ،كفئ ��ة لي�س لها �إن�ساني ��ة وال �ضمير وال �شرف وال
�أخ�ل�اق وال مب ��ادئ ،كفئة تعادي اهلل وتعادي الب�شرية وتعادي الإن�سانية؟ هل يمكن �أن
يقدم ��وا لن ��ا ما فيه خير لنا؟ كل ما يقدمونه م ��ن خطط ،كل ما يفر�ضونه علينا من
ر�ؤى ،م ��ن ثقاف ��ات في �أي �ش�أن من �ش� ��ؤون حياتنا �سيا�س ًيّا �أو اقت�صاد ًّي ��ا �أو ع�سكر ًيّا هو
بما ي�ضرب �أمتنا.
فه ��ذه المنا�سب ��ة العظيمة وما جرى فيها لها قيمتها الكبيرة؛ لأنها التي تقدم لنا
الر�ؤي ��ة ال�صحيح ��ة ثقاف ��ة الق ��ر�آن ،موقف الإ�سالم تج ��اه م�س�ألة الوالي ��ة ،من نتولى
77

ةيالولا ثيدحل يخيراتلاو يدئاقعلاو يفاقثلا دعبلا

�������������������������������������������������

و�إل ��ى �أي ��ن يك ��ون وال�ؤن ��ا؟ م ��ن يحكمنا ،م ��ن يتحكم ف ��ي �ش�ؤونن ��ا؟ �أين يك ��ون توجهنا
ف ��ي ذل ��ك كل ��ه؟ ه ��ل �إلى اهلل� ،إل ��ى واليته� ،إل ��ى ما هو امت ��داد لواليته الت ��ي هي قائمة
عل ��ى الرحم ��ة ،قائمة على الحكم ��ة ،قائمة على العزة ،قائمة عل ��ى الخير ،قائمة على
ال�سعادة في الدنيا والآخرة ،يترتب عليها �أن نكون �أمة غالبة ،يكون اهلل معنا ين�صرنا،
يعزنا ،ي�ؤيدنا ،يكون بذلك فالحنا وخيرنا؟ �أو االتجاه الآخر الذي يوجد دفع للأمة
في ��ه ب�ش ��كل غير م�سب ��وق ،تجاهه ب�شكل ال نظي ��ر له ،تُ�سخر من �أجل ��ه كل الإمكانيات،
�إمكاني ��ات ال�شع ��وب نف�سه ��ا ،ثرواته ��ا المادي ��ة� ،إمكاناته ��ا كله ��ا تتجه في ��ه الحكومات
العربي ��ة ب ��كل ثقلها وب ��كل �إمكاناتها ،مع �أنه ��ا في نهاية المطاف ه ��ي �ستكون خا�سرة،
الح ��كام العرب ،الزعماء العرب �أنف�سهم في نهاية المطاف �سيخ�سرون كل �شيء؛ لأنه
اتجاه يترتب عليه الخ�سران ويترتب عليه الندم كما �أكده القر�آن الكريم.
و�إننا في هذا الع�صر في هذا الزمن في هذه المرحلة نحتاج �إلى �أن نتفهّم مو�ضوع
الوالي ��ة �أكث ��ر من �أي وقت �آخر ،فه ��ذا المو�ضوع في ظل الو�ضع الراهن الذي يت�سابق
في ��ه معظ ��م الم�سلمين  -في مقدمته ��م الأنظمة والحكام  -يت�سابق ��ون في االن�ضواء
تح ��ت والي ��ة اليهود والن�صارى ب� �دلاً من والية اهلل ووالية ر�سول ��ه ووالية الإمام علي
(((
(عليه ال�سالم) التي هي امتداد لوالية الر�سول (�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم) .

•••

((( من خطاب الوالية 1430هـ لل�سيد عبد الملك.
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ال�شعر وتوثيق هذه المنا�سبة
�شعراء وثقوا هذه المنا�سبة
ولأن ال�شع ��ر يمث ��ل ديوان الع ��رب و�أن �أهم الأحداث توثق بال�شع ��ر فقد وثقت هذه
المنا�سبة ب�شكل لم توثق به �أي منا�سبة �أخرى �أبدًا وتداول ال�شعراء هذه المنا�سبة في
كل الق ��رون حت ��ى �صارت محط ��ة تاريخية مهمة جدًّا وعالمة فارق ��ة في تاريخ الأمة
فممن وثق هذه المنا�سبة من ال�شعراء الذين ح�ضروا هذه المنا�سبة:
 1ـ ح�سان بن ثابت
ال�شاع ��ر ح�س ��ان بن ثاب ��ت الذي ما �إنْ تم ��ت مرا�سيم التن�صيب للإم ��ام علي -عليه
ال�سالم -حتى قام من�شدًا قائلاً :
بالرسول من ِ
ِ
َاديا
بِ��خُ � ٍّ�م و َأ ْس� ِ�م� ْع
ُ
َ
هناك ال َّت َع ِاميا
َف َقا ُلوا َو مَلْ ُيبْدُ وا
ومل َت� ْل� َ�ق ِم�نَّ��ا يف ال��والي� ِ�ة َع ِ
اصيا
َر ِضي ُت َك ِم ْن بعدي إما ًما وهاديا
�اع ِص �د ٍْق َم َوالِيا
فكونوا َل� ُه َأ ْت� َب� َ
و ُكن للذي َعادى َع ِلـيا مع ِ
اديا
ًّ ُ َ
َ
َ ْ

ي� �ن ��ادهيِ � ُ�م ي � ��و َم ال� �غ ��دي � ِ�ر َن ��بِ � ُّي � ُ�ه � ْم
ف�ق� َ�الَ :ف� َ�م� ْن َم� ْ�وال ُك� ُ�م ونَبِ ُّي ُك ْم؟
إِ َل� �ـ � ُ�ه� �ـ � َ
�ت ن �ب � ُّي �ن��ا
�ك م� ��والن� ��ا وأن� � � َ
يِ
��؟ َف� ِ�إ َّن��نِ��ي
ف �ق� َ�ال َل � � ُهُ :ق� � ْم َي ��ا َع � ِل� ُّ
�ت م� ��وال ُه َف � َ�ه � َ�ذا َول � ُّي � ُه
َف� َ�م � ْن ُك �ن ْ� ُ
ه �ن��اك دع ��ا ال �ل �ه��م؟ َو ِ
ال َولِ � َّي � ُه
َّ

وق ��د �أق ��ره النب ��ي �صل ��ى اهلل علي ��ه و�آله عل ��ى ما فهمه م ��ن مغزى كالم ��ه ،وقرظه
بقوله« :ال تزال يا ح�سان م�ؤيَّدً ا بروح القد�س ما ن�صرتنا بل�سانك»(((.
ول ��م يك ��ن ح�س ��ان ب ��ن ثابت هو م ��ن قال �شع� �رًا توثي ًق ��ا له ��ذه الحادثة ب ��ل ع�شرات
ال�شعراء تحدثوا عبر القرون ووثّقوا ب�شعرهم ما جرى في مثل هذا اليوم من والية
�أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم.
((( الغدير.34/2
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 2ـ قي�س بن �سعد
قي�س بن �سعد بن عبادة� ،سيد الخزرج الذي �أن�شد بين يدي �أمير الم�ؤمنين -عليه
ال�سالم -ب�صفين:
ُق � ْل��ت َل�ـ� َّ�م�ـ��ا َب � َغ��ى ال� � َع ��دُ ُّو َع� َل�يْ�نَ��ا
�ص�ـ
َح� ْ�س � ُب �نَ��ا َر ُّب �نَ��ا ال ��ذي َف � َت� َ�ح ال� َب� ْ

َح � ْ�س � ُب �نَ ��ا َر ُب� �نَ� ��ا َونِ� � ْع� � َ�م ال � َ�و ِك �ي � ُ�ل
َر َة بِ ��األَ ْم � ِ
�س واحل ��دي � ُ
�ث ط��وي� ُ�ل

�ي إِ َم� � � ��ا ُم � � � �نَ� � � ��ا َوإِ َم� � � � � � � � ��ا ٌم
وع � � �ل � � ٌّ
النبيَ :م� ْن ُكن ُْت َم� ْ�ول
َي� ْ�و َم ق� َ�ال ُّ
ـــــــــــــي َع ىَ
ــــــــل األُ َّمـ	
إِن ََّمــــــا قـــــــا َلـــــــ ُه النب ُّ

لِ � � ِ�س � � َ�وان � ��ا َأ َت � � � ��ى بِ� � � � ِ�ه ال� �ت� �ن ��زي � ُ�ل
�ب َج� ِ�ل �ي� ُ�ل
ُه َف � َ�ه � َ�ذا َم� � � ْ�ولاَ ُه َخ � ْط � ٌ
ـــــــــة حــــتْـــــــــم مــــــا ِفي ِ
ِ
ِ ُ (((
ــــــه َق ٌال وقيل
َ ٌ َ

ويقول فيها:

 3ـ عمرو بن العا�ص
وم ��ن ال�شع ��راء الذي ��ن ح�ض ��روا و�سمعوا حدي ��ث الوالية في يوم الغدي ��ر عمرو بن
العا� ��ص وال ��ذي تحدث عن ه ��ذه المنا�سبة في ق�صيدة �أر�سله ��ا لمعاوية لما طلب منه
خراج م�صر ف�أر�سل �إليه ق�صيدة طويلة �سميت (بالجلجلية) منها هذه الأبيات:
َو َك � ْم َق � ْد َس ِم ْعنَا ِم � َن امل ُ ْص َط َفى
ويف َي� � ْ�و ِم " ُخ � ٍّ�م " َر َق ��ى ِم�ـ�ن ْ�ـ� َب�ـ� ً�را
َوفيِ َك� � � � ِّف � � � ِ�ه َك� � � � ُّف� � � � ُه ُم� � ْع� �ل� �ـ� �نً� ��ا
�ت ب�ك� ْم م�ن�ك� ُ�م يف ال�ن�ف� ِ
�وس
أل�س� ُ
�ح� � � َل� � � ُه إِ ْم� � � � � � � َ�ر َة امل ��ؤم� �ن �ي�ن
َف� � � َ�أ ْن� � � َ

يِ
فيِ
��؟
َو َص � ��اي � ��ا خُ َ
م� � َّ�ص� � َ�ص � � ًة َع� �ِل � ّ
�ب مَلْ َي � � ْ�ر َح � � ِ�ل
ُي � � َب � � ِّل� � ُ�غ وال� � � َّ�ر ْك� � � ُ
ي � �ن� ��ادي ب � ��أ ْم � � ِ�ر ال � �ع� ��زي� � ِ�ز ال �ع�ل�ي

بِ � � � � َ�أ ْو ىَل؟ ف� �ق ��ال ��وا :ب �ل�ى َف ��ا ْف� � َع � ِ�ل
ِم � �ن اهلل م ��س � َت � ْ ِ
�ح � ِ�ل
خ �ل ��ف امل ُ �ن ْ� َ
َ
ُ ْ
َف � � َ�ه � � َ�ذا َل� � � ُه ال � �ي� ��و َم نِ � � ْع� � َ�م ال� � � َ�ول
�اد م � �ع � � ِ
ِ
�ادي َأ ِخ امل ُ� � ْ�ر َس� � ِ�ل
َو َع� � � � ُ َ
ِ
�وص � � ِ�ل
ب مَلْ ُي � � َ
َف � � َق� ��اط � � ُع� � ُ�ه � � ْم يِ َ

�ت َم� � � ْ�و ًىل َل� � ُه
وق� � � َ�الَ :ف � َ�م� � ْن ُك� �ن ْ � ُ
ال م� � َ�والِ� �ي� � ِ�ه َي� ��ا َذا اجل �ل � ِ
ِ
�ال
َف� � � � َ�و ُ
َ
ِ ِ
ْت�ت
َولاَ َت�ن ْ� ُق� ُ�ض��وا ال� َع� ْه��دَ م � ْن ع� رْ َ

((( الغدير للأميني.
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ِ ِ
�ح �ـ � َل� ـ� ِ�ل
ُع � � َ�را ع� � ْق ��د َح � �يْ� ��دَ َر لْ ُت� ـ� ْ
ِ
(((
ُـــــــم َمد َْخــــــل
َف َمـــــــــد َْخــــــــــ ُلــــــــ ُه فيك ُ

خ� � َب � َ�خ َش� �يْ ��خُ � َ
�ك َل �ـ� َّ�م �ـ��ا َر َأى
َف� � َب� � ْ
فــق َ ِ
اح َفـــــــــ ُظـــــــــــــوه
ُــــــــــــــم َف ْ
ــــــــالَ :ول ُّيك ُ

4ـ ال�سيد الحميري
ومن ال�شعراء الذين تحدثوا عن حديث الوالية في يوم الغدير ال�شاعر الحميري
في ق�صيدة �ألقاها بح�ضرة معاوية بن �أبي �سفيان قال فيها:
ف� � َّ
�إن ا ِإل ْف� � � َ
�ك ِم � � ْن ِش� � َي� � ِم ال �ل �ئ��ا ِم
رسول اهلل ذي الش ِ
ـرف التهامي

ب� � �ح � � ِّ�ق حم� � �م � � ٍ�د ق� � ��ول� � ��وا ب� �ح� � ٍّ�ق
َأ َب � � � � ْع� � � ��دَ حم � �م � � ٍ�د بِ � � � � � َ�أيب و ُأ ِّم � � � ��ي
�ي أف� �ض � َ�ل َخ� � ْل � ِ�ق َرب
أل �ي ��س ع�ل� ُّ

ِ
حتصيل األن��ا ِم؟!
َ
وأرشف عندَ
َف� � � � َ�ذ ْرين ِم� � � ْن أب ��اط� �ي � ِ�ل ال� �ك�ل�ا ِم
ش� �ف� ��ا ٌء ل �ل �ق �ل � ِ
�وب ِم� ��ن ال �س �ق ��ا ِم
أب ��و احل �س� ِ�ن امل � َط� َّ�ه� ُ�ر ِم� � ْن ح ��را ِم
ف احل� ل� ُ
�ال ِم � � َن احلَ� ��را ِم
بِ� � ِ�ه ُع � � ِ�ر َ

والي � � � ُت � � � ُه ه � ��ي اإلي� � �م � � ُ
�ان َح � ـ� � ًّق ��ا
وط� � ��اع � � � ُة َر ِّب � � �ن� � ��ا ف� �ي� �ه ��ا وف� �ي �ه ��ا
�ي إِ َم � � ��ا ُم� � � �ن � � ��ا ب � � � ��أيب وأم� � ��ي
ع� � ل� � ُّ
اهلل ِع� � ْل�ًم�ً
إم� � � ��ا ُم ُه� � � � ً
�دى أت� � � ��ا ُه ُ
�ت ال �ن �ف � َ�س ُح �ـ � ًّب��ا
َو َل� � � ْ�و َأنيّ ق �ت �ل� ُ
ِ
�ار َق � � � � ْ�و ٌم َأ ْب � � َغ � � ُ�ض � ��و ُه
حَي� � � � ُّ�ل ال� � �ن � � َ
ِ
َولاَ واهلل ال َت� � � ْز ُك � ��و َص� �َل ���اَ ٌة
�ن بِ � � َ
�ك اع� �ت�م�ادي
أم �ي � َر امل ��ؤم� �ن �ي َ
ف� �ه� ��ذا ال� � �ق � � ُ
�ول يل دي � � � ٌن وه� ��ذا
َب � ِ�ر ْئ ��ت ِم� � َن ال ��ذي ع ��ادى َع� ِ�ل�ـ� ًّي��ا

َل � � � � ُه م � ��ا ك � � ��ان ف� �ي� �ه ��ا م � ��ن أث � � ��ا ِم
�ف ع��ا ِم
وإ ْن َص � ّل��وا وص��ام��وا أل� َ
ب� �غ�ي� ِ
�ر والي � � � ِ�ة ال� � � َع� � �د ِْل اإلم� � ��ا ِم
وبِ� ��ال � � ُغ� � ِّ�ر امل� �ي ��ام �ي ِ
�ن اع �ت �ص��ام��ي

إىل ُل� � � ْق� � � َي� � � َ
�اك ي � ��ا ريب ك�ل�ام ��ي
ِ
أوالد ال � َّط � َغ ��ا ِم
�ار َب� � � ُه ِم � � َن
َو َح � � َ
ِم� �ن ال �ب ��اري ِ
وم � � ْن َخ� ْي��رْ َ األن� ��ا ِم
َ
يِ
�� َف� � ْ�ض� � ُل� � ُه ك ��ال �ب �ح � ِ�ر ط��ام��ي
َع� �ِل � ٌّ

"خ � ٍّ�م"
�ص � َب � ُه يف َي � � ْ�و ِم ُ
�اس � ْ�وا َن� ْ
َت �نَ � َ
بِ��ر ْغ � ِم األَ ْن � ِ
�ف َم � ْن َي��شْ �نَ��أ كالمي
َ

((( الغدير للأميني.
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َو َأ ْب� � � � � � َ�ر ُأ ِم � � � ْن ُأ َن � � � � ٍ
�اس َأ َّخ � � � � ُ�رو ُه
ِ
ــــــز َم األبـــــط َ
ــــــــــــــــــــــــــمـا
ـــــــال َل
َعـــــل ٌّــي َه َّ
َّ

وك� � � � َ
�ان ه� ��و امل ُ� � � َق� � ��دَّ ُم بِ� ��ا َمل � � َق� ��ا ِم
ِ
ِ (((
ــــــــــر َق احلُ َسـام
َر َأ ْوا فـــــِي َك ِّفـــــــــــــه َب ْ

ف� �ع� �ل� �ت� �م ب� ��أب� �ن� � ِ
�اء ال� �ن� �ب � ِّ�ي وره� ��طِ� � ِ�ه
ُ ْ
َو ِم � � � � ْن َق � �بْ� � ِ�ل� � ِ�ه أخ� �ل� � ْف� � ُت � ُ�م ل ��وص� � ِّي � ِ�ه
ف�ج�ئ� ُت� ْم هب��ا ب �ك� ً�را َع � َ�وا ًن ��ا ومل ي�ك� ْن

�در
أف��اع �ي� َ�ل أدن ��اه ��ا اخل �ي��ان � ُة وال �غ� ُ
ب ��داه� �ي � ٍ�ة ده � �ي� ��ا َء ل� �ي � َ�س هل� ��ا َق� � �د ُْر
هل ��ا ق �ب �ل �ه��ا م �ث��ل ع � ��وان وال ب �ك� ُ�ر

5ـ �أبو تمام الطائي (231هـ)
من �شعراء القرن الثالث حيث قال في ق�صيدة طويلة قدرها  73بيتًا منها:

أخ وال م �ث �ل��ه ص �ه� ُ�ر
ف� ل��ا م �ث �ل��ه ٌ
كام شدّ من موسى هبارونِ ِه األَ ْز ُر
يمز ُقها عن ِ
الفتح والنص ُـر
وجهه
ِّ
ُ
ِ
دثر
ُ
وسيف الرسول ال ددان وال ُ
ووج� ��ه ض� ل� ٍ
�ال ل �ي��س ف �ي��ه ل ��ه أث � ُ�ر

أخ� ��وه إذا ع� ��دَّ ال �ف �خ��ار وص� �ه � ُ�ر ُه
وش� � � � ��دَّ ب� � ��ه أزر ال� � �ن� � �ب � � ِّ�ي حم� �م� � ٍ�د
وم ��ا َ
زال ك� َّ�ش��ا ًف��ا دي ��اج�ي� َر َغ� � ْم � َ�ر ٍة
ٍ
سيف اهلل يف ِّ
مشهد
كل
هو
السيف ُ
ُ
�أي ي� � � ٍ�د ل� � �ل � ��ذ ِّم مل ي �ب ��ر زن� ��ده� ��ا
ف� � � � ّ
ث ��وى وأله� ��ل ال ��دي ��ن أم � � ٌن ب �ح��دِّ ِه
ُي َسد به الثغر املخوف من الردى
ب ��أح � ٍ�د وب� � � ٍ
�اج ب��رج� ِ�ل� ِ�ه
�در ح �ي�ن م � � َ

وللواصمني ال��دي��ن يف ح��ده ذع� ُ�ر
الثغر
ويعتاض من أرض العدو به ُ
ِ ِ
�اج هب � ْم َب� �د ُْر
و ُف � ْ�ر َس ��ان ��ه ُأ ْح� ��دٌ وم� � َ

�ن وال� �ن� �ض �ي�ر وخ� �ي�ب ٍ
وي � � ��و َم ح� �ن�ي� ٍ
�ر
ِ
ت
سام للمنايا
احلمر َح َّتى َتك ََّش َف ْ
م �ش��اه��دُ ك � َ
�ف َك� ْ�ربهِ ��ا
اهلل ك��اش� َ
�ان ُ

وباخلندق ال�ث��اوي بعقوته عمرو
ح� � ُ�ر
�اح� � � ُه مُ ْ
وأس� �ي� ��ا ُف� � ُه مُ ْ
ح� � � ٌ�ر وأرم � � ُ

ِ
احلقأهله
الغدير"
و"يو َم
استوضح ّ
َ

						

((( الغدير.177،178/2
((( وفي ن�سخة :بفيحاء.
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أق� � ��ا َم رس� � � ُ
�ول اهلل ي ��دع ��وه � ُ�م هب��ا

ف وي� �ن ��آه ��م ن �ك� ُ�ر
ل �ي �ق ��رهب ��م ع � � � ْ�ر ٌ

			
ِ
ي � �م � ��دُّ ب� �ض� �ب� �ع� �ي ��ه وي� � �ع� � �ل � � ُ�م :أ َّن� � � � ُه
ي� � ��روح وي� �غ� ��دو ب ��ال� �ب� �ي � ِ
�ان مل �ع �ش� ـ� ٍ�ر
ف� �ك ��ان هل� ��م ج� �ه ��ر ب ��إث� �ب � ِ
�ات َح� � ِّق � ِ�ه
ٌ
أث� ��م ج �ع � ْل � ُت �م ح� � َّظ� �ه ح� ��دَّ م ��ره ��فٍ
ْ َ ُ َ ُ َْ
َّ
(((

َو ٌّيل وم��والك � ْم ف�ه��ل ل�ك� ُ�م خب� ُر؟!

غمر
ي� ُ
�روح هب � ْم غ�م� ٌ�ر وي�غ��دو هب � ْم ُ
وك� ��ان هل ��م يف ب� � ِّ�ز ِه� � ْم ح� � َّق� � ُه ج �ه� ُ�ر
ِ
البيض يو ًما ّ
حظ صاحبه الق ُرب
من
والوزر
الغي
ُ
إىل مـــــرت ٍع يرعـــــى به ُّ

ـــــــي وجــــهـــــتْ ُه ذنــــــو ُبــــــــ ُه
بكفــــــــي شــــق ٍّ

(((

 6ـ �أبو فرا�س الحمداني
وم ��ن ال�شع ��راء المعروفي ��ن والم�شهوري ��ن ال�شاع ��ر الكبي ��ر الأمي ��ر �أب ��و الفرا� ��س
الحمداني من �شعراء القرن الرابع المولود 321هـ ــ المتوفى 357هـ
في ق�صيدة طويلة يمدح فيها �أهل البيت ويذم �أعداءهم من بني العبا�س قال فيها:
آل رس� � � ِ
َوفء ِ
�ول اهلل ُم� � ْق� � َت � َ�س � ُ�م
ُْ
س� ��وم ال� ��رع� � ِ
�اة وال ش� ��ا ٌء وال ن�ع� ُ�م
ُ
�ارع ف �ي��ه اهل� � ُّ�م واهل ِ � َ�م � ُ�م
�ب ت� �ص � َ
َق� � ْل � ٌ
إلاّ ع � ل��ى َظ � � � َف � � � ٍ�ر يف ط � � ِّي � � ِ�ه َك � � � َ�ر ُم

�� ُم
احل � � ُّ�ق ُم� � ْه� � َت � َ�ض � ٌ�م وال� ��دي � � ُن خُ ْ
م� �َت � رَ َ
�اس فيحفظه ْم
والناس عندَ َك ال ن� ٌ
ُ
�ت ق� �ل� �ي � َ�ل ال � �ن� ��و ِم َّأر َق� ��نِ� ��ي
إين أب� �ي� � ُ
وع ��زم� � ٌة ال ي� �ن ��ا ُم ال �ل �ي� َ�ل ص��اح � ُب�ه��ا

ُي� �ص � ُ
والرمحوالصمصام ُةاحلذ ُم
والدرع
�وح بِ � ِ�ه
�ان ُم� � ْه ��ري ألم � � ٍ�ر ال أب � �
ُ
ُ
ُ
(((
								
�ث اجل��زي� ِ
وك� ��ل م ��ائ � ِ
ِر ْم� ُ
والعنم
�ذراف
�رة واخل �
�رة ال �ض �ب �ع�ين م�س�ـ��رح�ه��ا
ُ
ُ
								

(((

((( م���ن �أفع���ل .ويظهر من الدكتور ملحم �شارح ديوان �أبي تمام �أنه قر�أه مجردًا من (علم) ال مزيدً ا من
(�أعلم) كما قر�أناه ومختارنا هو ال�صحيح الذي ال يعدوه الذوق العربي.
((( الغدير للأميني.127/7 ،330/2
((( الحذم من ال�سيوف بالحاء المهملة :القاطع.
((( مار :تحرك .ال�ضبع :الع�ضد .كناية عن ال�سمن .الرمث بك�سر المهملة :خ�شب ي�ضم بع�ضه �إلى بع�ض
وي�سم���ى :الطوف .الخذراف بك�سر الخاء :نبات �إذا �أح�س بال�صيف يب�س .العنم بفتح المهملة .نبات
له ثمرة حمراء ي�شبه به البنان المخ�ضوب.
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�ب إذا رك �ب ��وا
وف� �ت� �ي� � ٌة ق �ل � ُب �ه � ْم ق� �ل � ٌ
ي � ��ا ل � �ل � ��رج � � ِ
�ال َأ َم � � � ��ا هلل م �ن �ت � ِ�ص �ـ � ٌ�ر

ول� �ي� � َ�س رأهي � � � ُ�م رأي � �ـً� ��ا إذا ع ��زم ��وا
ِم� ��ن ال� �ط� �غ � ِ
�اة؟ َأ َم� � ��ا هلل م �ن �ت �ق� ُ�م؟!

وص �َّي ��رَّ وا أم � َ�ر ُه� � ْم ش� ��ورى َك � َ�أ هَّ ُن � ُ�م
ت ��اهلل م��ا َج� ِ�ه� َ�ل األق � ��وا ُم م��وض� َع�ه��ا
ث��م ا َّدع ��اه ��ا ب �ن��و ال �ع �ب� ِ
�اس ُم � ْل � َك� ُ�ه� ُ�م
ال ُي� � ْذ َك � ُ�ر َ
ون إذا م��ا َم� ْع� َ�ش�ـ� ٌ�ر ُذ ِك � ُ�روا
وال رآه� � � � ْم أب � ��و ب� �ك � ٍ�ر وص ��اح� � ُب� � ُه
ف �ه��ل ه � ُ�م م ��دَّ ع ��وه ��ا غ�ي�ر واج �ب � ٍ�ة؟

ال ي� �ع� ��رف� ��ون وال َة احل � � � ِّ�ق أيهُّ ُ � � � ُ�م
ل�ك�نَّ� ُ�ه� ْم س�ت�روا وج � َه ال��ذي َع� ِ�ل� ُ�م��وا
وال هل� � � ِم َق� � � � ��دَ ٌم ف� �ي� �ه ��ا وال ِق � � ��دَ ُم
�ح �ـ � َّك �ـ� ُ�م يف أم � � ٍ�ر هل � � ْم َح � َك � ُ�م
وال ُي �ـ� َ
أه��ًلً ل�م�ا َط � َل � ُب��وا م�ن�ه��ا وم ��ا َز َع� ُ�م��وا
أم هل أئمته ْم يف أخ� ِ�ذه��ا ظلموا؟

�ي رع� � ��اي� � ��ا يف دي� � ��اره� � � ُ�م واألم� � � ُ�ر مت �ل �ك��ه ال� �ن� �س � ُ
�وان واخل� ��د ُم
ب � �ن� ��و ع� � ل� � ٍّ
(((
								
ِ
لمَ
حم� �ل ��ؤون ف��أص �ف��ى شرُ ْ بهِ ِ� � � � ْم َو َش� � ٌ�ل ع �ن ��دَ ال � � ��ورود وأوىف و ِّده � � � ْم � ُ�م
�األرض اَّإل ع�ل�ى م� ِ
َّل�اَّك �ه ��ا َس � َع � ٌة وال� � �م � � ُ
�ال إلاَّ ع � ل��ى أرب � � ��ابِ� � � ِ�ه ِد َي � � � ُ�م
ف� �
ُ
ُ
ف�م�ا ال �س�ع �ي��دُ هب��ا إال ال ��ذي َظ � َل� ُ�م��وا وم ��ا ال�ش�ق� ُّ�ي هب��ا إال ال ��ذي ُظ� ِ�ل� ُ�م��وا
�ج � َ�ل م �ن �ه��ا ال� �ظ� ��املُ األث� � ُ�م
ل �ل �م �ت �ق�ي�ن م � ��ن ال� ��دن� �ي� ��ا ع ��واق� � ُب� �ه ��ا وإ ْن ت �ع � َّ
�أن رس� � َ
أت� �ف� �خ� ��رون ع �ل �ي �ه � ْم ال أب � ��ا َل� � ُك � ُ�م ح�ت��ى ك � َّ
�ول اهلل ج ��دُّ ُك � ُ�م؟!
�اوت ل�ك� ْم يف م��وط� ٍ�ن ق��د ُم
�واز َن ف �ي�م�ا ب �ي �نَ � ُك � ْم شرَ َ ٌ
ف وال ت �س� ْ
وم� ��ا َت � � � � َ
ٌ
�ار ج � ��دِّ ِه � � ُ�م
وال ل�ك��م مثلهم يف امل�ج��د
متصل وال جل � ��دك � � ُ�م م � �ع � �ش� � ُ
(((
								
�رق � ُك��م ِم � �ن ع � ِ
وال ل �ع � ِ
�رق � ِ�ه� � ْم َش � َب � ٌه وال ن �ث �ي �ل �ت �ك��م م� ��ن ُأ ِّم� � �ه � ��م َأ َم � � � ُ�م
ُ ْ
واهلل ي �ش �ه��دُ واألم� �ل � ُ
�اك واألم� � ُ�م
ق ��ام ال �ن �ب� ُّ�ي هب��ا (ي� ��و َم ال �غ��دي� ِ�ر) هل � ْم
ُ
أصبحت يف ِ
�ت ت�ن��از ُع�ه��ا ال ��ذؤب ��ان وال��رخ� ُ�م
حتى إذا
غري صاحبِها ب��ات� ْ
ْ

((( حلأه عن الماء :طرده .الو�شل :الماء القليل .لمم� :أي غب.
((( نثيله هي �أم العبا�س بن عبد المطلب .الأمم :القرب.
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�ي ف� ��أدن� ��ى ِم � � � ْن ق ��راب ��تِ� �ك� � ْم
أم � ��ا ع �ل � ٌّ
أي� �ن� �ك � ُ�ر احل� �ْب ��رْ ُ ع� �ب ��دُ اهلل ن �ع �م � َت � ُه؟
ٍ
حسن
بئس اجل ��زا ُء جزيت ْم يف بني
َ
ال ب �ي �ع � ٌة ردع� �تْ� �ك� � ْم ع ��ن دم � ِ�ائ � ِ�ه � ُ�م
هلاَّ صفحتم عن األرسى بال ٍ
سبب

				

ع �ن��د ال ��والي � ِ�ة إ ْن مل ُت � ْك � َف � ِ�ر ال �نِّ � َع� ُ�م
أب� ��و ُك� � ُ�م أم ع �ب �ي��دُ اهلل أ ْم ُق� � َث� � ُ�م؟!
أب� ��اه� ��م ال � � َع � � َل� � َ�م اهل � � ��ادي و ُأ َّم � � ُ�ه � � ُ�م

�ن وال ق ��رب ��ى وال ذم� � ُ�م
وال ي� �م �ي ٌ
ل�ل�ص��اف�ح�ين ب �ب� ٍ
�در ع��ن أس�ي�رك� ُ�م؟!

وع��ن ب�ن� ِ
�ات رس� ِ
�ول اهلل شتْ َمك ُُم؟
ع ��ن ال �س �ي � ِ
�اط ف �ه�َّل�اَّ ُن� � � ِّ�ز َه احلَ� � � َ�ر ُم؟
ت� �ل ��ك اجل � ��رائ � � ُ�ر إال َ
دون ن �ي �ل �ك� ُ�م
وك � � �م د ٍم ل� ��رس� � ِ
�ول اهلل ع �ن ��دك� ُ�م
ْ
أظ �ف� ِ
�ارك � ْم م��ن ب�ن�ي� ِ�ه ال�ط��اه��ري��ن َد ُم
ِ
قصت األخ� ُ
والشيم
لاق
يو ًما إذا ُأ
ُ
ومل ي� �ك� � ْن ب�ي��ن ن � � ٍ
�وح واب� �ن� ��ه رح� � ُ�م
ِ
الرشيد بيحيى كيف َينْكَتِ ُم؟
َغد ُْر

				
(((

ِ
الديباج سو َطك ُُم
ه�َّلَّ كف ْف ُت ْم عن
�ت ل ��رس � ِ
�ول اهلل م �ه �ج � ُت � ُه
م ��ا ُن� � ِّ�ز َه� � ْ
ٍ
ما َ
عظمت
حرب وإ ْن
نال منهم بنو
ْ
ك��م غ� ٍ
�درة ل�ك� ُ�م يف ال��دي� ِ�ن واض�ح� ٍ�ة

أن� �ت� ��م ل� ��ه ش� �ي� �ع� � ٌة ف� �ي�م�ا ت � � ��رون ويف

هيهات ال ق��رب��ت ق��رب��ى وال رح� ٌ�م
ٍ
ك� ��ان� ��ت م� � � ��ود ُة س � �ل� م��ان ل� ��ه رح� �ـ �ًم�اً

ي ��ا ج ��اه ��دً ا يف م �س ��اوهي � ْم ي�ك� ِّت� ُ�م�ه��ا
ِ
القياسوال
ليسالرشيدُ كموسىيف
ذاق الزبريي ِغب ِ
وانكشفت
احلن ِْث
ْ
ُّ َّ
ب ��اؤوا ب�ق�ت��ل ال��رض��ا م��ن ب�ع��د بيعته
سعدت
شقيت من بعد ما
يا عصب ًة
ْ
ْ

(((

أنصف احلك َُم
مأمونُكم كالرضا لو
َ
ع��ن اب ��ن ف��اط �م � َة األق � � ُ
�وال وال�ت�ه��م
بعضيو ٍم رشدهم وعموا
وأبصـروا َ

ومعرشا هلكوا من بعد ما سلموا
ً
الرمم
األعظم
الطف تلك
بجانب
ِّ
ُ
ُ

�ت
�ت م �ن �ه��م وإن ب �ل �ي� ْ
ل �ب �ئ �س�ما ل �ق �ي � ْ

((( الديب���اج ه���و محمد بن عبد اهلل العثماني �أخو بني ح�سن لأمهم فاطم���ة بنت الح�سين ال�سبط �ضربه
المن�صور م�أتين وخم�سين �سوطا.
((( لعل���ه �أ�ش���ار �إلى قول من�ص���ور لمحمد الديباج :ي���ا بن اللخناء .فق���ال محمد .ب����أي �أمهاتي تعيرني؟
�أبفاطمة بنت الح�سين؟ �أم بفاطمة الزهراء؟ �أم برقية؟.
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ِ
نصح ِه َص َف ُحوا
ال َع ْن أيب مسل ٍم يف

اَ
ف وال َق َس ُم
ول
اهلبريي ن ََّجى احلَ ْل ُ
َّ
ف�ي��ه ال��وف��اء وال ع��ن غ�ي�ه��م حلموا
�ج� ُ�م
ال ي��دَّ ع��وا م� ْل� َك�ه��ا ُم�َّل�اَّ ُك �ه��ا ال� َع� َ
وغ� �ي �ر ُك� � �م آم� � ��ر ف �ي �ه ��ا وحم� �ت � ِ
�ك � ُ�م؟
ُ ْ ٌ
ويف اخل�ل ِ
�اف عليكم خي�ف� ُ�ق ال� َع� َل� ُ�م
مل �ع �ش �ـ� ٍ�ر ب �ي � ُع �ه � ْم ي � ��و َم اهل � �ي� � ِ
�اج َد ُم
ي ��وم ال �س� ِ
�ن إ ْن َع� ِ�ل� ُ�م��وا
�ؤال و َع� ـ�َّم�اَّ ل�ي َ
َ
حكم اهلل إ ْن َحك َُموا
وال يضيعون
َ
ِ
(((
ـــــــــــم
ــــــــــار والنغ ُ
كم األوت ُ
وفــــــــــي بيـــــــوت ُ

وال األمان ألهل املوصل اعتمدوا
أب �ل��غ ل��دي��ك ب �ن��ي ال �ع �ب��اس م��أل�ك� ًة
�ت يف م �ن��ازلِ� ُك � ْم
أي امل �ف��اخ� ِ�ر أم �س� ْ
ُّ

أن� ��ى ي� ��زي� ��دُ ُك� � ُ�م يف م �ف �خ � ٍ�ر َع� � َل� � ٌ�م؟
ِ
ِ
مفاخرك ْم
اخلمر ُك ُّفوا ع ْن
يا باع َة
�ار ل�ع�َّل�اَّم�ين إ ْن ُس� ِ�ئ� ُل��وا
خ�ل��وا ال�ف�خ� َ
ال ي�غ�ض�ب��ون ل �غ� ِ
ير اهلل إ ْن غضبوا
تنشـــــــــى التالو ُة يف أبياهتـــــــــــــــم َس َح ًرا

ونكتف ��ي به� ��ؤالء ال�شع ��راء كنم ��وذج فق ��ط و�إال فهناك ع�ش ��رات ال�شع ��راء وثقوا في
�شعره ��م ه ��ذا اليوم وما جرى فيه م ��ن تن�صيب للإمام علي -علي ��ه ال�سالم -من ِقبَلِ
اهلل ور�سوله.

***

((( الغدير للأميني.399/3
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ما الذي ح�صل بعد وفاة ر�سول اهلل
�أق�صي علي ف�أق�صي معه القر�آن
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه:
نح ��ن مت�أكدون والم�سلمون جميعًا يعرف ��ون �أن الإمام عل ًيّا ‹عليه ال�سالم› �أُق ِْ�صيَ ،
�أُ ِز ْي� �حَ� ،أُ ْب ِع� � َد ع ��ن المق ��ام الذي اخت�صه ب ��ه الر�سول ‹�صلوات اهلل علي ��ه وعلى �آله› وحل
محله �أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثمان.
فعندم ��ا ن ��رى الر�س ��ول ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه› يق ��ول« :علي م��ع القر�آن،
ُق�صيَ معه
والق��ر�آن م��ع علي» فعندم ��ا ُيقْ�صَ ى علي على جن ��ب فبالت�أكيد �أن الق ��ر�آن �أ ِ
أي�ض ��ا؛ لأن ��ه قري ��ن القر�آن ال يمكن �أن تت�ص ��ور �أن �أحدًا من النا� ��س ب�إمكانه �أن يُق�صيَ
� ً
عل ًيّا جانبًا ويبقى القر�آن يعمل ،ويبقى القر�آن ح ًيّا ،ويبقى هو مطبقًا للقر�آن ،ويبقى
ه ��و عل ��ى منهجي ��ة الق ��ر�آن ،ال يمكن ذل ��ك ،لو قلنا ذل ��ك لكنا مكذبين به ��ذه المقارنة
الم�ؤك ��دة ،ال�صريح ��ة ،الت ��ي قاله ��ا الر�س ��ول ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه› ف ��ي هذا
الحديث المتواتر ،المعروف عند الجميع« :علي مع القر�آن ،والقر�آن مع علي».
وعندما يُق�صى علي ففي الواقع �أُق�صيَ القر�آن معه على جنب� ،ألي�س هذا انحرافًا
خطي� �رًا؟ .ل ��ذا كان طبيع ًّي ��ا بع ��د ذل ��ك االنح ��راف �أن ن ��رى العظم ��اء� ،أع�ل�ام الدي ��ن،
ال�صادقي ��ن ،ي�سقطون واحدًا تلو الآخر داخل هذه الأمة ،ونرى الكاذبين المنحرفين
ه ��م م ��ن َي ُل ��ون �أمر هذه الأم ��ة ،هم من يتحكمون ف ��ي �ش�ؤون هذه الأمة ،ه ��م مَنْ بعد
تحكموا في هذا الدين فقدموه ب�شكل �آخر.
ي�صب ��ح ه ��ذا طبيع ًيّا� ،أن ترى معاوي ��ة يحكم البالد الإ�سالمية ،بع ��د �أن ر�أيت �أمير
الم�ؤمني ��ن قري ��ن القر�آن �سقط �شهيدًا في محراب ��ه؛ لأنه :لوال �أبو بكر لما كان عمر،
(((
لوال عمر لما كان عثمان ،لوال عثمان لما كان معاوية ،هذا �شيء م�ؤكد ال �شك فيه.
ه ��ل الإم ��ام علي عليه ال�س�ل�ام توقف عن تذكير النا�س؟ ل ��م يتوقف �إطالقاً طول
فت ��رة خالف ��ة �أبي بكرُ ،عم ��ر ،عثمان ،لم يتوقف ،لم يوجَ د �أن�ص ��ار ،حاول �إذا ممكن �أن
((( ا�ست�شهاد الإمام علي ‹عليه ال�سالم›.
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يتحرك ��وا فل ��م تح�ص ��ل ا�ستجابة .ح�صل ت�أثي ��ر لتبقى الفكرة ،لتبق ��ى العقيدة ،لتبقى
الر�ؤية قائمة في الأمة ،مثل ما هو حا�صل �إلى الآن.
وبالرغ ��م من �إق�صاء الإمام علي ‹علي ��ه ال�سالم› و�إبعاده عن الم�شهد ال�سيا�سي �إال
�أن الإم ��ام عل ًّي ��ا ‹عليه ال�سالم› لم يتوقف ع ��ن تذكير النا�س ،هل الإمام علي عليه
ال�س�ل�ام توق ��ف ع ��ن تذكي ��ر النا� ��س؟ لم يتوق ��ف �إطالقاً ط ��ول فترة خالف ��ة �أبي بكر،
ُعم ��ر ،عثم ��ان ،لم يتوقف ،لم يوجَ ��د �أن�صار ،حاول �إذا ممك ��ن �أن يتحركوا فلم تح�صل
ا�ستجابة .ح�صل ت�أثير لتبقى الفكرة ،لتبقى العقيدة ،لتبقى الر�ؤية قائمة في الأمة،
(((
مثل ما هو حا�صل �إلى الآن.
ماذا يعني الإمام علي بالن�سبة لنا حتى مع �إق�صائه؟
يقول ال�سيد ح�سين -ر�ضوان اهلل عليه:-
«م ��اذا يفيدن ��ا ه ��ذا بالن�سبة لنا؟ بالن�سب ��ة لنا؟ بالن�سبة لنا �سنرج ��ع �إلى الحديث
نف�س ��ه« :عل ��ي م ��ع القر�آن ،والق ��ر�آن مع علي» و�سنظ ��ل مع علي �أينم ��ا كان ،نظل مع
منهجي ��ة عل ��ي �أينم ��ا كان حت ��ى و�إن كان قد �أُق�ص ��يَ  ،نحن ال نلتفت �إل ��ى الكرا�سي� ،إلى
العرو� ��ش� ،إلى الق�صور ،فم ��ن وجدناه في �سُ دَّة الحكم قلنا :ذلك �أمير الم�ؤمنين ،من
وجدناه في ق�صر الخالفة قلنا :ذلك خليفة ر�سول رب العالمين .ال.
�أمير الم�ؤمنين ،خليفة ر�سول رب العالمين ،قرين القر�آن هو ذلك الرجل ،الإمام
ُق�صي ،ويوم عا� ��ش �سنين طويل ��ة يعي�ش م ��رارة الألم وهو
عل ��ي ‹علي ��ه ال�س�ل�ام› ي ��وم �أ ِ
يرى هذه الأمة يبد�أ االنحراف ي�أكل ِقيَمها ،ي�أكل عظمة مبادئها ،ثم في الأخير نراه
ي�سقط �شهيدًا في محراب عبادته.
(ال�ص ّدي ��ق ،الفاروق ،ذي
لنق ��ول لأنف�سن ��ا مهما طَ بّل الآخ ��رون فقالوا عن �أولئكّ :
النوري ��ن ،كات ��ب الوح ��ي) عناوين من ه ��ذه� ،ألقاب �ضخمة من ه ��ذه ،ال نغتر بها �أبدًا؛
لأن كل ه� ��ؤالء (�صديقه ��م ،فاروقه ��م� ،أنوارهم ،وكاتب الوح ��ي)  -كما يقولون  -نحن
ال ن�ش ��ك جمي ًع ��ا �أنهم كلهم �أق�صوا عل ًيّا ،و�أنهم �سمعوا جميعًا �أن الر�سول ‹�صلوات اهلل
((( محا�ضرة ال�شعار �سالح وموقف لل�سيد ح�سين بدر الدين الحوثي.
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علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه› قال« :علي مع الق��ر�آن ،والقر�آن مع علي» «علي م��ع الحق ،والحق
مع علي» «�أنت مني بمنزلة هارون من مو�س��ى �إال �أنه ال نبي بعدي» «من كنت مواله
فهذا علي مواله» «ال يحبك �إال م�ؤمن وال يبغ�ضك �إال منافق».

�أحادي ��ث كثي ��رة من ه ��ذا القبيل �سمعوه ��ا ،وعلموها ،و�سمعناها نح ��ن من بعدهم،
أي�ضا �أ�شياعهم من بعدهم� ،أولئك الذين قدموهم من بعد (ال�سلف ال�صالح)
و�سمعها � ً
�أطلق ��وا عل ��ى �أولئك ه ��ذا اللقب الكبي ��ر( :ال�سلف ال�صال ��ح) (نتم�سك ب�سي ��رة ال�سلف
ال�صالح) (بمنهجية ال�سلف ال�صالح)!.
لق ��د ر�س ��م الر�س ��ول ‹�صلوات اهلل عليه وعل ��ى �آله› القدوة لنا ،وال َعلَ ��م لنا ،وال�سلف
ال�صال ��ح لنا في هذه الأحاديث التي يعرفه ��ا النا�س جميعًا ،يعرفها علماء الم�سلمين،
أي�ضا من
يعرفه ��ا المحدثون ،يعرفه ��ا الكثير من المثقفين ،ولربما ي�سمعه ��ا الكثير � ً
عامة النا�س في كل زمان ومكان.
�إذًا �سنرجع �إلى علي باعتباره قرين القر�آن ،وال يمكن بحال �أن نت�أثر بتلك ال�ضجة
الإعالمية ،وبذلك الإرهاب الثقافي الذي يفر�ضه الآخرون؛ لأننا نجدهم هم ،ونجد
أي�ض ��ا ل ��و ا�ستجبنا لهم �سن�صطدم بمث ��ل هذه الأحاديث� ،سن�صط ��دم بالقر�آن،
�أنف�سن ��ا � ً
أي�ضا ،ن�صطدم بالواقع.
ن�صطدم بالر�سول ،ن�صطدم بالواقع � ً
نحن على يقين ب�أن الأمة لن تنجح ،ولن تخرج الأمة من �أزماتها ،ولن تنقذ الأمة
من الو�ضعية المهينة التي تعي�شها �إال بالعودة �إلى �أهل البيت «ما �إن تم�س��كتم به لن
ت�ض��لوا» ف� ��إذا ل ��م تتم�سكوا �ست�ضل ��ون� ،سنن �إلهية ثابت ��ة .حينئذٍ ليتعب ��د المتعبدون،
ولي ��دع الداعون ،وليت�صدق المت�صدقون ،وليترك ��ع المتركعون ،لن ي�ستجيب لهم �إال
بالعودة �إلى ما �أر�شدهم �إليهم.
�أولي� ��س الم�سلم ��ون يحج ��ون كل عام؟ ويدع ��ون اهلل هناك على اليه ��ود والن�صارى
وعل ��ى �إ�سرائي ��ل؟ �أولي�س ��وا ف ��ي الم�ساجد ،ف ��ي �شهر رم�ض ��ان ،وفي غي ��ره يدعون من
مكب ��رات ال�ص ��وت ،عل ��ى �إ�سرائي ��ل ،يدع ��ون عل ��ى �أمريكا ،عل ��ى اليهود والن�ص ��ارى؛ لم
يم�س�سهم �سوء ،و�إذا ما م�سهم �شيء هناك فلن يكون ما يم�سهم فيه �إنقاذ لنا هنا.
�إن اهلل قد هدى النا�س ،وقد عمل على �إنقاذهم ،و�أر�شدهم �إلى ما فيه �إنقاذهم من
قب ��ل �أن توج ��د �إ�سرائيل بمئات ال�سنين عندما قال عل ��ى ل�سان نبيه ‹�صلوات اهلل عليه
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وعلى �آله›�« :إني تارك فيكم ما �إن تم�س��كتم به لن ت�ض��لوا من بعدي �أبدً ا» وال�ضالل
هن ��ا :ال�ض�ل�ال عن الهداي ��ة ،ال�ضالل ف ��ي الحياة ،ال�ضي ��اع ،الجهل ،التخل ��ف ،الذلة،
(((
اال�ستكانة ،التفرق ،التمزق.
كيف تعامل الإمام علي مع ما ح�صل؟
يقول ال�سيد ح�سين -ر�ضوان اهلل عليه:-
الح ��ظ موق ��ف �أمير الم�ؤمني ��ن لتعرف كي ��ف الم�س�ألة ،موقف الإم ��ام علي عندما
يقول البع�ض :لماذا لم يتحرك الإمام علي ويذهب يقاتلهم ولو �ضحى بنف�سه ،لو لم
يكن �إال هو و�أوالده؟.
ال ب ��د �أن تالح ��ظ �أن ه ��ذا المجتم ��ع ق ��دم له ه ��دى اهلل عل ��ى �أرقى م�ست ��وى ،ومن
اله ��دى ال ��ذي قدم له عل ��ى �أرقى م�ستوى �أن قال لهم :تم�سك ��وا بهذا ال�شخ�ص (علي)
وهم يعرفون عل ًيّا من �أول يوم في الإ�سالم ،يعرفون عل ًيّا في معارك الإ�سالم ،يعرفونه
في كل المواطن ،يعرفون مدى اهتمام النبي ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› به.
ل ��م يق ��ل« :من كن��ت مواله فهذا ٌّ
عل��ي مواله» في مجل� ��س معين�،أو ف ��ي زاوية من
زواي ��ا الم�سج ��د� ،أو لأربعة �أو لخم�سة ،في ي ��وم ظاهر �شاهر  -كما يقول النا�س  -ويوم
�شم�س م�شرقة ،نور وا�ضح ،حتى ال يقول �أحد :كان هناك �ضباب لم ندرِ ،وال ر�أينا من
هو الذي رفعه� ،شم�س وا�ضحة ،و�صحراء بينة ،ال يوجد فيها �إال �أ�شجار معدودة التي
وق ��ف تحته ��ا حتى ال يقول ��وا( :كان هناك �شجرة ما عرفنا من هو الذي قام معه ،كان
�أمامي �شجرة �سدر� ،أو طلحة� ،أو �أي �شيء من هذا).
�ألي�س ��ت �صح ��راء وا�ضحة؟ و�شم� ��س محرقة؟ �أيْ نور وا�ضح ،ال �ضب ��اب وال �أ�شجار،
وال �صخرات ،وال مطبات ،وال �شيء �أمامهم ،ق�ضية وا�ضحة ،ثم تر�ص له �أقتاب الإبل
يعن ��ي� :أن هن ��اك جم ًع ��ا� ،أن يك ��ون هن ��اك عدد كبي ��ر من �أقت ��اب الإبل تر�ص ل ��ه� ،ألي�س
ه ��ذا يعن ��ي �شه ��ادة :ب�أن هن ��اك �أنا�سً ا كثي� �رًا حا�ضرين؟ ال يمك ��ن �أقتاب �إب ��ل �إال والإبل
كثي ��رة،وال �إب ��ل كثي ��رة �إال ويوجد نا�س؟ �ألي�س هذا �شي ًئ ��ا معلومًا؟ ثم ي�صعد وال يطلع
هو بمفرده ،وهم يعرفونه ،ويعرفون �صوته ،و�إنما ي�صعد معه بالإمام علي.
((( محا�ضرة ا�ست�شهاد الإمام علي ‹عليه ال�سالم› لل�سيد ح�سين بدر الدين.
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الحظ كيف يقدم بالغ الأنبياء حتى نعرف خط�أ كل من يحاول �أن يقدم ت�أويالت
أ�شخا�صا ،وتلحق باهلل
ً
لم ��ن يختلفون بعد الأنبياء� ،أن ��ك في نف�س الوقت تحاول تنزه �
أ�شخا�صا
ً
م ��ا ه ��و نق�ص ،تلحق باهلل النق�ص ،وتلح ��ق ب�أنبيائه النق�ص من �أجل �أن تنزه �
هم خالفوا متعمدين.
ي�صعد ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› ،ويخطب ،ما هي �أول كلمة يقولها؟
لأن ه ��ذه ق�ضي ��ة هام ��ة ،حتى ال يقول ��وا :لم نك ��ن منتبهين ،يخطب حت ��ى يكونوا هم
م�ستقرين ،وهادئين ،و�ساكتين ،وي�أتي بالكلمة ويمهد لها ب�شكل يربطها باهلل.
لهذا نقول في حديث الغدير البع�ض يقدمه ب�شكل مختزل «قال :من كنت مواله
فعل��ي مواله»! ال .يج ��ب �أن تنظر �إلى المو�ضوع من �أ�صله وم ��ن بدايته «�أيها النا�س
ٌّ
�إن اهلل م��والي و�أنا مول��ى الم�ؤمنين» هذا ت�سل�سل مثلما قال النبي في بني �إ�سرائيل:
}�إِنَّ َ
��د َب َع َث َل ُك ْم َطا ُل َ
وت َم ِل ًكا{[البقرة�« ]247:إن اهلل موالي و�أنا مولى الم�ؤمنين
اهلل َق ْ
علي مواله» .هل هناك �أو�ضح من هذه؟ ال يوجد �أو�ضح
فمن كنت مواله فهذا  -هذا ٌّ -

من هذه.
ذل ��ك المجتم ��ع الذي �سم ��ع الكالم هذا هل �أح ��د ي�ستطيع �أن يفر� ��ض عليه موقفًا
�آخ ��ر؟ ه ��ل كان ل ��دى �أب ��ي بكر وعم ��ر مثلاً ،وتل ��ك المجموعة م ��ا يفر�ضون ��ه �أمام هذا
البيان؟.
�إذًا موق ��ف الإم ��ام عل ��ي ه ��و موق ��ف قر�آني ،م ��ن بعد ما يك ��ون ه ��ذا المجتمع �سمع
أي�ضا ،وذكّرهم
أي�ضا ه ��و ،وذكّرتهم الزهراء ه ��ي � ً
كل �ش ��يء ،وفه ��م كل �ش ��يء ،وذكره ��م � ً
الع� �وّام ،وذكّره ��م �آخ ��رون ،لم ي�سمع ��وا� .إذًا فليجرب ��وا �أنف�سهم .هذه �سن ��ة �إلهية داخل
الأم ��م ،النا� ��س �إذا ل ��م ي�ستجيبوا له ��دى اهلل فليجربوا �أنف�سه ��م ،و�سيذوقون العواقب
ال�سيئة نتيجة تق�صيرهم ونتيجة مخالفتهم.
�أل ��م يق ��م الإم ��ام عل ��ي بكل ما لدي ��ه من و�سائل؟ حت ��ى في الجان ��ب الع�سكري قال
هو« :فطفقت �أرتئي بين �أن �أ�صول بيدٍ جذَّ اء» لم يكن لديه �أن�صار بال�شكل الكافي..
الكثير ب�سطاء �أثر عليهم الآخرون؟ ونحن نقول �أكثر من مرة :يجب �أن نفهم الأمور
عل ��ى ه ��ذا النحو حت ��ى ال نقع في الإحراجات التي وقع فيه ��ا الآخرون ما بين مقد�س
لل�صحاب ��ة عل ��ى الرغم مما هم علي ��ه ،وما بين من له موقف �سلبي تمامًا يعتبر ب�أنهم
كفروا بما تعنيه الكلمة.
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نق ��ول :ال ،يوج ��د ،حالة �أخرى هي حالة الب�ساطة ،حالة الالمباالة ،التي يمكن �أن
تح�صل مع �إيمانك بالق�ضية.
كل النا�س كانوا م�ؤمنين ب�أن الر�سول ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› قال هكذا لعلي
‹�سالم اهلل عليه› في (يوم الغدير) ويعرفون ما قال �سابقًا ،لكن لم يعطوا الق�ضية
الأهمية الالئقة بها ،كانوا �ضحية للآخرين عندما �ضلوا ،والت�ضليل عادة في مواقف
معينة ،ال يالم�س الق�ضية الأ�سا�سية لديك فيدفعك �إلى �أن تكفر بها ،هذه ال تح�صل.
ه ��ل �إبلي� ��س ذه ��ب �إلى �آدم ليق ��ول له :اكف ��ر بم�س�ألة النه ��ي ع ��ن �أكل ال�شجرة؟ هل
ق ��ال ل ��ه هك ��ذا؟ ال( .مجاب ��ر ثانية والمو�ضوع هن ��اك) .هل قدموا له ��م �أن يكفروا بما
قال ��ه الر�س ��ول ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آله› لعلي؟ قدموا �أ�سلو ًب ��ا �آخر (علي قد قتل
�أنا�سً ��ا وعل � ٌّ�ي كذا ،وهن ��اك �أنا�س �آخرون ويمكن نجربه ��م والمق�صود واحد ور�سول اهلل
هم ��ه واح ��د ،وه�ؤالء النا�س تعرفونهم كانوا قريبين م ��ن ر�سول اهلل) و�أ�شياء من هذه
تجعل ��ك تتقب ��ل الم�س�أل ��ة التي تعتبر مخالف ��ة ،وال يطلب منك الكف ��ر بما �سمعته من
النبي ،وهذه من �أخطر الأ�شياء ،من �أخطر �أ�ساليب ال�ضالل هذه الطريقة.
لم ي�سمعوا للإمام علي ولم يتفهموا! .الإمام علي تركهم يجربون ،جربوا �أبا بكر،
عم ��ر ،عثم ��ان ،وفي الأخير ذاقوا هم وبال �أمرهم ،و�أهينوا� ،أهين الأن�صار �أولاً � ،أولئك
الذين اجتمعوا في ال�سقيفة! �ألم يكن المفرو�ض لأولئك �أن يجتمعوا مع علي؟ ال �أن
يجتمعوا هناك وحدَهم ،وي�أتمروا وحدَهم على �أ�سا�س �أنه ربما ال تتم الم�س�ألة لعلي!
لأن المفتر�ض �أن يجل�سوا هم معه تتم.
م ��ا نفعته ��م ه ��ذه ،ظُ ِلم ��وا ،و�أهين ��وا واجتيحت المدين ��ة اجتياحً ��ا رهيبًا ج� � ًدّا ُقتِل
حوال ��ي �سبعمائ ��ة �شخ� ��ص �أو �أكثر منهم ،وانتهك ��ت �أعرا�ضهم و ُد ِّم ��رت بيوتهم ،ق�ضية
رهيب ��ة ج� � ًدّا ح�صل ��ت له ��م� ،أي :ه ��ذه الق�ضية قائمة ف ��ي دين اهلل ،هذا ه ��دى اهلل هل
النا� ��س �سيقبلون ��ه؟ يج ��ب �أن يقبل ��وه و�إال فيج ��ب �أن يعرف ��وا ب�أن البديل ه ��و الخزي،
والعواقب ال�سيئة في الدنيا والآخرة.
الر�شْ��دُ { كما �سي�أتي بعد َ
الر�شْ��دُ مِنَ
ْ��را َه يِف الدِّ ِ
و}ال �إِك َ
}ق ْد َت َبينَّ َ ُّ
ين َق ْد َت َبينَّ َ ُّ
ا ْل َغ ِّي{ [البقرة� ]256:إذا ما تريد �أن ت�ستقيم �ستذوق �أنت العواقب ال�سيئة للغي ،لل�ضالل.
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ف ��ي الم�شيئ ��ة ي�ستطي ��ع �أنه يوقفه ��م� ،ألي�س ه ��و ي�ستطيع �أن
يجم ��د �أيديه ��م؟ لكن قد قدم لهم ما كان يجعل �أيديهم بناءة ،و�أيدي خيرية ،ولي�ست
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�أي ��دي تتح ��ول �إل ��ى خلق قت ��ال بعد �أنبي ��اء اهلل ب�سب ��ب م�شاققتهم ،وخالفه ��م وبغيهم،
يعن ��ي :العب ��رة في هذا هو �أننا نحن ننظر ،وكل النا�س ينظرون هكذا تكون عاقبة من
يخالفون هدى اهلل ،وتكون هي في حد ذاتها فيها هدى للنا�س.
��اء ُ
اهلل َما ْاق َت َت ُلوا{[البقرة ]253:لتبقى الق�ضي ��ة من واقع الحال ،من واقع
} َو َل�� ْو َ�ش َ
حي ��اة الأمم �شاه� �دًا� ،أو ق�ضية يهتدون ،يهتدون ه ��م يفهمون،الب�سطاء ،الكثير الذين
ال يهتم ��ون ،يفهم ��ون �أنه ��م �سيكون ��ون �ضحية للم�ضلي ��ن الذين هم ـ ع ��ادة ـ قليل ،من
يخالفون بغيًا ،عادة يكونون قليلاً .
مث�ًل�اً بع ��د ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل عليه وعل ��ى �آل ��ه› مجموعة معينة ل ��و توقفت
ع ��ن بغيه ��ا ،ومخالفتها المتعم ��دة� ،أولئك الب�سطاء كان يمك ��ن �أن ي�سيروا على ما قال
ر�س ��ول اهلل ‹�صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه› يوم الغدي ��ر ،والإمام عل ��ي يحكمهم ،ولي�س
هن ��اك �أي مان ��ع ،ول ��ن ي�شاقق ��وا وال �ش ��يء ،هذه كان يمك ��ن �أن تح�صل ،لك ��ن ب�ساطتهم،
وله ��ذا �أجاب ��وا عل ��ى الزه ��راء قالوا( :خ�شين ��ا الفتنة يا بن ��ت ر�س ��ول اهلل)! �أي :قد جاء
كالم كثير( ،وقوفنا مع الإمام علي �سي�ؤدي �إلى اقتتال ،وقد وقف مع �أبي بكر �آل فالن
و�آل ف�ل�ان وعل � ٌّ�ي �أنت ��م تعرفون ربما النا� ��س الذين يكونون معه ق ��د يكونون قليل ربما
يجتمع ��ون م ��ع الآخري ��ن وي�ؤدي �إل ��ى اقتتال وعدو من خ ��ارج و..و� )..إل ��ى �آخره .بهذه
الطريقة جعلوا الأن�صار يقولون :خ�شينا الفتنة .قالت لهم الزهراء�} :أَال يِف ا ْل ِف ْت َن ِة
(((
َ�س َق ُطوا{[التوبة ]49:هذه هي الفتنة».
ما العبرة من هذا الذي ح�صل؟
فه ��ذه فيه ��ا هدى لنا ،هدى للنا� ��س �أن يفهموا ،هكذا؛ وله ��ذا كانت ق�ضية خطيرة
ج� � ًدّا عل ��ى م ��ن اختلف ��وا بعد �آخ ��ر الأنبي ��اء ،وبعدما ذك ��ر لهم م ��ا ح�صل بع ��د الأنبياء
الكثي ��ر� ،أل ��م تكن بال�شكل الذي تفر�ض عليهم �أن يكون ��وا منتبهين ب�شكل كبير ي�سطر
ما ح�صل بعد الأنبياء ال�سابقين ،ثم ما ح�صل بعد ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل عليه وعلى
�آل ��ه›� .ألي�س ��ت بال�ش ��كل ال ��ذي تفر�ض عل ��ى النا�س �أن يتنبه ��وا من بع ��د ،يتنبهوا فعلاً ،
ف� ��إذا ما كانوا �أمام القر�آن يكون ��ون حري�صين على االهتداء ب�شكل جاد ،و�إال �سيكونون
�ضحية للت�ضليل.
((( الدر�س الحادي ع�شر من درو�س رم�ضان لل�سيد ح�سين.
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�إذا كان �أولئك الذين تعاملوا مع كالم ر�سول اهلل ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› ،مع
�شخ�ص ��ه  -وه ��و الذي يحدثهم هو ،والقر�آن يتنزل عليهم – بب�ساطة؛ لأنهم م�ؤمنون
بر�سول اهلل ،والآيات (و�صدق اهلل العظيم ،وباهر ،والق�ضية معروفة ،وم�سلّمين) لكن
لي�س هناك تفكر ،لي�س هناك تركيز ،لي�س هناك التزام حرفي ،فاعرف ب�أنه �سيح�صل
حت ��ى بالأول ��ى بع ��د �آخري ��ن؛ لأنه لي�س هن ��اك �أحد في الأم ��ة �سيكون مث ��ل ر�سول اهلل
‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› بعد ر�سول اهلل ،وبعد الإمام علي ،وبعد الح�سن والح�سين
لي�س هناك �أحد ترى ب�أنه �سيكون مثل واحد منهم �أبدًا.
لك ��ن يج ��ب �أن نلحظ م ��اذا؟ كل هذه الأمثلة لأنه ��ا تعطينا وع ًي ��ا ،تعطينا ب�صيرة،
تراهم اختلفوا بعد �أنبيائهم نتيجة ب�ساطة ه�ؤالء،وتعمد ،وعدوانية ،وبغي فئة معينة.
�إذًا فيج ��ب �أن نح ��ذر فال نكون ب�سطاء ،وال ن�سمح لأولئك المخالفين ،والمعاندين �أن
يكون لهم كلمة ت�سمع.
له ��ذا �أ�ستبع ��د م�س�أل ��ة� :أن الإم ��ام عل ًّي ��ا كان يق ��ول( :حق ��ي وتراث ��ي) و�أ�شي ��اء م ��ن
ه ��ذه! ال �أعتقد �أن هذه �صحيح ��ة م�س�ألة :حقي ،حقه ال�شخ�صي ،وعبارة قالوها عنه:
(واهلل لأ�سالم ��ن م ��ا �سلمت �أمور الم�سلمين ،ول ��م يكن الظلم �إال عليَّ ) هذه عبارة غير
�صحيحة ،بعيدة ج ًدّا ،فهذه عبارة من ال يعرف والية �أمر الأمة و�أهميتها .كيف يمكن
لإن�سان يعرف �أهمية والية �أمر الأمة بالن�سبة ال�ستقامة الأمة ويكون ما يزال معتقدًا
�أنه ��ا �ست�سلم �أمور الم�سلمي ��ن! هل �سلمت �أمور الم�سلمين من ذلك اليوم �إلى اليوم؟!
ما �سلمت.
�إذًا فف ��ي الم�س�أل ��ة درو� ��س هامة ،ول ��وال �أن فيها درو�سً ��ا هامة جدًا ،وعب ��رة للنا�س،
تمث ��ل ف ��ي ح ��د ذاتها ه ��دى للنا�س ك�أمثل ��ة واقعية ،من الواق ��ع ،من الأمثل ��ة ال�سلبية،
يك ��ون هن ��اك نماذج تقدم هدى :طالوت ،والم�ؤمنون مع ��ه� ،ألي�ست هذه نوعية ،والنوع
أي�ضا ،نماذج ،تعرف �أنت خطورة الجانب ال�سلبي عندما تعر�ض عن هدى اهلل.
الآخر � ً
فعندم ��ا ي�أت ��ي البع�ض يقول ��ون� :إذًا الإمام علي م ��ا دام �أنه ما قاتله ��م� ،إذًا فمعناه:
وك�أن ��ه ر�ض ��ي به ��م! ال ،هي ه ��ذه ال�سنة ،هي هذه ،يح ��اول �أن يبين له ��م ،وقد بين لهم
ق�صر؟ فيحتاج الإمام
الر�س ��ول عل ��ى �أكم ��ل طريقة ،هل ما يزال يحتمل �أن ر�س ��ول اهلل ّ
علي يتكلم؟ كل ما ي�أتي من الإمام علي هو زيادة خير فقط؛ لأن الفترة قريبة ما بين
ي ��وم الغدير ،وبين يوم موت الر�س ��ول ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› والنا�س ه�ؤالء هم
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الذين عا�صروا النبي ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› ويعرفون عل ًيّا تمامًا حتى ولو لم
يتكلم ،لو لم يتكلم.
�أم ��ا عندم ��ا يكون قد تكلم وبيّن ،والزهراء تكلمت ،و�آخ ��رون تكلموا هذا كله يعتبر
زي ��ادة م ��ن عنده ��م ،و�إال ف ��كان م ��ا قد ح�صل م ��ن عند النبي في ��ه الكفاي ��ة؛ لأنه نف�س
الجي ��ل ،نف� ��س الأ�شخا�ص ،والق�ضية قريبة ،ل ��م تطل الفترة من يوم الغدير �إلى موت
النبي ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله›.
في الأخير يقولون� :إذًا هو عندما لم يقاتلهم فك�أنه �أقرهم على هذا! ال ،ال يوجد
م�س�أل ��ة �إق ��رار ،لقد بين الم�س�أل ��ة و�إذا المجتمع ذلك نف�سه لم يعط الق�ضية �أهميتها!
�إذًا فانطلقوا جربوا �أنف�سكم ،وانظروا كيف �ستكون العواقب.
وه ��ذه الق�ضي ��ة �أ�سا�سي ��ة ف ��ي مو�ض ��وع ه ��دى اهلل ،هل تجد الإم ��ام عل ًيّا مث�ًلماً �أيام
حكمه �ألم يكن با�ستطاعته �أن يمار�س حكم معاوية وطريقة معاوية ،وطريقة الحكام
م ��ن بعده؟ �أل ��م يكن با�ستطاعته؟ �أي واحد منا ي�ستطي ��ع �أن يحكم الأمة على طريقة
الحكام ه�ؤالء ،وبكل ب�ساطة ،تقمع هذا ،وتوزع �أموال الم�سلمين لهذا وهذا! ي�ستطيع
الإن�س ��ان لك ��ن ،ال ،الم�س�ألة قائمة على �أ�سا�س �أن يكون هناك وعي عند النا�س هم؛ لأن
الق�ضية مرتبطة بهم هم� ،أن يكونوا واعين �أنهم عندما ي�ستجيبون ،وعندما يهتدون
بهدي اهلل �سي�صل بهم �إلى �أعلى م�ستوى ،و�إذا ما خالفوا �سيذوقون هم وبال �أمرهم.
يعني :لن تكون الق�ضية عادية �أنه فقط خالفوا ،وعاندوا ،وعا�شوا حالة الالمباالة،
وع ��دم االهتم ��ام ،وم�شت الأم ��ور طبيعية� ،سي�ضربون؛ لأنها لم تق ��دم والية الأمر في
الإ�س�ل�ام بال�ش ��كل ال ��ذي يح� ��س الإن�سان بحالة من الكب ��ت� ،أو القه ��ر� ،أو �ضعة النف�س،
مثلما يح�صل في ظل حكام الطاغوت ،ال تح�صل هذه على الإطالق.
�ألم يكن الإمام علي  -وهو في الكوفة  -بال�شكل الذي بع�ضهم يتعاملون معه ك�أي
�شخ� ��ص �آخ ��ر؟ لك ��ن ي�أتي معاوي ��ة� ،أو �آخ ��رون ،و�إذا كل واح ��د ي�شعر ب�أنه هن ��اك �ضعةً،
تحطيـ ًم ��ا للنفو� ��س ،ن�س ًف ��ا للتكريم للإن�س ��ان؛ لأن اهلل جعل والية �أم ��ر عباده بال�شكل
ال ��ذي يك ��ون الئ ًق ��ا مع تكريمه ��م ،ف�إذا كانوا كرم ��اء فلي�سيروا على هدي ��ه و�إال فلي�سوا
كرماء �سيدو�سهم الآخرون� ،سيحكمهم من يليق بمثلهم.
هن ��اك مقول ��ة واقعية ه ��ي( :كيفما تكونوا يولى عليكم) �أنت ��م كرماء لن تقبلوا �إال
كرم ��اء� ،أنت ��م لي�س لديكم اهتم ��ام بالجانب هذا� ،أي نفو�س منحط ��ة ،ال تبالي� ،سي�أتي
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لكم من نوعكم } َو َك َذ ِل َك ُن َو يِّل َب ْع َ
�ض َّ
الظالمِ ِ َ
ني َب ْع ً�ضا{[األنعام ]129:هذه الق�ضية ثابتة،
و�إال فالإمام علي كان ي�ستطيع �أن يحكم العالم كله بطريقة معاوية وال �أحد يتجر�أ �أن
يخالفه ،وال �أحد يجر�ؤ �أن يخرج عن �صفه؛ لكن يكون فيها ماذا؟ خوف عند كل واحد
حتى ال �أحد يو�شي به عند ال�سلطان ،ال ي�أتي �أحد يلفق عليه ق�ضية ،ال يفهم ربما �أنه
مت�آمر عليه ،فيم�سحه ،و�أ�شياء من هذه.
يعي� ��ش النا� ��س نفو�سً ا منحط ��ة ،النفو�س المنحطة في الأخي ��ر ال تعود جديرة ب�أن
تنه� ��ض بالم�س�ؤولي ��ة ،له ��ذا الح ��ظ الآن ال�شعوب العربي ��ة الآن كيف واقعه ��ا؟ �ألي�ست
�شعو ًب ��ا ُ�ض� �رِب تكريمه ��ا� ،ضرب ��ت كرامتها م ��ن قِبل حكامه ��ا حتى في الأخي ��ر لم يعد
موج ��ودًا عندهم عزة نف�س ،وال كرامة ب�أن يكونوا م�ستعدين �أن يواجهوا العدو الآخر
مهم ��ا كان �س ��وءُه �أب� �دًا؟ نفو� ��س ق ��د رو�ض ��ت عل ��ى الإذالل والإهان ��ة ،واالحتق ��ار حت ��ى
�أ�صبحت لم تعد تبالي يحكمها من يحكمها.
فالتربي ��ة الإ�سالمي ��ة ه ��ي بال�شكل ال ��ذي يجعل الأم ��ة ،يحمل النا�س فيه ��ا نفو�سً ا
رفيعة ،ي�شعرون بطم�أنينة ،ي�شعرون بتكريم ،ال يخاف على نف�سه ،ال يخاف من مجرد
كلمة تقال عليه ،ال يوجد قتل على التهمة ،والظنة ،كما يعمل الآخرون؛ لأن النفو�س
الرفيعة هذه تكون هي الجديرة ب�أن تكون ماذا؟ تواجه الأعداء الخارجيين ،وترف�ض
(((
�أي طغيان يريد �أن يتحكم عليها ،ويفر�ض نف�سه عليها».

***

((( الدر�س الحادي ع�شر من درو�س رم�ضان لل�سيد ح�سين.
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الإمام علي وا�صل م�شوار الهداية
الإم ��ام عل ��ي  -علي ��ه ال�س�ل�ام – وا�صل م�ش ��وار الهداي ��ة ،والإيم ��ان ،والحفاظ على
مفاهيم الر�سالة الإلهية .والر�سول قال له�« :س��تقاتل على ت�أويل القر�آن كما قاتلت
على تنزيله».
ا�ضطل ��ع عل ��يٌّ  -عليه ال�سالم  -بهذه المهمة الكبي ��رة ،قاتل للحفاظ على مفاهيم
الدي ��ن ول ��وال جه ��ده وجه ��اده بع ��د وفاة النب ��ي � -صل ��وات اهلل علي ��ه وعلى �آل ��ه  -وفي
المراح ��ل العا�صف ��ة م ��ن تاري ��خ الأم ��ة ،لوال جه ��وده الكبي ��رة والمري ��رة لكانت جهود
المحرّفي ��ن لمفاهي ��م الدي ��ن ق ��د حقق ��ت نجاحً ��ا هائلاً في واق ��ع الأم ��ة ،وحجب نور
الر�سالة والنبوة ،ولأظلم واقع الأمة ،ولكن �شاء اهلل �أن ي�ؤدي هذا الرجل العظيم هذا
الدور الكبير ،ووا�صل رغم ما عاناه من تخاذل الكثير من النا�س من المحن ،والفتن،
وال�صعوب ��ات ،وم ��ا قا�ساه م ��ن ال�شدائد في واقع الأمة حتى جاءت ��ه ال�شهادة ،ففي بيت
اهلل ُولِد وفي بيت اهلل كان على موعدٍ مع ال�شهادة.
يتح�ضر لوداع
ّ
والإم ��ام عل ��يٌّ  -عليه ال�سالم  -حتى وهو على فرا� ��ش ال�شهادة ،وهو
ه ��ذه الحي ��اة ليلتحق بالرفيق الأعلى كان يتوجّ ه �إلى ذريت ��ه �إلى �أوالده �إلى الأمة من
حوله ،يتوجه بكالم الهدى ،بالن�صائح والإر�شادات العظيمة والمهمة.
عل ��ى فرا� ��ش ال�شهادة وهو يعي�ش اللحظات الأخيرة في هذه الدنيا وجّ ه و�صي ًة من
و�صاي ��اه المه ّم ��ة والعظيمة �إلى ولدي ��ه الح�سن والح�سين �سبط ��ي ر�سول اهلل �صلوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه قال لهما�« :أو�ص��يكما بتقوى اهلل و�ألاّ تبغيا الدني��ا و�إن بغتكما
(اجع�لا وجهتكم��ا �إلى اهلل) وال ت�أ�س��فا على �ش��يءٍ منه��ا زوي عنكما ،وق��وال بالحق،
تغا�ض عنه ،خ�صومة
ٍ
واعمال للأجر ،وكونا للظالم خ�صمًا (الظالم ال مهادنة معه وال
م�س��تمرة ،كون��ا للظالم خ�ص��ما) وللمظلوم عونًا� ،أو�ص��يكما وجميع ول��دي و�أهلي ومن
بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم �أمركم ،و�ص�لاح ذات بينكم ف�إني �س��معت جدكما � -صلى
اهلل عليه و�آله  -يقول�« :ص�لاح ذات البين �أف�ض��ل من عامة ال�صالة وال�صيام» ،واهلل

اهلل ف ��ي الأيتام فال ُت ِغ ّب ��وا �أفواههم (وفّروا لهم طعامهم ،احتياجاتهم الأ�سا�سية) وال
ي�ضيع ��وا بح�ضرتك ��م ،واهلل اهلل ف ��ي جيرانكم ف�إنه ��م و�صية نبيكم م ��ا زال يو�صي بهم
حتى ظننا �أنه �سيورّثهم ،واهلل اهلل في القر�آن ال ي�سبقكم بالعمل به غيركم ،واهلل اهلل
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في ال�صالة ف�إنها عمود دينكم ،واهلل اهلل في بيت ربكم ال تُخلوه ما بقيتم ف�إنه �إن تُرك
لم تُناظروا ،واهلل اهلل في الجهاد ب�أموالكم و�أنف�سكم و�أل�سنتكم في �سبيل اهلل ،وعليكم
بالتوا�ص ��ل والتب ��اذل ،و�إياك ��م والتدابر والتقاطع ،ال تتركوا الأم ��ر بالمعروف والنهي
عن المنكر فيُولّى عليكم �شراركم ثم تدعون فال ي�ستجاب لكم ».ثم لقيَ ربه �شهيدًا.
حاجة الأمة �إلى الإمام علي في هذه المرحلة
الإمام علي  -عليه ال�سالم -حياته ،جهاده ،مواقفه� ،أعماله ،كلها درو�س ،كلها عبر،
علي مع القر�آن ،فكانت حياته،
كلها م�صدر من م�صادر الهداية ،كلها م�صاديق للقر�آنٌّ ،
مواقف ��ه� ،أعمال ��ه م�صاديق للقر�آن الكري ��م وتجليات لهدى اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،كلما
عدن ��ا �إل ��ى �سيرت ��ه ،كلما تعرّفن ��ا على معال ��م �شخ�صيت ��ه ،كان �أمامنا الدرو� ��س المهمة
والعظيم ��ة التي نحت ��اج �إليها في هذه المرحلة ،في هذا الع�صر المليء بالفتن ،نحتاج
�إلى �أن ن�ستلهم �شخ�صية علي ،ومن �شخ�صية علي كيف نكون في �إ�سالمنا كيف نكون في
تدينن ��ا ،كي ��ف هو التدين ال�صادق بقيمه العظيمة ،في الإباء ،في العزيمة ،في الجهاد،
ف ��ي ال�صبر ،ف ��ي الت�ضحية ،في الإح�سان ،في العالقة الوثيق ��ة ال�صادقة باهلل �سبحانه
وتعال ��ى ،ف ��ي الوعي العالي ،ف ��ي الب�صيرة النافذة ،عطا ٌء وا�س ٌع م ��ن حياة علي ن�ستفيد
منها في زمننا وفي مواجهة التحديات والأخطار التي نعي�شها ،من موقعك كفرد ،في
حياته كفرد ،في حياته كقائد ،في �أبعاد حياته ،وفي معالمه المتنوعة والمتعددة(((.
ً
طريقا يمثل هديًا
علي يمثل
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه في (�آيات من �سورة المائدة الدر�س الثاني)
عند قول اهلل �سبحانه وتعالى:
} َو َمن َي َت َو َّل هَّ َ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َف�إِنَّ ِحزْ َب هَّ ِ

[المائدة]56:

الذين �آمنوا هنا هو الإمام علي عليه ال�سالم وبدون والية الإمام علي عليه ال�سالم
ل ��ن تتحق ��ق هداية ،ول ��ن يتحقق للأمة ولأيّ جماعة و�ضعي ٌة تك ��ون عليها جدير ًة ب�أن
تُ�سمَّى بـ(حزب اهلل) فتحظى بت�أييد اهلل فت�صبح هي حزبه الغالب.
((( ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم 1435هـ.
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كلم ��ة }ا ْل َغا ِل ُبونَ { هي جاءت في واجه ��ة الحديث عن مواجهة اليهود والن�صارى
وه ��م �أع ��داء الأم ��ة عل ��ى امت ��داد التاري ��خ ،لم ��اذا؟ بالن�سب ��ة هلل �سبحان ��ه وتعال ��ى كلنا
متفقون على اهلل� ،ألي�س كذلك؟ حتى الم�شركون كانوا يعترفون باهلل } َو َل ِئن َ�س�أَ ْل َت ُهم
��ن هَّ ُ
الل{[الزخ�رف ]87:بالن�سب ��ة للر�س ��ول (�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله
��م َل َي ُقو ُل َّ
َم ْ
��ن َخ َل َق ُه ْ
و�سل ��م) نح ��ن جميع� �اً متفق ��ون عليه� :أنه هو محم ��د بن عبد اهلل هو ر�س ��ول اهلل الذي
�أن ��زل اهلل الكت ��اب الكريم �إليه وهو نبينا� ،ألي�س الم�سلمون متفقين على هذا؟ لكنْ هلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى منه ُج هداي ٍة َي ْن� �زِلُ بوا�سطة كتاب ��ه ور�سوله ،لي�س ��ت الم�س�ألة م�س�ألة
�أ�سم ��اء ،ول ��و �أن الم�س�أل ��ة م�س�ألة �أ�سماء فق ��ط مجرد اعتقادات لي� ��س وراءها �شيء لكنا
نحن والم�شركين متفقين في (اهلل) �ألي�س كذلك؟ (اهلل) نحن متفقون ب�أنه �إله ،لكن
هذا ال يكفي؛ لأن اهلل هو َم ِلكُنا ي�أتي مِ ن ِقبَله منه ٌج محد ٌد لهدايتنا.
ر�س ��ول اهلل (�صل ��ى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�سل ��م) نح ��ن متفق ��ون علي ��ه لك ��ن لي�س ��ت
الم�س�أل ��ة م�س�أل ��ة اتف ��اق على ا�سم �أو على �إعط ��اء مكانة ل�شخ�ص ه ��و ر�سول اهلل (�صلى
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله و�سلم) الم�س�ألة م�س�أل� � ُة هدايةٍ ،له منه ُج هداي ٍة ممت ّد من عند اهلل
�سبحان ��ه وتعال ��ى مرتبط بنا ،يتجه نحونا؛ �إذاً فمِ ن تحت النبي (�صلى اهلل عليه وعلى
�آل ��ه و�سل ��م) �ستت�شعب الطرق� ،ألي�س كذل ��ك؟ ويتركّز الكثير �أمامك رج ��ا ًال ون�ساءً ،هنا
تح�ص ��ل �إ�شكالية� ،ألم تظه ��ر قنوات كثيرة ،وكلٌّ منهم يدّعي �أنه بوا�سطته يو�صلك �إلى
محم ��د� ،إل ��ى اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى ،بوا�سطت ��ه ير�ش ��دك �إلى ه ��دي اهلل ور�سول ��ه؟ ت�أتي
الإ�شكالية من هنا؛ ولهذا جاءت الآيات الكريمة نف�سها تتحدث عن هذا ،لم ت�أتِ فقط
لتق ��ول } َو َمن َي َت َو َّل هَّ َ
الل هُ ُم
الل َو َر ُ�س��و َلهُ { ثم تنتهي الق�ضية ويق ��ولَ } :ف�إِنَّ ِحزْ َب هَّ ِ
ال من يتو َّل اهلل ف�سيكون هو الغالب ،لكن عن طريق مَن �أتولّى
ا ْل َغا ِل ُبونَ {[المائدة ]56:فع ً
اهلل؟ عن طريق من تكون واليتي هلل هي والية حقيقية ت�سير على هديه؟ لأن الم�س�ألة
لي�ست فقط م�س�ألة �أ�سماء ،ممكن �أن يهتدي الواحد حتى من حركة النا�س ،يعرف.
عندما تذهب �إلى الأ�سواق �سترى في ال�سوق نف�سه ما يمكن �أن يُفيدك في ق�ضايا
عمره ��ا �أل ��ف و�أربعمائ ��ة �سنة ،لكن ه ��ل الم�س�ألة هي تع ��ود �إلى ق�ضي ��ة التّنميق و�إزالة
الت ��راب والتزيي ��ن و�أن َت ْع ِر� ��ض ب�ضاعت ��ك ف ��ي م ��كان مرتفع وب ��ارز؟ في مق ��ام الدِّين،
�أع�ل�ام ال ِّدي ��ن ه ��ي ق�ضي ��ة ت�أتي من ِق َب ��ل اهلل �سبحانه وتعال ��ى� ،أنه هو يب ��د�أ ي�صطفي
ال هَّ ُ
�صْ��ط ِفي مِنَ المْ َ َال ِئ َك ِة ُر ُ�س ً
}الل َي َ
�لا{ ليق ��وم بالمهمة �إلى
م ��ن داخ ��ل مالئكته ر�س ً
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ال هَّ ُ
�صْ��ط ِفي مِنَ المْ َ َال ِئ َك ِة ُر ُ�س ً
}الل َي َ
م ��ن؟ �إلى الب�شر ،ي�صطفي من الب�شر ر�س ً
�لا َومِنَ
َّا�س{[الح�ج� ]75:إذاً فه ��و هو الذي يحدد لنا مَن ه ��م الأعالم الذين نتوالهم ون�سير
الن ِ

على هديهم ونتم�سك بهم؛ لأن الق�ضية دقيقة جداً ،ومُح َكمَة جداً ،وم�ضبوطة جداً،
وهدي واحد ،تميل يميناً �أو �شما ًال تقع في �ضالل ،ولي�ست الق�ضية متروكة لك مثل:
عندما تدخل �إلى ال�سوق فت�سمع هذا ُي َروِّج وهذا ُي َروِّج ،وهذا يتلطف لك ،وذلك نقّ�ص
لك ريالين فتتجه �إليه� ،أو �أظهر ب�ضاعته وجعلها بادية �أمامك �أكثر فتتجه �إليه.
الم�س�أل ��ة ت�أت ��ي من قبل اهلل �سبحان ��ه وتعالى �إلى ر�سوله (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سل ��م) من ِق َب ��ل ر�سوله هو ليحدد للنا�س من هم الأع�ل�ام الذين يتم�سكون بهديهم،
و�سيظلون بحاجة �إلى التم�سك بهديهم وتوليهم ،و�إن كان بينه وبينهم �آالف ال�سنين؛
لأن هدي اهلل للحياة كلها� ،ألي�س كذلك؟
ذل ��ك ال َعلَ ��م ال ��ذي و�ضعه اهلل لك ه ��و ر�سول اهلل (�صلى اهلل علي ��ه وعلى �آله و�سلم)
�أن ��ت بحاج ��ة �إليه و�إن كان بينك وبينه ثالثة �آالف �سنة ،ال َعلَم الذي و�ضعه للأمة مِ ن
بع ��ده ،وه ��ي بداية نقطة االفت ��راق ،بداية مفترق الطرق ،الموق ��ع المهم هناك؛ لأنه
متى ما بد�أتَ مِ ن نقطة االفتراق ومفترق الطرق تميل عنه ف�ستبقى َف ْل َتتُك �إلى �آخر
الحي ��اة و�آخ ��ر عم ��ر الدنيا ،م ��ن هناك ،هناك مفت ��رق الطرق ،هناك عل ��ي وعلي يمثل
طريق� �اً يمث ��ل هدياً ،الميل عن ��ه يميناً �أو �شما ًال ي�شكل خطورة بالغ ��ة ،هي نف�سها التي
تراها ماثلة �آثارُها �أمام �أعيننا في هذا الع�صر ،وعندما تعود �إلى كتب التاريخ �ستراها
ماثلة �أمامك في كل ع�صر.(((.
�سنة اهلل في الهداية عند الإمام علي ‹عليه ال�سالم›
عندم ��ا نع ��رف ب�أن الإم ��ام عل ًيّا ‹علي ��ه ال�سالم› قري ��ن القر�آن ب�شه ��ادة الم�صطفى
‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› له بقوله« :علي مع القر�آن والقر�آن مع علي» فبالت�أكيد
�أن ر�ؤيت ��ه ل ��ن تحيد عن نظرة الق ��ر�آن الكريم فيما يتعلق ب�سنة اهلل في الهداية والتي
تتمثل في كتاب وعلم } َف َب َع َث ُ
نذ ِرينَ َو�أَ َ
اهلل ال َّن ِب ِّي َ
اب
��رينَ َو ُم ِ
ني ُم َب ِّ�ش ِ
نز َل َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ِب حْ َ
القِّ {[البقرة ]213:والتي عززها النبي ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› في و�صيته للأمة
بقوله�« :إني تارك فيكم ما �إن تم�سكتم به لن ت�ضلوا من بعدي �أبدا كتاب اهلل وعترتي
((( محا�ضرة �آيات من �سورة المائدة لل�سيد ح�سين الدر�س الثاني.
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�أهل بيتي �إن اللطيف الخبير نب�أني �أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحو�ض» و�إال لو
ت�صورنا غير ذلك لكنا �أول من يكذب الر�سول ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آله› في قوله:
«علي مع القر�آن والقر�آن مع علي» وهذه فعلاً كانت نظرة الإمام علي ‹عليه ال�سالم›
فمما ورد عنه حول هذا المو�ضوع قوله:

َا���س ِب���آلِ مُحَ مَّدٍ ‹�ص��لى اهلل عليه و�آل��ه› مِنْ هَ ذِ ِه الْ أُمَّةِ �أ ََحدٌ وَلاَ يُ�سَ ��وَّى ِبهِمْ
«لاَ ُيق ُ
��ا�س الدِّ ينِ وَعِ مَا ُد ا ْل َيقِينِ ِ�إ َل ْيهِمْ َيفِيءُ ا ْلغَالِي َو ِبهِمْ
مَنْ جَ رَ تْ ِن ْع َم ُتهُمْ عَ َليْهِ �أَبَدً ا هُ مْ �أَ�سَ ُ
ِ�ص َحقِّ ا ْلوِلاَ يَةِ َوفِيهِمُ ا ْلو َِ�صيَّةُ وَا ْل ِورَاثَةُ الْ آنَ �إِ ْذ رَجَ َع الحَ قُّ
ُيلْحَ قُ التَّالِي َولَـهُمْ خَ َ�صائ ُ
(((
�إِلَى �أَهْ لِهِ َو ُنقِلَ إِ�لَى ُم ْن َت َقلِهِ ».
هلل عَ لَى خَ ْلقِهِ وَعُ رَ فَا�ؤُ ُه عَ لَى عِ بَا ِد ِه وَلاَ يَدْ ُخلُ الجَ نَّةَ �إِلاَّ مَنْ
« َو�إِ َّنمَ��ا الْ أَ ِئمَّ��ةُ قُ وَّا ُم ا ِ
هلل َتعَالَى خَ َّ�صكُمْ بِالْ إِ�سْلاَ ِم
عَ رَ َفهُمْ وَعَ رَ فُو ُه وَلاَ يَدْ ُخلُ النَّا َر �إِلاَّ مَنْ �أَ ْنكَرَ هُ مْ َو�أَ ْنكَرُ و ُه �إِنَّ ا َ
هلل َتعَالَى َم ْنهَجَ هُ
وَا�سْ تَخْ ل ََ�ص��كُمْ لَهُ َو َذل َِك ِ َلأنَّهُ ا�سْ��مُ �سَ �َلٍاَ مَةٍ وَجِ مَ��ا ُع كَرَ امَةٍ ا�صْ��طَ فَى ا ُ
َو َبيَّ��نَ ُحجَ جَ هُ مِنْ ظَ اهِ ِر عِ لْ��مٍ َوبَاطِ نِ ُحكْمٍ لاَ َت ْفنَى غَ رَ ا ِئبُهُ وَلاَ َت ْنق َِ�ض��ي عَ جَ ا ِئبُهُ فِيهِ
مَرَ ابِيعُ ال ِّنعَمِ َوم ََ�صابِيحُ الظُّ لَمِ لاَ ُت ْفتَحُ الْخَ يْرَ اتُ �إِلاَّ ِب َمفَاتِيحِ هِ وَلاَ ُتكْ�شَ ُف الظُّ ُلمَاتُ �إِلاَّ
(((
ِبم ََ�صابِيحِ هِ قَ دْ �أ َْحمَى ِحمَا ُه َو�أَرْعَ ى مَرْ عَ ا ُه فِيهِ �شِ فَاءُ المُ �سْ َت�شْ فِي َو ِكفَايَةُ المُ ْك َتفِي».
َا�ض��حَ ةٌ وَال َمنَا ُر َمن ُْ�صوبَةٌ
« َف�أَيْنَ تَذْ هَ بُونَ َو َ�أنَّى ُت ْ�ؤ َفكُونَ وَالْ أَعْلاَ ُم قَ ا ِئمَةٌ وَالْ آيَاتُ و ِ
َف�أَيْ��نَ ُيتَا ُه ِبكُ��مْ َو َكي َْف َت ْع َمهُ��ونَ َو َب ْي َنكُمْ عِ تْرَ ُة َن ِب ِّيكُ��مْ وَهُ مْ �أَ ِزمَّةُ الحَ ��قِّ َو�أَعْلاَ ُم الدِّ ينِ
ا�ش �أَ ُّيهَا
ال�ص��دْ قِ َف أَ�نْزِ لُوهُ مْ ِب�أ َْح�سَ ��نِ َمنَازِلِ ا ْل ُقرْ�آنِ َو ِردُوهُ مْ ُورُو َد ا ْلهِي��مِ ا ْلعِطَ ِ
َو�أَلْ�سِ ��نَةُ ِّ
ْ�س
َّا�س ُخذُ وهَ ا عَ نْ خَ اتَمِ ال َّن ِبيِّينَ ‹�ص��لى اهلل عليه و�آله› �إِنَّهُ يَمُ وتُ مَنْ مَاتَ ِمنَّا َو َلي َ
الن ُ
ْ���س ِببَالٍ فَلاَ َتقُولُوا ِبمَا لاَ َتعْرِ فُونَ َف���إِنَّ �أَ ْكثَرَ الحَ قِّ فِيمَا
ِّ��ت َو َي ْبلَ��ى مَنْ َبلِيَ ِمنَّا َو َلي َ
ِب َمي ٍ
ُت ْنكِرُ ونَ وَاعْ ذِ رُوا مَنْ لاَ ُحجَّ ةَ َلكُمْ عَ َليْهِ وَهُ َو �أَنَا �أَ لَمْ �أَعْ مَلْ فِيكُمْ بِال َّثقَلِ الْ أَ ْكبَرِ َو�أَتْرُ ْك
فِيكُ��مُ ال َّثقَلَ الَْ أ�صْ��غَرَ قَ ��دْ َركَزْ تُ فِيكُ��مْ رَايَ��ةَ الْ إِيمَانِ َووَقَ ْف ُتكُ��مْ عَ لَى ُح��دُ و ِد الْحَ لاَ لِ
وف مِ��نْ قَ ْولِي َو ِف ْعلِي َو َ�أ َر ْي ُتكُمْ
وَالْحَ رَ ا ِم َو�أَ ْلبَ�سْ�� ُتكُمُ ا ْلعَا ِفيَةَ مِنْ عَ دْ لِي َوفَرَ �شْ�� ُتكُمُ ا ْل َمعْرُ َ
كَرَ ائِمَ الْ أَخْلاَ قِ مِنْ َنفْ�سِ ي فَلاَ تَ�سْ َت ْع ِملُوا ال َّر�أْيَ فِيمَا لاَ يُدْ ر ُِك قَ عْرَ ُه ا ْلبَ�صـ َرُ وَلاَ َت َت َغ ْلغَلُ
(((
�إِ َليْهِ ا ْل ِفكَرُ ».

((( نهج البالغة .48 /1
((( نهج ا لبالغة .201 /1
((( نهج البالغة .119 /1
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ث ��م ي�شي ��ر الإمام ‹عليه ال�سالم› �إلى �أن خط الأعالم م�صاحب لم�سيرة الأمة و�أر�ض
اهلل ال تخلو من حجة من �آل محمد (�صلوات اهلل عليهم) يحمل الهدى للنا�س فيقول:

« �أَ َال �إِنَّ َمثَ��لَ �آلِ مُحَ مَّد(�ص��لى اهلل علي��ه و�آله و�س��لم)َ ،ك َمثَلِ نُجُ و ِم ال�سَّ ��ماَءِ � :إِذَا خَ وَى
(((
ال�صنَائِعُ َ ،و�أَتَاكُ م مَا كُ ْنتُمْ َت�أْ ُملُونَ ».
هلل فِيكُمُ َّ
نَجْ مٌ طَ َل َع نَجْ مٌ َ ،ف َك�أَ َّنكُمْ قَ دْ َتكَا َملَتْ مِنَ ا ِ
َّا�س �شُ ��قُّوا �أَ ْموَاجَ ا ْل ِفتَنِ بِ�سُ ��فُنِ النَّجَ ��ا ِة وَعَ رِّ ُجوا عَ نْ طَ رِ يقِ
وكان يق ��ول�« :أَ ُّيهَ��ا الن ُ
َ�ض بِجَ نَاحٍ َ�أ ِو ا�سْ تَ�سْ��لَمَ َف�أَرَاحَ هَ ذَ ا مَاءٌ
الْـمُ نَافَ��رَ ِة و ََ�ض��عُوا تِيجَ انَ الْمُ فَاخَ ��رَ ِة �أَ ْفلَحَ مَنْ َنه َ
(((
َ�ص ِبهَا �آ ِك ُلهَا َومُجْ َتنِي ال َّثمَرَ ِة ِل َغيْرِ وَقْ تِ �إِينَاعِ هَا كَالزَّا ِر ِع ِب َغيْرِ �أَر ِْ�ضهِ ».
�آجِ نٌ َو ُل ْقمَةٌ َيغ ُّ

		
ويقول:

هلل َلقَ��دْ عُ ِّلمْتُ َت ْبلِي َغ الرِّ �سَ ��الاَ تِ َو�إِ ْتمَا َم ا ْلعِ��دَ اتِ َو َتمَا َم ا ْل َك ِلمَ��اتِ وَعِ نْدَ نَا �أَهْ لَ
«تَ��ا ِ
ا�ص��دَ ةٌ مَنْ
َاحدَ ةٌ وَ�سُ �� ُبلَهُ قَ ِ
ا ْل َبيْتِ �أَ ْبوَابُ الْحُ كْمِ و َِ�ض��يَاءُ الْ أَمْرِ �أَلاَ َِو�إنَّ �شَ ��رَ ا ِئ َع الدِّ ينِ و ِ
(((
�أَخَ ذَ ِبهَا لَحِ قَ وَغَ نِمَ َومَنْ وَقَ َف عَ ْنهَا َ�ضلَّ َونَدِ مَ».

ر�ؤية الإمام علي ‹عليه ال�سالم› في �أ�سباب هيمنة الباطل
يقول ال�سيد ح�سين  -ر�ضوان اهلل عليه :-
«الإمام علي عندما كان يتحرك في مواجهة �أعدائه ،وهو يتحرك مع من ين�ضوون
تح ��ت لوائ ��ه كان يحذرهم ،كان ينذرهم ،كان يعطيهم ر�ؤى ،كان يذكرهم ب�أ�شياء عرفوا
م ��ن بع ��د �صحتها ،عرف ��وا �صحتها بل مر الكثي ��ر منهم بها وعاي�شوه ��ا ،كان يقول لأهل
الع ��راق« :واهلل �إن ��ي لأخ�ش ��ى �أن ُي� �دَال ه� ��ؤالء الق ��وم منك ��م الجتماعه ��م عل ��ى باطله ��م
وتفرقكم عن حقكم» في هذه العبارة تجد ر�ؤية حقيقية ،ر�ؤية واقعية ،ر�ؤية �صحيحة
لدى الإمام علي ‹عليه ال�سالم› في النتائج ،في الم�سببات ،ما خلفياتها؟ ما �أ�سبابها؟.
عندم ��ا تج ��د النا� ��س ،وتعي�ش مع النا� ��س ،وت�س� ��أل ذا وذاك وتنظر �إلى م ��ا يمكن �أن
يقول ��ه ه ��ذا الإن�س ��ان �أو ذاك  -وه ��و ي�سمع وي ��رى ما يعمله �أع ��داء اهلل  -ما هو الكالم
الذي يقوله �أي واحد منا؟ (لعنة اهلل عليهم ،مجرمين ،اهلل يكفينا �شرهم).
((( نهج البالغة .146 /1
((( نهج البالغة .52 /1
((( نهج البالغة.176 /
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عندن ��ا تفكي ��ر �أنه :فق ��ط فقط ُيهَيمن الباط ��ل ،وي�سود ال�ض�ل�ال ،وينت�شر الف�ساد،
وي�ضي ��ع الح ��ق م ��ن جان ��ب واحد هو جان ��ب �أولئك ،ه ��ذه النظ ��رة نف�سها الت ��ي توجد
ل ��دى �شعوبن ��ا ،ولدى زعم ��اء هذه الأمة ..الحظ ��وا كيف هم يتجهون �إل ��ى محاولة �أن
يتداركوا �أولئك ولو بتوليهم ،والبحث عن ال�سالم من عندهم وب�أي طريقة تر�ضيهم،
يت�ص ��ورون �أن المنف ��ذ م ��ن هن ��اك فق ��ط ،وال يتجهون �إل ��ى جانب �آخر �إل ��ى هذه الأمة
لبنائه ��ا ،يفك ��رون هذا التفكير الذي يفكر في ��ه الكثير الكثير من النا�س ،جانب واحد
فلنتف ��ادى ذل ��ك الجان ��ب� ،أ�سالم ذلك الجانب� ،أعطيه ما يريد؛ م ��ن �أجل �ألاّ ي�سود ما
ي�سود ،ال يهيمن ،ال يح�صل ما يح�صل من �شر.
�إن الف�ساد ينت�شر� ،إن الحق ي�ضيع� ،إن الباطل يحكم لي�س فقط بجهود �أهل الباطل
وحده ��م ب ��ل بقعود �أهل الحق .و�أعتقد �أن هذا نف�سه قد يمثل ن�سبة �سبعين في المائة
من النتائج ال�سيئة.
بدلي ��ل �أنن ��ا نرى� :أن اهلل �سبحان ��ه وتعالى لم ينظر حتى �إلينا بمنظار خم�سين في
المائ ��ة وخم�سي ��ن ف ��ي المائة من جانب الأ�ش ��رار فنكون �أمامه عل ��ى �صعيد واحد ،بل
نراه ي�سلط �أولئك على ه�ؤالء ،ماذا يعني ذلك؟ �أن التق�صير من جانب �أهل الحق ،من
جان ��ب ه ��ذه الأمة ،من جان ��ب من هم في واقعهم يمثلون جن ��ود اهلل �أن التق�صير من
جانبه ��م ه ��و عامل مهم ،وهو العامل الأكبر في �سيادة الباطل ،في ا�ستحكام ال�ضالل،
في انت�شار الباطل ،في �ضياع الحق.
م ��ن يفك ��ر ه ��ذا التفكي ��ر ه ��و عل ��ي ف ��ي ه ��ذه الكلم ��ة عندم ��ا ق ��ال لأه ��ل الع ��راق:
«الجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم».
هذه من �أهم الأ�شياء التي ال بد �أن نفهمها هي هذه الر�ؤية� :أننا نمثل في قعودنا ،في
�سكوتنا ،في �صمتنا ،في �إهمالنا ،في حالة الالمباالة التي نعي�شها نمثل �سبعين في المائة
من عوامل �سيادة الباطل و�ضياع الحق ،من عوامل ظلمنا وقهرنا و�إذاللنا لأنف�سنا نحن.
وله ��ذا وجدن ��ا اهلل يُ�سلط الكافرين على الم�سلمين متى ما كانوا على هذا النحو:
«لت�أمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر �أو لي�س��لطن اهلل عليكم �ش��راركم في�سومونكم
�س��وء الع��ذاب ثم يدعو خياركم فال يُ�س��تجاب لهم» ماذا يعني ه ��ذا؟ .لماذا ال تُ�سلط

علين ��ا وعليه ��م مع بع�ض؟ .لي�س ��ت الق�ضية على ن�سبة خم�سين ف ��ي المائة من عندك
وخم�سين في المائة من عند �أولئك� ،أنت من جانبك تمثل (�سبعين في المائة)؛ لأنك
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عندما قعدت (هي�أت ال�ساحة للباطل و�إال) فالباطل ،العدو هو بطبيعته �سيزهق.
لكن ��ك عندم ��ا تتح ��رك ،عندما ت�سير على نهج اهلل ،عندما تث ��ق باهلل فاهلل �سبحانه
وتعال ��ى ه ��و �سيتح ��رك � -إن �صحت هذه العبارة � -سيقف هو ف ��ي وجه �أولئك الأعداء،
والحق بطبيعته �إذا ما وجد �أمة تحمله ،تثق بربها ف�إن الباطل زَهُ وْقٌ بطبيعته } َو ُق ْل
اط َل َكانَ َزهُ ً
اء حْ َ
وقا{ [اإلسراء ،]81:بل قال ب�صريح العبارة:
اط ُل �إِنَّ ا ْل َب ِ
القُّ َو َزهَ َق ا ْل َب ِ
َج َ
} َو َل ْو َقا َت َل ُك ُم ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َل َو َّل ُوا الْ أَ ْد َبا َر ُث َّم ال َي ِجدُ ونَ َو ِل ًّيا َوال َن ِ�ص ًريا{[الفتح.]22:
ويق ��ول ع ��ن �أهل الكتاب ه�ؤالء الذي ��ن يت�سابق الزعماء عل ��ى ا�ستر�ضائهم ،يت�سابق
الزعم ��اء عل ��ى توليه ��م ،يت�ساب ��ق الزعم ��اء عل ��ى الدخ ��ول ف ��ي اتفاقي ��ات �أمني ��ة م ��ن
��م ُي َو ُّل ُ
ذى َو�إِ ْن ُي َقا ِت ُل ُ
��ـر ُ
الَ ْد َبا َر ُث َّم ال
وك ُم ْ أ
وك ْم �إِلاَّ �أَ ً
وك ْ
�أجله ��م ،يقول عنهمَ } :ل ْن َي ُ�ض ُّ
ُين َْ�ص ُرونَ {[آل عمران.]111:
ف�أمة تُ�ضيّع كتابها ،ت�ضيع ما يمكن �أن يعطيه اهلل من عونٍ و�إمداد لها ،ت�ضيّع الحق
الذي هو بطبيعته �أقوى من الباطل� ،أقوى في منطقه� ،أقوى فيما يُقدمه ،فيما يخلقه
من روحية ،فيما يخلقه من معنويات عندما ت�ضيعه بالطبع تكون جريمتها �أكبر.
الإم ��ام عل ��ي ح ��ذر �أه ��ل الع ��راق قال له ��م � -إن ما ه ��م عليه م ��ن َتقَا ُع� � ٍ�س ،من حالة
الالمباالة ،من حالة فيهم هكذا ال ينطلقون ،ال يبادرون ،ال يتحركون بال�شكل المطلوب
حذرهم« :-واهلل �إني لأخ�ش��ى �أن يُدَ ال ه�ؤالء القوم منكم» ما معنى ُيدَالَ� :أن تكون
لهم الدولة عليكم� ،أن يكون لمعاوية ولأهل ال�شام الدولة عليكم فيحكموكم ،يقهروكم،
يذلوك ��م ،ي�ضطهدوك ��م ،ي�ست�ضعفوك ��م ،يقتلوا وي�شردوا ويدم ��روا؛ «الجتماعهم على
باطله��م وتفرقك��م عن حقك��م» ،الجتماعه ��م على باطله ��م وتفرقكم ع ��ن حقكم� .ألم
يُقدم العامل على �أنه عامل م�شترك في �سيادة الباطل ،في ا�ستحكام ال�شر؟.
هذه النظرة من الذي يحملها؟ من هم �أولئك من هذه الأمة الذين ت�سيطر على
م�شاعرهم هذه الفكرة؟ يجب �أن نكون هكذا ،وهذا هو الذي يخلق دافعًا لدى الإن�سان،
ي�ست�شع ��ر م�س�ؤوليت ��ه ،يعرف �سوء موقفه وهو يقع ��د ،وهو ي�صمت ،وهو يتقاع�س ،وهو
يتخاذل ،ويتثبط� ،سيعرف �سوء موقفه.
�إذا ل ��م تك ��ن تنظ ��ر �إال �إل ��ى جان ��ب واحد �ستق ��دم نف�س ��ك وك�أنك ترى �أن ��ه لي�س من
عن ��دك �أي خل ��ل ،ب ��ل ف ��ي الأخير �ستكون �أنت م ��ن يلوم اهلل لماذا ال يك ��ف عنك �أولئك،
و�أن ��ت ف ��ي الأخي ��ر من �ستنطلق لتقول هلل( :اللهم �أنت دم ��ر �أولئك اما نحن فال �ش�أن
104

�������������������������������

�������������������������������������������������

لن ��ا به ��م ،اللهم دم ��ر �أولئك ،اللهم �أهلك �أولئك ،اللهم فك فين ��ا من �أولئك) ومتى ما
ح�ص ��ل ت�سلي ��ط لك نل ��وم اهلل لماذا �سلط علينا؟ ،.لم ��اذا �أ�صبحنا هكذا؟! وهو قال في
��ل ُ
كتاب ��ه الكري ��مَ } :و َل ْن َي ْج َع َ
اهلل ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َل��ى الُ�ؤْ ِم ِن َ
ني َ�س ِبيل{[النس�اء ]141 :لماذا
ح�ص ��ل له ��م �سبيل؟ .نح ��ن من جعلنا هلل �سلطانًا�} :أَ ُت ِري��دُ ونَ �أَ ْن تْ َع ُلوا للِهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم
ُ�س�� ْل َطا ًنا ُم ِبي ًنا{[النس�اء ]144 :هك ��ذا ق ��ال لأولئك�} :أَ ُت ِري��دُ ونَ �أَ ْن جَْ
ل َع َل ْي ُك ْم
ت َع ُل��وا لِهَّ ِ
ُ�س ْل َطا ًنا ُم ِبي ًنا{ في�ضربكم وي�سلط عليكم؛ لذا تجد منطق القر�آن الكريم ين�سجم مع
علي في مقولته هذه ،ين�سجم مع علي وهو يقدم لك نماذج من �أمثال علي في تاريخ
الب�شرية ،من �أنبياء اهلل ور�سله و�أوليائه ،يقدم لك نف�سياتهم ،وتفكيرهم وم�شاعرهم
داخ ��ل الق ��ر�آن ،وفي ميادي ��ن المواجهة كيف كان ��وا يفكرون ،حتى ف ��ي الدعاء ال تجد
�أنهم كانوا ينطلقون فقط ليدعوا على �أعدائهم بل كان كل همهم �أن يدعوا لأنف�سهم؛
لأنهم يعرفون �أن الق�ضية بالن�سبة للعدو مح�سومة� ،إذا ما َ�صلُحنا نحن وكنا بال�شكل
با
الذي ن�صبح جديرين ب�أن يقف اهلل معنا؛ فلذا كان دعا�ؤهم } َر َّب َنا �أَ ْف ِر ْغ َع َل ْي َنا َ�ص رْ ً
َو َث ِّب��تْ �أَ ْقدَ ا َم َنا َوان ُْ�ص ْ��ر َنا َع َلى ا ْل َق�� ْو ِم ا ْل َكا ِف ِرينَ {[البقرة ]250:ما هك ��ذا كان دعا�ؤهم؟.
هك ��ذا كان دعا�ؤه ��م ،ل ��م يكون ��وا ينطلق ��ون على نح ��و ما يفكر في ��ه الكثير م ��ن النا�س
الي ��وم؛ لأنه ��م يعرف ��ون �أنه متى ما تخاذل من هم في الأر� ��ض جنود اهلل� ،إذا ما قعدوا
ا�ستحقوا غ�ضب اهلل ،هم من ي�ضيعون �أ�شياء عظيمة ال يمكن �أن يمتلكها العدو مهما
كان لديه من �أ�سلحة مهما كان لديه من قدرات ال يمكن �أن يمتلك العدو ما يمكن �أن
يمتلكه الم�ؤمنون باهلل ال يمكن.
والحظـ ��وا كي ��ف ف ��ي فل�سطين ولبن ��ان كمثال عل ��ى هـذا� ،ألـ ��م ي�ستط ��ع الإ�سـالم �أن
ي�صن ��ع (قناب ��ل ب�شرية) فعلاً  ،وه ��ذا  -كما يقول المجاهدون ( -ب� ��أن هذا هو ال�سالح
الذي لم ي�ستطع الأعداء �أن ي�صنعوا مثيلاً له ،وال �أن ي�صنعوا �ض ًدّا له) قنبلة ب�شرية
تنفجر فتربك جي�ش �إ�سرائيل ،تربك �أمن �إ�سرائيل ،تحطم اقت�صاد �إ�سرائيل .هكذا في
اللحظ ��ة الأخي ��رة وهم كانوا قد �أ�ضاعوا  -خا�صة بالن�سبة للفل�سطينيين  -وربما هذا
الجيل وهو الذي يعاني ،معاناته تعتبر وزرًا من �أوزار الجيل الذي �سبقه ،الذي �ضيع
(((
الفر�ص الكبيرة في مواجهة اليهود يوم كانوا ال يزالون ع�صابات داخل فل�سطين».

***

((( ذكرى ا�ست�شهاد الإمام علي‹عليه ال�سالم›.
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علي ير�سم معالم الدولة الإ�سالمية
جاء الإ�سالم بتجربة فريدة فيما يتعلق بنظام الحكم واعتبرها امتدادا لملك اهلل
عل ��ى عب ��اده وج�سده ��ا النبي ‹�صلوات اهلل عليه وعلى �آل ��ه› حيث تجلت في �آخر حياته
ف ��ي �أروع �صوره ��ا وو�ض ��ع الخطوط العامة له ��ذه الم�س�أل ��ة التي �أدت �إل ��ى ال�صـراعات
والنزاعات التي ولدتها االختالفات بين الأ�شخا�ص والجماعات والمدار�س الفل�سفية
والأدي ��ان ف ��ي هذه الم�س�ألة و�أدت �إلى حروب كبيرة تركت �آثارها ال�شنيعة على التاريخ
الإن�ساني برمته.
وق ��د كانت �إح ��دى التجارب الفذة الرائ ��دة والرائعة في الحك ��م الإ�سالمي تجربة
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن عل ��ي بن �أبي طالب ‹عليه ال�سالم› و�إن ل ��م تتج�سد معالمها كما كان
يري ��د الإم ��ام نتيجة لم ��ا كان قد و�صل �إليه المجتمع م ��ن انحطاط وهبوط لم ي�صل
�إليها المجتمع من قبل حتى في �أيام الجاهلية ولذلك كان يقول ‹عليه ال�سالم› «لو
ا�س��توت قدماي لغيرت �أ�ش��ياء» ولكنه عمل عل ��ى تج�سيد هذه التجرب ��ة ما �أمكن في
فت ��رة ق�صي ��رة وعا�صفة من حيات ��ه وحياة الم�سلمين انتهت با�ست�شه ��اده لكنه ا�ستطاع
ف ��ي الح ��د الأدن ��ى �أن ير�س ��م معال ��م الحكوم ��ة الإ�سالمية م ��ن خالل ما �أث ��ر عنه وما
ا�شتمل ��ت علي ��ه ه ��ذه التجرب ��ة وا�شتمل نهج البالغة عل ��ى الكثير م ��ن الن�صو�ص التي
ت�ضمن ��ت بع�ض جوانب الفك ��ر ال�سيا�سي للإمام علي وهذا الفكر يعك�س بع�ض مالمح
ه ��ذه التجرب ��ة الرائ ��دة في الحكم في الإ�س�ل�ام و�أ�شمل هذه الن�صو� ��ص ال�سيا�سية في
نه ��ج البالغ ��ة و�أجمعها لم�سائل ال�سيا�سة والإدارة هو العهد الذي زود به الإمام واليه
على م�صر مالك بن الحارث الأ�شتر حين واله عليها.
وه ��و من جالئل و�صاياه و�أجمعها لقواني ��ن المعامالت المدنية والحقوق العامة
والت�صـرفات الخا�صة فقد ت�ضمن هذا العهد �أبرز الأمور التي ت�صل بالأمة �إلى الحكم
الر�شي ��د ت�ضم ��ن توجيهات مهمة ف ��ي ال�سلوك ال�شخ�صي للحاك ��م وكيف تكون عالقة
الحاك ��م بالرعي ��ة وكيف يك ��ون وزرا�ؤه وم�ست�شاروه وحا�شيته وح ��دد المهام وحذر من
الظل ��م لعب ��اد اهلل وركز على العدال ��ة االجتماعية والإح�سان �إل ��ى الرعية والعمل على
التغيير نحو الأف�ضل وحدد الطبقات والفئات االجتماعية والعالقة بينها وموا�صفات
القائ ��د الناج ��ح و�ضرورة التزامه الديني والأخالق ��ي والمهني والتربوي وكيف تكون
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العالق ��ة بي ��ن القائد والجند وكيف تكون �شخ�صية القا�ضي وو�ضع ال�ضمانات لنزاهة
الق�ضاء وو�ضع الخطوط العري�ضة في الق�ضاء وح�سن الإدارة وكيف يتم اختيار الكتاب
وال ��وزراء وق�س ��م المهام والأعم ��ال ولم ين�س �أن يتحدث عن مزاي ��ا التجارة وال�صناعة
والآث ��ار ال�سيئة لالحتكار و�شدد على �ضرورة االهتمام بالفقراء والم�ساكين والب�ؤ�ساء
والمر�ض ��ى والإيت ��ام والعجزة وغير ذلك من الأ�صول الأ�سا�سية للحكم ال�صالح والتي
عل ��ى ر�أ�سه ��ا �أن يك ��ون عل ��ى �صلة دائم ��ة بال�شعب وبق�ضاي ��اه ليكون دائم ��ا على معرفة
وافية بالم�شاكل التي يعي�شها فيبادر �إلى و�ضع الحلول الناجعة لها.
يقول ال�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذا العهد:
(ه ��ذا العه ��د وثيقة تاريخية مهمة وعظيمة تقدم الر�ؤية الإ�سالمية القر�آنية عن
والية الأمر في الإ�سالم ،والم�شروع الديني من �أ�سا�سه هو م�شروع دين ودولة.
ق ��دم الإم ��ام عل ��ي  -علي ��ه ال�سالم  -في ه ��ذا العه ��د الم�س�ؤولية في الإ�س�ل�ام بال�شكل
الذي ال تجعل من يتحرك بهذه الم�س�ؤولية فوق النا�س �أو مت�سلطً ا عليهم �أو هو الكا�سب
لنف�س ��ه و�إنم ��ا ه ��ي تقدمه ف ��ي خدمة النا� ��س ،لي�س فيها �ش ��يء عائد �إلى نف�س ��ه ،م�صالح
نف�سي ��ة �أو �شخ�صي ��ة �أو مكا�سب معينة يح�ص ��ل عليها هو� ،أو تكون نظرته �إلى الم�س�ؤولية
�أنها كما هو �سائد الآن في هذا الع�صر وفي ع�صور ما�ضية بالن�سبة لمن هم بعيدون عن
منهج اهلل ينظرون �إلى الم�س�ؤولية كمغنم وو�سيلة ت�سلط ،وا�ستعالء على الآخرين ،ال.
م ��ن البداي ��ة م ��ن نف� ��س تحديد ه ��ذه المه ��ام ،تنظ ��ر �إل ��ى الم�س�ؤولية �أنه ��ا خدمة
للآخرين �أنت تتحرك في خدمة الآخرين فيما هو م�صلحة لهم فيما هو فائدة لهم
فيما هو نفع لهم فيما هو �إح�سان �إليهم.
وق ��د �أراد الإم ��ام منا �أن تكون نظرتنا �إلى الم�س�ؤولية هكذا في دين اهلل هي خدمة
ه ��ي �إح�س ��ان �إل ��ى الآخري ��ن لي�س فيه ��ا حالة ت�سل ��ط لي�س فيه ��ا حالة ا�ستع�ل�اء لي�ست
مغنمًا �شخ�ص ًيّا ،ال ،الإن�سان يتحرك على هذا الأ�سا�س.
ثم عندما يتحرك الإن�سان لأداء الم�س�ؤولية بعد و�ضوح الم�س�ؤولية �أمامه ،و�ضوح
الم�س�ؤولي ��ة ل ��ه عندم ��ا يتحم ��ل م�س�ؤولية هو خ ��ادم يتقلد هذا ال�ش ��رف الكبير خدمة
عباد اهلل والإح�سان �إلى عباد اهلل في �ش�ؤونهم في �أمورهم وعلى هذا الأ�سا�س نتحرك
وفق �أ�س�س ومبادئ مهمة جدًا)(((.
((( درو�س من عهد الأ�شتر لل�سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
107

�������������������������������

�������������������������������������������������

و�سن ��ورد بع� ��ض تل ��ك الن�صو� ��ص م ��ع م ��ا ا�ستوح ��اه ال�سيد عب ��د الملك ب ��در الدين
الحوثي  -ر�ضوان اهلل عليه  -من هذه الن�صو�ص المهمة.
الإمام علي  -عليه ال�سالم  -بد�أ حديثه في هذا العهد بقوله:

مالك
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..هذا ما �أمر به عبد اهلل ،عليٌّ �أمير الم�ؤمنين َ
بنَ الحارث الأ�ش��تر في عهده �إليه حين واله م�ص��ر :جباية خراجها ،وجهاد عدوها،
وا�ست�صالح �أهلها ،وعمارة بالدها».

يقول ال�سيد عبد الملك:

«هنا قدم الإمام  -عليه ال�س�لام � -ص��ورة وا�ض��حة عن المهام الأ�سا�س��ية للوالية
في الإ�سالم ،ال�ش�ؤون كلها� ،ش�ؤون الم�س�ؤولية في الإ�سالم ،بكل جوانبها� ،سواءً الجانب
المال��ي( ،جباي��ة خراجه��ا) �أو الجان��ب الجه��ادي والع�س��كري( ،جه��اد عدوه��ا) �أو
الجوانب الأخرى التي ت�ش��مل جوانب ثقافية وتربوية ودائرة وا�س��عة (وا�ست�صالح
�أهلها) ،عبارة ت�شمل كل ما فيه �صالحهم �سواءً في الواقع الديني �أو الواقع الدنيوي،
(وعمارة بالدها) ت�شمل ،الجوانب الخدمية كلها».

ومما ورد في هذا العهد قول الإمام عليه ال�سالم:

«و�أ�شعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم وال تكونن عليهم �سبعًا
�ضاريًا تغتنم �أكلهم ف�إنهم �صنفان �إما �أخ لك في الدين و�إما نظير لك في الخلق».

وحول هذا الن�ص يقول ال�سيد عبد الملك  -ر�ضوان اهلل عليه :-
«يق ��ول الإم ��ام علي (علي ��ه ال�سالم) النا�س �صنفان� :إم ��ا �أخ لك في الدين وتنظر
�إلي ��ه هك ��ذا ك�أخ على �أنه ماذا؟ �أخ يجمعك �أنت و�إياه �أخوة الدين و�أن انتماءه معك �إلى
دين واحد يفر�ض له حقوقًا عليك في تعاملك ،في نظرتك �إليه ،في اهتمامك به.
�أو �أنه �إن�سان يجمعك به جامع �آخر هو الإن�سانية� ،إن�سان له نف�س الم�شاعر ،و�إن�سان
ل ��ه نف� ��س الكرام ��ة ،ويعي�ش الحالة الإن�ساني ��ة �سواء هذا الأخ في الدي ��ن� ،أو هذا الذي
يجمعك به الإن�سانية ،رابطة الإن�سانية.
لدي ��ك م ��ع النا�س رابطت ��ان� :إما رابطة الدين� ،أو رابط ��ة الإن�سانية ،رابطة الدين
�أنت والآخرين في مقام الأخوة� ،أخوة الدين .وهذه الرابطة لها حقوق ويترتب عليها
م�س�ؤوليات ،وكذلك رابطة الإن�سانية.
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ال تنظ ��ر �إل ��ى النا�س نظرة احتقار بما �إنه ي�أتي منه ��م �أخطاء �أو ت�صرفات �سيئة� ،أو
مواق ��ف �سيئ ��ة ف�أن ��ت �سريع الب ��ادرة� ،سريع ال�سطوة� ،سري ��ع الغ�ضب� ،سري ��ع االنتقام،
�سريع الم�ؤاخذة .ال .اعرف �أنهم من واقعهم الإن�ساني يح�صل منهم �أخطاء ،ال تنظر
�إل ��ى المجتمع كمجتمع مع�صوم ،ال ي�أت ��ي منه خط�أ ..ثم تكون مواقف الإن�سان قائمة
عل ��ى �أ�سا� ��س الم�ؤاخ ��ذة عل ��ى ال�صغيرة والكبي ��رة واالنتق ��ام والمقا�صاة ف ��ي كل �شيء،
ال« .ف�إنهم �ص��نفان �إم��ا �أخ لك في الدين و�إما نظير لك ف��ي الخلق»«».يفرط منهم

الزل��ل وتعر���ض لهم العلل وي�ؤتى على �أيديهم في العم��د والخط�أ ف�أعطهم من عفوك
و�صفحك مثل الذي تحب �أن يعطيك اهلل من عفوه و�صفحه».

وحول هذا الن�ص يقول ال�سيد عبد الملك  -ر�ضوان اهلل عليه :-
«الإ�س�ل�ام يرك ��ز في المق ��ام الأول على التربية قبل �أن يرك ��ز على العقاب ،يركز
عل ��ى التربي ��ة ويتعامل مع المجتمع الم�سل ��م في المقام الأول عل ��ى �أ�سا�س التربية،
وم�ش ��روع الإ�س�ل�ام م�ش ��روع وا�س ��ع لإ�ص�ل�اح النا�س م�ش ��روع وا�سع ي�أتي في ��ه جوانب
وا�سع ��ة ج� � ًدّا وحت ��ى كل نظم ��ه نظ ��م تكامل ،تكام ��ل ،تهيئ �إل ��ى �أن يكون هن ��اك واق ٌع
�صالحٌ .
مثلاً في معالجة حاالت ال�سرقة كمثال :م�شروع الإ�سالم م�شروع وا�سع مثلاً فيه
الم�ش ��روع الروحي والترب ��وي ،والإيماني ،يعزز عند الإن�سان اال�ستقامة ،والخوف من
اهلل ،وا�ست�شع ��ار الم�س�ؤولي ��ة �أم ��ام اهلل ،والم�ؤاخذة الإلهية فيك ��ون زاجرًا للإن�سان عن
ال�سق ��وط ،يق ��دم الإ�س�ل�ام جانب �آخر ،تنمي ��ة مكارم الأخ�ل�اق ،والع ��زة والكرامة عند
الإن�سان ،فيترفع عن �سفا�سف الأمور ،وعن م�ساوئ الأخالق.
أي�ض ��ا :هن ��اك جان ��ب �آخر نظام مالي ف ��ي الإ�سالم يهيئ للإن�س ��ان الحياة الكريمة
� ً
بحي ��ث ال ي�سق ��ط ف ��ي مثل ه ��ذا الذن ��ب �إال نتيج ��ة انحطاط ف ��ي نف�سيت ��ه ،و�إال هناك
م�ش ��روع �إ�سالم ��ي متكامل ،يلح ��ظ هذا الجانب ،وهذا الجانب ،وه ��ذا الجانب ،وهكذا
بقية المجاالت.
ي�أت ��ي م�ش ��روع الإ�س�ل�ام م�شرو ًع ��ا تكامل ًيّا ال�ست�ص�ل�اح النا�س ،ال يلح ��ظ جانبًا ثم
يهم ��ل بقي ��ة الجوان ��ب ،وبالتال ��ي ال تك ��ون ق�ضي ��ة العق ��اب والم�ؤاخ ��ذة ه ��ي الو�سيل ��ة
الوحيدة والأ�سا�سية ولي�س هناك و�سيلة �أخرى �أو طريقة ثانية.
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ف�ل�ا تك ��ون النظ ��رة �إلى ا�ست�ص�ل�اح النا�س هي م�س�أل ��ة الق�سوة والح�س ��اب والعقاب،
ه ��ذه ال تكون الو�سيل ��ة الرئي�سية التي يركز الإن�سان عليها ،ال تكون هذه هي الم�س�ألة
الأ�سا�سية المعتمدة في الإ�سالم.
م�ش ��روع الإ�س�ل�ام م�شروع وا�س ��ع ج ًدّا وفيه جوان ��ب متكاملة ال�ست�ص�ل�اح الإن�سان،
وجان ��ب العق ��اب هو جانب واحد فقط وله مقاماته ،م ��ع مالحظة الجوانب الأخرى،
مع مالحظة الجوانب الأخرى هذه م�س�ألة.
الم�س�ألة الثانية :يتذكر الإن�سان نف�سه ،الإن�سان وهو في واقع الم�س�ؤولية �أ ًيّا كان
ي�أتي منه �أخط�أ ،هو بنف�سه ي�أتي منه الخط�أ ،ي�أتي منه التق�صير ،ي�أتي منه الق�صور،
وه ��و ف ��ي حالته ه ��و النف�سية وهو يق�ص ��ر ،وهو يخطئ ،وهو محا�س ��ب �أمام اهلل وهو
يتذكر م�س�ؤوليته �أمام اهلل ماذا يكون �أمله في اهلل؟ وكيف رجا�ؤه نحو اهلل؟.
�ألي� ��س ه ��و م ��ن يطلب م ��ن اهلل العفو و�أمل ��ه �أن اهلل يعامل ��ه بالعفو؟ فمث ��ل ما �أنت
و�أن ��ت ف ��ي مق ��ام الخط�أ ،ومقام التق�صي ��ر موجه �آمالك نحو اهلل �أن يعف ��و عنك� ،أي�ضاً
يك ��ون عن ��دك �أنت توجه هكذا نحو عباد اهلل مثل ما ت ��رى حاجتك �إلى عفو اهلل ،و�إلى
مغفرت ��ه ،و�إل ��ى لطف ��ه ،و�أن ��ت في مق ��ام الأخطاء وف ��ي مق ��ام التق�صي ��ر ،وت�شعر بهذه
الحاج ��ة �إل ��ى عف ��و اهلل وه ��ذا �أمل لدي ��ك �أمل تعي�ش ��ه دائمًا ،ت�أمل م ��ن اهلل ،ترجو اهلل
دائ ًم ��ا �ألاّ ي�ؤاخ ��ذك ،وال يعاقبك على ما ي�أتي منك من �أخطاء �أو تق�صير ،ف�أنت كذلك
تج ��اه النا� ��س قدم للنا�س من العفو وال�صفح مثل ما �أملك في اهلل ،وما ترجو من اهلل
�أن يعطيك من عفوه و�صفحه على �أخطائك ،وعلى تق�صيرك».
ومما ورد في عهده لمالك الأ�شتر:
َّا���س َينْظُ ��رُ ونَ مِنْ ُ�أمُور َِك فِي ِمثْلِ مَا كُ نْتَ َتنْظُ رُ فِي��هِ مِنْ أُ�مُو ِر ا ْلوُلاَ ِة قَ ْبل ََك،
« َو�أَنَّ الن َ
الل َلهُمْ
ال�ص��الِحِ ينَ ِبمَ��ا يُجْ رِي هَّ ُ
ِيك مَا كُ نْتَ َتقُولُ فِيهِمْ ؛ َو�إِ َّنمَا يُ�سْ��تَدَ لُّ عَ لَى َّ
َو َيقُولُ��ونَ ف َ
َاك ،وَ�شُ حَّ
ال�صالِحُ ؛ فَا ْمل ِْك هَ و َ
عَ لَى �أَلْ�سُ نِ عِ بَا ِدهِ؛ َف ْل َيكُنْ أَ� َحبَّ الذَّ خَ ا ِئ ِر �إِ َلي َْك ذَخِ ي َر ًة ا ْل َعمَلُ َّ
اف ِم ْنهَا فِيمَا �أ ََحبَّتْ �أَ ْو َكرِهَ تْ ».
ْ�س الْ إِن َْ�ص ُ
ِب َنفْ�سِ َك((( عَ مَّا لاَ يَحِ لُّ ل ََك؛ َف�إِنَّ ال�شُّ حَّ بِال َّنف ِ

ومما وردفيه:

احتِجَ ابَ الْ��وُلاَ ِة عَ نِ
َ��ك عَ ��نْ رَعِ َّيت َِك؛ َف���إِنَّ ْ
احتِجَ اب َ
« َو�أَمَّ��ا َبعْ��دَ هَ ��ذَ ا ،فَ�َلااَ تُطَ ِّولَنَّ ْ

���ح ب َنفْ�س���ك :ابخل بنف�سك عن الوقوع في غي���ر الحل ،فلي�س الحر�ص على النف����س �إيفاءها كل ما
((( ُ�ش ّ
تحب ،بل من الحر�ص �أنْ ت ُْح َم َل على ما تكره.
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ال�ض��يقِ  ،وَقِ لَّةُ عِ لْ��مٍ بِا أُلمُورَِ ،والاِ ْحتِجَ ��ابُ ِم ْنهُمْ َيقْطَ ��عُ عَ ْنهُمْ عِ لْمَ
الرَّعِ يَّ��ةِ �شُ �� ْعبَةٌ مِنَ ِّ
ال�ص��غِيرُ َ ،و َي ْقبُحُ الْحَ �سَ نُ َ ،ويَحْ �سُ نُ
احتَجَ بُوا د ُونَهُ ؛ َفيَ�صْ��غُرُ عِ ندَ هُ مُ ا ْل َكبِيرُ َ ،و َيعْظُ مُ َّ
مَا ْ
َّا�س بِهِ
ا ْل َقبِيحُ َ ،ويُ�شَ ��ابُ الْحَ قُّ بِا ْلبَاطِ لِ ! َو�إِ َّنمَا ا ْلوَالِي بَ�شَ ��ـرٌ لاَ َيعْرِ ُف مَا َتوَارَى عَ نْهُ الن ُ
ال�ص��دْ قِ مِنَ ا ْلكَذِ بِ َ ،و�إِ َّنمَا
َات((( ُتعْرَ ُف ِبهَا ُ�ض��رُ وبُ ِّ
مِنَ الأُمُورَِ ،و َليْ�سَ ��تْ عَ لَى الحَ قِّ �سِ ��م ٌ
(((
احتِجَ اب َُك مِنْ
��ك بِا ْلبَ��ذْ لِ فِي الحَ قِّ ؛ َففِي��مَ ْ
�أَنْ��تَ �أ ََحدُ ر َُج َليْنِ � :إِمَّا امْرُ �ؤٌ �سَ ��خَ تْ َنفْ�سُ َ
َّا�س
َف الن ِ
وَاجِ ��بِ َح��قٍّ ُتعْطِ يهِ  ،أَ� ْو ِفعْلٍ كَرِ يمٍ تُ�سْ��دِ يهِ ؟! �أَ ْو ُم ْب َتلَىً بِا ْلمَنعِ؛ َفمَا �أَ�سْ��رَ َع ك َّ
َّا�س ِ�إ َلي َْك ما لاَ َم�ؤُونَةَ فِيهِ
عَ نْ مَ�س أَْ� َلت َِك ِ�إذَا َ�أيِ�سُ وا((( مِنْ بَذْ ل َِك! َم َع �أَنَّ �أَ ْكثَرَ َحاجَ اتِ الن ِ
ْ�صاف فِي ُمعَا َملَةٍ .
عَ َلي َْك :مِنْ �شَ كَا ِة((( مَظْ ِلمَةٍ � ،أَ ْو طَ لَبِ إِ�ن ٍ
��اف فِي ُمعَا َملَةٍ ؛
ا�ص��ةً وبِطَ انَةً  :فِيهِمُ ا�سْ�� ِت ْئثَا ٌر َوتَطَ اوُلٌ  ،وَقِ لَّةُ �إِن َْ�ص ٍ
ثُمَّ �إِنَّ ِل ْلوَالِي خَ َّ
ال ُتقْطِ عَنَّ ((( َِلأ َحدٍ مِنْ َحا�شِ يت َِك
َاح�سِ مْ ((( مَا َّد َة �أُولئ َِك ِبقَطْ ِع �أَ�سْ بَابِ ِتل َْك الأ َْحوَالِ َ ،و َ
ف ْ
َّا�س:
و ََحا َّمت َِك((( قَ طِ يعةً  ،وَلاَ يَطْ َمعَنَّ ِم ْن َك فِي اعْ ِتقَا ِد((( عُ قْدَ ةٍ ت َُ�ض��رُّ ِبمَنْ َيلِيهَا مِنَ الن ِ
فِي �شِ ��رْ ٍب(((� ،أَ ْو عَ مَلٍ مُ�شْ��تَرَ ٍك يَحْ ِملُونَ َم�ؤُو َنتَهُ عَ لَى غَ يْرِ هِ مْ ؛ َف َيكُونَ َم ْه َن أُ�( ((1ذل َِك َلهُمْ
دُون ََك ،وَعَ ْيبُهُ عَ َلي َْك فِي الدُّ ْنيَا وَالآخِ رَ ةِ.
َو�أَلْزِ ِم الْحَ قَّ مَنْ لَزِ مَهُ مِنَ ا ْلقَرِ يبِ وَا ْل َبعِيدِ  ،وَكُ نْ فِي ذل َِك َ�صابِرً ا مُحْ تَ�سِ بًا ،وَاقِ عًا ذل َِك
(((1
ْ��ك ِمنْهُ ؛ َف�إِنَّ َم َغبَّةَ
ا�ص��ت َِك َحيْثُ وَقَ عَ ،وَا ْب َت ِغ عَ اقِ َبتَهُ ِبمَا َي ْثقُلُ عَ َلي َ
مِ��نْ قَ رَ ا َبت َِك وَخَ َّ
ذل َِك مَحْ مُ ودَةٌ .
((( �سمات :جمع �سمة – بك�سر ففتح  :-وهي العالمة.
((( البذل :العطاء.
((( �أ ِي ُ�سوا :قنطوا ويئ�سوا.
((( �شكاة – بالفتح –� :شكاية.
((( فاح�س���م :اقطع م���ادة �شرورهم عن النا�س بقط���ع �أ�سباب تعديهم ،و�إنما يك���ون بالأخذ على �أيديهم
ومنعهم من الت�صرف في �ش�ؤون العامة.
((( االقطاع :المنحة من الأر�ض ،والقطعية :الممنوح منها.
((( الحا َّمة – كالطا َّمة– :الخا�صة والقرابة.
بال�ضم – :ال�ضيعة ،واعتقاد ال�ضيعة :اقتنا�ؤها ،و�إذا اقتنوا �ضيعة
((( االعتق���اد :االمتالك ،والعق���دة –
ّ
فربما �أ�ضروا بمن يليها� ،أي يقرب منها من النا�س.
((( ِّ
ال�ش ْرب – بالك�سر – :هو الن�صيب في الماء.
( ((1مهن�أ ذلك :منفعته الهنيئة.
( ((1ال َم َغ َّبة – َك َم َح َّبة –  :العاقبة.
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نك ظُ نُو َنهُمْ
ِ��ك َح ْيفًا((( َف�أَ�صْ��حِ رْ ((( َلهُمْ ِبعُذْ ر َِك ،وَاعْ��دِ لْ ((( عَ َ
َو�إِنْ ظَ نَّ��تِ الرَّعِ يَّةُ ب َ
(((
(((
َا�ضةً ِمن َْك ِل َنفْ�سِ َكَ ،و ِر ْفقًا بِرَ عِ َّيت َِك ،و�إِعْ ذَ ارًا َت ْبلُغُ فِيه
ِب�إِ�صْ حَ ار َِك؛ َف�إِنَّ فِي ذل َِك ِري َ
َحاجَ ت ََك مِنْ َت ْقوِي ِمهِمْ عَ لَى الْحَ قِّ .
ومن ذلك:
ُ��ك ِم ْنهَا ،و َُحبَّ الإِطْ رَ اءِ (((؛ َف�إِنَّ ذل َِك
��ك ،وَال ِّثقَةَ ِبمَا ُيعْجِ ب َ
َّاك وَالإِعْ جَ ابَ ِب َنفْ�سِ َ
َو�إِي َ
�ص ال�شَّ يْطَ انِ فِي َنفْ�سِ هِ ؛ ِل َيمْحَ قَ مَا َيكُونُ مِنْ �إ ِْح�سَ انِ الْمُ حْ �سِ نِينَ .
مِنْ �أَ ْوثَقِ فُرَ ِ
ِ��ك� ،أَ ْو �أَنْ
ِ��ك ِب�إ ِْح�سَ ��ان َِك ،أَ� ِو التَّزَ يُّ��دَ ((( ِفيَم��ا كَانَ مِنْ ِف ْعل َ
َّ��اك وَا ْلمَ��نَّ عَ لَ��ى رَعِ َّيت َ
َو�إِي َ
تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ؛ فَ�إِن َّالْمَن َّيُبْطِلُ الإِحْ�سَانَ ،وَال َّتزَيُّدَ يَذْهَبُ بِنُو ِر الْحَ قِّ ،
هلل
َّا�س؛ قَ الَ ا ُ
هلل وَالن ِ
وَالْخُ ل َْف يُوجِ ُب ا ْل َمقْتَ ((( عِ نْدَ ا ِ
ب َمقْت ًا ِعنْدَ ا ِ
هلل �س��بحانهَ }:ك رُ َ
�أَ ْن َت ُقو ُلوا َما َ
ال َت ْف َع ُلونَ { [الصف.]3:
َّاك وَا ْلعَجَ لَةَ بِالأُمُو ِر قَ بْلَ �أَوَا ِنهَا� ،أَ ِو التَّ�سَ اقُ َط((( فِيهَا عِ نْدَ إِ� ْمكَا ِنهَا� ،أَ ِو الَّلجَ اجَ ةَ
و�إي َ
فِيهَا �إِذَا َت َنكَّرَ تْ (� ،((1أَ ِو ا ْلوَهْ نَ ( ((1عَ ْنهَا �إذَا ا�سْ َتو َْ�ضحَ تْ .
َّا�س فِيهِ
َّاك َوالاِ �سْ ِت ْئثَا َر(ِ ((1بمَا الن ُ
ف ََ�ض ْع كُ لَّ �أَمْرٍ َمو ِْ�ضعَهُ َ ،و�أَوْقِ ْع كُ لَّ أَ�مْرٍ َموْقِ عَهُ َ .و�إي َ

((( َحي ًفا :ظل ًما.
((( � ْأ�صح��� ْر لهم بع���ذرك� :أي �أبرز لهم ،وب ّين عذرك فيه ،وهو من الإ�صح���ار :الظهور ،و�أ�صله البروز في
ال�صحراء.
نحاه عنه.
((( َعدَ ل ال�شيء عن نف�سهَّ :
((( ريا�ضة :تعويدً ا لنف�سك على العدل.
تقديم العذر �أو �إبدا�ؤه.
((( الإعذار:
ُ
((( الإطراء :المبالغة في الثناء.
((( التز ّيد – كالتق ُّيد –� :إظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها في معر�ض االفتخار.
((( المقت :البغ�ض وال�سخط.
الحر�ص والج�شع ،قال ال�شنفرى:
نهي عن
الت�ساقط في ال�شيء
((( نه ُي ُه عن
ِ
ِ
ِ
الممكن عندَ ح�ضورِهٌّ :
َ
القوم �أ ْع َج ُل.
و�إنْ ُم َّد ِت الأيدي �إلى الزا ِد لم �أكنْ ب�أعج ِل ْ
هم � ْإذ �أج�ش ُع ِ
( ((1اللجاجة :الإ�صرار على النزاع .وتنك َرت :لم يعرف وجه ال�صواب فيها.
( ((1ال َو ْهن :ال�ضعف.
( ((1اال�ستئثار :تخ�صي�ص النف�س بزيادة.
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�أُ�سْ��وَةٌ ((( ،وَال َّتغَابِ��يَ ((( عَ مَّا ُت ْعنَى بِهِ ِممَّا قَ دْ و ََ�ض��حَ ِل ْل ُعيُونِ ؛ َف�إِنَّهُ َم�أ ُْخ��وذٌ ِمن َْك ِل َغيْرِ َك،
ِ��ك َح ِميَّةَ
ْ��ك ِل ْلمَظْ لُومِ :ا ْمل ْ
��ف ِمن َ
ْ��ك أَ�غْ طِ يَةُ الأُمُ��ورَِ ،و ُي ْنت ََ�ص ُ
��ف عَ ن َ
وَعَ مَّ��ا قَ لَي��لٍ َت ْنكَ�شِ ُ
(((
(((
َاحتَرِ �سْ مِنْ كُ لِّ ذل َِك:
�أَ ْنف َِك((( ،وَ�سَ �� ْو َر َة((( َحدِّ َك  ،وَ�سَ طْ َو َة يَدِ َك ،وَغَ رْ بَ لِ�سَ ان َِك ،و ْ
َف ا ْلبَا ِد َر ِة(((َ ،و َت�أْخِ يرِ ال�سَّ ��طْ َوةَِ ،حتَّى يَ�سْ��كُنَ غَ َ�ض��ب َُك َف َت ْمل َِك االِخْ ِتيَارَ؛ َولَنْ تُحْ كِمَ
ِبك ِّ
ذل َِك مِنْ َنفْ�سِ َك َحتَّى ُت ْكثِرَ هُ مُ وم ََك بِذِ كْرِ ا ْل َمعَا ِد �إِلَى َرب َِّك.
ْ��ك �أَنْ َتتَذَ كَّ��رَ مَا م ََ�ض��ى ِلمَ��نْ َتقَدَّ م ََك :مِنْ ُحكُومَ��ةٍ عَ ا ِدلَةٍ � ،أَ ْو �سُ ��نَّةٍ
��ب عَ َلي َ
وَا ْلوَاجِ ُ
ي�ض��ةٍ فِي ِكتَابِ
َا�ض��لَةٍ  ،أَ� ْو أَ�ثَرٍ عَ نْ َن ِب ِّينَا (�ص��لوات اهلل عليه وعلى �آله و�س��لم)� ،أَ ْو فَرِ َ
ف ِ
��ك فِي ا ِّتبَ��ا ِع مَا عَ هِدْ تُ
اهللِ؛ َف َت ْقتَ��دِ يَ ِبمَا �شَ ��اهَ دْ تَ ِممَّ��ا عَ ِم ْلنَا بِهِ فِيهَاَ ،وتَجْ َتهِدَ ِل َنفْ�سِ َ
ْ��ك فِي عهْدِ ي هذَ ا ،وَا�سْ�� َت ْو َثقْتُ بِهِ مِنَ الْحُ جَّ ةِ ِل َنفْ�سِ ��ي عَ َلي َْك؛ ِل َكيْ�َل اَ َتكُونَ ل ََك عِ لَّةٌ
�إِ َلي َ
هلل َتعَالى.
ال ا ُ
ال ُي َوفِّقَ ِللْخَ يْرِ �إ َّ
عِ نْدَ تَ�سَ رُّ ِع َنفْ�سِ َك �إِلَى هَ وَاهَ ا َفلَنْ َيع ِْ�صمَ مِنَ ال�سُّ وءِ َو َ

***

((( النا�س فيه �أُ�سوة� :أي مت�ساوون.
((( التغابي :التغافل.
َ
((( يقال« :فال ٌن َحمِ ُّي الأ ْن ِف»� :إذا كان �أب ًّيا ي� ُ
أنف َّ
ال�ض ْيم.
الح ّدة.
ال�س ْو َرة – بفتح ال�سين و�سكون الواو –ِ :
((( َ
الح ّدة – بالفتح –  :الب�أ�س.
((( َ
((( ال َغ ْرب – بفتح ف�سكون – :الح ّد ت�شبي ًها له بح ّد ال�سيف ونحوه.
((( البادرة :ما يبدر من الل�سان عند الغ�ضب من ِ�سباب ونحوه.
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ومما �أثر عن الإمام علي عليه ال�سالم
الإمام علي قدم درو�س ًا مهمة لمن ي�صلون �إلى موقع الم�س�ؤولية

عندم ��ا �آل �إلي ��ه �أمر الخالفة بعد فترة زمني ��ة معروفة تقدر بما يقرب من خم�سة
وع�شري ��ن عا ًم ��ا �أثب ��ت �أن ��ه  -علي ��ه ال�س�ل�ام  -بم�ست ��وى الم�س�ؤولية ،كان ف ��ي م�ستوى
الم�س�ؤولية يتعامل من موقعه في الخالفة ،ي�شعر بالم�س�ؤولية ال طامعًا وال يعتبرها
مغن ًم ��ا ،ال يعتب ��ر ال�سلط ��ة وال يعتب ��ر والي ��ة الأم ��ر مغن ًم ��ا ومك�س ًب ��ا للت�سل ��ط وجم ��ع
الث ��روة ..كال .يعتبره ��ا م�س�ؤولي ��ة لإحقاق الح ��ق لإقامة العدل ،لبن ��اء الأمة ،لهداية
الأمة ،لتزكية �أنف�سها ،لبنائها بنا ًء عظيمًا .قال عبد اهلل بن العبا�س :دخلت على �أمير
الم�ؤمني ��ن  -علي ��ه ال�س�ل�ام  -بذي ق ��ار وهو يخ�ص ��ف نعله ،فقال لي« :م��ا قيمة هذا
النع��ل؟» فقل ��ت :ال قيمة له ��ا .فقال عليه ال�سالم« :واهلل له��ي �أحب �إلي من �إمرتكم
�إال �أن �أقي��م حقًّ��ا �أو �أدف��ع باط�ًل�» ال قيم ��ة لل�سلطة عن ��د الإم ��ام �إال �إذا كانت و�سيلة
لخدم ��ة الأم ��ة� ،إذا كانت للرحمة بالنا� ��س� ،إذا كانت لهداية النا�س بعيدًا كل البعد عن
الظل ��م ،متور ًع ��ا يخ�شى اهلل ،يخ�شى اهلل في عب ��اده ورحيمًا بالنا�س وهو القائل :يتب ّر�أ
من الظلم:
الَنْ �أَبِيتَ عَ لَى َح�سَ ِك ال�سَّ عْدَ انِ ((( مُ�سَ هَّد ًا(((� ،أَ ْو �أُجَ َّر فِي ا ْالَغْ الَلِ م َُ�صفَّد ًا(((،
هلل َ
«وَا ِ
ا�ص��ب ًا لِ�شَ ��يْ ء
ْ�ض ا ْل ِعبَادِ ،وَغَ ِ
هلل َورَ�سُ ��ولَهُ َي ْو َم ا ْل ِقيَامَةِ ظَ الِم ًا ِل َبع ِ
�أ ََحبُّ �إِلَيَّ مِنْ �أَنْ �أَ ْلقَى ا َ
(((
(((
مِنَ الْحُ طَ امَِ ،و َكي َْف �أَظْ لِمُ �أ ََحد ًا ِل َنفْ�س يُ�سْ رِ ُع إِ�لَى ا ْل ِبلَى قُ فُو ُلهَا َ ،ويَطُ ولُ فِي الثَّرَ ى
ُحلُو ُلهَا؟!

وال�س ْعدان :نبت ترعاه االبل له �شوك ت�شبه به حلمة الثدي.
((( ك�أنه يريد من َ
الح َ�سك :ال�شوكَ .
((( ال ُم َ�س ّهد :من �س ّهده �إذا �أ�سهره.
((( الم�ص ّفد :المق ّيد.
((( ُقفولها :رجوعها.
((( الثرى :التراب.
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ْ��تماحنِي((( مِنْ بُرِّ كُ مْ ((( َ�صاعاًَ ،و َر َ�أيْتُ
َ
هلل َلقَدْ َر�أَيْتُ عَ قِي ًال وَقَ دْ �أ ْملَقَ ((( َحتَّى ا�س
وَا ِ
(((
(((
اللْ��وَانِ  ،مِ��نْ َفقْرِ هِ ��مْ َ ،ك َ�أ َّنمَا �سُ �� ِّودَتْ و ُُجوهُ هُمْ
ِ�ص�� ْبيَانَهُ �شُ ��عْثَ [ ال�شُّ ��عُورِ ،غُ بْ��رَ ] ا َْ
بِا ْلعِظْ لِمِ ((( ،وَعَ ا َو َدنِي ُم�ؤَكِّداًَ ،و َك َّر َر عَ لَيَّ ا ْل َقوْلَ مُرَ دِّداًَ ،ف�أَ�صْ�� َغيْتُ �إِ َليْهِ �سَ َمعِي ،فَظَ نَّ أَ�نِّي
�أَبِيعُ��هُ دِينِ��يَ ،و�أَ َّتبِعُ قِ يَ��ا َد ُه(((ُ ،مفَارِق ًا طَ رِ يقِيَ ،ف�أ َْح َميْ��تُ لَهُ َحدِ يدَ ةً ،ثُ��مَّ �أَ ْد َن ْي ُتهَا مِنْ
جِ �سْ مِهِ ِل َي ْع َتبِرَ ِبهَا ،ف ََ�ضجَّ َ�ضجِ يجَ ذِي َدنَف((( مِنْ أَ� َل ِمهَاَ ،وكَا َد �أَنْ يَحْ تَرِ قَ مِنْ مِي�سَ ِمهَا(((،
َف ُقلْ��تُ لَ��هُ َ :ث ِك َلت َْك الثَّ��وَاكِلُ ( ،((1يَا عَ قِي��لُ ! �أَ َتئِنُّ مِنْ َحدِ ي��دَ ة �أ َْحمَاهَ ا �إِنْ�سَ ��ا ُنهَا ِل َل ِعبِهِ ،
ال �أَئِنُّ مِنْ لَظىً (((1؟!
الذَى َو َ
َوتَجُ رُّ نِي �إِلَى نَار �سَ جَ رَ هَ ا جَ بَّارُهَ ا ِلغ ََ�ضبِهِ ! �أَ َتئِنُّ مِنَ ا َ
��ب مِ��نْ ذل َِك طَ ��ارِقٌ طَ رَ قَ نَ��ا ِب َم ْلفَوفَة( ((1فِ��ي وِعَ ا ِئهَاَ ،و َمعْجُ ونَة �شَ �� ِن ْئ ُتهَا(،((1
َو�أَعْ جَ ُ
َك�أَ َّنمَا عُ جِ نَتْ بِريقِ َحيَّة �أَ ْو قَ ْي ِئهَاَ ،ف ُقلْتُ � :أ َِ�صلَةٌ (� ،((1أَ ْم َزكَاةٌ  ،أَ� ْم َ�صدَ قَ ةٌ ؟ فَذل َِك مُحَ رَّمٌ
ْ��ك ا ْل َهبُولُ (! ((1
َاك ،وَل ِك َّنهَ��ا هَ دِ يَّةٌ َ ،ف ُقلْتُ  :هَ ِب َلت َ
ال ذ َ
ال ذَا َو َ
عَ َل ْينَ��ا �أَهْ��لَ ا ْل َبيْتِ ! َفقَ��الَ َ :
هلل �أَ َت ْي َتنِ��ي ِلتَخْ دَ عَ نِي؟ َ�أمُخْ َتب ٌِط(� [ ((1أَنْ��تَ ]�أَ ْم ذُوجِ نَّة(�َ ،((1أ ْم َتهْجُ رُ (((1؟
�أَعَ ��نْ دِينِ ا ِ
هلل فِي َن ْملَة
هلل لَ�� ْو �أُعْ طِ ي��تُ ا ْالَقَ الِي��مَ ال�سَّ �� ْبعَةَ ِبمَا تَحْ تَ َ�أ ْف َال ِكهَ��ا ،عَ لَى �أَنْ �أَعْ ِ�ص��يَ ا َ
وَا ِ
(((	� ْأم َلقَ  :افتقر �أ�ش ّد الفقر.
((( ا�ستماحني :ا�ستعطاني.
((( ال ُب ّر :القمح
((( ُ�ش ْعث :جمع � ْأ�شعثْ  ،وهو من ال�شعر المتلبد بالو�سخ.
((( ال ُغ ْبر ـ ب�ضم الغين ،جمع �أغبر ـ  :متغير اللون �شاحبه.
كز ْبرج ـ � :سواد ي�صبغ به ،قيل هو النيلج �أي النيلة.
((( ال ِع ْظ ِلم ـ ِ
كالزمام.
((( ال ِقياد :ما ُيقا ُد به ِ
((( الدَ َنف ـ بالتحريك ـ  :المر�ض.
ي�سم ـ بك�سر الميم وفتح ال�سين ـ  :الم ْكواة..
((( المِ َ
(َ ((1ث ِك َل ـ كفرح ـ � :أ�صاب ُث ْك ًال ـ بال�ضم ـ وهو فقدان الحبيب �أو خا�ص بالولد .والثواكل :الن�ساء.
(َ ((1ل َظى :ا�سم جهنم.
علي.
( ((1الملفوفة :نوع من الحلواء �أهداها اال�شعث بن قي�س �إلى ّ
(�َ ((1ش ِن ْئتها� :أي كرهتها.
( ((1ال�صلة :العطية.
( ((1هَ ِب َلت َْك ـ بك�سر الباء ـ  :ثكلتك; وال َه ُبول ـ بفتح الهاء ـ  :المر�أة ال يعي�ش لها ولد.
(� ((1أ ُمخْ َت ِب ٌط في ر�أ�سك� :أمخت ّل نظام �إدراكك؟.
م�س من ال�شيطان.
(ِ ((1
ذوج ّنة :من �أ�صابه ّ
( ((1تهجر� :أي تهذي بما ال معنى له في مر�ض لي�س ب�صرع.
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الَهْ وَنُ مِ��نْ َورَقَ ة فِي فَمِ جَ رَ ادَة
�أَ�سْ�� ُل ُبهَا جِ لْبَ ((( �شَ ��عِيرَ ة مَا َف َع ْلتُ��هُ َ ،و�إِنَّ ُد ْنيَاكُ مْ عِ نْدِ ي َ
ال َت ْبقَى!
َتق َْ�ضمُ هَا((( ،مَا ِل َعلِيّ َو ِل َنعِيم َي ْفنَىَ ،ولَذَّ ة َ
َنعُو ُذ بِا ِ
هلل مِنْ �سُ بَاتِ ا ْل َعقْلِ  ،وَقُ بْحِ ال َّزلَلِ (((َ ،وبِهِ نَ�سْ َتعِينُ .
وعندما كان يقاتل الناكثين والقا�س��طين والمارقين لم يقاتل لتثبيت �سلطان ،وال
طمعًا في جاه ،وال طمعًا في مال ،وهو القائل:
َا�س �شِ يء
ال ا ْلِتم َ
« اللَّهُمَّ �إِن ََّك َت ْعلَمُ �أَنَّهُ لَمْ َيكُنِ الَّذِ ي كَانَ ِمنَّا ُمنَافَ�سَ ��ةً فِي �سُ ��لْطَ انَ ،و َ
ِكَ ،ف َي ْ�أمَنَ
مِنْ ف ُُ�ض��ولِ الْحُ طَ امِ ،وَلكِنْ ِلنَرِ َد ا ْل َمعَالِمَ مِنْ دِين َِكَ ،ونُظْ هِرَ ا ْالِ�صْ�لاَحَ فِي ِب َالد َ
ِك.
ِكَ ،و ُتقَا َم الْمُ عَطَّ لَةُ مِنْ ُحدُ ود َ
ا ْلمَظْ لُومُونَ مِنْ عِ بَاد َ

وحينم ��ا كان ين ��ادي ف ��ي الأم ��ة يدعوه ��ا لن�ص ��ره ،لتثبي ��ت الع ��دل ،لإقام ��ة الح ��ق،
للت�أ�سي�س لم�ستقبلٍ قائم على العدل والحق والخير لهذه الأمة فيتخاذل عنه الكثير
م ��ن النا� ��س وال ي�ستجيب ��ون �ص ��م بك ��م عم ��يٌ  ،كان -عليه ال�س�ل�ام -يدع ��و اهلل فيقول:

ِك �سَ ِم َع َمقَا َل َتنَا ا ْلعَا ِدلَةَ غَ يْرَ الْجَ ائِرَ ةِ ،وَالْمُ �صْ لِحَ ةَ فِي الدِّ ينِ
« اللَّهُمَّ �أَ ُّيمَا عَ بْد مِنْ عِ بَاد َ
البْطَ اءَ عَ نْ
ُو�ص عَ نْ نُ�صْ��رَ ت َِك ،وَا ِْ
ال ال ُّنك َ
وَالدُّ ْنيَا غَ يْرَ الْمُ فْ�سِ ��دَ ةَِ ،ف�أَبَى َبعْدَ �سَ �� ْمعِهِ َلهَا �إِ َّ
�إِعْ زَ ا ِز دِين َِكَ ،ف ِ�إنَّا نَ�سْ تَ�شْ��هِدُ َك عَ َليْهِ يَا �أَ ْكبَرَ ال�شَّ ��اهِ دِ ينَ �شَ هَا َدةًَ ،ونَ�سْ َت�شْ هِدُ عَ َليْهِ جَ مِي َع
مَا اَ�سْ َك ْنتَهُ �أَر َْ�ض َك وَ�سَ مَاوَات َِك ،ثُمَّ �أَنْتَ َبعْدُ الْمُ ْغنِي عَ نْ َن�صْ رِ هِ ،وَاالْخِ ذُ لَهُ بِذَ ْنبِهِ ».

وهك ��ذا كان -عليه ال�سالم -ف ��ي م�ستوى الم�س�ؤولية واعيًا بها ،ال طامعًا بحكم وال
معتب� �رًا له ��ا مغنمًا ،من هنا نفهم �أهمية والية الأمر في الإ�سالم و�أنها يجب �أن تكون
امتدادًا لوالية اهلل خا�ضع ًة للمعايير والم�ؤهالت التي حددها اهلل ،من يلي �أمر الأمة،
ه ��ذه �أم ��ة م�سلم ��ة نحن م�سلمون من يل ��ي �أمرنا يجب �أن تكون عن ��ده رحمة ،وحكمة،
يج ��ب �أن يك ��ون عار ًف ��ا كيف يرب ��ي الأمة ،كيف يبن ��ي الأمة ،كيف يط ��ور حياتها ،كيف
ينم ��ي اقت�صاده ��ا ،كيف يزكي �أنف�سها ،كيف يواج ��ه �أعداءها ،وعلى �أ�سا�س دينها ،وعلى
�أ�سا� ��س منه ��ج ربها؛ لأن لوالية الأمر �صلة وثيقة ب�إقام ��ة الدين ولهذا قال اهلل لنبيه
محمد } َو ِ�إ ْن مَْ
ل َت ْف َع ْل َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ {.
((( جلب ال�شعيرة :ق�شرتها .و�أ�صل الج ْلب غطاء الرحل فتج ّو َز في �إطالقه على غطاء الحبة.
((( َق ِ�ض َم ِت الدا ّب ُة ال�شعي َر ـ من باب َع ِل َم ـ  :ك�سرته ب�أطراف �أ�سنانها.
((( ُ�سبات العقل :نومه .والزَ َلل :ال�سقوط في الخط�أ.
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و�صايا هامة في الجانب الع�سكري والإداري وفي كيف يجب
�أن يكون من ي�صل �إلى موقع ال�سلطة
فم ��ن كت ��اب ل ��ه ‹عليه ال�س�ل�ام› �إلى زي ��اد ابن �أبيه وه ��و خليفة عامل ��ه عبد اهلل بن
عبا� ��س عل ��ى الب�صرة وعب ��د اهلل عامل �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن ‹عليه ال�س�ل�ام› يومئذ عليها
وعلى كور الأهواز((( وفار�س وكرمان وغيرها:

هلل قَ �سَ م ًا َ�صادِقاًَ ،لئِنْ َب َلغَني َ�أن ََّك ُخنْتَ مِنْ فَيْ ءِ ((( الْمُ �سْ ِلمِينَ �شَ يْئ ًا
« َو�إِنِّي �أُقْ �سِ ��مُ بِا ِ
الَ�شُ ��دَّ نَّ عَ َلي َْك �شَ ��دَّ ًة تَدَ عُ َك قَ لِي��لَ ا ْل َوفْرِ (((َ ،ثقِيلَ الظَّ هْرِ (((�َ ،ض��ئِيلَ
َ�ص��غِير ًا �أَ ْو َكبِيراًَ ،
(((
ا َْالمْرِ ((( ،وَال�سَّ الَمُ.».

وم ��ن عه ��د له ‹عليه ال�سالم› �إلى محمد بن �أبي بكر  -ر�ضي اهلل عنه  -حين قلده
م�صـر:

��ط َلهُمْ وَجْ ه ََكَ ،و� ِآ�س((( َب ْي َنهُمْ فِي
َاح َكَ ،و َ�ألِنْ َلهُمْ جَ ا ِنب ََك ،وَابْ�سُ ْ
« َاخْ ِف�ضْ َلهُمْ جَ ن َ
ال�ض�� َعفَاءُ مِنْ
ال َييْ�أ ََ�س ُّ
ال يَطْ َم َع ا ْلعُظَ مَاءُ فِي َح ْيف َِك َلهُمْ (((َ ،و َ
اللَّحْ ظَ ��ةِ وَالنَّظْ رَ ةَِ ،حتَّى َ
عَ دْ ل َِك عَ َل ْيهِمْ .
ال�ص��غِيرَ ِة مِ��نْ �أَعْ مَا ِلكُ��مْ وَا ْل َكبِي��رَ ةِ،
هلل َتعَالَ��ى يُ�سَ ��ا ِئ ُلكُمْ َمعْ�شَ ��رَ عِ بَ��ا ِد ِه عَ ��نِ َّ
َو�إنَّ ا َ
وَالظَّ اهِ رَ ِة وَا ْلمَ�سْ تُو َرةَِ ،ف�إِنْ ُيعَذِّ بْ َف�أَ ْنتُمْ �أَظْ لَمُ َ ،و�إِنْ َيع ُْف َف ُه َو �أَكْرَ مُ.
وَاعْ لَمُ وا عِ بَا َد اهللِ� ،أَنَّ الْمُ َّتقِينَ ذَهَ بُوا ِبعَاجِ لِ الدُّ ْنيَا َو�آجِ لِ االْخِ رَ ةِ ،فَ�شَ ��ارَكُ وا �أَهْ لَ
الدُّ ْنيَ��ا فِ��ي ُد ْنيَاهُ مْ َ ،ولَمْ يُ�شَ ��ارِكُ هم َ�أهْ��لُ الدُّ ْنيَا فِي �آخِ رَ ِتهِمْ ; �سَ �� َكنُوا الدُّ ْنيَا َب�أَف َْ�ض��لِ مَا
�سُ ِكنَتْ َ ،و َ�أ َكلُوهَ ا ِب�أَف َْ�ضلِ مَا �أُ ِكلَتْ  ،فَحَ ظُ وا مِنَ الدُّ ْنيَا ِبمَا َحظِ يَ بِهِ الْمُ تْرَ فُونَ (((َ ،و�أَخَ ذُ وا

((( ُك��� َور :جمع ُكورة وهي الناحية الم�ضافة �إل���ى �أعمال بلد من البلدان .واالهواز :ت�سع ُك َور بين الب�صرة
وفار�س.
((( فيئهم :ما لهم من غنيمة �أو خراج.
((( ال َو ْفر :المال.
((( ثقيل الظهر� :أي م�سكين ال تقدر على م�ؤونة عيالك.
((( �ضئيل الأمر :الحقير.
((( النهج .374 /1
ُ
(((	� ِآ�س� :أمر من �آ�سى ـ بمد الهمزة ـ �أي َ�س ّوى ،يريدْ :
اجعل بع�ضهم �أ�سوة بع�ض �أي م�ستوين.
((( َح ْيفك لهم� .أي ظلمك الجلهم.
((( المترفون :المنعمون.
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ِم ْنهَ��ا مَا �أَخَ ذَ ُه الْجَ بَابِرَ ُة الْمُ َت َكبِّرُ ونَ  ،ثُمَّ ا ْن َق َلبُوا عَ ْنهَا بِالزَّا ِد الْمُ َب ِّلغِ ،وَا ْل َمتْجَ رِ الرَّابِحِ ،
ال تُرَ ُّد
هلل غَ د ًا فِي �آخِ رَ ِتهِمْ َ ،
�أ ََ�صابُوا لَذَّ َة زُهْ دِ الدُّ ْنيَا فِي ُد ْنيَاهُ مْ َ ،و َت َي َّقنُوا �أَ َّنهُمْ جِ يرَ انُ ا ِ
يب مِنْ لَذَّ ة.
ُ�ص َلهُمْ ن َِ�ص ٌ
ال َي ْنق ُ
َلهُمْ دَعْ وَةٌ َ ،و َ
هلل ا ْلمَ��وْتَ وَقُ رْ بَ��هُ َ ،و�أَعِ دُّ وا لَ��هُ عُ دَّ تَ��هُ َ ،ف ِ�إنَّهُ َي�أْتِ��ي ِب َ�أمْر عَ ظِ يم،
فَاحْ��ذَ رُوا عِ بَ��ا َد ا ِ
ال َيكُونُ َمعَ��هُ خَ يْرٌ �أَبَ��داًَ ،فمَنْ
ال َيكُ��ونُ َمعَهُ �شَ ��رٌّ �أَبَ��داً� ،أَ ْو �شَ �� ٍّر َ
وَخَ طْ��ب جَ لِي��ل ،بِخَ يْ��ر َ
�أَقْ��رَ بُ �إِلَ��ى الْجَ نَّةِ مِنْ عَ ا ِم ِلهَا! َومَنْ �أَقْ��رَ بُ إِ�لى النَّا ِر مِنْ عَ ا ِم ِلهَا! َو َ�أ ْنتُ��مْ طُ رَ دَاءُ ا ْل َموْتِ ،
�إِنْ �أَقَ ْمتُ��مْ لَ��هُ �أَخْ ذَ كُ مْ َ ،و إِ�نْ فَرَ ْرتُمْ ِمنْهُ �أَ ْدرَككُمْ  ،وَهُ َو �أَلْزَ ُم َلكُمْ مِنْ ظِ ِّلكُمْ  ،ا ْل َموْتُ َم ْعقُودٌ
َا�صيكُمْ ((( ،وَالدُّ ْنيَا تُطْ وَى مِنْ خَ ْل ِفكُمْ .
ِب َنو ِ
ْ�س فِيها ر َْحمَةٌ ،
َاحذَ رُوا نَار ًا قَ عْرُ هَ ا َبعِيدٌ  ،و ََحرُّ هَ ا �شَ ��دِ يدٌ  ،وَعَ ذَ ا ُبهَ��ا جَ دِ يدٌ  ،دَا ٌر َلي َ
ف ْ
ال ُت َفرَّجُ فِيهَا كُ رْ بَهٌ .
ال تُ�سْ مَعُ فِيهَا دَعْ وَةٌ َ ،و َ
َو َ
َو�إِنِ ا�سْ��تَطَ ْعتُمْ �أَنْ يَ�شْ��تَدَّ خَ ْو ُفكُمْ مِنَ اهللَِ ،و�أَنْ يَحْ �سُ ��نَ ظَ ُّنكُمْ بِهِ  ،فَاجْ َمعُوا ب ْي َن ُهمَا،
َّا�س
َف�إِنَّ ا ْل َعبْدَ �إِ َّنمَا َيكُونُ ُح�سْ نُ ظَ نِّهِ بِرَ بِّهِ عَ لَى عَ لَى قَ دْ ِر خَ ْوفِهِ مِنْ َربِّهِ َ ،و�إِنَّ �أ َْح�سَ نَ الن ِ
هلل �أَ�شَ دُّ هُ مْ خَ وْف ًا هلل.
ظَ ّن ًا بِا ِ
وَاعْ لَمْ ـ يَا مُحَ مَّدُ بْنَ �أَبِي َبكْر ـ �أَنِّي قَ دْ َو َّل ْيت َُك �أَعْ ظَ مَ �أَجْ نَادِي فِي َنفْ�سِ ��ي �أَهْ لَ مِ�صْ��رَ ،
��ك(((َ ،و�أَنْ ُتنَافِحَ ((( عَ ��نْ دِين َِكَ ،و َل ْو لَ��مْ َيكُنْ ل ََك
ِ��ف عَ لَ��ى َنفْ�سِ َ
َف�أَنْ��تَ مَحْ قُ��وقٌ �أَنْ تُخَ ال َ
هلل خَ لَف ًا مِنْ
هلل بِرِ َ�ض��ى �أ ََحد مِنْ خَ ْلقِهِ َ ،ف�إِنَّ فِ��ي ا ِ
ال تُ�سْ��خِ ِط ا َ
ال �سَ ��اعَ ةٌ مِ��نَ الدَّ هْ رِ َ ،و َ
�إِ َّ
هلل خَ ل ٌَف فِي غَ يْرِ هِ.
ْ�س مِنَ ا ِ
غَ يْرِ ِه(((َ ،و َلي َ
ال ُت�ؤْخِّ رْ هَ ا عَ نْ وَقْ ِتهَا
ال ُتعَجِّ ��لْ وَقْ َتهَا ِلفَ��رَ اغَ ،و َ
�لا َة ِلوَقْ ِتهَا الْمُ َوقَّتِ َلهَاَ ،و َ
ال�ص َ
َ�ص��لِّ َّ
ال�شْ ِتغَال ،وَاعْ لَمْ �أَنَّ كُ لَّ �شَ يْ ء مِنْ عَ َمل َِك َتبَعٌ ل َِ�ص َالت َِك.

ومن هذا العهد:

ال �سَ ��وَاءَ � ،إِمَا ُم ا ْلهُ��دَ ى َو�إِمَامُ ال َّردَىَ ،و َولِ��يُّ ال َّنبِىِّ وَعَ دُ ُّو ال َّنبِ��يِّ َ ،و َلقَدْ قَ الَ لِي
َف�إِنَّ��هُ َ
ال مُ�شْ��رِ كاً� ،أَمَّا
��اف عَ لَى أُ� َّمتِي ُم ْ�ؤمِن ًا َو َ
ال �أَخَ ُ
رَ�سُ ��ولُ اهللِ(�ص��لى اهلل عليه و�آله)�« :إِنِّي َ
((( ال َن َوا�صي ـ جمع نا�صية ـ ُ :م َق ّدم �شعر الر�أ�س.
((( تخالف على نف�سك� :أي تخالف �شهوة نف�سك.
((( المنافحة :المدافعة والمجالدة.
(((	�إنّ في اهلل َخ َلف ًا من غيره� :أي ِع َو�ضاً.
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اف
هلل بِ�شِ ��رْ كِهِ  ،ل ِكنِّي �أَخَ ُ
هلل ِب�إِيمَانِ��هِ َ ،و�أَمَّا الْمُ �شْ��رِ ُك َف َي ْق َمعُ��هُ ((( ا ُ
الْمُ �ؤمِ��نُ َف َي ْم َنعُ��هُ ا ُ
(((
عَ َل ْيكُمْ كُ لَّ َمنَافِقِ الْجَ نَانِ ((( ،عَ الِمِ اللِّ�سَ انِ (((َ ،يقُولُ مَا َتعْرِ فُونَ َ ،و َي ْفعَلُ مَا ُت ْنكِرُ ونَ »

وم ��ن كت ��اب له ‹عليه ال�س�ل�ام› �إلى عثمان ب ��ن حنيف الأن�ص ��اري وكان عامله على
الب�صـرة وقد بلغه �أنه دعي �إلى وليمة قوم من �أهلها ،فم�ضى �إليهم قوله:

اك �إلى
«�أَمَّ��ا َبعْ��دُ  ،يَابْ��نَ ُح َنيْفَ ،فقَ��دْ َب َل َغنِ��ي �أَنَّ ر َُج ًال مِنْ ِف ْتيَ��ةِ �أَهْ لِ ا ْلبَ�صْ��رَ ِة دَعَ َ
اللْ��وَانُ (((َ ،و ُت ْنقَلُ �إِ َلي َ
َم�أْ ُدبَ��ة(((َ ،ف�أَ�سْ��رَ عْ تَ �إِ َل ْيهَا ،تُ�سْ��تَطَ ابُ ل ََك((( ا َْ
ْ��ك الْجِ فَانُ (((َ ،ومَا
يب �إِلى طَ عَا ِم قَ وْم ،عَ ا ِئ ُلهُمْ ((( مَجْ ُف ٌّو( ،((1وَغَ ِن ُّيهُمْ مَدْ عُ وٌّ.
ظَ َننْتُ �أَن ََّك تُجِ ُ
فَانْظُ رْ �إِلَى مَا َتق َْ�ضمُ هُ ( ((1مِنْ هذَ ا ْل َمق َْ�ضمِ َ ،فمَا ا�شْ َتبَهَ عَ َلي َْك عِ لْمُ هُ فَا ْلفِظْ هُ (َ ،((1ومَا
�أَ ْي َقنْتَ بِطِ يبِ و ُُجوهِ هِ َفنَلْ ِمنْهُ .
ال َو�إِنَّ ِلكُلِّ َم�أمُوم �إِمَاماًَ ،ي ْقتَدِ ي بِهِ َ ،ويَ�سْ ت َِ�ضيءُ ِبنُو ِر عِ ْلمِهِ .
�أَ َ
ال َو�إِنَّ �إِمَا َمكُمْ قَ دِ ا ْك َتفَى مِنْ ُد ْنيَا ُه بِطِ مْرَ يْهِ (َ ،((1ومِنْ طُ ْعمِهِ (ِ ((1بقُرْ َ�صيْهِ (.((1
�أَ َ
ال َتقْدِ رُونَ عَ لَى ذل َِك ،وَلكِنْ �أَعِ ينُوني ِب َورَع وَاجْ ِتهَاد[ ،وَعِ فَّة وَ�سَ دَ اد](.((1
ال َو�إِ َّنكُمْ َ
�أَ َ

((( َي ْق َمعه :يقهره.
الجنان :من �أ�س ّر النفاق في قلبه.
((( منافق َ
((( عالم الل�سان :من يعرف �أحكام ال�شريعة وي�سهل عليه بيانها فيقول حق ًا يعرفه الم�ؤمنون ويفعل منكراً
ينكرونه.
((( النهج .384 /1
((( الم�أدبة ـ بفتح الدال و�ضمها ـ  :الطعام ي�صنع لدعوة �أو عر�س.
((( تُ�ستَطاب لك :يطلب لك طيبها.
((( االلوان :المراد هنا �أ�صناف الطعام.
الجفان ـ بك�سر الجيم ـ  :جمع جفنة وهي الق�صعة.
((( ِ
((( عائلهم :محتاجهم.
( ((1مجفو� :أي مطرود ،من الجفاء.
ً
(َ ((1ق ِ�ض َم ـ ك�سمع ـ � :أكل بطرف �أ�سنانه ،والمراد االكل مطلقا ،وال َمق َْ�ضم ـ كمقعد ـ  :الم�أكل.
(� ((1ألفظه� :أطرحه.
الط ْمر ـ بالك�سر ـ  :الثوب الخلق البالي.
(ِ ((1
(ُ ((1ط ْعمه ـ ب�ضم الطاءـ  :ما يطعمه ويفطر عليه.
(ُ ((1ق ْر َ�ص ْيه :تثنية قر�ص ،وهو الرغيف.
( ((1ال�سداد :الت�صرف الر�شيد ،و�أ�صله الثواب واالحتراز من الخط�أ.
119

����������������������������������

�������������������������������������������������

ال �أَعْ دَ دْتُ
ال ادَّخَ رْ تُ مِ��نْ غَ نَا ِئ ِمهَا َوفْر ًا(((َ ،و َ
هلل مَ��ا َكنَزْ تُ مِنْ ُد ْنيَاكُ مْ ِتبْر ًا(((َ ،و َ
فَ��وَا ِ
(((
ِلبَالِي َث ْوبِي طِ مْر ًا .
ُو�س قَ وْم،
َبلَ��ى! كَانَ��تْ في �أَيْدِ ينَا فَدَ ٌك مِنْ كلِّ مَا �أَظَ لَّتْهُ ال�سَّ ��ماءُ  ،فَ�شَ ��حَّ تْ عَ َل ْيهَ��ا ُنف ُ
و�س �آخَ رِ ينَ َ ،و ِنعْمَ الْحَ كَمُ اهللُ.
وَ�سَ خَ تْ عَ ْنهَا نُفُ ُ
ْ�س مَظَ ا ُّنهَا((( فِ��ي غَ د جَ دَ ثٌ (((َ ،ت ْنقَطِ عُ فِي
َومَا �أَ�صْ��نَعُ ِبفَ��دَ ك((( وَغَ يْرِ فَدَ ك ،وَال َّنف ُ
ِيب �أَخْ بَارُهَ ا ،و َُحفْرَ ةٌ َل ْو زِيدَ فِي فُ�سْ��حَ ِتهَاَ ،و�أَوْ�سَ ��عَتْ يَدَ ا َحافِرِ هَ ا،
ظُ ْل َمتِ��هِ �آثَارُهَ اَ ،و َتغ ُ
الَ�ضْ��غَطَ هَا((( الْحَ جَ ��رُ وَا ْلمَدَ ُر((( ،وَ�سَ ��دَّ فُرَ جَ هَا((( التُّ��رَ ابُ الْمُ تَرَ اكِمُ َ ،و ِ�إ َّنمَا هِ يَ َنفْ�سِ ��ي
َ
ال ْكبَرِ َ ،و َت ْثبُتَ عَ لَى جَ وَانِبِ ا ْلمَزْ لَقِ (. ((1
ُو�ضهَا( ((1بِال َّت ْقوَى ِل َت ْ�أتِيَ �آ ِمنَةً َي ْو َم الْخَ و ِْف ا َْ
�أَر ُ
َو َل ْو �شِ ��ئْتُ الَهْ تَدَ يْتُ الطَّ رِ يقَ � ،إِلَى م َُ�ص��فَّى هذَ ا ا ْلعَ�سَ ��لِ َ ،و ُلبَابِ هذَ ا ا ْل َقمْحِ َ ،ونَ�سَ ��ائِجِ
هذَ ا ا ْلقَزِّ ( ،((1وَلكِنْ هَ ْيهَاتَ �أَنْ َي ْغ ِل َبنِي هَ وَايَ َ ،و َيقُو َدنِي جَ �شَ عِي(� ((1إِلَى تَخَ يُّرِ ا ْالَطْ ِعمَةِ ـ
ال عَ هْدَ لَهُ بِال�شِّ َب ِع ـ �أَ ْو �أَبِيتَ
�ص(َ ،((1و َ
َو َلعَلَّ بِالْحِ جَ ا ِز �أَ ِو بِا ْل َيمَامَةِ مَنْ الَطَ َم َع لَهُ فِي ا ْلقُرْ ِ
((( ال ِت ْبر ـ بك�سر ف�سكون ـ ُ :فتات الذهب والف�ضة قبل �أن ي�صاغ.
((( ال َو ْفر :المال .
ً
الط ْم���ر :الث���وب البالي ،وقد �سبق قريبا ،والثوب هنا عبارة عن الطمرين ،فان مجموع الرداء واالزار
((( ِ
ً
ً
يعد ثوبا واحدا ،فبهما يك�سى البدن ال ب�أحدهما.
((( َف���دَ ك ـ بالتحري���ك ـ  :قرية لر�سول اهلل(�صل���ى اهلل عليه و�آله) ،وكان �صال���ح �أهلها على الن�صف من
نخيله���ا بعد خيبر; و�إجماع ال�شيعة عل���ى �أنه كان �أعطاها فاطمة(عليها ال�س�ل�ام) قبل وفاته� ،إ ّال �أن
�أبابكر �سلبها من يدها غ�صب ًا.
((( المظانّ  :جمع مظنة وهوالمكان الذي يظنّ فيه وجود ال�شيء.
((( َجدَ ث ـ بالتحريك ـ �أي :قبر.
(((	� ْأ�ض َغ َطها :ج َعلها من ال�ضيق بحيث ت�ضغط وتع�صر الحال فيها.
((( ال َمدَ ر ـ جمع َمدَ رة مثل َق َ�صب وق�صبة ـ  :وهو التراب المتلبد� ،أو قطع الطين.
((( ُف َرجها ـ جمع ُف ْر َجة مثال ُغ َرف و ُغرفة ـ  :كل منفرج بين �شيئين.
(� ((1أ ُر ُ
و�ضها� :أذ ّللها.
( ((1المزل���ق ومثله المزلقة :مو�ضع الزلل ،وهو المكان ال���ذى يخ�شى فيه �أن تزل القدمان ،والمراد هنا
ال�صراط.
( ((1القزّ :الحرير.
( ((1الج�شع� :شدة الحر�ص.
( ((1ال ُق ْر�ص :الرغيف.
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ِمبْطَ ان ًا و ََح ْولِي بُطُ ونٌ غَ رْ ثَى((( َو�أَ ْكبَادٌ َحرَّى(((� ،أَ ْو �أَكُ ونَ َكمَا قَ الَ ا ْلقَائِلُ :
(((
و ََح�سْ ب َُك دَاءً �أَنْ َتبِيتَ ِببِطْ نَة(((  ....و ََح ْول ََك َ�أ ْكبَادٌ تَحِ نُّ إِ�لَى ا ْلقِدِّ
ال �أُ�شَ ��ارِكُ هُمْ فِي مَ��كَا ِر ِه الدَّ هْ رِ � ،أَ ْو
�أَ�أَقْ نَ��عُ مِ��نْ َنفْ�سِ ��ي ِب���أَنْ ُيقَالَ � :أَمِي��رُ الْمُ �ؤْ ِمنِي��نَ َ ،و َ
ْ�ش! َفمَا ُخ ِلقْتُ ِليَ�شْ�� َغ َلنِي �أَكْلُ الطَّ ِّيبَاتِ  ،كَا ْل َبهِيمَةِ
�أَكُ ونَ �أُ�سْ�� َو ًة َلهُمْ فِي ُج�شُ ��وبَةِ ((( ا ْل َعي ِ
ا ْلمَرْ بُوطَ ةِ هَ مُّ هَا عَ لَفُ هَا� ،أَ ِو الْمُ رْ �سَ لَةِ �شُ ُغ ُلهَا َتقَمُّ مُ هَا(((َ ،ت ْكتَرِ ُ�ش((( مِنْ أَ�عْ َال ِفهَا(((َ ،و َت ْلهُو
(((
��ف
�لالَةِ � ،أَ ْو �أَعْ تَ�سِ َ
ال�ض َ
عَ مَّ��ا يُ��رَ ا ُد ِبهَا� ،أَ ْو �أُتْرَ َك �سُ ��دىً  ،أَ� ْو أُ�هْ مَلَ عَ ابِثاً� ،أَ ْو �أ َُج َّر َحبْلَ َّ
طَ رِ يقَ ا ْل َمتَاهَ ةِ (َ !((1و َك�أَنِّي ِبقَا ِئ ِلكُمْ َيقُولُ � :إِذَا كَانَ هذَ ا قُ وتُ ابْنِ �أَبِي طَ الِبَ ،فقَدْ قَ عَدَ
ال�ضع ُْف عَ نْ قِ تَالِ ا ْالَقْ رَ انِ َو ُمنَا َزلَةِ ال�شُّ جْ عَانِ .
بِهِ َّ
ال َو�إِنَّ ال�شَّ ��جَ رَ َة ا ْلبَرِّ يَّ��ةَ (� ((1أَ�صْ��ل َُب عُ ��وداً ،وَا ْل َّروَائِ�� َع الْخَ ِ�ض��رَ َة(� ((1أَرَقُّ ُجلُ��وداً،
�أَ َ
(((1
(((1
وَالنَّا ِبتَاتِ العِذْ يَةَ �أَقْ وَى وَقُ ود ًا َ ،و�أَبْطَ أُ� ُخمُ وداًَ ،و�أَنَا مِنْ رَ�سُ ��ولِ اهللِ(�ص��لى اهلل
ال�ص ْن ِو( ،((1وَالذِّ رَا ِع مِنَ ا ْلع َُ�ضدِ (. ((1
َال�ص ْن ِو مِنَ ِّ
عليه و�آله)ك ِّ
�ص مِنْ رِقَ ا ِبهَا
هلل َل ْو تَظَ اهَ رَ تِ ا ْلعَرَ بُ عَ لَى قِ تَالِي َلمَا َو َّليْتُ عَ ْنهَاَ ،و َل ْو �أَ ْم َكنَتِ ا ْلفُرَ ُ
وَا ِ
((( بطون غرثى :جائعة.
((( �أكباد ح ّرى ـ م�ؤنث حران ـ �أي :عط�شان.
((( ال ِب ْط َنة ـ بك�سر الباء ـ  :البطر واال�شر.
((( ال ِق ّد ـ بالك�سر ـ � :سير من جلد غير مدبوغ.
وج ِ�شب ك�شهم وبطر ،وج�شيب
((( ُ
الج�شوبة :الخ�شونة ،وتقول :ج�شب الطعام ـ كن�صر و�سمع ـ فهو َج ْ�شبَ ،
ِوم ْج�شاب ومج�شوب �أي َغ ُل َظ فهو غليظ.
((( تق ّممها :التقاطها للقمامة� ،أي الكنا�سة.
((( تكتر�ش :تمال كر�شها.
((( االعالف ـ جمع علف ـ  :ما يهي�أ للدابة لت�أكله.
((( ْاعتَ�سف :ركب الطريق على غير ق�صد.
( ((1ال َمتاهة :مو�ضع الحيرة.
( ((1ال�شجرة البر ّية :التي تنبت في البر الذي ال ماء فيه.
( ((1ال َر َوا ِئع َ
الخ ِ�ضرة :اال�شجار واالع�شاب الغ�ضة الناعمة التي تنبت في االر�ض الندية.
( ((1النابتات ال ِع ْذية :التي تنبت عذي ًا ،وال ِع ْذي ـ ب�سكون الذال ـ  :الزرع الي�سقيه �إ ّال ماء المطر.
( ((1ال َوقود :ا�شتعال النار.
( ((1ال�صنوان :النخلتان يجمعهما �أ�صل واحد.
( ((1ال���ذراع م���ن الع�ضد� :شبه االم���ام نف�سه من الر�سول بال���ذراع الذي �أ�صله الع�ض���د ،كناية عن �شدة
االمتزاج والقرب بينهما.
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ُو�س ،وَالْجِ �سْ مِ
�ص ا ْل َم ْعك ِ
َر�ض مِنْ هذَ ا ال�شَّ ��خْ ِ
لَ�سَ ��ارَعْ تُ �إِ َل ْيهَا�،سَ ���أَجْ هَدُ ((( فِي �أَنْ �أُطَ هِّرَ ا ْال َ
((( (((
و�س(((َ ،حتَّى تَخْ رُ جَ ا ْلمَدَ َر ُة((( مِنْ َبيْنِ َحبِّ الْحَ ِ�صيدِ ».
ا ْلمَرْ كُ ِ

[ومما ورد عنه في �أهمية الجهاد]
ا�ص��ةِ َ�أ ْو ِليَائِ��هِ  ،وَهُ َو
هلل لِخَ َّ
َ��اب مِنْ �أَبْ��وَابِ الجَ نَّ��ةِ َ ،فتَحَ هُ ا ُ
�أَمَّ��ا َبعْ��دُ َ ،ف���إِنَّ الجِ هَا َد ب ٌ
(((
هلل الحَ ِ�ص��ينَةُ  ،و َُج َّنتُ��هُ ((( ال َوثِيقَ��ةُ َ ،فمَنْ تَرَ كَ��هُ رَغْ بَةً عَ نْهُ
ِبا���س ال َّتقْ��وَىَ ،و ِد ْر ُع ا ِ
ل ُ
ِال�ص��غَا ِر وَال َقمَاءَ ِة((( ،و َُ�ض��رِ بَ عَ لَى
هلل َثوْبَ الذُّ لِّ  ،وَ�شَ �� ِملَهُ ال َبالَءُ َ ،و ُديِّثَ ((( ب َّ
�أَلبَ�سَ ��هُ ا ُ
قَ ْلبِهِ بِا ْالِ�سْ��هَابِ (َ ،((1و�أُدِيلَ الحَ قُّ ِمنْهُ (ِ ((1بتَ�ضْ��يِي ِع الجِ هَادِ ،وَ�سِ ��يمَ الخَ �سْ َف(َ ،((1و ُم ِن َع
الن ََّ�ص َف(. ((1

[ا�ستنها�ض النا�س]

ال َو�إِنِّ��ي قَ ��دْ دَعَ ْو ُتكُ��مْ ِ�إلَى قِ تَ��الِ ه�ؤُالَءِ القَ�� ْو ِم َل ْي ًال َو َنهَاراً ،وَ�سِ ��رّ ًا َو�إِعْ الَن��اً ،وَقُ لْتُ
�أَ َ
ال َذلُّوا،
هلل مَا غُ زِ يَ قَ وْمٌ قَ ُّط في عُ قْرِ دَارِهِ مْ (� ((1إِ َّ
َلكُ��مُ  :اغْ زُ وهُ مْ قَ بْلَ أَ�نْ َيغْزُ وكُ مْ َ ،فوَا ِ
((( َجهَدَ ـ كمنع ـ  :جد.
((( المركو�س :من الرك�س ،وهو رد ال�شيء مقلوب ًا وقلب �آخره على �أو له ،والمراد مقلوب الفكر.
((( ال َمدَ َرة ـ بالتحريك ـ  :قطعة الطين الياب�س.
حب الح�صيد� :أنه
حب الح�صيد :حب النبات المح�صود كالقمح ونحوه ،والمراد بخروج المدرة من ّ
((( ّ
يطهر الم�ؤمنين من المخالفين.
((( النهج .417/2
والج ّنة :كل ما ا�ستترت به.
((( ُج ّنت ُه ـ بال�ضم ـ  :وقايتهُ ،
((( رغب ًة عنهُ :زهد ًا فيه.
((( ُد ّيثَ ـ مبني للمجهول من َد ّي َث ُه ـ �أي :ذللّهَ ُ.
ال�صغار والذل ،والفعل منه َق ُم َ�ؤ من باب َك ُر َم.
((( ال َقماءةّ :
( ((1اال�سه���اب :ذه���اب العقل �أوكثرة الكالم� ،أي حيل بينه وبين الخير بكث���رة الكالم بال فائدة .وروي:
ُ
باال�سداد) جمع �سد �أي الحجب.
(�ضرب على قلبه ْ
(�((1أُ ِديل الحقّ منه� ،أي� :صارت الدولة للحق َبدَ لهُ.
(� ((1سيم الخ�سف �أي� :أُولي الخ�سف ،وك ّلفه ،والخ�سف :ال ّذل والم�ش ّقة �أي�ض ًا.
( ((1ال َّن َ�صف :العدل ،و ُمنع مجهول� ،أي ُح ِر َم َ
العدل :ب�أن ي�سلط اهلل عليه من يغلبه على �أمره فيظلمه..
(ُ ((1عقْر الدار ـ بال�ضم ـ  :و�سطها و�أ�صلها.
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الوْطَ انُ .
َف َتوَا َك ْلتُمْ ((( َوتَخَ اذَلتُمْ َحتَّى �شُ نَّتْ عَ َل ْيكُمُ الغَارَاتُ (((َ ،و ُم ِلكَتْ عَ َل ْيكُمُ ا َْ
ال ْنبَا َر((( ،وَقَ دْ قَ تَلَ َح�سَّ ��انَ بْنَ َح�سَّ ��انَ ال َبكْرِ يَّ ،
وَه��ذَ ا �أ َُخو غَ امِد قَ ��دْ َو َردَتْ خَ ْيلُهُ ا َْ
َو�أَزَالَ خَ ْي َلكُمْ عَ نْ مَ�سَ الِحِ هَا((( .
َو َلقَ��دْ َب َل َغنِ��ي �أَنَّ الر َُّج��لَ ِم ْنهُ��مْ كَانَ يَدْ ُخ��لُ عَ لَ��ى المَ��ر َْ�أ ِة المُ �سْ�� ِلمَةِ  ،وَا ُْالخْ��رَ ى
المُ عَاهَ ��دَ ِة((( ،ف َي ْنتَ��زِ ُع ِحجْ َلهَ��ا((( وَقُ ْل َبهَ��ا((( وَقَ َالئِدَ هَ ��اَ ،ورِعَ ا َثهَ��ا((( ،م��ا َت ْم َتنِ��عُ ِمنْهُ
�إِ َّ
ال بِاال�سْ��تِرْ جَ ا ِع وَاالِ�سْ تِرْ َحا ِم((( ،ثُمَّ ان َْ�صرَ فُوا وَافِرِ ينَ ( ،((1مَا نَالَ ر َُج ًال ِم ْنهُمْ َك ْلمٌ (،((1
ال �أُرِيقَ َلهُمْ دَمٌ َ ،ف َل ْو �أَنَّ امْرَ �أً مُ�سْ لِم ًا مَاتَ مِن َبعْدِ هَ ذا �أَ�سَ ف ًا مَا كَانَ بِهِ َملُوماً ،بَلْ كَانَ بِهِ
َو َ
عِ نْدِ ي جَ دِ يراً.
���ؤالَءِ ال َق ْو ِم عَ لَى
هلل ـ ُيمِي��تُ ال َقلْبَ َويَجْ ل ُِب الهَمَّ مِن اجْ ِتَما ِع ه ُ
َفيَ��ا عَ جَ ب��اً! عَ جَ باًـ وَا ِ
(((1
(((1
بَاطِ لِهمْ َ ،و َتفَرُّ قِ كُمْ عَ نْ َح ِّقكُمْ ! َف ُقبْح ًا َلكُمْ َوتَرَ ح ًا ِ ،حينَ ِ�ص��رْ تُمْ غَ رَ �ض ًا يُرمَى:
هلل َوتَرْ َ�ضوْن!
ال َتغْرُ ونَ َ ،و ُيع َْ�صى ا ُ
ال ُتغِيرُ ونَ َ ،و ُتغْزَ وْنَ َو َ
ُيغَا ُر عَ َل ْيكُمْ َو َ
ْظ(� ((1أَ ْم ِه ْلنَا يُ�سَ بَّخُ
َف�إِذَا �أَمَرْ ُتكُمْ بِال�سَّ يْرِ إِ� َل ْيهِم فِي َ�أيَّا ِم الحَ رِّ قُ ْلتُمْ  :هذِ ِه َحمَا َّر ُة ال َقي ِ
عَ نَّا الحَ رُّ (َ ،((1و�إِذَا �أَمَرْ ُتكُمْ بِال�سَّ يْرِ �إِ َل ْيهِمْ فِي ال�شِّ تَاءِ قُ ْلتُمْ  :هذِ ِه َ�صبَا َّر ُة القُرِّ (� ،((1أَ ْم ِه ْلنَا
((( تواكلتم :و َك َل كل منكم االمر �إلى �صاحبه� ،أي لم يتو ّل ُه �أحد منكم ،بل �أحاله ك ٌّل على االخر.
ُ
(((�ش ّنت عليكم الغاراتُ :مزِّ َقت عليكم من كل جانب كما ي�شن الماء متفرق ًا دفع ًة بعد دفعة>.
«هيت»..
((( االنبار :بلدة على �شاطىء الفرات ال�شرقي ،ويقابلها على الجانب االخر ِ
((( الم�سا ِل ُح :جمع َم ْ�س َل َحة ـ بالفتح ـ  :وهي الثغر وال َم ْرقب حيث ُيخ�شى ُ
طروق االعداء.
((( المعاهَ دَ ة :الذم ّية.
الح ْجل ـ بالك�سر و بالفتح و بك�سرين ـ  :الخلخال.
((( ِ
((( ال ُق ُلب ـ ب�ضمتين ـ  :جمع ُق ْلب ـ بال�ضم ف�سكون ـ  :ال�سوار ال ُم ْ�ص َمت.
((( الرعاث ـ جمع َرعثة ـ وهو� :ضرب من الخرز.
((( اال�سترج���اع :تردي���د ال�صوت بالبكاء م���ع القول� :إ ّنا هلل و�إن���ا اليه راجعون،واال�سترح���ام� :أن تنا�شده
الرحمة.
( ((1وافرين :تامين على كثرتهم لم ينق�ص عددهم ،ويروى (موفورين)..
( ((1ال َك ْلم ـ بالفتح ـ  :الجرح.
وحزْ ناً..
ً
(َ ((1ت َرح ًا ـ بالتحريك ـ �أي :ه ّما ُ
( ((1الغر�ض :ما ين�صب ليرمى بال�سهام ونحوها ،فقد �صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون.
(َ ((1ح َما ّرة القيظ ـ بت�شديد الراء وربما خففت في �ضرورة ال�شعر ـ � :شدة الحر.
( ((1الت�سبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ  :التخفيف والت�سكين.
(�َ ((1ص َبا ّرة ال�شتاء ـ بت�شديد الراء ـ � :شدة برده ،وال ُقر ـ بال�ضم ـ  :البرد ،وقيل هو بردال�شتاء خا�صة.
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َينْ�سَ ��لِخْ عَ نَّ��ا البَ��رْ دُ ،كُ لُّ هذا فِرَ ار ًا مِنَ الحَ رِّ وَالقُ��رِّ ; َف إِ�ذَا كُ ْنتُمْ مِنَ الحَ ��رِّ وَالقُرِّ َتفِرُّ ونَ
هلل مِنَ ال�سَّ ي ِْف �أَفَرُّ !
َف�أَ ْنتُمْ وَا ِ
ال رِجَ الَ ! ُحلُو ُم ا ْالَطْ فَالِ  ،وَعُ قُولُ َربّاتِ الحِ جَ الِ (((َ ،ل َو ِددْتُ �أَنِّي
يَا �أَ�شْ��بَا َه الرِّ جَ الِ َو َ
هلل ـ جَ رَّتْ نَدَ ماًَ ،و�أَع َقبَتْ �سَ دَ م ًا((( .
لَمْ �أَرَكُ مْ َولَمْ �أَعْ رِ فْكمْ َمعْرِ فَةً ـ وَا ِ
قَ ا َت َلكُ��مُ اهللُ! َلقَدْ َم َْالتُمْ قَ ْلبِي قَ يْح ًا((( ،وَ�شَ ��حَ ْنتُمْ ((( َ�ص��دْ رِي غَ يْظ��اً ،وَجَ رَّعْ تُمُ ونِي
ُنغَبَ ((( ال َّت ْهمَا ِم((( �أَ ْنفَا�س�� ًا(((َ ،و�أَفْ�سَ ��دْ تُمْ عَ لَيَّ َر ْ�أيِي بِالعِ�صْ��يَانِ وَالخذْ الَنَ ،حتَّى قَ الَتْ
ال عِ لْمَ لَهُ بِالحَ رْ بِ .
ْ�ش� :إِنَّ ابْنَ �أَبِي طَ الِب ر َُجلٌ �شُ جَ اعٌَ ،و ْلكِنْ َ
قُ ري ٌ
هلل �أَبُوهُ مْ ! وَهَ لْ �أَحدٌ ِم ْنهُمْ �أَ�شَ ��دُّ َلهَا مِرَ ا�س ًا(((َ ،و�أَقْ دَ ُم فِيهَا َمقَام ًا ِمنِّي؟! َلقَدْ َن َه�ضْ تُ
ِ
(((
ال
فِيهَ��ا َومَ��ا َب َلغْ��تُ العِ�شْ��رِ ينَ  ،وها �أناذا قَ ��دْ َذ َّرفْتُ عَ لَى ال�سِّ ��تِّينَ ! وَلكِ��نْ ال َر ْ�أيَ َلمِنْ َ
يُطَ اعُ!

ومن و�صاياه (عليه ال�سالم)
هلل �سُ بْحَ انَهُ  :ا ْالِيمَانُ بِهِ َوبِرَ �سُ ولِهِ  ،وَالْجِ ها ُد
�إِنَّ �أَف َْ�ضلَ مَا َتوَ�سَّ لَ بِهِ الْمُ َتوَ�سِّ لُونَ إِ�لَى ا ِ
�لا ِة َف�إِ َّنهَا
َ���ص َف�إِ َّنهَا ا ْلفِطْ رَ ةَُ ،و�إِقَ ا ُم ال َّْ�ص َ
ْ�لامَِ ،و َك ِلمَةُ ا ْالِخْ ال ِ
فِي �سَ ��بِيلِهِ َف�إِنَّهُ ِذ ْر َو ُة ا ْالِ�س َ
ي�ض��ةٌ وَاجِ بَةٌ  ،و ََ�ص ْو ُم �شَ هْرِ َرم ََ�ضانَ َف�إِنَّهُ ُجنَّةٌ مِنَ ا ْل ِعقَاب،
ا ْل ِملَّةُ َ ،و�إِيتَا ُه ال َّزكَا ِة َف�إِ َّنهَا فَرِ َ
و ََحجُّ ا ْل َبيْتِ وَاعْ ِتَما ُر ُه َف�إِ َّن ُهمَا َي ْن ِفيَانِ ا ْل َفقْرَ َويَرْ َح َ�ض��انِ الذَّ نْبَ ( ،((1و َِ�صلَةُ الر َِّحمِ َف ِ�إ َّنهَا
َمثْرَ اةٌ فِي ا ْلمَالِ َو َمنْ�سَ أَ�ةٌ ( ((1في ا ْالَجَ لِ  ،و ََ�صدَ قَ ةُ ال�سِّ رِّ َف ِ�إ َّنهَا ُت َكفِّرُ الْخَ طِ يئَةَ  ،و ََ�صدَ قَ ةُ
((( ِحجال :جمع َح َجلة وهي القبة ،ومو�ضع يزين بال�ستور ،وربات الحجال :الن�ساء.
ال�سدَ م ـ مح ّركة ـ  :الهم مع �أ�سف �أوغيظ ،وفعله كفرح.
((( ّ
((( القيح :ما في القرحة من ال�صديد ،وفعله كباع.
((( �شحنتم �صدري :مالتموه.
ً
وج َرع لفظا ومعنى.
((( ال ُنغب :جمع ُن ْغ َبة كجرعة ُ
((( ال ّت ْه َمام ـ بالفتح ـ  :الهم ،وكل َتفْعال فهو بالفتح �إ ّال ال ِتبيان وال ِتلقاءفهما بالك�سر.
(((	�أنفا�س ًا� :أي جرع ًة بعد جرعة ،والمراد �أن �أنفا�سه �أم�ست هم ًا يتج ّرعه.
((( ِمرا�س ًا :م�صدر مار�سه ممار�سة ومرا�س ًا� ،أي عالجه وزاوله وعاناه.
((( َذ ّر ْفتُ على ال�ستين :زدتُ عليها ،وروى المبرد « َن ّيفت» ،وهو بمعناه.
(َ ((1ر َح َ�ضه ـ كمنعه ـ َ :غ َ�س َله.
(َ ((1م ْن َ�س�أةَ :م َطا ٌل فيه َومزيد.
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وف َف�إِ َّنهَا َتقِي م ََ�صار َع ا ْل َهوَانِ .
ا ْل َع َال ِنيَةِ َف�إِ َّنهَا تَدْ فَعُ مِيتَةَ ال�سُّ وءِ  ،و ََ�صنَائِعُ ا ْل َمعْرُ ِ
هلل َف�أنَّهُ �أ َْح�سَ ��نُ الذِّ كْ��رِ  ،وَارْغَ بُوا ِفيَما وَعَ دَ المُ َّتقِي��نَ َف�إِنَّ وَعْ دَ ُه
ِي�ض��وا ف��ي ِذكْرِ ا ِ
�أَف ُ
�أَ�صْ��دَ قُ ا ْلوَعْ دِ  ،وَاقْ تَدُ وا ِبهَدْ يِ َن ِب ِّيكُمْ َف�إِنَّهُ �أَف َْ�ض��لُ ا ْلهَدْ يِ  ،وَا�سْ�� َتنُّوا بِ�سُ َّنتِهِ َف�إِ َّنهَا �أهْ دَ ى
ال�سُّ نَنِ .

[ف�ضل القر�آن]

َو َت َعلَّمُ وا الْقرْ�آن [ َف�إِنَّهُ �أ َْح�سَ نُ الْحَ دِ يثِ َ ،و َت َف َّقهُوا فِيهِ ] َف ِ�إنَّهُ َربِيعُ ا ْل ُقلُوبِ  ،وَا�سْ َت�شْ فُوا
�ص.
ال�صدُ ورَِ ،و�أ َْح�سِ نُوا ِت َال َوتَهُ َف�إِنَّهُ أَ� ْنفَعُ ا ْلق ََ�ص ِ
ِبنُو ِر ِه َف�إِنَّهُ �شِ فَاءُ ُّ
ال يَ�سْ�� َتفِيقُ مِ��نْ جَ ْهلِهِ  ،بَلِ
َو�إِنَّ ا ْلعَالِ��مَ ا ْلعَامِ��لَ ِب َغيْرِ عِ ْلمِ��هِ كَالْجَ اهِ لِ الْحَ ائِرِ الَّذِ ي َ
هلل �أَ ْل َو ُم((( .
الْحُ جَّ ةُ عَ َليْهِ �أَعْ ظَ مُ  ،وَالْحَ �سْ رَ ُة لَهُ �أَلْزَ مُ ،وَهُ َو عَ نْدَ ا ِ
ومن كالم له وقد قام رجل من �أ�صحابه فقال :نهيتنا عن الحكومة ثمّ �أمرتنا بها،
فما ندري �أيّ االمرين �أَر�شد؟
ف�صفق(عليه ال�سالم) �إحدى يديه على االخرى ثمّ قال:
هلل لَ�� ْو َ�أنِّي ِحي��نَ َ�أمَرْ ُتكُمْ بِم��ا �أَمَرْ ُتكُمْ بِهِ
ه��ذا جَ ��زَ اءُ مَ��نْ تَرَ َك ا ْل ُعقْ��دَ ةَ!((( �أَمَا وَا ِ
هلل فِيهِ خَ يْ��راًَ ،ف���إِنِ ا�سْ�� َت َق ْمتُمْ هَ دَ ْي ُتكُ��مْ َو�إِنِ
َح َم ْل ُتكُ��مْ عَ لَ��ى ا ْل َمكْ��رُ و ِه الَّ��ذِ ي يَجْ عَ��لُ ا ُ
اعْ وَجَ جْ تُمْ قَ َّو ْم ُتكُمْ َو�إِنْ �أَ َب ْيتُمْ تَدَ ا َر ْك ُتكُمْ َ ،لكَانَتِ ا ْل ُو ْثقَى ،وَلكِنْ ِبمَنْ َو ِ�إلَى مَنْ ؟ �أُرِيدُ �أَنْ
�أُدَاوِيَ ِبكُمْ َو َ�أ ْنتُمْ دَائيَ ،كنَاقِ ِ�ش ال�شَّ ْوكَةِ بِال�شَّ ْوكَةِ  ،وَهُ َو َي ْعلَمُ �أَنَّ َ�ض ْل َعهَا((( َم َعهَا!
اللَّهُمَّ قَ دْ َملَّتْ �أَطِ بَّاءُ هذَ ا الدَّ اءِ الدَّ وِيِّ (((َ ،و َكلَّتِ النَّزْ عَ ةُ ((( ِب�أَ�شْ طَ انِ ال َّركِيِّ (((!
�أَيْنَ ا ْل َقوْمُ الَّذِ ينَ دُعُ وا �إِلَى االِ�سْ َال ِم َف َق ِبلُوهُ؟ وَقَ رَ �أُوا ا ْل ُقرْ�آنَ َف�أ َْحكَمُ وهُ؟
(((	�ألوم� :أ�شد لوم ًا لنف�سه.
((( يريد «بالعقدة» ما ح�صل عليه التعاقد.
((( َ
ال�ض ْل���ع ـ بفتح ال�ضاد وت�سكين ال�ل�ام ـ  :ال َم ْيل .و�أ�صل المثل« :ال تنق�ش ال�شوكة بال�شوكة ،فان َ�ض ْلعها
معها» ُي ْ�ض َر ُب للرجل يخا�صم �آخر وي�ستعين عليه بمن هو من قرابته �أو �أهل َم ْ�ش َربه .و َنق�ش ال�شوكة:
�إخراجها من الع�ضو تدخل فيه.
((( ال ّداء ال ّد ِو ّي ـ بفتح فك�سر ـ  :الم�ؤلم ال�شديد .وقد ُو ِ�صف بما هو من لفظه.
((( ك ّلت� :ضعفت .والنزعة :جمع نازع.
((( ْ
اال�ش َطان :جمع َ�ش َطن ،وهو الحبل .وال ّر ِك ّي :جمع َر ِك ّية ،وهي البئر.
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ُوف �أَغْ مَادَهَ اَ ،و�أَخَ ذُ وا
الدَهَ ا ،وَ�سَ �� َلبُوا ال�سُّ ��ي َ
وَهِ يجُ وا �إِلى الْجِ هَا ِد َف َو َّلهُوا ال ِّلقَاحَ ((( �أَ ْو َ
ْ�ص نَجَ ا.
ْ�ض هَ ل ََكَ ،و َبع ٌ
ْ�ض ز َْحف ًا ز َْحف ًا و ََ�ص ّف ًا َ�ص ّفاً؟! َبع ٌ
الر ِ
اف ا َْ
ِب�أَطْ رَ ِ
ال ُيعَ�� َّزوْنَ عَ ��نِ ا ْل َم ْوتَ��ى((( ،مُ��رْ ُه ا ْل ُعيُونِ ((( مِ��نَ ا ْل ُبكَاءِ ،
ال ُيبَ�شَّ ��رُ ونَ بِا ْال َْحيَ��اءِ (((َ ،و َ
َ
ال ْلوَانِ مِنَ ال�سَّ ��هَرِ ،
ال�ص��يَامُِ ،ذبُلُ ال�شِّ ��فَا ِه((( مِنَ الدُّ عَ اءِ �ُ ،ص��فْرُ ا َْ
ْ�ص ا ْلبُطُ ونِ ((( مِنَ ِّ
ُخم ُ
عَ لَ��ى و َُجوهِ همْ غَ بَرَ ُة الْخَ ا�شِ ��عيِنَ � ،أُولئ َِك �إِخْ وَان��ي الذَّ اهِ بُونَ  ،فَحَ قَّ َلنَ��ا �أَنْ نَظْ َم�أَ �إِ َل ْيهِمْ
اليْدِ يَ عَ لَى فِرَ اقِ همْ !
َ�ض ا َْ
َو َنع َّ
�إِنَّ ال�شَّ يْطَ انَ يُ�سَ نِّي((( َلكُمْ طُ رُ قَ هُ َ ،ويُرِ يدُ �أَنْ يَحُ لَّ دِي َنكُمْ عُ قْدَ ًة عُ قْدَ ةً،
(((
َو ُيعْطِ َيكُ��مْ بَالْجَ مَاعَ ��ةِ الْفُ رْ قَ ��ةَ َ ،وبِا ْلفُرْ قَ ��ةِ ا ْل َف ْتنَةَ ; فَا�صْ��دِ فُوا((( عَ ��نْ نَزَ غَ اتِهِ
َو َن َفثَاتِهِ  ،وَاقْ َبلُوا الن َِّ�صيحَ ةَ ِممَّنْ �أَهْ دَ اهَ ا �إِ َل ْيكُمْ  ،وَاعْ قِلوهَ ا( ((1عَ لَى �أَ ْنفُ�سِ كُمْ .

ومن و�ص ّيته (عليه ال�سالم) للح�سن بن علي(عليه ال�سالم)
كتبها �إليه بـ «حا�ضرين»( ((1عند ان�صرافه من �صفّين:

مِنَ ا ْلوَالِدِ ا ْلفَانِ  ،الْمُ قِرِّ لِل َّزمَانِ ( ،((1الْمُ دْ بِرِ ا ْلعُمُ رِ  ،الْمُ �سْ تَ�سْ��لِمِ لِلدَّ هْ رِ  ،الذَّ ا ِم لِلدُّ ْنيَا،
ال يُدْ ر َُك ،ال�سَّ ال ِِك
ال�سَّ ��اكِنِ مَ�سَ اكِنَ ا ْل َم ْوتَى ،الظَّ اعِ نِ عَ ْنهَا غَ داً� ،إِلَى ا ْل َم ْولُو ِد الْمُ َ�ؤمِّلِ مَا َ
((( ال ِّلقاح :جمع َل ُقوح ،وهي الناقة.
(((	ال ُي َب ّ�ش��� ُرون باالحي���اء� :إذا قيل لهم :نجا فالن فبقي حي ًا اليفرحون ،الن �أف�ضل الحياة عندهم الموت
في �سبيل الحق.
(((	ال ُي َع ّز ْون عن ال َم ْوتى :ال يحزنون �إذا قيل لهم :مات فالن ،فان الموت عندهم حياة ال�سعادة االبدية.
وحم���ر ،م�أخوذ من
((( ُم��� ْر ُه العي���ون :جمع � ْأم َره ،وه���و على �صيغة �أف َع���ل الذي يجمع عل���ى ُف ْعل ،ك�أحمر ُ
«م َرهَ ْت َع ْي ُنهُ» �إذا ف�سدت �أو ّ
ابي�ضت َح َمالي ُقها.
َ
((( ُخ ْم�ص البطون�َ :ض َو ِام ُرها.
�ست لذهاب ال ّريق.
((( َذ ُب َل ْت �ش َف ُتهَُ :ج ّفت َوي ِب ْ
((( ُي َ�س ّنيُ :ي َ�س ّهل.
فا�ص ِد ُفوا :ف� ْأع ِر ُ�ضوا.
((( ْ
((( َنزَ غاته :و�ساو�سه.
(ْ ((1اع ِق ُلوها :احب�سوها على �أنف�سكم ال تتركوها فت�ضي َع منكم.
( ((1حا�ضرين :ا�سم بلدة في نواحي �ص ّفين.
( ((1المق ّر للزمان :المعترف له بال�شدة.
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اليَّامَِ ،و َر ِميَّةِ ((( ا ْلم ََ�ص��ائِبِ  ،وَعَ بْدِ
�ض ا ْالَ�سْ��قَا ِم((( ،رَهِ ينَةِ ((( ا َْ
�سَ ��بِيلَ مَنْ قَ دْ هَ ل ََك ،غَ رَ ِ
ِيف ا ْلهُمُ ومِ ،قَ رِ ينِ ا ْال َْحزَ انِ ،
الدُّ ْنيَاَ ،وتَاجِ رِ ا ْلغُرُ ورِ ،وَغَ رِ يمِ ا ْل َمنَايَاَ ،و�أَ�سِ يرِ ا ْل َموْتِ  ،و ََحل ِ
ال ْموَاتِ .
َو ُن�صْ بِ الآفَاتِ ((( ،و ََ�صرِ ي ِع((( ال�شَّ َهوَاتِ  ،وَخَ لِيفَةِ ا َْ
�أَمَّ��ا َبعْ��دُ َ ،ف�إِنَّ ِفيَما َت َب َّينْتُ مِ��نْ �إِ ْدبَا ِر الدُّ ْنيَا عَ نِّ��ي ،و َُجمُ وحِ الدَّ هْ رِ ((( عَ لَ��يَّ َ ،و�إِقْ بَالِ
االْخِ ��رَ ِة �إِلَ��يَّ  ،مَ��ا يَزَ عُ نِي((( عَ نْ ِذكْ��رِ مَنْ �سِ ��وَايَ  ،وَاالْهْ ِتَما ِم ِبمَ��ا َورَائِ��ي((( ،غَ يْرَ �أَنِّي
َّا�س هَ مُّ َنفْ�سِ ��ي ،ف ََ�ص��دَ َفنِي((( َر�أْيِي ،و ََ�ص��رَ َفنِي عَ نْ هَ وَايَ ،
َحيْثُ َت َف َّر َد بِي دُونَ هُ مُ و ِم الن ِ
ال يَ�شُ ��وبُهُ
ال َيكُونُ فِيهِ َلع ٌِب ،و َِ�ص��دْ ق َ
�ض �أَمْرِ ي(َ ،((1ف�أَف َْ�ض��ى بِي �إِلَى جِ دّ َ
و ََ�ص��رَّحَ لِي مَحْ ُ
كَذِ ٌب.
َووَجَ دْ ت َُك َبع ِْ�ضي ،بَلْ وَجَ دْ ت َُك كُ لِّيَ ،حتَّى َك�أَنَّ �شَ يْئ ًا َل ْو �أ ََ�صاب ََك َ�أ َ�صا َبنِيَ ،و َك�أَنَّ ا ْل َموْتَ
َاك �أَتَانِيَ ،ف َعنَانِي مِنْ أَ�مْرِ َك مَا َي ْعنِيني مِنْ �أَمْرِ َنفْ�سِ ي،
َل ْو �أَت َ
َف َك َتبْتُ �إِلي َْك ِكتَابِي هَ ذا ،مُ�سْ تظْ هِر ًا بِهِ (� ((1إِنْ �أَنا َبقِيتُ ل ََك َ�أ ْو َفنِيتُ .
هلل ـ �أَيْ بُنيَّ ـ َولُزُ و ِم �أَمْرِ هِ ،وَعِ مَا َر ِة قَ ْلب َِك بِذِ كْرِ هِ ،وَاالْعْ ت َِ�صا ِم
يك ِب َت ْقوَى ا ِ
ُو�ص َ
َف�إِنِّي �أ ِ
هلل عَ زّ وَجَ لَّ �إِنْ �أَنْتَ أَ�خَ ذْ تَ بِهِ !
ْنك َو َبيْنَ ا ِ
بِحَ ْبلِهِ َ ،و�أَيُّ �سَ بَب �أَوْثقُ مِنْ �سَ بَب َبي َ
َ��ك بِا ْل َموْعِ ظَ ةِ َ ،و أَ� ِمتْهُ بِالزَّهَ ��ا َدةِ ،وَقَ ِّو ِه بِا ْل َيقِينِ َ ،ونَ�� ِّو ْر ُه بِالْحِ ْكمَةِ َ ،وذَللِّهْ ُ
�أَحْ��يِ قَ ْلب َ
بِذِ كْرِ ا ْل َموْتِ  ،وَقَ رِّ ْر ُه بِا ْل َفنَاءِ (َ ،((1وب َِّ�ص��رْ ُه( ((1فَجَ ا ِئ َع( ((1الدُّ ْنيَا ،و ََحذِّ ْر ُه َ�ص ْولَةَ الدَّ هْ رِ
((( غر�ض اال�سقام :هدف االمرا�ض ترمي �إليه �سهامها.
((( الرهينة :المرهونة� ،أي �أنه في قب�ضة االيام وحكمها..
((( ال َر ِم ّية :ما �أ�صابه ال�سهم .
((( ُن�صب االفات :ال تفارقه العلل ،وهو من قولهم :فالن ن�صب عيني ـ بال�ضم ـ �أي ال يفارقني.
((( ال�صريع :الطريح.
((( ُجموح الدهر :ا�ستق�صا�ؤه وتغ ّلبه.
((( َيزَ ُعني :يك ّفني وي�ص ّدني.
((( ماورائي :كناية عن �أمر االخرة.
((( َ�صدَ َفه� :صرفه.
( ((1مح�ض االمر :خال�صه.
ً
( ((1م�ستظهر ًا به� :أي م�ستعينا به.
(َ ((1ق ِّر ْره بالفناء :اطلب منه االقرار بالفناء.
(َ ((1ب ِّ�ص ْره :اجعله ب�صير ًا.
( ((1الفجائع :جمع فجيعة وهي الم�صيبة تفزع بحلولها.
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َا�ض��ينَ َ ،و َذكِّرْ ُه ِبمَا �أ ََ�ص��ابَ مَنْ
اليَّامِ ،وَاعْ رِ �ضْ عَ َليْهِ أَ�خْ بَا َر ا ْلم ِ
���ش َت َقلُّ��بِ اللَّيَالِي وَا َْ
َوفُحْ َ
ال َّولِينَ  ،وَ�سِ ��رْ فِ��ي ِديَارِهِ مْ َو�آثَارِهِ مْ  ،فَانْظُ رْ مَا َف َعلُ��وا عَ مَّا ا ْن َت َقلُواَ ،و َ�أيْنَ
َ��ك مِنَ ا َْ
كَانَ قَ ْبل َ
َحلُّ��وا َونَزَ لُوا! َف ِ�إن ََّك تَجِ دُ هُ ��مْ ا ْن َت َقلُوا عَ نِ ا ْال َِحبَّةِ  ،و ََحلُّوا دَا َر ا ْلغُرْ بَةِ َ ،و َك�أَن ََّك عَ نْ قَ لِيل
قَ دْ ِ�صرْ تَ َك�أ ََحدِ هِ مْ .
ال َتعْرِ ُف ،وَالْخِ طَ ابَ ِفيَما
َاكَ ،و َد ِع ا ْل َقوْلَ ِفيَما َ
ال َت ِب ْع �آخِ رَ ت ََك بِدُ ْني َ
َاكَ ،و َ
َف�أَ�صْ لِحْ َم ْثو َ
َف عِ نْدَ َحيْرَ ِة ال�ضَّ الَلِ خَ يْرٌ مِنْ
لَمْ ُت َكل َّْفَ ،و�أَمْ�سِ ْك عَ نْ طَ رِ يق �إِذَا خِ فْتَ َ�ض َال َلتَهُ َ ،ف�إِنَّ ا ْلك َّ
(((
وف َتكُنْ مِنْ �أَهْ لِهِ َ ،و َ�أ ْنكِرِ المُ نكَرَ ِبيَدِ َك َولِ�سَ ان َِكَ ،وبَايِنْ
رُكُ وبِ ا ْالَهْ وَالِ َ ،و�أْمُرْ با ْل َمعْرُ ِ
هلل َل ْومَةُ الَئم،
ال َت�أ ُْخ��ذْ َك فِ��ي ا ِ
هلل َح��قَّ جَ هَ��ا ِدهَِ ،و َ
مَ��نْ َف َعلَ��هُ بِجُ هْ��دِ َك ،وَجَ اهِ ��دْ فِي ا ِ
ال�ص��بْرَ عَ لَى
��ك َّ
�ض ا ْل َغمَرَ اتِ ((( �إلَى الحَ قِّ َحيْثُ كَانَ َ ،و َت َفقَّهُ فِي الدِّ ينِ  ،وَعَ ِّو ْد َنفْ�سَ َ
و َُخ ِ
��ك فِي ا ُالمُو ِر كُ ِّلهَا ِ�إلَى �إِله َِكَ ،فِ�إن ََّك تُلجِ ُئهَا
ا ْل َمكْرُ وهَِ ،و ِنعْمَ الْخُ لُقُ الت ََّ�ص��بُّرُ َ ،و َ�ألْجِ ئ َنفْ�سَ َ
ِ�ص فِي ا ْلمَ�سْ���أَلَةِ لِرَ ب َِّكَ ،ف���إِنَّ ِبيَدِ ِه ا ْلعَطَ اءَ
�إِلَ��ى َكهْ��ف((( َحرِ يز(((َ ،ومَانِ��ع عَ زِ يزَ ،و أَ�خْ ل ْ
]�ص��فْح ًا(((َ ،ف�إِنَّ
ال تَذْ هَ بَنَّ [عَ ْن َك َ
وَالْحِ رْ مَانَ َ ،و�أَ ْكثِرِ اال�سْ��تِخَ ا َر َة(((َ ،و َت َفهَّمْ و َِ�ص�� َّيتِيَ ،و َ
خَ يْرَ ا ْل َقوْلِ مَا َن َفعَ.
ال يَحِ قُّ ((( َت َعلُّمُ هُ .
ال ُي ْن َتفَعُ ِب ِعلْم َ
ال َي ْنفَعُ َ ،و َ
ال خَ يْرَ فِي عِ لْم َ
وَاعْ لَمْ �أَنَّهُ َ
�أَيْ ُبنَ��يَّ � ،إِنِّي َلمَّا َر َ�أ ْي ُتنِي قَ دْ َب َلغْتُ �سِ �� ّن ًا(((َ ،و َر�أَ ْي ُتنِي �أَ ْزدَا ُد وَهْ ن ًا((( ،بَا َدرْتُ ِبو َِ�ص�� َّيتِي
ْ��كَ ،و�أَ ْو َردْتُ خِ َ�ص��ا ًال ِم ْنهَا قَ بْلَ أَ�نْ َيعْجَ ��لَ بِي �أَجَ لِي دُونَ �أَنْ ُ�أف ِْ�ض��يَ (� ((1إِ َلي َْك ِبمَا فِي
�إِ َلي َ
ْ�ض غَ َلبَاتِ
ُ�ص فِي َر�أْيِي َكمَا ُنقِ�صْ��تُ فِي جِ �سْ��مِي� ،أَ ْو يَ�سْ�� ِب َقنِي �إِ َلي َْك َبع ُ
َنفْ�سِ ��ي� ،أَ ْو �أَنْ �أَ ْنق َ

وجانب.
باعد
((( باينْ � :أي ْ
ْ
((( ال َغ َمرات :ال�شدائد.
((( الكهف :الملج�أ.
((( الحريز :الحافظ.
((( اال�ستخارة� :إجالة الر�أي في االمر قبل فعله الختيار �أف�ضل وجوهه.
((( َ�صفْح ًا :جانب ًا.
(((	اليحق ـ بك�سر الحاء و�ضمها ـ � :أي ال يكون من الحق.
((( َب َل ْغتُ �سن ًا� :أي و�صلت النهاية من جهة ال�سن.
((( ال َو ْهن :ال�ضعف.
(� ((1أف�ضي� :ألقي �إليك.
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ْ�ض الْخَ ا ِليَةِ
َال�صعْبِ ((( ال َّنفُو ِر(((َ ،و�إِ َّنمَا قَ ل ُْب الْحَ دَ ثِ كَالأر ِ
ا ْل َهوَى َو ِفتَنِ الدُّ ْنيَاَ ،ف َتكُونَ ك َّ
مَ��ا �أ ْلقِيَ فِيهَا مِنْ �شَ ��يء قَ ِب َلتْ��هُ َ ،فبَا َد ْرت َُك بِالأدَبِ قَ بْلَ �أَنْ َيقْ�سُ ��و قَ ْلب َُكَ ،ويَ�شْ�� َتغِلَ ُلب َُّك،
َاك �أَهْ��لُ التَّجَ ارِبِ ُب ْغ َيتَ��هُ ((( َوتَجْ رِ َبتَهُ ،
المْرِ مَا قَ ��دْ َكف َ
ِ��ك((( مِنَ ا َْ
ِلتَ�سْ�� َت ْقبِلَ بِجِ ��دِّ َر أْ�ي َ
َ��اك مِنْ ذل َِك مَا قَ دْ
َف َتكُ��ونَ قَ ��دْ كُ فِيتَ َم ؤُ�ونَةَ الطَّ لَبِ  ،وَعُ وفِي��تَ مِنْ عِ الَجِ التَّجْ رِ بَةِ َ ،ف�أَت َ
كُ نَّا َن�أْتِيهِ  ،وَا�سْ َتبَانَ ((( ل ََك مَا ُر َّبمَا �أَظْ لَمَ عَ َل ْينَا ِمنْهُ .
�أَيْ ُبنَيَّ � ،إِنِّي َو�إِنْ لَمْ �أَكُ نْ عُ مِّرْ تُ عُ مُ رَ مَنْ كَانَ قَ ْبلِيَ ،فقَدْ نَظَ رْ تُ فِي �أَعْ مَا ِلهِمْ َ ،و َفكَّرْ تُ
فِ��ي �أَخْ بَارِهِ ��مْ  ،وَ�سِ ��رْ تُ فِي �آثَارِهِ ��مْ َ ،حتَّى عُ دْ تُ َك�أ ََحدِ هِ ��مْ  ،بَلْ َك�أَنِّي ِبمَا ا ْن َتهَ��ى �إِلَيَّ مِنْ
ِ��ك مِنْ كَ��دَ ِرهَِ ،و َن ْفعَهُ مِنْ
�أُمُورِهِ ��مْ قَ ��دْ عُ مِّرْ تُ مَ�� َع َ�أ َّو ِلهِمْ ِ�إلَ��ى �آخِ رِ هِ مْ َ ،فعَرَ فْتُ َ�ص�� ْف َو ذل َ
َ�ض��رَ ِرهِ ،فَا�سْ تَخْ لَ�صْ��تُ ل ََك مِنْ كُ لِّ �أَمْر نَخِ ي َلتَهُ (((َ ،توَخَّ ْيتُ ((( ل ََك جَ مِيلَهُ  ،و ََ�ص��رَ فْتُ عَ ن َْك
مَجْ هُولَهُ َ ،و َر�أَيْتُ َحيْثُ عَ نَانِي مِنْ �أَمْرِ َك مَا َي ْعنِي ا ْلوَالِدَ ال�شَّ ��فِيقَ َ ،و�أَجْ َمعْتُ عَ َليْهِ ((( مِنْ
�أَ َدب َِك �أَنْ َيكُونَ ذل َِك َو�أَنْتَ ُم ْقبِلُ ا ْلعُمُ رِ ُم ْق َتبَلُ ((( الدَّ هْ رِ  ،ذُو ِنيَّة �سَ لِيمَةَ ،و َنفْ�س َ�صا ِفيَة،
هلل عَ َّز وَجَ لَّ َو َت�أْوِيلِهِ  ،وَ�شَ رَ ا ِئ ِع ا ْالِ�سْ َال ِم َو�أ َْحكَامِهِ  ،و ََح َاللِهِ
َو�أَنْ �أَ ْبتَدِ ئ ََك ِب َت ْعلِيمِ ِكتَابِ ا ِ
ِ�س عَ َلي َْك مَا اخْ َتل ََف
ال �أُجَ ا ِو ُز ذل َِك( ((1ب ََك �إِلَى غَ يْرِ هِ .ثُمَّ �أَ�شْ َفقْتُ (� ((1أَنْ َي ْل َتب َ
و ََحرَ امِهِ َ ،
َ���س( ((1عَ َل ْيهِمْ َ ،فكَانَ �إ ِْحكَا ُم ذل َِك عَ لَى
َّا���س فِي��هِ مِنْ �أَهْ وَا ِئهِمْ َو�آرَا ِئهِمْ ِمثْلَ الَّذِ ي ا ْل َتب َ
الن ُ
ْ��ك بِهِ ا ْل َه َلكَةَ (،((1
ال �آمَنُ عَ َلي َ
ْ�لام َِك �إِلَى �أَمْر َ
مَ��ا كَرِ هْ تُ مِ��نْ َت ْنبِيه َِك لَهُ �أ ََحبَّ ِ�إلَيَّ مِنْ �إِ�س َ
هلل فِيهِ لِرُ �شْ دِ َكَ ،و�أَنْ َيهْدِ ي ََك ِل َق�صْ دِ َكَ ،ف َعهِدْ تُ �إِ َلي َْك و َِ�ص َّيتِي هذِ هِ.
َورَجَ وْتُ �أَنْ ُي َو ِّفق ََك ا ُ
((( الفر�س ال�صعب :غير المذلل.
((( ال ّن ُفور� :ضد االن�س.
((( ج ّد ر�أيك� :أي مح َّق ُقه وثابته.
((( كفاه ُبغْية ال�شيء� :أغناه عن طلبه.
((( ا�ستبان :ظهر.
((( ال َن ِخيل :المختار الم�صفى.
((( َت َو ّخيت� :أي تح ّريت.
(((	�أجمعت عليه :عزمت.
((( ُم ْق َت َب���ل ـ بالفت���ح ـ من اقتبل الغالم فهو مقت َبل ،وهو من ال�شواذ ،والقيا�س ُمقْت ِبل بك�سر الباء النه ا�سم
فاعل ،و ُمقْت َبل االن�سان� :أول عمره.
( ((1ال �أجاوز ذلك :ال �أتعدى بك.
(� ((1أ�شفقت� :أي خ�شيت وخفت.
( ((1التب�س :غم�ض.
( ((1ال َه َل َكة :ال َهالك.
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وَاعْ لَمْ يَا ُبنَيَّ � ،أَنَّ �أ ََحبَّ مَا �أَنْتَ �آخِ ذٌ بِهِ �إِلَيَّ مِنْ و َِ�ص�� َّيتِي َت ْقوَى اهللِ ،وَا ْالِقْ ت َِ�ص��ا ُر عَ لَى
َال�صالِحُ ونَ مِنْ �أَهْ لِ
ال َّولُونَ مِنْ �آبَائ َِك ،و َّ
هلل عَ َلي َْك ،وَا ْالَخْ ذُ ِبمَا م ََ�ضى عَ َليْهِ ا َْ
مَا فَرَ َ�ض��هُ ا ُ
(((
ِ��كَ ،ف�إِ َّنهُمْ لَمْ يَدَ عُ وا �أَنْ نَظَ رُ وا لأ ْنفُ�سِ ��هِمْ َكمَا �أَنْتَ نَاظِ ��رٌ َ ،و َفكَّرُ وا َكمَا �أَنْتَ ُم َفكِّرٌ ،
َب ْيت َ
��ك
��اك عَ مَّا لَمْ ُي َكلَّفُواَ ،ف�إِنْ �أَبَتْ َنفْ�سُ َ
المْ�سَ ِ
ثُمَّ َردَّهُ مْ �آخِ رُ ذل َِك �إِلَى ا ْالَخْ ذِ ِبمَا عَ رَ فُوا ،وَا ِْ
ُّط
ال ِب َت َور ِ
ِ��ك َب َت َفهُّم َو َت َعلُّ��مَ ،
ِ��ك دُونَ �أَنْ َت ْعلَ��مَ َكمَ��ا عَ لِمُ ��وا َف ْل َيكُنْ طَ َلب َُك ذل َ
�أَنْ َت ْقبَ��لَ ذل َ
ال�شُّ ُبهَاتِ  ،وَعُ لَقِ الْخُ ُ�صومَاتِ .
وَابْدَ �أْ قَ بْلَ نَظَ رِ َك فِي ذل َِك بِاال�سْ�� ِتعَانَةِ ِب�إِله َِك ،وَالرَّغْ بَةِ �إِ َليْهِ فِي َت ْوفِيق َِكَ ،وتَرْ ِك
كُ لِّ �شَ ا ِئبَة((( �أَ ْولَجَ ت َْك((( فِي �شُ ْبهَة� ،أَ ْو �أَ�سْ َل َمت َْك �إِلَى َ�ض َاللَة.
َف�إذا �أَ ْي َقنْتَ أَ�نْ قَ دْ َ�ص��فَا قَ ْلب َُك فَخَ �شَ ��عََ ،وتَمَّ َر ْ�أي َُك وَاجْ َت َمعََ ،وكَانَ هَ مُّ َك فِي ذل َِك هَ ّم ًا
��كَ ،وفَرَ ا ِغ
َ��ك مَا تُحِ بُّ مِنْ َنفْ�سِ َ
َاح��داً ،فَانْظُ ��رْ ِفيَما فَ�سَّ ��رْ تُ ل ََكَ ،و�إِنْ �أنْ��تَ لَمْ يَجْ َت ِم ْع ل َ
و ِ
ْ�س
َّ��ك ِ�إ َّنمَا تَخْ ب ُِط ا ْلعَ�شْ��وَاءَ (((َ ،و َتتَ�� َور َُّط((( الظَّ ْلمَ��اءَ َ ،و َلي َ
نَظَ ��رِ َك َو ِفكْ��رِ َك ،فَاعْ لَمْ َ�أن َ
اك((( عَ نْ ذل َِك �أَ ْمثَلُ ((( .
المْ�سَ ُ
ال مَنْ خَ ل ََّط ،وَا ِْ
طَ ال ُِب الدِّ ينِ مَنْ خَ ب ََط َو َ
َف َت َفهَّ��مْ يَا ُبنَيَّ و َِ�ص�� َّيتِي ،وَاعْ لَ��مْ �أَنَّ مَال َِك ا ْل َموْتِ هُ �� َو مَال ُِك الحَ يَ��اةَِ ،و�أَنَّ الْخَ الِقَ هُ َو
الْمُ مِيتُ َ ،و�أَنَّ الْمُ ْفنِيَ هُ َو الْمُ عِيدُ َ ،و�أَنَّ الْمُ ْب َتلِيَ هُ َو الْمُ عَافِيَ ،و�أَنَّ الدُّ ْنيَا لَمْ َتكُنْ ِلتَ�سْ�� َت ِق َّر
ال ْب ِتالَءِ  ،وَالْجَ زَ اءِ فِي ا ْل َمعَادِ� ،أَ ْو مَا�شَ اءَ ِممَّا
هلل عَ َليْهِ مِنْ ال َّن ْعمَاءِ  ،وَا ِْ
ال عَ لَى مَا جَ َع َلهَا ا ُ
�إِ َّ
َاح ِملْهُ عَ لَى جَ هَا َلت َِك بِهِ َ ،ف�إِن ََّك �أَوَّلُ مَا ُخ ِلقْتَ
ال ت ْعلَمُ َ ،ف�إِنْ �أَ�شْ كَلَ عَ َلي َْك �شَ يْ ءٌ مِنْ ذل َِك ف ْ
َ
المْرِ َ ،و َيتَحَ يَّرُ فِيهِ َر�أْي َُكَ ،وي َِ�ض��لُّ فِيهِ ب ََ�صرُ َك
جَ اهِ ًال ثُمَّ عَ ِلمْتَ َ ،ومَا �أَ ْكثَرَ مَا تَجْ هَلُ مِنَ ا َْ
َّاكَ ،و ْل َيكُنْ لَ��هُ َت َعبُّدُ َك،
ثُ��مَّ ُتب ِْ�ص��رُ ُه َبعْدَ ذل َِك ! فَاعْ ت َِ�ص��مْ بِالَّ��ذِ ي خَ َلق ََك َو َرزَقَ َك وَ�سَ ��و َ
َو�إِ َليْهِ رَغْ َبت َُكَ ،و ِمنْهُ �شَ َف َقت َُك((( .

((( لم يَدَ عوا :لم يتركوا.
((( ال�شا ِئبة :ما ي�شوب الفكر من �شك وحيرة.
لجتْك� :أدخلتك.
(((	�أ ْو َ
((( ال َع ْ�شواء :ال�ضعيفة الب�صر� ،أي تخبط خبط الناقة الع�شواء ال ت�أمن �أن ت�سقط فيما الخال�ص منه.
((( تو ّرط االمر :دخل فيه على �صعوبة في التخل�ص منه.
((( االم�ساك عن ال�شيء :حب�س النف�س عنه.
(((	�أمثل� :أف�ضل.
((( �شفقتك :خوفك.
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هلل �سُ ��بْحَ انَهُ َكمَا �أَ ْن َب�أَ عَ نْهُ َن ِب ُّينَا(�ص��لى اهلل
وَاعْ لَ��مْ يَ��ا ُبنَيَّ �أَنَّ �أ ََح��د ًا لَمْ ُي ْنبِئْ عَ نِ ا ِ
ْ�ض بِهِ رَائِد ًا(((َ ،و�إِلَى النَّجَ ا ِة قَ ائِدَ اًَ ،ف�إِنِّي لَمْ �آل َُك ن َِ�ص��يحَ ةً (((َ ،و�إِن ََّك لَنْ
عليه و�آله)فَار َ
َت ْب ُل َغ فِي النَّظَ رِ ِل َنفْ�سِ َك ـ َو�إِنِ اجْ َتهَدْ تَ ـ َم ْب َل َغ نَظَ رِ ي ل ََك.
ال َتت َْك رُ�سُ ��لُهُ َ ،ولَرَ َ�أيْتَ �آثَا َر ُم ْلكِهِ وَ�سُ لْطَ انِهِ ،
يك َ
وَاعْ لَمْ يَا ُبنَيَّ � ،أَنَّهُ َل ْو كَانَ لِرَ ب َِّك �شَ ��رِ ٌ
ال ي َُ�ضا ُّد ُه فِي ُم ْلكِهِ �أ ََحدٌ ،
و�ص��فَاتِهِ  ،وَل ِكنَّهُ �إِلهٌ وَاحدٌ َكمَا و ََ�ص َف َنفْ�سَ هُ َ ،
َو َلعَرَ فْتَ �أَ ْفعَالَهُ ِ
ال يَ��زُ ولُ �أَبَد ًا َولَمْ يَزَ لْ � ،أَوَّلٌ قَ بْلَ ا ْالَ�شْ��يَاءِ ِب َال �أَ َّو ِليَّةَ ،و�آخِ رٌ َبعْدَ ا ْالَ�شْ��يَاءِ ِب َال ِنهَايَة،
َو َ
عَ ظُ مَ عَ نْ �أَنْ َت ْثبُتَ ُربُو ِب َّيتُهُ َب� َإحاطَ ةِ قَ لْب �أَ ْو ب ََ�صر.
ِ��ك �أَنْ َي ْف َعلَهُ فِي ِ�ص��غَرِ خَ طَ ��رِ ِه((( ،وَقِ لَّةِ
َف���إِذَا عَ رَ فْ��تَ ذل َِك فَا ْفعَ��لْ َكمَا َي ْن َبغِ��ي ِل ِم ْثل َ
َمقْدِ َرتِ��هِ َ ،و َكثْ��رَ ِة عَ جْ��زِ هِ ،عَ ظِ ي��مِ َحاجَ تِ��هِ �إِلَى َربِّهِ  ،فِ��ي طَ لَ��بِ طَ اعَ تِ��هِ  ،وَالرَّهْ بَةِ مِنْ
ال عَ نْ قَ بِيح.
ال بِحَ �سَ نَ ،ولَمْ َي ْنه ََك ِ�إ َّ
عُ قُو َبتِهِ  ،وَال�شَّ َفقَةِ مِنْ �سُ خْ طِ هِ َ ،ف ِ�إنَّهُ لَمْ َي ْ�أمُرْ َك ِ�إ َّ
يَ��ا ُبنَ��يَّ  ،إِ�نِّي قَ دْ �أَ ْن َب�أْت َُك عَ نِ الدُّ ْنيَا و ََحا ِلهَاَ ،و َزوَا ِلهَا وَا ْن ِتقَا ِلهَاَ ،و�أَ ْن َب�أْت َُك عَ نِ االْخِ رَ ِة
ال ْمثَالَ ِ ،ل َت ْع َتبِرَ ِبهَاَ ،وتَحْ ذُ َو عَ َل ْيهَا.
الَهْ ِلهَا فِيهَا،و ََ�ضرَ بْتُ ل ََك فِي ِهمَا ا َْ
َومَااُعِ دَّ ِ
(((
يب((( ،ف�أَمُّوا
�إِ َّنمَا َمثَلُ مَنْ خَ بَرَ الدُّ ْنيَا((( َك َمثَلِ قَ وْم �سَ فْر(((َ ،نبَا ِبهِمْ َمنْزِ لٌ ((( جَ دِ ٌ
ال�ص��دِ يقِ ،
َاح َت َملُوا وَعْ ثَاءَ ( ((1الطَّ رِ يقِ َ ،وفِرَ اقَ َّ
َمنْزِ ًال خَ ِ�ص��يب ًا وَجَ نَاب�� ًا((( مَرِ يع ًا( ،((1ف ْ
ْ�س
و َُخ�شُ ��ونَةَ ال�سَّ فَرِ  ،و َُج�شُ ��وبَةَ ( ((1ا ْلمَطْ عَمِ ِ ،ل َي�أتُوا �سَ ��عَةَ دَارِهِ مْ َ ،و َمنْزِ لَ قَ رَ ارِهِ مْ َ ،ف َلي َ
((( الرائ���د :م���ن تر�سله في طل���ب الكال ليتعرف موقع���ه ،والر�سول قد عرف ع���ن اهلل و�أخبرنا فهو رائد
�سعادتنا.
أق�صر في ن�صيحتك..
((( لم �آ ُل َك ن�صيح ًة� :أي لم � ّ
((( خطره� :أي قدره.
((( َخ َب َر الدنيا :عرفها كما هي بامتحان �أحوالها.
ال�سفْر ـ بفتح ف�سكون ـ  :الم�سافرون.
((( َ
((( َن َبا المنزل ب�أهله :لم يوافقهم المقام فيه لوخامته.
الج ِديب :ال ُمق ِْحط ال خير فيه.
((( َ
(((	�أ ّموا :ق�صدوا.
الجناب :الناحية.
((( َ
( ((1ال َم ِريع ـ بفتح فك�سر ـ  :كثير الع�شب.
(َ ((1و ْعثاء ال�سفر :م�شقته.
الج ُ�شوبة ـ ب�ضم الجيم ـ  :ال ِغ َلظ.
(ُ ((1
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ال �شَ ��يْ ءَ �أ ََحبُّ �إِ َل ْيهِمْ ِممَّا قَ َّر َبهُمْ
ال يَرَ وْنَ َن َفقَةً َمغْرَ ماًَ ،و َ
يَجِ دُ ونَ لِ�شَ ��يْ ء مِنْ ذل َِك �أَلَماًَ ،و َ
مِنْ َمنْزِ ِلهِمْ َ ،و�أَ ْدنَاهُ مْ مِنْ مَحَ ِّلهِمْ .
َو َمثَ��لُ مَ��نِ اغْ َت َّر ِبهَ��ا َك َمثَلِ قَ وْم كَانُوا ِب َمنْزِ ل خَ ِ�ص��يبَ ،فنَبا ِبهِمْ �إِلَ��ى َمنْزِ ل جَ دِ يب،
ال أَ�فْظَ �� َع عِ نْدَ هُ مْ مِنْ ُمفَارَقَ ةِ مَا كَانُوا فيِ��هِ � ،إِلَى مَا َيهْجُ مُ ونَ
ْ���س �شَ ��يْ ءٌ �أَكْرَ َه �إِ َل ْيهِمْ َو َ
َف َلي َ
عَ َل ْيهِ (((َ ،وي َِ�صيرُ ونَ �إِ َليْهِ .
َ��ك َو َبيْنَ غَ يْ��رِ َكَ ،ف�أ َْحبِبْ ِل َغيْ��رِ َك مَا تُحِ بُّ
��ك مِيزَ ان�� ًا ِفيَما َب ْين َ
يَ��ا ُبنَيَّ  ،اجْ عَلْ َنفْ�سَ َ
ال تُحِ بُّ �أَنْ تُظْ لَمَ َ ،و�أ َْح�سِ ��نْ َكمَا تُحِ بُّ أَ�نْ
ال تَظْ لِمْ َكمَا َ
��ك ،وَاكْرَ ْه لَهُ مَا َتكْرَ ُه َلهَاَ ،و َ
ِل َنفْ�سِ َ
َّا�س ِبمَا تَرْ َ�ضا ُه
ْ�ض مِنَ الن ِ
يُحْ �سَ نَ �إِ َلي َْك ،وَا�سْ َت ْقبِحْ مِنْ َنفْ�سِ َك مَا تَ�سْ َت ْقبِحُ مِنْ غَ يْرِ َك ،وَار َ
ال تُحِ بُّ �أَنْ ُيقَالَ ل ََك.
ال َتقُلْ مَا َ
ال َت ْعلَمُ َو�إِنْ قَ لَّ مَا ت ْعلَمُ َ ،و َ
ال َتقُلْ مَا َ
َلهُمْ مِنْ َنفْ�سِ َكَ ،و َ
ال
ال ْلبَابِ (((  .فَا�سْ�� َع فِي كَدْ ِح َك(((َ ،و َ
ال�ص��وَابِ َ ،و�آفَةُ ا َْ
وَاعْ لَمْ � ،أَنَّ ا ْالِعْ جَ ابَ ((( ِ�ض��دُّ َّ
َتكُنْ خَ ازِن ًا ِل َغيْرِ َك(((َ ،و�إِذَا �أَنْتَ هُ دِ يتَ ِل َق�صْ دِ َك َفكُنْ �أَخْ �شَ َع مَا َتكُونُ لِرَ ب َِّك.
ال غِ نَى ب َِك فِيهِ
وَاعْ لَمْ � ،أَنَّ �أَمَام ََك طَ رِ يق ًا ذَا مَ�سَ ��افَة َبعِيدَ ةَ ،ومَ�شَ ��قَّة �شَ ��دِ يدَ ةَ ،و أَ�نَّهُ َ
�لا تَحْ ِملَنَّ عَ لَى
ال ْر ِتيَا ِد((( ،وَقَ ��دْ ِر َبالَغِ َك((( مِنَ ال��زَّادَِ ،م َع خِ فَّةِ الظَّ هْرِ َ ،ف َ
عَ ��نْ ُح�سْ��نِ ا ِْ
(((
ْ��كَ ،و�إِذَا وَجَ دْ تَ مِنْ �أَهْ��لِ ا ْلفَاقَ ةِ
ظَ هْ��رِ َك فَ��وْقَ طَ اقَ ت َِكَ ،ف َيكُونَ ِثقْ��لُ ذل َِك َوبَا ًال عَ َلي َ
ِيك بِهِ غَ د ًا َحيْ��ثُ تَحْ تَاجُ إِ� َليْهِ  ،فَاغْ َت ِنمْهُ
َك ِ�إلَى َي ْو ِم ا ْل ِقيَامَةِ َ ،ف ُيوَاف َ
َ��ك زَاد َ
مَ��نْ يَحْ مِلُ ل َ
و ََح ِّملْهُ �إِيَّاهَُ ،و�أَ ْكثِرْ مِنْ تَزْ وِيدِ ِه َو�أَنْتَ قَ ا ِد ٌر عَ َليْهِ َ ،ف َل َعل ََّك تَطْ ُلبُهُ َف َال تَجِ دُ هُ ،وَاغْ َتنِمْ مَنِ
َاكِ ،ليَجْ عَلَ قَ َ�ضاءَ ُه ل ََك في َي ْو ِم عُ �سْ رَ ت َِك.
ا�سْ َتقْرَ َ�ض َك في َحالِ غِ ن َ

((( هجم عليه :انتهى �إليه بغتة..
((( االعجاب :ا�ستح�سان ما ي�صدر عن النف�س مطلقاً.
(((	�آفة :ع ّلة .وااللباب :العقول.
((( ال َك ْدح� :أ�شد ال�سعي.
((( خازن ًا لغيرك :تجمع المال لي�أخذه الوارثون بعدك.
((( االرتياد :الطلب .وح�سنه� :إتيانه من وجهه.
الكفاية.
((( ال َب َالغ ـ بالفتح ـ ِ :
((( الفاقة :الفقر.
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��ف((( فِيهَا �أ َْح�سَ ��نُ َحا ًال مِ��ن الْمُ ْثقِلِ (((،
َ��ك عَ َقبَةً َك���ؤود ًا((( ،الْمُ خِ ُّ
وَاعْ لَ��مْ � ،أَنَّ �أمَام َ
المَحَ الَةَ عَ لَى جَ نَّة َ�أ ْو عَ لَى
وَالْمُ بْطِ ��ىءُ عَ َل ْيهَا �أَقْ بَحُ َحا ًال مِنَ الْمُ �سْ��رِ عَِ ،و�أَنَّ َم ْهبِطَ هَا ب َِك َ
ْ���س َبعْدَ ا ْل َموْتِ
ِ��كَ ،ووَطِّ ئ الْمنْزِ لَ قَ بْ��لَ ُحلُول َِكَ ،ف َلي َ
��ك قَ بْلَ نُزُ ول َ
نَ��ار ،فَا ْرتَ��دْ ((( ِل َنفْ�سِ َ
ال �إِلَى الدُّ ْنيَا ُمن َْ�صرَ ٌف((( .
مُ�سْ َت ْعت ٌَب(((َ ،و َ
ْ�ض قَ دْ �أَذِنَ ل ََك فِي الدُّ عَ اءِ َ ،وتَكفَّلَ ل ََك
الر ِ
وَاعْ لَمْ � ،أَنَّ الَّذِ ي ِبيَدِ ِه خَ زَ ائِنُ ال�سَّ موَاتِ وَا َْ
بِالإجَ ابَةِ � ،أَمَرَ َك �أَنْ تَ�سْ���أَلَهُ ِل ُيعْطِ ي ََكَ ،وتَ�سْ��تَرْ ِحمَهُ ِليَرْ َحم ََكَ ،ولَمْ يَجْ عَلْ َب ْين ََك َو َب ْينَهُ
مَنْ يَحْ جُ ب َُك عَ نْهُ َ ،ولَمْ ُيلْجِ ئ َْك �إِلَى مَنْ َي�شْ فَعُ ل ََك ِ�إ َليْهِ َ ،ولَمْ َي ْم َنع َْك �إِنْ �أَ�سَ �أْتَ مِنَ ال َّت ْوبَةِ ،
ْ��ك بَال ِّن ْقمَ��ةِ َ [ ،ولَمْ ُي َعيِّ��رْ َك بِالإنَابَةِ ((( ]َ ،ولَمْ َيف َْ�ض��حْ َك َحيْثُ ا ْلف َِ�ض��يحَ ةُ
َولَ��مْ ُيعَاجِ ل َ
�شْ��ك بِالْجَ رِ يمَ��ةِ َ ،ولَمْ
النَابَ��ةِ َ ،ولَ��مْ ُينَاقِ َ
ِ��ك َ�أ ْولَ��ى]َ ،ولَ��مْ يُ�ش��دِّ ْد عَ َلي َْك فِي قَ بُ��ولِ ا ِْ
[ب َ
َاحدَ ةً،
ْ��ك مِنَ الر َّْحمَةِ  ،بَلْ جَ عَلَ نُزُ وعَ َك((( عَ نِ الذَّ نْبِ َح�سَ نةً  ،و ََح�سَ بَ �سَ ِّي َئت ََك و ِ
ُي�ؤْيِ�س َ
و ََح�سَ ��بَ َح�سَ �� َنت ََك عَ �شْ��راًَ ،وفَتحَ ل ََك بَابَ ا ْل َمتَابِ َ ،ف�إِذَا نَا َد ْيتَهُ �سَ ِم َع نِدَ اكَ ،و�إِذَا نَاجَ ْيتَهُ
َاك(((َ ،ف�أَف َْ�ضيْتَ (� ((1إِ َليْهِ بِحَ اجَ ت َِكَ ،و�أَ ْب َث ْثتَهُ ( ((1ذاتَ َن ْف�سِ َك( ،((1وَ�شَ َكوْتَ ِ�إ َليْهِ
عَ لِمَ نَجْ و َ
هُ مُ ومَك ،وَا�سْ َتكْ�شَ �� ْفتَهُ كُ رُ وب ََك( ،((1وَا�سْ�� َت َع ْنتَهُ عَ لَى �أُمُور َِك ،وَ�سَ �أَ ْلتَهُ مِنْ خَ زَ ائِنِ ر َْح َمتِهِ
ال ْرزَاقِ .
البْدَ انِ  ،وَ�سَ عَةِ ا َْ
ال َيقْدِ ُر عَ لَى �إِعْ طَ ائِهِ غيْرُ هُ ،مِنْ ِزيَا َد ِة ا ْالَعْ مَارِ ،و َِ�صحَّ ةِ ا َْ
مَا َ
َ��ك فِيهِ مِنْ مَ�سْ���أَلتِهِ َ ،ف َمتَى �شِ ��ئْتَ
ُث��مَّ جَ عَ��لَ فِ��ي يَدَ ي َْك مَفاتِي��حَ خَ زَ ا ِئنِ��هِ ِبمَا �أَذِنَ ل َ
((( ك�ؤود ًا� :صعبة المرتقى.
((( ال ُم ِخ ّف ـ ب�ضم فك�سر ـ  :الذي خفف حمله.
((( ال ُم ْث ِقل :هو من �أثقل ظهره بالأوزار.
((( ا ْرت َِد ِه :ابعث رائد ًا من طيبات االعمال توقفك الثقة به على جودة المنزل.
((( ال ُم ْ�س َت ْعتَ���ب :م�ص���در ميمي من ا�ستعتب ،واال�ستعتاب :اال�ستر�ضاء ،والم���راد �أن اهلل ال ي�ستر�ضي بعد
�إغ�ضابه �إ ّال با�ستئناف العمل.
((( ال ُم ْن َ�ص َرف :م�صدر ميمي من ان�صرف ،والمراد ال ان�صراف �إلى الدنيا بعد الموت.
((( االنابة :الرجوع �إلى اهلل.
((( ُنزوعك :رجوعك.
((( ال ُم َناجاة :المكالمة �سراً.
(� ((1أ ْف َ�ض ْيت� :ألقيت.
(� ((1أبثثته :كا�شفته.
( ((1ذات النف�س :حالتها.
ا�س َت ْك َ�شفْته كروبك :طلبت ك�شف غمومك.
(ْ ((1
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�لا ُي َقنِّطَ ن ََّك
ا�سْ�� َت ْفتَحْ تَ بِالدُّ عَ ��اءِ �أَبْ��وَابَ ِن َعمِهِ  ،وَا�سْ�� َتمْطَ رْ تَ �ش���آبِيبَ ((( ر َْح َمتِهِ َ ،ف َ
�إِبْطَ ��اءُ �إِجَ ا َبتِهِ َ ،ف�إِنَّ ا ْلعَطِ يَّةَ عَ لَى قَ دْ ِر ال ِّنيَّةِ َ ،و ُر َّبمَا �أُخِّ رَ تْ عَ ن َْك ا ْالِجَ ابَةُ ِ ،ل َيكُونَ ذل َِك
�لا ُت�ؤْتاهَُ ،و�أُوتِيتَ
الَجْ رِ ال�سَّ ��ائِلِ َ ،و�أَجْ زَ لَ ِلعَطَ اءِ ا ْالمِلِ َ ،و ُر َّبمَا �سَ ���أَلْتَ ال�شَّ ��يْ ءَ َف َ
�أَعْ ظمَ ِ
خَ يْ��ر ًا ِمنْهُ عَ اج ًال �أَ ْو �آجِ الً� ،أ َ ْو ُ�ص��رِ َف عَ ن َْك ِلمَا هُ َو خَ يْ��رٌ ل ََكَ ،فلَرُ بَّ �أَمْر قَ دْ طَ َل ْبتَهُ فِيهِ
ِ��ك َل ْو �أُوتِيتَهُ َ ،ف ْل َتكُنْ مَ�سَ ���أَ َلت َُك ِفيَم��ا َي ْبقَى ل ََك جَ مَالُهُ َ ،و ُي ْنفَ��ى عَ ن َْك َوبَالُهُ ،
هَ �لا َُك دِين َ
ال َت ْبقَى لَهُ .
ال َي ْبقَى ل ََك َو َ
فَا ْلمَالُ َ
ال ِللْحَ يَاةِ،
ال ِل ْل َبقَاءِ َ ،و ِل ْلمَ��وْت َ
ال لِلدُّ ْنيَاَ ،و ِل ْل َفنَ��اءِ َ
وَاعْ لَ��مْ أَ�ن ََّك ِ�إ َّنمَ��ا ُخ ِلقْتَ ِللآخِ ��رَ ِة َ
َّ��ك فِي َمنْزِ لِ قُ ْلعَ��ة(((َ ،ودَا ِر ُب ْلغَة((( ،وَطرِ يق إِ�لَى االْخِ رَ ةَِ ،و�أَن ََّك طَ ريدُ ا ْل َموْتِ الَّذِ ي
َو�أَن َ
ال بُدَّ �أَنَّهُ مُدْ رِكُ هُ َ ،فكُنْ ِمنْهُ عَ لَى َحذ ِر �أَنْ يُدْ ِرك ََك َو�أَنْتَ عَ لَى َحال
ال َينْجُ و ِمنْهُ هَ ا ِربُهُ َ ،و َ
َ
��ك ِم ْنهَا بِال َّت ْوبَ��ةِ َ ،فيَحُ ولَ َب ْين ََك َو َبيْنَ ذل َِكَ ،ف ِ���إذَا َ�أنْتَ قَ دْ
�سَ �� ِّيئَة ،قَ ��دْ كُ نْتَ تُحَ دِّ ثُ نفْ�سَ َ
�أَهْ لَكتَ َنفْ�سَ َك.
(((

[ذكر الموت]

يَا ُبنَيَّ � ،أَ ْكثِرْ مِنْ ِذكْرِ ا ْل َموْتِ َ ،و ِذكْرِ مَا َتهْجُ مُ عَ َليْهِ َ ،و ُتف ِْ�ض��ي َبعْدَ ا ْل َموْتِ �إِ َليْهِ َ ،حتَّى
ال َي�أْ ِتي ََك َب ْغتَةً َف َي ْبهَرَ َك(((.
َي�أْ ِتي ََك وَقَ دْ �أَخَ ذْ تَ ِمنْهُ ِحذْ ر ََك((( ،وَ�شَ دَ دْتَ لَهُ �أَ ْزر ََك(((َ ،و َ
ْ�لا ِد �أَهْ لِ الدُّ ْنيَا((( �إِ َل ْيهَ��اَ ،و َتكَا ُل ِبهِمْ ((( عَ َل ْيهَاَ ،فقَدْ
َّ��اك َ�أنْ َت ْغتَ�� َّر ِبمَا تَرَ ى مِنْ ِ�إخ َ
َو�إِي َ
هلل عَ ْنهَاَ ،و َنعَتْ ( ((1ل ََك َنفْ�سَ ��هَاَ ،و َتكَ�شَّ ��فَتْ ل ََك عَ نْ مَ�سَ ��اوِيهَاَ ،ف�إِ َّنمَ��ا �أَهْ ُلهَا ِكال ٌَب
َن َّب���أ ََك ا ُ
((( �ش�آبي���ب :جم���ع ال�ش�ؤبوب بال�ضم ،وه���و الدفعة من المط���ر ،وما �أ�شبه رحم���ة اهلل بالمطر ينزل على
االر�ض الموات فيحييها.
((( القنوط :الي�أ�س.
((( ُق ْلع���ة ـ ب�ضم الق���اف و�سكون الالم وب�ضمتين وب�ضم ففتح ـ  :يقال منزل قلع���ة �أي ال ُي ْم َلك لنازله� ،أوال
يدري متى ينتقل عنه.
((( ال ُب ْلغة :الكفاية وما يتبلغ به من العي�ش.
الح ْذر ـ بالك�سر ـ  :االحتراز واالحترا�س.
((( ِ
((( اال ْزر ـ بالفتح ـ  :القوة.
((( بهر ـ كمنع ـ  :غلب� ،أي يغلبك على �أمرك.
(((	�إخالد �أهل الدنيا� :سكونهم �إليها.
((( التكالب :التواثب.
( ((1نعاه� :أخبر بموته ،والدنيا تخبر بحالها عن فنائها.
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عَ ا ِويَةٌ  ،وَ�سِ ��بَا ٌع َ�ض��ا ِريَةٌ (((َ ،يهِرُّ ((( َبع ُْ�ضهَا َبعْ�ض��اًَ ،ي�أْكُ لُ عَ زِ يزُ هَ ا َذلِي َلهَاَ ،و َي ْقهَرُ َكبِيرُ هَ ا
َ�ص��غِيرَ هَ اَ ،نعَ��مٌ ((( ُم َع َّقلَةٌ (((َ ،و�أُخْ رَ ى ُم ْه َملَةٌ  ،قَ دْ �أ ََ�ض��لَّتْ ((( عُ قُو َلهَ��اَ ،ر ِكبَتْ مَجْ هُو َلهَا(((،
ال مُ�سِ يمٌ ( ((1يُ�سِ يمُ هَا� ،سَ َلكَتْ ِب ِهِمُ
ْ�س َلهَا رَاع يُقيِمُ هَاَ ،و َ
�سُ رُ وحُ ((( عَ اهَ ة((( ِبوَاد وَعْ ث(((َ ،لي َ
الدُّ ْنيَا طَ رِ يقَ ا ْل َعمَىَ ،و�أخَ ذَ تْ ِب�أَب َْ�صارِهِ مْ عَ نْ َمنَا ِر ا ْلهُدَ ى ،فَتاهُ وا فِي َحيْرَ ِتهَا ،وَغَ رِ قُ وا
فِي ِن ْع َم ِتهَا ،وَاتَّخَ ذُ واهَ ا َر ّباًَ ،ف َل ِعبَتْ ِبهِمْ َو َل ِعبُوا ِبهَاَ ،ونَ�سُ وا مَا َورَاءَ هَ ا.

[الترفق في الطلب]

ُر َويْد ًا يُ�سْ فِرُ ( ((1الظَّ الَمَُ ،ك�أَنْ قَ دْ َو َردَتِ ا ْالَظْ عَانُ ( ،((1يُو�شِ ُك مَنْ �أَ�سْ رَ َع �أَنْ َيلْحَ قَ !
وَاعْ لَ��مْ � ،أَنَّ مَ��نْ كَانَتْ مَطِ َّيتُ��هُ اللَّيْلَ وال َّنهَارََ ،ف�إِنَّهُ يُ�سَ ��ا ُر بِ��هِ َو�إِنْ كَانَ وَاقِ فاًَ ،و َيقْطَ عُ
ا ْلمَ�سَ افَةَ َو�إِنْ كَانَ ُمقِيم ًا وَادِع ًا(. ((1
َّ��ك لَنْ َت ْب ُل َغ َ�أ َمل ََكَ ،ولَنْ َتعْدُ َو �أَجَ ل ََكَ ،و�أَن ََّك فِي �سَ ��بِيلِ مَنْ كَانَ قَ ْبل ََك،
وَاعْ لَ��مْ َيقِيناً� ،أَن َ
فَخَ ِّف�ضْ ( ((1فِي الطَّ لَبِ َ ،و�أَجْ مِلْ ( ((1فِي الْمُ ْكتَ�سَ بِ َ ،ف ِ�إنَّهُ رُبَّ طَ لَب قَ دْ جَ َّر �إِلَى َحرَ ب(،((1
((( �ضارية :مولعة باالفترا�س.
((( يهِ ��� ّر ـ بك�س���ر اله���اء ـ  :يعوي وينبح ،و�أ�صلها هَ ِري���ر الكلب ،وهو �صوته دون حاجة م���ن قلة �صبره على
البرد ،فقد �شبه االمام �أهل الدنيا بالكالب العاوية.
((( ال ّن َعم ـ بالتحريك ـ  :االبل.
((( ُم َع ّق َلة ـ من َع ّقل البعير بالت�شديد ـ � :ش ّد َو ِظي َف ُه �إلى ذراعه.
((( �أ�ض ّلت� :أ�ضاعت.
((( مجهولها :طريقها المجهول لها.
ال�سروح ـ بال�ضم ـ  :جمع َ�س ْرح ـ بفتح ف�سكون ـ وهو المال ال�سارح ال�سائم من �إبل ونحوها.
((( ُ
((( العاهة :االفة ،فالمراد بقوله� :سروح عاهة� ،أنهم ي�سرحون لرعي الآفات.
((( ال َو ْعث :الرخو ي�صعب ال�سير فيه.
(ُ ((1م�سيم :من �أ�سام الدابة ي�سيمها� :سرحها �إلى المرعى..
(ُ ((1ي ْ�س ِفر :يك�شف.
(ْ ((1
االظعان :جمع ظعينة ،وهي الهودج تركب فيه المر�أة ،عبر به عن الم�سافرين في طريق الدنيا �إلى
االخرة.
( ((1الوادع :ال�ساكن الم�ستريح.
(َ ((1خ ِّف ْ�ض� :أمر من َخ ّف َ�ض ـ بالت�شديد ـ �أي ارفق.
( ((1اجمل في َك ْ�س ِبه� :أي �سعى �سعي ًا جمي ًال ،ال يحر�ص فيمنع الحق ،وال يطمع فيتناول ما لي�س بحق.
الح َرب ـ بالتحريك ـ � :سلب المال.
(َ ((1
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��ك عَ نْ كُ لِّ َد ِنيَّة((( َو�إِنْ
ال كُ لُّ مُجْ مِل ِبمَحْ روُمَ ،و�أَكْرِ ْم َنفْ�سَ َ
ْ���س كُ لُّ طَ الِ��ب ِبمَرْ زُوقَ ،و َ
َف َلي َ
(((
(((
ال َتكُنْ
��ك عِ وَ�ض�� ًا َ .و َ
َا�ض ِبمَا َتبْذُ لُ مِنْ َنفْ�سِ َ
�سَ ��اقَ ت َْك �إِلَ��ى الرَّغَ ائِ��بِ َ ،ف�إِن ََّك لَنْ َت ْعت َ
(((
ال ُينَالُ
ال بِ�شَ ��رٍّ ،ويُ�سْ��ر َ
ال ُينَالُ �إِ َّ
هلل ُحرّ اًَ .ومَا خَ يْرُ خَ يْر َ
عَ بْ��دَ غَ يْ��رِ َك وَقَ دْ جَ َعل ََك ا ُ
ال ِبعُ�سْ ر(((؟!
�إِ َّ
َك َمنَاهِ ��لَ ((( ا ْل َه َلكَ��ةِ (((َ ،و�إِنِ
ِ��ك مَطَ ايَ��ا((( الطَّ مَ��عَِ ،فتُو ِرد َ
��ف((( ب َ
َّ��اك َ�أنْ تُوجِ َ
َو�إِي َ
هلل ذُو ِن ْعمَة فَا ْفعَلْ  ،ف�إِن ََّك مُدْ ر ٌِك قِ �سْ م ََكَ ،و�آخِ ذٌ �سَ ْهم ََك،
ال َيكُونَ َب ْين ََك َبيْنَ ا ِ
ا�سْ��تَطَ عْتَ �أَ َّ
هلل �سُ بْحَ انَهُ �أَكْرَ مُ �أَعْ ظَ مُ مِنَ ا ْل َكثِيرِ مِنْ خَ ْلقِهِ َو�إِنْ كَانَ كُ لٌّ ِمنْهُ .
َو�إِنَّ ا ْليَ�سِ يرَ مِنَ ا ِ

[و�صايا �ش ّتى]

ِي��ك( ((1مَا فَرَ َط( ((1مِنْ َ�ص�� ْمت َِك َ�أيْ�سَ ��رُ مِ��نْ �إِ ْدرَاك َِك مَا فَ��اتَ ( ((1مِنْ َم ْنطِ ق َِك،
َو َت َالف َ
(((1
ْظ مَا فِ��ي يَدَ ي َْك أَ� َحبُّ إِ�لَيَّ مِنْ طَ لَبِ مَا فِي
ْ��ظ مَا فِي ا ْلوِعَ اءِ بِ�شَ ��دِّ ا ْل ِوكَاءِ  ،و َِحف ُ
و َِحف ُ
َّا���س ،وَالْحِ رْ فَةُ َم َع ا ْل ِعفَّةِ خَ يْرٌ مِنَ
يَ��دَ يْ غَ يْ��رِ َكَ ،ومَرَ ا َر ُة ا ْل َي�أ ِْ�س خَ يْرٌ مِنَ الطَّ لَبِ �إِلَى الن ِ
(((1
َظ لِ�سِ رِّ ِه(َ ،((1ورُبَّ �سَ ا ِع ِفيَما ي َُ�ضرُّ هُ! مَنْ �أَ ْكثَرَ أَ�هْ جَ رَ ،
ا ْل ِغنَى َم َع الْفُ جُ ورِ ،وَا ْلمَرْ ءُ �أ َْحف ُ
ْ�س الطَّ عَامُ
َومَنْ َت َفكَّرَ �أَب َْ�صرَ  ،قَ ارِنْ �أهْ لَ الْخَ يْرِ َتكُنْ ِم ْنهُمْ َ ،وبَايِنْ أَ�هْ لَ ال�شَّ رِّ َتبِنْ عَ ْنهُمْ ِ ،بئ َ
((( الدَ ِن ّية :ال�شيء الحقير المبتذل.
((( الرغائب :جمع رغيبة ،وهي ما يرغب في اقتنائه من مال وغيره..
((( ِع َو�ض ًا :بد ًال..
((( ال ُي ْ�سر :ال�سهولة ،والمراد �سعة العي�ش.
(((ال ُع ْ�سر :ال�صعوبة ،والمراد �ضيق العي�ش..
ُوجف :ت�سرع.
((( ت ِ
((( ال َم َطا َيا :جمع مطية ،وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها.
((( ال َمناهل :ما ترده االبل ونحوها لل�شرب.
((( الهلكة :الهالك والموت..
( ((1التالفي :التدارك ال �صالح ما ف�سد �أو كاد.
( ((1ما فرط �أي :ق�صر عن �إفادة الغر�ض �أو �إنالة َ
الوطر.
(� ((1إدراك ما فات :هو اللحاق به لأجل ا�سترجاعه ،وفات� :أي �سبق �إلى غير عودة.
( ((1ب�ش ّد وكائها� :أي رباطها
(ْ � ((1أح َف ُظ ل�س ّره� :أ�شد �صون ًا له وحر�ص ًا على عدم البوح به.
(� ((1أهج َر �إهجار ًا وهُ ْجر ًا ـ بال�ضم ـ  :هذى يهذي في كالمه.
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ِيف �أَفْحَ ُ�ش الظُّ لْمِ � ،إِذَا كَانَ الرِّ فْقُ ُخرْ ق ًا((( كَانَ ا ْلخُ رْ قُ ِر ْفقاًُ ،ر َّبمَا
ال�ضع ِ
الْحَ رَ امُ! وَظُ لْمُ َّ
(((
َّا�صحِ  ،وَغَ َّ�ش الْمُ �سْ َتن َْ�صحُ .
كَانَ الدَّ وَاءُ دَاءً  ،وَالدَّ اءُ َدوَاءً َ ،و ُر َّبمَا ن ََ�صحَ غَ يْرُ الن ِ
ْظ التَّجَ ارِبِ ،
َّ��اك وَاال ِّتكَالَ عَ لَى الْمُ نَى(((َ ،ف�إِ َّنهَا ب ََ�ض��ائِعُ ال َّن ْوكَ��ى((( ،وَا ْل َعقْلُ ِحف ُ
َو�إِي َ
يب،
ْ�س كُ لُّ طَ الِب ي ُِ�ص ُ
وَخَ يْرُ مَا جَ َّربْتَ مَا وَعَ ظَ َك ،بَا ِد ِر الْفُ رْ َ�صةَ قَ بْلَ �أَنْ َتكُونَ غُ َّ�صةً َ ،لي َ
ال كُ لُّ غَ ائِب َي�ؤُوبُ َ ،ومِنَ ا ْلفَ�سَ ��ا ِد �إ َِ�ض��اعَ ةُ الزَّادَِ ،و َمفْ�سَ ��دَ ُة ا ْل َمعَادَِ ،و ِلكُلِّ �أَمْر عَ اقِ بَةٌ ،
َو َ
ال خَ يْرَ فِي ُمعِين
�سَ ��و َْف َي�أْتي َِك مَا قُ دِّ َر ل ََك ،التَّاجِ رُ مُخَ اطِ رٌ َ ،ورُبَّ يَ�سِ ��ير �أَ ْنمَى مِنْ َكثِير! َ
ال تُخَ اطِ رْ
ال فِي َ�ص��دِ يق ظَ نِين(((� ،سَ ��اهِ لِ الدَّ هْ رَ ((( مَ��ا ذَلَّ ل ََك قَ عُ��و ُد ُه(((َ ،و َ
َمهِي��ن(((َ ،و َ
بِ�شَ يء رَجَ اءَ �أَ ْكثَرَ ِمنْهُ َ ،و�إِيَّاك �أَنْ تَجْ مَحَ ب َِك مَطِ يَّةُ اللَّجَ اجِ ((( .
ال�ص��لَةِ ( ،((1وَعِ نْدَ ُ�ص��دُ و ِد ِه( ((1عَ لَى
يك عِ نْدَ َ�ص��رْ مِهِ ( ((1عَ لَى ِّ
��ك مِنْ �أَخِ َ
احمِلْ َنفْ�سَ َ
ْ
��ف( ((1وَالْمُ قَا َربَةِ  ،وَعِ نْ��دَ ُجمُ و ِد ِه( ((1عَ لَى ا ْلبَذْ لِ ( ،((1وَعِ نْ��دَ َتبَاعُ دِ ِه عَ لَى الدُّ ُنوِّ،
اللَّطَ ِ
وَعِ نْدَ �شِ ��دَّ تِهِ عَ لَى اللِّينِ  ،وَعِ نْدَ ُجرْ مِهِ عَ لَى ا ْلعُ��ذْ رَِ ،حتَّى َك�أَن ََّك لَهُ عَ بْدٌ َ ،و َك�أَنَّهُ ذُو ِن ْعمَة
عَ َلي َْك.
ال َتتَّخِ ذَ نَّ عَ دُ َّو
َّ��اك َ�أنْ ت ََ�ض�� َع ذل َِك فِ��ي غَ يْرِ َمو ِْ�ض��عِهِ � ،أَ ْو �أَنْ َت ْف َعلَ��هُ ِب َغيْرِ �أَهْ لِ��هِ َ ،
َو�إِي َ
اك الن َِّ�صيحَ ةَ َ ،ح�سَ نةً كَانَتْ �أَ ْم قَ بِيحَ ةً ،
َ�صدِ يق َِك َ�صدِ يق ًا َف ُتعَادِيَ َ�صدِ يق ََك ،وَامْحَ �ضْ �أَخَ َ
((( ُ
الخ ْرق ـ بال�ضم ـ  :العنف.
((( ال ُم ْ�س َت ْن َ�صح ـ ا�سم مفعول ـ  :المطلوب منه الن�صح.
((( ال ُمنى ـ جمع منية ب�ضم ف�سكون ـ  :ما يتمناه ال�شخ�ص لنف�سه ويعلل نف�سه باحتمال الو�صول �إليه.
((( ال ّنوكى :جمع �أنوك ،وهو كاالحمق وزن ًا ومعنى.
((( َمهِ ين ـ بفتح الميم ـ  :بمعنى حقير ،والحقير ال ي�صلح �أن يكون ُمعين ًا.
((( َ
الظ ِنين ـ بالظاء ـ  :المتهم.
�ساه ِل الدهر :خذ حظك منه ب�سهولة وي�سر.
((( ِ
((( ال َق ُع���ود ـ بفت���ح �أول���ه ـ  :الجمل الذي يقتع���ده الراعي في كل حاجته ،وللف�صي���ل� ،أي� :ساهل الدهر ما
دام منقاد ًا وخذ حظك من قياده.
((( ال َم ِط ّية :ما يركب ويمتطي .وال َلجاج ـ بالفتح ـ  :الخ�صومة.
(�َ ((1ص ْر ِم ِه :قطيعته.
ال�ص َلة :الو�صال ،وهو �ضد القطيعة.
(ِ ((1
ال�صدود :الهجر.
(ُ ((1
َ
( ((1ال ّلطف ـ بفتح الالم والطاء ـ  :اال�سم من �ألطفه بكذا �أي ب ّره به.
( ((1جموده :بخله.
( ((1ال َب ْذل :العطاء
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ال َ�ألَذَّ َم َغبَّةً (((َ ،ولِنْ ((( ِلمَنْ
َوتَجَ �� َّر ِع ا ْل َغي َْظ(((َ ،ف ِ�إنِّي لَ��مْ �أَ َر ُجرْ عَ ةً أَ� ْحلَى ِم ْنهَا عَ اقِ بَةً َ ،و َ
ِّك بِا ْلفَ�ضْ��لِ ف�إِنَّهُ �أ َْحلَى الظَّ فَرَ يْنِ ،
��ك �أَنْ َيلِينَ ل ََك ،و َُخذْ عَ لَى عَ دُ و َ
غَ الَظَ َك(((َ ،ف�إِنَّهُ يُو�شِ ُ
��ك َب ِقيَّةً يَرْ جِ عُ ِ�إ َل ْيهَا �إِنْ بَدَ ا لَهُ ذل َِك َيوْم ًا
يك فَا�سْ�� َتبْقِ لَهُ مِنْ َنفْ�سِ َ
َو�إِنْ �أَ َردْتَ قَ طِ يعَةَ أَ�خِ َ
يك ا ِّتكَا ًال عَ لَى مَا َب ْين ََك َو َب ْينَهُ ،
ال ت ُِ�ضيعَنَّ َحقَّ �أَخِ َ
مَاَ ،ومَنْ ظَ نَّ ب َِك خَ يْر ًا ف ََ�صدِّ قْ ظَّ نهُ َ ،و َ
ال تَرْ غَ بَنَّ فِيمَنْ
ال يكُنْ �أَهْ ل َُك �أَ�شْ��قَى الْخَ لْقِ ب َِك َو َ
ْ�س ل ََك ِب�أَخ مَنْ أَ� َ�ض��عْتَ َحقَّهَ ،و َ
َف�إِنَّهُ َلي َ
ال تكُونَنَّ عَ لَى
ْ��ك عَ لَى ِ�ص�� َلتِهِ َ ،و َ
وك َ�أقْ��وَى عَ لَى قَ طِ ي َعت َِك ِمن َ
ال َيكُونَ��نَّ �أ َُخ َ
ِي��كَ ،و َ
زَهِ ��دَ ف َ
ال َي ْكبُرَ نَّ عَ َلي َْك ظُ لْمُ مَنْ ظَ َلم ََكَ ،ف�إِنَّهُ يَ�سْ��عَى فِي
ا ْالِ�سَ ��اءَ ِة �أَقْ وَى ِمن َْك عَ لَى ا ْال ِْح�سَ ��انِ َ ،و َ
َّك �أَنْ تَ�سُ وءَ هُ.
ْ�س جَ زَ اءُ مَنْ �سَ ر َ
م ََ�ض َّرتِهِ َو َن ْفع َِكَ ،و َلي َ
َاك،
وَاعْ لَمْ يَا ُبنَيَّ � ،أَنَّ الرِّ زْقَ ِرزْقَ انِ ِ :رزْقٌ تَطْ ُلبُهُ َ ،و ِرزْقٌ يَطْ ُلب َُكَ ،ف�إِنْ �أَنْتَ لَمْ َت�أْتِهِ �أَت َ
َاك ،مَا �أَ�صْ��لَحْ تَ
مَا �أَقْ بَحَ الْخُ ُ�ض��و َع عِ نْدَ الْحَ اجَ ةِ  ،وَالْجَ فَاءَ عِ نْدَ ا ْل ِغنَى! ِ�إ َّنمَا ل ََك مِنْ ُد ْني َ
ْ��ك ،فَاجْ زَ ْع عَ لَى كُ لِّ مَا لَمْ ي َِ�ص��لْ
َاك(((َ ،و�إِنْ جَ زِ عْ��تَ عَ لَ��ى مَا َت َفلَّ��تَ ((( مِنْ يَدَ ي َ
بِ��هِ َمثْ��و َ
�إِ َلي َْك.
ال َت ْن َفعُهُ
ال َتكُونَ��نَّ ِممَّنْ َ
ا�سْ��تَدِ لَّ عَ لَ��ى مَا لَمْ َيكُ��نْ ِبمَا قَ دْ كَانَ َ ،ف�إِنَّ ا ُْالمُو َر �أَ�شْ��بَاهٌَ ،و َ
ال
ِظ ِ�إ َّ
ال َت َّتع ُ
الدَبِ  ،وَا ْل َبهَائِ��مَ َ
ِ��ظ بِا َْ
ال �إِذَا بَا َلغْ��تَ فِي �إِي َالمِ��هِ َ ،ف�إِنَّ ا ْلعَاقِ لَ َي َّتع ُ
ا ْلعِظَ ��ةُ إِ� َّ
ِال�ضرْ بِ .
ب َّ
(((
ال�ص��بْرِ و َُح�سْ��نِ ا ْل َيقِينِ  ،مَنْ تَرَ َك ا ْلقَ�صْ��دَ
ْ��ك وَا ِردَاتِ ا ْلهُمُ ��و ِم ِبعَزَ ائِمِ َّ
اطْ��رَ حْ عَ ن َ
(((1
(((1
(((
يك ا ْل َعمَى،
َال�صدِ يقُ مَنْ َ�صدَ قَ غَ ْيبُهُ  ،وَا ْل َهوَى �شَ رِ ُ
اح ُب ُمنَا�سِ ٌب  ،و َّ
َال�ص ِ
جَ ا َر((( ،و َّ
ِيب ،مَنْ
يب مَنْ لَمْ َيكُنْ لَهُ َحب ٌ
رُبَّ َبعِي��د �أَقْ رَ بُ مِنْ قَ رِ يب ،وَقَ رِ يب �أَ ْبعَدُ مِ��نْ َبعِيد ،وَا ْلغَرِ ُ
((( الغيظ :الغ�ضب ال�شديد.
((( ال َم َغ ّبة ـ بفتحتين ثم باء م�شددة ـ  :بمعنى العاقبة.
((( لِنْ � :أمر من اللين �ضد الغلظ والخ�شونة.
((( غالظلك :عاملك بغلظ وخ�شونة.
((( مثواكُ :مقامك ،من ثوى يثوي� :أقام يقيم ،والمراد ـ هنا ـ منزلتك من الكرامة.
((( تف ّلت ـ بت�شديد الالم ـ �أي :تم ّل�ص من اليد فلم تحفظه.
((( الق�صد :االعتدال.
((( جار :مال عن ال�صواب.
ال�صاحب منا�سب� :أي يراعى فيه ما يراعى في قرابة الن�سب.
(((
ِ
( ((1الغ ْيب� :ضد الح�ضور� ،أي من حفظ لك حقك وهو غائب عنك.
( ((1الهوى� :شهوة غير من�ضبطة وال مملوكة ب�سلطان ال�شرع واالدب.
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َتعَدَّ ى الْحَ قَّ َ�ض��اقَ مَذْ هَ بُهُ َ ،ومَنِ اقْ ت ََ�ص��رَ عَ لَى قَ دْ ِر ِه كَانَ �أَ ْبقَى لَهُ َ ،و�أ ْوثَقُ �سَ ��بَب �أَخَ ذْ تَ
ُّك ،قَ دْ َيكُ��ونُ ا ْل َي�أ ُْ�س
ِ��ك((( َف ُه َو عَ دُ و َ
هلل �سُ ��بْحَ انَهُ َ ،ومَنْ لَمْ ُيبَال َ
َ��ك َو َبيْنَ ا ِ
بِ��هِ �سَ ��ب ٌَب َب ْين َ
ال كُ لُّ فُرْ َ�صة ت َُ�صابُ َ ،و ُر َّبمَا �أَخْ طَ �أَ
ْ�س كُ لُّ عَ ْورَة تَظْ هَرُ َ ،و َ
�إِ ْدرَاكاً� ،إِذَا كَانَ الطَّ مَعُ هَ الَكاًَ ،لي َ
ا ْلب َِ�صيرُ قَ �صْ دَ هُ� ،أ ََ�صابَ ا ْالَعْ مَى ُر�شْ دَ هُ.
�أَخِّ رِ ال�شَّ رََّ ،ف�إِن ََّك �إِذَا �شِ ئْتَ َتعَجَّ ْلتَهُ ((( ،وَقَ طِ يعَةُ الْجَ اهِ لِ َتعْدِ لُ ِ�صلَةَ ا ْلعَاقِ لِ  ،مَنْ �أَمِنَ
ْ�س كُ لُّ مَنْ َرمَى �أ ََ�صابَ  ،إِ�ذَا َت َغيَّرَ ال�سُّ لْطَ انُ َت َغيَّرَ
ال َّزمَانَ خَ انَهُ َ ،ومَنْ �أَعْ ظَ مَهُ ((( �أَهَ انَهُ َ ،لي َ
ال َّزمَانُ .
�سَ لْ عَ نِ ال َّرفِيقِ قَ بْلَ الطَّ رِ يقِ  ،وَعَ نِ الْجَ ا ِر قَ بْلَ الدَّ ارِ.

�أخيراً
نختم بما قاله ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه في المائدة الدر�س الثاني:
يج ��ب �أن نلت ��ف حول القر�آن و�أن نكون �صادقين ف ��ي والئنا للإمام علي و�أن نعرف
�أهمي ��ة التول ��ي للإم ��ام علي عليه ال�سالم و�إن كنا ن ��رى �أن بيننا وبينه �ألف و�أربع مائة
�سنة.
ل ��ن نك ��ون من ح ��زب اهلل الغالبين ما لم نكن على هذا النحو من الوالء لعلي عليه
ال�س�ل�ام ،ال ��والء ال�ص ��ادق الوالء العمل ��ي الذي يجعلن ��ا ن�ستلهم من عل ��ي كيف نتحلى
ب�أخ�ل�اق عل ��ي ،كيف نتحل ��ى بنظرة علي باهتمام ��ات علي عليه ال�س�ل�ام ،و�سنرى كيف
�سنك ��ون ف ��ي مواقفنا ف ��ي اعتقاداتنا ف ��ي نظراتنا ف ��ي توجهنا من�سجمين م ��ع القر�آن
لأن «عل��يٌّ م��ع القر�آن ،والقر�آن مع علي»� .أ�س�أل اهلل �سبحانه وتعالى �أن يجعلنا ممن
يتولى عليًّا عليه ال�سالم تولياً �صادقاً ،و�أن يثقفنا بالقر�آن ،ويفقهنا بالقر�آن ،ويفهمنا
القر�آن.

***

((( لم ُي َبا ِل َك �أي :لم يهتم ب�أمرك ،باليته وباليت به �أي :راعيته واعتنيت به.
((( َت َع ّج ْلتَه :ا�ستبقت حدوثه.
((( �أعظمه :ها َب ُه و�أكبر من قدره.
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علي تاجُ عزتنا
ٌّ
�اج ِع� � � ��زَّ تِ� � � �ن� � � ��ا
عَ � � � �ـ � � � � ِل� � � �ـ � � � ٌّ�ي ت � � � � � � � ُ
عَ � �ـ � � ِل � �ـ � � ٌّ�ي دَرْ ُس� � � � � َن � � � ��ا ال � � ��وَ ا ِع � � ��ي
َق� � ��طَ � � � ْف� � � َن� � ��ا ُح� � � � َّب� � � ��هُ ِم � � � � ��نْ َج � � َّن � �ـ
وَ َخ� � � � � � � َّ�ط ال � � �ل � � ��هُ َن� � � � ْ�ص� � � ��رً ا َح � ��ا
لأِ َنَّ ال� ��مُ � � ْ�ص� ��طَ � � َف� ��ى أَرْ َس� � � � ��ى
غَ � � � � ِدي� � � ��رُ ال � � � ُ�خ � � ��مِّ َش� � ��ا ِه� � ��دُ َن� � ��ا
�اح� � �تِ� � � َن� � ��ا
َف� � � ��مَ � � � ��ا ِز ْل� � � � � َن� � � � ��ا بِ� � ��سَ � � � َ
�ب ِم � � ��نْ َد ِم األ َْح � � � ��رَ ا
وَ َن � ��كْ � � � ُت � � ُ
عَ � �ـ � � ِل� � ـ� � ٌّ�ي َص� � � ـ� � ��رْ َخ� � ��ةُ األ َْح � � � � � ��رَ ا
عَ � � �ـ � � � ِل� � � ـ� � � ٌّ�ي َث � � � � � � � � � ��وْ رَ ٌة كُ � � � � ْب � � ��رَ ى
وَ إِعْ � � � � � � � َ�ص � � � � � � ��ارٌ لأِ َ ْم � � � � ِري � � � ��كَ � � � ��ا
وح َث� � � ��وْ رَ تِ� � � � َن� � � ��ا
عَ � � �ـ� � � ِل� � � ـ� � � ٌّ�ي رُ ُ
ِث ال� � � ��قُ � � � ��رْ آ
عَ � � �ـ � � � ِل� � � ـ� � � ٌّ�ي وَ ار ُ
عَ � � ـ� � � ِل� � �ـ � � ٌّ�ي َن� � � ْب � ��عُ � � � َن � ��ا ال � � َّ�ص � ��ا ِف � ��ي
�ب أ ُْخ� � � � � ��رَ ى
وَ أ َُّي َش� � � � ��وَ ائِ� � � � � ٍ
وَ َج� � � � � � � ��دَّ ْد َن� � � � � � � ��ا ُه ِف� � � � ��ي َت � � ��ا ِري� � � �ـ
وَ أ َْج � � � � ��رَ ْي� � � � � � َن � � � � ��ا ُه ِف � � � ��ي َد ِم� � � � َن � � ��ا
َن� � َ�ص� ��رْ َن� ��ا ال� ��مُ � ��رْ َت� � َ�ض� ��ى وَ ال� � َّن � ْ�ص� �ـ
وَ لِ � � � � ��مْ َن � � ��هْ � � � �زِمْ َي � � ��هُ � � ��و َد ال� ��غَ � ��دْ
وَ ِف � � � � � ��ي ذِكْ � � � � � � � � ��رَ ى وِلاَ َي � � � � �تِ � � � � � ِه

لل�شاعر �ضيف اهلل الدريب

َأ ِم� � � � � �ي � � � � ��رٌ َق � � � � � ��دْ َت� � � ��وَ َّل � � � � ْي � � � � َن� � � ��ا ْه
َن � � َ�ج � � ْ�ح� � � َن � ��ا َي� � � � � ��وْ مَ ذَاكَ � � � � ��رْ َن� � � � ��ا ْه
اخ � � � َت� � ��رْ َن� � ��ا ْه
س وَ ْ
ـ� � � ِة ال � � � � ِف � � � ��رْ دَوْ ِ
ب َم� � ��نْ وَ الاَ ْه
سِ � �ـ ��مً ��ا ِف � ��ي دَرْ ِ
وَ لاَ َي � � � � � � � َت� � � � � � ��هُ بِ� � � ��مَ � � � ��ا َأ ْم � � � � َل� � � ���اَ ْه
َم � � � ��عَ � � � ��ا َذ ال� � �ل� � ��ه أنْ َن � � � ْن� � ��سَ � � ��ا ْه
ُن � � � � َن � � � � ِّف� � � ��ذُ َم � � � � ��ا َت � � ��عَ � � � َّل � � ��مْ � � � َن � � ��ا ْه
رَِ :أ ْب� � � ��شِ � � � ��رْ َي � � ��ا وَ لِ� � � � � � َّ�ي ال � �ل � � ْه
�ات َم ��ا َأ ْق � � ��وَ اهْ!
�اح � ِ
ِر ِف ��ي ال � َّ�س � َ
�وت وَ األَشْ � � � َب� � ��ا ْه
عَ � � َل ��ى ال� ��طَّ � ��اغُ � � ِ
وَ إِسْ � � � � ـ� � � ��رَ ائِ� � � �ي� � � ��لَ أَعْ � � � � ��دَ ْد َن � � � � ��ا ْه
ْس ِف � ��ي ُي� ��مْ � � َن� ��ا ْه
وَ َن� � � ْ�ح� � � ُ�ن ال� � � َب� � �أ ُ
نِ َب� ��عْ � ��دَ ال ��مُ � ْ�ص ��طَ � � َف ��ى األَوَّ ا ْه
رَ َش � � ْف � � َن� ��ا ال � ��هَ � ��دْ َي ِم� � ��نْ عَ � � ْل� � َي ��ا ْه
رَ َف � � � ْ�ض� � � � َن � � ��اهَ � � ��ا وَ َب � � ��ا َي � � ��عْ � � � � َن � � ��ا ْه
خِ � � � َن � ��ا ال � � َ�ح � ��الِ � ��ي وَ أَعْ � � � َل� � �ـ� � � َّن� � ��ا ْه
إِ َب� � � � � � � � ��ا ًء َن � � � ْق � � � َت � � � ِف� � ��ي َم � � ��عْ � � � َن � � ��ا ْه
رَ تِ� � � ْل� � ��وَ ال� � � َّن � � ْ�ص� � � ِر َح � � َّق � � ْق � � َن � ��ا ْه
ِر إِلاَّ َي� � � � � � � ��وْ مَ وَ ا َل� � � � � ْي� � � � � َن � � � ��ا ْه
س َق� � ��دْ َح � � َّي� ��ا ْه
ُص � ��مُ � ��ودُ ال� � ��قُ � � ��دْ ِ
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