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المقّدمة

و�صّيد  الخلق  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين  ربِّ  الحمد هلل 

المر�صلين اأبي القا�صم محّمد واآله الطّيبين المنتجبين.

الكامل  الإ�صالمّي  النموذج   Q الموؤمنين  اأمير  حياة  �صّكلت  لقد 

وكيف  الم�صتقيم،  يبحث عن اهلل وعن �صراطه  لكّل من  المنير  وال�صراج 

ل يكون الإمام علي Q نبرا�صًا لالإن�صان الم�صلم وقد تكّفل تربية هذه 

ال�صخ�صّية المرموقة والملكوتّية اأف�صل النا�ص واأعظمهم خلقًا وهو النبّي 

الأكرم محّمد P حيث ذاب اأمير الموؤمنين Q بر�صول اهلل P كما 

Q عن هذه الحالة بقوله: »لقد  ذاب هو باهلل، وقد عّبر الإمام علي 

كنت اّتبعه اتباع الف�سيل اإثر اأّمه، يرفع لي في كّل يوم من اأخالقه علماً 

.
)1(

ياأمرني بالقتداء به«

والقدا�صة  العدالة  مظهر  هو   Q الموؤمنين  اأمير  الإمام  اإّن 

. واأف�صل  والإن�صاف والرحمة والتدبير وال�صجاعة، والعبودّية هلل عزَّ وجلَّ

هو  الحا�صر  زماننا  في  العظيمة  ال�صخ�صّية  اأنوار هذه  ا�صتنار من  من 

من  فاخترنا   } الخامنئي  علّي  ال�صّيد  الم�صلمين  اأمر  ولّي  �صماحة 

)1(  بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج14، �ص475.
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Q. وما في هذا الكتاب  اأمير الموؤمنين  كلماته بع�ص ما ذكره عن 

لنا  يكون  لعّله  الزّخار  البحر  هذا   Q علّي  الإمام  في�ص  من  غي�ص 

هاديًا ومنقذًا �صائلين المولى ح�صن التوفيق والقبول الح�صن اإّنه مجيب 

الدعوات.



الف�صل الأول:

Q صخ�صّية الإمام علّي�

ّ
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Q عجائب شّتى في شخصّية اإلمام علّي

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

اأ�صبه ما تكون بمحيط ل يتي�ّصر للمرء   Qاأمير الموؤمنين اإّن حياة 

فالمحيط  درا�صة طويلة؛  عبر  حّتى  اأو  واحدة  بنظرة  اآفاقه  بكّل  الإحاطة 

من حيثما تاأتيه تجده زاخرًا بالعظمة، تجده مجمعًا لبحور عميقة القعر، 

فيها كائنات مختلفة الأ�صكال وال�صور، وعجائب �صّتى. واإذا ما تركنا هذا 

اآخر، فالكالم هو الكالم، حيث نرى  الجانب ودخلنا المحيط من جانب 

اآيات العظمة والم�صاهد وال�صور المختلفة. واإذا وردناه من �صّفة ثالثة اأو 

اأي�صًا فنرى في كّل جهة  الكالم  اأو عا�صرة، فياأتي نف�ص  اأو خام�صة  رابعة 

عجائب اأخرى.

اأمير  �صخ�صّية  عن  بالغر�ص  يفي  ول  م�صّغر  مثال  مجّرد  طبعًا  هذا 

اإلى هذه ال�صخ�صّية تجدها تنطوي  Q. ومن حيثما تنظر  الموؤمنين 

على عجائب جّمة، ول مبالغة في هذا، بل هو انعكا�ص لعجز اإن�صان َدَر�َص 

حياة اأمير الموؤمنينQ �صنوات متمادية وا�صت�صعر هذا الإح�صا�ص في 

باأ�صباب  اأغوارها  �صبر  يمكن  ل   Qعلّي �صخ�صية  اأّن  واأدرك  نف�صه، 

الفهم المتعارف من ذهن وعقل وحفظ واإدراكات عادّية؛ لأّن كّل جانب 

من جوانبها زاخر بالعجائب.

 Pالكريم الر�صول  عن  م�صّغرة  ن�صخة   Qالموؤمنين اأمير  طبعًا 
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وتلميذ له، ولكن اإذا �صئنا النظر اإلى هذا الرجل � اّلذي َيعَتِبر نف�صه �صغيرًا 

فوق  رجاًل  لنا  يبدو  الب�صرّي،  بالمنظار   � تلميذ  وهو   ،Pالر�صول اأمام 

النمط الب�صرّي وفوق الم�صتوى الإن�صانّي. 

لأّن  العظيمة؛  الآفاق  اإن�صان بمثل هذه  ونحن غير قادرين على ت�صّور 

اأقول  ول   � واإدراك  وذهن  عقل  من  الإن�صان  لدى  المتوّفرة  الَفْهم  اأ�صباب 

عد�صة الت�صوير التلفزيونّي فهي اأخ�ّص من ذلك والعقل الب�صرّي اأ�صمى من 

 Qهذه الو�صائل المادّية � هي اأدنى من اأن تبّين ماهّية اأمير الموؤمنين

لمن لم يبلغ مقام الك�صف المعنوّي. 

طبعًا هناك من لهم ح�صور معنوّي و�صهود روحّي لعّلُه يوؤّهلهم لإدراك 

كنه تلك ال�صخ�صّية، اإّل اأّن اأمثالنا عاجزون عن ذلك.

•	Q ت�صاّد ال�صفات في �صخ�صّية الإمام

اأعّبر عنها   Qالموؤمنين اأمير  بها حياة  اّت�صفت  اإلى خ�صلة  اأ�صير 

بتوازن �صخ�صيته. 

�صفات  ال�صخ�صّي،  اّتزانه  في  اأعجوبة   Qالموؤمنين اأمير  كان 

مت�صاّدة ومتخالفة قد اجتمعت في �صخ�صّيته ب�صكل جميل، حّتى اأ�صحت 

بذاتها وجودًا جمياًل. ول يجد الإن�صان مثل هذه ال�صفات قد اجتمعت في 

اأحد، لكّنها قد اجتمعت في اأمير الموؤمنينQ بكثرة وا�صعة. واأعر�ص 

.Q في ما يلي بع�ص هذه ال�صفات المت�صاّدة اّلتي اجتمعت فيه
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مثال راأفته ورّقته	•

هناك مثاًل الراأفة والرّقة وهي ل تن�صجم مع الحزم وال�صالبة، لكن 

الموؤمنينQ كانت حّقًا في ذراها الأعلى  اأمير  وِرّقة  عطف وراأفة 

اّلذي قّلما يبلغه اإن�صان عادّي، فاّلذين ي�صاعدون الم�صاكين ويتفّقدون 

العوائل الفقيرة كثيرون، اإّل اأّن ال�صخ�ص الوحيد اّلذي كان يوؤّدي هذا 

اأّوًل -  ويكون هذا  العمل في عهد وفترة حكومته واقتداره وت�صّلطه - 

العمل داأبه على الدوام، ولم يكتف باأدائه مّرتين اأو ثالثًا - ثانيًا - وثالثًا 

لم يكن يقت�صر على تقديم العون الماّدي فح�صب، بل يذهب اإلى هذه 

ال�صرير، ويالطف  ويجل�ص مع هذا  ال�صيخ،  ويتحّدث مع هذا  العائلة، 

هذا ال�صغير وياأن�ص بهم ويدخل البهجة اإلى قلوبهم ويقّدم لهم العون 

.Qهو الإمام علّي بن اأبي طالب

هكذا كان اأمير الموؤمنينQ في رحمته وراأفته.

ويطعم  الخبز  لها  ويخبز  التّنور  لها  ويوقد  اأرملة  دار  اإلى  يذهب  كان 

اأطفالها بيده المباركة، ولأجل اأن يدخل الفرحة اإلى قلوب هوؤلء الأطفال 

بهم،  ويم�صي  ظهره  على  ويحملهم  وينحني  معهم  يلعب  كان  البائ�صين 

ويداعبهم في كوخهم.

اأحد  جعلت   Qالموؤمنين اأمير  �صخ�صّية  في  والرّقة  الراأفة  هذه 

ال�صخ�صّيات الكبرى في ذلك الع�صر يقول: راأيُت علّيًا Q يدعو اليتامى 
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.
)1(

فيطعمهم الع�صل، حّتى قال بع�ص اأ�صحابه: لوددت اأّني كنت يتيمًا

بين، وذوي الفهم  وفي ق�صّية النهروان حين عزم جماعة من المتع�صّ

ين�صحهم ويحاججهم  واهية، كان  لأ�صباب  الخاطئ على زعزعة حكمه، 

وير�صل لهم الر�صل والو�صاطات، ويقّدم لهم العون، ولكن من غير جدوى، 

لهم  قّدم   � للقتال  الجي�صان  ا�صطّف  حينما  حّتى   � المطاف  نهاية  وفي 

انتهاج  قّرر  ذلك  جدوائية  عدم  لم�ص  عندما  لكّنه  واأر�صدهم،  الن�صيحة 

الحزم، فاأعطى الراية لأحد اأن�صاره وقال: كّل من ان�صوى تحت هذه الراية 

اإلى الغد فهو اآمن، اأّما البقّية فلهم ال�صيف. 

الراية،  اآلف منهم تحت  ثمانية  فان�صم  األفًا  اثني ع�صر  كان عددهم 

القتال  ورغم موقفهم وعزمهم على  َعداء،  كان يحمل هوؤلء من  ما  ومع 

وَلهجهم ِب�َصّب اأمير الموؤمنينQ اإّل اأّنه تغا�صى عن كّل ذلك؛ فهم ما 

داموا قد اعتزلوا القتال فليذهبوا حيث �صاءوا. 

وبقي منهم اأربعة اآلف اأ�صّروا على مقاتلته، فلّما راأى اإ�صرارهم على 

قتاله عزم على قتالهم، واأخبرهم اأّنه لن ينجو منهم ع�صرة، فحاربهم في 

واقعة النهروان المعروفة، وُقتل منهم عدد كبير. 

هذا هو نف�ص علّيQ حينما يرى في مقابله فئة خبيثة ت�صلك منهجًا 

غادرًا.

في  الخوارج  عن  �صحيحة  �صورة  اإعطاء  عدم   � الأ�صف  مع   � لحظ 
ُ
اأ

)1(  بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج 41، �ص 29.
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بالتن�صك  ي�صفونهم  ما  كثيرًا  اإذ  الأدب،  وفي  الأفالم  وفي  المحا�صرات 

 Qالمتحّجر، وهذا خطاأ طبعًا، اأيُّ تن�ّصك هذا؟ في عهد اأمير الموؤمنين

ة، واإذا �صئتم معرفة الخوارج  كانت بع�ص الفئات تعمل لم�صالحها الخا�صّ

اأ�صرب لكم مثاًل من ع�صرنا الراهن. 

القراآن  من  اآية  يقراأون  كانوا  هوؤلء  المنافقين؛  فئة  تتذّكرون  اأنتم 

وخطبة من نهج البالغة ثم يّدعون التدّين ويعتبرون اأنف�صهم اأكثر اإ�صالمًا 

وثورّية من غيرهم، وهم يزرعون القنابل فيقتلون ال�صغار والكبار �صاعة 

الإفطار في �صهر رم�صان، اأو يق�صون على عائلة باأ�صرها، اأو يقتلون جماعة 

من الأبرياء في اإحدى �صاحات المدينة، ل ل�صبب اإّل لكونهم من اأن�صار 

الإمام والثورة.

ورع  رجل  وهو  المحراب،  �صهيد  قتلهم  الأخرى  جرائمهم  جملة  ومن 

ومجاهد في �صبيل اهلل وقد تجاوز الثمانين من عمره، اإ�صافة اإلى قتلهم 

كانوا من  الذين  المحراب،  �صهداء  اآخرين من  اأ�صخا�ص  اأو خم�صة  اأربعة 

ال�صخ�صّيات العلمائّية البارزة والفا�صلة الموؤمنة.

هكذا كان الخوارج وهذه فعالهم؛ قتلوا عبد اهلل بن الخّباب وبقروا 

بطن زوجته وهي حامل وقتلوا جنينها؛ لأّنهما كانا من اأ�صياع علّي بن اأبي 

.Qطالب

الآيات  وببع�ص  الدين  بظاهر  يتم�ّصكون  كانوا  جّيدًا؛  الخوارج  اعرفوا 

في  كانوا  اإذ  الدينّي،  ظاهرهم  يبرز  ما  وكّل  القراآن  ويحفظون  القراآنّية 

Q ص���خ�������ص���ّي���ة الإم�������������ام ع�����ل�����ّي����
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يعار�صون جوهره  كانوا  اأّنهم  اإّل  الدين،  ببع�ص جوانب  يعتقدون  الظاهر 

بون كثيرًا لهذا الموقف.  واأ�صا�صه، ويتع�صّ

ي�صتدعي  وعندما  ال�صيطان،  بيد  ُمنقادة  اأداة  ولكّنهم  اهلل  يذكرون 

الموقف يتعاونون مع اأمريكا وال�صهاينة و�صّدام اأو اأّية جهة اأخرى لمحاربة 

وحينها  اأي�صًا،  الخوارج  كان  هكذا  الإ�صالمية.  والحكومة  والإمام  الثورة 

اأمير الموؤمنينQ بكّل حزم، هذا هو نف�ص علّي {پ  ت�صّدى لهم 

.
)1(

پ پ ڀ ڀ}
بهذا   Qالموؤمنين اأمير  في  ّية  الخا�صّ هذه  تج�ّصدت  كيف  لحظوا 

ال�صكل الجميل، فقلبه بما اأوتي من تلك الراأفة وتلك الرّقة ل يطيق روؤية 

يتيم في حالة حزينة، بينما نراه يقف تارة اأخرى ب�صرامة اإزاء فئة منحرفة 

تنتهج اأ�صلوبًا مقيتًا وملتويًا وتقتل الأبرياء فيق�صي عليهم � وهم اأربعة اآلف 

� في ب�صع �صاعات »ول يفلت منهم ع�سرة« في حين ا�صت�صهد من اأ�صحابه 

اأقّل من ع�صرة، ربما خم�صة اأو �صّتة. هذا هو اّتزان ال�صخ�صّية.

مثال ورعه وحكومته	•

ين�صجم هذا  ولكن كيف  الكراهّية.  فيه  كّل ما يحتمل  اجتناب  الورع يعني: 

مع الحكومة؟ هل يت�صّنى لالإن�صان اأن يكون ورعًا اإلى هذا الحّد وهو في الحكم؟. 

لأّن  الخ�صلة؛  هذه  مثل  وجود  باأهمّية  ن�صعر  الحكم  في  الآن  فنحن 

�صورة الفتح، الآية: 29.  )1(
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يتعامل مع ق�صايا عاّمة وينّفذ قوانين، ولكن قد  الإن�صان وهو في الحكم 

يكون في هذا القانون ظلم لإن�صان في مكان ما، وال�صخ�ص المكّلف بتنفيذ 

القانون ب�صر اأي�صًا وقد ُي�صيء تطبيق القانون. 

اّلتي  الجزئّية  التفا�صيل  هذه  كّل  في  الورع  التزام  للمرء  يتاأّتى  فكيف 

ل  والورع  الحكومة  اأّن  الظاهر  في  يبدو  لهذا  الإحاطة؟  على  ت�صتع�صي 

يجتمعان، اإّل اأّن اأمير الموؤمنينQ جمع غاية الورع مع اأقوى حكومة، 

وهذا مّما يثير الَعَجب.

لم يكن يجامل اأحدًا؛ فاإذا ا�صت�صعر من واٍل �صعفًا واأح�ّص اأّنه ل ينا�صب 

ابنه وكان يحّبه محّبة  اأبي بكر بمثابة  العمل، عزله. كان محّمد بن  هذا 

اأبنائه، وهو اأي�صًا كان ينظر اإليه نظرة الولد للوالد. 

وقد   Qلالإمام وتلميذًا مخل�صًا  بكر،  اأبي  اأبناء  اأ�صغر  كان محّمد 

ترّبى في حجره، كان قد اأر�صله واليًا على م�صر، ثّم كتب له فيما بعد كتابًا 

بعزله لعدم كفاءته في اإدارة م�صر، وعّين بدله مالك الأ�صتر. 

اأبي بكر من ذلك، فالإن�صان مهما  اأن ي�صتاء محّمد بن  ومن الطبيعّي 

كبر �صاأنه ي�صتاء لمثل هذا، لكن اأمير الموؤمنينQ لم يعتِن لذلك.

اأبي بكر مع ما له من �صخ�صّية جليلة، ومع ما لموقفه يوم  محّمد بن 

الجمل وعند البيعة من اأهمّية؛ فهو ابن اأبي بكر واأخو اأّم الموؤمنين عائ�صة، 

اأّنه لم ينظر اإلى  اإّل   ،Qوعلى الرغم من مكانته عند اأمير الموؤمنين

ا�صتيائه وامتعا�صه. هذا هو الورع اّلذي ينفع الإن�صان وهو في الحكم، وقد 
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.Qتج�ّصد منتهى هذا الورع في �صخ�صّية اأمير الموؤمنين

لم  ما  وهذا  القوّي،  حكمه  مع   Qالموؤمنين اأمير  ورع  اجتمع  لقد 

ن�صمع به في العالم على مدى التاريخ. 

الخلفاء اّلذين �صبقوا عليًاQ كان لهم حزم في الكثير من المواقف، 

اأمير  بين  الفارق  اأّن  اإّل  ا�صتثنائّية،  اأعماًل  �صيرتهم  في  الإن�صان  ويقراأ 

الموؤمنينQ ومن �صبقه ومن تاله حّتى يومنا هذا فارق عجيب ل يمكن 

و�صفه ومقارنته.

•	Q اجتماع القّوة والمظلومّية في الإمام علّي

المثال الآخر هو قّوته ومظلومّيته. هل كان ثّمة رجل في ع�صره اأقوى 

منه، اأو له مثل تلك القّوة الحيدرّية؟ لم يتحّد عليًاQ اأحد، ولم يجروؤ 

اأحد على اّدعاء ذلك حّتى اآخر حياته. نف�ص هذا الإن�صان كان اأكبر اأهل 

لعّله   � � وهو قول �صحيح  ويقال  بل  والأكثر ظالمة منهم،  زمانه مظلومّية 

اأكثر اإن�صان ُظلم في تاريخ الإ�صالم. 

ل  الأقوياء  اأّن  فالمتعارف  يجتمعان؛  ل  �صيئان  والمظلومّية  القّوة  اإّن 

ُيظلمون، غير اأّن اأمير الموؤمنينQ ُظلم.

•	Q زهد الإمام علّي

المثال الآخر هو الزهد والإعمار، فاأمير الموؤمنينQ كان مثاًل في 

زهده واإعرا�صه عن الدنيا. ولعل اأبرز � اأو اأحد اأبرز � موا�صيع نهج البالغة 
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هو الزهد، وهو في نف�ص الحال طوال فترة الخم�ص والع�صرين �صنة � بين 

وفاة الر�صولP وت�صّلمه الخالفة � كان ينفق من ماله الخا�ّص في اأعمال 

الأنهار،  وي�صّق  الآبار،  ويحفر  والمزارع،  الب�صاتين  يزرع  فكان  العمران، 

والمده�ص اأّنه كان يت�صّدق بكّل ذلك في �صبيل اهلل.

عائدات  النا�ص  اأكثر  كان   Qالموؤمنين اأمير  باأّن  نعلم  اأن  باأ�ص  ل 

اأّنه قال: »اإّن �سدقتي لو وزع على بني ها�سم  في ع�صره، وقد نقل عنه 

ما  اأ�صّد  فقيرة على  يعي�ص حياة  كان  الثرّي  الإن�صان  لكن هذا  لو�سعهم«، 

يكون من الفقر؛ لأّنه كان ينفق كّل تلك الثروة في �صبيل اهلل.

يروي اأحدهم اأّنه راأى عليًاQ يحفر بئرًا بيده، ثم يقول: راأيت الماء 

اأمير الموؤمنينQ من البئر وهو  قد تدّفق منها كاأوداج الجمل، خرج 

ملطخ بالطين، وجل�ص عند حاّفة البئر ودعا بورق وكتب فيه اأّن هذه البئر 

اأوقفها علّي بن اأبي طالبQ على اأ�صخا�ص ذكرهم.

امتداد  اإّنما هو   Qالموؤمنين اأمير  ما يالحظ في عهد حكومة  اإّن 

يتنافى مع  بالدنيا ل  اأن الزهد  ة، فمن الطبيعّي  لحياته وم�صيرته الخا�صّ

وتكوين  الدنيا،  باإعمار  فاأمر  الجميع،  على  واجبًا  اهلل  جعله  اّلذي  بنائها 

نف�صه طوع  اأو يجعل  لها  الإن�صان عبدًا  اأن ل يكون  ب�صرط  الثروات، ولكن 

اأمرها، من اأجل اأن يكون قادرًا على الإنفاق في �صبيل اهلل بكّل �صهولة.

هذا هو التوازن الإ�صالمّي. والأمثلة من هذا الطراز كثيرة، ولو اأردت 

ذكر اأمثلة لها ل�صتغرقت وقتًا طوياًل.
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•	Q ا�صتغفار الإمام علّي

من الخ�صائ�ص الأخرى لدى اأمير الموؤمنينQ هو ال�صتغفار؛ اإذ كان 

 ،Qللدعاء والتوبة والإنابة وال�صتغفار حّيز وا�صع في حياة اأمير الموؤمنين

فهو كان يقاتل وُيعّبئ الجيو�ص، وُيدير �صوؤون دولة كانت تعتبر من اأكبر الدول 

حكمها  اّلتي  فالدولة   � �صنوات  الخم�ص  تناهز  مّدة  حكمها  وقد  يومذاك، 

ي�صتلزمه  ما  بكّل  الوا�صع  ال�صلطان  وهذا   � بلدان  ع�صرة  حوالي  ت�صم  كانت 

اإلى  اإ�صافة  بكّل جدارة،  يديره   Qالموؤمنين اأمير  من جهود وم�صاٍع كان 

النا�ص  بين  والق�صاء  للم�صلمين،  ال�صوؤون الجتماعّية  واإدارة  الحرب  ميادين 

وتتطّلب  ومهّمة  كبرى  اأعماًل  كانت  المجتمع،  اأبناء  حقوق  على  والمحافظة 

المواقف  وفي مثل هذه  برّمته،  الإن�صان  وقت  وت�صتحوذ على  ومثابرة،  عماًل 

اأعمل  فاأنا  اإّن دعائي وعبادتي هو هذا،  الإن�صان المحدود ببعد واحد:  يقول 

تلك  يوؤّدي  كان  بل  هذا،  يقل  لم   Qالموؤمنين اأمير  لكن  اهلل،  �صبيل  في 

الأعمال، وَيْعُبد اأي�صًا. 

 Qجاء في بع�ص الأخبار � واإن لم اأُكن قد دّققت في مدى �صحتها � اأّنه

كان ي�صّلي اأحيانًا في اليوم والليلة األف ركعة، وهذه الأدعية اّلتي ت�صمعونها 

هي اأدعية اأمير الموؤمنينQ، فهو قد بداأ الدعاء والت�صّرع والإنابة منذ 

اأّيام �صبابه، كان حينها في �صغل متوا�صل.

وفي اأيام الر�صولP كان �صابًا ثورّيًا وله ح�صور في جميع الميادين، 

اأي اإّنه كان في حالة عمل دوؤوب، لي�ص لديه وقت فراغ، حّتى في مثل تلك 
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اأبو  قال  عبادة  النا�ص  اأكثر  عن  القوم  من  جماعة  َت�صاءل  حين  الظروف 

الدرداء: علّي اأكثر النا�ص عبادة. 

قالوا: كيف؟ فذكر لهم مثاًل على ذلك واأقنعهم: كان حينها �صابًا يبلغ 

من العمر نيفًا وع�صرين �صنة، وهكذا كان داأبه في الفترة اّلتي تلتها، وفي 

اأّيام خالفته.

ة  ق�صّ مثل   Qالموؤمنين اأمير  عبادة  عن  متّنوعة  ق�ص�ص  هناك 

نوف البكالّي. وهذه ال�صحيفة العلوّية اّلتي جمعها عظماء العلماء تعك�ص 

الأدعية الماأثورة عن اأمير الموؤمنينQ، واأحدها هو دعاء كميل اّلذي 

.
)1(

تقراأونه ليالي الجمعة

 دعاء عظيم، يبداأ بال�صتغفار، ويق�صم على اهلل بع�صرة 
)2(

ودعاء كميل

اأ�صياء منها: »الّلهّم اإني اأ�ساألك برحمتك اّلتي و�سعت كّل �سيء«، وي�صاأله 

غفران خم�صة ذنوب: »الّلهّم اغفر لي الذنوب اّلتي تهتك الع�سم، الّلهّم 

اغفر لي الذنوب اّلتي تنزل النقم، الّلهّم اغفر لي الذنوب اّلتي تحب�س 

ُدعاء ُكميل من الأدعية الم�صهورة والمعروفة جّدًا لدى اأتباع مدر�صة اأهل البيت R، يحر�صون على قراءته في كّل   )1(

ليلة جمعة، وفي ليلة الن�ص���ف من �ص���هر �ص���عبان، تبعًا للروايات الواردة في ف�صله واأثره البالغ في تربية النف�ص، ولما 

يحتوي���ه م���ن المعاني الرفيعة، وهو كنٌز من الكنوز الثمينة جّدًا، لأّنه يزخر بالدرو�ص العقائدّية والتربوّية، ويقوّي في 

. اإّنه من اأف�ص���ل الأدعية وهو ُدعاء الخ�ص���ر Q وقد عّلمه  الإن�ص���ان الموؤمن روح العبودّية والتوجه اإلى اهلل َعَزّ وَجَلّ

اأمير الموؤمنينQ كمياًل، وهو من خوا�ّص اأ�صحابه. وقد رواه ال�ّصيخ الطو�صي في كتاب م�صباح المتهّجد.

)2(هو ُكَمْيل بن زياد بن �ُص����هيل بن هيثم بن �ص����عد بن مالك بن الحارث بن �ص����هبان بن �ص����عد بن مالك بن النخع، ُوِلد باليمن 

ه ل�م يره، ارتحل مع قبيلته اإلى الكوفة في بدء انت�صار  �ص����نة �ص����بع قبل الهجرة، اأ�ص����لم �ص����غيرًا و اأدرك النبّيّ P، وقيل اإنَّ

الإ�صالم، كان من �صادات قومه، وكانت له مكانة ومن�زلة عظيمة عندهم، وكان M من ثقات اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي 

ه وعاملُه على )هيت(، َرَوى َعْن اأمير الموؤمنينQ اأحاديث كثيرة اأ�صهرها دعاء كميل اّلذي ا�صُتهر  طالب Q وخوا�صِّ

به، قتله الحجاج بن يو�صف الثقفي لُحبه وِولئه لأمير الموؤمنين Q، راجع: الإر�صاد، ال�صيخ الُمفيد، ج 1، �ص 327.
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هي  وهذه  اآخره،  حّتى  الدعاء  اأّول  من  ي�صتغفر  اأّنه  اأي  و...الخ«.  الدعاء 

.
)1(

ال�صمة الأ�صا�ص في دعاء كميل

•	Q التاأ�ّصي بالإمام علّي

اإّن اأمير الموؤمنين Q اأ�صوة كاملة للجميع، ف�صبابه المتوّثب والمتفّجر 

بالحما�ص هو نموذج لل�صباب، وحكومته المتمّيزة بالعدل والق�صط نموذج 

الموؤمنين،  لجميع  نموذج  والم�صوؤولّية  بالجهاد  الم�صبعة  وحياته  للحّكام، 

الخالدة  ودرو�صه  الحكيمة  واأقواله  العالم،  اأحرار  لكاّفة  نموذج  وحّرّيته 

نموذج للعلماء والمفّكرين والمثقفين. 

امتداد عهد حكومته في  ياأُل جهدًا على  لم   Qالموؤمنين اأمير  اإّن 

ولكّنه  به؛  القتداء  فعلينا  والحفاة،  والم�صاكين  ال�صعفاء  حقوق  اإحقاق 

كان مت�صامحًا في حقوقه، فعلينا التاأ�ّصي به اأي�صًا طوال حياتنا، حيث كان 

مظهرًا للعبادة هلل والإخال�ص والجهاد وال�صعي والحيوّية والن�صاط، وكان 

ي�صتقبل الأتراح والأحزان والآلم ب�صدر رحب؛ فاأّدى واجبه بعناية، وهذه 

هي الأ�صوة الح�صنة. 

اإّننا ن�صتطيع القتراب من اآمالنا الكبرى وتحقيق مطامح بالدنا و�صعبنا 

القتراب  ظّل  في  الجتماعّية،  العدالة  اأي  الإ�صالمّية،  ونظام جمهورّيتنا 

.
)2(
Q من اأمير الموؤمنين

)1( كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 21/ رم�صان/ 1417ه.ق.

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 13/ ذي الحجة/ 1420ه ـ ق.  )2(
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الإمام علّي Q مثل اأعلى وقدوة	•

منذ قرون والعارفون � من الم�صلمين وغير الم�صلمين � بهذه ال�صخ�صّية 

المقّد�صة يتكّلمون ويكتبون حول اأمير الموؤمنينQ، اإّل اأّن ما قيل لي�ص 

كافيًا في بيان جميع اأبعاد �صخ�صّية هذه الأعجوبة والنموذج للقدرة الإلهّية 

الكاملة والكلمة التاّمة هلل.

هذه  ت�صّور  يمكننا  ل  اّلذين  فنحن  غالبًا،  الم�صكلة  �صبب  اأّننا  وبديهّي 

ال�صخ�صّية المعنوّية والروحّية ل�صعف اأذهاننا وا�صتئنا�صنا بالمقايي�ص الماّدية 

المعنوّية  ال�صخ�صّية  تلك  مالمح  ر�صم  بالإمكان  نعم  العادّيين.  والأنا�ص 

اأو   Qالموؤمنين اأمير  بم�صتوى  هم  من  اأقوال  ببركة  الذهن  في  العظيمة 

.Pاأعلى منه، وهو خاتم الأنبياء محّمد الم�صطفى

قال   Pالأكرم الر�صول  اأّن  ال�صيعة  غير  طرق  من  رواية  وردت  فقد 

لجمع من اأ�صحابه: »من اأراد اأن ينظر اإلى اآدم في علمه ]و اإلى نوح في 

تقواه[ واإلى اإبراهيم في حلمه واإلى مو�سى في هيبته واإلى عي�سى في 

.
)1(

عبادته، فلينظر اإلى علّي بن اأبـي طـالب«

اأي اإّن علم اآدم اّلذي ورد ع�نه ف�ي القراآن ق�ول�ه تع�الى: {ڦ ڦ 

، وحلم اإبراهيم اّلذي قال تعالى عنه في القراآن: {چ 
)2(

ڄ ڄ}
، وهيبة مو�صى اّلتي كانت �صطوة فرعون وعظمته 

)3(

چ   ڇ ڇ ڇ}

ال�صراط الم�صتقيم، علي بن يون�ص العاملي، ج1، �ص 212.  )1(

�صورة البقرة، الآية: 31.   )2(

�صورة هود، الآية: 75.   )3(
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�صعيفة اأمامها، وعبادة عي�صى اّلذي كان مظهرًا للزهد والإخال�ص والتعّبد 

اأ�صيفت عبارة  اأي�صًا،  ال�صيعة  هلل، وفي بع�ص الروايات المنقولة من غير 

اأخرى وهي: زهد يحيى بن زكريا، كّلها جمعت في هذا الإن�صان العظيم 

اّلذي نعتبر اأنف�صنا من �صيعته. 

وهذا الكالم يمكنه اأن يو�صح لنا � اإلى حدٍّ ما � �صورة عن �صخ�صّية ذلك 

الرجل العظيم.

اإّن ما يهّمنا اأّيها الإخوة والأخوات � بعد المعرفة الإجمالّية اأو مدى الدرجة 

الممكنة في معرفة هذا الإن�صان العظيم و�صائر اأولياء اهلل � هو اأن نلتفت اإلى 

اأّن الإمام هو ذلك المثل الأعلى اّلذي يجعله اهلل على الأر�ص ويبّينه للب�صر 

ليعرف النا�ص ما هي القدوة والأ�صوة، وما هو الهدف اّلذي يتحّرك نحوه.

فبمعرفة الإمام يهتدي الإن�صان الطريق، وهذا هو المهم، ولذا فالإمام 

في مفهومه الإ�صالمّي ال�صحيح هو: من ير�صد النا�ص ب�صلوكه و�صخ�صّيته 

واأفعاله اإلى الطريق الم�صتقيم بمقدار ما ير�صدهم بل�صانه واأوامره اأو اأكثر، 

وهذه م�صاألة مهّمة.

اإّن اأمير الموؤمنينQ اإمامنا واإمام جميع الم�صلمين، اأي اإّن الجميع 

اأبعاد هذه  نلحظ  اأن  يعني  كاإمام، ولكن ما معنى )الإمام(؟  به  يعتقدون 

ال�صخ�صّية كالنموذج الرفيع اّلذي ن�صعه اأمامنا، ثّم نحاول بناء �صيء �صبيه 

به. يجب اأن نرّو�ص اأنف�صنا لتكون �صخ�صّيتنا �� من حيث ال�صلوك الفردّي، 

والعالقة مع اهلل، والتعامل مع الأخ الم�صلم في المجتمع، والت�صّرف فيما 
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لدينا من اأموال واإمكانات وو�صائل من بيت المال، ومن حيث التعامل مع 

من  جزء  في  وحّكامها  رعاتها  نحن  ب�صرّية  مجموعة  باعتبارهم  النا�ص 

اأو  ذهنّيًا  اأو  ماّديًا  المحرومين  لأجل  العمل  في  الإخال�ص  وفي  حياتها، 

اأن ندافع  اأو عقائدّيًا، ومن حيث تعاملنا مع دين اهلل، وكيف يجب  علمّيًا 

عنه، وكيف يجب اأن نكون دقيقين تجاهه، ومن حيث معاملة اأعداء اهلل �� 

.Qك�صخ�صّية علّي بن اأبي طالب

لنكون مثل  ولن�صَع  اأ�صوتنا في جميع هذه،   Qالموؤمنين اأمير  ليكن 

ذلك الإمام؛ اإذ كيف يمكن لأحٍد اأن يّدعي اأّنه من �صيعة علّي بن اأبي طالب 

ويكون اأمير الموؤمنينQ اإمامه بينما تكون عالقته القلبّية مع اهلل اأقّل 

اأمٍر يهتّم به؟.

Q �صرف كّل عمره في العبادة والعمل هلل، منذ  اإّن الإمام علّيًا 

الإمام عن طريق  ذلك  وجود  في  الإلهّية  الهداية  نور  اأ�صرق  لحظة  اأّول 

الر�صول الأكرمP، وحّتى تلك اللحظة اّلتي نال فيها لقاء اهلل لم يغفل 

الإمامQ لحظة عن عبادة اهلل، وعن ذكر اهلل، وعن الرتباط باهلل.

فقد كان في ارتباط دائم مع اهلل، في الفرح وفي الحزن، في الحرب وفي 

ال�صلم، لياًل ونهارًا، في الم�صجد وفي الحرب، في الحكم وفي الق�صاء.

كان ذلك الإن�صان يحمل هّم �صعفاء المجتمع في جميع لحظات واآنات 

الحكم وال�صلطة، ويفّكر بهم، وكذلك يو�صي من ير�صلهم اإلى اأماكن مختلفة 

كولة وحّكام و�صفراء وغيرهم بذلك.
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فقد عهد اإلى مالك الأ�صتر باأن يبحث عن اأولئك اّلذين ل تقع عيون اأمثاله 

اإلى  الو�صول  والأل�صن  المنا�صب  واأهل  والأذكياء  الأثرياء  فباإمكان  عليهم، 

اأمثال مالك الأ�صتر، ولكن هناك من ل يقدر على ذلك، حيث ل يملك الجراأة 

ول المال ول من يعّرفه عنده، يطلبQ منه اأن يبحث عنهم ويتفّقدهم.

بنف�صه،  العمل  هذا  يبا�صر  وكان  ولته،  ياأمر   Qالموؤمنين فاأمير 

فيذهب اإلى بيوت الفقراء ويطعم اليتامى بيده، حّتى اأّن �صخ�صًا قال: اإّن 

اأمير الموؤمنينQ قد اأطعم اليتامى بيده اإلى درجة اأّننا كّنا نتمّنى اأن 

نكون يتامى.

ل  اأّنه  في حين  اإمامه   Qالموؤمنين اأمير  اأّن  �صخ�ص  يّدعي  فكيف 

في  محدودة  رئا�صة  كانت  ولو   � ورئا�صته  و�صلطته  حكمه  فترة  في  يتفّقد 

منطقة من مناطق البلد � المحرومين والفقراء والم�صت�صعفين؟ 

وكيف يّدعي اأّن هذا الإمام هو اإمامه، وهو غير قادر على تحّمل �صفعة 

واحدة في �صبيل اهلل، بينما كان ذلك الرجل يحارب اأعداء اهلل ليل نهار 

 P لتبليغ الدين والعمل به، و�صارك في جميع الحروب اّلتي قادها النبّيّ

اأن   Qعلّيًا  P النبّيّ اأمر  حيث  تبوك  كمعركة  نادرة،  حالت  في  اإّل 

للخطر،  معّر�صة  كانت  المدينة  لأّن  عليها،  ويحافظ  المدينة  في  يبقى 

P فيها. فاأبقاه النبّيّ

P. كان حا�صرًا اإلى  لكن في بقّية الحروب اأو اأكثرها ك�ان مع النبّيّ

جانب النبّيP في الوقت اّلذي هرب الجميع وفي اأخطر واأحلك المواقف. 
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كيف يمكن لأحٍد اأن يّدعي اأّنه من �صيعة اأمير الموؤمنينQ لكّنه ل يجروؤ 

على العترا�ص على اأعداء اهلل خوفًا من �صطوتهم وتجّبرهم؟

ذلك  وقبل  خالفته  اأيام  في   Qالموؤمنين اأمير  حاربهم  الذين  اإّن 

لدى  وكان  وع�صكرّية،  �صيا�صّية  �صلطة  لديهم  وكانت  للدين  اأعداًء  كانوا 

بع�صهم قاعدة �صعبّية ونفوذ ويّدعون الإيمان والقدا�صة. 

المتظاهرين  المتطّرفين  ببع�ص  �صبيهين  الخوارج  مثل  بع�صهم  كان 

بالثورّية، والذين لم يعترفوا باأحٍد غيرهم، كالذين لم يعترفوا في بداية 

الثورة بالإمام ك�صخ�صٍ ثورّي. 

فاأمير الموؤمنينQ قد واجه اأولئك و�صّتتهم وقال اإّنه لو لم يحاربهم 

لما تجّراأ اأحد على محاربتهم.

هناك من يّدعون اأّن الإمامQ هو اإمامهم ولكّنهم غير م�صتعّدين لأن 

يقولوا كلمة واحدة تزعج ال�صتكبار واأمريكا، وتزعج اّلذين يظلمون اليوم 

مئات اأ�صعاف ظلم المقتدرين الف�صدة في �صدر الإ�صالم، ويرتكبون من 

الظلم في يوم واحد ما يعادل الظلم اّلذي ارتكبه اأولئك في عّدة اأعوام. 

يقول هوؤلء اإّنهم �صيعة علّي، واإّنهQ اإمامهم!! فماذا يعني الإمام؟ 

هذا هو اأمير الموؤمنينQ وهذه هي �صمولّيته، وطبعًا ل يمكن تو�صيح 

�صمولّيته بهذه الكلمات.

اإّننا مثل ذلك الر�ّصام الطفيلّي اّلذي يريد اأن ير�صم وجهًا جمياًل لكّنه 

اأّن هذه  اإّل  الكالم،  كثيرًا من هذا  اأرفع   Qاإّنه ير�صم هيكاًل جامدًا. 
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ورفيعة  جميلة   � والأخوات  الإخوة  اأّيها   � نر�صمها  اّلتي  الناق�صة  ال�صورة 

و�صاخ�صة اإلى درجة اأّنها ُتحّير النا�ص.

يجب علينا التحّرك في هذا الّتجاه. وطبعًا ل يتوّقع اأحد اأن ي�صل حّتى 

اإلى بعد فر�صخ من م�صتوى اأمير الموؤمنينQ، وهذه حقيقة.

وقد قلت قبل عّدة اأعوام في �صالة الجمعة: اإّننا ل نقدر اأن نكون مثل 

رحتم اأنف�صكم 
َ
اأمير الموؤمنينQ، فكتب اأحدهم اإليَّ قائاًل: نعم لقد اأ

بهذا الكالم لأّنكم لي�ص باإمكانكم اأن تكونوا كاأمير الموؤمنينQ. كاّل 

لي�ص المو�صوع هذا، فقد ذكر اأمير الموؤمنينQ نف�صه في حديث له: 

. فهو في القّمة، ت�صّوروا قّمة عالية، 
)1(

َواإِنَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى ذِلَك« َل 
َ
»اأ

علينا اأن ن�صعد اإليها، ول نقول اإّننا ل ن�صل اإليها، بل يجب التحّرك.

اإّن اأمير الموؤمنينQ هو اأ�صوة للم�صوؤولين في الموؤ�ّص�صات الحكومّية، 

في اأيِّ جهاز اإدارّي وحكومّي كانوا، �صواء كانت م�صوؤولّيتهم �صغيرة اأم كبيرة.

لقد اأراد مّنا اأن نوؤّدي العمل باإخال�ص، نوؤّديه للنا�ص دون مّنة، ونحترم 

بل  والل�صان،  والب�صر  اليد  ب�صالمة  نتمّتع  ونحن  نحّقرهم،  ول  مراجعينا 

ونملك قلبًا �صليمًا. 

لقد عمل اأمير الموؤمنينQ لإحياء النا�ص. ول باأ�ص اأن اأ�صير هنا اإلى 

م�صاألة التعليم، حيث يح�صر في هذا المجل�ص جمع من الأخوات العامالت 

في نه�صة محو الأمّية.

نهج البالغة، كتاب: 45، من كتاب له Q اإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري.  )1(
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اإّن تعّلم القراءة والكتابة هي ح�صنة في نهج ذلك الإمام، وكذلك خدمة 

.
)1(

النا�ص والعمل وتحّمل العناء من اأجلهم وحفظ الأمانة وقول الحّق

الإمام علّي Q الحّب الخالد	•

� وعلى  � من  بين الوجوه المعروفة في العالم  لعّلنا ل ن�صتطيع اأن نجد 

الأخ�ّص بين ال�صخ�صّيات الإ�صالمّية � �صخ�صّية محبوبة لدى ال�صعوب واأتباع 

الموؤمنينQ ول  اأمير  الع�صور ك�صخ�صّية  الأديان المختلفة، وعلى مّر 

حّتى ر�صول اهللP نف�صه؛ فحينما تنظرون تجدون حّتى وفي ذلك الزمان 

الأنانّية  والأرواح  المتمّردة  القلوب  في  ال�صارم  عدالته  �صيف  اأوجد  اّلذي 

تجدون  �صّده،  الخ�صوم  من  وا�صعة  جبهة  تاأليب  اإلى  واأّدى  له،  البغ�ص 

�صخ�صّيته  اإزاء  ي�صعرون  نفو�صهم  اأعماق  يراجعون  كانوا  حينما  خ�صومه 

الحالة حّتى  وا�صتمّرت هذه  والمحّبة؛  والتكريم  بالإجالل  مقرونة  بعقيدة 

في الع�صور الالحقة.

كان علّي Q اأكثر النا�ص اأعداًء، اإّل اأّنه كان في الوقت نف�صه اأكثر 

من حاز على الثناء حّتى مّمن ل يوؤمنون بدينه ومنهجه.

كان اآل الزبير في القرن الأّول الهجرّي معروفين � على الغالب � باإظهار 

البغ�ص والعداء لبني ها�صم، ولآل علّي Q على وجه الخ�صو�ص. 

وكان م�صدر هذا العداء � في الغالب � هو عبد اهلل بن الزبير.

كلمة الإمام الخامنئي {، في تاريخ:  13/ رجب/ 1414ه ـ ق.  )1(
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�صاأل اأحد اأحفاد الزبير اأباه: ما لعلّي واآله يلهج النا�ص باأ�صمائهم ويعلو 

ذكرهم كّل يوم؛ فيما ل يلقى اأعداوؤهم غير الأفول والزوال ال�صريع مع كّل ما 

يحيطون به اأنف�صهم من دعايات؟ فقال له � ما يقارب هذا الم�صمون � : اإّنهم 

اأعداءهم  اإخفاء ف�صلهم، لكّن  اأحد  اإلى اهلل واإلى الحّق، فلم ي�صتطع  َدعوا 

دعوا اإلى الباطل.

الإمام علّي Q في �صطور التاريخ	•

وهكذا كان الحال على مّر الزمن، اأي اإّن المفّكرين الكبار � من م�صلمين 

اإلى  اإذا نظرتم   .Qالموؤمنين لأمير  اإجاللهم  يعلنون   � وغير م�صلمين 

�صعوبهم،  لأجل  والنفي�ص  الغالي  وقّدموا  �صّحوا  اّلذين  العظام  الأبطال 

واإذا  عندهم.  ومكّرم  مبّجل   Qالموؤمنين اأمير  ا�صم  اأّن  تالحظون 

نظرتم اإلى ال�صعراء والأدباء والفّنانين ومن ي�صمرون المحّبة لبني الإن�صان 

 .Qتجدونهم اأي�صًا يكّرمون ا�صم اأمير الموؤمنين

�صيخًا،  اأو  كان  �صاّبًا   � الإ�صالم  تاريخ  يدر�ص  من  كّل  اإّن  القول:  وخال�صة 

 ،Qعالمًا كان اأو من العاّمة � وتناهى اإلى �صمعه ا�صم واأخبار اأمير الموؤمنين

ف�صوف ي�صعر بالمحّبة والتعّط�ص والولء له.

ّلفت عّدة كتب � من قبل كّتاب واأدباء م�صرّيين � عن اأمير 
ُ
في وقتنا الحا�صر اأ

الموؤمنينQ، وكتب الم�صيحّيون مجّلدين اأو اأكثر من هذه الكتب، وهم واإن 

 .Qكانوا ل يعتقدون بالإ�صالم، اإّل اأّنهم يعتقدون باأمير الموؤمنين
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ال�صخ�صّيات  بين  من   Qالموؤمنين اأمير  خ�صائ�ص  من  وهذه 

كّل  اأنفق  العظيم  الرجل  هذا  اأّن  اإلى  يعزى  ذلك  �صبب  ولعّل  الإ�صالمّية؛ 

اأدوار  مختلف  في  ال�صامية  الأهداف  �صبيل  في  وجه  اأف�صل  على  وجوده 

حياته، وفي جميع الأو�صاع والظروف، وفي كّل مو�صع عا�ص فيه.

العمر  يبلغ من  �صاّب  وهو   Qالموؤمنين اأمير  اأعينكم  ن�صب  �صعوا 

�صّت ع�صرة اإلى ت�صع ع�صرة �صنة عندما كان في مّكة، اأو في مطلع قدومه 

اإلى المدينة؛ اإذ كان حينها �صابًا يبلغ ع�صرين ونيفًا من ال�صنين، وانظروا 

اإلى المراحل المختلفة لحياة هذه ال�صخ�صّية الكبرى، تروا اأّن هذا ال�صاب 

يمّثل � حقًا � اأف�صل قدوة لأف�صل ال�صّبان في كّل زمان؛ فلم تجذبه �صهوات 

ال�صباب والملّذات الدنيوّية والمحا�صن اّلتي لها قيمة في نظر ال�صباب، ولم 

 Pالر�صول ُبعث  اّلتي  وال�صامية  الكبرى  الأهداف  تلك  اإّل  ت�صتهويه  تكن 

اأّما الأمور الأخرى  اأجلها، فكّل وجوده كان في خدمة هذه الأهداف،  من 

فكانت م�صاألة ثانوّية بالن�صبة اإليه.

واإّنه لأمر عظيم جّدًا اأن ل يلتفت �صاّب حّتى لحظة واحدة اإلى الدنيا 

ولّذاتها ومحا�صنها، واأن ُينفق عنفوان �صبابه وطاقاته ون�صاطه واندفاعه � 

اأي كّل ما يتحّلى به ال�صاّب من طراوة وجمال واإيناع � في �صبيل اهلل، وهذا 

غاية الإخال�ص، ولي�ص هناك � حّقًا � ما هو اأ�صمى من هذا.

لحظوا هذا الرجل وقد بلغ �صّن الكمال والن�صوج، وكان يعّد واحدًا من 

�صخ�صّيات مجتمعه، وهو محترم من قبل الجميع، ولعّل اآلف الأ�صخا�ص 
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اأحدًا من  اأّن  اأت�صّور  الر�صولP وهو يحمده ويثني عليه. ول  قد �صمعوا 

اآخر ما ي�صاهي كّمًا وكيفًا الثناء  المحّدثين الم�صلمين نقل بحّق �صخ�ص 

 .Qب�صاأن اأمير الموؤمنين Pاّلذي ُنقل عن ر�صول اهلل

َخَر قد ُنقلت ب�صاأن �صحابة اآخرين، لكن ل 
ُ
اأ اأّن ف�صائل  ومن الطبيعّي 

اأعتقد اأّن اأيًا من المحّدثين الم�صلمين � من اأّي الفرق الإ�صالمّية كان � قد 

اأحاديث بهذه الكمّية وبهذه   �  Qاأمير الموؤمنين � غير  اأحد  نقل ب�صاأن 

الكيفّية وبهذا الم�صمون.

في  الإن�صان  لإيقاع  تكفي  الف�صائل  هذه  من  واحدة  اأّن  البديهّي  ومن 

العجب والغرور وَفْقد الّتزان والخطاأ في اختيار التكليف. كّل هوؤلء �صمعوا 

مئات الأحاديث من ل�صان النبّيP في الثناء على علّيQ، ثم جاءت 

مرحلة الختبار وُعر�صت ق�صّية الخالفة � من غير اأن نتناول ق�صّية الحّق 

 Q والباطل والو�صّية وما اإلى ذلك � ومن البديهّي اأّن اأمير الموؤمنين

اأّن  راأى  حينما  ولكّنه  اأحد،  فيه  ي�صّك  ل  مّما  وهذا  الخالفة؛  يّدعي  كان 

م�صلحة العالم الإ�صالمّي تقت�صي خروجه من ال�صاحة، خرج منها.

اأي اإّن اأمير الموؤمنينQ طوى كّل ذلك الثناء والتمجيد والموؤّهالت 

وكّل ما كان يراه لنف�صه، وما �صمعه وما يعرفه اآلف الأ�صخا�ص، في ملف 

الن�صيان الموؤّقت وو�صعه جانبًا. 

اأبد  اإلى  باٍق  وهو  ُين�صى،  ول  ُين�صى،  يكن  لم  ذلك  اإّن  الحال  وبطبيعة 

ومع  حّقه  في  ورد  ما  كّل  ومع  اإّنه  اأي  عنه،  اأعر�ص   Qاأّنه اإّل  الدهر، 
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كّل ما في �صخ�صه من الممّيزات لأمر الخالفة ورئا�صة العالم الإ�صالمّي 

والم�صوؤولّية الكبرى، تنّحى � عند �صعوره بالخطر � جانبًا وقال ما م�صمونه: 

َعْمَياَء،  َطْخَيٍة  َعلَى  ِبَر  �سْ
َ
اأ ْو 

َ
اأ اَء،  َجذَّ ِبَيٍد  وَل  �سُ

َ
اأ ْن 

َ
اأ َبْيَن  ْرَتِئي 

َ
اأ »َوَطِفْقُت 

ِمٌن َحتَّى َيْلَقى  ِغيُر، َوَيْكَدُح ِفيَها ُموؤْ َيْهَرُم ِفيَها اْلَكِبيُر َوَي�ِسيُب ِفيَها ال�سَّ

ْحَجى، َف�َسَبْرُت َوِفي اْلَعْيِن َقًذى َوِفي 
َ
ْبَر َعلَى َهاَتا اأ نَّ ال�سَّ

َ
ْيُت اأ

َ
َربَّه، َفَراأ

.
)1(

اْلَحْلِق �َسًجا...«

اأ�صمى واأف�صل واأبلغ واأعجب من هذا  ولي�ص هناك كبح لجماح النف�ص 

يبغي  ل  اّلذي  العظيم  ولالإن�صان  المخل�ص،  ال�صيا�صّي  لالإن�صان  بالن�صبة 

ال�صتجابة لأهوائه النف�صّية.

وت�صّوروا هذا الإن�صان نف�صه في موقع رئا�صة العالم الإ�صالمّي، حينما 

اأ�صبح زعيمًا للم�صلمين، فانهال النا�ص عليه وانتخبوه، �صاء اأم اأبى. 

فكان الكّل � ال�صديق والعدّو والمناف�ص وغيرهم � بين مبايع وبين َمن 

اأعلن عدم معار�صته، وهوؤلء الذين امتنعوا عن البيعة كان عددهم �صئياًل 

جّدًا، اأربعة اإلى �صّتة اأ�صخا�ص، لكّنهم قالوا اإّننا ل نعار�ص، وتنّحوا جانبًا، 

وبايع البقّية جميعًا، واأ�صبح زعيمًا لكّل العالم الإ�صالمّي.

اأتعلمون ماذا كان يعني العالم الإ�صالمّي يومذاك؟ اإّنه من حدود الهند 

اآنذاك،  الإ�صالمّي  العالم  هو  المتو�ّصط؛ هذا  الأبي�ص  البحر  اإلى �صفاف 

حيث كان ي�صّم العراق وم�صر وال�صام وفل�صطين واإيران وغيرها، اأي لعّله 

)1(  نهج البالغة، ج1، �ص 31، خ3.
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كان رئي�صًا لن�صف العالم المعمور اآنذاك، وب�صلطة تاّمة.

يتعّلق  به،  �صمعتم  اّلذي  وزهده   Qالموؤمنين اأمير  معي�صة  وكانت 

بهذه الفترة، فالحياة الجميلة ولّذاتها ورغدها وجمالها وغيرها من الأمور 

� اّلتي يكفي واحد منها ل�صتمالة �صخ�صّيات كبرى وا�صطرابها في بوتقة 

ذلك الختبار وانزلقها وخروجها عن ال�صراط � لم ت�صتطع باأجمعها اأن 

لحظة  حّتى  وال�صطراب  ال�صّك  مهاوي  في   Qالموؤمنين اأمير  توقع 

واحدة؛ ناهيك عن اأن تميله عن ال�صراط.

لقد اأثبت هذا الإن�صان الكبير اأّنه اأقوى عزمًا و�صكيمة من كّل عوامل الإغواء. 

وهذه هي معاني العظمة، وهذه هي العنا�صر اّلتي خ�صعت لها الأجيال والتاريخ  

وبنو الإن�صان والمجتمعات، ولو رام اأحد الإن�صاف لما اأمكنه الع�صيان والتمّرد 

على مثل هذه ال�صخ�صّية؛ بل اإّن القلوب تخ�صع له طواعية.

باإمكانه   ،Q الموؤمنين  اأمير  اإّن َمن كانت لديه ر�صحة ِمن �صجايا 

والخارجّية؛  الداخلّية  والنوازع  الزيغ  اأنماط  من  الكثير  على  يتفّوق  اأن 

فهذا الإمام الكبير اّلذي راأيتموه، كان من اأعظم ال�صخ�صّيات في عالمنا 

عة، وحّتى ُولته، فبما اأّنهم كانوا يحملون  المعا�صر بحيث ت�صعر اأمامه بال�صِ

والأكابر  الطغاة  يرغمون  كانوا  حّلوا  اأينما  فاإّنهم  الإمام،  ا�صم  معهم 

واأ�صحاب القّوة في العالم على الخ�صوع والتوا�صع.



الف�صل الثاني:

Q قدوتنا الإمام علّي
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اأن يغر�ص في ذاته جزءًا  ا�صتطاع  � قد  الخمينّي}   � الكبير  اإمامنا 

وجانبًا من معدن الجمال والإخال�ص لذلك الرجل الفّذ. 

وهذا الجزء اّلذي نتحّدث عنه بالغ العظمة طبعًا، اإّل اأّنه �صئيل، ول يكاد 

يمّثل اإّل قطرة من المحيط المترامي ل�صخ�صّية اأمير الموؤمنينQ، واإن 

كان بحّد ذاته كبيرًا وكثيرًا جّدًا.

ول  الطريقة،  بهذه   Qالموؤمنين اأمير  معرفة  تتي�ّصر  ل  اأعّزائي، 

يمكن ذلك. 

نعم، لالإن�صان اأن ي�صت�صعر �صيئًا عنهQ عن طريق هذه المقارنات؛ 

فالإمام ال�صّجاد Q اأجاب اأحد اأ�صحابه حينما �صاأله: يا بن ر�صول اهلل 

لماذا تحمل نف�صك على هذه الم�صّقة وتكثر من الزهد والعبادة؟ فما اّلذي 

يجعلك تحر�ص على كّل هذا الزهد والعبادة؟ فلو رحمت نف�صك وج�صدك! 

فبكى الإمام ال�صّجادQ وقال )ما معناه(: »األ قارن بيني وبين اأمير 

. ُانظروا؛ فهذا 
)1(

الموؤمنينQ، وانظر اأين اأنا واأين اأمير الموؤمنين«

.Qكالم زين العابدين

�صخ�صّية الإمام ال�صجادQ من ال�صخ�صّيات النادرة، ل اأّنها نادرة 

و�صائل ال�صيعة، الحّر العاملي، ج  1، �ص 92، باب 20، تاأّكد ا�صتحباب الجّد والجتهاد في العبادة.  )1(

اإلمام علّي Q مثلنا األعلى
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اإّنه �صم�ص �صاطعة ل  في العمل فح�صب، واإّنما هي نادرة في الفكر اأي�صًا؛ 

اأمير  اإلى  ينظر  حينما  وهو  بعد.  عن  اإّل  �صعاعها  اإلى  النظر  لأحد  يمكن 

بها طفل  اّلتي ينظر  والإجالل  التعظيم  بعين  اإليه  ينظر   Qالموؤمنين

�صغير اإلى بطل عمالق. هذا هو اأمير الموؤمنينQ وهذه عظمته.

اأعزائي، اإّن الجانب اّلذي يعنيني ويعنيكم هو هذا البعد من الق�صّية، 

�صاحة  في  كنتم  فلو  الكالم،  بمجّرد  يتحّقق  ل  الرجل  هذا  اّتباع  اأّن  وهو 

اأّن فالنًا هو قائدنا، وتعلنون دومًا طاعتكم  الحرب وتوؤّكدون على الدوام 

له، ولكن حينما يدعوكم ذلك القائد لال�صطفاف ل ت�صتجيبون، وعندما 

قيادة  فاأّية  فتعر�صون،  بالهجوم  وياأمركم  تاأتمرون،  ل  بالتدّرب  ياأمركم 

هذه؟ لي�ص هذا قائدكم؛ فالإن�صان يمار�ص مثل هذا ال�صلوك مع عدّوه ومع 

الإن�صان الغريب. 

اأمير الموؤمنينQ مولنا واإمامنا وقائدنا، ونحن �صيعة علّيQ، واإّنا 

نفتخر بهذا: ولو اأّن اأحدًا ذكر ا�صم اأمير الموؤمنينQ بقليل من التعظيم، 

امتالأت قلوبنا غيظًا عليه، اإذًا ل بّد اأن يكون لهذا تاأثير في حياتنا.

اإّنه  قال  قد   Qال�صجاد فالإمام  الموؤمنينQ؛  كاأمير  نكون  نقول  ل 

، واأمير الموؤمنينQ نف�صه 
)1(
Qغير قادر على العمل كاأمير الموؤمنين

، ولمن قال اأمير الموؤمنينQ هذا 
)2(

قال: »اأََل َواإِنَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى ذِلَك«

الكالم؟ قاله لعثمان بن حنيف مع كّل ما له من عظمة، اإّنك ل تقدر على مثل ما 

.»Q و�صائل ال�صيعة، ج1، باب 20: »من يقوى على عبادة علي بن اأبي طالب  )1(

نهج البالغة، كتاب: 45 من كتاب له Q اإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري وهو عامله على الب�صرة.  )2(



39
Q ق�����دوت�����ن�����ا الإم��������������ام ع�����ل�����ّي

اأعمل. وهذا من الوا�صح. ولكن �صيروا على الأقل في ذلك التجاه، وعلى ذلك 

اأن تكونوا في خندق  اأردتم  الطريق، وفي ذلك الم�صار. وهذا واجب. فاإذا ما 

والذي   � حكومته  عهد  في   Q به تمّيز  ما  اأبرز  فاإّن   Qالموؤمنين اأمير 

يرتبط بحا�صري وحا�صركم � خ�صلتان: اإحداهما العدل الجتماعّي، والأخرى 

الزهد في الدنيا.

اأعّزائي هذان الأمران يجب اأن نرفعهما كالَعَلم في مجتمعنا. العدالة 

الجتماعّية هي اأن تكون نظرة الحكومة اإلى جميع اأبناء ال�صعب مت�صاوية، 

واأن يكونوا �صوا�صية اأمام القانون، وفي المتيازات، وفي التعامل.

من البديهّي اأّن لكّل اإن�صان اأ�صدقاء واأقارب، لهذا فاإّن العالقات لي�صت 

يكون  اأن  بين  فرق  دون  من   � الم�صوؤول  فال�صخ�ص  الجميع.  مع  مت�صاوية 

اأْو ل؛  اأو كان حجم م�صوؤولّيته كبيرًا  اأو موظفًا �صغيرًا،  م�صوؤوًل عن دائرة 

فالجميع �صوا�صية � له �صلة ب�صخ�ص، ولي�ص له �صلة ب�صخ�ص اآخر، ل نريد 

اأن نقول هذا، ولكن نق�صد اأن يكون ال�صلوك والتعامل قانونّيًا، اأي حينما 

تكون ثّمة امتيازات، ومن �صاأن الحركة والنظرة والإ�صارة من الم�صوؤول اأن 

تكون ذات اأثر، يجب هنا اأن يكون الجميع �صوا�صية. يجب اأن ي�صعر الجميع 

باأنهم ينتفعون من خيرات النظام الإ�صالمّي ب�صكل مت�صاٍو، طبعًا بع�صهم 

يظلم  الآخر  وبع�صهم  ر،  يق�صّ وبع�صهم  العمل،  ول يالحق  بالك�صل  يتمّيز 

نف�صه، هوؤلء ح�صابهم على حدة.

اأّما معنى العدالة الجتماعّية فهو اأن تطّبق جميع القوانين والمقّررات 
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على اأفراد المجتمع عاّمة، واأن ل يح�صل بع�ص النا�ص على امتياز خا�ّص 

من غير �صبب. هذا هو معنى العدالة الجتماعّية، وهذا ما فعله اأمير 

بل يخرج  يعادي،  النا�ص  اّلذي جعل بع�ص  ال�صبب  وهو   .Qالموؤمنين

.Qويقاتل اأمير الموؤمنين

حينما تعّدى ذلك ال�صاعر � النجا�صّي � اّلذي نظم كّل تلك الأ�صعار بحّق 

اأقام  رم�صان،  �صهر  في  اهلل  حدود  اأعدائه،  و�صّد   Qالموؤمنين اأمير 

اإّنك تعّديت على حدود  اإياه:  اأمير الموؤمنينQ حّد اهلل، مذّكرًا  عليه 

اهلل، وكان ذلك الرجل قد �صرب الخمر في نهار �صهر رم�صان علنًا � فكان 

ذنبه �صرب الخمر وهتك حرمة �صهر رم�صان اأي�صًا � فجاءه جماعة وقالوا: 

»يا اأمير الموؤمنين اإّن هذا الرجل نَظم بحقك الكثير من الأ�سعار، وهو 

اإغرائه فلم ي�ستجب لهم،  اأعداءك قد بالغوا في  واإّن  يعلن لك الولء، 

فاحتفظ به«، فقال لهم ما م�صمونه: »نعم، ليبَق، ولكّنني اأقيم حّد اهلل 

، هكذا كان يتعامل 
)1(

عليه«، واأقام عليه الحّد؛ فالتحق النجا�صي بمعاوية

اأمير الموؤمنينQ مع اأحكام اهلل ومع حدود اهلل.

لكن ومن جهة اأخرى جاء رجل اإلى اأمير الموؤمنينQ فاأقّر بال�صرقة، 

اأتقراأ �صيئًا من القراآن؟ قال: نعم، �صورة البقرة، فقال له اأمير  فقال له: 

 .
)2(

الموؤمنينQ: »قد وهبت يدك ل�سورة البقرة«

اإّن النجا�صي ال�صاعر �صرب الخمر في �صهر رم�صان فحّده اأمير الموؤمنينQ اأقامه في �صراويل ف�صربه ثمانين ثم   )1(

زاده ع�صرين �صوطًا وقال: هذا لجراأتك على رّبك واإفطارك في �صهر رم�صان فغ�صب ولحق بمعاوية  - بحار الأنوار، 

العالمة المجل�صي، ج 33، �ص 273.

و�صائل ال�صيعة، الحر العاملي، ج 28، �ص 41.  )2(
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فيدك اّلتي يجب اأن تقطع وهبتها لك مقابل �صورة البقرة، فاذهب.

للقراآن.  وتكريمًا  البقرة،  �صورة  لأجل  واإّنما  عبثًا؛  التمييز  هذا  يكن  لم 

الموؤمنينQ يعير  اأمير  الأ�صول والقيم والمعايير لم يكن  حينما تعر�ص 

ال�صرعّي  الحّد  عليه  اأقام  وفجر  الرجل  ذلك  ف�صق  فحينما  لأحد؛  اهتمامًا 

ولكّنه  خيرًا،  اإليه  اأ�صدى  قد  الرجل  هذا  اأّن  اإلى  ينظر  ولم  وفجوره،  لف�صقه 

.Qتغا�صى عن اإقامة حّد ال�صرقة لأجل القراآن. هذا هو اأمير الموؤمنين

اأي اإّنه ي�صير مئة بالمئة وفقًا للمعايير والقيم الإلهّية ول �صيء �صواها. 

اأعلم  ول  ل�سّدة عدله«  ُقتل في محراب عبادته  »اإّن علياً  الماأثور  والقول 

الموؤمنينQ جعلت  اأمير  الدّقة، قول �صحيح؛ فعدالة  قائله على وجه 

اأ�صحاب النفوذ ل يطيقون عدله.

ولعّل بع�صهم يقول الآن: اإّن العدالة اّلتي لم ت�صمح لعلّيQ بموا�صلة 

ما  تطبيق  يجب  اأقول:  اليوم؟  تطبيقها  تريدون  كيف  المباركة،  حكومته 

نقدر عليه وما نطيقه. 

اإّننا ل نّدعي وجوب تطبيق العدالة مثل اأمير الموؤمنينQ، بل نقول 

يجب تطبيق ما يقدر موؤمن الع�صر على تطبيقه. وهذا القدر من العدالة 

اّلذي يمكن تطبيقه ويجب تطبيقه، اإذا اّتخذ طابعًا ثقافّيًا واأدرك النا�ص 

الأّمة كانت تحلو  للتحّمل. جماهير  العدالة، �صيكون حينها قاباًل  معنى 

لها عدالة اأمير الموؤمنينQ، ولم تكن كارهة لها، اإّنما اّلذي �صاءته 

عدالة علّي Q اأ�صحاب النفوذ.
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اأمير الموؤمنينQ ومّكنهم من  اأعانهم على انك�صار  وال�صبب اّلذي 

اإيجاد تلك الحالة في معركة �صّفين، ثّم قتله، وال�صبب اّلذي مالأ قلب اأمير 

النا�ص،  لدى  �صعيفة  كانت  التحليل  قدرة  اأّن  هو  قيحًا،   Qالموؤمنين

والمتنّفذون يوؤّثرون على اأفكارهم. يجب ت�صحيح قدرة النا�ص على الفهم 

والإدراك، ورفع م�صتوى الإدراك ال�صيا�صّي في المجتمع، لي�صير بالإمكان 

تطبيق العدالة.

•	Q زهد اأمير الموؤمنين

طرحه  اّلذي  والزهد  الزهد.  هو  البالغة  نهج  في  المعالم  اأبرز  من 

اأمير الموؤمنين اآنذاك، اإّنما طرحه كعالج لمر�ٍص كان يعاني منه المجتمع 

الإ�صالمّي.

لقد ذكرت ذلك مرارًا، واليوم يجب اأن نقراأ نف�ص اآيات الزهد تلك. 

الدنيا  محا�سن  تغّركم  »ل  يقول:   Qالموؤمنين اأمير  كان  وحينما 

واإغراءاتها«، كان الكثير من النا�ص ل يح�صلون على تلك الملّذات؛ بل لعّل 

مع   Qالموؤمنين اأمير  فخطاب  ال�صاكلة.  هذه  على  كانوا  النا�ص  اأكثر 

اأولئك اّلذين اأغنتهم الفتوحات - واأ�صبحوا خالل �صنوات التو�ّصع وتنامي 

قّوة الإ�صالم الدولّية، على درجة من الثراء والمتيازات -  لهجته التحذير 

من �صوء العاقبة وخ�صران الآخرة.

نحن عندما نتحّدث عن الزهد، ونحاول اأن ُنلفت الأنظار اإليه، ل يقال 

لنا: اإّن اأكثر النا�ص ل يملكون هذه الأ�صياء اّلتي تتحّدثون عنها؛ بل خطابنا 
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مع الأثرياء اّلذين فتحت لهم ملّذات الدنيا اأح�صانها فا�صتطاعوا بلوغ تلك 

من  الملّذات  بلوغ  ا�صتطاع  من  مع  ذلك  بعد  ثم  الحرام،  بطرق  الملّذات 

طرق الحالل.

اأنواع  واأوجب  اأرفع  هي  والتقوى،  الحرام،  واجتناب  والنقاء  الورع  اإّن 

الزهد البّتة، اإّل اأّن الزهد في اللذات المحّللة له مرتبة رفيعة اأي�صًا؛ نعم، 

مخاَطبوه اأقّل اأفرادًا.

والخ�صائ�ص  الزمان  ظروف  في  التفاوت  مع  اليوم،  ذلك  هو  واليوم 

التاريخّية لكّل ع�صر، وعلى من ت�صل اأيديهم اإلى الرغد والنعيم والملّذات 

في   Qالموؤمنين اأمير  كلمات  ي�صعوا  اأن  للحياة،  المتزايد  والرفاه 

الزهد ن�صب اأعينهم. ول �صّك في اأّن هذا الخطاب اأ�صّد واأبلغ مع اأ�صحاب 

الم�صوؤولّيات، وهو  يعّم َمن ل من�صب ول م�صوؤولّية حكومّية له � اأي�صًا �  ولكن 

ب�صكل اأ�صعف؛ فاأولئك اأولى به.

وكّل  المخاطر،  هذه  كّل  به  ُتحدق  اّلذي  الإ�صالمّي  مجتمعنا  اأّن  ولو 

هوؤلء الأعداء، و�صع هذه التو�صيات ن�صب عينيه واأولها الهتمام الالزم 

واأعطاها �صيغة ثقافّية، واأدرك كّل هذا وتحّدث فيه وطاَلب به، فلن يوؤّدي 

تطبيق مثل هذه العدالة ومثل هذا الزهد اإلى اإيجاد اأّية مخاطر على النظام 

الإ�صالمّي اأبدًا، بل اإّنها تجعله اأكثر قّوة و�صالبة.

لقد اأوقد اأمير الموؤمنينQ هذين الم�صعلين لي�صيء كّل التاريخ، واّلذين 

يتمّردون �صيلحقون ال�صرر باأنف�صهم، ويبقى ا�صم علّي، وذكر علّي، ودر�ص 
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علّيQ على مدى التاريخ ل يطاوله الن�صيان، و�صيبقى على الدوام

•	Qجوانب اأخرى من �صفات الإمام اأمير الموؤمنين

والمفكرون  والكّتاب  الخطباء   Q الموؤمنين  اأمير  عن  تحّدث  قد 

وال�صعراء والنادبون والمادحون لأهل البيتR، وجميع الم�صلمين من 

و�صي�صتمّر  �صنة،  واأربعمائة  األف  ُقرابة  الم�صلمين  وغير  وغيرهم،  ال�صيعة 

هذِه  حول  الكالم  دائرة  اأّن  اإّل  الدهر،  اأبد  اإلى   Q عنه  الحديث 

ال�صخ�صّية العظيمة من الّت�صاع بدرجة اأّنه لو دخلنا من اأّية زاوية لوجدنا 

اأ�صياًء غير مذكورة.

هو  هذا  له:  ويقال  حقائقه  بجميع  المخاَطب  اإحاطة  بالإمكان  فلي�ص 

 .Qاأمير الموؤمنين

نعم بالإمكان الدخول من اأبعاد مختلفة وبيان �صيٍء حول هذا ال�صخ�ص 

العظيم بمقدار ما َت�صُعه همتنا وفهمنا وب�صيرتنا.

� ذكر التعبير بالمئة  اأمكن العثور على مئة �صفة  اأّنه ربما  فّكرت فراأيت 

 ،Q بع�ص الكبار اأي�صًا في بع�ص الروايات � وخ�صو�صّية في اأمير الموؤمنين

وال�صبر  والحلم  والزهد  والتقوى  كالعلم  المعنوّية  الخ�صو�صّيات  �صواًء 

وخ�صو�صّياته النف�صّية، اأم خ�صو�صّياته ال�صلوكّية ككونه اأبًا وزوجًا ومواطنًا 

ومقاتاًل وقائدًا وحاكمًا، اأم خ�صو�صّياته في معا�صرة النا�ص كاإن�صان متوا�صع 

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 13/ رجب/ 1417ه.ق.  )1(
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وعادل ومدّبر ل�صوؤون النا�ص وقا�ٍص. فربما اأمكن عدُّ مئة �صفة من هذا النوع 

لأمير الموؤمنين Q، ولو اأمكن ل�صخ�ص بيان هذِه المئة �صفة ببيان �صامل 

 .Qوبليغ لأمكنه اإجماًل عر�ص �صورة كاملة تقريبًا عن اأمير الموؤمنين

غير اأّن دائرة هذِه ال�صفات اأي�صًا من الّت�صاع بحيث تحتاج كّل واحدة 

منها اإلى كتاب واحد على الأقل. 

ناأخذ اإيمان اأمير الموؤمنين Q كمثال.

لي�صت  بعد  فيما  و�صاأذكرها  عنها  التحّدث  اأريد  اّلتي  الخ�صو�صّية  اإنَّ 

هي الإيمان - اإّل اأّن اأمير الموؤمنين Q كان اإن�صانًا موؤمنًا، اأي اإّن الفكر 

اأن  يمكننا  �صيء  فباأّي  اأعماق وجوده،  في  را�صخًا  كان  والعتقاد  والإيمان 

نقي�ص هذا الإيمان حّتى تتجّلى عظمة اإيمان اأمير الموؤمنين Q، وبناءًا 

 ،
)1(

على ما نقل عنه Q اأّنه قال: »لو ك�سف لي الغطاء ما ازددت يقيناً«

اأي لو اأزيحت ُحجب الغيب وتمّكنت من م�صاهدة الذات المقّد�صة للباري 

تعالى والمالئكة والجّنة والّنار وكل ما ذكرته الأديان عن الغيب وملكوت 

هذا العالم بهذِه العين البا�صرة لما زاد يقيني على ما هو عليه، اأي اإّن هذا 

اليقين كيقين من �صاهد جميع الحقائق بعينه. 

هذا الإيمان اّلذي يقول عنه ال�صاعر العربي:

مـــحـــّمـــد والـــــقـــــول مـــنـــه مــــا خــفــىاأ�ــــــســــــهــــــد بــــــــــاهلل لـــــقـــــد قــــــــــال لـــنـــا

مّمن الــخــلــق  جميع  اإيـــمـــان  اأّن  �ــســكــن الأر�ـــــــس ومــــن حــــلَّ الــ�ــســمــالــو 

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �صهر اآ�صوب، ج 2، �ص 38.  )1(
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يـــــوفـــــي بـــــاإيـــــمـــــان عـــــلـــــّي مـــــا وفــــىيـــجـــعـــل فــــــي كـــــّفـــــة مــــــيــــــزان لــكــي

اأو ال�صابقة اإلى الإ�صالم مثاًل اإذ اآمن في �صغره وارت�صى هذا الطريق و�صلكه 

بكّل كيانه حّتى اللحظة الأخيرة، وهذا �صيء ل يمكن بيانه في ب�صع كلمات.

وعلى كّل حال فجميع هذه الأبعاد اأبعاد عظيمة ووا�صعة. 

في  �صيرهم  قراأنا  اأو  اإليهم  وتعّرفنا  العظماء  من  كثيرًا  �صاهدنا  وقد 

الكتب وهم من العظمة بمكان لو ج�ّصدهم الإن�صان ب�صكل �صحيح ف�صوف 

ي�صعر حقًا بال�صاآلة اأمامهم، وَمَثلُه في ذلك كمن يرفع راأ�صه اإلى ال�صماء 

والم�صتري، فكم هي كبيرة ومرتفعة هذِه  الزهرة  القمر وكوكب  وي�صاهد 

اءة، غير اأّن عيوننا القا�صرة وال�صعيفة عاجزة عن  الكواكب وكم هي و�صّ

اأو الزهرة وبين  فهم الفرق بين هذا الكوكب اّلذي يحمل ا�صم الم�صتري 

والتل�صكوبات  الفنّية  الأجهزة  بوا�صطة  اإّل  ُي�صاهد  ل  اّلذي  الكوكب  ذلك 

مجرًة  وت�صكل  ال�صوئّية  ال�صنين  ماليين  عنا  تبعُد  اإّنها  ويقال  الدقيقة، 

وحدها، وكم هي بعيدة عنه، فكالهما يبدو كوكبًا وكالهما تراه اأعيننا في 

الليل �صاخ�صًا في ال�صماء. 

ل  بمكاٍن  البعد  العظمة من  تلك  اأين هذا من ذاك؟ فنحن عن  ولكن 

يمكننا معه اأن نفهم الفرق ب�صكل �صحيح بين اأمير الموؤمنين Q وبين 

العظماء والكبار في التاريخ والإ�صالم والكّتاب والعلماء وفي كّل المواطن 

التاريخّية والب�صرّية.

يبداأ  الم�صاألة  والإ�صكال في  Q حقيقة مذهلة،  الموؤمنين  اأمير  اإّن 
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من اأننا واإّياكم ُنعّد من �صيعة علّي بن اأبي طالبQ، وعلينا اأن نقتدي 

به، فلو جهلنا �صيئًا من اأبعاد �صخ�صّيته ف�صيحدث خلل في هوّيتنا. 

اأن  ونريد  ال�صيء  نّدعي ذلك  اأننا  اإّل  �صيئًا،  الإن�صان  يّدعي  ل  فاأحيانًا 

نكون علوّيين. 

في  ال�صيعة  غير  من  والم�صلمون  الأولى،  الدرجة  في  ال�صيعة  فنحن 

يقّرون  الم�صلمين  جميع  طبعًا  الم�صكلة.  هذه  نواجه  الثانية،  الدرجة 

باأمير الموؤمنين Q، غير اأّن ال�صيعة ينظرون اإلى هذا الرجل ال�صامخ 

تين. ويعرفونه بكيفّية وعظمة خا�صّ

•	Q صجاعة الإمام علّي�

ال�صجاعة �صفة عظيمة وموؤّثرة، واأثر ال�صجاعة في �صاحة القتال هو اأن 

وينت�صر  جهده  ويبذل  الهول  غمار  ويخو�ص  المخاطر  الإن�صان  يخ�صى  ل 

على العدو، والنا�ص يفهمون هذا الجانب من ال�صجاعة. 

ولكن لل�صجاعة مواطن اأخرى غير �صاحة الحرب، ويكون اأثر ال�صجاعة 

هناك اأهّم منه في �صاحة الحرب، كما في مجالت الحياة، وتقابل الحّق 

مع الباطل، و�صاحة المعرفة وتبيين الحقائق و�صاحة المواقف اّلتي تعر�ص 

لالإن�صان طيلة حياته، فاأثر ال�صجاعة يظهر في هذِه المواطن.

يحول  ول  �صيئًا  يخ�صى  ول  يتبعه  الحّق  يرى  اّلذي حينما  فال�صجاع هو 

غير  واأّما  العدو،  جبهة  عظمة  ول  الأنانّية  دونه  تحول  ول  محذور  دونه 
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ال�صجاع فال نقول اإّنه ل ينت�صر على العدو فح�صب، بل اأحيانًا قد يتداعى 

بناء الحّق بانعدام �صجاعة الفرد اإذا كان ذا منزلة ومكانة في المجتمع. 

هذِه هي حقيقة ال�صجاعة. 

فاأحيانًا على اأثر عدم �صجاعة فرد ينقلب حّق اإلى باطل، واأحيانًا على 

اأثر عدم �صجاعة �صخ�ص كان ينبغي له التدّخل ينقلب باطل اإلى حّق، هذِه 

ال�صجاعة  وهذِه  الحياة،  واقع  في  و�صجاعة  واجتماعّية  اأخالقّية  �صجاعة 

اأ�صمى من ال�صجاعة في �صاحة القتال.

كان اأمير الموؤمنين Q من اأ�صجع ال�صجعان في �صاحة الحرب، فلم 

ته في حرب الخندق معلومة  يولِّ العدو ظهره اأبدًا ولي�ص هذا بالقليل، فق�صّ

وقعة  وفي  فتح خيبر،  ته في  الجميع، كذلك ق�صّ تخاذل  تقّدم عندما  حيث 

حد وُحنين، وكّل واحدة من هذه الوقائع لو نظرتم اإليها تجدون اأمير 
ُ
بدر واأ

الموؤمنين Q � وله من العمر في بع�صها 24 �صنة وفي بع�صها 25 �صنة، وفي 

بع�ص المواطن 30 �صنة � قد ن�صر الإ�صالم وهو �صاب لم يتجاوز العقد الثالث 

ب�صجاعته في ميادين القتال وخلق تلك الأعاجيب، وهذا يخت�ّص بالحرب.

ولكّنني اأقول: يا اأمير الموؤمنين، يا حبيب اهلل اإّن �صجاعتك في ميادين 

�صغرك  منذ  وذلك  الحرب،  �صاحة  في  �صجاعتك  من  بكثير  اأكثر  الحياة 

فق�صّية ال�صبق اإلى الإ�صالم � اّلتي ذكرتها � واّلتي لّبيت فيها الدعوة حين 

رف�صها الجميع ولم يجروؤ اأحد منهم، هي ق�صّيُة �صجاعٍة. 

طبعًا خذوا بنظر العتبار حادثة كهذه حيث يمكن اأن تكون مثاًل من 
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زاوية  من  اإليها  ننظر  الآن  اأّننا  اإّل  مختلفة،  لخ�صو�صّيات  مختلفة  اأبعاد 

�صجاعة هذا العمل. 

فيه  العوامل  جميع  كانت  مجتمع  في  دعوته   Pالأكرم النبّي  طرح 

تناه�ص هذِه الدعوة، فجهل النا�ص وحمّيتهم، و�صرف الأ�صراف الم�صيطرة 

على النا�ص تقف بوجه هذه الدعوة. 

فاأّي نجاح يمكن اأن تطمح اإليه دعوة كهذه في المجتمع؟

{ڇ ڇ  الدعوة  هذه  مثل  بطرح   Pالأكرم النبّي  قام 

الروؤو�ص  واأ�صحاب  المتكّبرون  الأعمام  عمد  البداية  في   .
)1(

ڇ}
المليئة بالع�صبّية والغرور والعنجهّية وغير المذعنة للحّق وال�صاخرة بكّل 

كالم متين في الدنيا، عمدوا اإلى ال�صتهزاء وال�صخرية، مع اأّنه كان جزءًا 

كانوا  اآنذاك  النا�ص  فجميع  الِعرق،  تجاه  ع�صبّية  عندهم  وكانت  منهم 

كذلك، فاأحيانًا يقتتلون ع�صر �صنوات انت�صارًا لقريب لهم. 

ولكّنه عندما حمل هذا القريب هذا الم�صعل بيده زوى الجميع اأعينهم 

و�صرفوا وجوههم ولم يحتفلوا به واأهانوه وحّقروه و�صخروا منه.

وهنا قام هذا الغالم وقال: »اأنا يا ر�سول اهلل«. 

واأمير  اإيمانه،  اأعلن  هنا  اأّنه  اإّل  ذلك  قبل  اآمن  قد  كان  طبعًا 

الموؤمنين Q هو ذلك الموؤمن اّلذي لم يكن اإيمانه م�صتورًا اأبدًا طيلة 

ثالث ع�صرة �صنة من بداية البعثة اإّل في الأيام القليلة الأولى، فقد اأخفى 

�صورة ال�صعراء، الآية: 214.  )1(
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اأمير  باأّن  يعرفون  كانوا  الجميع  اأّن  اإّل  �صنوات،  لعّدة  اإيمانهم  الم�صلمون 

الموؤمنين Q قد اآمن منذ البداية.

ج�ّصدوا هذا الأمر في اأذهانكم ب�صكل �صحيح، ففي الوقت اّلذي ُيمار�ص 

ال�صاعر  ي�صخر  اإذ  والت�صييق،  الإهانات  المجتمع  وكبار  الجيران  فيه 

والخطيب والثرّي، ويوّجه الحقير وال�صافل الإهانات، يقف الإن�صان و�صط 

معلنًا:  الأ�صّم  كالجبل  �صلبًا  �صامخًا  والمعار�صة  الجارفة  الأمواج  هذِه 

وقد  ال�صجاعة،  فهذه هي  عليه،  واأ�صّر  الطريق  وعرفت هذا  عرفت اهلل، 

.Pتج�ّصدت هذِه ال�صجاعة في مّكة والمدينة وفي مبايعة النبّي

اأخذ  اإلى  منا�صبات  عّدة  وفي  مرات  عّدة   Pالأكرم النبّي  فقد عمد 

)بيعة  ال�صجرة  بيعة  هي  اأ�صعبها  وربما  البيعات  تلك  واإحدى  البيعة، 

 .
)1(

الر�صوان( في حادثة الُحديبية

فعندما ازداد الموقف حرجًا جمع النبّي الأكرمP ذلك الألف وب�صع 

� على ما هو مذكور في كتب التاريخ ونقله  اّلذين تحّلقوا حوله  مئات من 

الجميع �� قائاًل: »تبايعوني على الموت وعدم الهزيمة واأن تحاربوا حّتى 

الن�سر اأو القتل«.

بيعة الر�ص���وان، اأو بيعة ال�ص���جرة: في �صنة �صبع من الهجرة ا�صتنفر ر�صول اهلل P اأ�صحابه للعمرة فخرج معه األف   )1(

وثالثمائة، اأو األف و�ص���تمائة، ومعه �ص���بعون بدنة، وقال: ل�صت اأحمل ال�ص���الح، اإّنما خرجت معتمرًا. واأحرموا من ذي 

الحليفة، و�ص���اروا حّتى دنوا من الحديبية على ت�ص���عة اأميال من مّكة، فبلغ الخبر اأهل مّكة فراعهم، وا�ص���تنفروا من 

اأطاعهم من القبائل حولهم وقّدموا مائتي فار�ص عليهم خالد بن الوليد اأو عكرمة بن اأبي جهل، فا�ص���تعّد لهم ر�ص���ول 

اهلل P وقال: اإّن اهلل اأمرني بالبيعة. فاأقبل النا�ص يبايعونه على اأّل يفّروا، وقيل: بايعهم على الموت، واأر�صلت قري�ص 

وفدا للمفاو�ص���ة، فلّما راأوا ذلك تهّيبوا و�صالحوا ر�صول اهلل P. الم�صدر: كتاب معالم المدر�صتين لل�صيد مرت�صى 

الع�صكري، ج1، �ص 155.
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من  البيعة  هذِه  مثل  ياأخذ  لم   Pالنبّي اأّن  الظاهر  بح�صب  واأت�صّور 

الجماعة  هذِه  في  وكان  المو�صع.  هذا  غير  اآخر  مو�صع  في  الم�صلمين 

مختلف النا�ص وكان فيهم �صعاف الإيمان اإذ يذكرون بع�ص الأ�صماء اأي�صًا 

وفيهم حّتى من المنافقين في هذِه البيعة. 

واأّول من بايع ر�صول اهللP هو هذا ال�صاب اليافع اّلذي له من العمر 

ذلك  وبعد  الموت«،  على  »اأبايعك  وقال:  يده  فرفع  ونّيف،  �صنة  ع�صرون 

ت�صّجع الم�صلمون وتقّدموا وبايعوا واحدًا بعد الآخر، وحّتى الذين لم يرغبوا 

{ک ک ک ک گ  گ گ  المبايعة  اإلى  ا�صّطروا  ذلك  في 

. وهذِه �صجاعة.  
)1(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ...}
ففي حياة النبّيP اأينما وجد مو�صع لإظهار الجوهر الإن�صانّي كان 

هذا العظيم يتقّدم، فكان ال�صّباق في كّل ال�صعاب.

جاء رجل اإلى عبد اهلل بن عمر ليتحّبب اإليه، وقال: اأنا اأبغ�ص علّيًا، وكان 

يرى اأّن هوؤلء عائلّيًا ل يحّبون عليًاQ، فقال له عبد اهلل بن عمر: »اأبغ�سك 

.
)2(

اهلل، اأتبغ�س رجاًل �سابقة من �سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟«

في  ال�صاطع  علّي  هو  هذا  العظيم.   Q الموؤمنين  اأمير  هو  هذا 

التاريخ. هذِه هي ال�صم�ص اّلتي �صطعت لعّدة قرون وتزداد �صطوعًا يومًا بعد 

يوم. فاأينما لزم وجود الجوهر الإن�صانّي كان هذا الرجل العظيم حا�صرًا 

�صورة الفتح، الآية: 18.  )1(

مناقب اآل اأبي طالب، ابن �صهر اآ�صوب، ج 1، �ص 288.  )2(
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هناك حّتى اإذا لم يكن معه اأحد، فقد كان يقول: »ل ت�ستوح�سوا في طريق 

وكان  اأقلّية  في  كنتم  فاإذا  كذلك.  اأي�صًا  هو  وكان   ،
)1(

اأهله« لقّلة  الهدى 

جميع اأهل الدنيا �صّدكم ول يرت�صون طريقكم، اأو اأّن الأكثرّية ل تقبل ذلك 

فال ت�صتوح�صوا ول تتراجعوا، فعندما تتعّرفون اإلى الطريق القويم ا�صلكوه 

بكّل وجودكم. 

هذا هو المنطق ال�صجاع لأمير الموؤمنين Q، وهذا ما التزمُه اأي�صًا 

في حياته.

كان  �صنوات  خم�ص  من  بقليل  اأقّل  ا�صتغرقت  اّلتي  اأي�صًا  حكومته  وفي 

ترونه  ما  فكّل   .Q الموؤمنين  اأمير  اأمام  ماثاًل   � اأي�صًا   � المنطق  هذا 

�صجاعة، ومنذ اليوم الثاني من مبايعته Q خرج وتكّلم ب�صاأن القطائع 

َج ِبِه النِّ�َساُء،  اّلتي اأعطيت قبله لهذا وذاك وقال: »َواهلل َلْو َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوِّ

الَعْدُل،  َعلَْيِه  َوَمْن �َساَق  �َسَعًة،  الَعْدِل  َلَرَدْدُتُه؛َفاإِنَّ في  َماُء،  اْلِ ِبِه  َوُمِلَك 

. و�صرع في ذلك وحدثت تلك ال�صغائن. 
)2(

�سَيُق«
َ
َفالَجْوُر َعلَْيِه اأ

فهل ُتعهد �صجاعة اأعظم من هذِه ال�صجاعة؟

ذوي  اأمام  ب�صجاعة  ووقف  عنادًا،  النا�ص  اأكثر  اأمام  ب�صجاعة  وقف 

النفوذ في المجتمع الإ�صالمّي، ووقف ب�صجاعة تجاه الثروة المتكّد�صة في 

ال�صام واّلتي كان يمكنها تجهيز ور�ّص ع�صرات الآلف من الجنود لمقاتلته، 

نهج البالغة، الخطبة: 201.  )1(

نهج البالغة، الخطبة: 15.  )2(
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فعندما عرف طريق اهلل لم يت�صاهل مع اأي �صخ�ص. وهذِه �صجاعة، كما اأّنه 

لم يت�صاهل حّتى مع اأقربائه.

اإّن التلّفظ بهذِه الأمور �صهل، اإّل اأّن العمل بها عظيم و�صاّق جّدًا. فقد كّنا 

 ما نبّين هذِه الأمور كعبٍر من حياة علّي Q، ولبّد من العتراف 
ٍ
في يوم

بحقيقة الأمر وهو: اأّننا لم ندرك عمق هذا المطلب ب�صكل جّيد.

هكذا عا�ص اأمير الموؤمنين Q، فتعّرف ببركة ذلك ماليين النا�ص 

على الإ�صالم والحقيقة. 

هذا هو اأمير الموؤمنينQ اّلذي ُلعن قرابة المئة عام فوق المنابر، 

�صيء اإليه في جميع العالم الإ�صالمّي، وو�صعت اآلف الأحاديث �صّده اأو 
ُ
واأ

�صّد ما تفّوه به، وُبثَّْت في ميادين الفكر، وتمّكن بعد م�صي هذِه ال�صنوات 

الطوال من اأن ُيخرج نف�صه من تحت ركام هذِه الأوهام والخرافات ويقف 

بطوله ال�صامخ بوجه التاريخ.

هو جوهرة ُيكتب لها البقاء دون اأن يلّوثها اأو يقلل من قيمتها الطين وال�صوك 

والأدران، فاإّنك اإذا رميت ما�صة في الطين تبقى ما�صة و�صتظهر نف�صها. 

فال بّد من ا�صتح�صال مثل هذا الجوهر، وعلى كّل م�صلم اأن يجعل هذا 

الم�صعل العظيم قدوته ويّتجه �صوبه.

لم يّدِع �صخ�ص اأّن باإمكانه العمل مثل علّي بن اأبي طالب Q، ول ينبغي 

فقد  Q؟  علّي  �صنيع  نف�ص  ت�صنع  ل  لماذا  ذاك:  اأو  لهذا  يقال  اأن  جدًل 

Q فبكى  الموؤمنين  اأمير  Q حول عبادة  ال�صجاد  الإمام  تحّدثوا مع 
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 ُنقل ذلك 
)1(

الإمام وقال: »من يقوى على عبادة علّي بن اأبي طالبQ؟«

عن الإمام ال�صجاد زين العابدين Q وهو مع�صوم، اأفهل يمكننا اأن نكون 

مثل علّي Q؟

لم ي�صتطع لحّد الآن اأّي �صخ�ص من عظماء العالم، ولم يّدِع ولم يتخّيل 

ول خطر في ذهنه مثل هذا ال�صتباه في اأّنه �صيتمّكن من القيام بنف�ص ما 

.Q كان يقوم به اأمير الموؤمنين

الرجل  هذا  فاإّن   ،Q الموؤمنين  اأمير  نهج  نهجنا  يكون  اأن  المهم 

العظيم بنف�صه يقول في نهج البالغة في كتاب له اإلى عثمان بن ُحنيف بعد 

 .
)2(

َل َواإِنَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى ذِلَك«
َ
اأن بيَّن له و�صعه وكيفّية عي�صه: »اأ

اأ�صوة، فليكن �صعينا هو الّتجاه  اأّنه  اإّل  كاّل، فهذا مقام ل يمكن نيله، 

نحو هذِه الأ�صوة.

النا�ص  اأقرب  فاإّن   ،Q علّي  �صجاعة  له  تكون  اأن  لأحد  يمكن  ل 

اإليه Q وهو عبد اهلل بن عبا�ص، اّلذي كان ابن عمه وتلميذه ورفيقه 

واأمين �صّره وكان مخل�صًا ومحّبًا حقيقّيًا له Q � وقد ارتكب غلطًة ول 

اأريد الدخول في تفا�صيل ذلك لأّن هذا الرجل العظيم كان عظيمًا حّقًا � 

ي�صتحّقه وذهب  اأّنه  المال ظنًا منه  اأموال بيت  اأخذ مقدارًا من  وكان قد 

فاأّي  الجلد،  له  يق�صعّر  كتابًا   Q الموؤمنين  اأمير  اإليه  فكتب  مّكة،  اإلى 

رجل هو هذا وكم هو عظيم � قال فيه: »َفاتَِّق اهلل، َواْرُدْد اإَِلى هوؤَُلِء اْلَقْوِم 

و�صائل ال�صيعة، الحّر العاملي، ج  1، �ص 92، باب 20، تاأّكد ا�صتحباب الجّد والجتهاد في العبادة.  )1(

نهج البالغة، كتاب: 45.  )2(
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اأَمَواَلُهْم، فاإِنََّك اإِْن َلْم َتْفَعْل ُثمَّ اأَْمَكَنِني اهلل ِمْنَك لأُْعِذَرنَّ اإَِلى اهلل ِفيَك، 

نَّ 
َ
اأ اإِلَّ َدَخَل النَّاَر، َواهلل َلْو  َحداً 

َ
اأ ِرَبنََّك ِب�َسْيِفي الَِّذي َما �َسَرْبُت ِبِه  �سْ

َََ
َولأ

اْلَح�َسَن َواْلُح�َسْيَن فَعاَل ِمْثَل الَِّذي َفَعْلَت، َما َكاَنْت َلُهَما ِعْنِدي َهَواَدٌة، َوَل 

.
)1(

َظِفَرا ِمنِّي َباإَِراَدة، َحتَّى اآُخَذ اْلَحقَّ ِمْنُهَما«

اإّن اأمير الموؤمنين Q يعلم اأّن الح�صن والح�صينL مع�صومان 

اإّل اأّنه يقول: اإذا ح�صل مثل هذا الأمر � اّلذي ل يمكن اأن يح�صل � �صوف 

لن اأكون رحيمًا بهما. 

ثالثة  زاوية  ومن  عدالة،  هي  اأخرى  زاوية  من  وطبعًا  �صجاعة،  هذِه 

الزاوية  هذه  من  اأّنها  اإّل  متعّددة  عناوين  لذلك  توجد  للقانون.  احترام 

�صجاعة ومقدرة نف�صّية.

وحّتى  بل   ،Q طالب  اأبي  بن  علّي  �صيعة  على  يتعّين  وهنا 

العبر  ي�صتلهم  اأن   ،Q علّي  الموؤمنين  باأمير  الموؤمن  الم�صلم 

ومن  العدّو  اإعرا�ص  من  ي�صتوح�ص  فال  الإمام،  ذلك  �صجاعة  من 

الإح�صا�ص بالغربة. 

اإّن �صجاعة علّي بن اأبي طالب Q و�صموده اأمام ذلك الباطل اّلذي 

اأرادوا اإجباره عليه هو اليوم در�صنا الكبير، بال�صرح اّلذي نقلناه حول تلك 

.
)2(

ال�صخ�صّية العظيمة

نهج البالغة، كتاب: 41.  )1(

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 19/ رم�صان/ 1416ه.ق.  )2(
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اأمير الموؤمنين Q ال�صخ�صّية التاريخّية المحبوبة 	•

التاريخ. وقّلما يجد  Q من الوجوه الجّذابة في  اأمير الموؤمنين  اإّن 

وحدهم؛  الم�صلمون  ولي�ص  الب�صرّية  ع�صقتها  تاريخّية  �صخ�صّية  المرء 

ك�صخ�صّية اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب Q. فهناك الكثير من غير 

 ،P الم�صلمين اّلذين ل يقّرون بالدين الإ�صالمّي ول بنبّوة الر�صول الكريم

الم�صلمين  اأّن  عن  ناهيك  عليه،  ويثنون  ويحترمونه   Qعلّيًا يحّبون 

ة ال�صيعة يكّرمونه ويعّظمونه في قلوبهم واأنف�صهم وعقولهم.  وخا�صّ

باأحكام  يعملون  ل  اأ�صخا�ص  الم�صلمين  وعاّمة  ال�صيعة  نحن  بيننا  يوجد 

الإ�صالم اإّل اأنهم ينظرون اإلى اأمير الموؤمنينQبعين الإجالل؛ و�صبب ذلك 

يعود � طبعًا � اإلى الخ�صائ�ص وال�صفات الإن�صانّية العليا الكثيرة اّلتي كانت فيه. 

فكّل من �صمع عن علّي Q �صيئًا فهو ينظر اإلى تلك الخ�صائ�ص بكّل 

وتلك  العداء،  تنا�صبه  ولكّنها  علّيًا  تعرف  واحدة  طائفة  با�صتثناء  اإكبار، 

الإن�صان  هذا  اأجلها  من  جاهد  اّلتي  المبادئ  تناه�ص  اّلتي  الطائفة  هي 

العظيم واأنفق عمره من اأجلها؛ فهي بطبيعة الحال تعادي جندّيها الأّول، 

اّلتي  البّتار و�صالبته  الأولى �صيفه  الأدوار  تلك  نالهم في  اّلذين  اأولئك  اأو 

تاأبى الم�صاومة مع كّل ما هو �صّيئ وقبيح، واإّل فاإّن المن�صفين والمجبولين 

على فطرتهم الإن�صانّية مغرمون بهذه ال�صخ�صّية العظيمة.

وهذا ينطبق � طبعًا � على من �صمعوا �صيئًا عنه، اأما اّلذين لم ي�صمعوا 

عنه �صيئًا فهم م�صتثنون من هذه القاعدة. 
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•	ً القتداء بالإمام علّي Q عملّيا

تجدر الإ�صارة هنا اإلى نقطة اأخرى وهي: اإّننا حينما ننظر من بعيد اإلى 

ال�صخ�صّيات بما اجتمع فيها من خ�صائ�ص اإيجابّية، فاإّننا غالبًا ما نثني 

العملّي  التطبيق  عليها، ولكّننا عند القتراب منها، وعند معاي�صة ق�صايا 

والنقياد والولء، نقع في المحذور. 

وهذا واحد من عيوب اأبناء الب�صر، ولو اأّن اأهل الدنيا مالوا اإلى منا�صرة 

تمّثلت  اّلتي  الحقيقة  اّلذي تج�ّصد في �صخ�صه، وهّبوا لمنا�صرة  المظلوم 

ولو خطوة واحدة  واقتربوا عملّيًا  الظلم كنه�صته،  فيه، ونه�صوا لمقارعة 

نحو تلك الخ�صائ�ص، على قدر تعاطفهم مع عدل واإن�صاف و�صجاعة اأمير 

الموؤمنين Q، لأ�صبحت الدنيا رو�صة. 

 Q لكّننا نحن بني الإن�صان � من اأمثالي � اّلذين نثني على اأمير الموؤمنين

اأحكامنا  وفي  اليومّية  نثني في حياتنا  اأّننا  الموؤّكد  لي�ص من  الحّد،  اإلى هذا 

 ،Q العادّية على اأحد الأعمال اّلتي نثني عليها في �صخ�صّية اأمير الموؤمنين

اأو عند م�صاهدة �صخ�ص يروم ال�صير على نهج اأمير الموؤمنين Q، واإّنما 

 � اهلل  �صمح  ل   � ال�صقاوة  غلبتنا  واإذا  لمواجهته،  ونهّب  قلوبنا  عليه  ت�صطرم 

ن�صهر بوجهه ال�صيف. 

وهذا هو موطن الخلل. 

ولهذا فمن المنا�صب الّطالع على التفا�صيل الجزئّية من خ�صائ�صه، 

بقدر الّطالع على الجوانب الم�صتخل�صة من خ�صاله؛ كاأن نّطلع على كيفّية 
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عدله، وكيف كانت عدالته اّلتي نالت كّل هذا الإطراء والثناء، وكيف كانت 

�صيرته في الجانب العملّي، ثم نحاول كخطوة لحقة التقّرب منه في مجال 

الممار�صة العملّية. وهو اأمر �صحيح ويف�صي اإلى التكامل. 

: اأّن اأ�صخا�صًا كانوا ياأتون 
)1(

لبّد واأّنكم �صمعتم ما ورد في بع�ص الروايات

اإلى الأئّمة R ويقولون اإّننا �صيعة لكم � كما ورد في رواية اأن بع�صهم جاءوا 

R كما  اأّن الأئّمة  اإّل   � Q نف�صه وقالوا له ذلك  اأمير الموؤمنين  اإلى 

تفيد هذه الروايات � كانوا ي�صتنكرون ذلك منهم، ويقولون لهم: واأين وجه 

ال�صبه بينكم وبين �صيعتنا وموالينا؟ فاأنتم تّت�صفون بمثل هذه الخ�صائ�ص 

وال�صفات والأعمال. 

وبعبارة اأخرى اإّنهم يطالبوننا بالعمل، والعمل يكون تابعًا لالعتقاد، واإّن 

الإن�صان يجب اأن يكون لديه اعتقاد ما. 

اأّن ال�صعب الإيراني يجب اأن يكون �صاكرًا هلل تعالى على  من الطبيعّي 

Q واللتزام بالإ�صالم في هذا  باأمير الموؤمنين  اأجواء القتداء  توّفر 

البلد؛ فالغالبّية العظمى من اأبناء هذا ال�صعب تحدوهم رغبة قلبّية للتوّجه 

�صوب الحقيقة � واإن كان يوجد بينهم حالّيًا اأ�صخا�ص ل يعملون بالفروع � 

اإليه  ي�صير  اّلذي  والمعتقدات تهفو �صوب الّتجاه  والقلوب  الأرواح  اأّن  َبْيَد 

اأ�صبع اأمير الموؤمنين Q لهداية النا�ص. 

بحار الأنوار، العالمة المجل�صي، ج 68، �ص 192. كنز الفوائد، الكراجكي، ج1، �ص 89.  )1(
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•	 Q رواية )الإر�صاد( في مدح اأمير الموؤمنين

المفيد  لل�صيخ   
)1(

)الإر�صاد( كتاب  في  وردت  رواية  على  اختياري  وقع 

ها من كتاب )الأربعون حديثًا - الحديث  اأوّد ذكرها هنا، اإّل اأّنني نقلت ن�صّ

� وهو كتاب في غاية   { الخمينّي  الإمام  ل�صماحة  والع�صرون(  ال�صابع 

الح�صن والفائدة � وطابقتها مع ما ورد في كتاب الإر�صاد لل�صيخ المفيد. 

اأمير  ذكر  فجرى   ،Q ال�صادق  الإمام  عند  كّنا   :
)2(

الراوي يقول 

الموؤمنين ومدحه )الإمام ال�صادق Q( بما هو اأهله. 

لقد نظرت في الرواية، فوجدت اأّن كّل فقرة في هذه الرواية ت�صير اإلى 

ُبعد من اأبعاد �صخ�صّية اأمير الموؤمنين Q، كزهده، وعبادته، والأبعاد 

الأخرى اّلتي �صاأقراأها الآن. 

 Q طبقًا للرواية � اأمير الموؤمنين � Q فيمتدح الإمام ال�صادق

هكذا:  »واهلل ما اأكل علّي بن اأبي طالب Q من الدنيا حراماً قّط 

 اأي اإّنه كان يتجّنب اأكل الحرام، ويّتجنب المال 
)3(

حّتى م�سى ل�سبيله«

الحقيقّي  الحرام  هو  طبعًا  والمراد  الحرام،  المنال  ويتجّنب  الحرام، 

ولي�ص الحرام المنجز حكمه بالن�صبة له؛ اأي اإّنه كان يبتعد حّتى عّما كان 

فيه �صبهة، وقد و�صعوا اأمامنا هذه الأمور كتعاليم ومثاًل عملّيًا، والأهّم 

كتاب الإر�صاد في معرفة حجج اهلل على العباد، لل�صيخ المفيد )338 ـ 413ه( فيه تواريخ الأئّمة الطاهرين الثني ع�صر   )1(

R ومعجزاتهم وطرف من اأخبارهم من ولداتهم ووفياتهم ومّدة اأعمارهم وعّدة من خوا�ص اأ�صحابهم وغير ذلك.

الإر�صاد، ال�صيخ المفيد، ج 2، �ص 141. باب 7 الحديث: 4.  )2(

و�صائل ال�صيعة، الحر العاملي، ج1، �ص 91.  )3(
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من ذلك كمثال فكرّي.

باأّنهم ل   R ال�صّجاد  والإمام  الباقر  والإمام  ال�صادق  الإمام  واأقّر 

Q، فما بالك اإذا  ي�صتطيعون العي�ص بال�صكل اّلذي عا�صه الإمام علّي 

و�صل الدور لأنا�ص من اأمثالي؟ 

الق�صّية ل تتعّلق بكيفّية الحياة اّلتي نريد اأن نعي�صها اأنا اأو اأنت؛ فتلك 

الحياة هي قّمة الحياة والإمام Q ي�صير اإلى تلك القّمة، وهذا يعني اأّن 

الجميع يجب اأن ي�صيروا في هذا التجاه، ولكن من اّلذي ي�صتطيع بلوغ تلك 

القّمة؟ الإمام ال�صجاد Q نف�صه قال في هذا الحديث: اإنه ل ي�صتطيع 

العي�ص بتلك ال�صورة. 

في  عليه  باأ�سّدهما  اأخذ  اإّل  ر�ساً  هلل  كالهما  اأمران  له  عر�س  »وما 

بدنه« فاإذا عر�ص له نوعان من الطعام كان يختار اأدناهما، واإذا عر�ص له 

نوعان من الثياب كان يختار اأرداأهما، واإذا عر�ص له عمالن كالهما حالل 

كان يختار اأ�صعبهما عليه. 

وهذا الكالم غير �صادر عن متحّدث عادي، واإّنما المتحّدث هنا � كما 

ت�صير الرواية � هو الإمام ال�صادق Q، اأي اإّن كالمه في غاية الدّقة، 

اإذًا من المهّم جدًا الت�صّدد على الذات في الحياة الدنيا ومتاعها ونعيمها. 

اأّن  اأي  به«،  ثقة  دعاه  اإّل  قط  نازلة   P اهلل  بر�سول  نزلت  »وما 

ويقّدمه  لها  وينتدبه  ي�صتدعيه  ُملّمة كان  به  األّمت  ما  P متى  الر�صول 

وثانيًا:  اأح�صن وجه،  اأدائها على  قادر على  باأّنه  لعلمه  اأّوًل:  فيها؛ وذلك 
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كان  وثالثًا:  ال�صاقة،  والمهام  الع�صيرة  الأعمال  على  يتمّرد  يكن  لم  اإّنه 

 مثاًل 
)1(

على ا�صتعداد للجهاد والبذل في �صبيل اهلل، ففي )ليلة المبيت(

حين هاجر ر�صول اهلل �صّرًا من مّكة اإلى المدينة، كان يجب اأن يبيت اأحد 

كان  الحروب  وفي   ،Q عليًا   P الر�صول  قّدم  وهناك  �صريره،  في 

اّلتي  والمهّمة  الأ�صا�ص  الق�صايا  جميع  وفي  اأي�صًا،  يقّدمه   P الر�صول 

كانت تعر�ص للر�صول P كان يقّدم لها علّيًا ثقة منه به. 

والق�صّية هناك هي لي�صت مجرد اّدعاء يطلقه اأ�صخا�ص حقراء و�صعفاء 

من اأمثالي، ونزعم اأّننا نريد العي�ص على هذه ال�صاكلة، واإّنما الق�صّية هي 

اأّننا يجب اأن ن�صير في هذا التجاه. 

والإن�صان الم�صلم ال�صائر على نهج علّي Q، يجب اأن ي�صير على هذا 

الخّط، واأن يتقّدم اإلى الأمام باأ�صرع ما يمكن. 

ثّم قال: »وما اأطاق اأحد عمل ر�سول اهلل P من هذه الأّمة غيره، 

واإن كان ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجّنة والنار«، اأي على الرغم 

من كّل هذه الأعمال الإيمانّية الكبرى كان �صلوكه �صلوك اإن�صان يعي�ص بين 

والنار  الجّنة  بين  متاأرجح  وكاأّنه  اهلل  يخ�صى  كان  فهو  والرجاء؛  الخوف 

اأّنه  الكالم هي:  هذا  عقاب هذه«. وخال�صة  ويخاف  ثواب هذه  »يرجو 

على الرغم من كثرة جهاده وبذله وعبادته اإّل اأّنه لم يغتّر ب�صيء من ذلك. 

ليل���ة المبي���ت: هي الليل���ة اّلتي بات فيها الإمام علّي Q عل���ى فرا�ص النبّي P وهي الليلة اّلت���ي هاجر فيها النبّي   )1(

الأعظم P اإلى المدينة عندما حا�صر الم�صركون بيته P واأرادوا قتله.
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اأحدنا ركعتي نافلة وقراأ ب�صعة جمل من الأدعية،  اإذا �صّلى  في حين 

وكاأّنه  نف�صه  ويت�صّور  ويتفاخر  هذا  ال�صئيل  بعمله  يغتر  دمعتين،  واأراق 

بكثرة  يغتّر  فلم   Q الموؤمنين  اأمير  اأّما  العّليين(،  )طاوو�ص  اأ�صبح 

عمله ال�صالح. 

 R وكاأمير الموؤمنين وال�صّجاد P اأّما لماذا يخاف اأ�صخا�ص كالر�صول

� وهم الذين خلق اهلل الجّنة من اأجلهم � نار جهنم وي�صتعيذون باهلل منها، فهو 

بحث اآخر. 

اهلل،  عظمة  ندرك  ول  النظر  وق�صيرو  و�صعفاء  �صغار  اأنا�ص  نحن 

ومثلنا في ذلك كمثل طفل �صغير يلعب اأمام �صخ�صّية علمّية كبرى ويجيء 

اآبٍه لوجود هذه ال�صخ�صّية؛ وذلك لأّنه ل يعرف حقيقة هذه  ويذهب غير 

ال�صخ�صّية، في حين تجد اأّن والد ذلك الطفل اّلذي يفوق عقله عقل طفله 

مئة مّرة يتوا�صع لتلك ال�صخ�صّية، وهكذا حالنا اأمام اهلل تعالى؛ فنحن ل 

ندرك عظمته وكاأّننا اأطفال اأو كاأّننا اأ�صخا�ص غافلون واأنا�ص و�صيعون. 

مرحلة  ومن  الإيمان،  مرحلة  اإلى  العلم  مرحلة  من  و�صلوا  الذين  اأّما 

في  الفناء  مرحلة  اإلى  ال�صهود  مرحلة  ومن  ال�صهود،  مرحلة  اإلى  الإيمان 

اهلل، اأولئك تتجّلى عظمة اهلل اأمام اأب�صارهم ب�صكل تت�صاءل اأمامه قيمة 

عماًل  يعملوا  لم  وكاأّنهم  الدوام  على  وي�صعرون  يعملونه،  �صالح  عمل  كّل 

�صالحًا، واأّنهم مدينون هلل. 

والنجاة من  األف مملوك في طلب وجه اهلل  اأعتق من ماله  »ولقد 
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اأنفقها على  اّلتي  الأموال  اإّن  اأي  بيديه ور�سح منه جبينه«  كّد  النار مّما 

عتق اأولئك المماليك لم يح�صل عليها بالمّجان، واإّنما ح�صل عليها بتعب 

يديه وعرق جبينه وبالعمل ال�صاق؛ �صواء في عهد الر�صول P اأم في فترة 

الآثار  بع�ص  ي�صتدّل من  اإذ  في عهد خالفته،  اأم  �صنة،  وع�صرين  الخم�ص 

والدلئل اأّنه كان يعمل اأي�صًاً في زمن خالفته؛ فكان يحفر القنوات ويحيي 

الأرا�صي ويزرعها ويح�صل على المال من هذا الطريق ثّم ينفقه في �صبيل 

اهلل، فكان ي�صتري العبيد ويعتقهم، واأعتق على هذا المنوال األف عبد. 

 .
)1(

»واإن كان ليقوت اأهله بالزيت والخل والعجوة«

اإّن طعامه العادي اّلذي كان في داره هو الزيت والخل والتمر من  اأي 

الدرجة المتو�صطة اأو الرديئة، وكان طعامه ي�صبه الخبز واللبن اأو الخبز 

والجبن في عرف مجتمعنا في الوقت الحا�صر. 

، اإذا ف�سل �سيء عن يده دعا بالجلم 
)2(

»وما كان لبا�سه اإّل الكرابي�س

فقطعه«. 

اأي اإّنه لم يكن يرت�صي لنف�صه حّتى الزيادة في الأكمام، واإذا زاد القما�ص 

ه؛ لكي ي�صتخدم ذلك القما�ص في �صناعة �صيء  عن ذلك دعا بمق�صٍ فق�صّ

اآخر؛ لأّن القما�ص كان قلياًل في ذلك الع�صر وكان النا�ص يواجهون م�صكلة 

في الح�صول عليه. 

العجوة: �صرب من التمر، يقال هو ما غر�صه النبّي P بيده. ل�صان العرب، ابن منظور، ج15، �ص 31.  )1(

الكرابي�ص: جمع كربا�ص وهو القطن . م.ن، ج6، �ص 195.  )2(
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واأ�صوة  الإ�صالم  قّمة   Qكان فقد  عبادته،  عن  ذلك  بعد  تحّدث  ثّم 

للم�صلمين، وجاء في هذه الرواية: »وما اأ�سبهه من ولده ول اأهل بيته اأحد 

اأقرب �سبهاً به في لبا�سه وفقهه من علّي بن الح�سينQ«. وذكر الإمام 

ال�صادقQ ف�صاًل في باب عبادة الإمام ال�صّجادQ، وقال من جملة 

ما قال: »ولقد دخل اأبو جعفرQ ابنه عليه فاإذا هو قد بلغ من العبادة 

من  عيناه  ورم�ست  ال�سهر،  من  لونه  ا�سفّر  قد  فراآه  اأحد،  يبلغه  لم  ما 

�ساقاه وقدماه  ال�سجود، وورمت  اأنفه من  وانخزم  ودبرت جبهته،  البكاء، 

حال  من  �صاهده  لما   Qالباقر الإمام  فتاأّلم  ال�سالة«؛  في  القيام  من 

اأبيه، فقال: »فلم اأملك حّتى راأيته بتلك الحال )البكاء( فبكيت رحمة له«. 

وكان الإمام ال�صّجادQ متفّكرًا � والتفّكر عبادة � فاأدرك بالفرا�صة 

�صبب بكاء ولده الباقرQ، فاأراد اأن يقّدم له در�صًا، فرفع راأ�صه وقال: 

»يا بنّي اأعطني بع�س تلك ال�سحف اّلتي فيها عبادة علّي بن اأبي طالب«. 

 Qالموؤمنين اأمير  ق�صاء  باب  في  ومدّونات  كتابات  هناك  اأن  ويبدو 

مجموع  من  وي�صت�صّف   ،Rالأئّمة لدى  موجودة  كانت  واأحاديثه  وحياته 

الروايات الأخرى اأّنهم كانوا يرجعون اإليها وي�صتفيدون منها في مواقف �صّتى. 

يقول الإمام الباقرQ: »فاأعطيته، فقراأ فيها �سيئاً ي�سيراً ثم تركها 

من يده ت�سّجراً«. فالإم�ام ال�صجادQ يقّدم ه�نا در�صًا لالإم�ام الباقر 

على  يقوى  من  »قال:  ولكم،  لي  در�صًا  ويقّدم   ،Lال�صادق ولالإم�ام 

عبادة علّي بن اأبي طالبQ؟«. 
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جعل  اّلذي  الحّد  اإلى  اهلل  عبادة  من  يكثر  ال�صّجادQكان  الإمام 

ما  ن�صتعظم  فنحن  ومثلكم  مثلي  ولي�ص   � لحاله  يرّق   Qالباقر الإمام 

هو اأقّل من ذلك � فالإمام الباقرQ هو نف�صه اإمام وله مقامات رفيعة، 

اإّل اأّنه يتاأّلم لكثرة عب�ادة علّي بن الح�ص�ينQ ول ُيطيق ال�ص�بر على 

البكاء فيبكي ل اإرادّيًا، وم�ع كّل هذا نجد علّي بن الح�صينQ مع كّل 

عبادته يقول: »من يقوى على عبادة علّي بن اأبـي طالـب؟«، اأي اإّنه ك�ان 

   .Qيرى بونًا �صا�صع�ًا بي�نه وبين علّي

حاجة الب�صرّية ل�صفات الإمام علّيQ وخ�صاله 	•

ويكتب  الدنيا،  وتع�صقه  واأنت،  اأنا  نع�صقه  اّلذي   Qعلّي الإمام 

ل  من  حّتى  عليه  ويثني  له،  ع�صقه  من  انطالقًا  عنه  كتابًا  الم�صيحّي 

يلتزم عملّيًا باأحكام الدين، لماذا تنظر له عن بعد؟ اقترب منه وانظر 

 عن بعد ينبهر بها، 
)1(

اإليه عن كثب. كّل من ينظر اإلى قّمة )دماوند(

الوعرة  والم�صالك  المنعطفات  ويجتاز  ينطلق  اأن  عليه  يجب  ولكن 

ويقترب اإليها. 

 Qالموؤمنين اأمير  كان  اّلتي  الخ�صال  اإلى  بحاجة  اليوم  الب�صرّية 

تندثر  ول  والتكنولوجيا،  العلم  بتقّدم  تبلى  ل  خ�صال  لأّنها  لوائها؛  رافع 

بظهور اأنماط جديدة من الحياة. 

جبل دماوند يقع �ص���مال اإيران وو�ص���ط �صل�ص���لة جبال البرز، يبلغ ارتفاعه 5627 مترًا مّما جعله من اأعلى القمم في   )1(

غربي اآ�صيا واأوروبا، ويتاأّلف جبل دماوند من �صبعين فوهة بركانّية وتنت�صر على �صفوحه قرى كثيرة متناثرة.
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تبلى،  ل  الحّق  اإلى  والدعوة  يبلى،  ل  والإن�صاف  ُتبلى،  ل  فالعدالة 

لأّن  يبلى،  ل  باهلل  القلب  وارتباط  ُتبلى؛  ل  والتجّبر  الغطر�صة  ومقارعة 

هذه الخ�صال ثابتة في فطرة الإن�صان على امتداد التاريخ. وقد كان اأمير 

الموؤمنينQ رافعًا لواء هذه الخ�صال. 

الب�صرّية اليوم متعّط�صة لهذا الكالم ولهذه الحقائق، فما هو الحل اإذًا؟ 

واأنت  اأنا  قلناها  حّق  كلمة  ن�صتكثر  فال  والدنّو،  القتراب  في  يكمن  الحّل 

هنا اأو هناك؛ لأّن هذا نهج علّيQ، ول ن�صتكثر �صاعة َعَبدنا اهلل بها 

كذلك،  كان   Qفعلّي باأنف�صنا؛  الُعجب  ويداخلنا  النهار،  اأو  الليل  في 

ول ن�صتعظم موقفًا تقّحمنا فيه المخاطر؛ فعلّيQ كان كذلك. عليكم 

بالقتراب من خ�صال علّيQ جهد الم�صتطاع. 

يا اأّيها ال�صائمون، يا اأّيها الم�صّلون، يا م�صّلي النوافل، اأّيها المجاهدون 

في �صبيل اهلل، اأّيها المتقّحمون المخاطر، اأّيها الزّهاد في الدنيا، يا اأ�صود 

 ،Qعلّي اإلى  اأقرب  فاأنتم  لكم،  هنيئًا  الليل،  في  العّباد  واأّيها  النهار، 

ويمكنكم اأي�صًا اأن تكونوا اأقرب فاأقرب. 

بالف�صل   Qلعلّي يعترف  كّله  العالم  بل  الإ�صالمّي  العالم  كان  اإذا 

به من زهد وعبادة و�صجاعة وحزم في  يّت�صف  اإلى ما كان  ُيعزى  فذلك 

�صبيل اهلل؛ فمتى ما اقت�صت الحاجة كان يهوي ب�صيفه على اأعداء الحقيقة 

واأعداء الدين واأعداء اهلل بال خوف اأو َوَجل، ول تاأخذه في اهلل لومة لئم، 

اإلى اهلل،  ال�صير  ُوِجَد �صخ�ص منحرف وم�صّر ومخّل، في طريق  فاإذا ما 
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كان ل�صيفه القول الف�صل، ومتى ما كان هناك مظلوم وم�صلوب الحّق كان 

اأمير الموؤمنينQ يتحّول اإلى اأرق اإن�صان واأعطف اإن�صان. 

جاء في رواية اأّن اأمير الموؤمنينQ كان يكثر من اإطعام الأيتام ِبَيده 

اإلى حّد جعل اأحد الأ�صخا�ص � ول بّد اأنه كان �صابًا على �صبيل المثال � يقول: يا 

ليتنا كّنا اأيتامًا حّتى يكون اأمير الموؤمنينQ روؤوفًا بنا اإلى هذا الحّد. 

وكان مجهوًل لدى الفقراء والم�صاكين والمحتاجين ولم يعرفوه اإّل بعدما 

رب، اأّنه هو ذلك ال�صخ�ص الروؤوف اّلذي كان يغ�صاهم وهم ل يعرفونه. �صُ

اأّما كالمه في نهج البالغة فهو اأف�صح كالم اإن�صان عند العرب، ونهج 

ويبهر  المعنى،  وجمال  اللفظ  جمال  والجمال؛  الفّن  في  ذروة  البالغة 

العقول، ولم ي�صتطع اأي �صاعر عربي كبير اأو كاتب اأو اأديب عربي اأن يقول 

اإّنه غنّي عن الرجوع اإلى نهج البالغة. 

ي�صّيع  ولم  ب�صهادته،  بالأم�ص  الكوفة  اأهل  فجع  فقد  حال،  كّل  وعلى 

جثمانه في الكوفة، ولم يجتمع النا�ص حول جثمانه. 

اأو  �صنين  بع�صر  ذلك  بعد  الكوفة  على  الأعداء  ت�صّلط  يرى  كان  ولعّله 

ع�صرين �صنة، فما اّلذي جرى في الكوفة؟ فالذين داروا ببناته في اأ�صواق 

الكوفة، ورفعوا راأ�ص فلذة كبده على روؤو�ص الرماح، ما كانوا يتوّرعون عن 

نب�ص قبره والتنكيل برم�صه؛ ولهذا ال�صبب بقي قبره مخفّيًا ولم يعثر عليه 

.
)1(

اإّل بعد م�صّي مّدة طويلة

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 22/ رم�صان/1420ه ـ ق.  )1(



68
Q الإم��������������������������������ام ع������������ل������������ّي

الإمام علّي Q مظهر العدل الإلهّي	•

اأمير  حياة  في  متمّيزًا  موقعًا  ومفهومها  العدالة  لمفردة  اإّن 

الخ�صال  من  العديد  اجتماع  من  وبالرغم  و�صخ�صّيته.   Q الموؤمنين

فيه Q، اإّل اأّن من اأبرزها � وهي اّلتي لزمته على الدوام � العدالة اّلتي 

اإلى �صعب �صّتى، اجتمعت كّلها في  تنطوي على مفاهيم متعّددة، وتت�صّعب 

وجود اأمير الموؤمنين Q، فهو مظهر العدل الإلهّي.

اهلل  يختار  اأن   � الدين  اأ�صول  من  نعتبره  اّلذي   � العدل  اقت�صى  لقد 

�صبحانه �صخ�صًا كاأمير الموؤمنين Q لإمامة الأّمة وقيادتها؛ وهذا ما 

فعله الباري جّلت قدرته؛ فوجود اأمير الموؤمنينQ و�صخ�صّيته وتربيته 

وعظمته وبالتالي تن�صيبه للخالفة كّلها مظهر للعدل الإلهّي. ولقد تج�ّصدت 

.Q العدالة بمعناها الإن�صانّي باأكمل �صورها في كيانه

•	Q العدالة في بُعدها الفردّي عند الإمام علّي

كان علّي Q يج�ّصد العدالة الإن�صانّية ببعديها الفردّي والجتماعّي؛ 

حيث تجّلت عدالة الإن�صان في حدود حياته الفردّية، وعدالته في م�صمار 

حياة  في   � الجتماعّية  العدالة  عليها  نطلق  اّلتي  تلك   � وال�صلطة  الحكم 

اأمير الموؤمنين Q، وعلينا اأن نعرف ذلك بنّية تطبيقه عملّيًا، ل �صّيما 

بالن�صبة لأولئك الذين يتحّملون الم�صوؤولّيات في المجتمع، ويتبّووؤون موقعًا 

�صخ�صّية  في  درجاتها  باأعلى  الفردّية  العدالة  تمّثلت  فلقد  الحكومة،  في 

اأمير الموؤمنين Q، وذاك هو ما نعّبر عنه بالتقوى، تلك التقوى اّلتي 
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لبيت  توزيعه  وفي  والع�صكرّي  ال�صيا�صّي  عمله  في  يج�ّصدها   Q كان 

المال، وفي ق�صائه وجميع �صوؤونه؛ فالعدالة الفردّية والذاتّية للمرء تمّثل 

في واقع الأمر �صندًا للعدالة الجتماعّية و�صاحبة التاأثير في العدالة على 

�صعيد الحياة الجتماعّية.

لي�ص بمقدور من يفتقد للتقوى في ذاته وفي عمله، وهو رهين اأهوائه 

النف�صّية واأ�صير لل�صيطان، الّدعاء بقدرته على تطبيق العدالة في المجتمع، 

فذلك محال؛ فمن اأراد اأن يكون م�صدر اإ�صعاع للعدالة في حياة الأّمة، فال 

بّد له � والحال هذه � اأن يلتزم التقوى على �صعيد نف�صه اأّوًل؛ تلك التقوى 

دون  للحيلولة  المراقبة  تعني  واّلتي  الخطبة،  م�صتهّل  في  لها  اأ�صرت  اّلتي 

الوقوع في الخطاأ. 

المع�صوم  لغير  مفّر  كاّل، فال  لن يخطئ،  الإن�صان  اأّن  يعني  ل  وهذا 

من ارتكاب الخطاأ، وما هذه المراقبة اإّل �صراط م�صتقيم، و�صبيل للنجاة 

تنت�صل الإن�صان من الغرق وتمنحه القّوة. واّلذي ل يمار�ص الرقابة على 

نف�صه ويعاني من فقدان العدالة والتقوى على �صعيد القول والفعل وحياته 

في  الجتماعّية  للعدالة  م�صدرًا  يكون  اأن  على  له  قدرة  ل  ال�صخ�صّية 

اأو�صاط المجتمع.

يمار�صون  اّلذين  لكّل  الخالد  در�صه   Qالموؤمنين اأمير  اأعطى  لقد 

دورًا على ال�صعيد ال�صيا�صّي لمجتمعاتهم، حيث يقول Q: »َمْن َن�َسَب 

 ِبَتْعِليِم َنْف�ِسِه َقْبَل َتْعِليِم َغْيِرِه، َوْلَيُكْن 
َ
ْن َيْبَداأ

َ
َنْف�َسُه ِللنَّا�ِس اإَِماماً َفَعلَْيِه اأ
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، اإذ باإمكان الل�صان النطق بكثير من 
)1(

َتاأِْديُبُه ِب�ِسيَرِتِه َقْبَل َتاأِْديِبِه ِبِل�َساِنِه«

الأ�صياء، اأّما ما ياأخذ ِبَيِد الإن�صانّية ل�صلوك �صراط اهلل فهو �صيرة واأفعال 

المجتمع  م�صتوى  على  �صواء  للنا�ص،  اإمامًا  ليكون  الختيار  عليه  يقع  من 

َحقُّ 
َ
ُبَها اأ دِّ اأم اأدنى م�صتوى من ذلك. ثّم يقول Q: »َوُمَعلُِّم َنْف�ِسِه َوُموؤَ

.
)2(

ِبِهْم« ِبالإْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّا�ِس َوُموؤَدِّ

هذا هو منطق اأمير الموؤمنين Q ودر�صه؛ فالحكومة لي�صت ممار�صة 

لل�صلطة وح�صب، بل هي نفوذ في القلوب وا�صتقرار في العقول، فمن كان في 

هذا الموقع اأو و�صع نف�صه فيه عليه بادئ ذي بدء اأن ينهمك دومًا بتهذيب 

نف�صه واإر�صادها ومحا�صبتها ووعظها.

يتمّتع  لمن   Q الموؤمنين  اأمير  ذكرها  اّلتي  الموا�صفات  من 

ما  � وهذا  �صوؤونهم  م�صوؤولّية قطاع من  توّلي  اأو  النا�ص،  لإمارة  بالأهلّية 

يبتدئ من زعامة البلد وي�صري اإلى ما هو اأدنى من الدوائر والموؤ�ّص�صات، 

الجهاز  هذا  دوائر  من  لدائرة  المت�صّدي  اأو  القا�صي  على  ي�صدق  كما 

 :Q قوله  في  نجده  به،  وقادته  ولته  يو�صي   Q وكان   � الو�صيع 

. من 
)3(

ُف اْلَحقَّ َوَيْعَمُل ِبِه« َل َعْدِلِه َنْفُي اْلَهَوى َعْن َنْف�ِسِه، َي�سِ وَّ
َ
»َفَكاَن اأ

هنا ياأتي التالزم بين ال�صلطة والأخالق في الإ�صالم، فال�صلطة اإّنما هي 

ظالمة غا�صبة اإذا ما خلت من الأخالق.

نهج البالغة، الحكمة: 68.  )1(

.k .م  )2(

نهج البالغة، الخطبة: 86.  )3(
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•	Q العدالة في بُعدها الجتماعّي عند الإمام علّي

ما تطّرقت اإليه كان حول العدالة في اإطار ال�صوؤون ال�صخ�صّية لعلّي بن 

.Q اأبي طالب

اأما عدالته Q على �صعيد المجتمع، اأي تطبيقه  للعدالة الجتماعّية، 

حكومته  كانت  اإذ  الكاملة؛  الإ�صالم  و�صفة  يمّثل   Q الموؤمنين  فاأمير 

99.99%؛ فلم يخرج ما كان ي�صدر عن  اأو   %99 100% ولي�صت  اإ�صالمّية 

قرار  اأو  تحّرك  من  و�صلطته  �صالحياته  وحدود   Q الموؤمنين  اأمير 

بع�ص  في  ح�صل  وربما  المطلقة،  العدالة  اإّنه  اأي  الإ�صالمّية؛  �صبغته  عن 

الوليات التابعة لحكومة اأمير الموؤمنين Q اأن مور�صت اأعمال تتنافى 

مع العدالة، َبْيَد اأّنه Q كم�صوؤول كان ي�صعر بتكليفه عندما يواجه مثل 

هذه الممار�صات، فكانت كتبه وتحذيراته وخطبه وحروبه كّلها ت�صّب في 

مجرى تطبيق هذه العدالة.

هذا هو تكليفنا، ول اأريد اأن يتبادر اإلى الأذهان الوهم باإمكانّية اأن 

 ،Q ي�صل اأمثالنا اأو َمن هم اأف�صل مّنا اإلى م�صتوى اأمير الموؤمنين

كاّل فهوQ المثل الأعلى والأنموذج الأ�صيل، فهو اإّنما ُيعّد اأنموذجًا 

من اأجل اأن يتحّرك الجميع باّتجاهه، واإّل فاإّنه Q ل يرتقي اإليه 

الت�صبيه اأو مقارنة اأحد به؛ فاأولئك العظام الذين اجتباهم اهلل تعالى 

 ،R ومنحهم الع�صمة، �صواء كانوا من الأنبياء اأم الأئّمة الأطهار

ي�صتطيع  مّمن  ولي�صوا  والملكوت،  الُملك  �صماء  في  تتالألأ  نجوم  هم 



72
Q الإم��������������������������������ام ع������������ل������������ّي

اأمثالنا � بما هم عليه من قدرات دانية وقابلّيات متوا�صعة � م�صاهاتهم 

اأو الو�صول اإليهم؛ اإّنهم الهداة، والإن�صان اإّنما يتلّم�ص طريقه بوا�صطة 

.
)1(

النجوم

•	Qالخ�صائ�ص وال�صفات الظاهرّية ل�صخ�صّية الإمام علي

 Q لو �صئنا الكتفاء باإيراد ب�صعة جمل بحّق �صخ�صّية اأمير الموؤمنين

ال�صتثنائّية  التاريخّية  ال�صخ�صّية  هذه  عن  التفا�صيل  ذكر  عن  واأعر�صنا 

 Q العظيمة �  وهي تفا�صيل ل ت�صتوفيها الكتب � لقلنا: اإّن اأمير الموؤمنين

ال�صيعة  بين  لي�ص  وبالأم�ص،  اليوم  المحبوبة  ال�صخ�صّيات  عداد  في  يدخل 

فح�صب واإّنما بين الم�صلمين كاّفة، بل وبين اأحرار العالم قاطبة حّتى من 

غير الم�صلمين، وقّلما تجد �صخ�صّية كبرى حّتى بين الأنبياء R الإلهّيين 

حظيت � حّتى بين غير اأتباعها ومريديها � بمثل ما حظيت به �صخ�صّية اأمير 

الموؤمنين Q من الثناء والتمجيد.

ذو   Q فهو  واإّل  قا�صرة،  وروؤيتنا  �صئيلة  معرفتنا  اأّن  في  �صّك  ل 

�صخ�صّية معنوّية خارقة.

الوجه  على  �صخ�صّيته  اأبعاد  كّل  ا�صتكناه  على  قادرين  غير  ونحن 

يتع�ّصر  وهي جوانب  منها،  والإلهّية  المعنوّية  الجوانب  ة  وخا�صّ ال�صحيح، 

فهمها حّتى على الكثير من اأولياء اهلل. 

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 20/ ذي الحجة/ 1421ه.ق.  )1(
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َبْيَد اأّن الأبعاد الظاهرّية ل�صخ�صّيته كان لها من الجاذبّية والروعة ما 

والأبعاد  الق�صايا  الإعجاب والحّب، حّتى لدى من ل يفهمون  تنال  جعلها 

المعنوّية لل�صخ�صّيات الإن�صانّية واأولياء اهلل.

�صواء في  اأدوار حياته؛  يّت�صف في مختلف   Q الموؤمنين  اأمير  كان 

مقتبل �صبابه؛ اأي في اأوائل بعثة الر�صول الكريمP، اأم في عنفوان �صبابه؛ 

� وكان حينها �صابًا في  اإلى المدينة  اأي في الفترة اّلتي وقعت فيها الهجرة 

الع�صرين ونّيف من العمر � اأم في مرحلة ما بعد رحلة الر�صولP؛ حينما 

واجه تلك البتالءات والمحن الع�صيرة، اأم في ال�صنوات الأخيرة من حياته، 

اأي في ال�صنوات الخم�ص الأخيرة من عمره حين اأخذ بزمام الخالفة وت�صّدى 

للم�صوؤولّية، كان طوال هذه الخم�صين �صنة تقريبًا، يّت�صف بخ�صائ�ص بارزة 

ة ال�صباب � ا�صتقاء الدرو�ص منها. يمكن للجميع � وخا�صّ

غالبًا ما تحمل ال�صخ�صّيات التاريخّية العظمى بع�ص الخ�صائ�ص منذ 

�صبابها، بل منذ �صباها، اأو اأّنها تخلق تلك الخ�صائ�ص في ذاتها. 

اإّن بروز النا�ص الكبار والمرموقين يقوم عادة على جهود طويلة المدى، 

 .Q وهذا ما نراه في حياة اأمير الموؤمنين

فاأنا األحظ من خالل ا�صت�صراف الم�صار العاّم لحياته المليئة بالمنعطفات 

اأّنه كان يتحّلى منذ مطلع �صبابه، وحّتى �صهادته، ب�صفتين، هما: الب�صيرة 

وال�صبر )اليقظة والثبات(، فهو لم يقع ول حّتى لحظة واحدة فري�صة للغفلة، 

و�صوء الفهم والنحراف الفكرّي، اأو الخطاأ في فهم الحقائق. 
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فمنذ اأن خفقت راية الإ�صالم ِبَيد الر�صولP انطالقًا من غار حراء 

مب�ّصرًا  و�صدح  اهلل«،  اإّل  اإله  »ل  كلمة  ل�صانه  على  وجرت  النور،  جبل  في 

هذه  ت�صخي�ص   Q طالب  اأبي  بن  علّي  ا�صتطاع  والر�صالة،  بالنبّوة 

اءة وثبت على موقفه ذاك واأِلَف كّل ما نجم عن ذلك الموقف  الحقيقة الو�صّ

من م�صاكل و�صعوبات؛ فاإن َتَطّلب جهدًا، بذل له جهده، واإن َتَطّلب حربًا 

الإخال�ص  طبق  على  روحه  و�صع  ت�صحية،  ا�صتلزم  واإن  اأجله،  من  حارب 

ونزل اإلى الميدان، واإذا ا�صتدعى عماًل �صيا�صّيًا ون�صاطًا اإدارّيًا وحكومّيًا، 

اأّداه خير اأداء. 

ولم يكن في معزل عن الوعي والب�صيرة حّتى لحظة واحدة.

هذا  على  وثبت  تم�ّصك  فقد  والثبات؛  ال�سبر  هي  الثانية  ال�سفة 

ال�صراط الم�صتقيم. 

وعدم  الكلل،  يعرف  ل  اّلذي  والجهد  والثبات  ال�صبر  اأّن  في  �صّك  ول 

مطاوعة الأهواء النف�صّية اّلتي تميل بالمرء اإلى التكا�صل وترك العمل، ُتعّد 

�صفات بالغة الأهمّية.

اأجل، اإّن ع�صمة اأمير الموؤمنينQ غير قابلة للتقليد، و�صخ�صّيته ل 

يمكن اأن تقارن بها �صخ�صّية اأخرى. 

وكّل �صخ�صّية عرفناها في بيئتنا، اأو في تاريخنا، اإذا اأريد مقارنتها 

ل  اإذ   � بال�صم�ص  ذّرة  كمقارنة  تكون   Q الموؤمنين  اأمير  ب�صخ�صّية 

اأمير  في  كانتا  اللتين  ال�صفتين  هاتين  اأّن  َبْيَد   � بينهما  للمقارنة  وجه 
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الموؤمنينQ يمكن تقليدهما والحتذاء بهما. 

فال يمكن لقائل اأن يقول: اإّن اأمير الموؤمنينQ كان يحمل �صفتي 

ال�صبر والب�صيرة انطالقًا من كونه اأمير الموؤمنين. 

فعلى الجميع ال�صعي لكت�صاب هاتين ال�صفتين والتقّرب بهما � كّل ح�صب 

.
)1(
Qهّمته وكفاءته � من اأمير الموؤمنين

•	Q العنا�صر الّتي اجتمعت في �صخ�صّية الإمام علّي

�صخ�صّيته  اأّن  هو:  الفّذ  الرجل  هذا  عن  به  التحّدث  اأريد  ما  اإّن 

وحياته و�صهادته التاأمت فيها ثالثة عنا�صر، تبدو غير من�صجمة تمامًا 

مع بع�صها على الظاهر؛ وتلك العنا�صر الثالثة هي عبارة عن: القّوة، 

والمظلومّية، والنت�صار.

فقّوته تكمن في اإرادته ال�صلبة وعزمه الرا�صخ، وفي ت�صيير دّفة ال�صوؤون 

المفاهيم  اأ�صمى  نحو  العقول  هداية  وفي  المواقف،  اأعقد  في  الع�صكرّية 

مالك  قبيل  من  كبرى  �صخ�صّيات  واإعداد  وتربية  والإن�صانّية،  الإ�صالمّية 

الأ�صتر وعّمار وابن عبا�ص ومحّمد بن اأبي بكر وغيرهم، و�صّق م�صار ممّيز 

في تاريخ الإن�صانّية. 

الفكر  واقتداره في ميادين  المنطقّي،  اقتداره  قّوته في  ويتمّثل مظهر 

وال�صيا�صة، وفي اقتدار حكومته و�صّدة �صاعده.

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 13/ رجب/ 1419 ه.ق.  )1(
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لي�ص ثّمة �صعف في �صخ�صّية اأمير الموؤمنين Q، في اأّي جانب من 

جوانبها، اإّل اأّنه في الوقت ذاته من اأبرز ال�صخ�صّيات المظلومة في التاريخ، 

وقد كانت مظلومّيته في كّل جوانب حياته؛ لقد ُظلم في اأيام �صبابه، حيث 

تعّر�ص للظلم حينذاك من بعد وفاة الر�صول P، وُظلم في �صنوات كهولته 

ُي�صّب على  وفي عهد خالفته وا�صت�صهد مظلومًا، وظل من بعد ا�صت�صهاده 

المنابر على مدى �صنوات طوال، وُتن�صب اإليه �صّتى الأكاذيب.

لدينا في تاريخنا الإ�صالمّي �صخ�صيتان اأطلقت عليهما �صفة ثار اهلل. 

نحن ل توجد لدينا في اللغة الفار�صّية كلمة معادلة تمامًا لكلمة »الثاأر« 

في اللغة العربّية؛ فعندما ُيقتل �صخ�ص ظلمًا فاأ�صرته هي ولّي دمه، وهذا 

هو ما ي�صّمى بالثاأر، ولأ�صرته حّق المطالبة بثاأره. 

اأّما ما ي�صّمى بثار اهلل فهو تعبير قا�صر وناق�ص لكلمة الثاأر، ول يو�صل 

المعنى المطلوب. 

حّق  فلها  ثاأر،  ما  لأ�صرة  كان  فاإذا  بالدم؛  المطالبة  حّق  معناه  فالثاأر 

المطالبة به.

وهو  اهلل،  دمهما  ولّي  �صخ�صّيتين،  ا�صما  الإ�صالمّي  التاريخ  في  وورد 

اّلذي يطلب بثاأرهما؛ اأحدهما الإمام الح�صين Q، والآخر هو اأبوه اأمير 

الموؤمنينQ: »يا ثار اهلل وابن ثاره«، اأي اأّن الطالب بدم اأبيه هو اهلل 

تعالى اأي�صًا.

اأّما العن�سر الثالث اّلذي طبع حياته Q فهو الن�سر؛ حيث تغّلب 



77
Q ق�����دوت�����ن�����ا الإم��������������ام ع�����ل�����ّي

ت�صتطع  ولم  عليه؛  فر�صت  اّلتي  الع�صيبة  التجارب  على جميع  حياته  في 

جميع الجبهات اّلتي فتحها �صّده اأعداوؤه اأن تنال منه، واإّنما تقهقرت كّلها 

اأمامه. 

بعد  يومًا  وتتفتح  تتجّلى  النا�صعة  حقيقته  اأخذت  ا�صت�صهاده  بعد  ومن 

اآخر اأكثر مّما كانت عليه حّتى في اأيام حياته. 

ففي عالم اليوم، لي�ص العالم الإ�صالمّي وحده واإّنما العالم كّله، هناك 

اأبي  بن  بعلّي  يوؤمنون  اأّنهم  اإّل  بالإ�صالم،  يوؤمنون حّتى  ل  كثيرون  اأنا�ص 

طالب Q ك�صخ�صّية تاريخّية لمعة. 

وهذا هو جالء ذلك الجوهر الوّهاج، وكاأّن اهلل يكافئه على ما َلحق به 

من ُظلم. 

فال بّد من اأّن لتلك المظلومّية، ولذلك الكبت وال�صغط والتعتيم على 

�صوء ال�صم�ص، وتلك التهم ال�صنيعة، وما واجهها به من �صبر، ثوابًا عند 

اهلل، وثوابها هو اأّنك ل تجد على مدى التاريخ �صخ�صّية على هذه الدرجة 

من الإ�صراق ونالت كّل هذا الإجماع في القبول. 

 ،Q ّلفَت � حّتى اليوم � بحّق اأمير الموؤمنين
ُ
ولعّل اأف�صل الكتب اّلتي اأ

كان اأكثرها ولهًا وحّبًا هي تلك اّلتي كتبها اأ�صخا�ص غير م�صلمين. 

حول  كتبوا  م�صيحيين  كّتاب  ثالثة  باأ�صماء  حاليًا  ذاكرتي  وتحتفظ 

ن�صاأ منذ  الحّب  بالثناء حقًا؛ وهذا  كتبًا جديرة   Q الموؤمنين  اأمير 

الإ�صاءة  الجميع على  تكالب  ا�صت�صهاده، حيث  بعد  اأي من  الأّول،  اليوم 
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اإليه والنتقا�ص منه، من الطغمة اّلتي كانت تحكم ال�صام وَمْن كان يدور 

في فلكها، ومّمن امتالأ غيظًا من �صيف اأمير الموؤمنين Q ومن عدل 

 .Q اأمير الموؤمنين

اأذكر ها هنا  واأنا  الوقت،  اّت�صحت منذ ذلك  الق�صّية قد  فكانت هذه 

مثاًل واحدًا على ذلك:

اأمير  من  الزبير  بن  عروة  بن  اهلل  عبد  ابن  يوم  ذات  انتق�ص 

الموؤمنينQ، اأمام اأبيه عبد اهلل بن عروة بن الزبير. 

وكان اآل الزبير كّلهم �صد علّي Q، اإّل واحدًا منهم وهو م�صعب بن 

الزبير اّلذي كان رجاًل �صجاعًا كريمًا، وهو اّلذي دخل لحقًا في �صراع مع 

المختار الثقفي في الكوفة، ومن بعده مع عبد الملك بن مروان، وهو زوج 

 .Qصكينة؛ اأي اإّنه اأّول �صهر للح�صين�

اأبًا   Qالموؤمنين لأمير  كّلهم خ�صومًا   � با�صتثنائه   � الزبير  اآل  كان 

عن جّد. 

وهذا ما يدركه الإن�صان من خالل درا�صته للتاريخ. 

وبعدما �صمع عبد اهلل ذلك النتقا�ص على ل�صان ابنه قال جملة لي�صت 

حيادّية كثيرًا، اإّل اأّنها تنطوي على نقطة مهّمة، وهي: »واهلل يا ُبنّي، ما بنى 

النا�س �سيئاً قّط اإّل هّدمه الدين، ول بنى الدين �سيئاً فا�ستطاعت الدنيا 

القائم   Q الموؤمنين  اأمير  اإّنهم يحاولون عبثًا هدم ا�صم  اأي  هدمه«. 

بنو  كيف  تظهر   علّي  اإلى  تَر   »األم  والإيمان،  الدين  اأ�صا�ص  على  ا�صمه 
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مروان من عيبه وذّمه، واهلل لكاأّنهم ياأخذون بنا�سيته رفعاً اإلى ال�سماء. 

وترى ما يندبون به موتاهم من التاأبين والمديح، واهلل لكاأّنما يك�سفون 

.
)1(

به عن الجيف«

اأمير  �صهادة  من  �صنة  ثالثين  حوالي  بعد  قيلت  الكلمة  هذه  لعّل 

الموؤمنين Q، اأي اإّن اأمير الموؤمنين Q وعلى الرغم من فداحة 

الظلم اّلذي نزل به، اأ�صحى هو المنت�صر في حياته، وفي التاريخ، وفي 

ذاكرة الإن�صانّية.

البيان والتبيين، الجاحظ، ج2، �ص 173.  )1(
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اإّن ق�صّية قّوة اأمير الموؤمنين Q اإلى جانب مظلومّيته اّلتي انتهت اإلى 

هذا الحال يمكن تلخي�صها في ما يلي: لقد ا�صطّفت �صّد علّي Q في اأيام 

حكومته اّلتي ا�صتمرت اأقّل من خم�ص �صنوات، ثالثة تيارات هي: القا�صطون، 

والناكثون، والمارقون؛ اإذ ينقل عنه ال�صّنة وال�صيعة اأّنه قال: »اأمرت اأن اأقاتل 

. وهذه الت�صمية هو اّلذي اأطلقها على 
)1(

الناكثين والقا�سطين والمارقين«

تلك الفئات الثالث؛ فالقا�صطون بمعنى الظالمين؛ لأّن الفعل ق�صط حينما 

ياأتي مجّردًا: َق�َصَط يق�ِصط، بمعنى جار يجور، وظلم يظلم. 

وحينما ياأتي على �صيغة الثالثي المزيد على وزن اأفعل: اأق�صط ُيق�صط، 

فمعناه العدل والإن�صاف. 

وعلى هذا، اإذا ا�صتعملت كلمة الق�صط على وزن اأفعل، تعني العدل، واإذا 

جاءت على �صيغة َق�َصَط يق�ِصط فهي على ال�صّد من ذلك؛ اأي بمعنى الظلم 

والجور. فهو Q �صّماهم الظالمين. 

من هم اأولئك القا�صطون؟	•

ة، ولم تكن  القا�صطون فئة دخلت الإ�صالم ظاهرّيًا لم�صالحها الخا�صّ

دعائم الإ�صالم، القا�صي النعمان المغربي، ج  1، �ص 388، ف�صل ذكر قتال اأهل البغي.  )1(

Q أهل البغي في زمن اإلمام علّي
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تعترف بالحكومة العلوّية اأ�صا�صًا، ولم ُتجِد نفعًا كّل الأ�صاليب اّلتي انتهجها 

معها اأمير الموؤمنين Q، والتّفت تلك الفئة حول محور بني اأمّية اّلذي 

كان معاوية بن اأبي �صفيان � والي ال�صام اآنذاك � اأبرز �صخ�صّية فيه، ثم ياأتي 

من بعده مروان بن الحكم والوليد بن عقبة. 

اأمير  مع  والّتفاق  التفاهم  رف�صت  جبهة  المحور  هذا  �صّكل 

 .Q الموؤمنين

اأ�صاروا على  بن عبا�ص وغيرهما  �صعبة وعبد اهلل  بن  المغيرة  اأّن  ومع 

منا�صبهم  في  عليهم  بالإبقاء  حكومته  اأّول  منذ   Q الموؤمنين  اأمير 

لبع�ص الوقت، غير اأّنه اأبى عليهم ذلك، فذهبت بهم الأوهام اإلى اأّنه لم 

يح�صن اتخاذ الموقف ال�صيا�صّي المنا�صب. 

الالحقة؛  الأحداث  برهنت  كما  غفلة  في  كانوا  الذين  هم  ولكّنهم 

اّلتي  الأ�صاليب  كّل  رغم   Q الموؤمنين  اأمير  مع  ياأتلف  لم  معاوية  لأّن 

اتبعها Q لأجل هذه الغاية. 

ولم يكن ذلك النهج مّما ترت�صيه حكومة كالحكومة العلوّية، على الرغم 

من تحّمل ال�صابقين لبع�ص هوؤلء.

كانت قد م�صت اأقّل من ثالثين �صنة منذ اأن اأ�صلم معاوية اإلى اأن هبَّ 

.Q لمحاربة اأمير الموؤمنين

نفوذهم  وب�صطوا  طويلة،  �صنوات  ال�صام  حكموا  قد  واأذنابه  هو  وكان 

فيها، واأ�ّص�صوا لهم قاعدة وا�صعة هناك. 
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كان  اّلتي  الأولى  الأيام  في  عليه  كانت  كما  اآنذاك  الأحوال  تكن  ولم 

بالإمكان اأن يقال لهم فيها � اإذا ما اأظهروا الخالف � اإّنكم دخلتم الإ�صالم 

تّوًا، ول يحّق لكم الخالف. 

فهم كانوا قد ثّبتوا لهم قدمًا عند ذاك.

اإذًا كان هذا التيار يرف�ص الحكومة العلوّية جملة وتف�صياًل، ويرنو اإلى 

نمط اآخر من الحكم يكون زمامه بيده، وهو ما ثبت عنهم فيما بعد وذاق 

العالم الإ�صالمّي مرارة حكمهم. 

 Q فهذا معاوية نف�صه، اّلذي كان في عهد �صراعه مع اأمير الموؤمنين

ُيظهر الوّد والمحّبة لبع�ص ال�صحابة، اأبدت حكومته فيما بعد اأ�صلوبًا في 

غاية العنف وال�صّدة حّتى انتهى بها الحال اإلى عهد يزيد وواقعة كربالء، 

ومن بعده اإلى زمن مروان وعبد الملك والحّجاج بن يو�صف الثقفي ويو�صف 

بن عمر الثقفي اّلذين يعّدون من جملة نتائج تلك الحكومة. 

ومعنى هذا اأّن الحكومات اّلتي يهتّز التاريخ لذكر جرائمها � كحكومة 

وحارب  اأ�ص�صها  اأر�صى  اّلذي  هو  معاوية  كان   � المثال  �صبيل  على  الحّجاج 

اأمير الموؤمنين Q من اأجلها. 

فقد كانت غايتهم معروفة منذ البداية، اإذ اإّنهم كانوا يبتغون حكومة 

دنيوّية مح�صة تدور في فلك ذواتهم وم�صالحهم الذاتّية؛ وهي المظاهر 

اّلتي �صاهدها الجميع في حكومة بني اأمّية. 

واأنا طبعًا ل اأريد الدخول هنا في اأي بحث عقائدّي اأو كالمّي. 

Q التيارات ال�صاّلة يف زمن الإمام علّي
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والأمور اّلتي اأعر�صها هنا من �صلب التاريخ، ولي�ص تاريخ ال�صيعة طبعًا، 

 وما �صابه ذلك. 
)2(

 و »ابن قتيبة«
)1(

واإّنما تاريخ »ابن الأثير«

وهي ن�صو�ص مدّونة ومحفوظة، وتدخل في عداد الحقائق الم�صّلم بها، 

ولي�ص في اإطار الختالفات الفكرّية بين ال�صيعة وال�صّنة.

الجبهة الثانية اّلتي حاربت اأمير الموؤمنين Q هي جبهة الناكثين، 

والناكث هو: الناق�ص، والمراد به هنا: ناق�ص البيعة. 

نق�صت  اأّنها  اإّل  البداية  في   Q الموؤمنين  اأمير  بايعت  الفئة  وهذه 

البيعة فيما بعد. 

م�صلمين   � الأولى  الفئة  من  العك�ص  على   � الفئة  هذه  اأفراد  وكان 

ملتزمين، وفي الخندق الموالي، اإّل اأّن ولءهم واعترافهم بحكومة علّي 

ة مقبولة فيها، والت�صاور  بن اأبي طالب Q كان منوطًا باإعطائهم ح�صّ

معهم ومنحهم المنا�صب والم�صوؤولّيات الحكومّية، مع عدم التعّر�ص ِلما 

في اأيديهم من ثروات، وعدم ال�صوؤال عن م�صادرها. 

اإذًا كانت هذه الفئة ترت�صي حكم اأمير الموؤمنين Q، ولكن ب�صرط 

هذه  لك  اأين  من  لأحدهم  ُيقال  ل  واأن  الأمور،  هذه  بمثل  الم�صا�ص  عدم 

اأكثرهم  بايع  ال�صبب  ولهذا  ذلك؛  اإلى  وما  عليها؟  ح�صلت  وكيف  الثروة؟ 

عز الدين اأبو الح�ص���ن علّي بن محمد بن عبد الكريم الجزري )555 ـ630 ه( المعروف بابن الأثير الجزري، موؤرخ   )1(

اإ�ص���المّي كبير، له التاأليفات القيمة؛ الكامل في التاريخ، وهو في التاريخ العاّم. التاريخ الباهر في الدولة الأتابكّية. 

اأ�صد الغابة في معرفة ال�صحابة. اللباب في تهذيب الأن�صاب.

اأبو محمد عبد اهلل بن م�ص���لم بن قتيبة الدينوري )213 ـ 276 ه/828 ـ 899 م( اأديب فقيه محدث موؤّرخ. له العديد   )2(

من الم�صّنفات اأ�صهرها عيون الأخبار، واأدب الكاتب وغيرها.
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منذ البداية، في حين اأّن بع�صهم الآخر لم يبايع؛ ف�صعد بن اأبي وّقا�ص لم 

بايعوا  وغيرهم  ال�صحابة  واأكابر  والزبير  اأّن طلحة  اإّل  البداية،  منذ  يبايع 

اأمير الموؤمنين Q واأ�صلموا له القياد، َبْيَد اأّنهم اأدركوا بعد م�صي ثالثة 

اأو اأربعة اأ�صهر عدم اإمكانّية الن�صجام مع هذه الحكومة، اّلتي ل تفّرق في 

تعاملها بين القريب والبعيد، ول ترى لذاتها ول لأفراد اأ�صرها اأي امتياز، ول 

تقّر باأّي امتياز لل�صابقين في الإ�صالم � واإن كان اأمير الموؤمنين Q نف�صه 

اأّولهم اإ�صالمًا � ول تحابي اأحدًا في تطبيق الأحكام الإلهّية؛ ولهذه الأ�صباب 

الجمل  معركة  وقوع  في  وت�صّببوا  الحكومة،  هذه  لمعار�صة  اأنف�صهم  جّندوا 

اّلتي كانت فتنة حّقًا، وا�صطحبوا معهم اأّم الموؤمنين، وقتل في هذه المعركة 

 Q عدد كبير من الم�صلمين، وانتهت المعركة بانت�صار اأمير الموؤمنين

فاأعاد الأمور اإلى ن�صابها. 

وهذه هي الجبهة الثانية اّلتي �صغلت اأمير الموؤمنين Q ردحًا من 

الزمن.

الخارج  بمعنى:  والمارق  المارقين،  جبهة  فكانت  الثالثة  الجبهة  اأما 

والهارب؛ وقيل اإّنهم �صموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج ال�صهم 

من القو�ص. 

وكانت هذه الفئة متم�ّصكة بظواهر الدين، ويكثرون من التبّجح با�صم 

الدين. 

اأ�صا�ص َفهم  اأ�ص�صهم الفكرّية على  وهوؤلء هم الخوارج، اّلذين و�صعوا 

Q التيارات ال�صاّلة يف زمن الإمام علّي
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مغلوط للدين � وهي ظاهرة خطيرة طبعًا � ولم ياأخذوا الدين عن الإمام 

علّي بن اأبي طالب Q اّلذي كان مف�ّصرًا للقراآن وعالمًا بالكتاب. 

اأّما تكّتلهم اأو ما ي�صّمى بال�صطالح المعا�صر »تحّزبهم« فكان ي�صتلزم 

�صيا�صة معّينة، وكانت هذه ال�صيا�صة ُتوّجه من مكان اآخر. 

وال�صمة البارزة اّلتي كانت تمّيز اأع�صاء هذه الفئة هي اأّنك ل تكاد تتلّفظ 

ما  كثيرًا  وكانوا  القراآن،  من  باآية  الإتيان  اإلى  اأحدهم  ي�صارع  حّتى  بكلمة 

يقروؤون اأثناء �صالة الجماعة لأمير الموؤمنين Q اآيات معّر�صين به، اأو 

يقومون عند منبره ويقروؤون اآية فيها تعري�ص يق�صدونه به، وكان �صعارهم 

»ل حكم اإّل هلل«، بمعنى اأّننا ل نعترف بحكومتك، ونحن اأتباع حكومة اهلل!

تنظيمها  كان  ال�صاكلة،  هذه  على  اأمرها  ظاهر  كان  اّلتي  الفئة،  هذه 

القا�صطين  كبار  وتوجيهات  لآراء  وفقًا  يجري  ال�صيا�صّي  واتجاهها 

وال�صخ�صّيات البارزة في حكومة ال�صام � اأي عمرو بن العا�ص ومعاوية � اإذ 

كانت لهذه الفئة عالقات باأولئك الأ�صخا�ص؛ فالأ�صعث بن قي�ص، كما ت�صير 

الكثير من القرائن كان رجاًل غير نزيه. 

واّتبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من الب�صطاء فكرّيًا. 

اإذًا الفئة الثالثة اّلتي جابهت اأمير الموؤمنين Q � وانت�صر عليها طبعًا � 

هي فئة المارقين اّلتي وّجه لها �صربة قا�صمة في معركة النهروان. ولكن كان 

لهم وجود في المجتمع، وفي ختام المطاف كان ا�صت�صهاده على اأيديهم.

وقد اأ�صرت في خطبة �صابقًا اإلى اأّنه ينبغي اأن ل ُي�صتبه في فهم الخوارج، 
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المتن�ّصك  ولكن  الجامد؛  والتن�ّصك  بالتحّجر  الخوارج  فهنالك من ي�صف 

ي�صدق  ل  المعنى  وهذا  ودعائه،  �صالته  على  والنطواء  بالعزلة  يّت�صف 

على الخوارج؛ لأّن الخوارج عنا�صر متمّردة تثير الأزمات، ولها وجود فاعل 

في ال�صاحة، وت�صّن حربًا �صّد الإمام علّي Q، ولكن اأ�صا�صها مغلوط، 

وحربها خاطئة، واأ�صاليبها مرفو�صة، وغايتها باطلة.

.Q هذه هي الفئات الثالث اّلتي جابهت اأمير الموؤمنين

وبين  حكومته،  عهد  في   Q الموؤمنين  اأمير  بين  الأ�صا�ص  الفارق 

ر�صول اهللP في اأّيام حياته وعهد حكومته هو اأّن الخنادق كانت في عهد 

الر�صولP ممّيزة ومف�صولة تمامًا؛ خندق الإيمان، وخندق الكفر. 

وتحّذر  اإليهم  ت�صير  القراآنية  الآيات  كانت  ما  فكثيرًا  المنافقون  اأّما 

منهم، وتقّوي �صفوف الموؤمنين في مواجهتهم، وت�صّعف من �صوكتهم. 

اأي اأّن كّل �صيء كان في النظام الإ�صالمّي في عهد الر�صولP وا�صحًا 

على  فطائفة  �صريح؛  ب�صكل  مفروزة  ال�صفوف  وكانت  الو�صوح،  تمام 

الجاهلّية والكفر والطاغوت، واأخرى على الإيمان والإ�صالم والتوحيد. 

اأّن كّل واحدة من هاتين الطائفتين كانت ت�صم �صنوفًا  ومن الطبيعّي 

�صّتى من النا�ص، لكّن ال�صفوف كانت ممّيزة ووا�صحة كّل الو�صوح.

مواجهة الإمام علّي Q للم�صاكل ب�صبر وب�صيرة	•

اأّما في عهد اأمير الموؤمنين Q فكانت الم�صكلة الكبيرة في تداخل 

Q التيارات ال�صاّلة يف زمن الإمام علّي
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ال�صفوف والخنادق؛ وهذا هو ال�صبب اّلذي جعل للفئة الثانية � اأي الناكثين 

� و�صعًا مقبوًل ومبررًا، وكان كّل م�صلم يترّدد كثيرًا في محاربة �صخ�صّيات 

من  وكان   Pالر�صول عّمة  ابن  هو  فالزبير  الزبير؛  اأو  طلحة  اأمثال  من 

الر�صولP كان  بعد عهد  اأنه  اإليه، حّتى  والمقّربة  البارزة  ال�صخ�صّيات 

ولكن   ،Q الموؤمنين  اأمير  عن  دفاعًا  ال�صقيفة  على  اعتر�صوا  مّمن 

الأمور بخواتيمها. ن�صاأل اهلل اأن يجعل عاقبتنا اإلى خير. 

قد يوؤّثر حّب الدنيا ومظاهر الحياة في بع�ص النا�ص اإلى درجة تجعل 

المرء ي�صّك حّتى في الخوا�ّص، فما بالك بالعواّم.

وعلى كّل الأحوال، كانت الظروف اآنذاك ع�صيبة حقًا، ول بّد اأّن النا�ص 

اّلذين �صمدوا مع اأمير الموؤمنين Q وحاربوا اإلى جانبه كانوا على قدر 

كبير من الب�صيرة. 

َيْحِمُل  »َوَل   :Qالموؤمنين اأمير  بقول  مّرات  عّدة  ا�صت�صهدُت  وقد 

 .
)1(

ْبِر« ْهُل اْلَب�َسِر وال�سَّ
َ
هَذا اْلَعلََم اإِلَّ اأ

فالبّد من توّفر الب�صيرة بالدرجة الأولى. 

اأمير  واجهت  اّلتي  الم�صاكل  طبيعة  على  التداخالت  هذه  من  وُي�صتدّل 

الموؤمنينQ، وعلى الأ�صاليب الملتوية اّلتي اّتبعها النا�ص اّلذين حاربوه.

في �صدر الإ�صالم كانت هناك اأفكار خاطئة كثيرة تطرح في ال�صاحة، 

 Pولكن كانت تنزل اآية قراآنية تفّندها ب�صراحة؛ �صواء وقتما كان النبّي

نهج البالغة، الخطبة: 173.  )1(
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�صورة  وهي   � المثال  �صبيل  على   � البقرة  ف�صورة  المدينة؛  في  اأم  مّكة  في 

 Pالر�صول بين  وال�صتباكات  التحّديات  من  ب�صور  حا�صدة  مدنّية، 

وا�صتعر�صت  الجزئّية  التفا�صيل  تناولت  اأنها  حّتى  واليهود؛  والمنافقين 

نف�صّيًا،   Pالر�صول اإيذاء  في  المدينة  يهود  يّتبعها  كان  اّلتي  الأ�صاليب 

 وما �صابه ذلك. 
)1(

ومنها {ڭ ۇ ۇ}

وجاءت اأي�صًا �صورة الأعراف وهي �صورة مكّية زاخرة بمحاربة الخرافات 

مقابل  في  اللحوم،  اأنواع  وتحليل  تحريم  للحديث عن  منها  وُكّر�ص ف�صل 

التحليل والتحريم الزائف اّلذي ا�صطنعه النا�ص لأنف�صهم يومذاك: {ڇ 

 .
)2(

ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ڈ    ڈ}
اأنتم  ا�صطنعتموها  اّلتي  تلك  ولي�صت  الحقيقّية،  المحّرمات  هي  هذه 

لأنف�صكم من اأمثال الَبحيرة وال�صائبة وما �صاكل ذلك. 

وكان القراآن يحارب هذه الأفكار �صراحة. 

تلك  ي�صتغّلون  اأعداوؤه  كان  فقد   ،Qالموؤمنين اأمير  عهد  في  اأما 

 .Qالآيات القراآنّية؛ وهذا ما �صّعب كثيرًا من مهمته

لقد ق�صى اأمير الموؤمنينQ مّدة خالفته الق�صيرة في اأمثال هذه 

الم�صاعب والمع�صالت.

وفي مقابل هوؤلء كانت جبهة علّيQ، وهي جبهة قوّية حّقًا، وفيها 

�صورة البقرة، الآية: 104.  )1(

�صورة الأعراف، الآية: 33.  )2(

Q التيارات ال�صاّلة يف زمن الإمام علّي
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رجال كعّمار ومالك الأ�صتر وعبد اهلل بن عّبا�ص ومحّمد بن اأبي بكر وميثم 

التّمار وحجر بن عدّي، وكانوا رجاًل موؤمنين ذوي ب�صيرة ووعي، وكان لهم 

دور موؤّثر في توعية النا�ص الآخرين. 

كان من جملة المواقف الجميلة في عهد اأمير الموؤمنينQ � وُيعزى 

الوقت  في  اأنها  اإّل  العظماء،  لهوؤلء  الطّيبة  الجهود  اإلى  طبعًا  جمالها 

هو   � وعذاب  عناء  من  جّرائها  من  لحقهم  ما  ب�صبب  مريرة  كانت  ذاته 

م�صيرهم نحو الكوفة والب�صرة من بعد ما هبَّ طلحة والزبير وغيرهما 

وا�صتولوا على الب�صرة واأرادوا الم�صير منها نحو الكوفة، حيث اأر�صل اأمير 

الموؤمنينQ الإمام الح�صنQ وبع�ص هوؤلء الأ�صحاب، وكان لهم 

مع النا�ص في الم�صجد مداولت واأحاديث ومحاججات تعتبر من المواقف 

ال�صبب يالحظ  الإ�صالم؛ ولهذا  تاريخ  العميق في  المغزى  المثيرة وذات 

هذه  �صوب  وّجهت   Qالموؤمنين اأمير  لأعداء  الأ�صا�ص  الهجمات  اأّن 

ال�صخ�صّيات؛ �صّد مالك الأ�صتر، و�صّد عّمار بن يا�صر، و�صّد محّمد بن 

اأبي بكر، و�صّد كّل من وقفوا اإلى جانب اأمير الموؤمنينQ منذ البداية 

واأثبتوا �صالبة اإيمانهم و�صالمة ب�صيرتهم. 

ولم يتوّرع الأعداء عن كيل اأنواع التّهم لهم وال�صعي لغتيالهم؛ ولهذا 

محّمد  وا�صت�صهد  الحرب،  في  عّمار  فا�صت�صهد  �صهداء؛  اأكثرهم  ق�صى 

بن اأبي بكر بتحايل اأهل ال�صام، وكذا ا�صت�صهد مالك الأ�صتر بحيلة من 

اأهل ال�صام. 
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وبقي بع�صهم الآخر اإلى اأن ا�صت�صهدوا على نحو قا�ص وفجيع.

وفي  حياته  في   Qالموؤمنين اأمير  عا�صها  اّلتي  الظروف  هي  هذه 

عهد حكومته. 

ولو اأردنا الخروج بنتيجة ملّخ�صة عنها لقلنا: اإّنها كانت حكومة قوّية، 

ولكّنها في الوقت ذاته مظلومة ومنت�صرة. 

بعد  من  وا�صتطاع  حياته،  اأّيام  في  اأعدائه  قهر  ا�صتطاع  اأّنه  بمعنى 

ا�صت�صهاده مظلومًا اأن يتحّول اإلى �صعلة وّهاجة على مدى تاريخ الإن�صانّية. 

الموؤمنينQ خالل هذه  اأمير  ذاقها  اّلتي  المرارة  اأّن  في  �صّك  ول 

الفترة تعتبر من اأ�صّد واأ�صعب المحن في التاريخ.

اأّنه قال بعد يوم واحد من جرح   Qُروي عن الإمام الح�صن ...

اأبيه، اأو بعد يوم من ا�صت�صهاده اأّنه كان يتحّدث مع اأبيه بمنا�صبة ذكرى 

 Pاهلل َر�ُسوُل  لي  َف�َسَنَح  َعْيِني،  »َملََكْتِني  اأبوه:  له  فقال  بدر  معركة 

ِتَك ِمَن اْلََوِد َواللََّدِد؟ َفَقاَل:  مَّ
ُ
اأ َيا َر�ُسوَل اهلل، َماَذا َلِقيَت ِمْن  َفُقْلُت: 

ْبَدَلُهْم ِبي �َسّراً 
َ
ْبَدَلِني اهلل ِبهْم َخْيراً لي ِمْنُهْم، َواأ

َ
»اْدُع َعلَْيِهْم«، َفُقْلُت: اأ

 .
)1(

َلُهْم ِمنِّي«

وا�صتجاب اهلل دعاء اأمير الموؤمنينQ بعد يوم واحد، و�صرب على 

راأ�صه �صبيحة التا�صع ع�صر من رم�صان، وُنكبت الأّمة الإ�صالمّية با�صت�صهاده. 

وَفَقد النا�ص علّيًاQ، وذاقت الأّمة الإ�صالمّية بعد فقده ما ذاقت. 

نهج البالغة، الخطبة: 69.  )1(

Q التيارات ال�صاّلة يف زمن الإمام علّي
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عليها  وت�صّلط  الحّجاج،  عليها  وت�صّلط  عظامًا،  باليا  الكوفة  وتحّملت 

 ،Qالموؤمنين اأمير  من  بدًل  عليها،  وت�صّلط  الثقفّي،  عمر  بن  يو�صف 

الحّكام الأمويون واحدًا تلو الآخر. 

.
)1(

وكان النا�ص هم ال�صبب في هذه الم�صائب اّلتي حّلت بالكوفة

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 20/ رم�صان/ 1419هـ ق.  )1(



الف�صل الرابع:

Q الحكم عند اأمير الم�ؤمنين
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لو  لمزايا  مظهرًا  �صخ�صّيته  في   Q الموؤمنين  اأمير  كان  لقد 

الإ�صالمّي ذروة مجده  لبلغ مجتمعنا  واأفعالنا  اأقوالنا  ج�ّصدناها نحن في 

و�صوؤدده �� فمن ال�صهولة لأّي �صعب طّي طريقه نحو المجد والرقّي واإ�صالح 

وبر�صالة  باهلل  اآمن  َمن  اأمام  الم�صدود  للطريق  وجود  ول  واآخرته.  دنياه 

الإن�صان �� وبو�صع اأي �صعب اإزالة ما يعتر�ص طريقه نحو ال�صمّو والتكامل من 

مع�صالت وعثرات، وذلك م�صروط باأن تتوّفر فيه تلك المزايا ال�صرورّية 

الموؤمنين  اأمير  كان  اّلتي  المزايا  تلك  ال�صامل؛  العظيم  التحّرك  لذلك 

بالإ�صافة  والأمانة  للتقوى  مظهرًا   Q كان  اإذ  لها؛  مظهرًا   Q

لالأّمة  وزعيمًا  �صيا�صّيًا  كان   Q اأّنه  من  فبالرغم  و�صراحته،  ل�صدقه 

اإدارة �صوؤون ع�صرات الماليين من الم�صلمين في ذلك  الإ�صالمّية ويتوّلى 

الزمان اّلذي كان يخلو من و�صائل الت�صال الحديثة، ولكن �صيا�صته لم توؤّد 

به اإلى مجانبة �صبيل ال�صراحة وال�صدق، بل كان Q �صادقًا �صريحًا 

يقول ما يوؤمن به، ويدّل عليه عملّيًا؛ وهذا ما جعل كلماته تبقى على مدى 

التاريخ نبرا�صًا ي�صتنير به اأعالم الفكر في العالم.

�صواء   � ال�صيا�صّيين  اأفعال  من  اأّيًا   Q الموؤمنين  اأمير  ي�صتبطن  لم 

في ع�صرنا هذا اأم على مّر التاريخ � اأو ما يتلّفظون به من اأقوال ترّددها 

Q مزايا اإلمام أمير المؤمنين
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اأن تعتقد بها قلوبهم، وما يتظاهرون به نفاقًا وهو معاك�ص  األ�صنتهم دون 

ِلما ت�صمره بواطنهم. 

حيث  جّذابة  بّراقة  كلمات  من  ال�صيا�صة  اأرباب  يطلقه  ما  اإلى  انظروا 

ينادون با�صم الإن�صان وحقوقه، وحاكمّية ال�صعب، وال�صالم، والقدا�صة، غير 

اأّن اأّيًا من هذه الحقائق ل وجود لها في داخلهم اأو على ال�صعيد العملّي. 

ومثل هذا الواقع كان موجودًا قبل عهد اأمير الموؤمنين Q وكذلك في 

يومنا هذا، َبْيَد اأّن اأمير الموؤمنين Q � تلك القّمة الإن�صانّية ال�صامق�ة � 

عم�ل بم�ا يع�اك�ص غ�البي�ّة اأرب�اب ال�صي�ا�صة ف�ي هذا الم�صمار.

لقد كان اأمير الموؤمنين Q ينادي با�صم الأّمة؛ لأّنه كان ن�صيرًا واقعّيًا 

والت�صّلب  ال�صعفاء  على  العطف  الأخرى  �صجاياه  ومن  و�صعفائها،  لالأّمة 

وال�صرامة اإزاء الأقوياء وبغاة الباطل، وقّلة ال�صتفادة من الثروات العاّمة، 

فمن كان يرى في بيت مال الم�صلمين ملكًا ع�صو�صًا � �صواء �صّرح بذلك اأم 

اأم كان عمله يوحي بذلك بحيث ياأكل ما ي�صاء ويهب ما ي�صاء ويوّظفه  ل، 

لأغرا�صه ال�صخ�صّية � ل قدرة له على الّدعاء بتبعّيته لعلّي Q. وواجبنا 

اللتزام بالنهج العلوّي في كّل هذه الحقول، وذلك يتمّثل في العمل الكثير 

مع قّلة ال�صتفادة.

ومثابرًا  ال�صاحة  و�صط  في  موجودًا   Q الموؤمنين  اأمير  كان  فلقد 

على العمل، �صواء في الفترة اّلتي توّلى فيها اأمر الحكومة، اأم عندما كان 

يعي�ص العزلة اّلتي فر�صوها عليه، ولم يمّر وقت على علّي Q اأ�صبح فيه 
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جلي�ص الدار زاويًا عن الأّمة والمجتمع، فلي�ص ذلك من �صجاياه اأبدًا.

األ�صنة  واأّن  �صبحانه،  باهلل  الرتباط  كانت   Q الأخرى  وميزته 

القا�صرين اأمثالي عاجزة حّتى عن النطق ببيان ما هو اإجمالي عن عبادة 

ذلك الرجل العظيم، فعندما يذهل الإمام ال�صّجاد Q � وهو زين العابدين 

� اأمام عبادة اأمير الموؤمنين Q ل خيار اأمامنا �صوى التزام ال�صمت.

ومن مزاياه اأي�صًا تعبئة الطاقات في �صبيل الحّق ومواجهة الباطل، فال 

يجوز لأحد القول: لماذا تعّبئون الأّمة وتوؤّججون م�صاعرها �صّد ال�صتكبار، 

وما يرتكبه من مظالم، و�صّد مرتزقة اأعداء اهلل؟ فاإّن تلك ميزة اّت�صف 

اأمير  �صنع  كما  ن�صنع  اأن  اأي�صًا  نحن  فعلينا   ،Q الموؤمنين  اأمير  بها 

الموؤمنين Q فنعّبئ كّل الطاقات، كّل القلوب، كّل الأبدان والإمكانّيات 

في �صبيل الحّق ومواجهة الباطل. 

المتحّجرين  المقّد�صة  الظواهر  ذوي  بمقارعة  اأي�صًا   Q وامتاز 

الخاوين، فلقد ت�صّدى اأمير الموؤمنين Q � ذلك العابد الزاهد الذاكر 

اإلى  ومناجاته  اأدعيته  ب�صراخات  الكوفة  نخيالت  ذاكرة  احتفظت  اّلذي 

الأبد � لأولئك الذين اأرادوا الت�صّلل بكيانهم ال�صخ�صّي اإلى نفو�ص النا�ص عن 

طريق التقّد�ص والعبادة المتحّجرة الخاوية؛ هوؤلء اّلذين حّتى لو توّفروا 

على الإخال�ص فاإّنهم قد عّطلوا �صائر الأبعاد في �صخ�صّياتهم و�صخ�صّيات 

�صواء  الحقيقة،  بلّب  ينطق   Q الموؤمنين  اأمير  كان  فلقد  الآخرين، 

تطابقت مع اأذواق مختلف التّيارات اأم ل، و�صواء اتفقت مع مذاق اأولئك 
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اّلذين يت�صّبثون بالظواهر تاركين الباطل اأم ل، وان�صجمت مع ميول الذين 

يريدون تف�صير الدين وفقًا لآرائهم ال�صخ�صّية اأم ل. 

يذكر  والتاريخ   .Q الموؤمنين  اأمير  زمن  في  كانوا  جميعًا  هوؤلء 

بالذكر  زاخر  اإ�صالم  فهو   Q الموؤمنين  اأمير  اإ�صالم  اأّما  لهم،  نماذج 

والإيثار، وحيث  والت�صحية  والجهاد  والبناء  والتحّرك  والن�صاط  والحيوّية 

اإّننا ن�صاهد مثل هذه النماذج في وقتنا الراهن فذلك مّما يعني اأّن هنالك 

.
)1(

م�صوؤولّية تقع على عواتقنا

الإمام علّي Q �صّيد المّتقين	•

المتهّجد  م�صباح  عن  المجل�صّي  المرحوم  نقلها  اّلتي  الرواية  في  ورد 

اإحدى الجمع، وافتتح خطبته بحمد  Q خطب في  اأمير الموؤمنين  اأّن 

اهلل والثناء عليه باأبلغ واأعمق واأجمل الكلمات، ثم �صّلى و�صّلم على محّمد 

اأعقب  والعبودية هلل، ثم  بالنبّوة  له  P و�صهد  الأنبياء  ر�صول اهلل خاتم 

ذلك بخطبة بليغة، نورد فيما يلي مقاطع منها.

واغتنام  اهلل،  بتقوى  اهلل  عباد  »اأو�سيكم   :Qالموؤمنين اأمير  قال 

طاعته ما ا�ستطعتم في هذه الأيام الفانية، واإعداد العمل ال�سالح لجليل 

 .
)2(

ما ي�سفي به عليكم الموت«

الكبرى  والأهوال  للم�صائب  ال�صالح  بالعمل  ال�صتعداد  عليكم  اأي 

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 25/ ذي الحجة/ 1421ه..ق.  )1(

بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج  86، �ص 237.  )2(
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والمجهولة اّلتي �صتحّل بكم في عالم ما بعد الموت. 

فالموت حادثة عظمى، كان العظماء والأولياء يرتع�صون خوفًا منها؛ لأّن 

الحوادث اّلتي تواجه الإن�صان بعد الموت لها عظمة وخ�صية ل تطاق. 

وهناك طريق واحد لمقابلة هذه الم�صاعب وال�صدائد الكبرى اّلتي كان 

لديهم من خبٍر عنها  ما  ب�صبب  يخ�صونها؛  ال�صالحون  واأولياوؤه  عباد اهلل 

على وجه العموم، وذلك هو العمل ال�صالح لوجه اهلل؛ لأّن ال�صيء الوحيد 

اّلذي يغيث الإن�صان هناك هو العمل ال�صالح.

»واآمركم بالرف�س لهذه الدنيا التاركة لكم«، فهو Q اأمير معنوّي 

واأمير مادّي، واأمير ظاهرّي واأمير باطنّي، واأمير الأج�صام واأمير الأرواح؛ 

وياأمر النا�ص بترك زخارف الدنيا، وعدم ال�صتغراق في �صوؤونها الماّدية؛ 

لأّنها »الزائلة عنكم، واإن لم تكونوا تحّبون تركها، والمبلية لأج�سادكم 

واإن اأحببتم تجديدها«. 

كنتم  واإن  حّتى  قواكم،  وتعدم  وت�صعفكم  اأج�صادكم  تبلي  الدنيا  فهذه 

ترغبون في بقاء هذه القوى على الدوام.

»فاإّنما مثلكم ومثلها كركب �سلكوا �سبياًل فكاأّنهم قد قطعوه واأف�سوا 

اإلى علم فكاأّنما بلغوه، فال تناف�سوا في عّز الدنيا وفخرها، ول تعجبوا 

بزينتها ونعيمها، ول تجزعوا من �سرائها وبوؤ�سها، فاإّن عّزها وفخرها 

اإلى انقطاع، واإّن زينتها ونعيمها اإلى ارتجاع، واإّن �سراءها وبوؤ�سها اإلى 

نفاذ، وكل مّدة منها اإلى منتهى، وكل حّي فيها اإلى بلى«.
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ويحفر  ويزرعها،  بنف�صه  الأر�ص  يحيي   Qالموؤمنين اأمير  كان 

البئر. 

وقد تحّدث بهذا الكالم في وقت كان فيه حاكمًا على دولة تمتّد حدودها 

من بالد ما وراء النهر اإلى البحر الأبي�ص المتو�ّصط. 

فهو كان يدير دّفة �صوؤون الدولة، ويهتّم ب�صوؤون الحرب وال�صلم وال�صيا�صة 

وبيت المال وغيرها من ن�صاطات البناء الأخرى. 

اأن ل  به  واإّنما يعني  الدنيا،  اإعمار  اإلى عدم  وكالمه هذا ل يدعو  فيه 

يجعل الإن�صان ذاته محورًا لجميع الأعمال والن�صاطات المادّية، ول تنفقوا 

كّل الطاقات لأجل اأنف�صكم ول ُتحّولوا الدنيا اإلى جحيم من اأجل ن�صيبكم من 

الحياة، ول تكّدروا عي�ص الآخرين لأجل المال والمنال والرفاه والراحة.

اأو  قول  اأو  اأّي عمل  في  يكون  لئاّل  بالحذر؛  اأي عليكم  بالتقوى،  عليكم 

قرار ي�صدر عنكم �صرر يلحق بالإن�صانّية وبالمجتمع، ول تكون فيه اإ�صاءة 

خراكم اأو انتقا�ص من دينكم. 
ُ
اإلى اأ

هذا هو معنى التقوى، وفي كّل جمعة يكّرر اإمام الجمعة مخاطبة النا�ص 

ومخاطبة نف�صه بالقول: »اأو�سيكم ونف�سي بتقوى اهلل«. 

كّلنا بحاجة ل�صماع مثل هذه الو�صايا؛ وهذه من جملة الأمور اّلتي تعطي 

.
)1(

ل�صالة الجمعة اأهمّيتها

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 9/ رجب/ 1419 ه ـ ق.  )1(



103
Q احل���ك���م ع��ن��د اأم�����ر امل���وؤم���ن���ن

معالم الحكومة العلوّية 	•

المعنوّية  خ�صاله  وهي   Qالموؤمنين اأمير  خ�صال  من  طائفة  ثّمة 

والملكوتّية اّلتي نق�صر حّتى عن فهمها؛ فمقامه العلمّي والمنزلة النورانّية 

والقدا�صة اّلتي كانت لديه؛ والحقائق اّلتي كان يعمر بها كيانه وقلبه النورانّي 

وتتدّفق على ل�صانه المبارك ِحَكمًا، والقرب من اهلل وذكر اهلل اّلذي كان 

يكّلل فعله وقوله وكافة اأحواله، واأموٌر من قبيل فطرته النورانّية، َلهي مّما 

يتعّذر فهمه بالن�صبة لنا، واإّننا نوؤمن بها ونفتخر بها؛ لأّننا �صمعناها عن 

ق.  ال�صادق الم�صدَّ

ولكن ثّمة طائفة اأخرى من خ�صو�صيات اأمير الموؤمنينQ ت�صوغ 

اأ�صوة واأنموذجًا بالن�صبة للب�صرّية قاطبة تحتذي به على مّر التاريخ،  منه 

الإن�صان  يروم  اّلذي  العمل  بها  يقا�ص  وميزان  ومعيار  و�صيلة  الأ�صوة  واإّن 

القيام به. 

 معّينين، وهي ل تقت�صر على الم�صلمين 
ٍ
اإّن هذه الأ�صوة ل تخت�ّص بقوم

مّر  على   Q الموؤمنين  اأمير  ت�صاهدون مدى جاذبّية  اإذ  واإّنكم  اأي�صًا، 

التاريخ؛ اإّنما ب�صبب هذه الخ�صال؛ لذا فحّتى من لم يرت�ِص الإ�صالم اأو لم 

ق باإمامته Q ي�صعر في داخله بالتعظيم لهذه الخ�صال، وينطلق  ي�صدِّ

ل�صانه مثنيًا عليها �صاء اأم اأبى. لذلك فاإّن هذه الخ�صال اأمثولة الجميع؛ 

عي الحكم العلوّي فاإّننا نفوق �صوانا  ونحن اإذ نقيم الآن حكومة اإ�صالمّية وندَّ

اإلحاحًا وحاجة لهذه الأ�صوة وتم�ّصكًا بها. 
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علينا  العالم،  البقعة من  العلوّية في هذه  الولية  راية  رفعنا  اإذ  فاإّننا 

اإطار  واأّي  لالإن�صانّية،  تقديمه  نروم  اّلذي  وما  خطابنا،  هو  ما  نرى  اأن 

اأمير  هنا  اأ�صوة  وخيُر  ونرفعه.  به  ونتم�ّصك  الب�صرّية  لإ�صعاد  نر�صمه 

 Qعلّي الموؤمنين  اأمير  با�صم  المناداة  ي�صّح  فال  الموؤمنين Q؛ 

واإظهار المحّبة والموّدة بالل�صان فقط، ومخالفة فعله والدر�ص اّلذي عّلمنا 

اإّياه في قوله وعمله على �صعيد العمل. 

نحن  لأّننا  ثقاًل؛  اأ�صّد   � واأمثالي  اأنا  اأي   � الحكومة  كوادر  م�صوؤولّية  اإّن 

اّلذين يجب اأن نعمل ونقتفي الدرب اّلذي �صلكه. 

فاأين  Q؟  الموؤمنين  اأمير  اأنتم من  اأين  النا�ص:  يقول بع�ص  ورّبما 

 � الكالم  وهذا  الروحّية؟  و�صالبته  و�صبره  واإيمانه  وقّوته  قدرته  اأنتم من 

 .Q بطبيعة الحال � �صائب؛ فلي�ص مّنا من يرقى للمقارنة به

المقارنة  فهذه  الأدنى،  ونحن  والأرفع  الأف�صل  هو  القول:  ي�صّح  ول 

خاطئة من الأ�صا�ص؛ اإذ هوQ في علياء الذرى ونحن نقبع في اأعماق 

الثرى نتخّبط في دوامٍة. 

اأن  فعلينا  الم�صار؛  اختيار  الممكن  ولكن من  بعيدة جدًا،  الم�صافة  اإّن 

وبما  طاقته  ح�صب  كلٌّ  ي�صتهدفها،  كان  اّلتي  والغاية  الهدف،  من  نقترب 

يقت�صيه زمانه، ولكن بذات الدرب وذات الهدف؛ وهذه الق�صّية على قدر 

من الأهمّية.

على  الإ�صالمّي  العالم  في  الحكم  اإلى  جاءت  اّلتي  الحكومات  من  لعّل 
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 P مدى اثني ع�صر اأو ثالثة ع�صر قرنًا َمْن كانوا يعّظمون ا�صم ر�صول اهلل

ويعتبرون اأنف�صهم خلفاء له، وكانوا على ا�صتعداد لقتل من يقول لهم: ل�صتم 

خلفاء ر�صول اهلل P، ِلما كانوا يّدعون خالفة ر�صول اهلل P، بدءًا من 

من  يقرب  ما  حكموا  اّلذين  العّبا�ص  بني  بخلفاء  ومرورًا  اأمّية  بني  خلفاء 

، ومن ثّم الخلفاء الفاطمّيين في م�صر و�صمال 
ٍ
خم�صمائة اإلى �صتمائة عام

اأفريقيا، وتالهم خلفاء الدولة العثمانّية اّلذين حكموا في اآ�صيا ال�صغرى، 

اأي تركيا الحالية حّتى اندلع الحرب العالمّية الأولى، حيث كانت عا�صمة 

حكومتهم فيها، فيما كانت الدول العربّية الحالّية باأجمعها تقريبًا تخ�صع 

خليفة  يعني  اّلذي  الخليفة  ا�صم  يحملون  جميعًا  هوؤلء  وكان  لحكومتهم، 

النبّي P! وبع�صهم تجاوز بخطوة اأكثر حيث كانوا يّدعون اأنهم خلفاء اهلل 

قائلين: نحن خلفاء اهلل! نّواب اهلل! كان هذا لقبهم، ولكن ما كان عملهم؟ 

كان عملهم على �صاكلة الحكومات الملكّية الظالمة اّلتي �صادت الدنيا قبلهم 

وعا�صرتهم اأي�صًا في مناطق اأخرى، وتلتهم مثل هذه الحكومات في اأرجاء 

العالم حّتى يومنا هذا. 

كان ال�صم خالفة ر�صول اهلل P، َبْيَد اأّن النمط والعمل وال�صلوك كان 

�صيئًا اآخر. 

َمْن هم هوؤلء؟ وما ال�صم اّلذي يليق بهم؟ اإّنه ا�صم )منافق!( اأي َمْن 

لكّنه في �صلوكه  با�صم �صيء معّين،  يّدعي �صيئًا، ويعد ب�صيء، ويرفع راية 

يتحّكم  اآخر  اآخر وعمل  اأمر  فثّمة  ال�صيء،  بذلك  يلتزم  ل  وعمله ومنهجه 
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نلّوح  بحيث  كذلك  نكون  اأن  ُنزمع  فهل  المنافق،  هو  هذا  وخّطه؛  بفعله 

براية الولية العلوّية والحكم العلوّي والتبعّية لأمير الموؤمنين Q لكّننا 

 Q ن�صاوق حكومتنا مع الأنظمة اّلتي تتنافى تمامًا مع خّط الإمام علّي

الآخر  وبع�صها   %90 وبع�صها   %100 يخالفه  من  فمنها  ومنطقه؟!  وفكره 

80% وترتكز في عملها على اأ�صا�ص اآخر؛ لذا يتعّين علينا اأكثر من الآخرين 

الأنموذج  معالم  هي  فما  ِمالكًا؛  واتخاذه  ومعرفته  بالأنموذج  التم�ّصك 

العلوّي في الحكم؟ اإّن هذه المعالم يجب الإلتزام بها. 

كما يتعّين على الجماهير مراقبتنا؛ فاإذا ما وجدتنا نلتزم بمعالم الحكم 

العلوّي � بما ت�صعه طاقتنا � فلتتقّبل حينها اأّننا حكومة ت�صير في خط الإمام 

علّي Q. اأما اإذا لم�صت مّنا عدم اللتزام بتلك المعالم، اأو اأّننا نعمل 

 ،Q الإمام علّي  نقّل قدرًة عن  اأّننا  الحديث هنا  ولي�ص   � يعاك�صها  بما 

خطابنا  فلترف�ص  ذاك  اإذ   � خّطه  اقتفاء  في  الإرادة  امتالكنا  عدم  واإّنما 

ومزاعمنا ولتُقل: اإّن هذه الحكومة لي�صت علوّية، ولي�صت هي من ولية اأمير 

الموؤمنين Q في �صيء. 

وهذا هو الِمالك اّلذي ل بّد اأن يوؤخذ بنظر العتبار، ولكن ما هي هذه 

المعالم يا ُترى؟ 

يمكن  فرّبما   Qالموؤمنين اأمير  حكومة  معالم  اإي�صاح  اأردنا  لو 

الحديث عن ع�صرة معالم مهّمة، اأ�صير اإلى بع�صها هنا: 

فاأّيما  اإقامته،  على  والإ�صرار  اهلل  بدين  التام  التم�ّصك  الأّول:  المعلم 
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حكومة  فلي�صت  الدين  اإقامة  اأ�صا�ص  على  اأمرها  يقوم  ل  حكومة 

علوّية. 

في خ�صّم الحرب � واأولئك اّلذين كانوا و�صط الميدان اأثناء فترة الدفاع 

اّلذي ا�صتمّر ثماني �صنوات يعرفون ما اأقول � وو�صط ذلك المعترك، حيث 

اأو  الهجوم  �صّنه  كيفّية  على  اهتمامه  جّل  ي�صّب  وجندّي  مقاتل  كّل  كان 

الدفاع عن نف�صه، جاء رجل اإلى اأمير الموؤمنين Q، ف�صاأله عن ق�صّية 

تخ�ص التوحيد قائاًل: ما المراد من كلمة )اأحد( في قوله تعالى: {ٱ ٻ 

ٻ ٻ}؟ وهذه لي�صت بق�صّية جوهرّية، فهو لم ي�صاأل عن وجود اهلل، 
واإّنما �صاأل عن ق�صّية ثانوّية. 

وقت  »اأهَو  قائلين:   Q الموؤمنين  باأمير  المحيطون  به  فهمَّ 

؛ 
)1(

جبه، فاإنما نحن نقاتل لأجل هذا«
ُ
�سوؤال؟! فقال Q: دعوني اأ

اأي اإّن قتال اأمير الموؤمنين Q و�صيا�صته ومجابهته وحرقة قلبه وكاّفة 

الخطوط الأ�صا�ص اّلتي اختارها لحكومته كانت من اأجل اإقامة دين اهلل؛ 

وهذا اأحد المعالم. 

عن المقدام بن �صريح بن هانئ، عن اأبيه، قال: اإن اأعرابيًا قام يوم الجمل اإلى اأمير الموؤمنين Q، فقال: يا اأمير   )1(

الموؤمنين اأتقول: اإن اهلل واحد؟ قال: فحمل النا�ص عليه، قالوا: يا اأعرابي اأما ترى ما فيه اأمير الموؤمنين من تق�ص���م 

القل���ب، فق���ال اأمير الموؤمنين Q: دعوه، فاإن الذي يريده الأعرابي هو ال���ذي نريده من القوم، ثم قال: يا اأعرابي 

اإن الق���ول في اأن اهلل واحد على اأربعة اأق�ص���ام: فوجهان منه���ا ل يجوزان على اهلل عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فاأما 

الل���ذان ل يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يق�ص���د به ب���اب الأعداد، فهذا ما ل يجوز، لأن ما ل ثاني له ل يدخل في 

ب���اب الأع���داد، اأما ترى اأنه كفر من قال: ثالث ثالثة. وقول القائل: هو واح���د من النا�ص، يريد به النوع من الجن�ص، 

فبهذا ما ل يجوز عليه لأنه ت�صبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى. واأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد 

لي�ص له في الأ�ص���ياء �ص���به، كذلك ربنا، وقول القائل: اإنه عز وجل اأحدي المعنى، يعني به اأنه ل ينق�ص���م في وجود ول 

عقل ول وهم كذلك ربنا عز وجل. /التوحيد، ال�صيخ ال�صدوق، �ص 83.
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ولو كان الأمر في النظام الإ�صالمّي والجمهورّية الإ�صالمّية اّلتي تّتخذ 

من الحكم العلوّي عنوانًا لها، اأن ل يكون الهدف اإقامة دين اهلل؛ َعِمَل النا�ص 

بدين اهلل اأو لم يعملوا، اآمنوا به اأو لم يوؤمنوا، اأقيم الحّق اأو لم ُيقم، ونقول 

اإذ ذاك ل تعّد هذه الحكومة علوّية؛ فاإقامة دين اهلل هي  ما �صاأننا نحن، 

 Q اأّول المعالم، وهي اأّم �صائر الخ�صو�صّيات في حياة اأمير الموؤمنين

النا�ص  ومداراة  الأّمة  حاكمّية  اإليها  وتعود  عدالته  تنبثق  ومنها  وحكومته، 

 .Q اّلتي تمّيزت بها حياة اأمير الموؤمنين

المعلم الثاني: في حكومة اأمير الموؤمنين Q هي: العدالة المطلقة؛ 

اأي اإّنه لم يوؤثر م�صلحته ال�صخ�صّية واأّية �صيا�صة تم�ّص �صخ�صه على 

اأّي لوحة  . فانظروا 
)1(

بالجور« الن�سر  اأطلب  »واهلل ل  العدالة قط؛ 

 هذا؛ فلرّبما يقال لك: اإّنك المنت�صر في 
ٍ
زاهرة هذه واأي بيرق �صام

اأو النتخابات اأو �صاحة الحرب،  ميدان ال�صيا�صة اأو التناف�ص العلمّي 

ولكن ذلك منوط باأن تمار�ص الظلم؛ فاأّيهما تختار يا ترى؟ اإّن اأمير 

هزم، 
ُ
الموؤمنين Q يرف�ص هذا الن�صر، ويقول لك ل �صير في اأن اأ

ولكن ل اأظِلم. 

والمحور في كّل ما �صمعتموه حول اأمير الموؤمنين Q من كالم ب�صاأن 

اأي  الأمور؛  كاّفة  وفي  للجميع  العدالة  للعدالة،  المطلقة  دعوته  هو  العدالة 

العدالة القت�صادّية، وال�صيا�صّية والجتماعّية والأخالقّية. وهذا معيار اآخر 

َر ِباْلَجْوِر«. ْطُلَب النَّ�سْ
َ
ْن اأ

َ
ُمُرونِّي اأ

ْ
َتاأ

َ
نهج البالغة، الخطبة: 126، ون�ص كالمه Q:»اأ  )1(
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هدرت 
ُ
لحكومة اأمير الموؤمنين Q، فهو ل يطيق الظلم ول يركن اإليه ولو اأ

في  اأم  القوانين  تطبيق  في  �صواء  التمييز،  هو  الظلم  اأفظع  ومن  م�صالحه. 

 .Q تنفيذ الأحكام؛ فهذا مرفو�ص على الإطالق من ِقَبل اأمير الموؤمنين

ارتكب اأحد اأتباعه مخالفة، وكان �صديدًا في حّبه وماهرًا في الدعوة 

اأمير  فاأقام   ،Q له  الحّقة  الدعوة  يمار�ص  كان  ما  وكثيرًا  اإليه، 

»يا  فقال:  يتوّقعه،  لما  وكان ذلك خالفًا  الحّد،  عليه   Q الموؤمنين 

اأمير الموؤمنين، اأنا اّلذي اأواليك واأدافع عنك. فرّد عليه Q: نعم، 

 .
)1(

ولكن هذا حكم اهلل«

واهلل هو اّلذي يتقّبل منك موالتك لي، ولك جزيل ال�صكر! وهكذا اأجرى 

اإلى معاوية، فهو  : ما دام الأمر كذلك، فاإنني ذاهٌب  الحد عليه. لكّنه ردَّ

اّلذي يعرف قدري! فذهب. 

 :Q الموؤمنين  اأمير  لحكومة  الأخرى  والمعالم  الخ�صو�صّيات  من 

اإّنها تعني:  اأّيًا منها بيرق وعَلم، فماذا تعني التقوى؟  اأّن  التقوى؛ لحظوا 

في  الحّق  جادة  عن  الإن�صان  يحيد  ل  بحيث  المراقبة،  من  ال�صّدة  تلك 

اأن يراقب المرء نف�صه  اأي  ممار�صاته ال�صخ�صّية. وهذا ما تعنيه التقوى؛ 

مراقبة تاّمة في تداوله لالأموال، في التالعب بكرامة النا�ص، في الختيار 

والرف�ص، في التحّدث حيث يحتاط اأن ل يقول ما يخالف الحّق. 

ت�صّفحوا نهج البالغة فهو حافل بهذه المقولت. ومما يوؤ�صف له الآن 

دعائم الإ�صالم، القا�صي النعمان المغربي، ج  2، �ص 443.  )1(
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اأمير  اأّن  تحت طائلة  لهم  ما حال  ارتكاب  على  درجوا  النا�ص  بع�ص  اأّن 

اأين لهم  Q كان كذلك ويفعل هكذا، ما هو دليلهم ومن  الموؤمنين 

ذاك  وهو  البالغة،  نهج  في  ذاك  هو   Q الموؤمنين  اأمير  اإّن  هذا؟ 

في الروايات الواردة عنه وعن اأولده الطاهرين، فاأين هذه الأمور اّلتي 

يّدعيها بع�ص  النا�ص قائلين: اإّن عليًا كان كذلك؟ كاّل، فعلّي Q هو 

ذاك في نهج البالغة؛ طالعوا نهج البالغة من اأّوله اإلى اآخره، فهو حافل 

بالحّث على التقوى والدعوة اإليها، وما لم يكن الإن�صان تقّيًا فال قدرة له 

على اإقامة دين اهلل. 

فاأ�صواأ الأمرا�ص تلّوث الباطن، فتلّوث قلب الإن�صان بالمع�صية ل يدع 

لالإن�صان فر�صة اإدراك الحقيقة، ناهيك عن اأن يتحّرك �صوبها. 

الأّمة،  اإرادة  النبثاق عن   :Q الموؤمنين  اأمير  معالم حكومة  ومن 

Q )التغّلب(، اأي التحّكم بالنا�ص  اإذ لي�ص من منطق اأمير الموؤمنين 

جانبًا  تنّحى  حّق  على  باأّنه  علمه  من  فبالرغم  والقهر،  الغلبة  طريق  عن 

حّتى جاءه النا�ص م�صّرين معاهدين، ولعّلهم بكوا ملتم�صين اإّياه اأن يم�صك 

بزمام اأمورهم، حينها نه�ص الإمام واأم�صك بزمام اأمور الأّمة، وهو القائل: 

َحْبلََها  لَقْيُت 
َ
لأ ِر..،  النَّا�سِ ِبُوُجوِد  ِة  اْلُحجَّ َوِقَياُم  ِر،  اْلَحا�سِ وُر  ُح�سُ »َلْوَل 

. فال ي�صتهوي اأمير الموؤمنين Q الإم�صاك بال�صلطة 
)1(

َعلَى َغاِرِبَها...«

وممار�صة قدرته، فحّب ال�صلطة اإّنما ي�صتهوي اأولئك الذين يريدون اإر�صاء 

نهج البالغة، الخطبة: 3 )ال�صق�صقّية(.  )1(
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رغباتهم واأهوائهم النف�صّية، واأّما اأمير الموؤمنين Q فهو ي�صعى لأداء 

التكليف ال�صرعّي واإقامة الحّق. 

ولقد ا�صتودعته الأّمة ال�صلطة فت�صّلمها وحافظ عليها بكّل اقتدار، ولم 

ومناواأة حكومته  الإ�صالمّية  �صلطته  لمناه�صة  انبروا  اّلذين  اأولئك  يحاِب 

وذوي  الوجهاء  ومن   P اهلل  ر�صول  �صحابة  من  فليكونوا  الإ�صالمّية؛ 

ال�صابقة بالجهاد في �صبيل الإ�صالم، فما داموا قد انبروا لمناه�صة الحّق 

ومناواأته فال بّد من الت�صّدي لهم بكّل اقتدار. 

الثالث. وهذه  المنوال كانت معاركه  Q لهم! وعلى هذا  وت�صّدى 

.
)1(

ميزة الحكومة ال�صالحة

�صيرة الإمام علّي Q في الحكم 	•

{ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ  الحكيم:  كتابه  في  تعالى  اهلل  قال 

 .
)2(

ۀ ہ ہہ ہ  ھ ِھ}
المعالم  تلك   Q الموؤمنين  اأمير  بخ�صو�ص  ن�صيانه  ي�صتحيل  مّما 

العملّية وال�صلوكّية اّلتي تجّلت خالل البرهة الوجيزة من حكمه Q على 

امتداد البالد الإ�صالمّية ال�صا�صعة وخّلدها التاريخ. 

اإّن للمراتب المعنوّية وال�صمائل الأخالقّية وال�صخ�صّية اّلتي تحّلى بها هذا 

الرجل العظيم �صاأنًا؛ فلو  راجعتم الم�صادر �صتجدون ف�صوًل م�صهبًة تتعّر�ص 

كلمة الإمام الخامنئي {، في تاريخ: 13/ رجب/ 1423ه.ق.  )1(

�صورة البقرة، الآية: 207.  )2(
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في  و�صابقته  و�صجاعته  وتقواه  فعلمه   ،Q الموؤمنين  اأمير  مالمح  لبيان 

الإ�صالم وزهده ومّما �صابه ذلك، كّلها مّما يفوق م�صتوى الح�صر المتعارف 

ال�صاطعة في بريقها،  يثير الده�صة، وكّل منها كال�صم�ص  ومن العظمة ومّما 

اّلتي  الحكم  في  الحكيم  هذا  �صيرة  هو  جميعًا  عليها  ي�صمو  اأراه  ما  اأّن  َبْيَد 

 Q تعد مو�صع امتحان جوهرّي، حيث ت�صبح ال�صلطة ِبَيِد اأمير الموؤمنين

وهي �صلطة تمتّد على بقعة �صا�صعة في البالد.

فلتكن هذه ال�صيرة الفريدة من نوعها واّلتي تثير الإعجاب قدوة لنا؛ وكّل 

اأ�صفًا على ق�صر  يتح�ّصرون  اإّنما  الحكم  �صيرتهQ في  المّطلعين على 

مّدة حكمه؛ لأّن هذا النهج لو قّدر له ال�صتمرار �صنوات عديدة فلرّبما تغّير 

م�صار التاريخ العالمّي، ولو كتب لهذا النموذج الدوام واأ�صبح في متناول 

الوجود  اإلى  تبرز  ولم  م�صيرها،  انعطف  فلرّبما  مديدة  �صنوات  الب�صرّية 

هذه القوى القائمة على الف�صاد والثروة وال�صهوة والغطر�صة والإجحاف، 

واّلتي �صهدها التاريخ، وجّرت الب�صرّية نحو الظلمات وغياهبها. 

اإّن حكومة اأمير الموؤمنين Q بمثابة الأ�صوة على �صعيد اإقامة العدل 

والدفاع عن المظلوم ومقارعة الظالم ومالزمة الحّق في جميع الأحوال، 

ول بّد من الحتذاء بها؛ وهذا مّما ل يبلى، فبو�صعه اأن يغدو قدوة في ظّل 

جميع الظروف اّلتي تمّر بها الدنيا علمّيًا واجتماعّيًا لتحقيق ال�صعادة لبني 

الإن�صان، ونحن ل نريد تقليد ذات النهج الإدارّي لتلك الحقبة، ونّدعي اأّنه 

مّما يخ�صع للتطّور الزمنّي، ونقول با�صتمرار ولدة المناهج الحديثة يومًا 
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الحكومة  تلك  اختّطته  اّلذي  الم�صار  اأثر  لقتفاء  ن�صبو  اإّننا  بل  يوم،  بعد 

على  زاهرة  �صفحة  المظلوم  عن  فالدفاع  الأبد؛  اإلى  الخلود  حاز  واّلذي 

الثرّي،  المتجّبر  من  الرت�صاء  ورف�ص  الظالم،  م�صالمة  وعدم  الدوام؛ 

والثبات على الحقيقة، كّلها من الأمور اّلتي ل ينتابها القدم في الدنيا اأبدًا؛ 

ولها �صاأنها تحت ظّل مختلف الأو�صاع والظروف، وعلينا القتداء بها؛ لما 

القتداء  يعني  اإّنما  الأ�صولّي  الحكم  عليه  نطلق  ما  واإّن  اأ�صول،  تمّثله من 

بمثل هذه القيم الخالدة اّلتي ل تبلى والثبات عليها. 

•	 Q نماذج من حكم الإمام علّي

مثلما  العام  المالأ  اأمام  الأمور  هذه  اأطرح  فاإّنني  هذا  على  وتاأ�صي�صًا 

 Q فكتبه  الق�صايا؛  هذه  بمثل  الأّمة   Q الموؤمنين  اأمير  خاطب 

بالرغم من اأّنها كانت موّجهة اإلى اأ�صخا�ص معّينين، َبْيَد اأّن الجميع كانوا 

يّطلعون عليها؛ وكذا الخطب اّلتي كان Q يدلي بها بمراأى من اأنظار 

الأّمة؛ واإليكم نماذج من ذلك: 

في م�صتهّل حكومته �صاوى اأمير الموؤمنين Q في تق�صيم بيت المال 

قبل  يقرب من ع�صرين عامًا  ما  �صارت على مدى  الأمور  لأّن  النا�ص؛  بين 

مجيء اأمير الموؤمنين Q على تف�صيل بع�صهم ل�صابقتهم في الإ�صالم، 

يجري  فكان  �صواهم،  من  على  اأو...  الأن�صار  اأو  للمهاجرين  انتمائهم  اأو 

تق�صيم ما يجبى اإلى بيت المال من غنائم وزكاة على الأ�صخا�ص فرادى، 

عليه  ما  على  تكن  ولم  ذاك،  يوم  المالّي  المجال  في  العادة  وهكذا جرت 
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بع�ص  تف�صيل  يومئذ  داأبهم  وكان  اليوم،  عالم  في  الحكومّية  الموؤ�ص�صات 

النا�ص في العطاء، فجاء Q واألغى ما كان �صائدًا، اإذ قال اإّن من كان 

في حياته  وي�صعى  قّوٍة  ذا  كان  ومن  اهلل،  على  فاأجره  اإيمانًا  واأكثر  متدّينًا 

بال�صوّية. فجاءه  اأق�صمه  فاإّنني  المال  بيت  اأما  ك�صب،  ما  فله  المال  لك�صب 

ببع�ص  وتدفع  الإخفاق  �صتكون  نتيجة ذلك  اأّن  بع�صهم م�صفقًا محذرًا من 

َر  النَّ�سْ ْطُلَب 
َ
اأ ْن 

َ
اأ َتاأُْمُرونِّي 

َ
»اأ  :Q فرّد  بوجهك!،  الوقوف  اإلى  النا�ص 

مَّ َنْجٌم 
َ
ُطوُر ِبِه َما �َسَمَر �َسميٌر، َوَما اأ

َ
ِباْلَجْوِر ِفيَمْن ُولِّيُت َعلَْيِه! َواهلل َل اأ

على  التاأييد  ك�صب  يرف�ص   Q الموؤمنين  فاأمير   .
)1(

َنْجماً« َماِء  ال�سَّ ِفي 

ح�صاب الظلم والجور. 

وفي مو�صع اآخر يقول في كتابه المعروف اإلى عثمان بن حنيف: 

َل َواإِنَّ 
َ
يُء ِبُنوِر ِعْلِمِه، اأ َل َواإِنَّ ِلُكلِّ َماأُموم اإَِماماً َيْقَتِدي ِبِه، َوَي�ْسَت�سِ

َ
»اأ

 .
)2(

ْيِه« اإَِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَياُه ِبِطْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْر�سَ

وهنا ي�صير اأمير الموؤمنين Q اإلى ملب�صه وماأكله الّلذين كان ي�صابه 

بهما اأفقر النا�ص يومها، ويقول اأنا اإمامكم اأعي�ص هكذا حياة. 

ِعيُنوني 
َ
َل َواإِنَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى ذِلَك، َولِكْن اأ

َ
ثم يقول لبن حنيف: »اأ

اليوم:   Q الموؤمنين  اأمير  به  يخاطبنا  ما  وذاك  ؛ 
)3(

َواْجِتَهاد« ِبَوَرع 

لالقتراب  واجتهدوا  م�صروع،  غير  كان  وما  والذنوب  المخالفات  تجّنبوا 

نهج البالغة: الخطبة 126.  )1(

م. ن، الكتاب 45 كتبه Q اإلى عثمان بن حنيف الأن�صاري و هو عامله على الب�صرة.   )2(

م. ن.  )3(
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باأنف�صكم مّما و�صعكم الو�صول اإليه.

وفي اأحد الموا�صع يخاطب ابن عّبا�ص قائاًل: »فال يكن حّظك في 

اأي ل يكن ما تجنيه  ؛ 
)1(

ت�ستفيه« وليتك ماًل ت�ستفيده ول غيظاً 

من وليتك اّلتي بعثناك اإليها ماًل اأو نقمة تفرغها على واحد من بني 

الب�صر، كاأن ت�صتغّل ال�صلطة �صّد فرد اأو فئة اأو طبقة نحن على خالف 

معها، فذلك مّما ل يجوز لك، ثّم يقول Q: »ولكن اإماتة باطٍل 

، اأي اإّن ن�صيبك من هذه الحكومة اأن تميت باطاًل اأو 
)2(

واإحياء حّق«

تقيم حّقًا. 

وجاء اأحدهم عند اأمير الموؤمنين Q يطلب ماًل، فقال Q: »اإِنَّ 

�ْسَياِفِهْم، 
َ
هَذا اْلَماَل َلْي�َس ِلي َوَل َلَك، َواإِنََّما ُهَو َفْيٌء ِلْلُم�ْسِلِميَن، َوَجْلُب اأ

َل  ْيِديِهْم 
َ
اأ َفَجَناُة  َواإِلَّ  ِهْم،  َحظِّ ِمْثُل  َلَك  َكاَن  َحْرِبِهْم  ِفي  �َسِرْكَتُهْم  َفاإِْن 

 .
)3(

ْفَواِهِهْم«
َ
َتُكوُن ِلَغْيِر اأ

Q في تعامله مع مثل هذه الأمور؛  اأمير الموؤمنين  هذا هو منطق 

فلقد كان تطبيق العدالة والدفاع عن المظلوم وال�صّدة مع الظالم � اأّيًا كان 

 .Q الظالم واأّيًا كان المظلوم � مهّم بالن�صبة لأمير الموؤمنين

لم يجعل اأمير الموؤمنين Q من الإ�صالم �صرطًا للدفاع عن المظلوم؛ 

فاأمير الموؤمنين Q المتم�ّصك بالإ�صالم، الموؤمن من الطراز الأّول، اأمير 

بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج 4، �ص 328.  )1(

م. ن.  )2(

نهج البالغة، الخطبة: 231، من كالم له Q كّلم به عبد اهلل بن زمعة.  )3(
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الفتوحات الإ�صالمّية، لم ي�صع الإ�صالم �صرطًا في دفاعه عن المظلوم؛ ففي 

واقعة )الأنبار( � وهي اإحدى مدن العراق � حيث اأغارت مجموعة من اأتباع 

حكومة ال�صام على المدينة وقتلوا واليها المن�صوب من ِقَبل اأمير الموؤمنين 

ثّم  النا�ص  من  عددًا  وقتلوا  البيوت  وداهموا  النا�ص  على  وحملوا   ،Q

من  تعّد  اّلتي  الخطبة  تلك   Q الموؤمنين  اأمير  خطب  راجعين،  قفلوا 

 ،
)1(

الجهاد خطبة  وهي  البالغة،  نهج  في  وردت  اّلتي  العوا�صف  الخطب 

ْبَواِب الَجنَِّة«، قا�صدًا فيها حّث 
َ
حيث يقول Q: »اإِنَّ الِجَهاَد َباٌب ِمْن اأ

َبلََغِني  ال�صنيع، فيقول: »َوَلَقْد  الظلم  التحّرك؛ لمواجهة هذا  النا�ص على 

ِة الُم�ْسِلَمِة، َوالأْخَرى الُمَعاَهَدِة«، 
َ
ُجَل ِمْنُهْم َكاَن َيْدُخُل َعلَى الَمْراأ نَّ الرَّ

َ
اأ

Q بين اأن تكون المراأة المعتدى عليها  فال فرق لدى اأمير الموؤمنين 

 Q من اأهل الكتاب � يهودّية اأم م�صيحّية اأم مجو�صّية � اأو م�صلمة، فهو

َوَقاَلِئَدَها،   
)3(

َوُقْلَبَها  
)2(

ِحْجلََها فَيْنَتِزُع   « واحد،  حال  بل�صان  يذكرهّن 

اأمير  يقول  َواِل�ْسِتْرَحاِم«، ثم  ِبال�ْسِتْرَجاِع  اإِلَّ  ِمْنُه  َتْمَتِنُع  ، ما 
)4(

َوِرَعاَثَها

�َسفاً َما َكاَن ِبِه 
َ
نَّ اْمَراأً ُم�ْسِلماً َماَت ِمن َبْعِد َهذا اأ

َ
الموؤمنين Q: »َفلَْو اأ

َمُلوماً، َبْل َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديراً!«. 

وفي كتابه الم�صهور لمالك الأ�صتر حيث يحّدد له فيه طبيعة التعامل مع 

ا  ْنَفاِن: اإِمَّ نَُّهْم �سِ النا�ص، واأن ل يكون �صبعًا �صاريًا، يردف كالمه قائاًل: »َفاإِ

نهج البالغة، الخطبة: 27.  )1(

الِحْجل � بالك�صر و بالفتح و بك�صرين � : الخلخال.  )2(

َمت. الُقُلب � ب�صمتين � : جمع ُقْلب � بال�صم ف�صكون � : ال�صوار الُم�صْ  )3(

الرعاث � جمع َرعثة � وهو: �صرب من الخرز.  )4(
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.
)1(

يِن، َواإّما َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلِق« ٌخ َلَك ِفي الدِّ
َ
اأ

 Q وبناًء على هذا؛ فاإّن الإ�صالم لي�ص مناطًا بالن�صبة لأمير الموؤمنين

الم�صلم  وغير  فالم�صلم  الإن�صان،  حقوق  واإحقاق  المظلوم  عن  دفاعه  في 

كالهما يتمّتع بهذا الحّق. 

 Q انظروا اأّي منطق رفيع هذا، واأّي لواء خّفاق رفعه اأمير الموؤمنين

على مّر التاريخ! وهناك الآن نفر يهتفون با�صم حقوق الإن�صان في العالم 

بلدانهم،  داخل  حّتى  اأبدًا  حقوقًا  لالإن�صان  يراعون  ل  وهم  ورياًء،  زورًا 

هي  الحقيقّي  بمعناها  الإن�صان  فحقوق  الدنيا،  اأ�صقاع  �صائر  عن  ناهيك 

تلك اّلتي �صّرح بها اأمير الموؤمنين Q وعمل بها.

نهج البالغة: كتاب: 53 من عهد له Q كتبه لالأ�صتر النخعي M لّما وّله على م�صر واأعمالها.  )1(





خاتمة

 Q اآلم الإمام اأمير الم�ؤمنين





121
Qاملوؤمنن اأم�����ر  الإم�������ام  اآلم 

Q م�صاعب جّمة، ولعّل لي�ص هناك من  لقد عانى اأمير الموؤمنين 

�صمعه يبوح ب�صكاواه الأ�صلّية خالل حياته، واإن كان Q كثيرًا ما ي�صتكي 

القوم ويوؤّنبهم من على المنبر، ولم تقت�صر �صكواه على م�صاءلة النا�ص على 

 Q الموؤمنين  اأمير  فلقد كان قلب  الجهاد،  اإلى ميادين  توّجههم  عدم 

 المعروف � وهو من اإن�صائهQ � يخاطب 
)1(

يعت�صر األمًا؛ ففي دعاء كميل

Q رّب العالمين »اإلهي و�سّيدي ومولي ومالك رّقي..«. ومن بين ما 

احتواه خطابه هذا المقطع اّلذي طرق �صمعي ومخيلتي بفائق ح�صا�صيته: 

»يا من اإليه �سكوت اأحوالي«، فلقد كان Q يبّث �صكواه اإلى اهلل وكان 

 Q الموؤمنين  اأمير  يقلق  اّلذي  الهاج�ص  وكان  بالألم،  يطفح  فوؤاده 

النظام  الديني في  والتجاه  الدين  وم�صيرة  والمجتمع،  الأّمة  بو�صع  يتعّلق 

اّلذي كان حديث عهد يومذاك، وكذلك �صعوره بثقل م�صوؤولّيته  الإ�صالمّي 

 .
)2(

اّلتي لم يفرط بواحد من الألف منها

•	Qصهادة الإمام اأمير الموؤمنين�

اأ�صير هنا باقت�صاب اإلى ذكرى يوم الواحد والع�صرين من �صهر رم�صان 

.Q م�صباح المتهجد، الكفعمي، �ص 849، وهو دعاء الخ�صر  )1(

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 21/ رم�صان/ 1422ه.ق.  )2(

 Q معاناة اإلمام أمير المؤمنين
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عام اأربعين للهجرة، وهو يوم ا�صت�صهاد اأمير الموؤمنينQ، فكيف كان 

و�صع الكوفة في مثل هذا اليوم؟ 

اأنتم تتذّكرون تلك اللحظة اّلتي َعِلَم فيها اأهالي طهران برحيل الإمام 

الخمينّي}، وراأيتم كيف كان البكاء وكيف َخّيم الحزن على القلوب، 

مع فارق اأّن الإمام} كان مري�صًا لمّدة من الزمن، وكان بع�ص النا�ص 

يخ�صى نزول المكروه.

يوقظ  �صربته  من  �صاعة  قبل  حّتى   Qالموؤمنين اأمير  كان  بينما 

النائمين في الم�صجد، و�صوت اأذانه يدوي في اأرجاء الكوفة، وكان النا�ص 

اإلى  تناهى  وفجاأة  الملكوتّي،  �صوته  ي�صمعون  البارحة  وحّتى  الأم�ص  حّتى 

علّي  قتل  الهدى،  اأركان  واهلل  »تهّدمت  يقول:  هاتف  �صوت  اأ�صماعهم 

العالم  جميع  بعدهم  ومن  الكوفة  اأهالي  �صمع  وهكذا   
)1(

المرت�سى«

.Qالإ�صالمّي ب�صهادة اأمير الموؤمنين

لعّل  �صهادته،  بخبر  ومّرات  مّرات  اأنباأ  قد   Qالموؤمنين اأمير  كان 

جميع المقّربين اإليه كانوا يعلمون ذلك. 

الإمام  فيها  وبرز  الخندق  معركة  وقعت  حينما   Pالر�صول زمن  ففي 

ود  بن عبد  لعمرو   �� �صنة  وع�صرون  نيف  العمر  له من  �صابًا  كان   �  Qعلّي

اّلذي كان من اأبطال العرب، وله في قلوب قري�ص وغيرها هيبة ما بعدها هيبة، 

 Qوالم�صلمين، وبارزه وقتله، ُجِرح  Pالر�صول اأّنه �صيق�صي على  وظّنوا 

بحار الأنوار، العالمة المجل�صي، ج 42، �ص 239.  )1(
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في تلك المبارزة في جبهته و�صال منها الدم، ولما راآه الر�صول Pعلى تلك 

الحالة رّق له قلبه، وم�صح بمنديله الدم عن جبهته واأمر بت�صميد جرحه، ثم 

 
)1(

هذه؟« من  هذه  بت  ُخ�سّ اإذا  اأكون  »اأين  وقال:  بالدموع،  عيناه  اغرورقت 

ب فيه محا�صنه بدماء راأ�صه. اإ�صارة اإلى اليوم اّلذي تخ�صّ

Q نقل محّمد بن �صهاب الزهرّي رواية جاء فيها: »كان اأمير الموؤمنين

ي�ستتبع قاتله«، اأي اإّنه كان يترّقب اأن ياأتي هذا ال�صقّي ويفعل فعلته، كان يح�صي 

بت هذه  حركة الزمن، بانتظار وقوع هذه الحادثة، ويقول: »متى يكون اإذا خ�سّ

 .
)2(

من هذه؟«

اإذًا فهو كان يترّقب، والمقّربون منه على علم بالأمر، اإّل اأّن عظم الحادثة 

� مع اأّنهم قد اأخبروا عنها �صلفًا � قد اأذهل الجميع...

 Qقراأت رواية في كتاب بحار الأنوار جاء فيها اأّنه كان يغمى عليه

بين حين واآخر. كانت ابنته اأم كلثوم جال�صة اأمامه تبكي، فلما فتح عينيه 

وقع عليها ب�صره، قالQ لها: »ل تعّزيني يا اأم كلثوم، فاإّنك لو ترين 

ما اأرى لم تبك، اإّن المالئكة من ال�سماوات ال�سبع بع�سهم خلف بع�س 

.
)4(

 ،
)3(

والنبّيين يقولون: انطلق يا علّي فما اأمامك خير لك مّما اأنت فيه«

محراب  في  وهو   Q الموؤمنين  اأمير  راأ�ص  على  ال�صيف  �صقط  َلّما 

»ب�سم اهلل  الم�صادر هي  وتناقلتها  �ُصمعت منه  اّلتي  العبارة  كانت  العبادة 

بحار الأنوار، ج42، �ص 195.  )1(

م. ن.  )2(

في رحاب اأئّمة اأهل البيتR، ج 2، �ص 255.  )3(

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 21/ رم�صان/ 1417ه.ق.  )4(
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. فتلك الليلة اّلتي هي 
)1(

وباهلل وعلى مّلة ر�سول اهلل، فزت وربِّ الكعبة«!

اإلى ليلة ظفر  بمثابة العزاء والم�صيبة بالن�صبة للم�صلمين جميعًا، تحّولت 

اّلذي كان على موعد معها.   Q الموؤمنين  بالن�صبة لأمير  و�صرور وفوز 

التا�صع ع�صر  ليلة  الروايات كانت  ليلة جمعة؛ ففي بع�ص  اأّنها كانت  ويبدو 

ليلة جمعة، فيما تقول روايات اأخرى: اإّن ليلة الحادي والع�صرين كانت ليلة 

اّلتي �صمعتم  اأّم كلثوم بال�صورة  Q عند  اأفطر  الليلة  جمعة، وفي تلك 

بخبز  الإفطار  يعني  وهذا   � والملح  الخبز  على  اإفطاره  اقت�صر  حيث  بها، 

تلك   Q فاأم�صى  الخبز،  وبقي  اللبن  ُرفع  � حيث  الأمر  واقع  وحده في 

موؤّذنًا  �صوته  رفع  بعدها  الم�صجد،  الفجر حيث دخل  حّتى  بالعبادة  الليلة 

ونزل اإلى محراب ال�صالة، واإذا بالمنادي ينادي اأثناء ال�صالة: »تهّدمت 

. ومن الموؤّكد اأّن النا�ص كانوا قد فهموا المعنى من 
)2(

واهلل اأركان الهدى!«

العبارة  تلك  اأردف  ما  �صرعان  المنادي  اأّن  َبْيَد  الهدى«،  اأركان  »تهّدمت 

 .
)3(

ح مفهومها اإذ نادى: »ُقتل علّي المرت�سى« باأخرى تو�صّ

: »لما اأح�ّس الإمام بال�سربة لم 
)4(

يقول لوط بن يحيى بن اأبي مخنف

ه ولم يتاأّلم عندما ن�زلت ال�صربة على راأ�صه و�صّقت  يتاأّوه« اأي اإّنه لم يتاأوَّ

ولي�س  وجهه  على  ووقع  واحت�سب،  »و�سبر  المحراب،  في  وهو  جبهته 

عنده اأحد« اإذ لم تبداأ ال�صالة بعد وكان الم�صجد مظلمًا فيما كان النا�ص 

بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج 42، �ص 239.  )1(

م. ن.  )2(

م. ن، �ص 282.  )3(

اأنظر: تاريخ الطبري، ج 4، �ص 110.  )4(
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الأمر،  بادئ  جرى  ماذا  اأحد  يفهم  لم  وعليه  اأ�صتاتًا،  بالنافلة  م�صغولين 

ولى العبارات 
ُ
، فكانت اأ

)1(

»قائاًل: با�سم اهلل وباهلل وعلى مّلة ر�سول اهلل«

في  اأ�صماعنا  اّلتي طرقت  العبارات  تلك  بعد �صربته، هي  بها  تلّفظ  اّلتي 

�صيب �صيد ال�صهداء Q ووقع على الأر�ص ُنقلت 
ُ
خرى، فبعد اأن اأ

ُ
حالت اأ

. فقد بذلوا 
)2(

العبارة: »ب�سم اهلل وباهلل وعلى مّلة ر�سول اهلل« عنه هذه 

ثمرة حياتهم في هذا الدرب.

ورّب  »فزت  قال:  اإذ  العبارة  هذه   Qالموؤمنين اأمير  عن  ُنقلت  ثم 

 ،
)3(

خرى اأّنه قال: »لمثل هذا فليعمل العاملون«
ُ
الكعبة« وجاء في رواية اأ

بعوالم  المطّهرة  الطاهرة  الروح  ات�صال هذه  يبرهن على مدى  وهذا ما 

الحياة في هذه  قيد  Q على  يزل  َلّما  اّلذي  الوقت  الملكوت حّتى في 

 Q وبعد مناجاته تلك �صاح .
)4(

الدنيا »ثم �ساح وقال: قتلني اللعين«

كي ينتبه النا�ص ول يدعوا القاتل يهرب، فلّما �صمع النا�ص ال�صّجة اأي �صمعوا 

فتوّجه  الم�صجد  في  كان  من  كّل  اإليه  فزع   Q الموؤمنين  اأمير  �صوت 

الجميع نحو محراب الم�صجد دون اأن يعرفوا ماذا ح�صل وماذا عليهم اأن 

والدم  بمئزره  راأ�صه  ي�صّد  وهو   ،Qالموؤمنين باأمير  اأحاطوا  ثّم  يفعلوا 

النا�ص حوله  اجتمع  فلما  بدمائه،  بت  وقد خ�صّ ولحيته  يجري على وجهه 

وجدوه ي�صّد جرحه بمئزٍر له بالرغم من حالة ال�صعف وانفالق هامته واأّن 

بحار الأنوار، ج 42، �ص 281.  )1(

م. ن.  )2(

م. ن، ج35، �ص261.  )3(

م. ن، ج42، �ص 281.  )4(
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بت بدمه وهو يقول: »هذا ما وعد اهلل  لحيته اّلتي كانت بي�صاء قد تخ�صّ

.
)2(

،
)1(

ور�سوله و�سدق اهلل ور�سوله« فلقد تحّقق وعدهما

بعد اأن وقعت تلك الفاجعة الكبرى، �ُصمع هاتف غيبّي يقول: »تهّدمت 

.
)3(

واهلل اأركان الهدى«

ا�صطراب،  في   - الخبر  بلغهم  مّمن   - حولها  ومن  الكوفة  اأهل  كان 

والكبير، وكان  ال�صغير  ِقَبل  الموؤمنينQ محبوبًا من  اأمير  حيث كان 

ال�صطراب باديًا على بع�ص الأ�صحاب المقّربين من الإمامQ، وفي 

الليلة اّلتي �صبقت ا�صت�صهاد اأمير الموؤمنينQ ازدحم النا�ص حول داره، 

يريدون عيادته اإّل اأّن حالة الإمامQ ال�صحّية كانت قد �صاءت ولم يعد 

واعتذر   � ينقل  ما  على   �  Q الح�صن  الإمام  فخرج  عيادته،  بالإمكان 

اإليهم واأمرهم بالن�صراف، فتفّرقوا اإّل الأ�صبغ بن نباتة لم تطاوعه نف�صه 

يرى  به  فاإذا  هنيئة  بعد   Q الح�صن  الإمام  خرج  حّتى  بالن�صراف، 

الأ�صبغ ل يزال واقفًا، فقال له Q: اأما �صمعت ما قلته للنا�ص؟ فقال: 

يا بن ر�صول اهلل ل طاقة لي على الن�صراف، فاأذن لي حّتى اأرى الإمام، 

فدخل الإمام الح�صن Q ثم خرج واأذن له في الدخول.

على  م�سّجى  الموؤمنين  اأمير  بالإمام  واإذا  »فدخلت  الأ�صبغ:  يقول 

�سرير المر�س، وقد �ُسدَّ مو�سع جرحه بع�سابة �سفراء، فلم اأ�ستطع اأن 

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 19/ رم�صان/ 1424ه.ق.  )1(

بحار الأنوار، العالمة المجل�صّي، ج 42، �ص 281.  )2(

م. ن.  )3(
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Q امل���وؤم���ن���ن  اأم�����ر  الإم������ام  اآلم 

ميِّز اأيهما اأ�سد �سفرة، وجهه اأم الع�سابة! وكان Q ُيغمى عليه حيناً، 
ُ
اأ

ويفيق حيناً اآخر، وفي واحدة من اإفاقاته اأخذ بيدي وحّدثني« - وهذا 

Q هو معنى قول الهاتف »تهّدمت واهلل اأركان الهدى« حيث اإّن الإمام

ّن على الأ�صبغ  لم يترك هداية النا�ص حّتى وهو في هذه الحالة - فلم ي�صُ

ول  الأ�صبغ  يره  لم  ثّم  اأغمي عليه،  ثّم  له حديثًا مطوًل،  فنقل  بالحديث، 

غيره من اأ�صحاب الإمامQ، حّتى انتقل اإلى جوار رحمة رّبه في ليلة 

.
)1(

الحادي والع�صرين وترك الدنيا والتاريخ مّت�صحين بثياب ال�صواد

وعندما انت�صف الليل اأخذوا الج�صد الطاهر ودفنوه ورجعوا، ولم يكن 

الم�صّيعون �صوى اأولد عليQ وبع�ص خوا�ّص اأ�صحابه. وقد فّكرت في 

عن  البعيد  والدفن  المظلوم  الت�صييع  ذلك  في   Q الإمام  مظلومية 

اأنظار النا�ص وفي بيت الإمامQ المظلم، والأّيام ال�صعبة اّلتي مّرت 

...Rعلى اأهل البيت

.
)2(

ل حول ول قّوة اإّل باهلل العلي العظيم

اإّل ما �صّليت وترّحمت وتحّننت  الّلهم نق�صم عليك بمحّمد واآل محّمد 

على اأمير الموؤمنين Q وجعلتنا من اأتباعه و�صيعته الحقيقّيين.

والحمد هلل ربِّ العالمين

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 21/رم�صان/ 1425ه.ق.  )1(

كلمة الإمام الخامنئي{، في تاريخ: 21/ رم�صان/ 1414 ه.ق.  )2(




