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 المقدمة

 �لحم���د هلل رب �لعالمي���ن و�أ�شه���د �أن ال �إله �إال �هلل �لملك �لح���ق �لمبين و�أ�شهد �أن 
�شيدنا محمد�ً عبده ور�شوله خاتم �لنبيين.

�لله���م �ش���ل عل���ى محمد وعل���ى �آل محمد وب���ارك على محمد وعل���ى �آل محمد كما 
�شليت وباركت على �إبر�هيم وعلى �آل �إبر�هيم �إنك حميٌد مجيد، و�ر�ض �للهم بر�شاك 

عن �أ�شحابه �الأخيار �لمنتجبين وعن �شائر عبادك �ل�شالحين.
�لم�ش���روع �الإله���ي �لكبي���ر له منه���ج يت�شمن �لتعليم���ات �الإلهية فيم���ا نعمل وفيما 
نترك وفي تحديد م�شوؤولياتنا في �لحياة وفي تب�شيرنا بو�قع �لحياة وما فيها، وفي 
عالقتن���ا باهلل �شبحانه وتعال���ى، ويمثل �لمنهج �الإلهي �لنور و�له���دى و�لب�شائر �لتي 

على �شوئها نبني و�قعنا كموؤمنين ونتحرك في مو�قفنا. 
وه���ذ� م���ا قدم���ه �هلل لن���ا في كتبه وم���ن خ���الل �أنبيائه و�له���د�ة من عب���اده منهًجا 
متكام���اًل و��شًع���ا ب�شعة �لحياة و�أكثر من ذلك، لكن ه���ذ� �لمنهج يبقى حبًر� على ورق، 
���دة �إذ� لم يك���ن هناك م���ن يحملها، من  يبق���ى ف���ي طي���ات �لكتب، يبق���ى تعليمات مجمَّ
يدع���و �إليه���ا، م���ن يطبقها ف���ي و�قعه ويتحرك عل���ى �شوئها يمثل �لق���دوة لالآخرين؛ 

وهنا ياأتي دور �لرموز و�الأعالم. 
وعندم���ا نعود �إلى �لر�شالة �لخاتمة �إلى م�شي���رة �الإ�شالم في �أمتنا �الإ�شالمية �إلى 
�لرموز و�الأعالم �لذين حملو� �الإ�شالم في قلوبهم وقدمو� �شورته �لر�ئعة �لحقيقية 
فيما تمثلوه و�لتزمو� به من �أخالقه وتعاليمه وهم �لرو�د و�لطليعة و�لقادة و�لقدوة 
ف���ي مدر�ش���ة �الإ�ش���الم �لكب���رى مقتفي���ن �أثر نب���ي �هلل محم���د )�شلى �هلل علي���ه وعلى 
�آل���ه و�شل���م( نج���د �أن في مقدمته���م �الإمام علي���اً )عليه �ل�ش���الم( ذل���ك �لتلميذ �لوفي 
و�لمتميز للر�شول )�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم( وخريج مدر�شة �الإ�شالم �لكبرى فكان 
�أث���ر �لر�شول و�أثر �لقر�آن و�أث���ر �الإ�شالم بارًز� في �شخ�شيته في روحيته في �شلوكياته 
في مو�قفه في و�قعه ب�شكٍل يقدم �شهادًة على عظمة �الإ�شالم على عظمة �لقر�آن على 
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عظم���ة نب���ي �الإ�ش���الم محمد )�شل���ى �هلل عليه وعلى �آل���ه و�شلم( ومنذ بد�ي���ة م�شو�ره 
م���ع �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله و�شل���م( وبحكم مالزمته للنب���ي و�رتباطه 
�لوثي���ق بالنب���ي وتمي���زه ووعي���ه �لعال���ي، كان �الإمام عل���ٌيّ )علي���ه �ل�ش���الم( �شابًقا �إلى 
ُبوَن)11(  َُقرَّ َلِئَك المْ اِبُقوَن)10( اأُومْ اِبُقوَن ال�سَّ �الإ�شالم ليحوز ف�شيلة �ل�شبق {َوال�سَّ
ِعيِم)12(}]الواقعة[ �شبق �إلى �الإ�شالم منذ �نبثاق نوره ومن دون �أي تردد  اِت النَّ ِف َجنَّ
�أو تاأخ���ر �أو تلك���وؤ، دخ���ل في �الإ�شالم ودخل �الإ�شالم فيه ف���كان كلَّ قلبه وكلَّ روحه وكلَّ 
حيات���ه، لقد ذ�ب في �الإ�ش���الم و�متزج به فكان خلقه �الإ�شالم، وكانت ق�شيته �الإ�شالم، 

وكانت حياته لالإ�شالم وكان �لفد�ئي �الأول في �الإ�شالم.
فه���و مدر�ش���ة متكاملة نع���رف من خاللها ونرى م���ن خاللها �الإ�ش���الم بكل كماله 
�الإ�شالم بكل جماله �الإ�شالم بحقيقة مبادئه، �الإ�شالم بعظم �أخالقه �الإيمان بجالله 

وجماله.
هك���ذ� كان �الإم���ام علي )علي���ه �ل�شالم( وهكذ� يبقى نوًر� ف���ي م�شرق �ل�شم�ض قدوة 
للم�شتب�شرين ونوًر� للحائرين وَعلًَما يقتدى ويتاأ�شى به في مدر�شة �الإ�شالم �لكبرى 

ويمثل �لنموذج �لحقيقي و�لقدوة للرموز �لحقيقيين.
وهذ� هو �لجزء �لثاني مما جمعناه من كتاب: )�الإمام علي - عليه �ل�شالم - قرين 
�لق���ر�آن( معتمدي���ن فيما قدمناه على ما ورد ع���ن �ل�شيد ح�شين بدر �لدين �لحوثي - 
ر�ش���و�ن �هلل علي���ه - وعلى ما ورد عن �ل�شيد عبد �لملك بدر �لدين �لحوثي - ر�شو�ن 

�هلل عليه -.
ر�جًيا من �هلل �أن يتقبل هذ� �لعمل باأح�شن �لقبول.

و�هلل �لموفق
��َش��ة يحيى قا�ش��م �أبو َعوَّ
�شهر ذي �لحجة 1438ه�

***
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الدور المحوري للإمام بالن�سبة للدين

الدين االإ�سالمي ال بد له من رموز
�لم�شاأل���ة �أ�شا�شي���ة بالن�شب���ة للدي���ن �الإ�شالمي، �لم�ش���روع �لديني كل���ه، حتى يمكن 
�إقامت���ه ف���ي �لو�قع و�لنهو�ض به في �لحياة، له ركائز �أ�شا�شية، ومعالم �أ�شا�شية، وهي: 

�لمنهج �أواًل، �لقادة و�لرموز ثانًيا، �لمقد�شات �لتي ُتمثِّل معالم في �الأر�ض ثالًثا)1(. 

دور القادة واالأعالم 

البالغ والتبيين والتج�سيد للدين.
ل في كتاب �هلل �شبحانه وتعالى �لمنهج      وهذه م�شاألة و��شحة عندما نعود لنتاأمَّ
�الإله���ي ل���م يكن ليقوم، وال لينت�ش���ر وال ليلقى �لقابلية في و�ق���ع �لب�شر بدون رموزه، 
بدون �أعالمه �لذين قامو� بدوٍر متعدد من خالل �لبالغ و�لتبيين، و�لتو�شيح و�إقامة 
�لحجة، ومن خالل �لتج�شيد للمبادئ، و�لقيم و�لتمثيل �لعملي لها في و�قع �لحياة، 
���ا ف���ي �لو�قع �لعملي؛ لي���رى �لنا�ض عظمته���ا، وليرى �لنا����ض جمالها،  و�إبر�زه���ا عملًيّ
وجاللها، وجاذبيتها �لكبيرة في �لو�قع، و�إمكانية تطبيقها بما يترتَّب على تطبيقها 

من �آثار ونتائج �إيجابية في و�قع �لحياة.
والأهمي���ة �الأم���ر وباعتباره م���ن �شروريات �لم�ش���روع �لديني نج���د �أن �هلل �شبحانه 
ل علي���ه �لوحي، ي�ش���ل �إليه  وتعال���ى خاط���ب نبّي���ه �لكري���م وهو في مق���ام �لنب���وة، يتَنزَّ

�لهدُي �الإلهي وتعليمات �هلل �شبحانه وتعالى في �إطار �لوحي �الإلهي غ�شًة طريَّة. 
ف���ي مق���ام �لوحي وفي مقام �لنب���وة، �هلل �شبحانه وتعالى يقدم له في كتابه �لكريم 
قائم���ًة م���ن �أ�شم���اء �الأنبي���اء و�لر�شل فيعدهم ثم يق���ول عنهم: {اأُوَلِئــَك الَِّذيَن َهَدى 
َتِدِه} ]األنعام:90[ يخاط���ب من؟ يخاطب �لنبي محمًد� )�شلو�ت �هلل  ُ َفِبُهَداُهــُم اقمْ اللَّ
عليه وعلى �آله( في مقامه، وفي موقعه من �لنبوة و�لوحي، يوحى �إليه، على �رتباط 

مبا�شر بهدى �هلل �شبحانه وتعالى، وبالوحي �الإلهي.

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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هه �إلى �أن يهتدي و�أن يقتدي باأولئك �ل�شابقين من �الأنبياء و�لر�شل  ومع ذلك يوجِّ
�أن يرتبط بهم كرموز، وهد�ة، �أن يرتبط بهم في موقع �لقدوة.

ف���ي �إط���ار �لدين في �إطار �لم�شروع �لديني ال ب���د من �لقدوة ال بد من �الأعالم، ال 
ب���د م���ن �لرم���وز، ال بد م���ن �لهد�ة �لذين نرتبط به���م في �إطار �لدي���ن نف�شه فنقتدي 
ا  بهم، ونهتدي بهم، ونتخّلق باأخالقهم، ونتاأّثر بهم، ويمثِّل �رتباطنا بهم عاماًل مه�ًمّ
ف���ي �أن نرتب���ط بالم�ش���روع �لدين���ي ذ�ت���ه، ف���ي �أن نتخّلق باأخالق���ه، ف���ي �أن ننطلق من 
خ���الل مبادئ���ه، ف���ي �أن نلتزم بتعليماته، ن���رى فيهم هم، نرى في معال���م حياتهم، في 
�شلوكياته���م، في مو�قفهم، في حركتهم في �لحياة �ل�شو�هد لهذ� �لدين، في عظمته، 

في جاذبيته، في تاأثير�ته �لمهمة. 
والأن �لم�شاأل���ة �أ�شا�شي���ة نج���د �أن �هلل �شبحان���ه وتعال���ى في كتابه �لكري���م، في �شورة 
ــَتِقيَم •  ُ�سمْ ــَراَط المْ ِدَنا ال�سِّ �لفاتح���ة �لت���ي نتلوه���ا ف���ي كّل �ش���الة فنق���ول فيه���ا: {اهمْ
}]الفاتح�ة:6،7[ في �لوقت �لذي نطلب م���ن �هلل ونتوّجه  ِهممْ ــَت َعَليمْ ــَراَط الَِّذيــَن اأَنمَْعممْ �سِ
�إل���ى �هلل �أن يهدين���ا �إلى �شر�ط���ه �لم�شتقيم قال �هلل عن هذ� �ل�ش���ر�ط �لم�شتقيم �أنه 
}]الفاتحة:7[ �ش���ر�ط له �أعالمه، له رم���وزه، له هد�ته  ِهممْ ــَت َعَليمْ ــَراَط الَِّذيــَن اأَنمَْعممْ {�سِ
�لذي���ن نهت���دي به���م، وه���م لنا �لقدوة، وه���م لنا �لقادة، وه���م لنا من ُيج�ّش���دون معالم 
ه���ذ� �لدين، وحقائق ه���ذ� �لدين، ومبادئ هذ� �لدين، و�أخ���الق هذ� �لدين، وبطريقٍة 

�شحيحة.«)1(  

الحفاظ على الدين من التحريف.
 فهم يمّثلون �ل�شمانة في �لتطبيق �ل�شحيح، و�لتطبيق �ل�شليم للدين، و�لحفاظ 
عل���ى مفاهيم���ه م���ن �لتحريف؛ الأن �لدي���ن -وهذه حال���ة ح�شلت حتى ف���ي �لر�شاالت 
�ل�شابق���ة، بع���د �الأنبي���اء �ل�شابقي���ن، بع���د مو�ش���ى بع���د عي�ش���ى، وغيره���م م���ن �لر�ش���ل، 
و�الأنبي���اء- �أن �لدي���ن �الإله���ي يتعر����ض ف���ي مر�حله �لمختلف���ة، وفي �إط���ار �لر�شاالت 
�ل�شابقة يتعر�ض د�ئًما لعملية تحريف، تحريف لمفاهيمه، وتحريف لقيمه و�أخالقه، 
وتحري���ف لمبادئه، وتحريف د�ئًم���ا ما ُيح�َشب على �لدين نف�شه، وبا�شم �لدين نف�شه، 

ومن خالل عناوين �لدين نف�شه.

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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د�ئًم���ا م���ا تط���ر�أ عملي���ة �لتحري���ف للمفاهي���م �لدينية وم���ن خالل رم���وز م�شلين 
لديه���م قدر�ت فائقة على �لت�شليل و�لخط���اب، على �لت�شليل للنا�ض، ولديهم �لقدرة 
عل���ى توظيف �لخطاب �لديني نف�شه من خ���الل تحريف مفاهيمه وقلب مبادئه ر�أ�ًشا 
عل���ى عقب؛ ي�شتطيعون من خالل ذلك �لت�شلي���ل للكثير من �لنا�ض، و�لخد�ع للكثير 

من �لنا�ض، عو�مل متعددة ُت�شهم في عملية �لتحريف للمفاهيم �لدينية.
عندم���ا ينت�ش���ر �لدي���ن وي�شب���ح حقيق���ًة و�قعًة ثابتة، وي���رى فيه �الآخ���رون �أنه في 
ظه���وره، ف���ي ثقل���ه في �نت�شاره، ف���ي هيمنته في �لو�ق���ع، �أ�شبح ثابًت���ا ر��شًخا ال يمكن 
�أب���ًد� �لتخلُّ����ض من���ه وال �إز�لته، �أ�شبح �رتب���اط �لنا�ض به �رتباًطا وثيًق���ا ثابًتا ال يمكن 

ف�شلهم عنه. 
ي���رى �الآخرون وفي �لمقدمة ملوك �لج���ور، و�لظالمون، و�لطغاة، و�لم�شتكبرون، 
���دة، تعني �نت�ش���ار �لدين،  و�لمف�ش���دون ف���ي �الأر����ض ي���رون في هذه �لحال���ة حالًة معقَّ
و�رتب���اط �لنا����ض �لوثيق به فال يمك���ن ف�شلهم عنه، ويرون في نظرتهم �إلى �لدين �أن 
�ُل بالن�شبة له���م خطًر� كبيًر�، وعائًقا  جمل���ًة �أ�شا�شي���ًة من مفاهي���م �لدين هي �لتي تمثِّ
كبيًر� عليهم في �إمكانية �أن يهيمنو� على �لنا�ض بظلمهم بف�شادهم ب�شرهم بطغيانهم 
با�شتكبارهم بف�شادهم، وبما �أن عملية ف�شل �لنا�ض عن �لدين بالكامل، و�إز�حة �لدين 
و�لر�شال���ة �الإلهي���ة بالكام���ل م���ن و�ق���ع �لحي���اة م�شاأل���ة �شعبة غي���ر ممكن���ة، يْعِمدون 
�إل���ى توظي���ف مفاهي���م �لدين بع���د تغييرها وقلبها من خ���الل علماء �ل�ش���وء، د�ئًما ما 
تت���م عملي���ة �لت�شلي���ل و�لتحري���ف للمفاهيم �لديني���ة من خالل علماء �ش���وء هذه من 
�لحقائ���ق �لثابت���ة. علماء �ش���وء لديهم قر�ءة، ولديه���م �إطالع عل���ى �لمفاهيم �لدينية 
و�لمعارف �لدينية، يقومون هم بتحريف �لمعاني و�لمفاهيم وتزييفها وقلبها �إلى ما 
يتطابق مع رغبات و�أهو�ء ملوك �لجور، و�شالطين �لظلم، و�لحكومات �لجائرة حتى 
يتهي���اأ له���ا �أن تحك���م، �أن ت�شيطر، �أن تتغلب، وبدون �أن تحتاج �إل���ى �أن تدخل في �شد�ٍم 
عنيف مع �لمجتمعات �لتي �آمنت بالر�شالة �الإلهية، و�أ�شبحت على �رتباط وثيق بها. 
فتح�ش���ل عملية قولبة مثلما نلحظ �الآن في و�قعنا �لمعا�شر، �ألي�شت �أمريكا �الآن 
متجه���ة �إل���ى توليف���ة جدي���دة للدي���ن �الإ�شالمي؟ يعني ل���م يكتفو� بما ق���د ح�شل من 
تحري���ف لمفاهي���م، م���ن قل���ب لحقائق، م���ن تغيير�ت كبي���رة على مدى ق���رون طويلة 
م���ن �لزم���ن لم يكتِف بهذ� �الأمريكيون، لم يكتفو� بهذ�! ال يز�ل لديهم �أ�شياء جديدة 
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ْب بالمفاهي���م بما يخدم م�شالحهم، بما  �إ�شافي���ة م���ن �لتعديالت، و�لتغيير�ت، و�لتلعُّ
يبط���ل فاعلي���ة قيم �الإ�شالم �لحقيقية في �لنا�ض �لتي تحي���ي �لنا�ض، و�لتي َتخُلق في 
ك  و�ق���ع �لنا����ض �لوع���ي �لكاف���ي، وُتعِط���ي �لنا�ض �لب�شي���رة �لناف���ذة، و�لالزم���ة، وُتحرِّ
�لمجتم���ع فيكون و�قع���ه ممتنًعا عن هيمن���ة �لظالمين، و�لم�شتكبري���ن، و�لمف�شدين، 

و�لطغاة، و�لجبابرة فتتم عملية �لتحريف)1(.  

ابتعاد االأمة عن االأعالم يجعلها قابلة للتحريف والت�سليل
ف����اإذ� �أر�د �لنا�����ض �أن يكون����و� ف����ي و�قعه����م مرتبطي����ن بالمنهج م����ن دون رموز، من 
دون �أع����الم، هن����ا تك����ون هن����اك قابلية كبي����رة لعملي����ة �لتحريف و�لت�شلي����ل، يعني من 
����ا ديني����ة )َقْوَلَبَها( كم����ا ي�شاء، لدي����ه قدرة في  �أت����ى عل����ى �لنا�����ض وق����ر�أ عليه����م ن�شو�شً
َل  ب بها، �أو �إنز�لها في غير محلها، في غير م�شاديقها، تقبَّ )َقْوَلَبة( �لن�شو�ض و�لتلعُّ
�لنا�����ُض منه.. وهن����ا ينجح �الآخرون في عملية �لتحريف �إلى ح����ٍدّ كبير، وي�شتطيعون 
ُل����و� م����ن عملياته����م �لت�شليلية و�لتحريفية �إلى معتق����د�ت، و�أفكار، ومفاهيم،  �أن ُيَحوِّ
وثقاف����ات ي�شب����ح له����ا جمهوره����ا �لو��ش����ع �لموؤم����ن بها، �لمقتن����ع به����ا، �لمتحرك على 
ل في محا�ش����ر�ت وهكذ�. وت�شبح  �����ض ف����ي مد�ر�����ض، ُتْكَتب لها كتب، ُتَن����زَّ �أ�شا�شه����ا، ُتَدرَّ
ثقاف����ًة �شائ����دة وق����د تم�شي عليه����ا �أجيال، جيل بعد جي����ل وهكذ�. لتمت����د عبر �لزمن، 
ويتدي����ن �لنا�ض به����ا، يتدين �لنا�ض ب�شالل وباطل ويعتبرون����ه قربًة يتقربون به �إلى 

�هلل �شبحانه وتعالى.
لذلك �لعملية �لدينية �لم�شروع �لديني في �أ�شا�شه، هو دين �هلل �لحكيم، دين �هلل 
�ل���ذي ه���و �أحك���م �لحاكمين، و�هلل �شبحانه وتعالى جعل دينه ف���ي معالمه، في ركائزه، 
ف���ي طبيع���ة �لم�ش���روع نف�شه عل���ى �لنحو �ل���ذي ي�شمن �شالمت���ه، �شالمت���ه لالأجيال، 
ــَتِقيَم}]الفاتحة:6[ في �لوقت  ُ�سمْ ــَراَط المْ ِدَنا ال�سِّ �شالمته للب�شرية، فللدين رموزه،{اهمْ
}]الفاتحة:7[ هوؤالء �لرموز هوؤالء �الأعالم �لذين  ِهممْ َت َعَليمْ ــَراَط الَِّذيَن اأَنمَْعممْ نف�شه {�سِ
ه���م للدي���ن َتْرُجَماُن���ه، ول�شانه، وهم م�شاديقه �لعملية في �لو�ق���ع، هم َتْرُجَماُنه وهم 
ُيبّينون، وهم َتْرُجَماُنه وهم يعملون، فن�شتفيد منهم في معرفة �لمفاهيم �ل�شحيحة 
للدين فيما بّينو� فيما بلَُّغو� فيما قالو� فيما تحّدثو�، وكذلك فيما فعلو� في �أعمالهم 

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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في �شلوكياتهم في مو�قفهم في ت�شرفاتهم، ن�شتفيد منها كذلك نجد فيها �لم�شاديق 
�لحقيقية للمفاهيم �لدينية و�لخطاب �لديني. 

���ل �شمان���ًة لالأم���ة �شمان���ة لالأجي���ال �أاّل يوؤث���ر فيه���ا ال �لم�شل���ون وال  فه���ذه ُتمثِّ
ف���ون، حينم���ا ترتبط بالم�شروع �الإلهي، برموزه و�أعالمه، ولي�ض فقط �رتباًطا  �لمحرِّ
مجت���ز�أً يتج���ه فق���ط �إلى �لخط���اب �لدين���ي �أو �إلى �لمفاهي���م �لدينية ومن ج���اء �شّلل 

ف، وتقبَّلْت منه �الأمة، وتاأّثر به �لنا�ض)1(.    ولِعب وحرَّ

االأنبياء هم طالئع الرموز واالأعالم 
�الأنبي���اء ه���م طالئ���ع �لرم���وز ه���م �لرم���وز �الأ�شا�شي���ون، �الأنبي���اء و�لر�ش���ل هم في 
و�قعه���م �لعمل���ي و�ل�شلوك���ي، وحركتهم في �لحياة، وقيامهم بالم�ش���روع �لديني؛ الأنه 
ع���ادًة وم���ن �شم���ن �لوظائ���ف �الأ�شا�شي���ة للر�ش���ل و�الأنبياء �أنه���م لي�شو� فق���ط مبلِّغين 
بال���كالم و�لحدي���ث و�لبيان، بل عادًة هم يعملون هم على �إقامة تلك �لمبادئ، و�لقيم، 

و�الأخالق على �إقامة �لدين بتفا�شيله �الأخالقية وغيرها. 
فه���م يعمل���ون عل���ى �إقام���ة �لدي���ن وبالتال���ي: يتحرك���ون ف���ي �إط���ار م�ش���روع عملي 
للنهو�ض بالدين في و�قع �لنا�ض وفي و�قع �لحياة، �الأنبياء و�لر�شل في �لمقدمة))(.  

وبعد االأنبياء ورثتهم الحقيقيون 
وم���ن بع���د �الأنبي���اء و�لر�ش���ل �أكيد هن���اك �متد�د لورثته���م �لحقيقيي���ن �ل�شادقين 
�لذي���ن يمثلون حلقة �لو�شل، حلقة �لو�شل �لماأمونة من �لرموز و�الأعالم و�لعظماء 
و�له���د�ة، حلق���ة �لو�ش���ل �لماأمون���ة �لتي يمكن �لوث���وق بها و�الطمئنان �إليه���ا في �أنها 
ه���ي �شتق���دم �لدين على نحٍو �شحيح، و�أنها هي من يجب �أن ترتبط بها �الأمة في ظل 
�لم�ش���روع �لدين���ي م���ن موقعها في �لقي���ادة، وهكذ� هو �لحال مع عل���ي - عليه �ل�شالم 
- بمنزل���ة ه���ارون م���ن مو�شى، و�قعه من محمٍد )�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( بكماله 
�الإيمان���ي �لعظي���م، وموؤهالته �لعالية، بمعنى �أنه لي�ض مجرد وظيفة �أو من�شب هكذ� 

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
)))  الم�شدر ال�شابق.
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�أو و�ش���ام �ش���رف �أُْعِطَي���ُه �الإمام علي هكذ�، ال، عن جد�رة بع���د �أن �أعطاه �هلل �لموؤهالت 
�لعالي���ة �لكبي���رة �لعظيم���ة �لر�قية عل���ى �لم�شت���وى �الإيماني، و�لترب���وي، و�لمعرفي، 
و�لقيمي، و�الأخالقي ليكون بم�شتوى هذ� �لمقام �لعظيم، ليكون هو �متد�د �لهد�ية، 
وحلقة �لو�شل مع محمد - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - مع ر�شول �هلل وخاتم �أنبيائه. 
�لر�ش���ول ق���ال: »اإالَّ اأنه ال نبي بعدي«.  علي ال يوؤّدي هذ� �لدور كنبي، ال؛ الأن �لنبوة 
ُخِتَم���ت بخات���م �الأنبياء و�شيد �الأنبياء ر�شول �هلل محم���د - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله 
- ولكن���ه يوؤدي���ه م���ن موقع���ه في كم���ال �إيمان���ه كوزير، كو�ش���ي، يوؤديه م���ن موقعه في 
كمال �الإيمان ليكون هو من يتحرك بهذه �الأمة وهو يربي وهو يعلم وهو ير�شد وهو 
يقدم مفاهيم هذ� �لدين وهو يج�شد مبادئ هذ� �لدين في �لو�قع �لعملي وهو يجهد 
ويجاه���د للحف���اظ عل���ى مفاهي���م هذ� �لدي���ن كي ال تتغي���ر بفعل تحري���ف �لمحرفين 

و�نتحال �لمبطلين وتاأويل �لجاهلين)1(.

االإمام علي اأُِعدَّ في م�سيرة حياته لهذا الدور
�الإم���ام عل���ي - عليه �ل�ش���الم - حظي في م�شي���رة حياته بم�شاٍر متمي���ز يوؤهله لهذ� 
�لدور الأنه مقام مهم، مقام كبير، ومقام عظيم يحتاج �إلى عناية خا�شة وتربية فريدة 
ومتمي���زة وه���ذ� م���ا كان، لقد �شاء �هلل �شبحانه وتعالى �أن يك���ون من يتولى تربية علي 
منذ طفولته �لمبكرة هو ر�شول �هلل - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - �لر�شول - �شلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله - �أر�د �أن يرد �لجميل �إلى عمه �أبي طالب؛ الأن �أبا طالب قام بدور 
�أ�شا�شي في كفالة �لنبي وتربيته بعد وفاة جده عبد �لمطلب، وبتدبيٍر من �هلل �شبحانه 
وتعال���ى تول���ى ر�شول �هلل - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله - هو تربية وتن�شئة �الإمام علي 
منذ طفولته �لمبكرة، ف�شّلمه و�لده �أبو طالب �إلى �لنبي - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله 
- وكان ذل���ك م���ا قبل �لنبوة، فالنبي تولى هو منذ طفول���ة علي �لمبكرة �لتربية لهذ� 
�لرجل و�أعّده �إعد�ًد� متميًز�، و�شرح �الإمام - عليه �ل�شالم - �أجو�ء وو�قع هذه �لتربية 
و�لعناي���ة �لكبي���رة به من جانب �لر�شول - �شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله - فقال: »َوَقدمْ 
ِزَلِة  َقِريَبِة، َوالَمنمْ َقَراَبِة المْ ــِعي ِمنمْ َر�ُسوِل الِل - �ســلى الل عليه واآله - ِبالمْ �سِ ُتممْ َمومْ َعِلممْ
ُنُفِني ِفي ِفَرا�ِسِه،  ِرِه، َوَيكمْ ــدمْ ِني اإَِلى �سَ ــمُّ ِرِه َواأََنا وليٌد َي�سُ ــَعِني ِفي ِحجمْ ــِة: َو�سَ ي�سَ الَخ�سِ

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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َء ُثمَّ ُيلمِْقُمِنيِه، َوَما َوَجَد ِلي  ــيمْ ــُغ ال�سَّ �سَ َفُه)1(، َوَكاَن َيممْ ِني َعرمْ ــِني َج�َســَدُه، َوُي�ِســمُّ َوُيِم�سُّ
�، �أنه بمثل ما حظي  ل«. )3( وهذه نقطة مهمة جًدّ َلًة)2( ِفي ِفعمْ ل، َواَل َخطمْ َبًة ِفي َقومْ َكذمْ
�الإم���ام علي - علي���ه �ل�شالم - بعنايٍة خا�شة من جانب �لر�شول و�هتماٍم كبير بتربيته 

و�إعد�ده وتهذيبه)4(.

االإمام علي نف�سه كان مهياأ لهذا الدور 
 �الإمام علي نف�شه كذلك هياأه �هلل الأن يكون لديه قابلية عالية، قابلية عالية لهذه 
�لتربي���ة، ل���و لم يكن لدى �الإم���ام علي نف�شه فيما هياأه �هلل ل���ه قابلية كبيرة لم�شتوى 
�لتفاع���ل �لكبي���ر مع هذه �لعناية من جانب �لر�شول، لما �أثمرت تلك �لثمرة �لكبيرة؛ 
الأن���ه مث���اًل ق���د تحر����ض على �أن تهت���م ب�شخ�ض معي���ن �أو بابن���ك مثاًل لتربي���ه تربية، 
تحر����ض تب���ذل جه���وًد� كبي���رة؛ ولكن ت���رى �لنتائ���ج مح���دودة؛ الأن م�شت���وى �لقابلية 
ل���دى �لمتلق���ي محدودة مثاًل، لك���ن �الإمام علي ال، كان م�شت���وى �لقابلية كبيًر� لديه، 
وتفاعل���ه ه���و، وه���و من �هلل مهي���اأ الأن يتفاعل ب�ش���كٍل كبير، فكان كل جه���ٍد تربوٍي من 
ر�ش���ول �هلل يثم���ر ف���ي �الإمام عل���ي ثمرًة عظيمة، يت���رك فيه �أثًر� بليًغ���ا، يحقق نتائجه 
ٍل، َواَل خطلًة في فعل« ��شتقام���ة عالية تفاعل كبير  َبًة ِفــي َقومْ في���ه »َوَمــا َوَجَد ِلي َكذمْ
وتاأث���ر عظي���م، ثم يحكي �الإمام - علي عليه �ل�شالم - بفعل هذ� �الرتباط �لقوي، هذ� 
�الرتب���اط �لمتمي���ز، هذ� �الندماج �لكبير في حياة �لنبي، يحكي عن و�قع �لنبي نف�شه 
- �شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه – »َوَلَقدمْ َقَرَن الُل َتَعاَلى ِبِه - �ســلى الل عليه واآله - 
ــُلُك ِبِه َطِريَق الَمَكاِرِم، َوَمَحا�ِســَن  َظَم َمَلــٍك ِمنمْ َماَلِئَكِتِه َي�سمْ نمْ َكاَن َفِطيًما اأَعمْ ِمــنمْ َلــُدنمْ اأَ
�، وهو كذلك  َلــُه َوَنَهاَرُه« �لر�شول نف�ش���ه حظي بتربية عظيمة ج���ًدّ َعاَلــِم، َليمْ ــاَلِق المْ اأَخمْ
�، ال �أح���د ي�شاويه من �لب�شر فيما هي���اأه �هلل له من �لتاأثر  كان مهي���اأ ب�ش���كل عظي���م جًدّ
و�لتقبل، فالنبي حظي برعاية خا�شة من �هلل في �لتربية، �أن قرن �هلل به ملًكا عظيًما 
م���ن مالئكته، يهتم بتربيته بتعليم���ه بتهذيبه بتوجيهه، وهذ� �لرجل �لذي تولى �هلل 

)1)  َعْرفه - بالفتح -: رائحته الزكّية.
)))  الَخْطَلة: واحدة الَخَطل - كالفرحة واحدة الفرح - والخطل: الخطاأ ين�شاأ عن عدم الروّية.

)3)  نهج البالغة، ج 1�ص 301.
)4)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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ا تولى هو تربية علي، يو��شل  تربيته و�أنزل ملًكا من مالئكته ليوؤدي هذ� �لدور �أي�شً
�الإم���ام عل���ي - علي���ه �ل�ش���الم - وي�ش���رح لن���ا تل���ك �الأج���و�ء �لتربوي���ة �لر�ئع���ة فيقول: 
الِقِه،  م َعَلًما)2( ِمنمْ اأخمْ َفُع لي ِفي ُكلِّ َيومْ ِه، َيرمْ يِل)1( اأََثَر اأُمِّ َباَع المَْف�سِ ِبُعُه اتِّ ُت اأَتَّ »َوَلَقدمْ ُكنمْ

ِتَداِء ِبِه«. َوَياأمُْمُرني ِباالقمْ
تربي���ة م�شتم���رة يومي���ة عناي���ة خا�شة، �هتم���ام كبي���ر، تن�شئة على م���كارم �الأخالق 
من���ذ �لطفول���ة. ومم���ا تميز به �الإمام علي - عليه �ل�ش���الم - �أنه وباالختالف مع بقية 
�لم�شلمي���ن ف���ي ع�شر �لنبي - �شلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله - لم يحدث �أبًد� باأن تدن�ض 
بدن����ض �لجاهلي���ة ال ب�شركه���ا وال بقذ�ر�تها وال بباطلها، بفعل ه���ذ� �الخت�شا�ض، هذه 
�لعناي���ة، ه���ذه �لتربي���ة، ه���ذ� �الرتباط �لوثيق -من���ذ �أن كان طفاًل �شغي���ًر�- بالنبي - 
الِقِه،  م َعَلًمــا ِمنمْ اأخمْ َفُع لي ِفي ُكلِّ َيومْ �شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله -  هكذ� يق���ول: »َيرمْ
ِري،  ِتَداِء ِبِه. َوَلَقدمْ َكاَن ُيَجاِوُر ِفي ُكلِّ �َسَنة ِبِحَراَء)3(، َفاأََراُه َواَل َيَراُه َغيمْ َوَياأمُْمُرني ِباالقمْ
َر َر�ُســوِل الل - �ســلى الل عليه واآله -  ــاَلِم َغيمْ َمِئٍذ ِفي االإ�سمْ ــٌت َواِحٌد َيومْ َمــعمْ َبيمْ َوَلــممْ َيجمْ

ِة«. ُبوَّ �َساَلِة، َواأَ�ُسمُّ ِريَح النُّ ِي َوالرِّ َوَخِديَجَة َواأََنا َثاِلُثُهَما، اأََرى ُنوَر المَْوحمْ
ف���كان �الإم���ام علي - علي���ه �ل�شالم - بفعل ه���ذه �لتربية �لعظيم���ة و�الإعد�د �لعالي 
و�لعناي���ة �لخا�ش���ة �رت�ش���ع �لر�شال���ة �رت�شاًع���ا، تعل���م �الأخ���الق، عا�ض �أج���و�ء �لهد�ية 
� بالر�شول - �شل���و�ت �هلل عليه  �الإلهي���ة و�الخت�شا����ض �لوثي���ق و�الرتب���اط �لقوي ج���ًدّ
وعلى �آله - وو�كب �الإ�شالم من يومه �الأول فكان �أول �لموؤمنين بر�شول �هلل - �شلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - وتوج���ه ف���ي بقي���ة حياته منطلًق���ا بانطالق���ٍة متمي���زة، لي�شهم 
�إ�شهاًم���ا كبي���ًر�، عظيًما، متميًز� ف���ي �إقامة �لر�شالة �الإلهية، ف���ي �إقامة �لدين بجهاده 
�لمري���ر، وم���ا بذل���ه من جهوٍد كبيرة وهو يجاهد ويقاتل م���ع ر�شول �هلل - �شلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه - موِظًفا ما منحه �هلل م���ن موؤهالت عالية عل���ى �لم�شتوى �الإيماني 
وعل���ى �لم�شت���وى �لفطري بما �أعط���اه �هلل من �شجاعة فائقة وق���در�ت قتالية متميزة 
�زد�دت وعُظَم���ت باالإيم���ان نف�ش���ه، بفع���ل �الإيم���ان نف�ش���ه ف���كان فار�ض �الإ�ش���الم ورجل 
�الإ�ش���الم وبط���ل �الإ�ش���الم �لذي ت�شّدى ف���ي كل ميادي���ن �لقتال وفي �شاح���ات �ل�شر�ع 

يل: ولد الناقة. )1)  الَف�شِ
)))  َعَلًما: اأي ف�شاًل ظاهًرا.

)3)  ِحراء بك�شر الحاء: جبل على القرب من مكة.
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ل�شنادي���د �لكف���ر و�أبط���ال �ل�ش���رك و�لطغاة و�لم�شتكبري���ن بكل ما كان���و� يمثلونه من 
�إمكانات وقدر�ت وتحٍدّ �شد �الإ�شالم و�شد �أهله)1(. 

الم�سلمون مجمعون على جاللة وقدر االإمام علي 
�الإم���ام عل���ي علي���ه �ل�شالم هو رمز �إ�شالم���ي وعظيم من عظماء �الأم���ة �الإ�شالمية 
بكلها، هذ� �أمر ال �شك فيه، وال نقا�ض فيه، وال �إ�شكال فيه، ف�شو�ء في �لمدر�شة �ل�شيعية 
�أو ف���ي �لمدر�ش���ة �ل�شني���ة �لكل يجم���ع على جاللة ق���دره وعظيم مقام���ه، و�لن�شو�ض 
�لمهم���ة �لت���ي وردت ب�شاأنه عليه �ل�شالم، تناقلها �لفريق���ان � كما يقال في �لتعبير� في 

�لتر�ث �الإ�شالمي، وتناقلتها �الأمة وتو�رثتها جياًل بعد جيل.
 فلي����ض �لحدي���ث عن���ه مح���ط �إ�شكال، و�إن ح���اول �لبع����ض وبالذ�ت في ه���ذ� �لزمن، 
يحاول �لتيار �لوهابي �لتكفيري �أن يجعل �لحديث عن �الإمام علي عليه �ل�شالم محط 
�إ�ش���كال ومح���ط ج���د�ل و�أن يثير ح�شا�شي���ة بالغة و�شديدة في ه���ذ� �لجانب، وهذ� �شيء 
يجب �أن تتظافر جهود �الأمة بكلها في �لت�شدي له الأنه باطل مح�ض ال مبرر له �أبد�.

ي�سعى التيار الوهابي التكفيري اإلى اأن يجعل الحديث عن 
االإمام علي محط اإ�سكال

عندم���ا ي�شع���ى �لتي���ار �لوهاب���ي �لتكفي���ري ف���ي ظ���ل م�شع���اه �إلى �إث���ارة �لن���ز�ع بين 
�لم�شلمي���ن و�ل�ش���ر�ع بي���ن �لم�شلمي���ن، و�القتت���ال بي���ن �لم�شلمي���ن تح���ت �لعناوي���ن 
�لمذهبي���ة وتح���ت �لعناوي���ن �لطائفي���ة يحر����ض في ظل ه���ذ� �لم�شعى وف���ي ظل هذ� 
�لتوج���ه وف���ي نف�ض ه���ذه �لطريق �إل���ى �أن يجعل من محب���ة �الإمام عل���ي عليه �ل�شالم 
�، بل �أن يجعل من محبة  وم���ن �لحدي���ث عن���ه، الأن يجعل من ذلك �إ�شكالية كبيرة ج���دًّ
�الإمام علي عليه �ل�شالم جريمة ال ت�شاويها �أي جريمة في �لعالم، فاأن تكون �شهيونيًّا 
���ا، �أن تكون من �أي و�ٍد �أو م�شرٍب ف���ي هذه �لحياة ال يثيرون �الإ�شكال  ���ا، �إ�شر�ئيليًّ يهوديًّ
ع���ن حقيقة توجهك �أو طبيعة �نتمائك بقدر ما يثيرونه حول م�شاألة �لمحبة لالإمام 

علي عليه �ل�شالم.

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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 فياأت���ون بالحدي���ث �لد�ئ���م بنبزه���م �لمع���روف وكالمه���م �لمع���روف: �لر�ف�ش���ة 
�لمجو����ض، �لر�ف�ش���ة �لمجو�ض، �إلى �آخ���ره، ب�شكل د�ئم وم�شتم���ر وه�شتيري وجنوني، 
ث���م يحاول���ون �أن يخيف���و� �الآخري���ن حتى ف���ي �لو�شط �ل�شن���ي، مع �أن �لمحب���ة لالإمام 
عل���ي علي���ه �ل�ش���الم و�لحديث ع���ن ف�شائل���ه، و�لحديث ع���ن مناقبه حفل به���ا �لتر�ث 
�ل�شني بقدر ما حفل بها �لتر�ث �ل�شيعي، في �أهم �لم�شادر في �لتر�ث �ل�شني، في �أهم 
�لم�شادر �لحديثية، هناك تجد و�أنت مت�شفح لها �أهم �لن�شو�ض �لو�ردة ب�شاأن �الإمام 
عل���ي علي���ه �ل�شالم، �لحديث �لعظي���م �لحديث �لر�قي، �لحديث �ل���ذي يتحدث بودية 

و�إجالل وتعظيم و�حتر�م لالإمام علي عليه �ل�شالم.
 ب���ل تج���د كتباً في �لتر�ث �ل�شني مفردة ع���ن مناقب �الإمام علي عليه �ل�شالم وعن 
ف�شائ���ل �الإم���ام عل���ي علي���ه �ل�ش���الم، وتجد �لحدي���ث عنه���ا و�لتاأكيد عل���ى �شحتها، و، 
و... �إل���ى �آخ���ره، وهذ� �ش���يء معروف، ولكن هم بالن�شبة للتي���ار �لوهابي �لتكفيري هو 
حر����ض عل���ى �أن يق���دم نف�شه على �أنه هو �ل�شنة و�أهل �ل�شنة ويعبر عن �ل�شنة، ثم ياأتي 
بتوجه���ات مناق�ش���ة ومختلفة كليًّا في كثير من �الأمور في �الإ�شالم، ال تمت ب�شلة وال 
تعب���ر ب���اأي حال م���ن �الأحو�ل عن حقيقة م���ا كان عليه �لتيار �ل�شني عل���ى مر �لتاريخ، 

قرون و�أجيال متعاقبة.
 فحر����ض ه���ذ� �لتيار �لفتنوي على �أن يحيط م�شاألة �الإمام علي عليه �ل�شالم وعن 
مناقب���ه ع���ن ف�شائل���ه، ع���ن مقامه ع���ن دوره �لكبير ف���ي �الأم���ة، �أن يحيط���ه باإ�شكالية 

.� كبيرة، بح�شا�شية مفرطة، بعد�وة �شديدة جدًّ

بغ�سهم لالإمام علي �ساهد على اأنهم منافقون
وهذ� �شاهد و��شح �أنهم في حقيقة �أمرهم منافقون الأن هذه �شمة الزمة لمبغ�ض 
�الإمام علي عليه �ل�شالم، �شفة الزمة نطق بها �لنبي )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( 
ا �إال منافق، هذه �شف���ة الزمة ال يمكن �أن  ع���ن �هلل و�أعل���م به���ا �أمته �أنه: ال يبغ����ض عليًّ
تجحده���ا �إال و�أن���ت مك���ذب للر�ش���ول )�شل���ى �هلل عليه وعل���ى �آله و�شل���م( ال يبغ�شه �إال 
منافق، فلن يتح�ش�ض ويغتاظ ويغ�شب وينفعل وي�شتاء ويتعقد ويعتبر ذلك م�شكلة ال 
�أكبر منها عندما تاأتي لتتحدث عن �الإمام علي بما قال فيه �لر�شول مما نقلته �الأمة 

بكلها، لن يفعل ذلك �إال منافق.
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 وله���ذ� تعتب���ر م���ن �أه���م �ل�شم���ات و�لعالمات �لت���ي يتميز به���ا �لمنافق���ون على مر 
�لتاري���خ من���ذ عه���د �لنبي �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، بغ����ض �الإمام علي عليه �ل�شالم، 
�أب���و �شعي���د �لخ���دري �أح���د �ل�شحاب���ة �لكب���ار قال )م���ا كنا نع���رف منافق���ي �الأن�شار �إال 
ببغ�شه���م لعل���ي بن �أبي طالب( عالمة قريبة عالم���ة و��شحة، وعالمة جلية، ب�شرعة 

تحدث حالة من �لفرز �ل�شريع.
 ف���اإذ�ً �الإ�ش���كال و�لح�شا�شي���ة �لبالغ���ة و�لعق���د �ل�شدي���دة و�لبغ�شاء وحال���ة �ل�شحن 
�لطائفي و�لعد�وة �لمفرطة �لتي يثيرها �لتيار �لوهابي �لتكفيري تجاه هذ� �الأمر ال 
ينبغ���ي �أب���د�ً �أن تتاأثر به���ا �الأمة وال �أن تقبل بها �الأم���ة وال �أن تر�شى بها �الأمة ويجب 
�أن يت�شدى لها �لجميع �شنة و�شيعة؛ الأن عليًّا رمز �إ�شالمي لالأمة بكلها، ِلِفَرِق �الأمة 
بكله���ا، ولي�ض رمز�ً خا�شاً بمذه���ب معين �أو طائفة معينة، محبته �شمة �إيمانية، �أينما 
�أن���ت ال ي�ش���ح ل���ك �إيمان���ك �إال بمحبة �الإمام علي ب���ن �أبي طالب، و�إذ� كن���ت مبغ�شاً له 

فاأنت مت�شف ب�شفة نفاقية.

النظام ال�سعودي عمل على اختراق ال�سنة وال�سيعة بالفكر 
الوهابي التكفيري

نلحظ �أي�شاً �أن �لتوجه �لذي عليه �لنظام �ل�شعودي وهو �لنظام �لذي يتبنى �لتوجه 
���ه ون�شره، ومك���ن له من  �لتكفي���ري �لوهاب���ي وف���رخ ل���ه في �أو�ش���اط �الأم���ة ودعمه ومولَّ
� و�شيا�شي �أي�شاً، ��شتغل نفوذه �ل�شيا�شي على بع�ض  خالل دعم �إعالمي ومادي هائل جدًّ
�لحكوم���ات وبع����ض �الأنظم���ة �أن تفتح للتغلغل �لوهاب���ي في �ل�شع���وب، �شعوبنا كلها كان 
ه���ذ� �لتيار غريب���اً عليها، وغير موجود فيها، هو ظاهرة ط���ر�أت في �ل�شاحة �الإ�شالمية 
وتغلغل���ت فيه���ا و�نت�ش���رت فيه���ا، بفع���ل هذ� �لدع���م، بفعل )�لبت���رودوالر( ه���ذه �الأمو�ل 
�لهائل���ة �لت���ي �شدرته �إلى �لعال���م �الإ�شالمي، �شدرته بعد �لجزي���رة )في دول �لخليج(، 
�شدرت���ه �إل���ى �ليم���ن، �شدرته �إلى م�شر، �شدرته �إلى دول �لمغ���رب �لعربي، �شدرته �إلى 

�ل�شام، ولم يكن موجود�ً فيها نهائياً، و�كت�شح �ل�شاحة وتغلغل في مناطق كثيرة.
 تاأث���ر م���ن تغلغل���ه ه���ذ� �لتي���ار �ل�شن���ي، ��شته���دف �ل�شاحة �ل�شني���ة، ��شته���دف �أتباع 
�لمذ�ه���ب �الأربع���ة و��شتهدف �ل�شاح���ة �ل�شيعية، و��شتهدف كل ف���رق �الأمة وكل �شاحة 
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�الأمة وتغلغل فيها مدعوماً ب�شكل كبير ماديًّا ومدعوماً ب�شكل كبير �شيا�شيًّا، كثير من 
�لحكومات و�الأنظمة نا�شرته، �أعطيت له �أهم �لوز�ر�ت، كان �لتيار �لوهابي �لتكفيري 
د�ئم���ا ُي�شّل���م وز�رة �الأوقاف و�الإر�شاد ووز�رة �لتربي���ة و�لتعليم حتى يتمكن من خالل 

هاتين �لوز�رتين �إلى �أن يتحرك ب�شكل ر�شمي.
 �إ�شاف���ة �إل���ى تغلغله في �لو�ش���ط �ل�شعبي ون�شاطه �ل�شعب���ي، وحظي بحماية، ودعم 
�أحيان���اً دع���م �أمني ودع���م ع�شكري، دعم من �لحكوم���ات في �لبل���د�ن تنا�شره، كان في 
بع����ض �لبل���د�ن يذهب �إل���ى �لم�شاجد ومعه ف���رق ع�شكرية �أو فرق م���ن �ل�شرطة، فرق 
تابع���ة للد�خلي���ة ت�شاع���ده ف���ي عملية �قتح���ام �لم�شاج���د، و�لحديث عن ه���ذ� �لجانب 
يط���ول، و�لماآ�ش���ي فيه �شملت كل �لبل���د�ن �لعربية و�الإ�شالمي���ة، �شملت �ليمن، �شملت 
�لمغ���رب �لعرب���ي، �شمل���ت م�ش���ر، �شمل���ت �ل�ش���ام، حدي���ث و��شع ع���ن ه���ذه �القتحامات 
و�ل�شيط���رة عل���ى �لم�شاج���د و��شتحو�ذ عل���ى �لمنابر، ومن ثم �ل�شيط���رة على �لمناهج 

�لدر��شية.
 هذ� �شيء حر�ض عليه �لنظام �ل�شعودي: �أن يتحكم في �شيا�شة �لمناهج �لدر��شية 
فيم���ا تت�شمنه م���ن ثقافة من معارف دينية وتاريخيه، عندن���ا في �ليمن في �لما�شي 
عل���ى مدى ع�ش���ر�ت �ل�شنين، تحكمت �ل�شيا�شة �ل�شعودي���ة وتحكمت �لنزعة �لتكفيرية 

�لوهابية على �شياغة �لمناهج في �لمد�ر�ض و�لجامعات.
 تج���د مث���اًل ف���ي دول �لخلي���ج �لعرب���ي ف���ي �أكثره���ا ف���ي �لنظ���ام �ل�شع���ودي نف�ش���ه، 
�لمنه���ج �لمدر�شي هناك ف���ي �لمد�ر�ض و�لجامعات وكثير �أي�شاً م���ن �لر�شائل، ر�شائل 
�لتخ���رج �لجامع���ي، في مر�حلها �لمتعددة و�لمتنوع���ة و�شلت لي�ض فقط �إلى م�شتوى 
�إث���ارة ح�شا�شي���ة كبيرة عن �الإم���ام علي عليه �ل�شالم وتقديم���ه ك�شخ�شية �إ�شكالية، بل 
و�شلت �إلى حد �الإ�شاءة �إلى �الإمام علي عليه �ل�شالم، ر�شائل تخرج في �لمناهج �أو في 
�لجامع���ات �ل�شعودية كان بع����ض هذه �لر�شائل يتطاول على �الإمام علي عليه �ل�شالم، 
ي�ش���يء �شر�ح���ة �إل���ى �الإم���ام عل���ي عليه �ل�ش���الم، ينتق�ض م���ن مقام وقدر ه���ذ� �لرجل 

�لعظيم في �الإ�شالم.
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النظام ال�سعودي الوهابي ي�سعى اإلى اإق�ساء االإمام علي من 
ثقافة االأمة

فاأ�شبح���ت �ل�شيا�ش���ة �لت���ي يتبناه���ا �لنظ���ام �ل�شع���ودي، �ل�شيا�ش���ة عل���ى �لم�شت���وى 
�لثقاف���ي و�لتعليم���ي، تحر����ض د�ئماً �إل���ى �إق�شاء �الإم���ام علي عليه �ل�ش���الم نهائيًّا من 
� عنه، يقدم���ه �أحياناً ك�شخ�شي���ة �عتيادية  �لمناه���ج، و�إذ� كان ثم���ة حدي���ث ب�شيط ج���دًّ

لي�ض لها �أي �عتبار في �لتاريخ �الإ�شالمي نهائيًّا.
 �أم���ا �الأحادي���ث �لتي ت�شمنها �لتر�ث �الإ�شالمي، ت�شمنتها �أهم �لكتب في �لحديث 
ل���دى حت���ى �إخوتنا من �أه���ل �ل�شنة، لديهم ه���م مجاميعهم �لحديثي���ة �لرئي�شية، �أهم 
تل���ك �لن�شو����ض ال تج���د له���ا �أثر�ً، ال ت���كاد تجد لها �أث���ر�ً �أبد�ً في �لمناه���ج �لجامعية، 
�ش���و�ء ف���ي �ل�شعودي���ة �أو ف���ي �ليم���ن �أو عدد م���ن �لبل���د�ن، وكاأن �لنبي ل���م يتحدث بها 

�أ�شاًل، وكاأنه ال وجود لها في �لتر�ث �الإ�شالمي نهائيًّا.
 تاأتي �لطامة �لكبرى على من يقت�شر �عتمادهم في ثقافتهم �لدينية و�لتاريخية 
عل���ى م���ا �حت���وت علي���ه �لمناهج �لدر��شي���ة و�لجامعي���ة �ش���و�ء عندنا في �ليم���ن �أو في 
�ل�شعودية �أو في كل �لبلد�ن �لتي خ�شعت لل�شيا�شة �ل�شعودية في مناهجها �لتعليمية، 
� يمكن للطالب �أن يقطع م�شو�ره �لتعليمي من �لمرحلة �الأ�شا�شية،  طام���ة كبي���رة جدًّ
�إل���ى �البتد�ئي���ة و�الأ�شا�شي���ة و�لثانوي���ة و�لجامعي���ة ث���م يتخرج وهو يجه���ل بمثل هذه 
�لن�شو����ض �لمهم���ة، �لن�شو����ض �لت���ي ت���دل عل���ى �أن للم�شاأل���ة عالقة باإيمان���ه، عالقة 

بثقافته، عالقة بجو�نب �أ�شا�شية يحتاج �إليها في دينه.
 فيخ���رج وه���و يجه���ل مقام �الإمام علي عليه �ل�شالم، يخ���رج من �لجامعة و�لبع�ض 
ي�شل �إلى درجة �أن يكون معلماً في �لجامعة، ولكن الأن ثقافته وعلومه �قت�شرت على 
م���ا �حت���وت عليه تلك �لمناه���ج �لتي خ�شعت العتب���ار�ت �شيا�شية، وتاأثي���ر�ت �شيا�شية، 
فكان مفل�شاً ومنعدم �لثقافة و�لمعرفة بمقام �الإمام علي عليه �ل�شالم �لرجل �لعظيم 

في �الإ�شالم.
 و�لبع�ض ال ياأتي فيما بعد- مثال ما بعد در��شته �لجامعية، �أو ما بعد در��شته في 
كل �لمر�ح���ل- ال ياأت���ي لينفت���ح عل���ى �لتر�ث �الإ�شالم���ي، ليطلع �الط���الع �لو��شع، ال، 

يقت�شر على ما قد عرفه و�طلع عليه من خالل تلك �لمناهج.
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 ولذل���ك �أن���ا �أقول لكل �لثقافيين ولكل �لمثقفين، لكل �لتربويين، لكل �لمتعلمين 
ف���ي �أبن���اء �أمتن���ا ح���ذ�ري ح���ذ�ري م���ن �القت�ش���ار عل���ى �لمناه���ج �لجامعي���ة و�لمناهج 
�لدر��شي���ة �لر�شمي���ة، ح���ذ�ري م���ن ذلك، ه���ذه كارثة، ه���ذ� �شيكون م�ش���دًر� لكثير من 
�الآف���ات، الأن���ه من �لمعلوم قطع���اً وبكل تاأكيد ويقين وثب���وت �أن �لمناهج �لدر��شية في 
عالمنا �لعربي في �لم�شتوى �لر�شمي خ�شعت بال �شٍك للتاأثير�ت �ل�شيا�شية، حكمتها 

�شيا�شات معينة وتوجهات معينة فقررت ما يدرج وقررت ما يحذف. 

كيف م�سخ الوهابيون التاريخ
تاأت���ي �إل���ى �لمعارف �لدينية، تاأتي �إلى �لمعارف �لتاريخية، فتجد هناك �لكثير مما 
ح���ذف و�الأمة بحاج���ة �إلى �الطالع عليه، دينها قيمها، �أخالقها، و�قعها �لعملي كذلك 
م�شئوليته���ا �لح�شاري���ة تفر����ض عليها �أن تطلع على ذلك وقد ُح���ذف نهائيًّا وهناك ما 
ن في هذه �لمناهج مما ال �أ�شل له ال �شحة له �إما لي�ض من �لحقائق �لتاريخية هو  مِّ �شُ
�فتر�ء وتزوير على �لتاريخ �أو هو �فتر�ء وتزوير على �لمعارف �لدينية وعلى �الإ�شالم.
 فلذل���ك يج���ب �لتعاط���ي بح���ذر م���ع �لمناه���ج �لدر��شي���ة �لر�شمي���ة �لت���ي خ�شع���ت 
لل�شيا�ش���ات �لر�شمي���ة �لتعاطي معها بحذر و�لنظرة �إليها م���ن هذ� �لمنظار باعتبارها 
ا ناق�شة، لم تت�شمن  �شابها فيما ت�شمنته �أخطاء كبيرة وتزييف كثير وباعتبارها �أي�شً
� ب���ات �ليوم يحذف منها �أ�شياء كثيرة فيما يتعلق بالتاريخ �لمعا�شر،  �أ�شي���اء مهمة جدًّ
ُح���ذف م���ن �لمناهج �لدر��شية ما بعد �الألفين وبد�ي���ة �لحملة �الأميركية في �ل� 001) 
و�لحملة �الأميركية �لتي ركزت �أي�شاً على �لمناهج �لدر��شية فُحذف منها �أ�شياء كثيرة 
تتعل���ق بالخطر �الأميركي و�الإ�شر�ئيلي و�لعربي و�ال�شتعماري على عالمنا �الإ�شالمي 

فهذه كمقدمة وتنبيه)1(. 

ما ورد في مكانة االإمام علي ودوره ثابت في اأهم م�سادر االأمة
�الإم���ام عل���ي علي���ه �ل�ش���الم عندم���ا ناأت���ي �إل���ى �لحديث عنه م���ن خ���الل �لن�شو�ض 
�لديني���ة �لت���ي نقلتها �الأمة، �الأمة ولي�ض مذهب���اً معينا ولي�ض فئة �أو طائفة معينة بل 

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1438هـ.
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نقلتها �أهم م�شادر �الأمة لدى �ل�شنة لدى �ل�شيعة �أهم �لم�شادر في �لتر�ث �الإ�شالمي 
وبموثوقية عالية وبن�شو�ض متظافرة و�أ�شبحت م�شنفة بما يقال عليه في �لمتعارف 
عليه���م بي���ن �لعلماء و�لمحدثين بالتو�ت���ر يعني تو�ترت نقلها �ل���رو�ة من �أبناء �الأمة 
�أعد�د كبيرة من �لرو�ة  �أطر�ف كثيرة من �أبناء �الأمة وحفظتها �الأمة جياًل بعد جيل.
 ناأت���ي �إل���ى حديث �شهير عظيم مهم هو م���ا ي�شمى بحديث »�لمنزلة« هذ� �لن�ض 
ع���ن �لنب���ي )�شل���ى �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شلم( م���ن �أه���م �لن�شو�ض �لت���ي نتعرف من 
خاللها على موقع �الإمام علي عليه �ل�شالم في �الأمة، ثم ندرك بعد ذلك �لجناية �لتي 
جنته���ا علين���ا �ل�شيا�شة �لر�شمية في �لمناهج �لتعليمية حين تتجاهل مثل هذ� �لن�ض 
باأهميت���ه في داللته، حدي���ث �لمنزلة بهذه �لت�شمية �لم�شه���ورة في �لتر�ث �الإ�شالمي 
ه���و قول �لنب���ي �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم الأمير �لموؤمني���ن علي عليه �ل�شالم: »اأنت 
مني بمنزلة هارون من مو�ســى اإال اأنــه ال نبي بعدي«، الحظو� على �أهمية هذ� �لن�ض 
�، هذ� �لحدي���ث رو�ه �أبناء �الأمة علماء �الأم���ة محدثو �الأمة  عل���ى مدلول���ه �لكبي���ر جدًّ
في �أهم �لم�شادر لدى �الأمة، ويجمع  علماء �الأمة على �شحته وعلى �أنه حديث ثابت 

قطعي متو�تر عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم.
 وهن���ا ف���ي ه���ذ� �لن�ض �لنبي )�شل���ى �هلل عليه وعل���ى �آله و�شلم( ح���دد وح�شم مقام 
�الإمام علي عليه �ل�شالم في �الأمة، موقعه في �الأمة، ويجب علينا نحن كم�شلمين �أن 
ننظ���ر �إل���ى �الإمام علي عليه �ل�شالم بهذ� �لمنظ���ار �إن كنا نوؤمن باهلل ور�شوله وبالنبي 
وبم���ا يقول���ه �لنب���ي وبما �ش���ح لنا جميعاً وثبت لن���ا جميعاً عن �لنب���ي )�شلى �هلل عليه 
وعلى �آله و�شلم( وهو يقول �أن منزلة �الإمام علي من �لنبي )�شلى �هلل عليه وعلى �آله 

و�شلم( »بمنزلة هارون من مو�سى« كلنا نعرف منزلة هارون من مو�شى.
 �أن���ه م���ا من �أح���د في �أمة مو�ش���ى عليه �ل�شالم وف���ي �أ�شحاب مو�ش���ى عليه �ل�شالم 
كان ل���ه م���ن مو�ش���ى منزل���ة ه���ارون منه، ه���ارون هو �لوزير ه���و �لمعين ه���و �لمعا�شد 
ه���و �لمنا�ش���ر في �لمرتبة �لعالية، »اإال اأنه ال نبي بعــدي« �لم�شتثنى فقط من هذه 

�لمنزلة هو �لنبوة الأن �لنبي محمد�ً �شلو�ت �هلل عليه و�آله و�شلم هو خاتم �لنبيين.
 فاالإم���ام عل���ي علي���ه �ل�ش���الم �أواًل في مقامه وف���ي مرتبته في �الأم���ة هذه هي هذه 
�لمرتب���ة، ه���و �أعلى هذه �الأم���ة �شاأناً ومقاماً ودور�ً عظيماً ف���ي �الإ�شالم في ن�شرة نبي 
�الإ�ش���الم في معا�شدة نبي �الإ�شالم به���ذه �لدرجة ولهذ� �لم�شتوى بمنزلة هارون من 
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مو�ش���ى ث���م في كمال���ه �الإيماني وكماله ف���ي �لمو��شف���ات �الأخالقي���ة و�الإيمانية وفي 
�لمو��شف���ات �لمتعلق���ة بالم�شوؤولية، الأنه ما من �أحد ف���ي �أمة مو�شى كان في م�شتوى 
كمال���ه �الإيمان���ي بكل ما يدخل �شم���ن ذلك ويندرج �شمن ذلك بم�شت���وى هارون، هذ� 

�أمر ال�شك فيه وال نقا�ض فيه.
لالأ�ش���ف ف���ي بع�ض �لمناطق ف���ي بع�ض �الأماكن في بع�ض �لبل���د�ن ي�شبح �الإن�شان 
فيه���ا دكت���ور�ً �أو معلماً في �لجامعة وهو بعد لم يطلع على مثل هذ� �لن�ض خا�شة في 
زم���ن فيه ك�شل كبي���ر وق�شور كبير في �الطالع على �لتر�ث �الإ�شالمي فياأتي �لبع�ض 

ال معرفة له بذلك �أو �أنه ال يتفاعل مع هذ� �لن�ض.
 هذ� ن�ض يفر�ض علينا كم�شلمين كموؤمنين لنا هذ� �النتماء �الإ�شالمي ننظر �إلى 
�الأم���ور �لديني���ة م���ن هذ� �لمنظار �لنب���وي، من �لمنظار �ل���ذي ر�آه �لنبي فيه وتحدث 
عن���ه �لنب���ي ب���ه فننظر �إلى �الإم���ام علي عليه �ل�ش���الم بهذه �لجاللة به���ذ� �لقدر بهذه 
�لعظم���ة به���ذه �الأهمي���ة بهذ� �لمقام به���ذ� �لم�شتوى. هذ� ما يج���ب �أن يكون هو �الأثر 

فينا، �لتفاعل من جانبنا مع ن�ض كهذ�.
 �أم �أن �لم�شاأل���ة تك���ون مج���رد عبار�ت نتلفظ بها لي�ض لها �أي �أثر في �أنف�شنا وال في 
نظرتنا وال في ثقافتنا وال في فهمنا �إنما مجرد عبار�ت نقول بها على �أل�شنتنا، »اأنت 
مني بمنزلة هارون من مو�ســى اإال اأنه ال نبي بعدي« ثم �أنت ذلك �لذي تنظر لالإمام 
عل���ي علي���ه �ل�ش���الم وكاأنه مجرد �شخ�شي���ة �عتيادية �شحابي حاله ح���ال �أي و�حد من 

�ل�شحابة � على ح�شب �لتعبير و�لم�شطلح �لمنت�شر � ال.
 يجب �أن ننظر من هذه �لنظرة من �لنظرة �لنبوية �أن نكون متاأثرين بنبي �الإ�شالم 
ال �أن نك���ون متاأثري���ن بالتي���ار �لوهابي �لتكفي���ري �لم�شوؤوم �ل�شال �ل���ذي ياأتي لين�شر 
ح�شا�شي���ة بالغ���ة حت���ى عن هذ� �لمق���ام �لعظيم، من ينظ���ر بالعي���ن �لوهابية هي عين 
عمي���اء مظلم���ة ال ترى �لنور وال ت���رى �لب�شيرة وبالتالي تطلع د�ئم���اً نظرة �شود�وية 
�إلى رموز �الإ�شالم �لعظام �إلى كل ما هو عظيم ومهم وجميل ومفيد في �الإ�شالم.)1( 

فالر�ش���ول - �شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - حينما حّدد مق���ام �الإمام عل���ي - عليه 
�ل�ش���الم - و�شبه���ه به���ذ� �لت�شبيه �لبلي���غ بمقام ه���ارون من مو�شى بمنزل���ة هارون من 

)1)  ا�شت�شهاد الإمام علي 1438هـ.
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ن���ا ُي���درك، و�لجمي���ع يع���رف �أن ه���ارون - علي���ه �ل�شالم - ف���ي منزلته من  مو�ش���ى، وُكلُّ
مو�ش���ى ه���و �لرق���م �لثاني ف���ي �إطار �أمة مو�ش���ى، يعني ال يفوقه ف���ي �إيمانه، في كماله 
�الإيماني، في دوره �لر�شالي �إاّل �أخوه مو�شى �لذي هو فوق م�شتو�ه، وبالن�شبة لهارون 
ق، و�لموؤيد، و�لم�شاند. يعني كان له دور  كان الأخيه مو�شى �لوزير، و�لُمعين، و�لم�شدِّ
� في �إطار �لر�شالة �الإلهية �أمام �لعدو وفي �لد�خل  محوري �أ�شا�شي رئي�شي، ومهم جًدّ
نف�شه �أمام قومه. فاالإمام علي - عليه �ل�شالم - تتحدُد لنا معالم �شخ�شيته �الإيمانية، 
وكماله �الإيماني �لعظيم، و��شتيعابه للر�شالة �الإلهية في م�شتوى �إيمانه بها، عالقته 
به���ا، تج�شي���ده لمبادئه���ا وقيمها من خالل هذ� �لن����ض �لمهم، �إ�شافًة �إل���ى دوره فيما 
يتعل���ق بالر�شال���ة �الإلهي���ة و�لدي���ن �الإله���ي، دوره �لمح���وري، و�لرئي�ش���ي، و�الأ�شا�ش���ي، 
� من هذ� �لموقع بمنزلة هارون من مو�شى، كوزيٍر معا�شٍد م�شانٍد، يمثُِّل  و�لمهم جًدّ
�المتد�د لهذه �لر�شالة في حمايتها، في تبليغها، في تبيينها، في �إقامتها في �لحفاظ 

على مفاهيمها)1(.  

النظرة الوهابية التكفيرية الظالمية هي نظرة ت�سوه 
حتى نبي االإ�سالم

�لنظ���رة �لوهابي���ة �لتكفيري���ة �لظالمي���ة ه���ي نظ���رة ت�ش���وه حتى نب���ي �الإ�شالم في 
مقام���ه �الأعل���ى و�الأعظ���م و�الأ�شم���ى و�الأكب���ر، نظ���رة ت�شيء �إل���ى �لنبي بكل���ه دعك عن 
تالمذت���ه دع���ك ع���ن �أتباع���ه دعك عن �أعو�ن���ه دعك عن �الإم���ام علي علي���ه �ل�شالم في 

مقامه كوزير ومنا�شر وعظيم في هذ� �الإ�شالم.
 ه���ذ� �أح���د �لن�شو�ض، هذ� �لن�ض في ثقافتنا �لديني���ة يجب �أن نعلمه �أبناءنا يجب 
�أن يتعلم���ه �لط���الب يج���ب �أن ي�شم���ع ب���ه �لجمي���ع ال يج���وز �أن يكون هذ� �لن����ض غائباً 
بفع���ل �لتغيي���ب ل���ه ف���ي �لمناه���ج �لدر��شية �لر�شمي���ة �أو بفع���ل �ل�شيا�ش���ات �لتي تحكم 
�لبر�مج �لتثقيفية في و�شائل �الإعالم؛ الأن و�شائل �الإعالم كذلك معظمها في �لعالم 

�الإ�شالمي تاأتي وتتجاهل كل هذ�.
 ه���ذ� ال عالق���ة ل���ه حتى بال�شن���ة وال باأهل �ل�شن���ة وال بالتر�ث �ل�شن���ي؛ الأن �لتر�ث 

)1)  من ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي 1434هـ.
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� في نقل هذه �لن�شو�ض وف���ي �لمحافظة عليها جياًل  �ل�شن���ي كان ل���ه �إ�شه���ام كبير جدًّ
بعد جيل، هذه عقدة وهابية يجب �أن تكون منبوذة ومرفو�شة لدى �الأمة بكلها.

من �لذي يجب �أن نتطلع �إليه كاأمة بعد وفاة �لنبي �شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم 
� بين �الأمة  حدي���ث �آخ���ر كذل���ك تناولت���ه �الأمة وهو م���ن �الأحادي���ث �لم�شهورة ج���دًّ
حديث »ال يحبك اإال موؤمن وال يبغ�ســك اإال منافق« وحديث �آخر »ال يبغ�ســك موؤمن 
وال يحبــك منافــق« الحظو� هذه �الأهمية، من ل���و�زم �الإيمان محبة �الإمام علي عليه 
�ل�شالم، فال يكتمل �إيمانك �إال بهذ�، وال يتحقق �إيمانك �إال بهذ�، �أنت في �الإ�شالم في 
�لدي���ن �الإ�شالم���ي �أمامك ف���ي �الإ�شالم �رتباط���ات و��شحة �أمامك منه���ج ت�شير عليه، 
�أمامك رموز وقادة وهد�ة تتاأثر بهم تقتدي بهم تتعلم منهم ت�شتفيد منهم هم قدمو� 
ل���ك ه���ذ� �لدين وحفظ���وه لك ن�ش���اً وقدمو� فيه �لق���دوة �لعملية وج�ش���دوه و�قعاً في 

حياتهم فقدمو� �أرقى �شورة عن هذ� �لدين في و�قع حياتهم.
 هوؤالء �لرموز تربطك بهم هذه �لر�بطة، ر�بطة �أن تقتدي بهم �أن تتاأثر بهم �أن ترى 

في تطبيقهم �الإ�شالم �لقدوة لك �أن ت�شتفيد من معالمهم باعتبارهم حلقة �لو�شل.
نح���ن مث���اًل في هذ� �لزمان ك���م بيننا وبين �لنبي �شلى �هلل علي���ه وعلى �آله؟ مئات 
�ل�شني���ن م���ن نقل لنا �لدين عب���ر �الأجيال من جيل �إلى جيل، ما بعد وفاة �لنبي �شلى 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شلم؟ من �ل���ذي نتطلع �إليه كاأمة بعد وف���اة �لنبي ينقل لنا هذ� 
�لدي���ن يق���دم �أرقى �شورة عن كمال هذ� �لدين يقدم في و�قعه �لداللة على �لحق في 
�أي مرحلة من مر�حل �ختالف �الأمة؟ نتطلع �إلى �الإمام علي بن �أبي طالب، و�إال فما 

فائدة هذه �لن�شو�ض ما فائدة �أن يقول �لنبي في علي ما قال.
جاً ومجرد رجل ي�شدر �لمديح هكذ� يطلق �لعبار�ت �لف�شفا�شة  �لنبي لم يكن مهرِّ
لالإ�ش���ادة باالآخري���ن بغية �لرف���ع لمعنوياتهم و�لت�شجيع له���م، ال، هو نبي يقول �لحق 
عن �هلل، ينطق بالحق، وما ينطق عن �لهوى لم يكن يخ�شع فيما يقوله ال لتاأثير�ت 
�شخ�شية، وال لعو�مل قر�بة، وال لميول لها �أي �شلة بالهوى من قريب وال من بعيد، 
ٌي ُيوَحى}  َهَوى * اإِنمْ ُهَو اإِالَّ َوحمْ ِطُق َعِن المْ ول���م يك���ن يتقول على �هلل حا�ش���اه {َوَما َينمْ
]النج�م:2-3[ وحينم���ا يق���ول ما قاله عن �الإم���ام علي عليه �ل�شالم هو ي���درك �أهمية هذ� 

�ل���دور لالإمام علي علي���ه �ل�شالم من بعده الأنه �شيرحل من �لذي �شيرث منه ويحمل 
منه روح �الإ�شالم، قيم �الإ�شالم، معارف �الإ�شالم، حقائق �الإ�شالم؟
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 وحينم���ا تح�ش���ل حال���ة �الختالف بين �أو�ش���اط �الأمة من �لذي تتطل���ع �إليه �الأمة 
باعتب���اره �لحلق���ة �الأوث���ق و�الأرق���ى و�الأكم���ل و�الأعرف و�الأعل���م وبدرج���ة �لموثوقية 
�لعليا؟ يتطلع �إلى �الإمام علي عليه �ل�شالم و�إال ما قيمة هذه �لن�شو�ض، فاالإمام علي 

عليه �ل�شالم عالقتك به عالقة �إيمانية كرمز �إيماني.
 �أن���ت عندم���ا تاأتي لتتعرف على �الإ�شالم في ثقافته في معارفه، �الإ�شالم معلومات 
مع���ارف وعل���وم تتع���رف عل���ى �شالتك على �شيام���ك على حجك على زكات���ك من �أهم 
م�ش���در يو�شل���ك بالنبي من هو باب مدينة علمه؟ عندم���ا تاأتي لترى �الختالف بين 
�أو�ش���اط �الأم���ة فتبق���ى متحير�ً من هو �ل���ذي تتطلع �إليه كعالمة فارق���ة؟ �الإمام علي 

�لذي حبه �إيمان وبغ�شه نفاق »ال يحبك اإال موؤمن«.
فالحظو� جريمة كبيرة و�هلل جريمة �أن يغيب مثل هذ� �لن�ض في �لمناهج �لدر��شية 
�لبع����ض ي�شب���ح دكتور�ً ف���ي �لجامعة لم يطلع بع���د على هذ� �لن�ض؛ الأن���ه �قت�شر في 
معارفه و�طالعه وفي ثقافته على �لمناهج �لدر��شية �لمحكومة ب�شيا�شات من جهلة 
لي�شو� موؤتمنين على �الأمة جهلة تحكمو� و�شا�شو� وقررو� و�أخ�شعو� العتبار�ت مادية 
)فلو����ض( م���ن �ل�شعودية وجاء توجيه ل���وز�رة �لتربية و�لتعلي���م �أو للمناهج �لجامعية 

كيف تكون وظلمت بهذ� �أجيال من �أبناء �الأمة.

عليٌّ مع القراآن والقراآن مع علي
 حديث �آخر حديث »عليٌّ مع القراآن والقراآن مع علي« حديث يوؤكد �قتر�ن �الإمام 
عل���ي علي���ه �ل�ش���الم بالقر�آن في مو�قفه، ف���ي توجهاته، في م�شار حيات���ه، في معارفه، 
فيم���ا يقدمه لالإ�ش���الم، وعن �الإ�شالم، فه���و مقترن بالقر�آن مو�قف���ه مو�قف �لقر�آن، 
مع���ارف �لق���ر�آن، �شيا�شته �شيا�شة �لقر�آن، منهجه في �لحياة قر�آن���ي، َتَطلَّْع �إلى �الإمام 

علي عليه �ل�شالم من هذ� �لموقع »علي مع الحق والحق مع علي«.
 وهك���ذ� نج���د هن���اك �لكثي���ر و�لكثير من �لن�شو����ض حديث �لر�ية ف���ي ق�شة خيبر 
عندم���ا ق���ال �لنب���ي �شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آل���ه: »الأعطين الراية غــدًا رجاًل يحبه 
الل ور�ســوله ويحب الل ور�ســوله كــرارًا غير فــرار يفتح الل على يديــه«، الحظو� 
ه���ذ� �لن����ض كي���ف يتحدث ع���ن �الإمام علي علي���ه �ل�شالم يحب���ه �هلل ور�شول���ه، كيف ال 
نح���ب ه���ذ� �لرج���ل �لعظيم �لذي حظ���ي بالمحب���ة �لموؤكدة-�أخبر عنه���ا �لر�شول-من 
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�هلل وم���ن ر�شول���ه؟! كيف ال نحب���ه؟! وكيف ال نن�شد �إلى �شخ�شي���ة بهذه �لعظمة بهذ� 
�لم�شتوى بهذ� �لقدر �لكبير و�لمنزلة �لرفيعة �لعالية؟! ولماذ� �شيحبه �هلل ور�شوله؛ 

�إال لكماله �الإيماني؟
 ه���ذ� �لن����ض يقط���ع لن���ا قطع���اً على باط���ن و�شريرة علي وعل���ى نيته عل���ى �شريرته 
وعالنيت���ه، رج���ل �إيمان���ه محقق ي�شهد ل���ه �هلل وي�شهد ل���ه ر�شوله بكم���ال �إيمانه. هذه 
�لمحب���ة ه���ي و�شام �ش���رف وهي في نف�ض �لوقت ه���ي دليل قاطع عل���ى كماله �الإيماني 
عل���ى عظمت���ه �لرفيع���ة عن���د �هلل �شبحان���ه وتعال���ى منزلته �لعالي���ة عن���د �هلل �شبحانه 
وتعال���ى ومرتبت���ه �الإيمانية �لعالية، ويحب �هلل ور�شوله كذلك نف�ض �ل�شيء �شهادة له 
بمحبت���ه هلل ور�شول���ه بكل ما يلحق بها من كمال �إيمان���ي ومو��شفات �إيمانية ثم نجد 
�لكثي���ر م���ن �لن�شو�ض -هذه بع�ض منها-، هناك كتب باأكملها حتى في �لتر�ث �ل�شني 
هن���اك كت���ب باأكملها، ��شمه���ا كتب �لمناقب كتب �لف�شائل مق���ام علي عليه �ل�شالم في 
�الأمة قال عنه �بن عبا�ض ر�شو�ن �هلل عليه قال: )ما من �آية فيها ثناء على �لموؤمنين 
�إال وعل���يٌّ �أميره���ا و�شريكه���ا( ه���و �شالح �لموؤمنين ه���و �أكمل �لموؤمني���ن كل ثناء على 

�لموؤمنين ينطبق عليه)1(.  
***

)1)  ا�شت�شهاد الإمام علي 1438هـ.



م��ا�� ��� ���� مد���� �ا�ع �ل مد���    م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

25

االإمام علي عليه ال�سلم وموؤهلت الوالية 

 ما هو مفهوم ال�سلطة في االإ�سالم؟
يقول �ل�شيد ح�شين - ر�شو�ن �هلل عليه -:

»�ل�شلطة في �الإ�شالم هي �أرقى بكثير مما عليه و�قع �لب�شر، �أرقى بكثير في مهام 
م���ن يل���ي �أمر �الأمة.. تجد �أنه عندما تتاأمل والي���ة �هلل �شبحانه وتعالى ل�شوؤون عباده 
فوالي���ة م���ن يل���ي �أمر �الأم���ة هي �مت���د�د لوالي���ة �هلل، يجب �أن يك���ون لدي���ه رحمة، �أن 
يكون لديه معرفة كيف يربي �الأمة، كيف يبني �الأمة، كيف يطور حياتها، كيف ينمي 

 .� � جًدّ �قت�شادها، كيف يزكي �أنف�شها، كيف يو�جه �أعد�ءها، �أ�شياء و��شعة جًدّ
� ه���ي �لجو�ن���ب �لت���ي يحت���اج �إليه���ا �لنا����ض، وهذه هي  ه���ذه �لجو�ن���ب �لهام���ة ج���ًدّ
�لجو�ن���ب �لت���ي ال يمك���ن الأي �أح���د م���ن �لنا����ض �أن يعمله���ا، ويق���وم به���ا حت���ى ولو كان 
���ا. �أم���ا �لجانب �الآخ���ر �لذي ي�شمونه �ل�شلط���ة �لتنفيذية فباإم���كان �أي �شخ�ض  مخل�شً
يفوز بانتخابات، �أو بانقالب ع�شكري، �أو عن طريق ور�ثة، �أو باأي طريقة كان و�شوله 
�إل���ى �لحك���م، �شيمار����ض �لحك���م، ويجل�ض ولو �أربعي���ن �شنة، ولكن هل تجد ل���ه �أثًر� في 

تربية �الأمة، رعايتها، تن�شئتها، بناءها بناء �شحيًحا؟، ال تجد �إال �لعك�ض.
َنا َبِنــي اآَدَم}]اإلس�راء: 70[ فيجب  ممْ ف���اهلل �شبحان���ه وتعالى ك���رم �الإن�شان {َوَلَقــدمْ َكرَّ
�أن يك���ون �لحك���م للنا�ض بال�شكل �ل���ذي ي�شمو بهم، يكون متنا�شًب���ا مع تكريم �هلل لهم، 
ولي����ض بال�ش���كل �لذي يحطهم، ويقهرهم، ويذل نف�شياته���م؛ ولهذ� �أ�شبح جانب كبير 
م���ن �لم�شوؤولي���ة على �الأمة نف�شها، على �لنا�ض �أنف�شه���م؛ الأن �لق�شية هنا �إ�شافة �إلى 
خبرة �إد�رية، وخبرة تربوية، وتوجيهية بالن�شبة لمن يلي �أمرها ال بد �أن يكون لديها 
وع���ي، �أن تع���رف باأن من �الأف�شل لك �أن تعي�ض في �شلطة فيها مثل �الإمام علي ›عليه 
�إليه  �أنه بمجرد و�شاية معينة  �أن يظلمك، ال تخاف  باأنه يمك���ن  �ل�ش���الم‹ ال تخاف 
يمك���ن �أن ي�شجن���ك، �أو يقتلك، ال تخاف �أن جو��شي�شه ور�ءك �أينما ذهبت، ال تلم�ض �أي 
خ���وف ف���ي نف�شك، وال �أي �شعور بقهر و�إذالل مم���ن يحكمك، �ألي�ض هذ� �لذي يتنا�شب 

مع كر�مة �الإن�شان؟.
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�الأم���ة ه���ذه م�شوؤوليته���ا كبي���رة، �له���دى �ل���ذي ق���دم �إليه���ا مهمت���ه بالن�شب���ة لبناء 
�، مهمتها في حركة  �، ي�ش���ل بالنف�ض �إلى م�شتوى عاٍل ج���ًدّ �لنف�شي���ة مهم���ة عالية جًدّ
ه���ذ� �لدي���ن الإي�شاله �إلى �الأم���م �الأخرى، تحتاج �إلى �أن تربى عل���ى هذ� �لنوع: تحمل 
نفو�ًش���ا كبي���رة، نفو�ًش���ا كريم���ة، نفو�ًشا عزيزة، نفو�ًش���ا �أبية، ال يكون ق���د �أذلها، وحطها 

�لقهر، قهر �لت�شلط.
الح���ظ �الآن عندما حك���م �لعرب �لكثير من حكامهم، �لكثي���ر منهم ب�شيا�شة �لقهر 
و�لت�شل���ط، �أن���ت هن���ا �شربت �الأمة، لم تع���د هذه �الأمة �شالح���ة الأن تد�فع عن نف�شها، 
�ألف���ت �لقهر، �ألف���ت �الإذالل، �شعفت نفو�شها، �نهارت معنوياتها؛ لهذ� يكون هناك �أثر 
� للت�شلط عل���ى �لنا�ض؛ الأنه ي���وؤدي �إلى قه���ر �أنف�شه���م في�شعفون في  �، ج���ًدّ �ش���يء ج���ًدّ

مو�جهة �لعدو، وي�شعفون عن حمل �لر�شالة �لعظيمة هذه �لتي �أوكلت �إليهم.
ه���ذه �لق�شي���ة ه���ي م���ن �أه���م �الأ�شي���اء، �أن نع���رف كي���ف نظ���رة �الإ�شالم �إل���ى ق�شية 
�ل�شلط���ة �لت���ي يتكال���ب عليها �لنا�ض، ويت�شاب���ق عليها �النتهازي���ون؟ ال يمكن �أن تفهم 
�لق�شية ب�شكل �شحيح �إال �أن تبد�أ من عند �هلل �شبحانه وتعالى فتعرف وهو يقول عن 
نف�ش���ه باأن���ه �لمل���ك، �ألم يقل باأنه ملك؟ �نظ���ر �إلى ملكه كيف هو، كي���ف ملكه، هل هو 

ملك ت�شلط وقهر وجبروت، �أو ملك رعاية وتربية؟.
�نظر �إلى والية �هلل �شبحانه وتعالى الأمر عباده، و�عرف �أن واليته هنا عن طريق 
ر�شول���ه، �أو �لذي���ن �آمن���و�، �إنما هي �متد�د لواليته، ويج���ب �إذ� لم تكن على هذ� �لنحو، 
فلي�ش���ت �مت���د�ًد� لواليت���ه، �إذ� ل���م يكن م���ن يلي �أمر �الأم���ة يتعامل مع �لنا����ض بال�شكل 
�ل���ذي يلم�ش���ه من خ���الل مظاهر مل���ك �هلل، مظاهر والي���ة �هلل �شبحان���ه وتعالى على 
عب���اده، معن���ى ه���ذ� ماذ�؟ �أن���ه ال يعتبر �مت���د�ًد� لوالية �هلل �أبًد�، ه���و مف�شول عن �هلل، 

و�شيترك �آثاًر� �شيئة في نفو�ض �لنا�ض، وفي و�قع �لحياة. 
فهذ� هو مفهوم �لوالية في �الإ�شالم، وهذه هي مهام �لوالية في �الإ�شالم، لي�شت فقط 

�شلطة تنفيذية، �شلطة �أو�مر ونو�هي جافة، وتجبر وت�شلط وقهر، و�أ�شياء من هذه. 
�أولئ���ك �لذي���ن جعلوه���ا جائزة، فمن قفز عل���ى كتف، وعلى كاهل ه���ذه �الأمة تجب 
طاعت���ه، و�إن ق�ش���م ظهره���ا، و�إن نه���ب �أمو�له���ا، و�إن د��شه���ا، تجب طاعت���ه! فهذ� ناتج 
ع���ن ق�ش���ور ف���ي فه���م والية �الأمر م���ا هي؟ ما ه���ي مهمات م���ن يلي �أمر �الأم���ة، و�شل 
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�لح���ال به���وؤالء �إل���ى �أن قالو� ف���ي �الأخير هي: )رئا�ش���ة عامة( يجّي����ض جيو�ًشا، ويعّين 
والة، ويعزل والة، ويقيم حدوًد�، وي�شتلم زكاة، و�نتهى �لمو�شوع.

�لق�شي���ة �أو�ش���ع من هذ� بكثي���ر، و�إذ� لم نفهم �لم�شاألة على ه���ذ� �لنحو، معنى هذ� 
ُكُم} وليكم،  ــا َوِليُّ َ �أنن���ا جاهل���ون فع���اًل باهلل، وجاهل���ون بمثل هذه �الآي���ة نف�شها: {اإِنَّ
} �أي بالتاأكي���د �أن والية ر�شوله  �ألي�ش���ت بعب���ارة مفردة {الل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيــَن اآَمُنوامْ
ووالي���ة �لذي���ن �آمنو� � �لذي ه���و �الإمام علي ومن كان كمثل �الإمام علي � تعتبر �متد�ًد� 
لوالي���ة �هلل، هن���ا �شتع���رف �أهمية والية �الأمر ف���ي �الإ�شالم بالن�شبة لالأم���ة، و�أهميتها 

بالن�شبة للدين، و�أهميتها بالن�شبة الإقامة �لدين. 
لي�ش���ت �لق�شي���ة ه���ل يجوز �أن يكون م���ن هوؤالء، �أو ه���ل يجوز �أن يك���ون ب�شورى، �أو 
يك���ون بانتخاب���ات، �أو �أن يقف���ز بانقالب ع�شكري، �أو باأي طريق���ة كانت، لي�شت �لق�شية 
ح���ول ه���ذ�، هل يكون و�ح���ًد�، �أو ع�شرة، �أو ع�شرين. �إن �الإ�شالم لدي���ه روؤية � �إذ� �شحت 
�لعب���ارة � �أن يحك���م �الأمة كلها، �لب�شر كلهم؛ لذلك ق���دم روؤية �أرقى روؤية لحكم �لعالم 

كله ف�شاًل عن �إقليم من �الأقاليم.
�إلى �أن يقول:

�إذ� �أنت تفهم �أن والية �الأمر فقط تعني �أي �شخ�ض ي�شتلم �ل�شلطة، يجّي�ض جيو�ًشا 
فاأّي �شخ�ض ي�شتطيع يجّي�ض جيو�ًشا، ويعيِّن محافظين، ويزيل محافظين، �أو �أمر�ء، 
�أو والة، عل���ى ح�ش���ب منط���ق �ل�شلط���ة في �أي زم���ن كان، �ألي�ض با�شتطاع���ة �أي و�حد �أن 
يق���وم بهذ� �لعمل، وبا�شتطاع���ة �أي و�حد يق�شم �الأمو�ل لهذ�، وهذ�، وهذ�، با�شتطاعة 
�أي و�ح���د يعم���ل على �أن ي�شتر�شي كبار �لع�شائ���ر، ويعطيهم �أمو�اًل كبيرة، على ح�شاب 
م�شالح �لنا�ض، �ألي�ض با�شتطاعة �أي و�حد �أن يعمل هذه؟ �ألي�شت هذه مظاهر تتنافى 

مع والية �هلل؟.
�إًذ� فبالتاأكيد �أنه لي�شت ق�شية �لوالية ق�شية فقط نختلف حول: هل يكون و�حًد� 
�أو �ثني���ن، �أو �أن يك���ون هناك موؤ�ش�شات، �أو تك���ون �لطريقة بهذ� �ل�شكل �أو ذ�ك حول ما 

ي�شمى نظام، �أو هيكلية.. نعرف �لمهام �أواًل و�شنعرف من �لالئق بهذ� �لعمل«.)1(

)1)  الدر�ص الثالث والع�شرون من درو�ص رم�شان لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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الروحية العالية التي كان يحملها االإمام علي عليه ال�سالم
يقول �ل�شيد ح�شين - ر�شو�ن �هلل عليه -: 

���ه �أْمُر �لفق���ر�ء، و�أو�شى  ُر ل���ه، وَيهمُّ عل���ي  علي���ه �ل�ش���الم  �ل���ذي كان ي���اأكل ما يتي�شَّ
والة �أم���ور �لم�شلمي���ن ب���اأن عليه���م �أن يقي�ش���و� �أنف�شه���م بفق���ر�ء �لنا����ض، �أن تعي�ض كما 
يعي����ض فق���ر�ء �لنا����ض، تحاول �أن ترف���ع بالفقر�ء �إلى م�شت���و�ك، �أو تعي�ض بعي�شتهم، ال 
َتِل���ي �أمَره���م ثم تعي�ض في تَرف، في ق�شور فخمة، وممتل���كات فخمة و�لنا�ض �لفقر�ء 
�لم�شاكي���ن هن���اك يعان���ون من �شظف �لحي���اة و�شعوبة �لحياة ال يتوف���ر لهم جزٌء مما 
ُره«)1(. �لفقير يتاألم عندما يرى �لكبير  َغ بالفقير َفقمْ يتوفر لك، قال: »حتى ال َيَتَبيَّ
)ولي �أمر( عندما يرى رئي�شاً، عندما يرى م�شوؤواًل، �أرى �أين حياته و�أرى �أين �أنا، �أرى 
�أوالده في �لعيد و�أرى �أوالدي في �لعيد، �أرى زوجتي وهي تتجه �إلى �أ�شو�ق )�لَباَلة())( 
ت�شت���ري مالب����ض الأوالدي ف���ي �لعي���د، وه���و ُير�ِشل بنت���ه �أو زوجته �أو خ���ادم زوجته �إلى 

�أرقى معار�ض عر�ض �الأزياء لي�شتري �لف�شاتين �لفخمة و�الأحذية �لفخمة. .)3(
�الإم���ام عل���ي ›عليه �ل�شالم‹ في حادثتين مهمتي���ن خلدهما �لقر�آن �لكريم وك�شف 
�لروحي���ة �لعالي���ة �لت���ي كان يحمله���ا �الإمام علي ›علي���ه �ل�شالم‹ �لت���ي ال تختلف عن 
روحية �الأنبياء في حر�شهم على �الأمة و��شتعد�دهم للت�شحية من �أجلها و��شت�شعارهم 

�لد�ئم لمعاناتها«- 

َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن}. الحادثة االأولى: {َوُيوؤمُْتوَن الزَّ
يقول �ل�شيد ح�شين - ر�شو�ن �هلل عليه -:

»عندم���ا دخ���ل م�شكين ��شتبدت به �لحاجة فطاف عل���ى �لنا�ض فلم يجد من ي�شد 
خلت���ه فاأ�ش���ار �إليه علي ›عليه �ل�شالم‹ وه���و ي�شلى في م�شجد ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ ووهب���ه خات�ًم���ا ف���ي يده فن���زل �لقر�آن عل���ى ر�ش���ول �هلل ›�شلو�ت �هلل 

بـــي َطاِلب عليه ال�شـــالم َوَتْعني: َحتَّى َل َيْغِلـــَب الَفِقيَر َفْقُرُه  َماِم َعِليِّ ْبِن اأَ َهـــِذِه الِعَبـــاَرُة ِمـــْن َكاَلِم الإِ  (1(
. �َشْرح َنْهج البالغة 37/11). رِّ َوَيْحِمُلُه َعَلى ال�شَّ
)))  اأَ�ْشَواُق الَباَلة: ِهَي التي َتِبيُع الأَ�ْشَياَء الُم�ْشَتْعَمَلة.

)3)  �شورة المائدة - الدر�ص الثاني.
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عليه وعلى �آله‹ مبّي�ًنا ف�شل ما �أقدم عليه �الإمام علي ›عليه �ل�شالم‹ و��شتغل �لقر�آن 
ا ›عليه �ل�ش���الم‹ مرجعها �لفك���ري و�لعملي بعد  �لمنا�شب���ة الإر�ش���اد �الأم���ة �إل���ى �أن عليًّ
ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ  ــا َوِليُّ َ ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ {اإِنَّ

َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن}]المائدة:55[.)1( اَلَة َوُيوؤمُْتوَن الزَّ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
يقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه:

���ا  عليه �ل�شالم  ه���و �آتى �لزكاة وهو ر�كع؟ ه���ل هو يتلفت �إلى  الحظ���و�، �الإم���ام عليًّ
�لفقي���ر ويع���رف َم���ن ه���و، �أو �لفقي���ر نف�شه يع���رف َمن هو ه���ذ�؟ �ألي�شت ه���ذه هي في 
م لك خدمة الأنه يعرف���ك وتعرفه معرفة  ���ن لنا: �أن هذ� �أحياناً ق���د ُيقدِّ ح���د ذ�ته���ا ُتبيِّ
في�شتح���ي من���ك �أن تعرف���ه ثم ال يعطيك �شيئ���اً، علي  عليه �ل�شالم  وه���و �أثناء �لركوع 
�ض له �لفقير وهو �أثناء �لقيام في  مي���زة �أكث���ر ِمن لو �أعطاه وهو �أثناء �لقيام، ل���و تعرَّ
�ل�شالة ربما التجه �لفقير �إليه لمعرفة مالمحه ربما يكون لديه �شيٌء، �أو ربما ر�أى 
�لفقي���ر ف���ر�أى حالت���ه �لرث���ة فاأ�شفق علي���ه، لكن ال. هو ف���ي حالة �لركوع وع���ادًة يكون 
�الإن�شان �لذي يركع ال ُيب�شر �إاّل �الأر�ض، �شمع بفقير ي�شاأل، هذ� �لفقير ال ير�ه وهو ال 
ير�ه فيوؤ�شر باإ�شبعه �إليه لياأخذ خاتمه. هكذ� يكون َمن نلحظ فيهم �أن تكون نظرتنا 
خ في نفو�شهم  �إليهم ِمن منطلق �لمعايير �الإلهية، �لتكامل �الإلهي ِمن خالل ما تر�شَّ

ون بمن ال يعرفهم وال يعرفونه.«.))( ِمن قيم �الإ�شالم ومبادئه، هم َمن �شيهتمُّ
ويقول �أي�شاً في �لدر�ض �لثالث و�لع�شرين من درو�ض رم�شان:

ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيــَن اآَمُنوامْ الَِّذيَن  ا َوِليُّ َ »يق���ول �هلل �شبحان���ه وتعال���ى: {اإِنَّ
َكاَة َوُهــممْ َراِكُعوَن}]المائ�دة: 55[ ه���ذه �الآي���ة �لمباركة  ُتــوَن الــزَّ ــاَلَة َوُيوؤمْ ُيِقيُمــوَن ال�سَّ
�لم�شه���ور فيه���ا �أنه���ا نزلت في �الإمام علي ›عليه �ل�ش���الم‹ عندما ت�شدق بخاتمه وهو 

ر�كع بعد �أن دخل فقير ي�شاأل ولم يعطه �أحد �أ�شار �إليه بخاتمه لياأخذه.
ق�شية �لخاتم �ألي�شت تبدو ق�شية ب�شيطة؟ لكن ماذ� يدل عليه هذ� �لعمل؟ يدل على 
ا؟ نف�شي���ة رحيمة، ونف�شية  نف�شي���ة ثاني���ة، نف�شية تهتم بالنا����ض، �ألي�ض هذ� موؤ�شًر� مه�ًمّ
تهتم بالنا�ض، ولي�ض ممن يهتم كيف ياأخذ �أمو�ل �لنا�ض، يهتم بالنا�ض، فاأعطاه �لخاتم. 

)1)  ابـــن كثيـــر في تف�شيره ج 3 �ص 9)1، وابن جرير في تف�شيره، والخطيب البغدادي في تاريخه ج1 �ص 
86)، والحاكم الح�شكاني من عدة طرق، وابن المغازلي في المناقب �ص193.

)))  �شورة المائدة ـ الدر�ص الثاني.
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 و�الآي���ة ه���ي نف�شه���ا ت�شه���د، وتدل عل���ى �أنها نزل���ت في ق�شي���ة خا�شة، تاأم���ل �الآية 
َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن} ال يمكن �أن نف�شر ر�كعون  اَلَة َوُيوؤمُْتوَن الزَّ نف�شها: {ُيِقيُموَن ال�سَّ
بمعن���ى: م�شل���ون، �إذ كي���ف يمكن يقيم���ون �ل�شالة وهم م�شلون، ويوؤت���ون �لزكاة وهم 
م�شل���ون، ه���ذ� ال ي�شح في �لتعبير �لع���ادي ف�شاًل عن �لقر�آن �لذي �أحكمت �آياته، ولم 
ي���اأت فيم���ا نعرف كلمة: ر�كع���ون بمعنى: خا�شعون، ياأتي بكلم���ة: �شاجد، �شاجدين، �أو 

قانتين، هذ� �لذي نعرفه من خالل �لقر�آن. 
فاالآية نف�شها هي فعاًل تدل على �أنها نزلت في ق�شية، في و�قعة خا�شة، ل�شخ�ض 
خا����ض، ف���ي بد�ية نزوله���ا، وال تز�ل، ولنعرف مثاًل �أنه لماذ� تاأت���ي مثل هذه �الآية في 
�شي���اق �لحدي���ث عن بن���ي �إ�شر�ئيل! ثم يظهر من خالل �لو�ق���ع: �أن �الأمة بحاجة �إلى 
تول���ي �هلل ور�شول���ه، وتول���ي �لموؤمني���ن ف���ي �لمقدمة �الإم���ام علي من بع���د ر�شول �هلل 

�آله‹. وعلى  عليه  �هلل  ›�شلو�ت 
� عن  ه���ذه �لق�شي���ة ال بد منها حتى تهتدي �الأمة بالقر�آن، وحت���ى تكون بعيدة جًدّ
�أي محاول���ة ق���د تكون بها قريبة من تولي �ليه���ود و�لن�شارى، وحتى تكون ب�شكل �آخر 
َغاِلُبوَن} كما قال  عل���ى م�شت���وى ع���اٍل، تعتبر حزب �هلل، وح���زب �هلل كما قال: {ُهــُم المْ
بع���د ف���ي �آخ���ر �الآية �أنه���م هم �لغالب���ون؛ الأن والية �الإم���ام علي ق�شية ال ب���د منها في 

تحقيق �لغلبة و�لن�شر. 
وهذ� هو ما �أ�شار �إليه �الإمام �لهادي ›عليه �ل�شالم‹ فهو يقول �إن والية �الإمام علي 
›عليه �ل�شالم‹ هي ق�شية و�جبة على �لم�شلمين.. قد تكون �لق�شية مخت�شة باالإمام 
عل���ي �أ�شا�ًش���ا، قد يكون بعده �أئمة متاأخرون قد ال تك���ون تعرفهم، قد ال تكون م�شوؤواًل 
�أم���ام �هلل باأن���ك لم���اذ� لم تعرفه���م، وتتواله���م بالتحدي���د. �الإن�شان يتول���ى �لموؤمنين 
ب�ش���كل ع���ام، ب�شكل عام يتولى �أولياء �هلل، ويدين �هلل بواليته الأوليائه، وحبه الأوليائه، 
���ا هنا ي�شكل �شمان���ة، وي�شكل نموذًج���ا لمن بعده، ق���دم كنموذج لكيف  لك���ن �الإم���ام علًيّ
يجب �أن تكون والية �الأمة من بعد ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ �إلى نهاية 

�لتاريخ«.)1(
ويقول في �لدر�ض �لثاني من )�آيات من �شورة �لمائدة(:

)1)  �شورة المائدة ـ الدر�ص الثالث والع�شرون من درو�ص رم�شان.
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َكاَة  اَلَة َوُيوؤمُْتوَن الزَّ ُكُم الُل َوَر�ُسوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ا َوِليُّ َ {اإِنَّ
َوُهممْ َراِكُعوَن} �لقر�آن �لكريم في كثير من �لمو��شع ياأتي بالكالم عن �ل�شالة و�لزكاة 
وكاأنهما نموذج للمجالين �لرئي�شين في �لعبادة � مثلما يقولون � عبادة روحية، وعبادة 
بدنية مالية. فاآية �لوالية تبين بجالء في �أمير �لموؤمنين علي ›عليه �ل�شالم‹ �شفة 
هام���ة هي �لعالق���ة �لقوية باهلل �شبحانه وتعالى �شطره���ا �هلل �شبحانه وتعالى لنا في 
�لقر�آن وقدمها ك�شفة مهمة ال بد من توفرها في َمْن يلي �أمر �الأمة في قوله تعالى: 
ــالَة} �ل�ش���الة.. �ألي�شت خير �الأعمال؟. �ل�ش���الة فيما تعطيه  {الَِّذيــَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
م���ن �آثاره���ا �لمهم���ة في �لعالقة باهلل �شبحان���ه وتعالى وفي مي���د�ن �لعمل في �لحياة 
كله���ا، تعتب���ر فعاًل خير �الأعمال الأثرها �لكبير، �أثرها �لمهم فيما تحتويه من دالالت 

مهمة، فيما تعطيه من �إ�شار�ت مهمة، فيما تترك من �آثار مهمة.
َكاَة َوُهــممْ َراِكُعوَن} �لزكاة: تعن���ي هنا �ل�شدقة.  �ل�شف���ة �لثاني���ة:  {َوُيوؤمُْتــوَن الزَّ
�ل���زكاة ف���ي �لق���ر�آن �لكري���م ُت�شتعَم���ل بمعن���ى �ل�شدق���ة �لنافل���ة، وت�شتعَم���ل �ل�شدق���ة 
�أي�ش���اً بمعن���ى �لزكاة �لتي �أ�شبح���ت َعلَماً على �لن�شبة �لمح���ّددة ِمن �لمال �لمفرو�شة 
�لمرتبط���ة بعي���ن �لمال، و�إاّل فكله���ا ت�شمى زكاة باعتبار �أن �ل�شدقة من حيث هي زكاة 

للنفو�ض وزكاة للمال.
َكاَة َوُهــممْ َراِكُعــوَن} �أدَّى �ل���زكاة، �أي: ت�شّدق بماله �أثن���اء ركوعه،  {َوُيوؤمُْتــوَن الــزَّ
وُتقدم���ه بم���ا هو �أهم من �أن ُيذكر با�شمه في مقام تر�شي���خ �لنظرة �إليه كاإن�شان كامل 
نية عندما لم يرتبطو� بعلي  عليه �ل�شالم  لماذ�؟  نرتبط به، وهذ� هو ما �فتقده �ل�شُّ
الأنه���م �عتب���رو� �أن ذل���ك �الآخر هو �أكمل منه، �ألم يقولو� ب���اأن �أبا بكر �أف�شل من علي؟ 
ا لم ينظ���رو� �إلى علي  عليه  فه���م �رتبط���و� بمن؟ باأبي بك���ر بعد �أن جعلوه �الأف�شل، َلمَّ
�ل�شالم  ويلحظو� كماله ويوؤمنو� بكماله لم يفدهم ��شم )علي( هل �أفادهم ��شم علي؟ 
ا فقدو� �الرتباط بعلي باعتبار كماله فقدو� ما كان ُيعطيهم �الرتباط به، ولم يعد  َلمَّ
مو� عليه  مو� عليه ُعمر، قدَّ مو� عليه �أبا بكر، قدَّ ��شمه ينفُعهم، بل جعلوه ر�بَعهم وقدَّ
عثمان؛ الأنه �أ�شبح )علي، علي، علي( في نفو�شهم هكذ�. �أ�شبحو� ينظرون �إليه )علي، 
ة �لثالثة، ولوال �أن �الآخرين حالو� لربما  ة �لثانية، �لمرَّ ة �الأولى، �لمرَّ علي( نزلوه �لمرَّ

جاء �شْخ�ٌض �آخر ونزلوه ]َلَما �لبادي ِمن �لخالفة تجي له باأيِّ طريقة[)1(.

البادي ...: هذه العبارة من اللهجة العامية، وتعني: اأن ح�شول ال�شيء لي�ص مطلوبًا على وجه ال�شرعة   (1(
بل في اأي وقت كان.
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�ألي�ض ��شم علي معروفاً لدينا ولديهم؟ ما �لفارق بيننا وبينهم؟ هو �أننا نظرنا �إلى 
عل���ي كرج���ل كامل، هو �أف�شل �لنا�ض بع���د ر�شول �هلل )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( 
ه���و �أكم���ل �لنا�ض بعد ر�ش���ول �هلل )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( هو من رباه �لقر�آن 
ومحم���د )�شل���ى �هلل عليه وعلى �آل���ه و�شلم( وكان جدير�ً بتلقي تل���ك �لتربية �لمهمة، 
نح���ن ننظ���ر �إليه كاإن�شان كامل �أم �أننا فق���ط نحن �لذين عرفنا ��شم )علي( و�الآخرون 
لم يعرفو� ��شم )علي(؟ هم يعرفون ��شم )علي( �ألي�شو� يقولون هكذ�: �أبو بكر، ُعمر، 
عثم���ان، عل���ي؟ لك���ن ما �لذي جعلن���ا نختلف عنه���م وَفَرق بينن���ا وبينهم؟ ه���و �أنهم لم 
ينظ���رو� �إل���ى عل���ي  عليه �ل�شالم  كرجل كامل، ك�شخ�ض كام���ل �ختاره �هلل ليكون َعلَماً 
لالأم���ة بع���د نبيه، فِمن هنا يظهر لنا فعاًل �أثر �لنظرة لهذ� �ل�شخ�ض �لذي ترتبط به 
باعتب���ار كمال���ه، �أّما �إذ� لم تعتبره كام���اًل ف�شي�شبح لديك مجرد ��شم على ج�شد، حبر 

على ورق كما يقولون. 
ماذ� يوجد في هذ� من كمال �أي�شاً؟ كنت �أت�شفح كتاباً لل�شيد محمد ح�شين ف�شل 
ق علي بخاتمه  �هلل؛ فج���اءت ل���ي فائ���دة مهمة في هذ� �لمو�ش���وع قال فيها: �أْن يت�ش���دَّ
وه���و ي�شل���ي تدلنا عل���ى جد�رته �لعظيمة باأن يقود �الأمة؛ الأنه ه���و َمن يهتم بها، َمن 
ه نحو �هلل �شبحانه وتعالى،  يوؤلمه فقيٌر و�حٌد منها فال ين�شرف وهو في مقام �لتوجُّ
ه  ويق���ول: ) �حن���ا م�شّلين ما هو وقتك( فال ين�شرف بعي���د�ً عن ذلك �لفقير، بل تهمُّ
ق�شيُت���ه، وُيعال���ج م�شكلت���ه كفقي���ر ي�ش���األ، فيت�شّدق بخاتم���ه وهو ي�شلي، ه���ذ� هو َمن 
يهم���ه �أم���ر �الأمة، هذ� َم���ن هو حري�ٌض على �الأمة ورحيٌم به���ا وحري�ٌض عليها و�شفيق 

م �الأمة ويقودها. بها، هذ� هو �لجدير باأن يتزعَّ
م���ا �أكث���ر �لذين يقولون: )َل�ْشنا في و�ديك، نحن ف���ي و�دي عبادة، هذ� �أف�شل، هذ� 
�أح�ش���ن(! �ألي����ض عل���يٌّ  عليه �ل�شالم  ممن يقيم �ل�شالة وه���و ي�شلي؟ لكن وهو ي�شلي 
���ٌه نحو �هلل �شبحانه وتعالى، له عالقته �لمهمة  ي���ن �أعماٌل متكاملة وتوجُّ يفه���م �أن �لدِّ
ني �أمُرهم:  ف���ي نظرتي �لح�شن���ة و�هتمامي باالآخرين، وِمن �أبرز َمن �أهت���مُّ بهم ويهمُّ
�ل�شعفاء و�لم�شاكين وفقر�ء �الأمة، فهو هنا لم يقل: )�أنا في عبادة هي خير �الأعمال، 
ه �أمُره، ويقلقه وهو د�خل �ل�شالة الأنه لم يلحظ �أن �أحد�ً �أعطاه  بعدين، ُرْح َلك(. يهمُّ
�شيئاً؛ فيوؤ�شر له بخاتمه وهو �أثناء ركوعه، فياأتي هذ� �لفقير وياأخذ �لخاتم من يده.

م لن���ا �أعماق نف�شية �الإم���ام علي  عليه  م لنا �أعماق عل���ي، �ألم ُيقدِّ الحظ���و� كي���ف ق���دَّ



م��ا�� ��� ���� مد���� �ا�ع �ل مد���    م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

33

���ه �أم���ُر كل �شخ�ض في ه���ذه �الأمة؟ ف���كان هذ� من  �ل�ش���الم  باأن���ه �ل�شخ����ض �ل���ذي يهمُّ
م لنا عليًّا باعتباره كاماًل، وهذ� ه���و �شيٌء مما يم�شي عليه �لنا�ض،  �أب���رز كمال���ه �أن ُيقدِّ
و�ُشّن���ة ي�شي���ر عليها �لنا�ض حتى في �أعمالهم �لخا�شة، �أنت عندما تقول: �أريد )معلِّم( 
يعم���ل كذ� �أقول لك: ف���الن، �ألي�ض �شيجول في تفكيرك �شفاُت كمال �أو عدمها، عنده 
ِخب���رة، ه���و جدير بك���ذ� �أو ال؟ �ألي�ض هذ� �لذي �شيح�شل؟ عندم���ا يقال: جاء محافظ 
ني �أن �أت�شاءل عن كماله؟ )ع�شى �أن يكون رجاًل جيد�ً، ع�شى  ني ��شمه �أم يهمُّ هل �شيهمُّ
- �إن �شاء �هلل - �أن يكون باهر�ً يهتم بالنا�ض ويعطينا كذ� وكذ�( �ألي�ض يح�شل هكذ�؟

مدي���ر ناحي���ة، �ل�شيء نف�شه، هل يهمك ��شمه �أو يهم���ك �أن تعرف �لكمال �لذي هو 
مات تجعل���ه �أهاًل الأن َيِلَي �أمرنا ويدي���ر منطقتنا؟ �ألي�ض هذ�  علي���ه، م���ا لديه من مقوِّ
�ل���ذي يح�ش���ل؟ ياأتي حاكم، �ل�شيء نف�شه، �أنت في �شريع���ة فُيقال لك: فالن وّكْله، ما 
�ل���ذي �شيطل���ع في نف�شك؟ هل هو جدير به���ذه �لمهمة ولديه خبرة ولديه معرفة، و، 
و... �إل���خ؟ �ألي����ض هذ� �ل���ذي يح�شل؟ عامل ي�شتغل في مزرعتك، م���ا �لذي �شيح�شل؟ 
ك �أن���ه نا�شح وي�شتغل بج���د، وماهر في �لعم���ل؟ هذه �ُشنة  ���ك ��شُم���ه فق���ط �أم يهمُّ يهمُّ
م���ن �ُشن���ن �لحي���اة �إذ� فهمناه���ا نحن نعملها، ونح���ن ننظر �إلى �لكم���ال في كل �شخ�ض 
ك ��شم �لزوجة �لتي تريد �أن  حت���ى و�أن���ت تبحث لك عن زوجة، �ألي����ض كذلك؟ هل يهمُّ
تتزوجه���ا فتق���ول: �أريد �أن يكون ��شمه���ا )مريم( ال يكون ��شمها )َعْل���َوة( يكون ��شمها 
���ك �أن تع���رف �شفاته���ا: ع�ش���ى �أن تك���ون جي���دة، ع�شى �أن تك���ون طبيعتها  ك���ذ�؟ ال. يهمُّ
جيدة، �أريد �أن تكون كذ�، و�أن تكون كذ�، �ألي�ض �الإن�شان يبحث عن �شفات كمال؟ هكذ� 

خ �هلل هذ� �لمبد�أ �لذي هو مبد�أ مهم. ير�شِّ
فعندم���ا يربطن���ا بعل���ي  علي���ه �ل�ش���الم  يربطن���ا بعلي من ب���اب تقديم عل���ي كرجل 
كام���ل جدي���ر باأن نرتبط به، وهو من ي�شلح �أن نتواله هو �لذي هو - �إذ� كنا نا�شحين 
الأنف�شنا - �لجدير باأن نتواله، و�أن يكون هو باب مدينة علم �لر�شول )�شلى �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه و�شل���م( وهو �لباب �لذي منه ندخل �إلى محم���د ر�شول �هلل )�شلى �هلل عليه 

وعلى �آله و�شلم(.
يقول لك: لماذ� لم يذكر )علي( حتى يكون �لن�ض �شريحاً؟ هذه هي من �شلبيات 
)�أ�شول �لفقه( �لتي د�ئماً ن�شيح منها، من �شلبيات �أ�شول �لفقه �لرهيبة �لتي ت�شرفك 
ع���ن �لنظ���ر �إل���ى �الأ�شياء من منظار �لهد�ية )�أريد �أن يق���ول لي فالن حتى يكون ن�شاً 
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ين كله هد�ي���ة، �أعماله كلها هد�ية  �شريح���اً يلزمني( ي���ا �أخي �لقر�آن كتاب هد�ية، �لدِّ
حتى عندما ين�شب لك محمد�ً )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( �لر�شول هو هد�ية، 
و�لقر�آن هد�ية، وعلي هد�ية، وكل �شيء في هذ� �لكون هو يخاطبك بمنطق �لهد�ية. 

يريد ن�شاً �شريحاً ياأتي با�شمه )علي(!
د ��ش���م تاأتي �إ�شكالي���ات �أخرى فين�ش���ون �لكمال، هو  �أن يرتب���ط �لنا����ض فق���ط بمجرَّ
نة، و�شَربنا �الآن كلن���ا، �أننا لم نعد نلحظ �شرورة �أن يكون  م���ا �شَربن���ا و�شَرب �أهل �ل�شُّ
يني بالمعيار  من َيلي �أمرنا رجاًل كاماًل. وعندما ننظر �إلى كماله ننظر بالمعيار �لدِّ
َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن} �ألي�ض  اَلَة َوُيوؤمُْتوَن الزَّ �الإلهي {والَِّذيَن اآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
ه���ذ� تقديم���اً لهم بمقام���ات دينية و�شفات ديني���ة؟ )َت�َشّدق( لماذ� ل���م يقل: )و�لذين 
م لك م�شاريع ويعمل ل���ك م�شاريع ويعمل لك )�إ�شفلت( ويعمل لك  �آمن���و� �ل���ذي �شيقدِّ

كهرباء ويعمل لك(. هل قال هكذ�؟
ين ه���و هدى للنا�ض، م���ن يهمه �أمر  يني���ة باعتبار �لدِّ م���ن تتوف���ر في���ه �ل�شفات �لدِّ
فقي���ر ه���و م���ن �شيهمه �أم���ر �الأمة كله���ا فيعمل على �أن يوف���ر لها ويوؤثره���ا على نف�شه 
ف���ي جمي���ع �شوؤون حياتها، على ي���د مثل هذ� يتحقق بناء �الأمة، تاأت���ي �لم�شاريع، تاأتي 

�لخدمات على �أرقى ما تكون عليه، و�لو�قع ي�شهد بهذ�؟.)1(

ِه} َعاَم َعَلى ُحبِّ الحادثة الثانية: {َوُيْطِعُموَن الطَّ
هي حادثة �إطعام علي ›عليه �ل�شالم‹ و�أهل بيته ›عليهم �ل�شالم‹ للم�شكين و�ليتيم 
و�الأ�شي���ر على م���دى ثالثة �أيام و�إيثارهم لهم على �أنف�شهم و�كتفائهم بالماء وهم في 
�أيام �شوم متتالية تنزلت �آيات �هلل تعالى م�شجلة �أعظم ماآثر علي ›عليه �ل�شالم‹ في 
�شمي���ر �لوج���ود حيث �شتبق���ى ترددها �الآف���اق و�الأل�شنة و�شفحات �لمج���د ما �شاء �هلل 
ِه  ِعُمُكممْ ِلَوجمْ ا ُنطمْ َ ِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ�ِسرًيا •اإِنَّ ِه ِم�سمْ َعاَم َعَلى ُحبِّ ِعُموَن الطَّ تعالى: {َوُيطمْ
َطِريًرا •  ًما َعُبو�ًسا َقممْ َنا َيومْ بِّ الِل اَل ُنِريُد ِمنُكممْ َجَزاًء َواَل �ُسُكوًرا • اإِنَّا َنَخاُف ِمن رَّ
ًة  وا َجنَّ َبُ ا �سَ ـــَرًة َو�ُسُروًرا • َوَجَزاُهم ِبَ اُهممْ َن�سمْ ِم َوَلقَّ َيومْ َفَوَقاُهُم الُل �َســرَّ َذِلَك المْ

َوَحِريًرا}]اإلنسان:12-8[

)1)  �شورة المائدة ـ الدر�ص الثاني.
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يقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه:
�ِسرًيا} ]اإلنسان:8[ الحظو� حتى  ــِكيًنا َوَيِتيًما َواأَ ِه ِم�سمْ َعاَم َعَلى ُحبِّ ِعُموَن الطَّ  {َوُيطمْ
�لتقلي���ل ف���ي �لعب���ارة هنا: م�شكين و�ح���د �أول ليلة، يتيم و�حد ثاني ليل���ة، �أ�شير و�حد 
ثال���ث ليل���ة، �ألي�ش���و� هنا ثالث���ة �أ�شخا�ض؟ فقط ثالث���ة �أ�شخا�ض؟! ه���ل ي�شتحق الأنه 
�أعطى ثالثة �أ�شخا�ض؟! �أي: �أعطى كذ�، كذ�... وهذ� �أعطى مئات �لنا�ض، لكن عطاء 
مئ���ات �لنا����ض - �أحيان���اً - ال يكون له قيمة، ُي�َشّفر عليه عن���د �هلل �شبحانه وتعالى، وال 
قيم���ة حتى عن���د �الإن�شان نف�شه �لذي بذله؛ الأن �لعطاء �إذ� لم يكن ِمْن د�خل، وتبتغي 
به وجه �هلل، و�إن كان لفرد و�حد، �لعطاء �إذ� لم يكن على هذ� �لنحو تبتغي به وجه �هلل 
ومن �أعماق نف�شك يكون له �أثره في تزكية نف�شك �أنت، لكن متى ما �أعطيت ُمَر�ء�ة لو 
تعط���ي مليون���اً فلن ي�شنع في نف�شك �أثر�ً �أبد�ً ول���ن يزّكي نف�شك، مهما عملته مر�ء�ًة 
ِ اَل ُنِريُد ِمنُكممْ  ِه اللَّ ِعُمُكممْ ِلَوجمْ ــا ُنطمْ َ �أو الأّي غر����ض �آخ���ر لي�ض على هذ� �لنحو: {اإِنَّ
َجــَزاًء َواَل �ُسُكوًرا}]اإلنس�ان:9[ وال من �الآخرين �أن يثن���و� وال �أن يمدحو�، الأنه بالطبع 
م���ن �ل���ذي �شُيثني على �أننا �أطعمن���ا يتيماً، يتيماً و�حد�ً ال يب���دو جذ�باً، �ألي�ض كذلك؟ 
لكن �ألف �شخ�ض يعمل لهم وليمة يبدو هذ� جذ�باً، �ألي�ض كذلك؟ �لق�شية لي�شت على 

هذ� �لنحو، يك�شف لنا �أعماق نف�شيات هوؤالء �لذين ي�شّدنا �إليهم كاأعالم.
�أطع���م م�شكين���اً ويتيماً و�أ�شي���ر�ً، فقط ثالثة؟! لي�ض �لمهم ه���و �لعدد فقط ثالثة، 
�لمه���م �أج���و�ء �لعطاء و�لنفو�ض �لتي �نبعث منها، �لدو�فع نحو �لعطاء هي �لتي �أردنا 
�أن نك�شفها لك، فتعرف َمن هم هوؤالء، �لذين يعطون على هذ� �لنحو �شيعطون �الأمة 

كلها كل ما يملكون، �ألي�ض هذ� هو �لمهم؟.)1(

•••

)1)  �شورة المائدة ـ الدر�ص الثاني.
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 البعد الثقافي والعقائدي والتاريخي 
لحديث الوالية

يوم الغدير وحديث الوالية
ل���م يكت���ف �لنبي )�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( بما ورد من �آي���ات كثيرة في �لقر�آن 
�لكري���م تق���دم �الإم���ام علياً )عليه �ل�شالم( وليًّا لالأمة م���ن بعده وكذلك ما ورد خالل 
فت���رة �لر�شال���ة من �أقو�ل و�أعمال كثيرة من قبله )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( تهدف 
�إلى ربط �الأمة باالإمام علي )عليه �ل�شالم( لم يكتف بهذ� و�إنما توج هذ� كله باأن بَيّن 
ف���ي حادث���ة �لغدير تبيين���ا و��شحا وكامال مكانة �الإمام عل���ي وم�شئولية �الأمة تجاهه 
وبعب���ار�ت و��شح���ة و�شريح���ة ال تحتم���ل غير معنى و�ح���ٍد فقط هو وج���وب �أن تتولى 
�الأم���ة �الإم���ام عليًّا )عليه �ل�شالم( قائًد� وهادًي���ا ووليًّا لها من بعد نبيها )�شلو�ت �هلل 

عليه وعلى �آله(.

ت�ساوؤالت مهمة
قبل �أن نذكر ما جرى في يوم �لغدير من حدث مهم وما تم فيه من ر�شم للم�شار 
�ل�شيا�شي لالأمة من بعد موت �لر�شول - �شلى �هلل عليه و�آله و�شلم - �إلى يوم �لقيامة.. 

نطرح عدة ت�شاوؤالت: 
ه���ل من �لمعقول باأن �هلل �لرحم���ن �لرحيم �لحكيم �لعدل ملك �ل�شمو�ت و�الأر�ض   -
ل���ن يح���دد لالأمة من يلي �أمره���ا بعد �أن يغادر نبيها )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( 
هذه �لحياة و�لذي هو على و�شك مغادرتها! هل يمكن باأن �هلل ال يقدم لعباده حالًّ 
ف���ي هذ� �لمو�شوع �لمه���م و�لخطير وهو يعلم باأنها �لق�شي���ة �لتي �شيكون �ل�شر�ع 
و�لتناح���ر و�لخالف عليها؟! ننزه �هلل �لقدو����ض �لمنزه �لرحيم بعباده �لحكيم في 

�أفعاله �أن يهمل مثل هذه �لق�شية �لمهمة و�لكبيرة و�لخطيرة.
وهل من �لمعقول باأن �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( �لذي كان يعز عليه �أي   -
تع���ب يلحق باالأمة حري�ض عليها وعلى تما�شكها وقوتها وعزتها بالموؤمنين روؤوف 
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رحي���م ب���كل ما تعنيه �لر�أف���ة و�لرحمة وكاد �أن يقتل نف�ش���ه �أال يكونو� موؤمنين، هل 
يمك���ن �أن يت���رك �الأم���ة وهو على علم من ربه باأنه���ا �شتختلف وال يقّدم لها ما يمّثل 
�شم���ام �أمان حت���ى ال تختلف وتتناحر؟! هل يمكن �أالَّ ير�ش���م لها م�شارها �ل�شيا�شي 
وم���ن يل���ي �أمره���ا من بعده وه���و يعلم ب���اأن �الإ�شالم بغي���ر والية �أمر تك���ون �متد�ًد� 

لوالية �هلل على عباده يعني �أن يتحول �الإ�شالم ج�شًد� بال روح؟!. 
وكما يقول �ل�شيد ح�شين -ر�شو�ن �هلل عليه-: 

»قب���ل �أن نتح���دث ع���ن �الأ�شب���اب �لتي جعل���ت �الأمة تف���ارق عليًّا نت�ش���اءل �أواًل: هل 
يمك���ن لمث���ل ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ �لذي و�ش���ف �هلل حر�شه على 
ــممْ َحِري�ٌص  ــِه َما َعِنتُّ ــنمْ اأَنُف�ِســُكممْ َعِزيٌز َعَليمْ �أمت���ه بقول���ه: {َلَقــدمْ َجاءُكــممْ َر�ُســوٌل مِّ
مِْمِنــَن َروؤُوٌف رَِّحيٌم}]التوب�ة:128[ ه���ل يمك���ن للنب���ي �ل���ذي ق���ال �هلل عن���ه  ُوؤ ُكــم ِبالمْ  َعَليمْ
ِديِث اأَ�َسًفا} ]الكهف:6[ �أن  َ ِمُنوا ِبَهَذا المْ ن لمْ ُيوؤمْ �َســَك َعَلى اآَثاِرِهممْ اإِ {َفَلَعلََّك َباِخٌع نَّفمْ

يترك هذه �الأمة دون �أن ير�شدها �إلى ما ي�شكل لها �شمام �أمان؟.
ونح���ن عندم���ا نعود �إل���ى �لقر�آن نجد في ق�شة نبي �هلل مو�ش���ى ما يو�شح �لم�شاألة 
ِه  ٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِّ َناَها ِبَع�سمْ ممْ َ َلًة َواأَتمْ َنا ُمو�َسى َثالِثَن َليمْ لنا عندما قال �هلل: {َوَواَعدمْ
ِبعمْ �َسِبيَل  ــِلحمْ َوال َتتَّ ِمي َواأَ�سمْ ِني ِف َقومْ ُلفمْ َلًة َوَقاَل ُمو�َســى اِلأَِخيِه َهاُروَن اخمْ َبِعَن َليمْ اأَرمْ
�ِســِديَن} ]األع�راف:142[ وه���ي فت���رة ق�شيرة، فترة ثالثي���ن ليلة ز�يد ع�ش���ر، �أربعين  ُفمْ المْ

ليلة. 
الح���ظ كي���ف نظرة �الأنبياء �إلى �أممهم، ه���و يعرف باأنه لن يغيب عنهم �إال ثالثين 
ليل���ة �أو �أربعي���ن ليل���ة على �الأكثر، يالحظ من هو �أرق���ى �شخ�ض، و�أكمل �شخ�ض فيهم 
�ِســِديَن} م���ع �أنه قد  ُفمْ ِبعمْ �َســِبيَل المْ ــِلحمْ َوال َتتَّ ِمي َواأَ�سمْ ِنــي ِف َقومْ ُلفمْ ليعين���ه بعده،{اخمْ
ا يوجهه بالتوجيه���ات �لهامة، �أن ت�شلح، و�أال ت�شغي  �نتق���ى �أعل���ى �شخ�ض فيهم، و�أي�شً

للمف�شدين. 
فه���ل يمك���ن لمث���ل ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ �أن يترك ه���ذه �الأمة 
عندم���ا يم���وت ث���م ال ير�شده���ا �إلى من تتب���ع، ومو�شى هن���ا لغياب ثالثي���ن ليلة، يعين 
بع���ده م���ن يخلفه؟! ال يمكن من يعرف �أنبي���اء �هلل �أن يقبل هذه �لق�شية، فيقول: �إنه 
� بالب�شر،  ا عليها؛ الأن �الأنبياء - عادة - �أنا�ض مهتمون جًدّ ترك �الأمة، ولم يعد حري�شً
� باأممه���م، يفهمون �الأمور جيًد� وم���ا �شتوؤول �إليه  � باأممه���م، رحماء جًدّ مهتم���ون ج���ًدّ
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حاله���م عندم���ا يتركهم بدون �أن يق���دم لهم �لحلول وبالذ�ت حول من يلي �أمرهم من 
بعده. 

�أال يفه���م �أي مل���ك من �لملوك، ما بالك نبي م���ن �أنبياء �هلل باأنه �إذ� لم يعين �أحًد� 
م���ن بع���ده باأنه���م �شيختلفون؟ ه���ذه ق�شية معروف���ة، فكيف يتهمون �أنبي���اء �هلل باأنهم 
هكذ�: يغادر �لو�حد منهم �لدنيا وال يعِيّن �أحًد�، وهو يذكر هنا �أنه لم يغادر نبي �هلل 

مو�شى للميعاد هذ� �إال ويعين �أخاه.
ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله‹ في �أطول رحلة بعي���دة عن مركز دولته، 
ا بع���ده، لفت���رة ق�شيرة، وفي  ومجتمع���ه، ل���م ي�ش���ر �إلى تب���وك �إال وقد عي���ن �الإمام علًيّ
�الأخي���ر يقول���ون بعد: �أنه مات ولم يو�ِض �أحًد�، ولم يعين �أحًد�، ولم يعمل �شيًئا، لكن 
�أب���ا بك���ر لم يم���ت �إال وقد �أو�شى �إلى عم���ر، �ألي�ض هذ� يعتبر ��شتهان���ة باالأنبياء، جهاًل 
� باالأمة، ورحم���اء باالأمة، ويعرف���ون �الأمور،  كام���اًل باالأنبي���اء �أنه���م نا�ض يهتمون ج���ًدّ
يعرف���ون �لمو��شي���ع، يعرف���ون �لق�شاي���ا �لت���ي يمكن �أن ت���وؤدي �إلى �خت���الف فيما بين 

�لنا�ض. 
ال �أن يقدم���و� �الأنبي���اء ›�شل���و�ت �هلل عليه���م‹ وكاأنه���م كان���و� يغ���ادرون �لدني���ا دون 
�أن يبال���و� باأممه���م، خا�ش���ة مثل ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ هو يعرف �أنه 

ر�شول للعالمين، و�آخر ر�شول للعالمين �إلى �آخر �أيام �لدنيا، �أنه ر�شول للكل.
 فع���اًل تج���د �أنه عمل في ذلك �لزم���ن ما يبين للنا�ض في هذ� �لزمن، ما له عالقة 

بالنا�ض في هذ� �لزمن من بعد �ألف و�أربعمائة �شنة.
وه���ل م���ن �لمعق���ول ب���اأن هذ� �الإ�ش���الم �لعظيم بم���ا يحمله من �شمولي���ة ومنهجية   •
تبياًن���ا ل���كل �ش���يء، تف�شياًل ل���كل �شيء، منهج للحي���اة، نظام للحياة ج���اء ليبني �أمة 
عظيم���ة �أن يغف���ل ع���ن �أن يتح���دث عن �لوالي���ة ومعاييرها وهي �لت���ي تمثل �لعمود 

�لفقري للدين �الإ�شالمي؟!.
وهل من �لمعقول باأن �أمة بهذ� �لحجم وتمتلك هذه �لم�شاحة �لو��شعة و�لكبيرة   •
وتع���رف ب���اأن �لر�ش���ول )�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( على و�ش���ك �لرحيل من بينهم 
وتع���رف باأنه���ا تحم���ل م�شوؤولية كبيرة ور�شال���ة عالمية ثم ال يتب���ادر �إلى ذهنها وال 
تفك���ر ف���ي �أن ت�شاأل عن �ل�شخ�ض �لذي �شيلي �أمرها من بعد نبيها؟ وما هو �لمنهج 
�لمتب���ع ف���ي ق�شية والية �الأمر �لذي �شت�شير عليه؟ وما هي �لمعايير و�لمو��شفات 
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في من يلي �أمرها؟ هل يعقل باأن �الأمة ال تفكر في هذ� �لمو�شوع وال تحدث هناك 
ت�شاوؤالت من هذ� �لنوع؟!. 

ه���ذ� ال يمك���ن �أبًد�، بل هو متناٍف م���ع �لفطرة �لب�شرية، ومتناٍف مع �لعرب بالذ�ت 
�لذي���ن حكى �هلل عنه���م باأنهم كانو� كثيري �الأ�شئلة و�لت�ش���اوؤالت وفي ق�شايا هام�شية 

فما بالك بمثل هذه �لق�شية �لمهمة و�لخطيرة و�لتي تمثل �أخطر ق�شية. 
�ألم يحِك �هلل عن �لعرب �أنهم كانو� كثيري �لت�شاوؤالت حتى �أمام �لق�شايا �لبديهية: 
ُلوَنَك  اأَ اأَُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن}]البقرة:215[  {َي�سمْ ُلوَنَك َعِن االأِهلَِّة}]البقرة:189[ {َي�سمْ اأَ {َي�سمْ
�ِســِر} ]البق�رة:219[   َيمْ ــِر َوالمْ ممْ َ ــاأَُلوَنَك َعــِن المْ ــَراِم}  ]البق�رة:217[  {َي�سمْ َ ِر المْ ــهمْ  َعــِن ال�سَّ

} ]المائدة:4[   ُلوَنَك َماَذا اأُِحلَّ َلُهممْ اأَ {َي�سمْ
وِح}]اإلس�راء:85[   الرُّ َعــِن  ــاأَُلوَنَك  {َوَي�سمْ ]األنف�ال:1[   االأَنَفــاِل}  َعــِن  ُلوَنَك  ــاأَ  {َي�سمْ

َباِل} ]طه:105[ ِ ُلوَنَك َعِن المْ اأَ {َوَي�سمْ
َيَتاَمــى} ]البقرة:220[    ــاأَُلوَنَك َعِن المْ َِحي�ِص} ]البق�رة:222[  {َوَي�سمْ ُلوَنَك َعــِن المْ ــاأَ  {َوَي�سمْ

}]الكهف:83[. ِ َننمْ اأَُلوَنَك َعن ِذي المَْقرمْ اَعِة}]األعراف:187[  {َوَي�سمْ ُلوَنَك َعِن ال�سَّ اأَ {َي�سمْ
وغيره���ا م���ن �الأ�شئلة �لتي �أوردها �لقر�آن عن �لعرب فق���د �أورد �لقر�آن عنهم �شياًل 
من �الأ�شئلة �لتي ال د�عي لها في �أغلبها لكن نفهم من هذ� روحية �لت�شاوؤل �لتي كان 
يحمله���ا �لعرب���ي، فمن كانو� به���ذه �لروحية هل يمكن �أالَّ يتبادر �إل���ى ذهن �أحدهم �أن 
ن يلي �أمر �الأمة من بعده؟! وهي ق�شية  ي�شاأل �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( عمَّ
جدي���رة بال�ش���وؤ�ل و�لت�شاوؤل ولو لع�شر�ت �لمر�ت! لكن �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه( ف���ي �لو�ق���ع لم يت���رك للعرب هوؤالء مج���ااًل للت�شاوؤل ف���ي هذه �لق�شي���ة بل بّينها 
لهم على �أرقى م�شتوى خالل فترة �لر�شالة وتّوج كل ذلك باالإعالن �لر�شمي في يوم 

�لوالية في غدير خم كما �شنعرف ذلك.  

في يوم الغدير الر�سول ير�سم الم�سار ال�سيا�سي لالأمة اإلى 
يوم القيامة  

يقول �ل�شيد عبد �لملك حفظه �هلل في منا�شبة يوم �لوالية ]1437ه�[:
ا  ا �إ�شالميًّا عظيماً ومهمًّ يوم �لثامن ع�شر من �شهر ذي �لحجة �شهد حدثاً تاريخيًّ
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���ا ذل���ك كان  �أثناء ع���ودة �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( من حجة �لود�ع،  و�أ�شا�شيًّ
وحجة �لود�ع هي كما �أ�شماها �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ودع فيها �أمته وقال 
ف���ي خطبته �ل�شهيرة وهو ف���ي �لحج يخاطب �أمته »ولعلي ال األقاكم بعد عامي هذا« 
كما قال �أي�شاً في خطبته في  منا�شبة �لغدير �لذي �شنتحدث عنها قال كذلك: »اإني 

اأو�سك اأن اأدعى فاأجيب«.
 فالنب���ي )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه( كان في �أد�ئه �لر�شالي بحركت���ه في �الأمة في 
خطابات���ه و�هتمامات���ه وتوجهاته يعي�ض ف���ي وجد�نه �ال�شتع���د�د للرحيل من هذه 
�لحي���اة وه���و فيما يقدم لالأمة وفيما يوجه به �الأم���ة وفيما يتخاطب به مع �الأمة 
ه���و ف���ي �لمر�ح���ل �لنهائية لتم���ام �لر�شالة �الإلهية ف���ي تبليغه )�شل���و�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه( ون�شاطه �لتبليغي  في  �أو�شاط �الأم���ة، وكان يح�ش�ض �الأمة بهذ� حينما 
يق���ول: »ولعلــي ال األقاكــم بعد  عامي هــذا« حين يق���ول: »اإني اأو�ســك اأن اأدعى 

فاأجيب« فاأجيب �هلل، و�رحل �إلى جو�ره، وي�شت�شيفني �إلى رحمته.
 ويح�ش����ض �الأم���ة �إنم���ا �شاأقدم���ه لكم وما �أقول���ه لكم هو في غاي���ة �الأهمية لما بعد 
رحيل���ي م���ن هذه  �لحياة لما بع���د �رتقائي  وعروجي �إلى رحم���ة �هلل �شبحانه وتعالى، 
�أي �أن ما كان يقدمه في �لمرحلة �الأخيرة و�لمحطة �الأخيرة من محطاته �لر�شالية 

� لما بعد ولم�شتقبل �الأمة. هو مهم جدًّ
ولذل���ك �لر�ش���ول )�شلو�ت �هلل علي���ه و على �آله( و�أثناء عودت���ه من مكة من �لحج، 
وف���ي طريقه �إلى �لمدين���ة، وفي منطقة بالقرب من ]�لجحفة[ في منطقة في و�دي 
�ُسوُل َبلِّغمْ  َها الرَّ غدير خم في تلك �لمنطقة نزل عليه قول �هلل �شبحانه وتعالى: {َيا اأَيُّ
ا�ِص اإِنَّ  ُمَك ِمَن النَّ �سِ ُ َيعمْ َت ِر�َساَلَتُه َواللهّ َعلمْ َفَما َبلَّغمْ مْ َتفمْ َك َواإِن لَّ بِّ َك ِمن رَّ َما اأُنِزَل اإَِليمْ
� و�شاخن يدلل على �أمر في  َكاِفِريَن}]المائدة67[ ن�ٌض مهم ج���دًّ َم المْ َقــومْ ــِدي المْ َ اَل َيهمْ اللهّ
غاية �الأهمية لحيوية �لر�شالة بكلها، للحفاظ على �لر�شالة في م�شتقبلها؛ الإعطائها 

�لو�قع و�لد�فع �لعملي و�لفعال في �لحياة ال�شتمر�ريتها بال�شكل �ل�شحيح و�لنقي.
 �الآي���ة �لمبارك���ة ال تعني ب���اأي حال من �الأحو�ل �أن �لنبي )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى 
���ا، ه���و ال يخ�شى ف���ي �هلل لومة الئم، وه���و معروف  �آل���ه( كان يت���ردد ف���ي �لتبلي���غ نهائيًّ
)�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله( بتفانيه  ف���ي �شبيل �هلل، وهو �أ�شا�ًشا ق���د تجاوز مر�حل 
�، بلغ �لتوحيد وو�جه  � في تبليغ �لر�شالة، تناول �أهم �لق�شايا �لح�شا�شة جدًّ �شعبة جدًّ
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حال���ة �ل�شرك �لتي كانت ثقافة باطل���ة متر�شخة يتع�شب لها �لمجتمع على �أ�شد حال 
م���ن �لع�شبي���ة، وبل���غ �أم���ور �الإ�ش���الم جمل���ة وتف�شي���اًل ف���ي كل �التجاه���ات: �لجو�نب 
�لعقائدي���ة و�لجو�ن���ب �لعملي���ة كذلك �لموق���ف �الإ�شالمي، �لموق���ف �لقر�آني من كل 
ح���االت �النح���ر�ف �ل�شائ���دة ف���ي و�ق���ع �لحياة ف���ي �الأر����ض، �لموقف م���ن �النحر�فات 
�ل�شائ���دة في �أو�شاط �لوثنيين، �النحر�ف���ات �لمنت�شرة في �أو�شاط �ليهود، في �أو�شاط 
�لن�ش���ارى، كل ح���االت �النح���ر�ف في �الأر����ض وقدم م�شروع���ه �لر�شال���ي، م�شروع �هلل 
�شبحان���ه وتعال���ى، دين �هلل �لحق �لذي يمثل �ل�ش���ر�ط �لم�شتقيم، و�لت�شحيح �لفعلي 

و�لحقيقي �ل�شويَّ لو�قع �لب�شرية، و�لذي يعالج كل �إ�شكاالت �لب�شر.
 �أي�ش���اً عل���ى م�شت���وى �ل�شر�ع �الآية هذه في �آخر حيات���ه ما قبل وفاته قد تكون في 
�أق���ل م���ن ثالثة �أ�شهر ف���ي �شهر ذي �لحجة �أو�خر �ل�شنة �لعا�ش���رة للهجرة وهو  توفي 
عل���ى �خت���الف �لرو�يات في �ل�شنة �لحادية ع�شرة �إم���ا في �شفر، �أو في �أول ربيع، على 

ح�شب �ختالف �لرو�يات.
 على كلٍّ في �آخر حياته ياأتي هذ� �لن�ض، ُترى ما هو هذ� �لذي له كل هذه �الأهمية 
و�أهميت���ه مرتبط���ة بحيوية �لر�شالة كلها، بم�شتقبل �لر�شال���ة بكلها، بفاعلية �لر�شالة 
َت  َعلمْ َفَمــا َبلَّغمْ مْ َتفمْ ف���ي �أثره���ا ف���ي �لنا����ض،  و�أثره���ا ف���ي �لحي���اة؛ الأن قول���ه: {َواإِن لَّ
ِر�َســاَلَتُه}�إن هناك م�شاألة مهمة، بالغها وتم�شك �الأمة بها يعطي حيوية لكل ر�شالة 
�هلل، يعط���ي نجاحاً للم�شروع �الإلهي بكل���ه، عدم تبليغها �أو تبليغها وعدم تفاعل �الأمة 
معه���ا له م���ردود �شلبي يعود عك�شيًّا ف���ي �إ�شعاف �لدور �لديني، �الأث���ر �لنافع و�لمفيد 

لر�شالة �هلل في و�قع �لحياة، �لفاعلية لبقية  تعاليم �الإ�شالم.
 �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( �أمر كهذ� له هذه �الأهمية، عليه هذ� �لتاأكيد 
و�أحيط ب�شمانة �إلهية لتمكينه من تبليغ هذ� �الأمر في و�شط بات �لو�شط �لذي �شيبلغ 
���ا، �ل�ش���رك �نمحى �آنذ�ك م���ن �لجزي���رة  �لعربية بكلها  في���ه ه���ذ� �لب���الغ و�شطاً �إ�شالميًّ
ا�ِص} ك�شمانة لتمكينه من �لتبليغ و�إقامة �لحجة هلل على عباده. ُمَك ِمَن النَّ �سِ ُ َيعمْ {َواللهّ
�لر�شول �أعطى عملية �لبالغ جو�ً يوحي باأهمية �لموقف و�أهمية ما �شيقدم لالأمة

 �لنب���ي )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله( توقف عل���ى �لفور وعمل عل���ى �إعادة من قد 
تق���دم م���ن �لجموع �لغفيرة �لتي كانت معه ف���ي رحلته �إلى �لحج و��شتقر حتى تالحق 
�لمتاأخ���رون و�جتم���ع �لكل في منطق���ة ]غدير خم[، في خم ر�ش���ت �أقتاب �الإبل وكان 
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�لوق���ت ف���ي �لظهيرة �أثناء �لحر�رة �ل�شديدة وفي ج���و م�شم�ض وو��شح وجمع �لجميع 
و��شتق���رو� ف���ي ذلك �لجو في كل ما يوحي باأهمية �لموق���ف و�أهمية ما �شيقدم لالأمة 

�أنه �أمر ��شتثنائي فا�شل ومهم ولي�ض مجرد �أمر عادي وب�شيط نهائيًّا.
 تح���ت ح���ر�رة �ل�شم����ض ف���ي �ل�شحر�ء ف���ي مكان مك�ش���وف ال ظالل في���ه �إال خم�ض 
�شجر�ت دوحات ُقمَّ ما تحتهن  ور�شت �أقتاب �الإبل لي�شعد من عليها �لر�شول )�شلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله( وهناك تقدم �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( و�لجموع �لغفيرة 
كله���ا تنظ���ر �إليه ُترى ما هو ه���ذ� �لذي قد نزل، ما هو هذ� �الأمر �لمهم �لذي �قت�شى 
� يوحي باالأهمية �لق�شوى  �شرع���ة �الإب���الغ على هذ� �لنحو، و�إعطاء عملية �الإبالغ جوًّ
لم���ا �شيق���دم؟ �لكل �أن�شتو�، و�ل���كل �شكتو�، وجل�شو� في تلك �لح���ر�رة �ل�شديدة، و�لكل 
ينظ���ر باتج���اه �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( �ل���ذي  �شعد على �أقت���اب �الإبل 
لي���ر�ه �لجمي���ع بو�ش���وح، و�أ�شع���د معه علي بن �أب���ي طالب )عليه �ل�ش���الم( فوق �أقتاب 

�الإبل.
�، وهي كذلك، هي كذلك خطبة   وتحدث بخطبته �ل�شهيرة �لتاريخية �لمهمة جدًّ
�ل���ود�ع ف���ي و�ق���ع �لحقيق���ة، ف���ي و�قع �الأم���ر، وهو ق���ال فيها: »اإنــي اأو�ســك اأن اأدعى 
فاأجيــب« يعن���ي �شن���ة �هلل معي هي �شنته م���ع �الأنبياء من قبلي، �ل���كل رحلو� من هذه 
لمَْد اأََفاإِن  ُ ِلَك المْ ن َقبمْ ُتوَن}]الزمر30[ {َوَما َجَعلمَْنا ِلَب�َســٍر مِّ يِّ ٌت َواإِنَُّهم مَّ �لحي���اة {اإِنََّك َميِّ
�ُسُل اأََفاإِن  ِلِه الرُّ ٌد اإِالَّ َر�ُسوٌل َقدمْ َخَلتمْ ِمن َقبمْ مَّ اِلُدوَن}]األنبياء34[{َوَما ُمَ َ تَّ َفُهُم المْ مِّ
}]آل عمران144[   �شنة �هلل معه و�شنته مع من قبله  َقاِبُكممْ ُتممْ َعَلى اأَعمْ ــاَت اأَومْ ُقِتــَل انَقَلبمْ مَّ

� في م�شاألة ح�شا�شة للغاية. من �الأنبياء �إال �أن هناك فارقاً كبير�ً جدًّ
 �الأنبي���اء �الآخ���رون �ل�شابق���ون ما قبل���ه كان يعقبهم مر�حل وفت���ر�ت �أنبياء يذهب 
نب���ي بع���د فت���رة ياأت���ي نبي �آخ���ر �أو ر�شول �آخ���ر وهكذ�، �أم���ا �لنبي محم���د )�شلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه( فهو خات���م �لنبيين وال نبي بع���ده، و�أمته �آخر �الأم���م، و�لب�شرية من 
بع���ده �شتعي�ض �لحقبة �الأخي���رة على �الأر�ض، و�لمرحلة �الأخي���رة للب�شر على �الأر�ض، 
���ا �آخر �شياأت���ي، �أو �أن  و�لقيام���ة و�ل�شاع���ة �قترب���ت؛ ولذل���ك فلي�ض هن���اك �عتبار �أن نبيًّ
هناك كتاباً غير �لقر�آن �شينزل، في مرحلة من �لمر�حل، �أو �أي �شيء �آخر، ال، �لر�شول 
)�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( هو خاتم �لر�شل و�الأنبياء، و�لقر�آن �لكريم خاتم �لكتب 

�الإلهية و�لمهيمن عليها.
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ا خ�شو�شاً   ولكن هل �شيترك �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ما بعده فر�غاً تامًّ
و�لتاري���خ �لب�ش���ري ف���ي مر�حله �الأخي���رة لربما من �أه���م مر�حل �لتاري���خ، ولربما هو 
خال�ش���ة ل���كل مر�حل �لتاريخ بكل ما فيه من تط���ور�ت مهمة ومتغير�ت كبيرة وو�قع 
�، وتطور كبير في و�ق���ع �لب�شرية، و�أحد�ث �شاخنة ومتغير�ت  جدي���د و�أمور مهمة جدًّ

كثيرة... �إلى �آخره.

الر�سول قدم الأمته في �ساحة الغدير ما ي�سكل �سمانة لها 
الأن ت�ستمر في طريق الهدى والحق 

  �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( قدم في خطابه في �شاحة �لغدير م�شاألتين 
مهمتين قال: »واإني تارك فيكم الثقلين ما اإن تم�سكتم به لن ت�سلوا من بعدي اأبًدا« 
يعن���ي �أن���ي حينما �ألحق بجو�ر �هلل ل���ن �أترككم عبثاً، لن �أتركك���م مهملين، لن �أترككم 
بدون دليل ومعالم على �لحق و�لهدى، ال، �أنا تارك في �أو�شاطكم �شمانة الأن ت�شتمرو� 
في طريق �لهدى، وفي طريق �لحق، و�أال تتيه بكم وتتفرق بكم �ل�شبل �لمعوجة، و�أال 
تتيهو� وت�شلو� وت�شيعو� »كتاب الل« وحث على كتاب �هلل، ورغب فيه و�شماه �لثقل 
�الأكبر »وعترتي اأهل بيتي اإن اللطيف الخبير نباأني اأنهما لن يفترقا حتى يردا َعَليَّ 

الحو�ص«.
 و��شتم���ر ف���ي خطاب���ه و�أكد عليه���م �الإقر�ر له���م بتبلي���غ  �لر�شالة وبكم���ال �لتبليغ 
� تاريخيًّا ��شتثنائيًّا وقال -وقد �أن�شت  ا جدًّ وباإجابة �لحجة عليه، ثم �أعلن �إعالناً مهمًّ
�لجمي���ع و�ل���كل مركز، �لج���و كله ي�شاعد حتى عل���ى �أهمية �لتركيز، و�إعط���اء �لم�شاألة 
�أهمي���ة-: »يــا اأيها النا�ص اإن الل مــوالي واأنا مولى الموؤمنين واأولى بهم من اأنف�ســهم 
فمن كنت مواله فهذا علي مواله« �أخذ بيد علي عليه �ل�شالم ورفع يده �أمام �لجميع  
حت���ى ي�شم���ع �لجمي���ع وي�شاهدون، وفي �الأخب���ار، وفي �لرو�يات �أنه رف���ع يده ويد علي 
عليه �ل�شالم حتى بان بيا�ض �إبطيهما »فمن كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من 

واله وعاد من عاداه وان�سر من ن�سره واخذل من خذله«.
 كان هذ� من �أهم �لن�شو�ض و�لن�ض �لرئي�شي و�لمو�شوع �لرئي�شي �لذي هو فحوى 
َك ِمنمْ  ِزَل اإَِليمْ نمْ وم�شم���ون �لب���الغ �ل���ذي �أكدت عليه �الآية �لقر�آنية �لمباركة { َبلِّغمْ َمــا اأُ
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َت ِر�َســاَلَتُه}]المائدة:67[ ناأت���ي �إلى هذ� �لن�ض �لذي كان في  َعلمْ َفَما َبلَّغمْ نمْ َلمْ َتفمْ ــَك َواإِ َربِّ
� بحكم �الأهمية �لتي  ه���ذه �لمنا�شب���ة �لعزيزة و�لمهمة و�لذي كان له �أهمية كبيرة جدًّ

َت ِر�َساَلَتُه}. َعلمْ َفَما َبلَّغمْ نمْ لمْ َتفمْ �أعطته �الآية ودلت عليه �الآية �لمباركة { َواإِ

على كل موؤمن اأن يعي جيداً ما اأعلنه الر�سول في يوم 
الغدير حول والية اأمر االأمة 

� �أن ندرك و�أن نعي جيد�ً وبعيد عن �لجو �لمذهبي و�لح�شا�شيات   وهنا من �لمهم جدًّ
�لمذهبية و�لع�شبيات �لمذهبية �أن ناأتي �إلى �لمو�شوع بكل �شفافية وبكل مو�شوعية 
م���ن خ���الل م���ا �أعلنه �لر�شول وخ�شو�شاً �أن هذ� �لن�ض متف���ق عليه ثابت بين �الأمة ال 
خ���الف بين �الأم���ة في ثبوت م�شاألة �لغدير ون�ض �لغدي���ر ورو�ية �لغدير مع م�شتوى 
معي���ن مث���اًل فيم���ا يتعل���ق بالن����ض »من كنــت مواله فهــذا علي مــواله« م�شاأل���ة فيما 
� ال جد�ل فيها �إن كان هناك جد�ل في �لدالالت  �أو  � جدًّ � جدًّ يتعل���ق باالأم���ة ثابتة ج���دًّ
�العتبار�ت �الأخرى هي م�شاألة �أخرى، م�شاألة ثانوية لكن �لن�ض كما هو �لجو كما هو 
م���ن �لثاب���ت �لمقطوع ب���ه �لمتو�فق كما في م�شطلح �أهل �لحدي���ث و�لعلماء �لمتو�تر 
ى بالقب���ول بين �الأمة مقطوع ب���ه بين �الأمة  بي���ن �الأم���ة فه���و متو�تر بين �الأم���ة ُمَتلقَّ

وثابت بال �شك وال مرية.
 عندم���ا ناأت���ي �إل���ى �لمو�ش���وع �أي�ش���اً من بو�بت���ه �لقر�آني���ة هناك �إلى جان���ب �لن�ض 
�لنب���وي �إل���ى جان���ب �لب���الغ �لذي بلغ���ه �لر�شول ع���ن ربه باأم���ر  ربه هن���اك �أي�شا ن�ض 
قر�آني يتطابق كل �لتطابق مع هذ� �الإعالن، و�أي�شاً في �شورة هي �آخر �ل�شور �لقر�آنية 
ن���زواًل وف���ي �لمرحلة �الأخي���رة من نزول �لقر�آن وم���ن حياة �لنبي )�شل���و�ت �هلل عليه 
ُ َوَر�ُســوُلُه  ُكُم اللَّ ا َوِليُّ َ وعل���ى �آله( �ش���ورة ]�لمائدة[ ورد قول���ه �شبحانه وتعالى: {اإِنَّ
َكاَة َوُهــممْ َراِكُعوَن• َوَمنمْ َيَتَولَّ  ُتوَن الزَّ ــاَلَة َوُيوؤمْ َوالَِّذيــَن َءاَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ

َغاِلُبوَن} ]المائدة: 55 - 56[  ِ ُهُم المْ َب اللَّ َ َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن َءاَمُنوا َفاإِنَّ ِحزمْ اللَّ
 نج���د هن���ا �أي�ش���اً �ل���كالم نف�شه و�لب���الغ �لنبوي ع���ن �هلل �شبحانه وتعال���ى و�لن�ض 

�لقر�آني كالمهما قدم عنو�ن �لوالية {وليكم}.
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الع�سبيات المذهبية بالء اأ�ساب االأمة 
� ولربما �لبع�ض في �لو�ش���ط �الإ�شالمي �أثرت عليهم   و�لم�شاأل���ة م�شاأل���ة مهمة جدًّ
�لع�شبي���ات �لمذهبي���ة �لتي هي د�ء ف�شيع بالء �أ�ش���اب �الأمة وب�شكل رهيب وعمى هي 
ُتعم���ي �الأعي���ن، وت�شم �الآذ�ن ع���ن �إدر�ك �لحق، وعن فهم �لحق، ه���ي ت�شنع كثير�ً من 

�لحو�جز حتى �أمام �لو��شحات و�لبديهيات.
 �لن����ض �لقر�آن���ي مع �لبالغ �لنبوي عن �هلل �شبحانه وتعال���ى قدم مفهوماً وعنو�ناً 
ُكُم الُل} »اإن الل موالي واأنا مولــى الموؤمنين« �لن�ض �لقر�آني  ��شم���ه �لوالي���ة {َوِليُّ
} هذ� �لن�ض  ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيــَن اآَمُنوامْ كل م�شل���م يق���ر�أ �لقر�آن هو يقر�أه {َوِليُّ
َ َوَر�ُســوَلُه  �لمه���م �ل���ذي يترتب علي���ه في �لن�ض �الآخر قول���ه تعالى: {َوَمنمْ َيَتَوَلهّ الَلهّ
َغاِلُبوَن} ترى مع �الأهمية �أن هناك جاذبية �إلى  ِ ُهُم المْ َب الَلهّ َمُنوا َفاإَِنهّ ِحزمْ ِذيــَن اآَ َواَلهّ

مدلول وم�شمون هذ� �لن�ض.
 �الأم���ة فيم���ا تعانيه من تحديات و�أخطار، �الأمة �لي���وم  �لتي هي مغلوبة ومقهورة 
وتعاني من �إذالل �أعد�ئها لها وهيمنتهم عليها وتغلبهم عليها قدم  لها في هذ� �لن�ض 
م�شار�ً محدد�ً من �هلل، ال هو قول �إمام مذهب، وال قول فقيه �أو عالم، وال قول منظر 
َ َوَر�ُسوَلُه َواَلهِّذيَن اآََمُنوا  �أو مفكر، وال قول �جتهادي، هو ن�ض �شريح {َوَمنمْ َيَتَوَلهّ الَلهّ

َغاِلُبوَن}. ِ ُهُم المْ َب الَلهّ َفاإَِنهّ ِحزمْ

يفتر�ض باأمتنا الم�ست�سعفة المقهورة  اأن تكون متطلعة اإلى 
ما فيه ن�سٌر وعزٌة وحريٌة  

 يفتر����ض بن����ض كهذ� في ه���ذه �الأهمية الأمة مقه���ورة معاني���ة م�شت�شعفة تكالبت 
عليه���ا �الأم���م �الأخ���رى: �الأمري���كان و�ل�شهاين���ة و�الإ�شر�ئيليي���ن وغيره���م، كل �أولئك 
ل���و� في كل  �شوؤونها  �لذي���ن تكالب���و� على �الأمة فاأذلوه���ا وقهروها وتحكمو� بها، وتدخَّ
وفر�ش���و� عليها �إر�دتهم وتوجهاتهم و�شيا�شاتهم، وما يريدونه، �أمة كهذه يفتر�ض �أن 

تكون متطلعة �إلى �لن�شر �إلى �لعزة �إلى �لغلبة؛ لتكون �أمة غالبة متحررة.
 ن����ض مه���م  ب���كل م���ا للكلمة م���ن معنى، مه���م وفي نف����ض �لوق���ت ج���ذ�ب، �الإن�شان 
�لم�شت�شع���ف �لمعان���ي �لمقه���ور يتطل���ع �إل���ى كي���ف يتحرر كي���ف ينت�شر، كي���ف يغلب، 
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وكي���ف يعت���ز، ن����ض ج���ذ�ب ولكن تلحظ م���ع كل هذ� �أن هن���اك من �لكثير ف���ي �لو�شط 
�الإ�شالم���ي جف���اء تج���اه ه���ذ� �لن����ض، تجاه ه���ذ� �لمب���د�أ، تجاه ه���ذ� �لمو�ش���وع، جفاء 

ووح�شة ي�شتوح�شون ويتهربون من �لجو كله، من �لعبارة بكلها، من �لعنو�ن بكله. 
�أ�شب���ح عن���و�ن �لوالي���ة نتيج���ة للح�شا�شي���ات �لمذهبي���ة عن���و�ن يف���ر من���ه �لكثي���ر  
ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيَن  ا َوِليُّ َ ي�شتوح����ض من���ه �لكثير مع �أن �هلل هو �ل���ذي قال { اإِنَّ
اآَمُنوامْ} ثم عندما تاأتي �إلى هذ� �لن�ض لي�ض فيه ما يوح�ض، لي�ض فيه ما يدعو للتهرب 
 لي����ض في���ه م���ا يقلق، لي�ض في���ه ما ينفر، لك���ن د�ء �لع�شبي���ة �أخطر د�ء بلي���ت به �الأمم 
ُكُم الُل} هل هذه م�شكلة؟ �أنتم يا �أيها �لذين �أنتم موؤمنون م�شلمون تنتمون �إلى  {َوِليُّ
�لدين �الإ�شالمي تعتبرون �لقر�آن كتاب �هلل كتابكم، وتعتبرونه حجة عليكم ونهجكم، 
تعتب���رون ر�ش���ول �هلل محم���د )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( نبيكم، تعتب���رون �أنف�شكم 
ملزمين بما جاء به، بر�شالته، ومعتزين، ومفتخرين بذلك بحكم هذ� �النتماء، بحكم 
ه���ذ� �لتدي���ن، بحكم هذه �لهوية، {الل وليكم} وليكم �ل���ذي يتولى �شوؤونكم، يتولى 

رعايتكم، يتولى هد�يتكم.
ُكُم} حتى تاأتي �إلى �لخطوة �لمهمة   هل تنفتح �الأمة على �أن تتاأمل ما معنى { َوِليُّ
�: �لتفاعل �لعملي مع مبد�أ �لوالية �لذي يترتب عليه تغيير و�قع �الأمة بكله؟ من  جدًّ
�أم���ة مغلوبة �إلى غالبة، من �أم���ة مقهورة �إلى قاهرة، �أمة تنت�شر على �أعد�ئها ويتغير 

و�قعها نحو �الأف�شل ب�شكل جذري.
 لي�ض هناك �نفتاح على �لم�شاألة! �لوح�شة هي نتيجة �لع�شبيات �لمذهبية �شنعت 
حاج���ز�ً كبي���ر�ً دون �اللتف���ات �إل���ى هذ� �لمفهوم،  ول���و كان هناك �لتف���ات  �إليه لكان له 
ُكــُم الُل} والية �هلل  ا َوِليُّ َ تاأثي���ر كبي���ر ف���ي و�قع �الأم���ة؛ الأن �هلل هو �لذي ق���ال: {اإِنَّ
�شبحانه وتعالى هي والية �الإله، والية �هلل �لذي نعبده والية �الألوهية كاإله لنا، والية 
�لربوبي���ة ك���رب لنا نوؤمن به نعبده نخ�شع له نطيعه نثق به نتوكل عليه نذعن الأمره 
نعتم���د علي���ه ن�شتهديه، والية هد�ية هو �لهادي �لذي يهدينا، ياأمرنا يوجهنا يب�شرنا 
يعلمنا يقدم لنا وير�شم لنا معالم �ل�شر�ط �لم�شتقيم، وطريق �لفوز و�لنجاح و�لفالح 
و�لع���زة و�لخي���ر، يدلنا على كل �لخي���ر، على �لم�شلحة، عل���ى �لخال�ض، على �لحلول 

لم�شاكل حياتنا، يرعانا في كل �شاأننا، ين�شرنا في مو�جهة �أعد�ئنا.
 فوالي���ة �هلل والي���ة �الألوهية والي���ة �لربوبية والية �لهد�ية والي���ة �لمعونة وهكذ� 
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والية �شاملة والية رب على �لمربوبين والية �الإله على �لعبيد �لعابدين له �لر�جعين 
�إلي���ه، وه���ي والية �لملك، هو ملك �لنا�ض، رب �لنا�ض ومل���ك �لنا�ض و�إله �لنا�ض، والية 
�لمل���ك �ل���ذي ل���ه �لح���ق بالت�شرف في مملكت���ه في عب���اده، ياأمر� ينهى، ي�ش���رع، يقنن، 
يفر�ض، يحلل، يحرم؛ الأن هذ� �لعالم بكله مملكته، �لنا�ض و�لعباد مخلوقاته، و�لرب 
���ا يريد �أن يفر�ض نف�شه على �لجميع، و�أن يتدخل في �شوؤونهم، �لجميع  لي����ض ف�شوليًّ
عباده وعبيده ومملوكاته ومخلوقاته، و�لجميع مربوبون له، هو �لرب و�الإله و�لملك 
و�لمالك و�لخالق و�لر�زق و�لمحيي و�لمميت و�لمبدع و�لمعيد، �إلى غير ذلك. وهذ� 

هو جوهر �الإ�شالم، جوهر ر�شالة �هلل �شبحانه وتعالى �إلى �لعباد.
 ووالي���ة �هلل والي���ة رحمة يرح���م عباده يتواله���م برعايته وحت���ى توجيهاته وحتى 
تعليماته من منطلق رحمته بهم فيما فيه �لخير لهم يريد لهم �لعزة، يمنحهم حتى 
ُة َوِلَر�ُســوِلِه َوِللمُْموؤمِْمِنَن}  ]المنافق�ون:8[ يمنحهم �لحكمة، يريد  ِعزَّ ِ المْ م���ن عزت���ه {َولِلَّ
َنا َبِني َءاَدَم}]اإلس�راء: 70[ يريد لهم �لخي���ر، يريد لهم �أن  ممْ له���م �لكر�م���ة، {َوَلَقــدمْ َكرَّ

يكونو� �أحر�ر�ً. 

من مهام االأنبياء الرئي�سية تحرير النا�ض من العبودية 
للطواغيت ليكونوا عبيداً هلل 

وكل �الأنبياء �لذين �أر�شلهم كان من مهامهم �لرئي�شية تحرير �لنا�ض من �لعبودية 
للطو�غيت، �الإن�شان  بين حالة من حالتين: �إما �أن يكون عبًد� هلل �أو عبًد� للطو�غيت. 
ثم والية �هلل �شبحانه وتعالى  �لتي فيها كل هذ� �الرتباط �ل�شامل، ترتبط بربك �هلل 
م���ن كل و�ق���ع حيات���ك، في كل �شاأنك، ف���ي كل �أمرك، في كل و�قع���ك، في كل ظروفك، 

في م�شير حياتك بكلها.
 تاأت���ي والي���ة  �لر�ش���ول �متد�ًد� لوالية �هلل؛ ولهذ� لم يق���ل: �إنما وليكم �هلل ووليكم 
ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ}  ر�شوله ووليكم �لذين �آمنو�، ال، عبارة و�حدة { َوِليُّ
و�لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( واليته من موقعه ف���ي �لر�شالة كر�شول ولي 
ف���ي ر�شالته: يبل���غ ر�شالة �هلل، يربين���ا، يعلمنا، يهذبنا، ويزكين���ا، يقيم علينا حجة �هلل 
�شبحان���ه وتعال���ى، له علينا حق �الأمر و�لنهي؛ الأن���ه ال ياأمر �إال باأمر �هلل، وال ينهى �إال 
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بنه���ي �هلل ول���ه علين���ا �أن نعظم���ه �أن ندرك فيه عظم���ة �لر�شالة، عظمة قي���م �لر�شالة، 
عظم���ة مب���د�أ �لر�شالة  �لتي ج�شدها في و�قع���ه، وفي حياته، وكان عظيماً بها وعظيماً 
لُُّه نحبه، �شيء طبيعي �أن تحب ر�شول �هلل )�شلو�ت �هلل  بمكانته عند �هلل �شبحانه، ُنجِّ
علي���ه وعل���ى �آله( �أن تح���ب كل تلك �لقيم �لتي كانت متج�شدة في���ه، ومتمثلة به، وفيه 

وفي حياته على �أ�شمى ما يكون في و�قع �لب�شر.
 �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه( ول���يٌّ طاعت���ه م���ن طاعة �هلل {َمــنمْ ُيِطِع 
}]النس�اء:80[ لن���ا هذ� �الرتب���اط به معلم���اً قائد�ً هادي���اً �آمر�ً  َ �ُســوَل َفَقــدمْ اأََطــاَع اللَّ الرَّ

موجهاً مربياً مزكياً، �أ�شوًة قدوة و�أن يتحقق هذ� �الرتباط حقيقة. 
ثم ياأتي �متد�د�ً لوالية �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( الأن منهج �هلل ممتد 
ال ينقط���ع فق���ط عن���د �لر�شول )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله( و�نته���ت مهمة �لر�شالة، 
مهم���ة �لدين مهم���ة �لتعليمات �الإلهي���ة، و�أعلنت نهايتها، لي�شت م���ن �لمنتجات �لتي  
له���ا تاري���خ �نته���اء فول �أو بز�ليا �أو م���ا �شاكل، ال، هذه ر�شالة ممت���دة �إلى قيام �ل�شاعة، 
َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن}  ــاَلَة َوُيوؤمُْتوَن الــزَّ {َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيــَن اآَمُنوامْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
و�تف���ق �لمف�ش���رون �أن �لمق�شود بهذه �الأو�ش���اف و�لمقدم بهذه �لموؤه���الت �الإيمانية 
ه���و �الإم���ام علي )عليه �ل�شالم( في حادثة �إعطائ���ه وت�شدقه بالخاتم في ركوعه �لتي 
� على كل �لخطاب للموؤمني���ن، و�أكيد �أن هناك طرفاً  كان ل���ه دالل���ة مهمة ومعبرة جدًّ
�آخر �لموؤمنون مخاطبون باأن يتولوه  باأن يدركو� واليته، �أنها �متد�د لوالية �لر�شول 
)�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آله( و�إال لو �فتر�شنا �أن �لمعني به���ا هوؤالء �لموؤمنون فمن 

�لمخاطب بتولي هوؤالء �لموؤمنين؟

التولي لي�ض مجرد انتماء مذهبي بل هو ارتباط عملي و�سلوكي 
َب  َنهّ ِحزمْ َ َوَر�ُســوَلُه َواَلهِّذيَن اآََمُنوا َفــاإِ  ث���م ياأت���ي بعد ذل���ك ليقول{َوَمنمْ َيَتــَوَلهّ الَلهّ
َغاِلُبــوَن}  �لتولي لي�ض مجرد �نتماء مذهب���ي، وال كالم يتكلم به �الإن�شان  ِ ُهــُم المْ الَلهّ
و�نتهى �الأمر؟، ال، �لتولي �رتباط عملي �رتباط �شلوكي �لتز�م مبدئي و�أخالقي هذ� 
ه���و �لتولي. �لتول���ي �شيٌر في �لطريق، �لتولي تحرٌك في �ل�شر�ط �لم�شتقيم، �لتولي 
�لت���ز�م بالر�شال���ة �الإلهي���ة في م�شامينه���ا في مبادئها في قيمها ف���ي �أخالقها هذ� هو 
���ا عليه �ل�شالم دوره مهٌم في  �لتول���ي. وهن���ا ن���درك في هذ� �ل�شياق �أي�شاً �أن �الإمام عليًّ
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�الأم���ة الأن مرحل���ة م���ا بع���د �لر�شول )�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آل���ه( بالتاأكيد ال يمكن 
وه���ذ� - ه���و �ل���ذي حدث بع���د كل �الأنبياء - �إال �أن تكون مرحل���ة ح�شا�شة بكل ما تعنيه 

�لكلمة وهذ� حدث بعد كل �الأنبياء و�لر�شل �ل�شابقين.
� في كثير   وع���ادة مرحل���ة ما بع���د �لنبي ما بعد �لر�شول تكون مرحل���ة ح�شا�شة جدًّ
م���ن تج���ارب �لب�شري���ة، بعد �لكثي���ر من �الأنبي���اء و�لر�شل كان يح�ش���ل فيها �ختالفات 
وتباين���ات و��شط���ر�ب وتعدد في �التجاهات في �لمفاهيم في �لنقل في غير ذلك، �هلل 
ه���و يعل���م �أن و�قع هذه �الأمة بعد نبيها لن يكون مختلفاً عن �شائر �الأمم هو حكى في 
 ُ ُهممْ َمنمْ َكلََّم اللَّ �ٍص ِمنمْ ُهممْ َعَلى َبعمْ �سَ لمَْنا َبعمْ �ُسُل َف�سَّ �شورة �لبقرة عندما قال: {ِتلمَْك الرُّ
ُقُد�ِص َوَلومْ  َناُه ِبُروِح المْ دمْ َناِت َواأَيَّ َبيِّ َيَ المْ َن َمرمْ َنا ِعي�َسى ابمْ ُهممْ َدَرَجاٍت َوَءاَتيمْ �سَ َوَرَفَع َبعمْ

َناُت} ]البقرة:253[.  َبيِّ ُ مَا اقمْتَتَلَ الَّذِينَ مِنمْ بَعمْدِهِممْ مِنمْ بَعمْدِ مَا جَاءَتمُْهُم المْ �سَاءَ اللَّ
�خت���الف �الأمم ع���ادة عندما يحدث فر�غ كبير في و�قعه���ا لي�ض فقط بعد �الأنبياء 
� بنت �أمة، يح�شل في �الأمم �ختالفات تباينات  حتى بعد �أي زعامة رئي�شية مهمة جدًّ
�تجاه���ات متع���ددة متنوعة ولكن للدين �الإ�شالمي للر�شالة �الإلهية خ�شو�شية لي�شت 
ا ولي�ض هناك م�شكل���ة فلتختلف عليه �الأمة فلتتباين فيه �الأمة فلتتناق�ض  و�قع���اً عاديًّ
فيه���ا �الأم���ة فلت�شطرب فيها �الأم���ة، فلت�شع جهود �لر�شول )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه( �لت���ي بذله���ا ب�ش���كل كبي���ر فليفرغ ه���ذ� �لدين م���ن م�شامين���ه �لرئي�شي���ة مبادئه 

�لقيمة، ال.
 هن���اك ح�شا�شي���ة كبي���رة فكان ال بد م���ن �أن يكون هن���اك �متد�د للنه���ج �الإلهي و�إن 
ل���م يك���ن في موق���ع �لنبوة ولذلك ق���ال �لر�شول )�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( كلمته 
�ل�شهيرة �لم�شهورة في �الأمة �لثابتة بين �أو�شاط �الأمة �لمروية من جميع فرق �الأمة 
قال عن علي عليه �ل�شالم: »علي مني بمنزله هارون من مو�سى اإال اأنه ال نبي بعدي« 
موق���ع ه���ارون من مو�شى مع���روف، �أي �إن�شان ي�شلم من �لع�شبي���ة �شيدرك �أنه �لموقع 
�الأول بعد مو�شى، لي�ض هناك بين �أ�شحاب مو�شى بين جماعة مو�شى بين �أمة مو�شى 
من له موقع هارون �أبد�ً ��شتثنى �لنبيُّ �لنبوَة »اإال اأنه ال نبي بعدي« لكن يمتد دوره 
كوزير كو�شي كمعلم كقائد �متد�د�ً �أ�شياًل نقيًّا م�شموناً لر�شالة �هلل �شبحانه وتعالى، 
لالإ�شالم، لتعاليم �الإ�شالم، حاماًل لهذه �لر�شالة قيماً �أخالقاً مبادئاً �شلوكاً ممار�شة 
قي���ادة فكان �الإمام عل���ي عليه �ل�شالم.  وله في و�قعه �لموؤهالت �لبارزة و�لمميزة، لم 
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يك���ن �شخ�شي���ة مغم���ورة �أو م�شكوكا في �أهليته���ا في مثل هذ� �لمق���ام لمثل هذ� �لدور 
لمثل هذه �لمهمة، ال .

 كان �الإم���ام عل���ي علي���ه �ل�شالم متمي���ز�ً بو�شوح في كل و�قع���ه �الإيماني منذ بد�ية 
م�شي���رة �الإ�ش���الم ل���ه و�ق���ع يختل���ف ع���ن كل �الآخرين م���ن �لموؤمنين بر�ش���ول �هلل من 
تالمي���ذ ر�ش���ول �هلل م���ن �أ�شحاب ر�شول �هلل م���ن �أن�شار ر�ش���ول �هلل )�شلو�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه( متمي���ز�ً في �إيمانه ف���ي وعيه في علمه ف���ي جهاده، متميز�ً ف���ي كل و�قعه، 

متميز�ً بارتقائه �لبارز �لو��شح �لملمو�ض.
 ث���م حينم���ا �أتى �لنبي )�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( ليتحدث عن �الإمام علي عليه 
�ل�ش���الم ل���م تك���ن مجرد مد�ئ���ح، �أو عب���ار�ت ت�شجيعي���ة، �أو عب���ار�ت تحفيزي���ة، ال، �إنما 
���ا ف���ي �الأم���ة، العتبار�ت مهمة ف���ي م�شتقبل �الأم���ة، وح�شا�شة  ليع���زز ل���ه دور�ً م�شتقبليًّ
ف���ي م�شتقب���ل �الأمة، فحينما كان �لر�شول يق���ول: »علي مع القراآن والقراآن مع علي« 
»علــي مع الحــق والحق مع علي«، »اإن فيكم من يقاتل على تاأويل القراآن كما قاتلت 
علــى تنزيلــه« م���ن هو؟. �أن���ا  ذ�ك  �أنا، ق���ال: ال، ه���و ذ�ك، »هو خا�ســف النعل« كان 
�الإم���ام عل���ي عليه �ل�شالم يخ�شف نعل ر�شول �هلل )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله(. علي 
ب���ن �أب���ي طالب حينما كان �لنبي يتحدث عن���ه بهذه �لعبار�ت �لمهمة »بمنزلة هارون 
من مو�ســى« يقول عنه �إنه »يحب الل ور�ســوله ويحبُه الل ور�ســوله« ليعزز له هذ� 

�لدور �لم�شتقبلي في و�قع �الأمة.
 �الأمة حينما تختلف تتنوع �تجاهاتها �أفكارها نظرتها �إلى �لدين تحدث �لتباينات 
�الختالف���ات م���ن هو �المت���د�د �لم�شمون �الأوث���ق �ل�شليم �الأعلى �الأرق���ى �الأنقى؟ هو 
هذ�، تريد �لحق »علي مع الحق والحق مع علي« تريد �لحق في �أو�شاط �الأمة حينما 
�ختلف���ت حينما تباين���ت حينما تنوعت �أفكارها وتوجهاته���ا »علي مع الحق والحق مع 
علــي« حينم���ا تختل���ف �الأمة عل���ى �لقر�آن ف���ي مفاهيمه ف���ي دالالته ف���ي تف�شيره في 
م�شمون���ه �لعمل���ي من؟ »علي مع القراآن والقراآن مع علي« حينما تختلف �الأمة على 
�لقر�آن على نبيها في توجهاته في �أفكاره في �شيرته في �شلوكه من يعبر عنه؟ »اأنت 
منــي« »يا علي اأنت منــي واأنا منك« يقول �لنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( »علي 
مني واأنا منه« يعني هو �متد�دي، هو �لذي يعبر عني، عن �أخالقي، عن �شلوكي، عن 

�شيرتي، �إذ� �ختلفت �الأمة عني.
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���ت �لنب���ي )�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( ببالغ رب���ه باأمر رب���ه ثبَّت هذه   وهك���ذ� ثبَّ
�لروؤية، هذ� �لدور �لم�شتقبلي لالإمام علي عليه �ل�شالم رحمة باالأمة.

 �الإم���ام عل���ي عليه �ل�ش���الم في و�قعه ف���ي �شيرته �شخ�شية عظيم���ة لي�ض هناك �أي 
تعب لي�ض هناك �أي ��شكالية ب�شاأنه حتى يرى �الإن�شان �أنه �شخ�ض ال ينبغي �أن ُيفر�ض 
م لالأمة، ال، عد �إل���ى �شيرته، عد �إلى م���ا قدمه، عد �إلى  عل���ى �الأم���ة، ال ينبغ���ي �أن يق���دَّ
ممار�شات���ه، �إل���ى �شيا�شات���ه، �إلى �أخالق���ه، �إلى ت�شرفات���ه، �إلى �أد�ئه حت���ى في �لظروف 
و�لتحديات و�لم�شاكل �لكبيرة كيف تعاطى معها بكل حكمة، كيف ر�عى فيها م�شلحة 
�الأمة، كيف كان يركز على خير �الأمة، كيف �شعى �إلى ما فيه منفعة �الأمة، كيف عانى 
�، وفعاًل لو نتخيل �أن عليًّا لم يكن له هذ� �لدور، ولم يكن هناك هذ�  ب�شكل رهيب جدًّ
� لكانت  �ل���دور م���ن �أ�شا�شه كيف �شتع�ش���ف باالأمة �الأحد�ث تلك �الأح���د�ث �لكبيرة جدًّ

� على ر�شالة �هلل �شبحانه وتعالى. �أثرت ب�شكل رهيب جدًّ

 بقدر ما تتفاعل االأمة مع مبداأ الوالية بقدر ما �ستك�سب وتنتفع
 عل���ى �لعم���وم تبق���ى �لم�شوؤولي���ة عل���ى �الأم���ة، بق���در ما ه���ي تتفاعل، بق���در ما هي 
تتحرك، بقدر ما هي ت�شتجيب في و�قعها �لعملي مع مبد�أ �لوالية، تتولى �هلل ور�شوله 
و�لذي���ن �آمن���و�، كم���ا قال �هلل بقدر ما �شتك�ش���ب، تنتفع تح�شل عل���ى �لنتيجة �لتي �أكد 
َب  َنهّ ِحزمْ َمُنوا َفاإِ ِذيــَن اآَ َ َوَر�ُســوَلُه َواَلهّ عليه���ا �لقر�آن كنتيجة حتمية: {َوَمنمْ َيَتَوَلهّ الَلهّ
َغاِلُبــوَن} فالتول���ي هذ� ه���و �شير في خ���ط �الإ�شالم �شيٌر و�لت���ز�م، �شحيح  ِ ُهــُم المْ الَلهّ
ف���ي �لمب���ادئ في �لقي���م، في �الأخ���الق، في �لتعاليم، وعل���ي عليه �ل�ش���الم حينما تعود 
�إل���ى �شيرت���ه يوؤمن لك �الرتب���اط بالنبي �الرتباط بالق���ر�آن �المت���د�د �ل�شليم و�لنقي 

.� و�لمريح و�لقدوة،  �لقدوة �لعظيمة جدًّ

مبداأ الوالية ي�سكل ال�سمانة لحماية االأمة من اأكبر عملية 
اختراق تعاني منها االأمة اليوم

مب���د�أ �لوالي���ة �لي���وم هو ي�ش���كل �ل�شمان���ة لحماية �الأمة م���ن �أكبر عملي���ة �ختر�ق 
تعان���ي منه���ا �الأمة �ليوم. �لي���وم بقدر ما يتمكن �أعد�ء �الأمة م���ن �إبعادها عن مبادئها 
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���ا  �لمب���ادئ �لمهم���ة �ل�شامن���ة �لحيوي���ة في و�ق���ع �الأمة �لت���ي ت�شمن لالأمة  خ�شو�شً
�ال�شتقالل و�لقوة، فال�شكليات يمكن �أن تخترق �أن ُتحتوى �أن ُتفرغ من تاأثيرها، لكن 
�لمب���ادئ �لمهم���ة، و�لرئي�شي���ة و�لحيوية �لتي يتحقق بها ��شتق���الل �الأمة، قوة �الأمة، 
�لعدل في �الأمة، �لخير في �الأمة، كل �لمبادئ �لتي لها �أهمية في قيام �الأمة، و�إقامة 
�، �ليوم  �لدي���ن بكل���ه، هذه �لمبادئ ُت�شتهدف، �لقيم �لمهم���ة ُت�شتهدف ب�شكل كبير جدًّ
ن���رى �أن هن���اك كثير�ً من �لقيم �الإيماني���ة، و�لقيم �الإ�شالمية غائبة �إلى حد كبير في 
�أو�ش���اط �الأم���ة، وغيابها نتج عنه فر�غ كبير، م�شاحة كبيرة ي�شتطيع �لعدو �أن يتحرك 
فيها، ي�شتطيع �ل�شهيوني �ليهودي ي�شتطيع �الأمريكي ي�شتطيع �أي �شال �أو مف�شد �أو 

طاغية في �لعالم �أن يجد �أمامه بيئة مفتوحة.
 �ل���ذي يح�ش���ن �الأم���ة يبني �الأم���ة يحافظ على كي���ان �الأم���ة كياناً متما�ش���كاً كياناً 
عظيم���اً كيان���اً قوياً هو تل���ك �لمنظومة من �لمبادئ و�لقي���م و�الأخالق وفي مقدمتها 
وعلى ر�أ�شها �لمبادئ �لحيوية �لمبادئ �لمهمة فمبد�أ �لوالية هو منظومة، هو �رتباط 
قيمي، �رتباط مبدئي، �رتباط �أخالقي، �رتباط منهجي، �رتباط عملي، �لتز�م عملي 
يم�ش���ك �الأم���ة من هذ� �لبعثرة، من ه���ذ� �لتفكك، من هذ� �ل�شي���اع، من هذ� �ل�شتات. 
�ليوم هناك فر�غ كبير  في و�قع �الأمة �لماليين في �الأمة، ذهنياتهم فارغة، من ياأتي 
يح�شوه���ا ب���اأي ح�شو يريد، ياأتي �الأمريكي يح�شوها، ياأتي �الإ�شر�ئيلي  يح�شوها، ياأتي 

من هب ودب، ُكلٌّ يوؤثر ُكلٌّ ي�شتغل في هذه �ل�شاحة.
 نح���ن طالم���ا نتاأل���م، نعبر عن �أ�شفنا من هذ� �لو�قع �لمري���ر في �لعالم �الإ�شالمي 
ه���ذه �الأم���ة �لت���ي يفتر����ض �أنه���ا �أم���ة �لنور، �أم���ة �لق���ر�آن، �أمة �له���دى، �لت���ي يفتر�ض 
�أن لديه���ا م���ن �لن���ور م���ا يح�شنها م���ن كل �لظلمات، م���ن �لحق ما يحميها م���ن تاأثير 
�لباطل، من �لقيم و�الأخالق ما يجعل منها �أمة عظيمة متميزة بتلك هي �ليوم بيئة 
م�شتهدف���ة مفتوح���ة وفيها فر�غ كبير، قيم كبيرة غائب���ة �ف�شحت مجااًل لالأعد�ء �أتو� 
لي�شع���و� بداًل عنها �أباطيلهم لي�شعو� بداًل منها �شمومهم �لتي تدمر �الأخالق، تدمر 

�لقيم،  تدمر حتى �لفطرة �الإن�شانية. )1(
وهك���ذ� قدم���ت ه���ذه �لق�شي���ة �لمهم���ة لالأمة به���ذ� �لو�شوح �ل���ذي لم ت�شه���ده �أي 
ق�شي���ة �أخ���رى بدًء� بلهجة �الآية وم���روًر� بالترتيبات �لتي قدمه���ا �لنبي )�شلو�ت �هلل 

)1) خطاب حديث الولية  1437هـ
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علي���ه وعل���ى �آل���ه( و�لتي تبين لالأمة عظم ه���ذه �لم�شوؤولية وخط���ورة �لتفريط فيها. 
َملمُْت َلُكممْ  َم اأَكمْ َيــومْ ث���م يختت���م �هلل هذه �لمر��شيم �لعظيم���ة بقوله �شبحانه وتعالى:{المْ

اَلَم ِديًنا}]المائدة: 2[.  يُت َلُكُم االإِ�سمْ َمِتي َوَر�سِ ُكممْ ِنعمْ ُت َعَليمْ ممْ َ ِديَنُكممْ َواأَتمْ

قدم الر�سول يوم الغدير بطريقة توثيقية
فم���ا ق���دم في ي���وم �لغدير هو قدم بطريق���ة توثيقية لالأجي���ال �لمتعاقبة لم يعلن 
�لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( �لوالية في مكة �أو ف���ي عرفات و�إنما عمل لها 
���ا حت���ى ال تكون عل���ى هام�ض �جتماع �آخ���ر الأنها �أهم م���ن �لحج وت�شكل  �جتماًع���ا خا�شًّ

�شمانة لكل �لدين ويوم �لغدير تم فيه حديث �لوالية.
�ختيار �لمكان �لمنا�شب قبل تفرق �لحجاج �أين؟ في مفترق �لطرق حتى تكون �آخر 
حدث قبل تفرقهم عن ر�شول �هلل )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ومتى؟ وقت �لظهيرة 
في �شدة حر�رة �ل�شم�ض. كيف كانت ظروف �لمكان؟ مكان ال ماء فيها وهي عبارة عن 
�شحر�ء لي�ض فيها �شوى ثالث �أ�شجار، حر�رة من فوق وحر�رة من تحت )ي�شف هذه 
�لحال���ة بع����ض �لم�شاركين بقوله كان �أحدنا ي�ش���ع ن�شف رد�ئه تحت قدميه و�لن�شف 
�الآخ���ر ف���وق ر�أ�ش���ه( ولي�ض هناك حاج���ز يحول بينه���م وبين �لنبي )�شل���و�ت �هلل عليه 

وعلى �آله( حتى يكون �لتبيين على �أرقى م�شتوى.
�ألي�ش���ت �شح���ر�ء و��شح���ة؟ و�شم�ض محرق���ة؟ �أي نور و��شح، ال �شب���اب وال �أ�شجار، 
وال �شخر�ت، وال مطبات، وال �شيء �أمامهم، ق�شية و��شحة، ثم تر�ض له �أقتاب �الإبل 
م���ع �أن �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( و�الإمام علي )عليه �ل�ش���الم( لم يكونا 
ق�شيري���ن لك���ن ليدلل لن���ا �أن هناك �إباًل و�إذ� كان هناك �إبل يعن���ي: �أن هناك جمًعا، �أن 
يك���ون هن���اك عدد كبير من �أقت���اب �الإبل تر�ض له، �ألي�ض هذ� يعن���ي �شهادة: باأن هناك 
�أنا�ًش���ا كثي���ًر� حا�شرين؟ ال يمكن �أقتاب �إبل �إال و�الإبل كثيرة، وال �إبل كثيرة �إال ويوجد 

نا�ض؟ ولي�شت �لق�شية �أحادية و�إال كان باالإمكان �أن يعملو� له تر�ًبا.
�ألي����ض ه���ذ� �شيء معلوم؟ ثم ي�شعد وال يطلع هو بمفرده، وهم يعرفونه، ويعرفون 

�شوته، و�إنما ي�شعد معه باالإمام علي ويرفع يده حتى بان بيا�ض �إبطيهما.
حت���ى ف���ي �الأ�شلوب �لذي ��شتخدمه �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( ربما �أنه 
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ل���م ي�شتخ���دم مثل���ه طو�ل ر�شالت���ه �أن يجعل �لنا����ض يتجاوبون معه وي���رددون معه �ألم 
ي�شاألهم في �لبد�ية قائاًل: 

وؤولوَن، فماذا اأنُتم  عى فاأُجيَب، واإنِّي م�سوؤوٌل واإنهُّكم َم�سمْ ها النا�ُص ! يو�َســُك اأنمْ اأُدمْ »اأيُّ
قاِئُلــون؟«  قال���و�: َن�شهُد �أّنَك َقْد َبّلْغَت وجاَه���ْدَت، وَن�َشْحَت فجز�َك �هلُل خيًر�. فقال: 
َتُه َحقٌّ واأنَّ  ًدا عبُدُه وَر�ســوُلُه، واأنهّ جنهّ ــهدوَن اأن ال اإله اإالهّ الل، واأنهّ محمهّ »اأَل�ســتم َت�سمْ
ــاعَة اآتيٌة ال ريَب فيها،  َث َحقٌّ َبعَد الموِت، واأنَّ ال�سهّ ، واأنَّ الَبعمْ ، واأنَّ الموَت َحقٌّ ناَرُه َحقٌّ

واأنهّ الل َيبعُث َمنمْ في الُقُبور؟«.
قالو�: ن�شهد بذلك. قال: �لّلهمَّ ��شهد.

ث���م قال: »اأيها النا�ص األ�ســت اأولى بكم من اأنف�ســكم«؟ فاأجاب���وه باأجمعهم: بلى يا 
ر�ش���ول �هلل(. فق���ال له���م: »اإن الل موالي واأنــا مولى الموؤمنين فمــن كنت مواله فهذا 
علــي مواله« وهكذ� تج���د �لبيان �لو��شح و�الأ�شاليب �لتي ل���م ت�شتخدم على �الإطالق 

�أمام �أي ق�شية �أخرى مهما كان حجمها. 
ول���م يكت���ف �لر�شول باأن ير�شم �لم�ش���ار �ل�شيا�شي لهم في ع�شره���م و�إنما �إلى قيام 

�ل�شاعة فقد �أردف قائاًل:
ا بيَن  هــا النا�ــص، اإنِّي َفَرُطُكــممْ واإنهُّكم واِردوَن َعَلــيَّ الحو�َص، حو�ــصٌ اأعر�ُص ممهّ »اأيُّ
 ، ة، واإنِّي �ساِئُلُكم ِحيَن َتِردوَن َعَليَّ نعاء، فيه عدُد النجوِم َقَدحاِن ِمنمْ ِف�سهّ رى اإلى �سَ ُب�سمْ
، �ســبٌب طرُفُه  قــِل االأكبِر: كتاِب الل عزهّ وجلهّ قليِن كيــَف َتخِلفوني فيهما، الثهّ َعــِن الثهّ
لوا، وعترتي اأهِل  بيِد الِل تعالى، وطرُفُه باأيديكم، فا�ستم�ِسكوا بِه ال َت�سلهّوا، وال ُتبدهّ

يا حتهّى يردا عليَّ الحو�َص«.)1(.  اأِنَي اللهّطيُف الخبيُر اأنهّهما لن َينق�سِ بيتي فاإنهُّه نبهّ
وهك���ذ� قدم���ت ه���ذه �لق�شي���ة �لمهم���ة لالأمة به���ذ� �لو�شوح �ل���ذي لم ت�شه���ده �أي 
�شائي واأحمد بن حنبل، وقد ن�ّص عليه اأحمد  ابن حجر في ال�شواعق المحرقة، نقاًل عن الترمذي والنِّ  (1(
�شائـــي بعّدة طرق في خ�شائ�شه،  بـــن حنبل في م�شنده وقـــال: رواه ثالثون �شحابًيّا، كما اأخرجه النِّ
ورواه ابن ماجة في �شحيحه في باب ف�شائل اأ�شحاب الّر�شول، �ص )1، وم�شتدرك ال�شحيحين، ج 3 
/ �ص 116، والمفيد، والإر�شاد، �ص 96 بتعبير اآخر، والطبراني عن زيد بن اأرقم، والفخر الرازي في 
َك}، واأبو نعيم في حلية الأولياء،  َك ِمنمْ َربِّ َليمْ �ُســوُل َبلِّغمْ َما ُانمِْزَل اإِ َها الرَّ تف�شيره ج)1 / �ص48، اآية: {َيا اأَ يُّ
ج5 / �ص6)، والخطيب البغدادي في تاريخه، ج7 / �ص377 برواية اأبي هريرة، والمّتقي الهندي في 
كنز العّمال، ج1 / �ص48، ومن �شاء المزيد فليراجع كتاب الغدير لالأميني ج 1، ليرى رواية الحديث 

عن طريق 110 من ال�شحابة و 84 تابعًيّا.
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ق�شي���ة �أخ���رى بدًء� بلهجة �الآية وم���روًر� بالترتيبات �لتي قدمه���ا �لنبي )�شلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه( و�لتي تبين لالأمة عظم ه���ذه �لم�شوؤولية وخط���ورة �لتفريط فيها. 
َملمُْت َلُكممْ  َم اأَكمْ َيومْ ث���م يختتم �هلل ه���ذه �لمر��شيم �لعظيمة بقوله �شبحانه وتعال���ى: {المْ

اَلَم ِديًنا}]المائدة: 2[. يُت َلُكُم االإِ�سمْ َمِتي َوَر�سِ ُكممْ ِنعمْ ُت َعَليمْ ممْ َ ِديَنُكممْ َواأَتمْ

موقع االآية اأعطى داللة مهمة
ُت  ممْ َ تمْ َملمُْت َلُكممْ ِديَنُكممْ َواأَ َم اأَكمْ َيومْ ق���د يقول �لبع����ض لماذ� وردت �الآية �لكريمة: {المْ
اَلَم ِديًنا}.بين �لحديث عن قائمة من �لمحرمات  ــيُت َلُكُم االإِ�سمْ َمِتي َوَر�سِ ُكممْ ِنعمْ َعَليمْ
ن  َك َواإِ بِّ َك ِمــن رَّ �ُســوُل َبلِّغمْ َما اأُنــِزَل اإَِليمْ َها الرَّ ول���م ت���رد بع���د �الآية �لكريم���ة:  {َيــا اأَيُّ
َم  َقومْ ــِدي المْ َ اَل َيهمْ ا�ــِص اإِنَّ اللهّ ــُمَك ِمــَن النَّ �سِ ــَت ِر�َســاَلَتُه َوالل َيعمْ َعــلمْ َفَمــا َبلَّغمْ مْ َتفمْ لَّ

َكاِفِريَن}]المائدة:67[ . المْ
وهن���ا يق���ول �ل�شيد ح�شي���ن - ر�شو�ن �هلل عليه - بعد هذه �الآي���ة: )�لدر�ض �لحادي 

و�لع�شرين من درو�ض رم�شان(:
َخِنَقُة  ُنمْ ِ ِبِه َوالمْ ِ اللهّ ِزيِر َوَما اأُِهلَّ ِلَغريمْ نمْ ِ ُم المْ ُم َوَلمْ ــدَّ َتُة َوالمْ َيمْ ُكُم المْ َمــتمْ َعَليمْ {ُحرِّ
ُتــممْ َوَمــا ُذِبــَح َعَلى  يمْ ــُبُع اإِالَّ َمــا َذكَّ ِطيَحــُة َوَمــا اأََكَل ال�سَّ َيــُة َوالنَّ دِّ َُتَ ُقــوَذُة َوالمْ َومْ َوالمْ
َم َيِئ�َص الَِّذيَن َكَفُروامْ ِمن ِديِنُكممْ  َيومْ ــٌق المْ اَلِم َذِلُكممْ ِف�سمْ �ِسُموامْ ِباالأَزمْ َتقمْ ــِب َواأَن َت�سمْ �سُ النُّ
ــيُت  َمِتي َوَر�سِ ُكممْ ِنعمْ ُت َعَليمْ ممْ َ تمْ َملمُْت َلُكممْ ِديَنُكممْ َواأَ َم اأَكمْ َيومْ ِن المْ �َســومْ ُهممْ َواخمْ �َســومْ َفاَل َتخمْ
ٍم َفــاإِنَّ الل َغُفوٌر  إِثمْ َ ُمَتَجاِنٍف الِّ ــٍة َغــريمْ َم�سَ ــُطرَّ ف َممْ ــاَلَم ِديًنا َفَمِن ا�سمْ َلُكــُم االإِ�سمْ

رَِّحيٌم}]المائدة: 3[.
ه���ذه �الآي���ة روي باأنه���ا نزلت بع���د �إعالن ر�ش���ول �هلل )�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله( 
والي���ة �الإم���ام عل���ي، وكلها جاءت في نف�ض �ل�شورة هذه، �إنما لم���اذ� لم تاأت هناك؟ هذ� 
�أ�شل���وب ربم���ا قد مررنا باأمثلة ل���ه، عندما تجد هناك ق�شايا تبدو �شغيرة وهي محط 
�هتم���ام، �ألي����ض هنا ق�شي���ة ماأكوالت؟ تجدها مح���ط �هتمام في هذ� �لدي���ن، وت�شريع 
دقيق، و�لتز�مات تقوم على هذ� �لت�شريع، هدى في هذه �لق�شايا �ل�شغيرة، تعرف �أن 
ه���ذ� �لدي���ن �لذي يهدي �لنا�ض على هذ� �لنحو �ل�شامل، وال يهمل �لق�شايا �ل�شغيرة، 

هل يمكن �أن يهمل ق�شية كبيرة؟ هل يمكن؟.
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َملمُْت َلُكممْ  َم اأَكمْ َيــومْ � �أن تك���ون هذه �الآية هنا {المْ �إًذ� موق���ع �الآي���ة هن���ا فعاًل موؤثر جًدّ
َتُة  َيمْ ُكــُم المْ َمتمْ َعَليمْ } ف���ي �الأخي���ر ترى ما ه���ي �الأ�شياء �لتي ذكرت هن���ا؟ {ُحرِّ ِديَنُكــممْ
ُم..} �إل���ى �آخره���ا، ه���ذ� يعن���ي م���اذ�؟ �أن هذ� من دي���ن �هلل، تج���د �أن دين �هلل هو  ــدَّ َوالمْ
�شام���ل، كام���ل، فه���ل يمك���ن �أن تاأت���ي، �أو �أن تقبل �أن���ت - �إذ� كنت تفه���م �لدين على هذ� 
ُكُم  َمــتمْ َعَليمْ �لنح���و - �أن ق�شي���ة كبي���رة ق���د يق���وم عليها م���وت �الأمة �إذ� �شاع���ت، {ُحرِّ
َتُة} �أال يمكن �أن يحرم على �لنا�ض ما قد يميتهم كاأمة؟ هل يمكن �أن يهمل ق�شية  َيمْ المْ
تق���وم عليه���ا حي���اة �الأمة؟ ال يمكن هذ�، والي���ة �الأمر، من يخلف ر�ش���ول �هلل )�شلو�ت 
�، �إذ� لم تكن  � جًدّ �هلل علي���ه وعل���ى �آله(، والية �أم���ر �الأمة، قيادة �الأمة ق�شية هامة جًدّ
على هذ� �لنحو �لقر�آني تموت �الآمة، كيف يحرم عليك ميتة وال يحرم على �الأمة ما 

قد يميتها؟!.

 ما ح�سل لم يكن لمجرد اإعالن خالفة
يقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه:

�إن م���ا ح�ش���ل في هذ� �ليوم �لتاريخي )يوم �لوالي���ة( لم يكن مجرد �إعالن خالفة 
فكلم���ة مول���ى وكلمة ولي ه���ي �أبلغ و�أو�ش���ع و�أ�شمل من كلمة خليف���ة، فالنبي )�شلو�ت 
�هلل عليه وعلى �آله( �أعطى �الإمام علًيّا )عليه �ل�شالم( �أو�شع من لو قال هذ� خليفتكم 
�أو ه���ذ� خليفت���ي من بعدي، كلمة: »من كنت مواله فهذا علي مواله« �أ�شمل بكثير من 
كلم���ة ه���ذ� ه���و �لخليفة من بعدي، �لخليف���ة من بعدي هو ي�شير �إل���ى من�شب �شيا�شي 
فقط يدير �شاأن �الأمة �إلى �أن تنتهي حياته، ال، هنا �أعطاه كامل �لمهمة �لتي كان يقوم 
به���ا �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( في حياته �إال �لنبوة؛ وله���ذ� كانت �لكلمة 
�لت���ي قبلها: »األ�ســت اأولى بكم من اأنف�ســكم؟« قال���و�: بلى يا ر�ش���ول �هلل. �أل�شت �أولى 
ِمِنَن ِمنمْ  ُوؤمْ َل ِبالمْ ِبــيُّ اأَومْ بك���م م���ن �أنف�شكم �لعب���ارة هذه ت�شير �إلى �الآي���ة �لقر�آنية {النَّ
}]األحزاب:6[ �أعطى هذه �لمكانة لالإمام عل���ي فهي والية، والية �أمر مرجعية  اأَنُف�ِســِهممْ
ديني���ة وقي���ادة �شيا�شية وعلم وقدوة و�أ�شوة وكل ما كان للنبي )�شلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه( في ه���ذ� �لمجال �إال �لنبوة، �أعطاه لالإمام علي )علي���ه �ل�شالم( لم تكن �لم�شاألة 
فق���ط مج���رد قيادة مثل والية عهد، لماذ�؟ الأن �لدولة في نظر �الإ�شالم لي�شت مجرد 
���ا هد�ي���ة وقي���ادة، هد�ي���ة وقي���ادة، تربي���ة وقيادة وف���ق �الآية  تدبي���ر �ش���اأن ب���ل ه���ي �أي�شً
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ِدُلوَن} ]األع�راف:181[ هد�ة في  ــقِّ َوِبِه َيعمْ َ ُدوَن ِبالمْ ٌة َيهمْ َنــا اأُمَّ ــنمْ َخَلقمْ �لقر�آني���ة: {َوِمَّ
منطقه���م، ف���ي عملهم، ويعدلون بين �الأمة هنا �إقامة �لعدل يعني دولة �إد�رة وهد�ية، 

ِدُلوَن}.  قِّ َوِبِه َيعمْ َ ُدوَن ِبالمْ ٌة َيهمْ تر�فق هد�ية و�إد�رة {اأُمَّ
فله���ذ� نفه���م كم هي قيمة كلمة: )ولي(، هو من يتول���ى مختلف �ل�شوؤون، �ل�شوؤون 
�لمتعلق���ة ب���ك ف���ي �إط���ار �لمهم���ة �لكب���رى �لمنوطة بك ف���ي مختلف مج���االت �لحياة 
و�أنت تتحرك. هي نف�شها ما �أعطاه �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( عليًّا )عليه 

�ل�شالم( يوم �لغدير عندما قال: »فمن كنت مواله فهذا علي مواله«.

كيف يجب اأن ننظر اإلى االإمام علي؟
�إذ�ً فَعل���يٌّ واليتن���ا ل����ه �أن ننظر �إلي���ه كولي �أمرنا، ما هو �أمرن���ا؟ مهامنا في �لحياة، 
مهامنا ونحن نربِّي �أنف�شنا ونر�شدها لن�زكيها، ولي�ض كما يقال: �الإمامة رئا�شة عامة، 
�أي: �إقامة �لحدود: نقتُل هذ�، ونقطع يد هذ�، ونجلد هذ�، �ألي�شت هذه �أو�مر؟ �الأمر 
�ل���ذي ه���و ولي���ك فيه هو �الأم���ر �لو��شع، هي �لمه���ام �لو��شعة في مق���ام تزكية نف�شك، 
ف���ي مق���ام �أد�ء م�شوؤولياتك في �لحياة، هذه هي �الأمور )من لم يهتم باأمر �لم�شلمين 
فلي����ض منه���م( ماذ� يعني هنا كلمة )�أمر(؟ هل تعني من لم يهتم باأن ياأمر �لم�شلمين 

فاإذ� لم ينفذو� �شَربهم؟ هل هي هكذ�؟ 
باأم���ر �لم�شلمي���ن: باأموره���م �لت���ي يج���ب �أن تك���ون مح���ط �هتمام���ه، �أمورهم تلك 
�لمتعلقة بنفو�شهم لتزكو، تلك �لمتعلقة بحياتهم لُتبنى وتعمر على �ل�شالح و�لعزة، 
تلك �الأمور �لتي يجب �أن تتهياأ لهذه �الأمة وتجتمع عليها لتكون �أمة عزيزة قوية، �ألم 
ِبيُّ  ت���اأِت هن���ا: )من لم يهت���م باأمر �لم�شلمين( كما نقول: )ولي �أم���ر �لم�شلمين( {النَّ
}؟  مِْمِنَن ِمنمْ اأَنُف�ِسِهممْ ُوؤ َل ِبالمْ }]األحزاب:6[ ماذ� تعني: {اأَومْ ُوؤمِْمِنَن ِمنمْ اأَنُف�ِســِهممْ َل ِبالمْ اأَومْ
ه���ل �أن���ك د�ئم���اً تتعامل م���ع نف�شك �أو�م���ر؟ كيف يتعام���ل �لو�حد منا م���ع نف�شه؟ هل 
�أ�ش���درت م���رة �أمر�ً على نف�شك؟ �أمر ]��ْشَرْح ي���ا ح�شين �طلب �هلل، ��ْشَرْح يا ح�شين �إلى 

�ل�شوق[ �شيقال له مجنون من يتعامل مع نف�شه على هذ� �لنحو، �ألي�ض كذلك؟
لكن نف�شك هذه ما هي؟ ماذ� ُير�د لها؟ �ألي�ض ُير�د لها �أن تتعلم �أن تزكو، �أن تنطلق 
قائمة بالق�شط، �أن تكون ع�شو�ً في حزب �هلل، �أن تكون جندياً من �أن�شار �هلل؟ �ألي�شت 
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ه���ذه نف�ش���ك؟ طيِّب، م���ن �لذي �شيبنيها على ه���ذ� �لنحو؟ دع �لنب���ي ليبنيها على هذ� 
�لنحو، فهو �أولى بك من نف�شك؛ الأنك �أنت لن ت�شتطيع، ال تملك �أي�شاً �أن تجعل من 
ُوؤمِْمِنَن اإِذمْ َبَعَث ِفيِهممْ َر�ُسواًل  ُ َعَلى المْ نف�شك هذ� �الإن�شان على هذ� �لنحو {َلَقدمْ َمنَّ اللَّ
َمَة}]آل عمران:164[  كمْ ِ ِكَتــاَب َوالمْ يِهممْ َوُيَعلُِّمُهُم المْ ِهــممْ اآَياِتِه َوُيَزكِّ ُلو َعَليمْ ِمنمْ اأَنُف�ِســِهممْ َيتمْ
َمَة}؟ يعلمهم ويزكيهم، �ألي�شت هذه هي  كمْ ِ ِكَتاَب َوالمْ يِهممْ َوُيَعلُِّمُهُم المْ �ألم يقل: {ُيَزكِّ
}]البقرة:129[؟ �أي:  يِهممْ َمَة َوُيَزكِّ كمْ ِ ِكَتاَب َوالمْ �لتي تكررت في �أكثر من �آية: {ُيَعلُِّمُهُم المْ

ُرها. ل نف�شك، يبني نف�شك، يثقفها، ُينوِّ يعّلم نف�شك، يزكي نف�شك، يوؤهِّ
} على هذ� �لنحو، ه���و �لذي يتولى بنايتها،  ُوؤمِْمِنَن ِمنمْ اأَنُف�ِســِهممْ َل ِبالمْ ِبــيُّ اأَومْ {النَّ
وبالطب���ع �أن���ت �إذ� ل���م ت���دع �لنبي يتول���ى ه���و �أن يبني نف�ش���ك، ويتولى �ش���وؤون نف�شك، 
ليجع���ل من���ك عن�شر�ً �شالحاً في هذه �لدنيا؛ ف�شت�شب���ح ماذ�؟ عن�شر�ً باطاًل، عن�شر 
باً، تك���ون خبيثاً، �أين م���كان �لخبيث؟ جهن���م، �ألي�ض كذلك؟ في  �ش���الل، عن�ش���ر�ً ُمخرِّ
�ٍص  ــُه َعَلى َبعمْ �سَ ِبيَث َبعمْ َ َعَل المْ ِب َوَيجمْ يِّ ِبيَث ِمَن الطَّ َ ُ المْ ي���وم �لقيام���ة: {ِلَيِميَز اللَّ

َم}]األنفال:37[ �ألي�ض كذلك؟ َعَلُه ِف َجَهنَّ ُكَمُه َجِميًعا َفَيجمْ َفرَيمْ
�أنت في هذه �لدنيا �إذ� لم تجعل وليَّك هو �هلل ور�شوله و�لذين �آمنو�، وولّيك بمعنى 
ُلها لتكون من حزب  ت�شّل���م ل���ه نف�شك، هو �لذي يعلمها هو �لذي يزكيها، هو �لذي ُيوؤهِّ
َها الَِّذيَن  َن}]المائدة:56[ {َيا اأَيُّ ِ ُهُم المْغاِلُبومْ َب اللَّ �هلل، لتكون من �أن�شار �هلل {فاإنَّ ِحزمْ
ِط}]النساء:135[ فتكون ممن  اِمَن ِبالمِْق�سمْ }]الصف:14[ {ُكوُنوا َقوَّ ِ اَر اللَّ اآَمُنوا ُكوُنوا اأَن�سَ
يقوم���ون بالق�ش���ط، هو يوؤدبك، هو ُيربِّيك، هو يثقف���ك، �إذ� لم ت�شّلم نف�شك له وت�شعر 
باأن���ه �أول���ى بنف�شك منك، �أو �أولى بك من نف�ش���ك - �لتعبير متقارب - ف�شت�شبح ماذ�؟ 
�شيطاناً و�شااًل، وفي �الأخير تتحول �إلى خبيث، وفي �الأخير يكون م�شيرك جهنم. )1(
علينا �أن نفكر �أي�شاً فيما جلبه َمن �أق�شو� علياً و�لقر�آن �لذي جاهد من �أجله علي، 
وُقرن به علي، ما جلبوه من وبال و�شقاء وف�شاد على هذه �الأمة، و�أن نرجع �إلى ما قاله 
�لر�شول )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( في ف�شل علي؛ لَنِديَن بالوالء لالإمام علي.
�ل���والء لالإم���ام علي كم���ا يقول �الإمام �له���ادي، هو يعتبره ركناً ال ب���د منه بالن�شبة 
لالإن�شان �لم�شلم، ال بد �أن َيِديَن بالوالء لعلي كما َن�ّض على هذ� في مقدمة )�الأحكام( 

وفي د�خل ر�شائله في )�لمجموعة �لفاخرة(.
)1) �شورة المائدة - الدر�ص الثالث، لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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ب���ل جع���ل �لر�ش���ول )�شل���ى �هلل عليه وعل���ى �آله و�شل���م( - قبل ذلك كل���ه - ُحبَّ علي 
�إيمان���اً وبغ�ش���ه نفاقاً، بل جعله َق�ِشيَم �لنار و�لجنة كما ورد في �الأثر، وعندما ��شتبعد 
بع�ض �لنا�ض �أن يكون علي َق�ِشيَم �لنار كيف يمكن هذ�؟ فقال �أحد �لعلماء)1(: �ألم يقل 
في���ه �لر�ش���ول )�شل���ى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم(  »ال ُيحبك اإال موؤمن وال يبغ�ســك اإال 
منافــق«؟ قال���و�: بلى. قال: فاأين �لموؤم���ن؟ قالو�: في �لجنة. ق���ال: فاأين �لمنافق؟ 
قال���و�: ف���ي �لنار. قال: �إذ�ً �شح �أن يكون علي َق�ِشيم �لنار))( يعني من يبغ�شه �إلى �لنار 
وم���ن يحب���ه �إلى �لجنة، �ألي�ض هنا يق�شم �لنا�ض ن�شفين؟ منافق للنار، و�لموؤمن لعلي 

في �لجنة. 
فلن�شتلهم من �الإمام علي  عليه �ل�شالم  �لروؤى �لحكيمة، �لتوجيهات �لحكيمة في 

مختلف �لميادين، في مختلف �لمجاالت. )3(
ب���ل نج���د �لق���ر�آن �لكريم عندم���ا يحدثنا كيف نك���ون �أن�شاًر� لدينه ه���و يوؤهلنا في 
نف����ض �لوق���ت، بدًء� من توليه هو؛ الأنها ثالثة �أ�شياء ن�شير فيها ب�شكل و�ع في تولينا، 

تولينا هلل، تولينا لر�شوله تولينا لالإمام علي.

الوالية هنا امتداد لوالية الر�سول
�الإمام علي - عليه �ل�شالم - واليته هي �متد�د لوالية �لر�شول قائًد� من بعده لالأمة 
قائًد�، معلًما، مر�شًد�، زعيًما يعمل على هد�ية �الأمة، يو��شل م�شو�ر �لر�شول - �شلى �هلل 
عليه و�آله و�شلم - في بناء �الأمة، في هد�يتها، في �إد�رة �شوؤونها، في تطبيق دينها وفًقا 
لم�شوؤوليته���ا �لعظيمة ودورها �لعظيم، �الإم���ام علي - عليه �ل�شالم - �أبلغ �لر�شول �أمته 
ف���ي بالغ���ه �ل�شهير و�لذي نحر�ض من خ���الل �إحيائنا لهذه �لمنا�شب���ة �أن نحافظ على 
ذلك �لبالغ ليبقى لالأمة عبر �الأجيال، �شهادة للر�شول بالبالغ و�إكمااًل للحجة و�إتماًما 
له���ا عل���ى �لنا����ض، �لر�شول خط���ب في �لثام���ن ع�شر وقال ف���ي خطابه �لم�شه���ور عندما 
و�ش���ل �إل���ى �لمو�شوع �لمطلوب »يا اأيها النا�ص اإن الل موالي واأنا مولى الموؤمنين اأولى 

)1) هو اأحمد بن حنبل.
))) رواه بلفظ مقارب ال�شيد العالمة علي بن محمد العجري في )مفتاح ال�شعادة).

ا�شت�شهاد الإمام علي، لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.  (3(
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بهــم من اأنف�ســهم فمن كنت مــواله فهذا علي مــواله اللهم واِل من وااله وعــاِد من عاداه 
وان�ســر من ن�ســره واخذل مــن خذله« �الإمام عل���ي بموؤهالته �الإيماني���ة و�لربانية كان 
هو �لجدير بهذ� �لموقع، كان لديه �لكفاءة �لالزمة لم�شوؤولية بهذ� �لحجم، م�شوؤولية 
عظيمة �أن يخلف �لنبي �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، ويتولى من بعده �لموقع �الأول في 

�الأمة، هادًيا ومربًيا ومعلًما وزعيًما ومر�شًد� وبانًيا لهذه �الأمة)1(. 

محاوالت فا�سلة 
من �أغرب �الأ�شياء وكنتيجة لثقافة �أ�شول �لفقه �لتي �شربت جمال �للغة �لعربية 
�أن ياأت���ي م���ن ترب���و� على هذه �لثقاف���ة ليقولو� - بناء على ه���ذه �لقو�عد - باأن حديث 
�لغدي���ر داللت���ه عل���ى والي���ة �الإمام عل���ي، على خالفت���ه داللة خفي���ة؟ لم���اذ� الأن كلمة 
)مول���ى تحتمل وتحتم���ل وتحتمل...( فيتعاملون مع �لمف���ردة وحدها متجاهلين ما 
يحي���ط بالق�شي���ة م���ن عو�م���ل وترتيبات ح���ددت بجالء ال لب����ض فيه �لمعن���ى �لمر�د، 
ويتجاهلون كل عمل �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( كل ذلك �لعمل، وكل ذلك 
�لكالم وكل تلك �لترتيبات �لتي تبين بجالء �لمر�د من كالمه، يعني في �الأخير �أننا 

لم نفهم ماذ� يريد؟!.
�ألي����ض ه���ذ� مما يدل عل���ى �الإ�شاءة �إلى �للغة �لعربية نف�شه���ا، و�إلى �لر�شول؟ يعمل 
�لر�ش���ول تل���ك �الأعمال ويعمل تلك �لترتيبات ثم يتكلم ذلك �لكالم ونحن في �الأخير 
نق���ول: نح���ن ل���م نعلم ماذ� تري���د؟ �ألي�ض هذ� معن���اه؟ �إًذ� فاللغة ه���ذه � ح�شب قولهم � 
ه���ي لغ���ة ال ي�شح �لتخاطب به���ا، لغة ال �أحد من �لنا�ض ي�شتطي���ع �أن يفهم �الآخر ماذ� 

يريد!.
ه���ي لغ���ة تعتمد عل���ى �لمقامات، تعتمد عل���ى �لقر�ئن، تعتمد عل���ى �ل�شياق، تعتمد 
عل���ى �أ�شي���اء كثي���رة تحي���ط بالمو�شوع فتق���دم �لمعنى كام���اًل و�فًيا، وف���ي �أجمل ثوب، 
و�أزه���ى ث���وب.. �لبالغ���ة �ألي�ض معناها �أن يق���دم �لمعنى في ثوب جمي���ل؟ ولي�ض فقط 
مج���رد معرف���ة �لمعن���ى �لم���ر�د، �للغة �لعربي���ة تقدم �لمعن���ى �لمر�د، ب���ل ت�شتطيع �أن 

تقدمه في �أزهى ثوب، بل ت�شتطيع �أن تقدمه في �أعمق ما يمكن. 

)1)  خطاب الولية 1431هـ لل�شيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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�ألي����ض �لق���ر�آن �لكري���م يق���ول عنه �الإم���ام علي )علي���ه �ل�شالم( باأنه بح���ر ال يدرك 
قعره؟ وهو كتاب عربي، هو بلغة �لعرب، لكن هذه �للغة �لتي نزل بها �لقر�آن �لكريم، 
�ل���ذي �أ�شب���ح بحًر� ال يدرك قعره هي - في نظر �أ�شحاب �أ�شول �لفقه - �للغة �لتي ال 

ا عندما يتحدثون بها!.  يفهم �لنا�ض ماذ� يريد بع�شهم بع�شً
الح���ظ �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه( �ألي�ض �أف�شح �لع���رب؟ لكن في يوم 
�لغدي���ر ن���زل م���ن فوق �أقت���اب �الإبل، ونح���ن لم نفهم م���اذ� يريد! قال���و�: داللة خفية، 

لي�شت قطعية، لماذ�؟ الأن كلمة مولى تحتمل عدة معاٍن! �ألم تاأت هكذ�؟. 
� تحتمل عدة معاٍن، �الأحاديث  وهك���ذ� تج���د �لقر�آن �لكريم مفرد�ت فيه كثيرة ج���دًّ
�لت���ي وردت ع���ن �لنب���ي فيه���ا مف���رد�ت قاله���ا �لر�ش���ول )�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آله( 
تحتم���ل ع���دة مع���اٍن! �إًذ� فال���كل داللته ظنية، و�لكل خف���ي، و�لكل ال �أح���د ي�شتطيع �أن 

يقطع بالمعنى �لمر�د هلل ولر�شوله!. 
فنفهم في م�شاجدنا، في مجال�شنا عندما يتحدث �لنا�ض مع بع�شهم بع�ض �أل�شنا 
نفهم؟ هل نحن نلحظ قطعيًّا وظنيًّا ونحن نتحدث مع بع�شنا بع�ض؟ �أم �أن كل و�حد 
يعرف ماذ� يريد �الآخر؟ هذ� �شوؤ�ل، عندما يجل�ض �لنا�ض في مجل�ض كهذ� يتحدثون 
م���ع بع�شه���م �لبع����ض لفت���رة طويلة �ألي�ض كل و�ح���د يفهم ماذ� يري���د �الآخر؟ هل �أنت 
تنظ���ر �إل���ى عبارة �شاحبك باأنها قطعية �أو ظني���ة؟ �أم �أن هناك �أ�شاليب تو�شل �لمعنى 

�لمر�د �إلى �الإن�شان من خالل ما ي�شمعه، ومن خالل �الأجو�ء �لمحيطة بالكالم؟. 
هك���ذ� �أ�شالي���ب �للغ���ة �لعربي���ة، �أ�شالي���ب �للغة �لعربي���ة هي على ه���ذ� �لنحو، يفهم 
�لنا�ض ما كان يريد ر�شول �هلل )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( فهي لغة �لبيان {ِبِل�َساٍن 

ِبٍن}.  َعَرِبيٍّ مُّ
والأنه���م عندم���ا يقولون: ظنيًّا هو الأنن���ا ال ن�شتطيع �أن نحدد بع���د �لمعنى �لمر�د، 
ظن���ي يعن���ي يحتمل �أن يك���ون �أر�د هذ�، و�أن يكون �أر�د ه���ذ�، و�أن يكون �أر�د هذ� �لمعنى 
�الآخ���ر، ف���اأن نق���ول: �إنه �أر�د هذ� هو مجرد �حتمال فق���ط، �إًذ� فاأن نقول: �إنه يدل على 

هذ� مجرد ظنِّ فقط؛ لهذ� �شمي ظنيًّا. 
�لق���ر�آن ه���و عرب���ي ن���زل بلغتن���ا ونحن ف���ي �لو�قع ال ن���ز�ل عرًب���ا، ال ت���ز�ل �أ�شاليب 
�لخط���اب �لعربي �أكثرها ما ت���ز�ل قائمة، و�إن �ختلف �لتعبير بالمفرد�ت، لكن ال تز�ل 
م�شاع���ر و�أج���و�ء �لخطاب قائمة بين �لنا����ض، بل ربما حتى عند غي���ر �لعرب، �الإن�شان 
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كاإن�شان له �أ�شلوب في تخاطبه مع �أبناء جن�شه، قد يكون متقارًبا، قد يكون �شبه و�حد 
في مختلف �للغات و�إن �ختلفت �لمفرد�ت.

م���ع �أن���ه من �إيجابي���ة �للغة �لعربي���ة �أن �لمف���ردة �لو�حدة تدل على مع���اٍن متعددة 
ويك���ون �ل�شي���اق هو �ل���ذي يحدد �لمعن���ى، �ل�شي���اق وظروفه ظ���روف �لخطاب ظروف 
وو�ق���ع �الأج���و�ء �لمحيط���ة بالخط���اب ه���ي �لت���ي تح���دد حتًم���ا م���ا ه���و �لمق�ش���ود من 
�لمف���ردة، و�لنا����ض ف���ي و�ق���ع حياتهم يتعامل���ون على �أ�شا����ض �لقطع، ه���م ال يتعاملون 
م���ع م���ا ي�شمعونه على �أ�شا�ض �لظن، �أن داللته ظني���ة؛ الأن كل �لمفرد�ت �الآن حتى في 
و�ق���ع حياتن���ا عندم���ا ناأت���ي �إلى خطابنا مث���اًل، خطابن���ا لبع�شنا بع�ض ف���ي حياتنا في 
معامالتن���ا ف���ي م�شاكلنا ف���ي �أمورنا كلها يبني �لنا�ض فيها عل���ى �أن �لخطاب �لمدلول 
قطع���ي، حاالت نادرة �لتي يبن���ون فيها على �أنه ظني، حاالت نادرة و�إال فال�شخ�ض منا 
يتكلم وهو مطمئن باأن كالمه قد فهم ولن يختلفو� حول �لمعنى �لمر�د من كالمه، 
�أو �أن ه���ذ� �ل�شخ����ض يذه���ب �إلى �لبح���ث في قائمة معان���ي تلك �لمف���ردة ليقول فيما 
بع���د: �حتم���ال �أن �لمق�شود هذ� �لمعنى، و�حتمال �أن �لمق�شود هذ� �لمعنى، و�حتمال 

�أن �لمق�شود هذ� �لمعنى)1(. 
ويقول في �لدر�ض �لثالث �لمائدة:

تجد كلمة )ولّي( في �لقر�آن �لكريم ��شتخدمت ب�شكل كبير في مجال �لعالقة فيما 
بين �هلل وبين �الإن�شان وبين عباده بالذ�ت �لم�شلمين لتعبر عن �أن م�شاديقها متعددة، 
ولي�ش���ت معانيه���ا - كما يقول �لبع����ض - متعددة )مولى( تاأتي بمعنى كذ� وبمعنى كذ� 
وبمعن���ى ك���ذ�. كلمة )مولى( هي كلمة و��شعة م�شاديقه���ا متعددة: في ميد�ن �لهد�ية 
ه���و وليك يهديك، في ميد�ن �لمو�جهة هو وليك ي�ن�شرك ويوؤيدك. هكذ� �لمحافظ 
يعمل مع �لرئي�ض �ألي�ض كذلك؟ في ميد�ن �لمو�جهة �ت�شال م�شتمر )�ألووو يا فندم( 
ماذ� نعمل؟ كيف نتحرك؟ �ألي�ض كذلك؟ في ميد�ن �لثقافة في ميادين �أخرى، �ألي�ض 
على �ت�شال م�شتمر به، هو وليه ي�شتمد منه كذ�، ويتلقى منه كذ�، ويتحرك على وفق 
ما ير�شده �إليه، ولي�شت فقط على نحو ما نت�شور هكذ� كنظرة �ل�شخ�ض منا للعالقة 

بينه وبين �لرئي�ض، �لق�شية �الآن معروفة؟ 

)1)  كيف نهتدي بالقراآن لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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فله���ذ� نفه���م ك���م ه���ي قيِّمة كلم���ة: )ول���ّي( هو من يتول���ى مختل���ف �ل�ش���وؤون، �ل�شوؤون 
�لمتعلق���ة ب���ك في �إط���ار �لمهمة �لكب���رى �لمنوطة بك في مختلف مج���االت �لحياة و�أنت 
���ا  عليه  تتح���رك، ه���ي نف�شه���ا م���ا �أعط���اه �لر�شول )�شل���ى �هلل علي���ه وعلى �آل���ه و�شلم( عليًّ
�ل�ش���الم  ي���وم �لغدير عندما ق���ال: »فمن كنت مواله فهذا عليٌّ مــواله« فياأتي بعد من ال 
يفهم فيقول: لماذ� لم يقل: )خليفتي(؟ نفهم �ل�شلطة، نفهم �لعالقة على �أ�شيق نطاق، 
نفهمها �شيقة جد�ً، نفهمها من خالل ما فّهمنا �لخلفاء �لجبابرة و�ل�شالطين �لجبابرة 
منا فعاًل من د�خل كتب )ِعلم �لكالم( وكتب  عن �لعالقة بيننا وبينهم، ومن خالل ما ُفهِّ

)ِعلم �أ�شول �لفقه( تجعل عالقتي باهلل كعالقة �أّي و�حد منا ب�)علي عبد �هلل(.
�نحططن���ا ب�ش���كل رهيب، �أ�شعن���ا م�شوؤوليتنا، فلم نعد نعرف ما ه���ي �لعالقة بيننا 
وبين �هلل؛ فنرى كم هي مت�شعبة، ثم نرى كم هي و��شعة، ثم نرى كم �شوؤونها متعددة، 
�أو �أن �لر�ش���ول )�شل���ى �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شل���م( م���ا كان يفهم م���ا كان يعرف كلمة 
)خليفة( وكلمة )�شلطان( وكلمة )َمِلك( وما كان ي�شمع هذه وال يعرفها؟ هو يعرف، 
لكنه يريد �أن يقول: �أنت �أيها �الإن�شان خليفة لربك في هذه �الأر�ض، �أنت �أيها �لم�شلم، 
ا�ِص  ِرَجتمْ ِللنَّ خمْ ٍة اأُ مَّ َ اأُ �أنت �أيها �لعربي �لم�شلم َمُنوطٌة بك مهمة كبرى: {ُكنُتممْ َخريمْ
ُنَكِر}]آل عم�ران:110[ �ألي�ض �الأمر بالمعروف و�لنهي  َن َعِن المْ َهومْ ــُروِف َوَتنمْ َعمْ َتاأمُْمُروَن ِبالمْ
ع���ن �لمنك���ر �إط�اًر� و��شًعا جد�ً جد�ً؟ ي�شم���ل كل مجاالت �لحياة، ي�شمل كل �لمجاالت: 
ونح���ن نتج���ه �إلى �الإن�شان لنبنيه، كيف نربي���ه، كيف نثقفه، كيف نعلمه، كيف ن�شنعه، 
ُنَكِر  َن َعِن المْ َهــومْ ُروِف َوَتنمْ َعمْ وي�شم���ل كل مج���االت �لحي���اة، ونحن نبنيها {َتاأمُْمــُروَن ِبالمْ
}]آل عمران:110[ �إذ�ً �لم�شاألة لي�شت م�شاألة ت�شلط، بل م�شاألة هد�ية، �هلل  ِ َوُتوؤمِْمُنوَن ِباللَّ

ي�شف نف�شه بهذ�. 
�ألي����ض �هلل �شبحان���ه وتعالى وهو يهدينا وير�شدنا د�خ���ل كتابه �لكريم ي�شف نف�شه 
بالرحمة، �أم �أنه ي�شدر �إر�شاد�ته ب�شكل قو�نين ب�شكل مر�شوم ملكي، �أو قر�ر من رئا�شة 
�لجمهورية: )مادة �ثنين يعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر في �لجريدة �لر�شمية(؟ 
ِحيِم • حــم • َتنِزيُل  َمــِن الرَّ حمْ ِ الرَّ ــِم اللَّ �ألي����ض ي�ش���در هك����ذ�، �أم �أن���ه يق���ول: {ِب�سمْ
ِحيِم}]فصلت:2[  َمِن الرَّ حمْ َعِليِم}]غافر:1،2[ {َتنِزيٌل ِمــَن الرَّ َعِزيِز المْ ِ المْ ِكَتــاِب ِمَن اللَّ  المْ
ــاَلِم}  ــَواَنُه �ُســُبـَل ال�سَّ َبـــَع ِر�سمْ ُ َمــِن اتَّ ــِدي ِبــِه اللَّ ا�ِص}]البق�رة:185[ {َيهمْ {ُهــَدًى ِللنَّ

َمًة ِللمَْعاَلَِن}]األنبياء:107[؟  الَّ َرحمْ �َسلمَْناَك اإِ ]المائدة:16[ {َوَما اأَرمْ
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ر وهيمنة على  ما هذ�؟ منطق ماذ�؟ منطق ولي، ال ينظر �إليك نظرة ت�شلط وتجبُّ
�لنح���و �ل���ذي تفهمه �أنت من خالل عالقت���ك برئي�ض �أو بملك من زعماء �لدنيا، لي�ض 
َمٍة  عل���ى ه���ذ� �لنح���و. �ألي�ض �هلل هو من يعر�ض كي���ف يح�شن �إلينا؟ {َوَمــا ِبُكم ِمن ِنعمْ
ُكممْ ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة}]لقمان:20[ �ألي�ض هو من  ــَبَغ َعَليمْ }]النحل:53[ {َواأَ�سمْ ِ َفِمَن اللَّ
ُيَدللن���ا وي�شي���ر بنا على نحو معين؛ لننطلق ف���ي �ل�شير على �شر�طه �لم�شتقيم؟ وهو 
يلفن���ا برحم���ة وبرفق ولين، َهُلّم �إلى هنا �إلى �ل�ش���ر�ط �لم�شتقيم، تكاد - و�أنت تتاأمل 
- �أن تن�ش���ى �أن �هلل يتعام���ل مع���ك كملك على �لنحو �ل���ذي �أنت تفهم من خالل تعامل 

زعماء �لدنيا معك.
���ر �أم���رك، يهمه �أم���رك، يحر�ض علي���ك، يرحم���ك، يرفق بك،  )ول���ّي( يرع���اك، يدبِّ
ُ ُيِريُد ُظلمًْمــا ِللمَْعاَلَِن}]آل عم�ران:108[  ال يري���د �أن ت�ش���ل، ال يري���د �أن ت�شق���ى {َوَمــا اللَّ
وهكذ� كان ر�شوله )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( وهكذ� �لعالقة مع ر�شوله، وهكذ� 

�لعالقة مع علي بن �أبي طالب  عليه �ل�شالم .
�إذ�ً فَعل���يٌّ واليتن���ا ل����ه �أن ننظر �إلي���ه كولي �أمرنا، ما هو �أمرن���ا؟ مهامنا في �لحياة، 

مهامنا ونحن نربِّي �أنف�شنا ونر�شدها لن�زكيها،«)1( 

اأهمية والية االأمر التي قدمت في هذا اليوم
�أهمية والية �الأمر في �الإ�شالم �أنها ت�شكل �شمانة ال�شتقامة �لدين، وحيوية �لدين، 
ا، تكون �الأمة قائمة وحية، �الأمة مربوطة بهذ�  مت���ى م���ا كان �لدين قائًما، و�لدين حًيّ
�، لي�شت ق�شية ب�شيطة يمكن �لتهاون بها، �إذ� لم تكن  �لدين. �إًذ� فهي ق�شية هامة جًدّ
قائمة ت�شتغل �لكثير من ت�ش�ريعات �لدين ��شتغالاًل �شيًئا بما فيها �لم�شاجد، بما فيها 
�ل�ش���الة، بم���ا فيها مناب���ر �لم�شاجد، بما فيها �لحج، بما فيها �ل���زكاة، بما فيها منطق 
� ال�شتقامة �لدين.  � جًدّ �لقر�آن، تقديم �لقر�آن نف�شه، فهي ت�شكل �شمانة �شرورية جًدّ
والي���ة �الأم���ر ت�شكل �شمان���ة، �شمانة د�ئم���ة، ��شتقامة للدين، فت�شب���ح �ل�شالة لها 
فاعليتها، �لم�شاجد لها فاعليتها، منابرها لها فاعليتها، �لحج له فاعليته، �لزكاة لها 
فاعليته���ا، �لق���ر�آن له حيويته، وهك���ذ�، �إذ� ما هناك �شيء يموت �لدين، وتموت �الأمة.. 

)1)  المائدة الدر�ص الثالث لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي. 
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له���ذ� ن���رى �الأم���ة ميتة، �شبع���ة وخم�شين زعيًما، وملي���ار و�أكثر م���ن خم�شمائة مليون 
م�شلم كلهم ميتون.

حدي���ث �لوالي���ة، و�أحاديث �أخرى متو�ترة عن ر�ش���ول �هلل )�شلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه( ه���و �لكفيل بتح�شين هذه �الأمة حتى ال تقب���ل وال تخنع الأولئك �لذين يريدون 

�أن يفر�شو� عليها والية �أمرهم، وهم �ليهود �الأمريكيون و�ل�شهاينة.
َت ِر�َساَلَتُه} �إن لم تبلغ  َعلمْ َفَما َبلَّغمْ مْ َتفمْ ن لَّ ولذلك كانت لهجة �الآية و��شحة: {َواإِ
م���ا �أن���زل �إليك م���ن ربك فكاأنك لم تعمل �شيًئ���ا، فكاأنك لم تبلغ �شيًئ���ا، �ألي�ض هذ� يدل 

�؟. على �أنها ق�شية هامة جًدّ
معن���اه �أن م���ا بلغت���ه يفرغ م���ن معناه فكاأن���ه ال معنى له، ه���ذ� يعن���ي: �أن والية �أمر 
�الأم���ة � عل���ى �أ�شا�ض �لق���ر�آن �لكريم � ت�شكل �شمانة �أ�شا�شية لم�شي���رة �لدين، و��شتقامة 

�لدين، ��شتقامة �لدين، و��شتقامة �لحياة كلها.

 اإيماننا بوالية اهلل هو من�سجم مع عدل اهلل  وحكمته 
ورحمته 

�إيماننا بوالية �هلل هو من�شجم مع عدل �هلل وحكمته ورحمته ولذلك يوؤكد �ل�شيد 
ح�شين )ر�شو�ن �هلل عليه( في )�أمر �لوالية(:

ُمون �هلل في حكمته،   باأن من ال يعلنون ما �أعلنه �لر�شول في هذ� �ليوم هم من َي�شِ
وفي عدله، وفي رحمته، هم من ي�شيفون �لنق�ض �إلى �هلل.

كي���ف يجوز عل���ى �هلل �شبحانه وتعالى، �لذي �شمى نف�ش���ه بالحكيم، �لعليم، �لعدل، 
�ل���ذي �شم���ى نف�ش���ه بالرحمن �لرحي���م، �أن ياأتي لينظ���م �شوؤون كل �أ�ش���رة، لينظم حتى 

�لمو�ريث، ثم ال ينظم �شاأن �الأمة، ويترك �الأمة دون �أن ينظم �أمرها!.
ه���ل يج���وز عل���ى �هلل؟ هذ� ال يجوز عل���ى �هلل، لكن �الآخرين ج���وزوه على �هلل، ولما 
جوزو� على �هلل �أن يكون �أهمل �شاأن �الأمة ر�أينا ع�شر�ت �لخلفاء، و�لروؤ�شاء، و�لزعماء 
�لذين هم بعيدون عن �الإ�شالم يتقافزون على حكم �لم�شلمين، وعلى �أكتاف �لم�شلمين 

جياًل بعد جيل.
ه���ل يج���وز على �هلل �أن يهمل �أم���ر �الأمة؛ ليف�شح �لمجال الأولئك �لذين ال يدينون 
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بدينه، وال يخ�شونه، وال يخ�شون �ليوم �الآخر، هل يجوز على �هلل �أن يترك �شاأن �الأمة؟ 
ال يجوز.

ويقول في حديث �لوالية:
ولذل���ك نحن نقول ونعتق���د: �إن �الإ�شالم دين ودولة، ومن �هلل جاء �الإ�شالم هكذ�: 
نظ���ام �شام���ل للحياة كلها، ال يمكن �أن يغفل جانًب���ا من جو�نبها، وال �أن يف�شح وال قيد 

�أنملة لل�شالين و�لم�شلين، و�لظالمين، �أن يتحكمو� على رقاب �الأمة.
�إنه دين �هلل �لحكيم، �لذي نزله �لحكيم، على ر�شوله �لحكيم، دين عظيم، من �إله 
عظي���م، ن���زل على ر�شول عظيم؛ لين�شاأ �أمة عظيمة، ال مجال فيها لهوؤالء �ل�شعاف، ال 

مجال فيها لهوؤالء �الأقز�م، �لذين وجدناهم �أقز�ًما �أمام �ليهود.
�ألي����ض خزًيا علينا نح���ن �لم�شلمين �أن نرى زعماءنا، وهم �أكثر من خم�شين زعيًما 
كله���م يقف���ون ر�كعين مطاأطئين روؤو�شهم �أمام �ليهود؟ هل هذ� هو �الإ�شالم؟ ال يجوز 
�أن يك���ون ه���ذ� م���ن �الإ�ش���الم، وال عالق���ة له���ذ� �لموق���ف باالإ�ش���الم، وال �شرعي���ة لهذه 

�لنوعية �أبًد� في �الإ�شالم.)1(

اإيماننا بمبداأ الوالية هو اإيمان بكمال الدين و�سموليته
 �إن �إيمانن���ا بوالي���ة �هلل، �إيمانن���ا بمب���د�أ �لوالي���ة كما قدمه �هلل في �لق���ر�آن �لكريم، 
وكم���ا �أعلن���ه �لر�شول في مثل هذ� �ليوم على �لم�شلمين، �إيماننا بهذ� هو �إيمان بكمال 
�لدي���ن، �إيم���ان منا باأن دين �هلل كامل، �أن �الإ�شالم دي���ن ودولة، �أن �الإ�شالم نظام كامل 
ُكممْ  ــُت َعَليمْ ممْ َ َملمُْت َلُكــممْ ِديَنُكممْ َواأَتمْ َم اأَكمْ َيــومْ للحي���اة، �الإ�ش���الم �ل���ذي ق���ال �هلل عنه: {المْ
ــاَلَم}]المائدة:3[. هذ� �الإ�شالم هو كامل، من كماله �أن ي�شمل  ــيُت َلُكُم االإِ�سمْ َمِتي َوَر�سِ ِنعمْ
كل جو�نب �لحياة بالن�شبة لالإن�شان �شو�ًء �ل�شوؤون �ل�شيا�شية، �أو �ل�شوؤون �الجتماعية، 
�ل�ش���وؤون �القت�شادي���ة، كل �شوؤون �الإن�شان؛ الأن هذ� �لدين بحقيقته بجوهره هو نظام 

ي�شير عليه �الإن�شان، نظام لحياة �الإن�شان، و�شمل كل جو�نب حياة �الإن�شان.
فنح���ن - �أيه���ا �الإخ���وة - �إيماننا بثقافة �لوالي���ة، و�إيماننا بمب���د�أ �لوالية هو �إيمان 
بكم���ال �لدي���ن، و�أن �لدين لي�ض بناق�ض، من يجعلون �أم���ر �لدولة في �الإ�شالم ق�شية 

)1)  حديث الولية لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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غائب���ة ل���م يحدد فيها �الإ�شالم منهًجا ولم ترتبط باهلل هم ي�شيفون �لنق�ض �إلى �هلل، 
�، يترتب عليه �شياع �شوؤون �لنا�ض، ويترتب  ا خطيًر� جًدّ يجعلون في دينه ثلمة ونق�شً

عليه �أاّل يقوم �لدين)1(. 
ثم �إنه ال يمكن �أبًد� �أن نقول باأن �الإ�شالم دين �شامل ونظام �شامل للحياة �إذ� ن�شبنا 
�إلي���ه �أن���ه لم ينظ���م م�شاألة �لدولة، لم ينظ���م م�شاألة �لخالفة، لم ينظ���م م�شاألة قيادة 

�الأمة، ال يمكن �أن نقول �إنه نظام �شامل للحياة �إطالًقا.

االإيمان بمبداأ الوالية ق�سية يرتبط بها الن�سر
م���ن جعل���و� �لم�شاألة �أم���ًر� موكواًل �إل���ى �لنا�ض، �إل���ى �ختيارهم �إل���ى مز�جاتهم �إلى 
�أهو�ئهم، كيف كانت �لنتيجة؟ �بتعاًد� عن �هلل، وبالتالي �بتعاًد� عن �لن�شر، �بتعاًد� عن 

�لغلبة، ف�شببو� نكبات كبيرة لالأمة.
�لتول���ي هلل �ل���ذي ه���و قائٌم عل���ى �أ�شا�ض �إيم���ان، وثق���ة، وم�شوؤولية، وجه���اد، وعمل، 

وطاعة، وت�شديق، وثقًة قويًة باهلل �شبحانه وتعالى.
�لتول���ي للر�ش���ول �قت���د�ًء ب���ه، تم�ش���ًكا به، �شي���ًر� عل���ى هديه، تم�ش���ًكا بنهج���ه، تولًيّا 
لالإمام علي - عليه �ل�شالم - كرمٍز لالأمة بعد نبيها، ووليٍّ لها من عند �هلل بعد نبيها 
- �شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه - هذ� هو ما يفي���د �الأمة وي�شمن لها م���ن �هلل �لن�شر 
و�لتاأيي���د و�لع���زة وفق هذ� �لوعد �الإلهي �لذي ال يتخلف �أبًد� الأن �هلل ال يخلف وعده، 
َنهّ  َ َوَر�ُسوَلُه َواَلهِّذيَن اآََمُنوا َفاإِ وال يبدل قوله وهو جل �شاأنه هكذ� قال {َوَمنمْ َيَتَوَلهّ الَلهّ

َغاِلُبوَن}.  ِ ُهُم المْ َب الَلهّ ِحزمْ

والية االإمام علي تح�سن االأمة من تولي اليهود والن�سارى
يقول �ل�شيد ح�شين - ر�شو�ن �هلل عليه - في )�شورة �لمائدة �لدر�ض �الأول(:

َهــا الَِّذيــَن اآَمُنوامْ اَل  »عندم���ا تالح���ظ �الآي���ات م���ن �أولها م���ن قول���ه تعالى:{َيا اأَيُّ
نَُّه  نُكممْ َفاإِ �ٍص َوَمن َيَتَولَُّهــم مِّ ِلَياء َبعمْ ــُهممْ اأَومْ �سُ ِلَياء َبعمْ ومْ ــاَرى اأَ �سَ َيُهوَد َوالنَّ ِخــُذوامْ المْ َتتَّ
ُكُم الُل َوَر�ُسوُلُه  ا َوِليُّ َ اِلَِن} �إلى قوله تعالى: {اإِنَّ َم الظَّ َقومْ ِدي المْ ُهممْ اإِنَّ الَل اَل َيهمْ ِمنمْ

)1)  خطاب يوم الولية 9)14هـ لل�شيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن}]المائدة:51 � 55[  ــاَلَة َوُيوؤمُْتوَن الــزَّ َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
الح���ظ �لرب���ط �لمهم، �لربط �ل�شديد بين ق�شية والية �الإمام علي  عليه �ل�شالم  في 
مقام، وبين �لتاأهيل لالأمة في مو�جهة �ليهود و�لن�شارى، مو�جهة �ليهود و�لن�شارى 
ف���ي مي���د�ن �لمو�جه���ة، وتح�شين �لقلوب �أي�ش���اً من �أن ي�شيبها مر����ضٌ فت�شبح ممن 
ى الَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهم  تتولى �ليهود و�لن�شارى، �أو ترتد بعد �إيمانها، فقال هناك: {َفَتَ

}]المائدة:52[.  َر�ٌص ُي�َساِرُعوَن ِفيِهممْ مَّ
�إذ�ً فوالي���ة �هلل ور�شول���ه و�الإم���ام علي ب���ن �أبي طالب هي فعاًل عندم���ا تمالأ �لقلب 
���ن �لقل���ب م���ن �أن ينف���ذ �إلي���ه �أي ذرة م���ن والٍء لليه���ود  �شتمل���وؤه �إيمان���اً و�عي���اً، �شُتح�شِّ
���ن �الإن�ش���ان نف�شه م���ن يحمل هذ�  و�لن�ش���ارى �أو الأولي���اء �ليه���ود و�لن�ش���ارى، �شُتح�شِّ
�لقل���ب م���ن �أن ي�شب���ح مرت���د�ً ع���ن دين���ه، �شتح�شن���ه �أي�شاً م���ن �أن ي�شبح طائع���اً الأهل 
�لكت���اب، لفري���ق م���ن �أهل �لكتاب كما ف���ي �الآية �الأخرى في �ش���ورة )�آل عمر�ن( فيرتد 

بعد �إيمانه كافر�ً. 
�إذ�ً ه���ي مهم���ة جد�ً، مهمة جد�ً في �لمقامين: في مقام �لحفاظ على نف�شي بعيد�ً 
ع���ن ه���ذه �لخط���ورة �لعظيم���ة، وفي مق���ام تاأهيل نف�ش���ي ل�شرب م�ش���در ذلك �لخطر 

�لعظيم.

 تولي االإمام علي مفتاح الهداية بالقراآن
نح���ن �شيع���ة عل���ي )عليه �ل�شالم( هل وجدن���ا �أنف�شنا في يوم م���ن �الأيام محرجين 
�أم���ام �آي���ة قر�آنية؟ �أو وجدنا �أنف�شنا محرجي���ن �أمام حديث قاله �لر�شول )�شلو�ت �هلل 
عليه وعلى �آله(؟ ال، لماذ�؟ الأننا تولينا من هو من�شجم مع �لقر�آن، قال عنه �لر�شول 

)�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(: »علي مع القراآن والقراآن مع علي«.
عندم���ا تتول���ى علي���اً فاإن تول���ي علياً هو مفت���اح الأب���و�ب �لهد�ية بالق���ر�آن، و�شتجد 
نف�ش���ك ال ت�شط���دم م���ع �آي���ة قر�آني���ة، لك���ن �الآخري���ن هم م���ن يتقاف���زون عل���ى �الآيات 
�لقر�آني���ة! ه���ذه، ال؛ الأنها تم����ض بمقام فالن! هذه �الآية و�إن كان���ت فيها لهجة قا�شية 
ي�شمونه���ا عتاب���اً رقيق���اً، وعتابا لطيفاً؛ الأنها تم�ض بمقام ف���الن، ومقام فالن، �أو مقام 

�ل�شحابة �الأجالء! وهكذ�.
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م���ا �أ�ش���و�أ �الإن�ش���ان عندم���ا يعتق���د با�شم �الإ�ش���الم عقي���دة تجعله غي���ر من�شجم مع 
�لق���ر�آن، تجعل���ه مرتاباً في نف�شه �أمام �لقر�آن، و�لق���ر�آن هو �لذي يقول �هلل عنه: {اَل 

َب ِفيِه}]البقرة2[ فاأي عقيدة تن�شجم معه هي �لعقيدة �لتي ال ريب فيها)1(.  َريمْ

التولي لالإمام علي هو بوابة التولي هلل ولر�سوله
فاالإم���ام علي)علي���ه �ل�شالم( ه���و حامل �لقيم �الإيمانية �لت���ي توؤهله لقيادة �الأمة، 
و�أن يك���ون ه���و حلقة �لو�شل �الأمينة و�لوثيق���ة و�لتامة لالأمة بنبيها )�شلى �هلل عليه 

وعلى �آله و�شلم(.
���ب �لطرق وتع���دد �ل�شبل  فاالأم���ة �ختلف���ت بع���د نبيه���ا �أ�ش���د �الختالف، و�أم���ام ت�شعُّ
و�ختالف �لم�شالك؛ فاإن �المتد�د �الأ�شيل و�لنقي و�لتام للنهج �لمحمدي و�لمو�شل 
�إلي���ه ه���و علي)عليه �ل�شالم( كما قال ر�شول �هلل)�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آله(: »علٌيهّ 
مــع القــراآن والقراآن مع علي« وكم���ا قال)�شلى �هلل عليه وعلى �آل���ه(: »علٌيهّ مع الحق 
والحــق مــع علــي« وكم���ا قال)�شلى �هلل علي���ه وعلى �آل���ه(: »يا عمار اإذا �ســلك النا�ص 

وادًيا و�سلك علٌيهّ وادًيا فا�سلك وادي علي«.
ونحن في هذه �لم�شيرة نحن ننطلق هذ� �لمنطلق، ن�شلك و�دي علي �لذي يو�شلنا 
ويربطن���ا بالنه���ج �لمحم���دي �إلى �ل�شر�ط �لم�شتقيم، وذلك م���ا نطمئن �إليه ونثق به 

ونحن منه على يقين.
ــك اإال  ويقول)�شل���ى �هلل علي���ه و�آل���ه و�شل���م(: »يــا علي ال ُيحبــك اإال موؤمن، وال ُيبغ�سُ
منافــق« ف���ي ه���ذ� �لم�ش���ار �الإيماني وه���ذ� �لم�شلك �ل���ذي هو م�شل���ٌك موؤك���د ينطلق فيه 
�الإن�ش���ان عل���ى بّين���ٍة وب�شيرٍة وه���دًى بكل وثوق؛ لي�ش���ل بك فعال �إل���ى �لمنهج �لمحمدي 

�الأ�شيل.
و�الإم���ام علي)علي���ه �ل�ش���الم( ه���و �الأكم���ل و�الأرق���ى بكم���ال �إيمان���ه وقيم���ه لقيادة 
�الأم���ة حاذًي���ا به���ا ح���ذو نبيها، ولدي���ه �لموؤهالت �لالزم���ة، �إيمان عظيم ب���اهلل؛ ولهذ� 
ُكُم  ــا َوِليُّ َ قدمت���ه �الآي���ة �لمبارك���ة باأول �شفة م���ن �شفاته وه���ي �ل�شفة �الإيمانية {اإِنَّ
} �إيمان عظيم ب���اهلل على �أرقى درج���ات �الإيمان، يوؤهله  الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيــَن اآَمُنــوامْ

)1)  خطاب اأمر الولية لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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الأن يك���ون ف���ي م�شت���وى �لم�شوؤولي���ة �لكبيرة و�لعظيم���ة، رحمٌة عظيم���ة باالأمة، لي�ض 
متجب���ًر� وال طاغًي���ا وال ُمتع�ّشًف���ا وال ظالًم���ا، رحمة عظيمة باالأم���ة، و��شتيعاب عظيم 
لهدى �هلل ولمنهج �هلل، وعلم كبير به؛ فهو �الأذن �لو�عية، وهو باب مدينة علم ر�شول 

�هلل )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله(.
فتولين���ا لالإم���ام علي)علي���ه �ل�ش���الم( يمث���ل حلق���ة و�شل و�مت���د�ًد� لوالي���ة �لنبي 
و�متد�ًد� لم�شروعه �لعظيم، ومج�شًد� لقيم �الإ�شالم و�رتباط �الأمة به �رتباط بم�شار 
�لهد�ية �لذي يو�شلك �إلى �لر�شول ومن �لر�شول �إلى �هلل، وتاأثر �الأمة به له مردوده 
�لتربوي �لعظيم في عزمها وفي همتها وفي ��شت�شعارها للم�شوؤولية، وفي تفانيها في 

�شبيل �هلل، وفي مو�جهتها للتحديات، وفي �شائر �الأمور �لتربوية.
ثم هو �لنموذج �الأرقى و�الأ�شمى و�الأكمل �لذي يجب �أن تتطلع �الأمة �إليه لمعرفة 
�لمعايي���ر و�لموؤه���الت لقيادته���ا �لت���ي يمك���ن �أن تقوده���ا ف���ي م�ش���ار �لوالي���ة �الإلهية، 
فوالي���ة �أم���ر �الأم���ة وموقع قيادة �الأم���ة هو من �الأ�شا�شي���ات في �إطار �لوالي���ة �الإلهية 
�لت���ي تحق���ق لالأم���ة �رتباطها به���ا وفوزها بمكا�شبه���ا، هذ� هو مبدوؤُنا، ه���ذ� هو فهمنا 

لتلك �لن�شو�ض من كتاب �هلل ومن بالغ �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله()1(. 

لن ترفع االأمة راأ�سها حتى ترفع يد ر�سول اهلل ويد علي
ه���ل تعتق���د �أن �لتولي ق�شية �شهلة؟ �لقر�آن �لكريم خاطب �ليهود �لذين كانو� في 
زمن �لر�شول )�شلى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( وهم من لم يقتلو� �الأنبياء �ل�شابقين، 
ه���م �أنف�شه���م �لموجودون ل���م يعي�شو� فت���ر�ت طويلة حتى يكونو� ه���م ممن �شارك في 
قت���ل �الأنبي���اء �ل�شابقين، خاطبه���م �لقر�آن على �أنه���م يقتلون �الأنبي���اء بغير حق {ُقلمْ 
ِمِنَن}]البق�رة:91[ �ألم يخاطبهم هكذ�؟  ــُل اإِن ُكنُتم ُموؤمْ ِ ِمن َقبمْ ُتُلــوَن اأَنِبَياَء اللَّ َفِلــَم َتقمْ
لم���اذ� �أ�شب���ح هوؤالء �لذين عا�شو� في زمن �لر�شول )�شل���ى �هلل عليه وعلى �آله و�شلم( 
ُيخاَطبون باأنهم قتلو� �الأنبياء؟ وكم بين ذلك �ليهودي �لذي في زمن �لر�شول )�شلى 
�هلل عليه وعلى �آله و�شلم( في زمن تنزل �لقر�آن، وبين �أولئك �ليهود �ل�شابقين �لذين 
قتلو� �الأنبياء قبل مئات �ل�شنين؟ �ألي�ض �لفارق مئات �ل�شنين؟ ما �لذي جعله ُيخاَطب 

)1)  خطاب يوم الغدير 1434هـ لل�شيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. 
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باأن���ه َقت���ل قتل؟ الأنه توّلى �أولئك وعّدهم �ل�شلف �ل�شالح له، فتوالهم. فاأ�شبح حكمه 
حكمهم؛ فقيل له: �أنت قاتل.

وهك���ذ� �لذي���ن يهتفون �الآن باأنهم يتولون �ل�شل���ف �ل�شالح ممن قتل علياً وفاطمة 
و�لح�ش���ن و�لح�شي���ن )عليهم �ل�ش���الم( فاطمة نف�شها ُقتل���ت َكَمد�ً، ُقتل���ت َكَمد�ً وقهر�ً 
ين ُيْع�َشُف به من �أول يوم بعد وف���اة و�لدها ر�شول �هلل )�شلى �هلل  وه���ي ت���رى ه���ذ� �لدِّ
علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شلم( لم َتْبِك على )َفَدك( فدك ق�شية توؤلمه���ا لكن لم َتْبِك عليها، 

ولم تمت َكَمد�ً على فدك، �إنما ماتت َكَمد�ً على هذه �الأمة. 
 �إلى �أن يقول:

ر�ش���ول �هلل )�شل���ى �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شل���م( ف���ي كل حركة م���ن حركاته يعطي 
موؤ�ش���ر هد�ي���ة لالأمة، عندما يرفع يده ويد علي ماذ� يعن���ي؟ رفعة �الأمة. فوق �أقتاب 
�الإب���ل، �أل���م ُتْجَم���ْع ل���ه �أقت���اُب �الإبل؟ �أنتم يا رع���اة �الإبل يمك���ن �أن تكونو� �أرف���ع �أمة �إذ� 
رفعت���م هاتي���ن �ليدي���ن، �أل���م يك���ن �لعرب هم رع���اة �الإبل، ه���م رجال �ل�شح���ر�ء؟ وكان 
�الجتماع للغدير في �ل�شحر�ء، وِمن فوق �أقتاب �الإبل ُترفع َيُد ر�شول �هلل )�شلى �هلل 
عليه وعلى �آله و�شلم( وَيُد عليٍّ  عليه �ل�شالم  وكاأنه يقول: �أنتم يا �أبنا �ل�شحر�ء، ويا 
رع���اة �الإب���ل، يمكن �إذ� رفعت���م هاتين �ليدي���ن �أن ُتْرَفُعو�، وتكونو� �أنتم َم���ن يرفُع لو�َء 
�هلل، وكلم���ة �هلل ف���ي �الأر�ض، وَم���ن تكون لكم �ل�شيادة على �الأم���م. لكنهم َتَخلَّْو� عنها؛ 
فاأ�شبح���و� وال حت���ى رعاة �إبل، �أ�شبحو� حتى ال يحمل���ون ذلك �الإباء �لذي كان يحمله 
�لب���دوي �ل���ذي يرعى �الإبل، لم يعودو� يحملون تلك �ل�شهامة، وتلك �لنفو�ض �لرفيعة 
�لت���ي كان يحمله���ا �لب���دوي �ل���ذي كان يرعى �الإبل، ف���كان ياأبى �أن يخ�ش���ع لك�شرى �أو 
لقي�شر، وكان ياأبى �أن ُيظلم �أب�شط �لظلم. هبطو� هبطو� حتى �أ�شبحو� َمن ُي�َشفقون 

للظالم، َمن ُيوؤيِّدون �لظالم، َمن ُيَعنفون َمن يرفُع ر�أ�َشه باإباٍء و�شرف.!)1(

لماذا نقيم منا�سبة يوم الوالية؟
منا�شب���ة ي���وم �لوالية وحديث �لوالية �لذي نقيمه كل عام ه���ي منا�شبة لها عمقها 
�لتاريخ���ي و�لثقاف���ي بال�ش���كل �ل���ذي يجعلها �أهم منا�شب���ة في حياة �الأم���ة �الإ�شالمية 

)1)  اآيات من �شورة اآل عمران - الدر�ص الرابع لل�شيد ح�شين.
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وهي �لق�شية �لتي تحتاجها �الأمة في كل زمان ومكان وتمثل �لحل و�لمخرج لها في 
كل �لع�شور و�الآلية �لتي على �أ�شا�شها يبنى و�قع �الأمة �الإ�شالمية بناء قر�آنًيّا يجعلها 
�أم���ة عظيم���ة ق���ادرة عل���ى �أد�ء م�شوؤوليته���ا �لتي كلفت به���ا وجاهزة لمو�جه���ة �أعد�ئها 
ب���كل �أنو�عه���م و�أ�شنافه���م بعيدة عن ظل���م �لظالمي���ن وهيمنة �لم�شتكبري���ن وطغيان 

�لمت�شلطين. 
يقول �ل�شيد ح�شين -ر�شو�ن �هلل عليه-:

»�إن جه���ل �الأم���ة في ما�شيه���ا بوالية �الأمر، و�أهمية والية �الأم���ر هو �لذي جعلها 
�شحي���ة ل�شالطين �لج���ور، و�إن �لجهل �لذي �متد من ذلك �لزمن، وفي هذ� �لحا�شر 
ه���و نف�ش���ه �ل���ذي �شيجعله���ا �شحية الأن يمل���ك تعيين والي���ة �أمرها وتثقيفه���ا بمعاني 
والي���ة �الأم���ر فيه���ا، وتعيي���ن من َيِل���ي �أمرها، ه���م �ليه���ود �ل�شهاينة م���ن �الأمريكيين 

و�الإ�شر�ئيليين.
�إن �الأم���ة �أح���وج ما تكون �إلى ثقافة �شحيحة بكل م���ا تعنيه �لكلمة، ثقافة )حديث 
�لغدي���ر(  ثقاف���ة )حدي���ث �لوالي���ة( »اأيها النا�ــص اإن الل موالي واأنا مولــى الموؤمنين 
اأولــى بهم من اأنف�ســهم فمن كنت مواله فهذا علي مواله، اللهــم واِل من وااله، وعاِد من 
عاداه، وان�سر من ن�سره، واخذل من خذله«. �إن هذ� �لحديث مع تلك �الآية �لقر�آنية 
م �إليها لتكون قابلة الأن  تعطي ثقافة كاملة لهذه �الأمة تح�شنها من �لثقافة �لتي ُتَقدَّ

ُتفر�ض عليها والية �أْمٍر يهودية«.)1(

الر�سول اأول من �سن االحتفال بالغدير
يقول �ل�شيد عبد �لملك حفظه �هلل:

���ا و�أعلن  »هك���ذ� عم���ل �لر�ش���ول فنح���ن نعمل كعمل���ه، رت���ب للغدير �حتف���ااًل خا�شًّ
ا، هو �أول من �ش���ن لنا �الحتفال  �لوالي���ة ف���ي حفل خا�ض، نح���ن نحيي �لذك���رى �شنوًيّ
بالغدي���ر �ش���و�ء تف�ش���ر كيفما تف�شر، نح���ن �الآن عندما نتحدث عن �لغدي���ر نقول باأنه 
نف�ش���ه يك�ش���ف لنا ك�شيعة، يك�شف لنا باأن �لم�شاألة بالغ���ة �الأهمية و�أنها كما قال �الإمام 
�له���ادي )علي���ه �ل�شالم( والية �الإمام علي فر�ض على كل م�شلم، فر�ض على كل م�شلم 

)1)  حديث الولية لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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وقال هذ� �لقول كل علماء �آل �لر�شول )�للهم �شل عليه وعلى �آله( هذ� �لقول هو قول 
كل �لعلماء من �آل �لر�شول �أن والية �الإمام علي فر�ض على كل م�شلم.

ول���و �أن �الأم���ة ع���ادت �إلى مثل هذ� �ليوم وم���ا قّدم فيه �لر�ش���ول )�شلو�ت �هلل عليه 
وعلى �آله( من بالغ مبين ومن �أ�ش�ٍض مهمٍة في والية �أمر �الأمة لما ظلمت ولما تمكن 
�لمف�ش���دون و�لطامع���ون و�لظلم���ة و�لم�شتكبرون م���ن �لهيمنة عليه���ا و�إذاللها، ولكن 
ته���اون �الأم���ة بب���الغ �لر�شول في هذ� �لي���وم و�لحلول �لت���ي قدمها جعله���ا �أمة تعي�ض 
حال���ة رهيب���ة من �لظل���م و�ال�شتبد�د وبال�شكل �ل���ذي لم يح�شل الأي �أم���ة �أخرى حتى 
ظه���رت ف���ي �الأخير �أمة عاجزة ع���ن �أد�ء دورها في هد�ية �لب�شري���ة مفارقة لخيريتها 
�لت���ي توؤهله���ا لتكون �أم���ة جديرة بن�شر �لمعروف في كل بقعة م���ن بقاع �لعالم وقادرة 

على �إز�لة �لمنكر من هذ� �لوجود.
 فاجتماعن���ا ف���ي ه���ذ� �لي���وم و�إحياوؤنا له���ذه �لمنا�شبة ه���و تج�شيد و�قت���د�ء و�تباع 
الجتم���اع تاريخي قبل �ألف و�أربعمائ���ة عام، �جتماع في ح�شرة �لر�شول �الأكرم محمد 
)�شل���ى �هلل علي���ه وعل���ى �آله و�شلم( نعمل م���ن خالل �جتماعاتنا ه���ذه �أن يبقى �شدى 
�شوت ر�شول �هلل ويبقى بالغه قائًما عبر �الأجيال، يبقى ذلك �لبالغ �لذي �أد�ه ر�شول 
�هلل )�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( من فوق �أقتاب �الإبل و�لموؤمنون ي�شمعونه في حالة 
كه���ذه، تح���ت ح���ر�رة �ل�شم����ض في غدير خ���م، في تلك �لبقع���ة �لتي ُق���دم فيها بالغ له 
�أهميت���ه �لكبي���رة ف���ي �الإ�ش���الم، حت���ى �إن �هلل قال للر�ش���ول )�شلى �هلل علي���ه وعلى �آله 

َت ِر�َساَلَتُه}]المائدة:67[. َعلمْ َفَما َبلَّغمْ َك َواإِن لمْ َتفمْ بِّ َك ِمن رَّ و�شلم(: {َبلِّغمْ َما اأُنِزَل اإَِليمْ
فاجتماعن���ا وحر�شن���ا عل���ى �أن يبق���ى �شوت �لر�ش���ول وبالغه وكلمات���ه �لنيرة �لتي 
ا ف���ي �لدين يترتب عليه  ا وقاعدة هام���ة و�أ�شا�ًشا هاًمّ حمل���ت �إل���ى �أمته م�شموًن���ا مه�ًمّ

م�شير هذه �الأمة، وهو مو�شوع �لوالية«.
ويقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه في خطاب)�أمر �لوالية(منتقًد� من يخفون 

عن �لم�شلمين مثل هذ� �لحدث: 
»فنح���ن عندم���ا نحيي ه���ذه �لذكرى؛ الأن هناك - وكما قلن���ا �أكثر من مرة - وكل 
م���ن ير�ق���ب �الأح���د�ث منك���م، وكل م���ن ير�ق���ب ما يعمل���ه حتى م���ن ي�شم���ون �أنف�شهم 
دع���اة لالإ�ش���الم، هل يتحدثون عن ه���ذه �لحادثة؟ ما �أكثر �لجامع���ات �الإ�شالمية! ما 
�أكث���ر �لمر�كز �الإ�شالمي���ة! ما �أكثر �لدعاة بذقونهم �لطويل���ة، وثيابهم �لق�شيرة! ما 
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�أكث���ر م���ن يتحدثون با�شم �الإ�شالم، وخدمة �ل�شن���ة!. هل �شمعتموهم مرة من �لمر�ت 
يتحدثون عن يوم �لغدير؟! ال.

�إن ي���وم �لغدي���ر ه���م ي�شه���دون باأن���ه حادث���ة ال �ش���ك فيها، ق�شي���ة متو�ت���رة، ق�شية 
م�شلَّمة، ال �أحد ي�شك من �لم�شلمين باأنها حدثت، وفي �أن �لر�شول )�شلو�ت �هلل عليه 
وعل���ى �آل���ه( ق���ال ف���ي ذلك �لي���وم على م���ر�أى وم�شمع م���ن �لحجاج �لذي���ن حجو� معه 
ف���ي تل���ك �ل�شنة: »من كنت مواله فهذا علي مــواله اللهم واِل من وااله وعاد من عاداه 

وان�سر من ن�سره واخذل من خذله«.
دع���اة �شن���ة ر�ش���ول �هلل! �ألي�ض ه���ذ� من �ل�شن���ة؟ من يت�شدق���ون د�ئًما باأنه���م �أن�شار 
ان، يرتبط بهم���ا م�شير �الأمة،  لل�شن���ة، ودع���اة لل�شنة، نقول لهم: هن���اك حديثان مهمَّ
م�شتقبل �الأمة، ال تتحدثون عنهما، وهما من �الأحاديث، �ل�شحيحة، �لمتو�ترة، �لتي 
ال �ش���ك فيها، ف���ي مر�جعكم �لحديثي���ة، ال تتحدثون عنهما! ونح���ن نر�كم تتحدثون 

عن �أحاديث �شعيفة وباطلة، تتحدثون عنها كثيًر�.
هل هذ� هو �أ�شلوب من ي�شمون �أنف�شهم �أهل �ل�شنة؟ �أو �أن�شاًر� لل�شنة؟ ال، �إن �أن�شار 
�ل�شن���ة ه���م من ين�ش���رون ر�شول �هلل )�شل���و�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه(، ويقفون مو�قفه، 
ويعمل���ون عل���ى �أن يمتد بالغه في �الأمة جياًل بعد جيل، كما نحن في هذ� �ليوم باإذن 

�هلل وبم�شيئة �هلل نقول �إننا نبلغ عن ر�شول �هلل - �شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله-«.
ويقول �ل�شيد عبد �لملك حفظه �هلل:

»�إن ثقاف���ة �لغدي���ر مثلم���ا نحتاج �إليها في ه���ذ� �لع�شر في مو�جه���ة ثقافة والية 
�ليه���ود و�لن�ش���ارى وهيمنته���م وت�شلطه���م وطغيانهم نحت���اج �إليها في ه���ذه �لمرحلة 
م���ن تاري���خ �أمتن���ا في مو�ش���وع ذي �أهمية ق�ش���وى، �إن �أمتن���ا - �أيها �الإخ���وة �لموؤمنون 
- تعي����ض ف���ي ه���ذ� �لع�ش���ر ف���ي ح���ال هزيم���ة و�نك�ش���ار و�شق���وط، فكثي���ر م���ن �أقطارنا 
�الإ�شالمية �شقطت تحت هيمنة �ليهود و�لن�شارى، و�أمتنا تالقي من �الإذالل و�لقهر 
و�لقت���ل و�ال�شطهاد و�حتالل �الأر�ض ونهب �لثروة و�نتهاك �لعر�ض، ودو�ض �لكر�مة، 

و�لهيمنة على كل �شوؤونها على م�شتوى لم ي�شبق له مثيل.
�إًذ� �أمتن���ا تحت���اج �إلى م�شروع �نت�شار، �أمتنا بحاجة �إلى �أن تعرف ما �لذي يخرجها 
من حالة �لذل �إلى حالة �لعز؟ ما �لذي يخرجها من حالة �لهزيمة �إلى حالة �لن�شر؟ 
م���ا �ل���ذي يخرجها من حال���ة �ل�شتات و�لفرقة و�ل�شقاء �إلى حال���ة �لوحدة و�الجتماع، 
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�إلى حالة �لعزة و�لقوة؟ هذ� �شيء تحتاج �إليه �أمتنا، لكن �لطريق و��شح، وبالغ ر�شول 
�هلل )�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم( بيِّن، و�آيات �هلل �شاطعة و��شحة بينة.

�إن �هلل ج���ل �شاأن���ه ر�شم طريق �لع���ز �لتي �إن �شارت فيها �الأمة �شتكون �أمة منت�شرة، 
ا الأن  وتك���ون �أم���ة قوي���ة، �أمة تك�ش���ب من والئها عزًم���ا من عزيمة عل���ي، وتك�ش���ب �أي�شً

تحمل بنادقها و�أ�شلحتها باأ�ًشا من ذي �لفقار.
ف���اهلل ج���ل �شاأنه عندم���ا قدم لنا مو�شوع �لوالي���ة، ربط به �لن�ش���ر، �إًذ� هو مو�شوع 
، �أو  � �أو ذالًّ يرتب���ط ب���ه م�شير هذه �الأم���ة، م�شير هذه �الأمة، �إْن ن�شًر� �أو هزيمة، �أو عًزّ
� و�شعادة، م�شير هذه �الأمة يرتب���ط بمو�شوع �لوالية، �إن �هلل جل  خيب���ة و�شق���اًء �أو ع���ًزّ
اَلَة  ُكُم الُل َوَر�ُســوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ ا َوِليُّ َ �شاأنه عندما قال: {اإِنَّ
 ِ َب اللهّ َ َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ َفاإِنَّ ِحزمْ َكاَة َوُهممْ َراِكُعوَن َوَمن َيَتَولَّ اللهّ َوُيوؤمُْتوَن الزَّ

َغاِلُبوَن}]المائدة: 55-56[ هم �لغالبون. ُهُم المْ
�لذي���ن ي�شتجيب���ون هلل في�شي���رون ف���ي طري���ق �لوالية، يوؤمن���ون بواليت���ه، يوؤمنون 
بوالي���ة ر�شول���ه، يوؤمن���ون بوالي���ة �الإم���ام عل���ي )علي���ه �ل�ش���الم(، ث���م يبق���ى مو�ش���وع 
�لوالي���ة عب���ر �الأجيال عل���ى �أ�شا�ض هذ� �المتد�د، �لذين ي�شي���رون في هذ� �لطريق هم 
�لمنت�ش���رون حي���ن تنه���زم �الأمة، هم �لغالب���ون حين ُتغلب �الأمة، ه���م �لقاهرون حين 

ُتقهر �الأمة«.)1( 
ويقول:

»منا�شب���ة �لغدي���ر بثقافته���ا تج���اه م�شاأل���ة �لوالي���ة، ه���ذه �لمنا�شب���ة �لت���ي تدفعنا 
�التج���اه �ل�شحي���ح، ثقاف���ة �لق���ر�آن �لكريم �أن نتول���ى �هلل، �أن نتولى ر�شول���ه، �أن نتولى 
�لذي���ن �آمن���و� هذ� �التج���اه �ل�شحيح �لذي ين�شجم مع �نتمائن���ا لالإ�شالم، ين�شجم مع 
�لق���ر�آن �لكري���م، ين�شجم مع هويتنا �الأ�شا�شية �لذي فيه �لخير لنا، فيه �لعزة لنا، فيه 
�لكر�م���ة لن���ا، في���ه �ل�شعادة لنا، فيه عزتن���ا وقوتنا وخيرنا في �لدني���ا و�الآخرة: {َوَمن 

َغاِلُبوَن}]المائدة:56[. ِ ُهُم المْ َب اللهّ َ َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوامْ َفاإِنَّ ِحزمْ َيَتَولَّ اللهّ
فنح���ن عندم���ا نعل���ن ف���ي ه���ذه �لمنا�شب���ة تولين���ا هلل ور�شول���ه و�لذين �آمن���و� وفي 
مقدمته���م علي بن �أبي طالب )علي���ه �ل�شالم( فهذ� ما يوجبه علينا ديننا وما تتوقف 

)1)  من خطاب الولية لل�شيد عبد الملك لعام 9)14هـ.



مد�رل مد�م�ل� �مدرم�لل� �مدا���ا� د�ل�ل مد���    م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

76

علي���ه عزتنا وكر�متنا وقوتنا ونجاتن���ا و�شعادتنا. هذ� هو �لم�شار �لذي �شيربطنا باهلل 
ور�شوله هذ� هو �لم�شار �لذي �ختاره �هلل لنا و�شمانا عندما ن�شير عليه حزبه �لغالب. 
ه���ذه �لثم���رة �لعظيمة �لتي تح�شل ما �لذي يقابلها؟ �لذي يقابلها ح�شب �لمنطق 
�لقر�آن���ي ه���و �لتولي لليه���ود و�لن�ش���ارى و�تخاذهم �أولي���اء �أن يكون ثمن���ه ذلة وهو�ن 
و�شع���ف وعج���ز و�شت���ات وفرق���ة و�شقاء ونك���د، في مقابل ذل���ك هذ� �لرب���ح �لعظيم في 
تولي �هلل ور�شوله، تولي �الإمام علي )عليه �ل�شالم(، تولي هد�ة �هلل و�أوليائه ورموزه 
لعب���اده، �أن يك���ون �لثم���ن هو �لق���وة، هو �لن�شر، هو �لغلبة، �أن تك���ون �الأمة بداًل من �أن 
تك���ون �أم���ة مغلوبة تك���ون �أمة غالبة، بداًل من تك���ون �أمة م�شت�شعفة تك���ون �أمة قوية، 
ب���داًل م���ن �أن تك���ون �أمة م�شتذلة مهانة تك���ون �أمة عزيزة بعزة �هلل، بع���زة ر�شوله، بعزة 
�الإم���ام عل���ي، بعزة �الإيمان، بعزة �لقر�آن �لكريم، فهناك م�شار�ن وتوجهان متباينان ال 

بد لالإن�شان �أن يكون في �أي منهما.
وبالتال���ي �الأم���ة بي���ن خياري���ن ال ثالث لهم���ا: �إما �أن تك���ون في ه���ذ� �التجاه �لذي 
تقدم���ه ثقاف���ة �لق���ر�آن �لكريم، تقدمه ثقاف���ة �لغدير، تقدم���ه ثقافة �لوالي���ة، �إما �أن 
تك���ون ف���ي ه���ذ� �التجاه تتول���ى �هلل وتوؤم���ن بواليته علي���ك، و�أن والية ر�شول���ه �متد�د 
لواليت���ه، و�أن والي���ة �الإمام علي )علي���ه �ل�شالم( �متد�د لوالي���ة �لر�شول )�شلو�ت �هلل 
علي���ه وعل���ى �آل���ه(، و�أن والي���ة �أولي���اء �هلل و�له���د�ة لعباده �مت���د�د لوالي���ة �هلل �شبحانه 
وتعال���ى وف���ي �إطار والية �هلل �شبحانه وتعالى، والية قائم���ة على �لرحمة، والية تبني 
�أم���ة عل���ى �أ�شا����ض �لرحم���ة و�لحكمة و�لع���زة، تبني �أمة لتك���ون قوية، تبن���ي �أمة لتكون 
بم�شتوى م�شوؤوليتها �لكبرى في �الأر�ض كاأمة �أخرجت للنا�ض تاأمر بالمعروف وتنهى 
ع���ن �لمنك���ر، �أم���ة له���ا م�شوؤوليته���ا �لعالمي���ة في �إقام���ة �لحق، ف���ي �إقام���ة �لعدل، في 
مو�جه���ة �لظلم ولتك���ون بم�شتوى هذه �لم�شوؤولية في عزتها، في قوتها، في حكمتها، 

في �رتقاء وزكاء نفو�ض �أبنائها.
�أو �شيك���ون �لبدي���ل هم �ليهود و�لن�شارى و�لذلة و�لخن���وع و�لعبودية و�لهو�ن كما 
ه���و حا�ش���ل في هذه �لمرحلة الأمة �بتعدت عن �لتول���ي �لحقيقي هلل ور�شوله و�لذين 

�آمنو�. 
ه���ذ�ن �لم�ش���ار�ن �لمتباين���ان �إم���ا �أن يكون �الإن�شان ف���ي هذ� �التج���اه كم�شلم وهذ� 
�ل�ش���يء �لطبيع���ي لالإن�شان كم�شلم، �تج���اه �أن نتولى �هلل ور�شول���ه و�الإمام عليًّا )عليه 
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�ل�ش���الم( وم���ن ه���م �مت���د�د لالإمام عل���ي )عليه �ل�شالم( ف���ي �إطار والي���ة �هلل �شبحانه 
وتعال���ى، �أو �التج���اه �الآخ���ر �لمباي���ن له���ذ� �التج���اه؛ الأن �التج���اه �الآخر �تج���اه �تخاذ 
�أمريكا و�إ�شر�ئيل �أولياء معناه: �أن يكونو� هم من يتحكمون في �شوؤون هذه �الأمة، �أن 
يكون ما هو �شائد في و�قع �لنا�ض، ما يفر�ض على �لنا�ض، ما يعمله �لنا�ض، ما يتوجه 
فيه �لنا�ض، ما ُيلَزم �لنا�ض به، ما ُيلَزم �لنا�ض بالتوجه �إليه، ما ُيلَزم �لنا�ض بالتقبل له 
ما تريده �أمريكا ال ما يريده �هلل، ما تريده �أمريكا ال ما ياأمر به �هلل، ما تقرره �الإد�رة 
�الأمريكي���ة ال م���ا ياأمر �هلل به ف���ي كتابه، فياأمر �هلل باأمر ويوجه توجيًها معيًنا ويكون 
هن���اك ف���ي �لمقابل �إر�دة �أمريكية مناق�شة له���ذ� �لتوجيه �الإلهي، توجه �أمريكي، �أمر 
�أمريك���ي يعار����ض هذ� �لتوجيه �الإله���ي، فهناك ُيوؤَْثر ما تري���ده �أمريكا على ما يريده 
�هلل، فيكون �لُمتبع، يكون �لُمتقبَّل، يكون �ل�شائد، يكون ما ُيدَفع �إليه �لنا�ض، ما ُيوؤَمر 
���ه �إليه �لنا�ض، م���ا ُتبَنى عليه حياته���م، ما ُتبَنى علي���ه �شوؤونهم، ما  ب���ه �لنا����ض، م���ا ُيوجَّ
ا، ثقافًيّا في كل �أمورهم و�شوؤونهم ما تريده �أمريكا  ا، �قت�شادًيّ ُتد�ر به �أمورهم �شيا�شًيّ
و�إ�شر�ئي���ل، ما تق���رره �أمريكا و�إ�شر�ئيل، ما تاأمر به �أمريكا و�إ�شر�ئيل، ال ما �أر�ده �هلل، 

ال ما �أمر به �هلل، ال ما قرره �هلل. 
يك���ون �لُمتَب���ع بداًل م���ن �لق���ر�آن �لكريم وتعليم���ات �لق���ر�آن �لكريم تعالي���م �الإد�رة 
�الأمريكي���ة، وم���ا يقدمه �ل�شفير �الأمريك���ي و�لم�شوؤولون �الأمريكي���ون �لذين يزورون 
ه���ذه �لدول���ة �لعربي���ة �أو تل���ك �لدول���ة �لعربي���ة، يكون َه���م �لزعيم �لعرب���ي �أو �لحاكم 
���ي عل���ى �شعبه���ا،  �لعرب���ي �أو �لنظ���ام �لعرب���ي �أو �لحكوم���ة �لعربي���ة �لمعين���ة �أن ُتم�شِ
�أن توج���ه �شعبه���ا، �أن تق���رر في �ش���وؤون �شعبها ما تري���ده �الإد�رة �الأمريكي���ة، وما �لذي 
�شتري���ده �الإد�رة �الأمريكي���ة؟ م���ا �لذي �شتقدم���ه �أمري���كا و�إ�شر�ئيل الأمتن���ا ول�شعوبنا 
كع���دوة حاق���دة ال تري���د لنا �أي خير، كفئ���ة لي�ض لها �إن�شاني���ة وال �شمير وال �شرف وال 
�أخ���الق وال مب���ادئ، كفئة تعادي �هلل وتعادي �لب�شرية وتعادي �الإن�شانية؟ هل يمكن �أن 
يقدم���و� لن���ا ما فيه خير لنا؟ كل ما يقدمونه م���ن خطط، كل ما يفر�شونه علينا من 
ا هو  ���ا �أو ع�شكرًيّ ا �أو �قت�شادًيّ روؤى، م���ن ثقاف���ات في �أي �شاأن من �ش���وؤون حياتنا �شيا�شًيّ

بما ي�شرب �أمتنا. 
فه���ذه �لمنا�شب���ة �لعظيمة وما جرى فيها لها قيمتها �لكبيرة؛ الأنها �لتي تقدم لنا 
�لروؤي���ة �ل�شحيح���ة ثقاف���ة �لق���ر�آن، موقف �الإ�شالم تج���اه م�شاألة �لوالي���ة، من نتولى 
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و�إل���ى �أي���ن يك���ون والوؤن���ا؟ م���ن يحكمنا، م���ن يتحكم ف���ي �شوؤونن���ا؟ �أين يك���ون توجهنا 
ف���ي ذل���ك كل���ه؟ ه���ل �إلى �هلل، �إل���ى واليته، �إل���ى ما هو �مت���د�د لواليته �لت���ي هي قائمة 
عل���ى �لرحم���ة، قائمة على �لحكم���ة، قائمة على �لعزة، قائمة عل���ى �لخير، قائمة على 
�ل�شعادة في �لدنيا و�الآخرة، يترتب عليها �أن نكون �أمة غالبة، يكون �هلل معنا ين�شرنا، 
يعزنا، يوؤيدنا، يكون بذلك فالحنا وخيرنا؟ �أو �التجاه �الآخر �لذي يوجد دفع لالأمة 
في���ه ب�ش���كل غير م�شب���وق، تجاهه ب�شكل ال نظي���ر له، ُت�شخر من �أجل���ه كل �الإمكانيات، 
�إمكاني���ات �ل�شع���وب نف�شه���ا، ثرو�ته���ا �لمادي���ة، �إمكاناته���ا كله���ا تتجه في���ه �لحكومات 
�لعربي���ة ب���كل ثقلها وب���كل �إمكاناتها، مع �أنه���ا في نهاية �لمطاف ه���ي �شتكون خا�شرة، 
�لح���كام �لعرب، �لزعماء �لعرب �أنف�شهم في نهاية �لمطاف �شيخ�شرون كل �شيء؛ الأنه 

�تجاه يترتب عليه �لخ�شر�ن ويترتب عليه �لندم كما �أكده �لقر�آن �لكريم. 
و�إننا في هذ� �لع�شر في هذ� �لزمن في هذه �لمرحلة نحتاج �إلى �أن نتفّهم مو�شوع 
�لوالي���ة �أكث���ر من �أي وقت �آخر، فه���ذ� �لمو�شوع في ظل �لو�شع �لر�هن �لذي يت�شابق 
في���ه معظ���م �لم�شلمين - في مقدمته���م �الأنظمة و�لحكام - يت�شابق���ون في �الن�شو�ء 
تح���ت والي���ة �ليهود و�لن�شارى ب���داًل من والية �هلل ووالية ر�شول���ه ووالية �الإمام علي 

)عليه �ل�شالم( �لتي هي �متد�د لوالية �لر�شول )�شلى �هلل عليه و�آله و�شلم( .)1( 

•••

)1)  من خطاب الولية 1430هـ لل�شيد عبد الملك.
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ال�سعر وتوثيق هذه المنا�سبة

�سعراء وثقوا هذه المنا�سبة
والأن �ل�شع���ر يمث���ل ديو�ن �لع���رب و�أن �أهم �الأحد�ث توثق بال�شع���ر فقد وثقت هذه 
�لمنا�شبة ب�شكل لم توثق به �أي منا�شبة �أخرى �أبًد� وتد�ول �ل�شعر�ء هذه �لمنا�شبة في 
� وعالمة فارق���ة في تاريخ �الأمة  كل �لق���رون حت���ى �شارت محط���ة تاريخية مهمة جدًّ

فممن وثق هذه �لمنا�شبة من �ل�شعر�ء �لذين ح�شرو� هذه �لمنا�شبة:

1 ـ ح�سان بن ثابت
�ل�شاع���ر ح�ش���ان بن ثاب���ت �لذي ما �إْن تم���ت مر��شيم �لتن�شيب لالإم���ام علي -عليه 

�ل�شالم- حتى قام من�شًد� قائاًل:
���ُه���ْم ُمنَاِدياي����ن����ادهيِ����ُم ي�������وَم ال����غ����دي����ِر َن���بِ���يُّ بالرسوِل  وَأْس��ِم��ْع  بِ��ُخ��مٍّ 
َم��ْوالُك��ُم وَنبِيُُّكْم؟ َف��َم��ْن  التََّعاِمياف��ق��اَل:  هناَك  ُيبُْدوا  َوَلْ  َفَقاُلوا 
َت��ْل��َق ِم��نَّ��ا يف ال��والي��ِة َعاِصياإَِل���������ُه���������َك م�����والن�����ا وأن���������َت ن��ب��يُّ��ن��ا ول 
���نِ���ي ؟ َف���ِإنَّ َرِضيُتَك ِمْن بعدي إماًما وهادياف���ق���اَل َل�����ُه: ُق�����ْم َي����ا َع������ِ�ُّ
َمَوالِياَف���َم���ْن ُك���نْ���ُت م�����والُه َف���َه���َذا َول���يُّ���ُه َأْت��َب��اَع ِص���ْدٍق  َل��ُه  فكونوا 
َولِ���يَّ���ُه َواِل  ؟  ال���ل���ه���مَّ ُمَعاِدياه���ن���اك دع����ا  َعِل�يًّا  َعاَدى  َوُكْن للذي 

وق���د �أق���ره �لنب���ي �شل���ى �هلل علي���ه و�آله عل���ى ما فهمه م���ن مغزى كالم���ه، وقرظه 
ًدا بروح القد�ص ما ن�سرتنا بل�سانك«)1(. بقوله: »ال تزال يا ح�سان موؤيَّ

ول���م يك���ن ح�ش���ان ب���ن ثابت هو م���ن قال �شع���ًر� توثيًق���ا له���ذه �لحادثة ب���ل ع�شر�ت 
�ل�شعر�ء تحدثو� عبر �لقرون ووّثقو� ب�شعرهم ما جرى في مثل هذ� �ليوم من والية 

�أمير �لموؤمنين علي بن �أبي طالب عليه �ل�شالم.

)1) الغدير)/34.
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2 ـ قي�ص بن �سعد
  قي�ض بن �شعد بن عبادة، �شيد �لخزرج �لذي �أن�شد بين يدي �أمير �لموؤمنين -عليه 

�ل�شالم- ب�شفين:
�����ا َب���َغ���ى ال����َع����ُدوُّ َع��َل��يْ��نَ��ا َح���ْس���ُب���نَ���ا َرُب�����نَ�����ا َونِ�����ْع�����َم ال���َوِك���ي���ُلُق���ْل���ت َل�����مَّ
���نَ���ا ال����ذي َف���َت���َح ال��َب��ْص��� بِ����األَْم����ِس واحل���دي���ُث ط��وي��ُلَح��ْس��ُب��نَ��ا َربُّ َرَة 

ويقول فيها:
لِ�������ِس�������َوان�������ا َأَت�������������ى بِ�����������ِه ال����ت����ن����زي����ُلوع�����������������ٌّ إَِم������������اُم������������نَ������������ا َوإَِم��������������������������اٌم
: َم��ْن ُكنُْت َم��ْوال ُه َف����َه����َذا َم��������ْواَلُه َخ���طْ���ٌب َج��ِل��ي��ُلَي��ْوَم ق��اَل النبيُّ

�        ���������ِة َح����تْ���������ٌم َم������ا ِفي������ِه َقاٌل وِقيُل)1( َم������ا ق�������اَل�������ُه النب�������������يُّ َع��������َل األُمَّ     إِنَّ

3 ـ عمرو بن العا�ص
وم���ن �ل�شع���ر�ء �لذي���ن ح�ش���رو� و�شمعو� حدي���ث �لوالية في يوم �لغدي���ر عمرو بن 
�لعا����ض و�ل���ذي تحدث عن ه���ذه �لمنا�شبة في ق�شيدة �أر�شله���ا لمعاوية لما طلب منه 

خر�ج م�شر فاأر�شل �إليه ق�شيدة طويلة �شميت )بالجلجلية( منها هذه �الأبيات:
املُْصَطَفى ِم��َن  َسِمْعنَا  َق��ْد  ؟َوَك���ْم  َع��������ِ�ّ يِف  ������َص������ًة  ������صَّ ُمَ َوَص�������اي�������ا 
َي�����ْوِم " ُخ����مٍّ " َرَق����ى ِم�����نْ�����َب�����ًرا َي������ْرَح������ِلويف  َلْ  ْك���������ُب  وال���������رَّ ������ُغ  ُي������َب������لِّ
ُم�����ْع�����ل�����������نً�����ا ����������ُه  َك����������فُّ ����������ِه  َك����������فِّ ي������ن������ادي ب�������أْم�������ِر ال�����ع�����زي�����ِز ال���ع����َويِف 
بِ�������������َأْوَل؟ ف����ق����ال����وا: ب����ل َف����اْف����َع����ِلأل��س��ُت ب��ك��ْم م��ن��ك��ُم يف ال��ن��ف��وِس
ُم���ْس���َت���ْخ���ل���ِف املُ���نْ���َح���ِلَف��������َأْن��������َح��������َل��������ُه إِْم��������������������َرَة امل����ؤم����ن����ن ِم������َن اهلل 
َف������َه������َذا َل��������ُه ال������ي������وَم نِ������ْع������َم ال��������َولوق��������اَل: َف����َم����ْن ُك����نْ����ُت َم��������ْوًل َل����ُه
َذا اجلَ�������اِل َي������ا  ُم�����َوالِ�����ي�����ِه  املُ������ْرَس������ِلَف�����������َواِل  َأِخ  ُم������َع������اِدي  َوَع�����������اِد 
ت ُي������وَص������ِلَواَل َت��نْ��ُق��ُض��وا ال��َع��ْه��َد ِم���ْن ِع���ْ�َ َلْ  ِبَ  َف������َق������اطِ������ُع������ُه������ْم 

)1) الغدير لالأميني.
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َرَأى �������ا  َل�������مَّ َش����يْ����ُخ����َك  ُت�����ْح�����َل�����ِلَف����َب����ْخ����َب����َخ  َح������يْ������َدَر لْ  ِع����ْق����ِد  ُع�������َرا 
    ف��ق��������اَل: َولِيُُّك��������������ُم َفاْحَف���������ُظ�������������وه       َفَم���������ْدَخ����������ُل��������ُه ِفيُك�������ُم َمْدَخ�������)1(

4ـ ال�سيد الحميري 
ومن �ل�شعر�ء �لذين تحدثو� عن حديث �لوالية في يوم �لغدير �ل�شاعر �لحميري 

في ق�شيدة �ألقاها بح�شرة معاوية بن �أبي �شفيان قال فيها:
ف�����إنَّ اإِلْف��������َك ِم�����ْن ِش����َي����ِم ال��ل��ئ��اِمب�������ح�������قِّ حم�������م�������ٍد ق���������ول���������وا ب�����ح�����قٍّ

������������ي رسول اهلل ذي الش�رِف التهاميَأَب�����������ْع�����������َد حم������م������ٍد بِ���������������َأب وُأمِّ
األن���اِم؟!أل���ي���س ع������ُّ أف����ض����َل َخ����ْل����ِق َرب حتصيِل  عنَد  وأرشَف 
����ا َف�����������َذْرين ِم�������ْن أب����اط����ي����ِل ال����ك����اِموالي���������ُت���������ُه ه�������ي اإلي���������������اُن َح���������قًّ
��������ن��������ا ف����ي����ه����ا وف����ي����ه����ا ش�����ف�����اٌء ل���ل���ق���ل���وِب ِم������ن ال���س���ق���اِموط��������اع��������ُة َربِّ
���ُر ِم����ْن ح����راِمع�������������ُّ إَِم����������اُم����������ن����������ا ب������������أب وأم���������ي أب����و احل���س���ِن امل���َط���هَّ
ِع�����ْل�����ا اهلُل  أت�����������اُه  ُه�����������دًى  بِ�����ِه ُع�������ِرَف احل������اُل ِم�����َن احلَ������راِمإم�����������اُم 
ُح�����بًّ��ا ال���ن���ف���َس  ق���ت���ل���ُت  َأيّن  َل�����������ُه م�������ا ك���������ان ف����ي����ه����ا م�������ن أث���������اِمَوَل��������ْو 
وإْن َص��ّل��وا وص��ام��وا أل���َف ع��اِمَيِ�����������لُّ ال�������ن�������اَر َق�������������ْوٌم َأْب������َغ������ُض������وُه
َص���������اٌَة َت�������ْزُك�������و  ال  واهللِ  ب�����غ�����ِر والي����������ِة ال��������َع��������ْدِل اإلم���������اِمَواَل 
وبِ�����ال�����ُغ�����رِّ امل����ي����ام����ِن اع���ت���ص���ام���يأم�������َر امل����ؤم����ن����َن بِ�������َك اع����ت����ادي
ك����ام����يف�����ه�����ذا ال�������ق�������وُل ل دي���������ٌن وه������ذا رب  ي�������ا  ُل��������ْق��������َي��������اَك  إل 
���َغ���اِمَب����ِرْئ����ت ِم����َن ال����ذي ع����ادى َع��ِل�����يًّ��ا ال���طَّ أوالِد  ِم������َن  َوَح�������اَرَب�������ُه 
" ِم�����َن ال���ب���اري وِم�����ْن َخ�����ْرَ األن�����اِمَت���نَ���اَس���ْوا َن���ْص���َب���ُه يف َي������ْوِم "ُخ�����مٍّ
َع���������ِ�ٌّ َف�����ْض�����ُل�����ُه ك���ال���ب���ح���ِر ط���ام���يبِ��َرْغ��ِم األَْن����ِف َم��ْن َي��ْش��نَ��أ كامي

)1) الغدير لالأميني.



مد��ر� ������  �� مدق�����   م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

82

�������������ُروُه ُم بِ������امَل������َق������اِمَوَأْب������������������َرُأ ِم��������ْن ُأَن�������������اٍس َأخَّ وك�����������اَن ه������و املُ���������َق���������دَّ
�������������ِه َب����������ْرَق احلَُس�اِم)1( �ا        َرَأْوا ف�����ِي َكفِّ َم األب�����ط�������اَل َل��������������������������مَّ      َع�����ِل��يٌّ َه������زَّ

5ـ اأبو تمام الطائي  )231هـ(
من �شعر�ء �لقرن �لثالث حيث قال في ق�شيدة طويلة قدرها 73 بيًتا منها: 

 أف���اع���ي���َل أدن���اه���ا اخل���ي���ان���ُة وال���غ���دُرف����ع����ل����ُت����ْم ب�����أب�����ن�����اِء ال����ن����ب����يِّ وره�����طِ�����ِه 
����ِه   ب����داه����ي����ٍة ده�����ي�����اَء ل����ي����َس هل�����ا َق��������ْدُرَوِم�����������ْن َق�����بْ�����ِل�����ِه أخ����ل����ْف����ُت����ُم ل����وص����يِّ
 هل����ا ق��ب��ل��ه��ا م���ث���ل ع�������وان وال ب��ك��ُرف��ج��ئ��ُت��ْم هب���ا ب���ك���ًرا َع����َواًن����ا ول ي��ك��ْن 
ال���ف���خ���ار وص����ه����ُرُه  ص���ه���ُرأخ������وه إذا ع�����دَّ  م���ث���ل���ه  وال  أٌخ  م���ث���ل���ه  ف�����ا   
حم�����م�����ٍد  ال�������ن�������ب�������يِّ  أزر  ب���������ه   كا شّد من موسى هبارونِِه األَْزُروش��������������دَّ 
َغ����ْم����َرٍة  ���اًف���ا دي����اج����َر  ُقها عن وجِهه الفتُح والنص�ُروم����ا زاَل ك���شَّ  يمزِّ
 وسيُف الرسوِل ال ددان وال دثُرهو السيُف سيُف اهلل يف كلِّ مشهٍد 
 ووج������ه ض������اٍل ل���ي���س ف���ي���ه ل����ه أث����ُرف�����������أّي ي���������ٍد ل�������ل�������ذمِّ ل ي�������ر زن�����ده�����ا 
ِه   وللواصمن ال��دي��ن يف ح��ده ذع��ُرث����وى وأله�����ل ال���دي���ن أم�����ٌن ب���ح���دِّ
الردى  الثغر املخوف من  به   ويعتاض من أرض العدو به الثغُرُيَسد 
 وُف����ْرَس����انِ����ِه ُأْح������ٌد وم�����اَج هب����ْم َب����ْدُرب����أح����ٍد وب��������دٍر ح����ن م�������اَج ب���رج���ِل���ِه 
بعقوته عمرووي����������وَم ح�����ن�����ٍن وال����ن����ض����ر وخ����ي����ٍر  ال��ث��اوي  وباخلندق   
َفْت  َتَكشَّ َحتَّى  احلمِر  للمنايا  ������ُرسا  ��������ٌر وأرم�������اُح�������ُه ُحْ  وأس�����ي�����اُف�����ُه ُحْ
 وف������ارَج������ُه واألم���������ُر م���ل���ت���ب���ٌس أم����ُرم��ش��اه��ُد ك����اَن اهلُل ك���اش���َف َك���ْرهِب���ا 

 )((                              
 بضحياء ال فيها حجاٌب وال سُ�و"يوَم الغديِر" استوضَح احلّق أهله 

)1) الغدير)/177،178.

))) وفي ن�شخة: بفيحاء.
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ي����دع����وه����ُم هب��ا   ل���ي���ق���رهب���م ع����������ْرٌف وي����ن����آه����م ن���ك���ُرأق���������اَم رس���������وُل اهلل 
)1(                  

����������ُه  َولٌّ وم���والك���ْم ف��ه��ل ل��ك��ُم خ���ُر؟!ي������م������دُّ ب����ض����ب����ع����ي����ِه وي�������ع�������ل�������ُم: أنَّ
ي���روُح هب��ْم غ��م��ٌر وي��غ��دو هب��ْم غمُري��������روح وي�����غ�����دو ب����ال����ب����ي����اِن مل��ع��ش�����ٍر 
����ِه  ����ُه ج��ه��ُرف����ك����ان هل�����م ج����ه����ٌر ب����إث����ب����اِت َح����قِّ ِه�����ْم ح����قَّ وك������ان هل����م يف ب�����زِّ
����ُه َح�����دَّ ُم����ْرَه����ٍف  من البيِض يوًما حّظ صاحبه القُرأث�����مَّ ج��ع��ْل��ُت��ْم َح����ظَّ

بكف��������ي ش����ق�������يٍّ وج����ه�����تُْه ذن������وُب��������ُه           إل م�����رتٍع يرع�����ى به الغيُّ والوزُر))(  
6 ـ اأبو فرا�ص الحمداني

وم���ن �ل�شع���ر�ء �لمعروفي���ن و�لم�شهوري���ن �ل�شاع���ر �لكبي���ر �الأمي���ر �أب���و �لفر�����ض 
�لحمد�ني من �شعر�ء �لقرن �لر�بع �لمولود 1)3ه� �� �لمتوفى 357ه�

في ق�شيدة طويلة يمدح فيها �أهل �لبيت ويذم �أعد�ءهم من بني �لعبا�ض قال فيها: 
ُم  َ�َ���������� ُم����ْق����َت����َس����ُماحل�������قُّ ُم����ْه����َت����َض����ٌم وال������دي������ُن ُمْ اهلل  رس���������وِل  آِل  َويْفُء 
ن��اٌس فيحفظهْم  ن��ع��ُموالناُس عنَدَك ال  ال�����رع�����اِة وال ش������اٌء وال  س������وُم 
َق������نِ������ي  ال������ن������وِم أرَّ ق����ل����ي����َل  أب�����ي�����ُت  َق����ْل����ٌب ت����ص����ارَع ف���ي���ه اهل������مُّ واهلِ����َم����ُمإين 
َك����������َرُموع����زم����ٌة ال ي����ن����اُم ال���ل���ي���َل ص��اح��ُب��ه��ا  ������ِه  ط������يِّ يف  َظ���������َف���������ٍرٍٍ  ع������ل  إاّل 

)3(                            

والدرُع والرمُح والصمصامُة احلذُمُي����ص����اُن ُم����ْه����ري ألم������ٍرٍ ال أب������وُح بِ���ِه 
)4(                            

ِرْم���ُث اجل��زي��رِة واخل����ذراُف والعنُموك�����ل م����ائ����رِة ال��ض��ب��ع��ن م��س�����رح��ه��ا 

)1) مـــن اأفعـــل. ويظهر من الدكتور ملحم �شارح ديوان اأبي تمام اأنه قراأه مجرًدا من )علم) ل مزيًدا من 
)اأعلم) كما قراأناه ومختارنا هو ال�شحيح الذي ل يعدوه الذوق العربي.

))) الغدير لالأميني)/330، 7/7)1.
)3) الحذم من ال�شيوف بالحاء المهملة: القاطع.

)4) مار: تحرك. ال�شبع: الع�شد. كناية عن ال�شمن. الرمث بك�شر المهملة: خ�شب ي�شم بع�شه اإلى بع�ص 
وي�شمـــى: الطوف. الخذراف بك�شر الخاء: نبات اإذا اأح�ص بال�شيف يب�ص. العنم بفتح المهملة. نبات 

له ثمرة حمراء ي�شبه به البنان المخ�شوب.
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رك���ب���وا  إذا  ق����ل����ٌب  ق���ل���ُب���ه���ْم  ع���زم���واوف����ت����ي����ٌة  إذا  رأي�������ً������ا  رأهي���������ُم  ول�����ي�����َس 
َأَم�������������ا هلل م���ن���ت���ِص�������ٌر  ل������ل������رج������اِل  ِم������ن ال����ط����غ����اِة؟ َأَم��������ا هلل م���ن���ت���ق���ُم؟!ي�������ا 
دي��������اره��������ُم  واألم��������ُر مت��ل��ك��ه ال����ن����س����واُن واخل������دُمب������ن������و ع������������ٍّ رع��������اي��������ا يف 

)1(                              
هِبِ����������ْم َوَش������ٌل  مَل����ُمحم����ل����ؤون ف���أص���ف���ى رُشْ ه���������ْم  ال����������وروِد وأوىف ودِّ ع���ن���َد 
ِدَي����������ُمف�������األرُض إالَّ ع���ل ُم���اَِّك���ه���ا َس���َع���ٌة  أرب���������ابِ���������ِه  ع������ل  إالَّ  وال��������������اُل 
وم���ا ال��ش��ق��يُّ هب���ا إال ال����ذي ُظ��ِل��ُم��واف���ا ال��س��ع��ي��ُد هب���ا إال ال����ذي َظ��َل��ُم��وا 
األث������ُمل���ل���م���ت���ق���ن م������ن ال�����دن�����ي�����ا ع����واق����ُب����ه����ا  ال�����ظ�����الُ  م���ن���ه���ا  ���َل  ت���ع���جَّ وإْن 
ُك���ُم؟!أت�����ف�����خ�����رون ع���ل���ي���ه���ْم ال أب�������ا َل����ُك����ُم  ح��ت��ى ك����أنَّ رس�����وَل اهلل ج���دُّ
ٌف  ب���ي���نَ���ُك���ْم رَشَ ف���ي���ا  َت������������واَزَن  وال ت���س���اوْت ل��ك��ْم يف م��وط��ٍن ق��دُموم������ا 
متصٌل  امل��ج��د  يف  مثلهم  ل��ك��م  ِه�������ُموال  ج�������دِّ م�����ع�����ش�����اُر  جل�������دك�������ُم  وال 

)((                            
َأَم����������ُموال ل���ع���رِق���ُك���ُم ِم������ْن ع����رِق����ِه����ْم َش���َب���ٌه  �������ه�������م  ُأمِّ م������ن  ن���ث���ي���ل���ت���ك���م  وال 
واألم������ُمق����ام ال��ن��ب��يُّ هب���ا )ي�����وَم ال���غ���دي���ِر( هل��ْم  واألم���������اُك  ي���ش���ه���ُد  واهلُل 
ب���ات���ْت ت��ن��ازُع��ه��ا ال���ذؤب���ان وال���رخ���ُمحتى إذا أصبحْت يف غِر صاحبِها 
����ُم  ُ وا أم����َرُه����ْم ش�����ورى َك����َأنَّ ����������ُموص�������رَّ ُ أهيُّ احل����������قِّ  والَة  ي�����ع�����رف�����ون  ال 
ل��ك��نَّ��ُه��ْم س����وا وج���َه ال���ذي َع��ِل��ُم��وات���اهلل م���ا َج���ِه���َل األق������واُم م��وض��َع��ه��ا 
ع����اه����ا ب��ن��و ال���ع���ب���اِس ُم��ْل��َك��ُه��ُم  ِق����������َدُمث���م ادَّ وال  ف����ي����ه����ا  َق��������������َدٌم  هل��������ِم  وال 
َح���َك���ُمال ُي����ْذَك����ُروَن إذا م��ا َم��ْع��َش�����ٌر ُذِك����ُروا  أم������ٍر هل�����ْم  �������ُم يف  ُي�������َح�������كَّ وال 
ب����ك����ٍر وص����اح����ُب����ُه  أب�������و  أه����ا ل���ا َط���َل���ُب���وا م��ن��ه��ا وم���ا َزَع���ُم���واوال رآه����������ْم 
ع���وه���ا غ���ر واج���ب���ٍة؟  أم هل أئمتهْم يف أخ��ِذه��ا ظلموا؟ف��ه��ل ه����ُم م���دَّ

)1) حالأه عن الماء: طرده. الو�شل: الماء القليل. لمم: اأي غب.
))) نثيله هي اأم العبا�ص بن عبد المطلب. الأمم: القرب.
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ال���نِّ���َع���ُمأم�������ا ع��������ٌّ ف�����أدن�����ى ِم���������ْن ق����راب����تِ����ك����ْم  ُت���ْك���َف���ِر  ال����والي����ِة إْن ل  ع��ن��د 
ن���ع���م���َت���ُه؟  ُق�����َث�����ُم؟!أي����ن����ك����ُر احل���������ْرُ ع����ب����ُد اهلل  أْم  اهلل  ع���ب���ي���ُد  أم  أب�����وُك�����ُم 
بني حسٍن  اجل���زاُء جزيتْم يف  �������ُه�������ُمبئَس  أب�����اه�����م ال�����َع�����َل�����َم اهل����������ادي وُأمَّ
ذم�����ُمال ب���ي���ع���ٌة ردع����تْ����ك����ْم ع����ن دم����اِئ����ِه����ُم  وال  ق����رب����ى  وال  ي����م����ٌن  وال 
ل��ل��ص��اف��ح��ن ب��ب��دٍر ع��ن أس���رك���ُم؟!هاَّ صفحتم عن األرسى با سبٍب 

)((                        )1(               

سوَطُكُم الديباِج  عن  كفْفُتْم  ب��ن��اِت رس���وِل اهلل شتَْمُكُم؟ه��ا  وع��ن 
َه�����ْت ل����رس����وِل اهلل م��ه��ج��ُت��ُه  ُن�����زِّ َه احلَ��������َرُم؟م����ا  ع����ن ال����س����ي����اِط ف���ه���اَّ ُن��������زِّ
ن��ي��ل��ك��ُمما ناَل منهم بنو حرٍب وإْن عظمْت  دوَن  إال  اجل�������رائ�������ُر  ت����ل����ك 
ع���ن���دك���ُمك��م غ���درٍة ل��ك��ُم يف ال��دي��ِن واض��ح��ٍة  اهلل  ل������رس������وِل  دٍم  وك��������ْم 
أظ���ف���اِرك���ْم م��ن ب��ن��ي��ِه ال��ط��اه��ري��ن َدُمأن�����ت�����م ل������ه ش����ي����ع����ٌة ف����ي����ا ت���������رون ويف 
يوًما إذا ُأقصِت األخ��اُق والشيُمهيهات ال ق��رب��ت ق��رب��ى وال رح��ٌم 
ول ي����ك����ْن ب�����ن ن�������وٍح واب�����ن�����ه رح�����ُمك�����ان�����ت م�����������ودُة س������ل������اٍن ل������ه رح���������ًا 
َينَْكتُِم؟ي����ا ج����اه����ًدا يف م���س���اوهي���ْم ي��ك��تِّ��ُم��ه��ا  َغْدُر الرشيِد بيحيى كيف 
مأموُنكم كالرضا لو أنصَف احلَكُمليس الرشيُد كموسى يف القياِس وال 
ع���ن اب����ن ف��اط��م��َة األق�������واُل وال��ت��ه��مذاق الزبريُّ ِغبَّ احِلنِْث وانكشفْت 
وأبص�روا بعَض يوٍم رشدهم وعمواب����اؤوا ب��ق��ت��ل ال��رض��ا م��ن ب��ع��د بيعته 
ومعرًشا هلكوا من بعد ما سلموايا عصبًة شقيْت من بعد ما سعدْت 
ب��ل��ي��ْت  م���ن���ه���م وإن  ل���ق���ي���ْت  بجانب الطفِّ تلك األعظُم الرمُمل��ب��ئ��س��ا 

)1) الديبـــاج هـــو محمد بن عبد اهلل العثماني اأخو بني ح�شن لأمهم فاطمـــة بنت الح�شين ال�شبط �شربه 
المن�شور ماأتين وخم�شين �شوطا.

))) لعلـــه اأ�شـــار اإلى قول من�شـــور لمحمد الديباج: يـــا بن اللخناء. فقـــال محمد. بـــاأي اأمهاتي تعيرني؟ 
اأبفاطمة بنت الح�شين؟ اأم بفاطمة الزهراء؟ اأم برقية؟.
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احلَْلُف والَقَسُمال َعْن أب مسلٍم يف نصِحِه َصَفُحوا  ى  َنجَّ اهلبريَّ  واَل 
ف��ي��ه ال���وف���اء وال ع��ن غ��ي��ه��م حلمواوال األمان ألهل املوصل اعتمدوا 
ع���وا م��ْل��َك��ه��ا ُم��اَُّك��ه��ا ال��َع��َج��ُمأب���ل���غ ل���دي���ك ب��ن��ي ال���ع���ب���اس م��أل��ك��ًة  ال ي���دَّ
وغ��������ُرُك��������ْم آم���������ٌر ف���ي���ه���ا وحم����ت����ِك����ُم؟أيُّ امل��ف��اخ��ِر أم���س���ْت يف م��ن��ازلِ��ُك��ْم 
ال��َع��َل��ُمأن������ى ي�����زي�����ُدُك�����ُم يف م���ف���خ���ٍر َع�����َل�����ٌم؟  ويف اخل����اِف عليكم خي��ف��ُق 
وا عْن مفاخِركْم  ُكفُّ باعَة اخلمِر  ي��������وَم اهل�����ي�����اِج َدُميا  ب���ي���ُع���ه���ْم  مل���ع���ش�������ٍر 
ل���َن إْن َع��ِل��ُم��واخ��ل��وا ال��ف��خ��اَر ل��ع��اَّم��ن إْن ُس��ِئ��ُل��وا  ي����وَم ال���س���ؤاِل وَع�������اَّ
غضبوا  إْن  اهلل  ل��غ��ِر  ي��غ��ض��ب��ون  وال يضيعون حكَم اهلل إْن َحَكُمواال 

    تنش���������ى التاوُة يف أبياهت���������������م َسَحًرا              وف����������ي بي�������وتِكُم األوت����������اُر والنغ�����������ُم)1(
ونكتف���ي به���وؤالء �ل�شع���ر�ء كنم���وذج فق���ط و�إال فهناك ع�ش���ر�ت �ل�شع���ر�ء وثقو� في 
�شعره���م ه���ذ� �ليوم وما جرى فيه م���ن تن�شيب لالإمام علي -علي���ه �ل�شالم- من ِقَبِل 

�هلل ور�شوله.
***

)1) الغدير لالأميني399/3.
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ما الذي ح�سل بعد وفاة ر�سول اهلل

اأق�سي علي فاأق�سي معه القراآن
يقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه:

َي،  ا ›عليه �ل�شالم‹ �أُْق�شِ نح���ن متاأكدون و�لم�شلمون جميًعا يعرف���ون �أن �الإمام علًيّ
�أُِزْي���َح، �أُْبِع���َد ع���ن �لمق���ام �لذي �خت�شه ب���ه �لر�شول ›�شلو�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ وحل 

محله �أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. 
فعندم���ا ن���رى �لر�ش���ول ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ يق���ول: »علي مــع القراآن، 
َي معه  والقــراآن مــع علي« فعندم���ا ُيْق�َشى علي على جن���ب فبالتاأكيد �أن �لق���ر�آن �أُق�شِ
���ا؛ الأن���ه قري���ن �لقر�آن ال يمكن �أن تت�ش���ور �أن �أحًد� من �لنا����ض باإمكانه �أن ُيق�شَي  �أي�شً
ا، ويبقى ه�و مطبًقا  عليًّ�ا جانًب�ا ويبقى الق�رآن يعم�ل، ويبقى الق�رآن حيًّ
للق�رآن، ويبقى هو على منهجية �لقر�آن، ال يمكن ذل���ك، لو قلنا ذلك لكنا مكذبين 
بهذه �لمقارنة �لموؤكدة، �ل�شريحة، �لتي قالها �لر�شول ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ 
ف���ي هذ� �لحدي���ث �لمتو�تر، �لمع���روف عند �لجمي���ع: »علي مع القــراآن، والقراآن مع 

علي«. 
وعندما ُيق�شى علي ففي �لو�قع �أُق�شَي �لقر�آن معه على جنب، �ألي�ض هذ� �نحر�ًفا 
���ا بع���د ذل���ك �النح���ر�ف �أن ن���رى �لعظم���اء، �أع���الم �لدي���ن،  خطي���ًر�؟. ل���ذ� كان طبيعًيّ
�ل�شادقي���ن، ي�شقطون و�حًد� تلو �الآخر د�خل هذه �الأمة، ونرى �لكاذبين �لمنحرفين 
ه���م م���ن َيُل���ون �أمر هذه �الأم���ة، هم من يتحكمون ف���ي �شوؤون هذه �الأمة، ه���م َمْن بعد 

تحكمو� في هذ� �لدين فقدموه ب�شكل �آخر.
ا، �أن ترى معاوي���ة يحكم �لبالد �الإ�شالمية، بع���د �أن ر�أيت �أمير  ي�شب���ح ه���ذ� طبيعًيّ
�لموؤمني���ن قري���ن �لقر�آن �شقط �شهيًد� في محر�ب���ه؛ الأنه: لوال �أبو بكر لما كان عمر، 
لوال عمر لما كان عثمان، لوال عثمان لما كان معاوية، هذ� �شيء موؤكد ال �شك فيه.)1(

ه���ل �الإم���ام علي  عليه �ل�ش���الم  توقف عن تذكير �لنا�ض؟ ل���م يتوقف �إطالقاً طول 

)1)  ا�شت�شهاد الإمام علي ›عليه ال�شالم‹.
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فت���رة خالف���ة �أبي بكر، ُعم���ر، عثمان، لم يتوقف، لم يوَجد �أن�ش���ار، حاول �إذ� ممكن �أن 
يتحرك���و� فل���م تح�ش���ل ��شتجابة. ح�شل تاأثي���ر لتبقى �لفكرة، لتبق���ى �لعقيدة، لتبقى 

�لروؤية قائمة في �الأمة، مثل ما هو حا�شل �إلى �الآن.
وبالرغ���م من �إق�شاء �الإمام علي ›علي���ه �ل�شالم‹ و�إبعاده عن �لم�شهد �ل�شيا�شي �إال 
�لنا�ض، هل �الإمام علي  عليه  ���ا ›عليه �ل�شالم‹ لم يتوقف ع���ن تذكير  �أن �الإم���ام علًيّ
�ل�ش���الم  توق���ف ع���ن تذكي���ر �لنا����ض؟ لم يتوق���ف �إطالقاً ط���ول فترة خالف���ة �أبي بكر، 
ُعم���ر، عثم���ان، لم يتوقف، لم يوَج���د �أن�شار، حاول �إذ� ممك���ن �أن يتحركو� فلم تح�شل 
��شتجابة. ح�شل تاأثير لتبقى �لفكرة، لتبقى �لعقيدة، لتبقى �لروؤية قائمة في �الأمة، 

مثل ما هو حا�شل �إلى �الآن.)1(

ماذا يعني االإمام علي بالن�سبة لنا حتى مع اإق�سائه؟
يقول �ل�شيد ح�شين -ر�شو�ن �هلل عليه-:

»م���اذ� يفيدن���ا ه���ذ� بالن�شبة لنا؟ بالن�شب���ة لنا؟ بالن�شبة لنا �شنرج���ع �إلى �لحديث 
نف�ش���ه: »عل���ي م���ع �لقر�آن، و�لق���ر�آن مع علي« و�شنظ���ل مع علي �أينم���ا كان، نظل مع 
منهجي���ة عل���ي �أينم���ا كان حت���ى و�إن كان قد �أُق�ش���َي، نحن ال نلتفت �إل���ى �لكر��شي، �إلى 
ة �لحكم قلنا: ذلك �أمير �لموؤمنين، من  �لعرو����ض، �إلى �لق�شور، فم���ن وجدناه في �ُشدَّ

وجدناه في ق�شر �لخالفة قلنا: ذلك خليفة ر�شول رب �لعالمين. ال. 
�أمير �لموؤمنين، خليفة ر�شول رب �لعالمين، قرين �لقر�آن هو ذلك �لرجل، �الإمام 
ي، ويوم عا����ض �شنين طويل���ة يعي�ض م���ر�رة �الألم وهو  عل���ي ›علي���ه �ل�ش���الم‹ ي���وم �أُق�شِ
يرى هذه �الأمة يبد�أ �النحر�ف ياأكل ِقَيمها، ياأكل عظمة مبادئها، ثم في �الأخير نر�ه 

ي�شقط �شهيًد� في محر�ب عبادته.
ّدي���ق، �لفاروق، ذي  لنق���ول الأنف�شن���ا مهما َطّبل �الآخ���رون فقالو� عن �أولئك: )�ل�شّ
�لنوري���ن، كات���ب �لوح���ي( عناوين من ه���ذه، �ألقاب �شخمة من ه���ذه، ال نغتر بها �أبًد�؛ 
الأن كل ه���وؤالء )�شديقه���م، فاروقه���م، �أنو�رهم، وكاتب �لوح���ي( - كما يقولون - نحن 

)1)  محا�شرة ال�شعار �شالح وموقف لل�شيد ح�شين بدر الدين الحوثي.
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ا، و�أنهم �شمعو� جميًعا �أن �لر�شول ›�شلو�ت �هلل  ال ن�ش���ك جميًع���ا �أنهم كلهم �أق�شو� علًيّ
علي���ه وعل���ى �آل���ه‹ قال: »علي مع القــراآن، والقراآن مع علي« »علي مــع الحق، والحق 
مع علي« »اأنت مني بمنزلة هارون من مو�ســى اإال اأنه ال نبي بعدي« »من كنت مواله 

فهذا علي مواله« »ال يحبك اإال موؤمن وال يبغ�سك اإال منافق«.
�أحادي���ث كثي���رة من ه���ذ� �لقبيل �شمعوه���ا، وعلموها، و�شمعناها نح���ن من بعدهم، 
ا �أ�شياعهم من بعدهم، �أولئك �لذين قدموهم من بعد )�ل�شلف �ل�شالح(  و�شمعها �أي�شً
�أطلق���و� عل���ى �أولئك ه���ذ� �للقب �لكبي���ر: )�ل�شلف �ل�شال���ح( )نتم�شك ب�شي���رة �ل�شلف 

�ل�شالح( )بمنهجية �ل�شلف �ل�شالح(!. 
لق���د ر�ش���م �لر�ش���ول ›�شلو�ت �هلل عليه وعل���ى �آله‹ �لقدوة لنا، و�لَعلَ���م لنا، و�ل�شلف 
�ل�شال���ح لنا في هذه �الأحاديث �لتي يعرفه���ا �لنا�ض جميًعا، يعرفها علماء �لم�شلمين، 
ا من  يعرفه���ا �لمحدثون، يعرفه���ا �لكثير من �لمثقفين، ولربما ي�شمعه���ا �لكثير �أي�شً

عامة �لنا�ض في كل زمان ومكان. 
�إًذ� �شنرجع �إلى علي باعتباره قرين �لقر�آن، وال يمكن بحال �أن نتاأثر بتلك �ل�شجة 
�الإعالمية، وبذلك �الإرهاب �لثقافي �لذي يفر�شه �الآخرون؛ الأننا نجدهم هم، ونجد 
���ا ل���و ��شتجبنا لهم �شن�شطدم بمث���ل هذه �الأحاديث، �شن�شط���دم بالقر�آن،  �أنف�شن���ا �أي�شً

ا، ن�شطدم بالو�قع. ن�شطدم بالر�شول، ن�شطدم بالو�قع �أي�شً
نحن على يقين باأن �الأمة لن تنجح، ولن تخرج �الأمة من �أزماتها، ولن تنقذ �الأمة 
من �لو�شعية �لمهينة �لتي تعي�شها �إال بالعودة �إلى �أهل �لبيت »ما اإن تم�ســكتم به لن 
ت�ســلوا« ف���اإذ� ل���م تتم�شكو� �شت�شل���ون، �شنن �إلهية ثابت���ة. حينئٍذ ليتعب���د �لمتعبدون، 
ولي���دع �لد�عون، وليت�شدق �لمت�شدقون، وليترك���ع �لمتركعون، لن ي�شتجيب لهم �إال 

بالعودة �إلى ما �أر�شدهم �إليهم.
�أولي����ض �لم�شلم���ون يحج���ون كل عام؟ ويدع���ون �هلل هناك على �ليه���ود و�لن�شارى 
وعل���ى �إ�شر�ئي���ل؟ �أولي�ش���و� ف���ي �لم�شاجد، ف���ي �شهر رم�ش���ان، وفي غي���ره يدعون من 
مكب���ر�ت �ل�ش���وت، عل���ى �إ�شر�ئي���ل، يدع���ون عل���ى �أمريكا، عل���ى �ليهود و�لن�ش���ارى؛ لم 

يم�ش�شهم �شوء، و�إذ� ما م�شهم �شيء هناك فلن يكون ما يم�شهم فيه �إنقاذ لنا هنا.
�إن �هلل قد هدى �لنا�ض، وقد عمل على �إنقاذهم، و�أر�شدهم �إلى ما فيه �إنقاذهم من 
قب���ل �أن توج���د �إ�شر�ئيل بمئات �ل�شنين عندما قال عل���ى ل�شان نبيه ›�شلو�ت �هلل عليه 
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وعلى �آله‹: »اإني تارك فيكم ما اإن تم�ســكتم به لن ت�ســلوا من بعدي اأبًدا« و�ل�شالل 
هن���ا: �ل�ش���الل عن �لهد�ي���ة، �ل�شالل ف���ي �لحياة، �ل�شي���اع، �لجهل، �لتخل���ف، �لذلة، 

�ال�شتكانة، �لتفرق، �لتمزق.)1(

كيف تعامل االإمام علي مع ما ح�سل؟
يقول �ل�شيد ح�شين -ر�شو�ن �هلل عليه-: 

الح���ظ موق���ف �أمير �لموؤمني���ن لتعرف كي���ف �لم�شاألة، موقف �الإم���ام علي عندما 
يقول �لبع�ض: لماذ� لم يتحرك �الإمام علي ويذهب يقاتلهم ولو �شحى بنف�شه، لو لم 

يكن �إال هو و�أوالده؟.
ال ب���د �أن تالح���ظ �أن ه���ذ� �لمجتم���ع ق���دم له ه���دى �هلل عل���ى �أرقى م�شت���وى، ومن 
�له���دى �ل���ذي قدم له عل���ى �أرقى م�شتوى �أن قال لهم: تم�شك���و� بهذ� �ل�شخ�ض )علي( 
وهم يعرفون علًيّا من �أول يوم في �الإ�شالم، يعرفون علًيّا في معارك �الإ�شالم، يعرفونه 

في كل �لمو�طن، يعرفون مدى �هتمام �لنبي ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ به.
ل���م يق���ل: »من كنــت مواله فهذا علــٌيهّ مواله« في مجل����ض معين،�أو ف���ي ز�وية من 
زو�ي���ا �لم�شج���د، �أو الأربعة �أو لخم�شة، في ي���وم ظاهر �شاهر - كما يقول �لنا�ض - ويوم 
�شم�ض م�شرقة، نور و��شح، حتى ال يقول �أحد: كان هناك �شباب لم ندِر، وال ر�أينا من 
هو �لذي رفعه، �شم�ض و��شحة، و�شحر�ء بينة، ال يوجد فيها �إال �أ�شجار معدودة �لتي 
وق���ف تحته���ا حتى ال يقول���و�: )كان هناك �شجرة ما عرفنا من هو �لذي قام معه، كان 

�أمامي �شجرة �شدر، �أو طلحة، �أو �أي �شيء من هذ�(.
 �ألي�ش���ت �شح���ر�ء و��شحة؟ و�شم����ض محرقة؟ �أْي نور و��شح، ال �شب���اب وال �أ�شجار، 
وال �شخر�ت، وال مطبات، وال �شيء �أمامهم، ق�شية و��شحة، ثم تر�ض له �أقتاب �الإبل 
يعن���ي: �أن هن���اك جمًع���ا، �أن يك���ون هن���اك عدد كبي���ر من �أقت���اب �الإبل تر�ض ل���ه، �ألي�ض 
ه���ذ� يعن���ي �شه���ادة: باأن هن���اك �أنا�ًشا كثي���ًر� حا�شرين؟ ال يمك���ن �أقتاب �إب���ل �إال و�الإبل 
كثي���رة،وال �إب���ل كثي���رة �إال ويوجد نا�ض؟ �ألي�ض هذ� �شيًئ���ا معلوًما؟ ثم ي�شعد وال يطلع 

هو بمفرده، وهم يعرفونه، ويعرفون �شوته، و�إنما ي�شعد معه باالإمام علي.

)1)  محا�شرة ا�شت�شهاد الإمام علي ›عليه ال�شالم‹ لل�شيد ح�شين بدر الدين.
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 الحظ كيف يقدم بالغ �الأنبياء حتى نعرف خطاأ كل من يحاول �أن يقدم تاأويالت 
ا، وتلحق باهلل  لم���ن يختلفون بعد �الأنبياء، �أن���ك في نف�ض �لوقت تحاول تنزه �أ�شخا�شً
ا  م���ا ه���و نق�ض، تلحق باهلل �لنق�ض، وتلح���ق باأنبيائه �لنق�ض من �أجل �أن تنزه �أ�شخا�شً

هم خالفو� متعمدين.
 ي�شعد ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، ويخطب، ما هي �أول كلمة يقولها؟ 
الأن ه���ذه ق�شي���ة هام���ة، حتى ال يقول���و�: لم نك���ن منتبهين، يخطب حت���ى يكونو� هم 

م�شتقرين، وهادئين، و�شاكتين، وياأتي بالكلمة ويمهد لها ب�شكل يربطها باهلل.
 لهذ� نقول في حديث �لغدير �لبع�ض يقدمه ب�شكل مختزل »قال: من كنت مواله 
فعلــٌيهّ مواله«! ال. يج���ب �أن تنظر �إلى �لمو�شوع من �أ�شله وم���ن بد�يته »اأيها النا�ص 
اإن الل مــوالي واأنا مولــى الموؤمنين« هذ� ت�شل�شل مثلما قال �لنبي في بني �إ�شر�ئيل: 
{اإِنَّ الَل َقــدمْ َبَعَث َلُكممْ َطاُلوَت َمِلًكا}]البقرة:247[ »اإن الل موالي واأنا مولى الموؤمنين 
فمن كنت مواله فهذا - هذا - علٌيهّ مواله«. هل هناك �أو�شح من هذه؟ ال يوجد �أو�شح 

من هذه. 
ذل���ك �لمجتم���ع �لذي �شم���ع �لكالم هذ� هل �أح���د ي�شتطيع �أن يفر����ض عليه موقًفا 
�آخ���ر؟ ه���ل كان ل���دى �أب���ي بكر وعم���ر مثاًل،وتل���ك �لمجموعة م���ا يفر�شون���ه �أمام هذ� 

�لبيان؟.
�إًذ� موق���ف �الإم���ام عل���ي ه���و موق���ف قر�آني، م���ن بعد ما يك���ون ه���ذ� �لمجتمع �شمع 
ا، وذّكرهم  ا ه���و، وذّكرتهم �لزهر�ء ه���ي �أي�شً كل �ش���يء، وفه���م كل �ش���يء، وذكره���م �أي�شً
�لع���ّو�م، وذّكره���م �آخ���رون، لم ي�شمع���و�. �إًذ� فليجرب���و� �أنف�شهم. هذه �شن���ة �إلهية د�خل 
�الأم���م، �لنا����ض �إذ� ل���م ي�شتجيبو� له���دى �هلل فليجربو� �أنف�شه���م، و�شيذوقون �لعو�قب 

�ل�شيئة نتيجة تق�شيرهم ونتيجة مخالفتهم.
 �أل���م يق���م �الإم���ام عل���ي بكل ما لدي���ه من و�شائل؟ حت���ى في �لجان���ب �لع�شكري قال 
اء« لم يكن لديه �أن�شار بال�شكل �لكافي..  هو: »فطفقت اأرتئي بين اأن اأ�سول بيٍد جذَّ
�لكثير ب�شطاء �أثر عليهم �الآخرون؟ ونحن نقول �أكثر من مرة: يجب �أن نفهم �الأمور 
عل���ى ه���ذ� �لنحو حت���ى ال نقع في �الإحر�جات �لتي وقع فيه���ا �الآخرون ما بين مقد�ض 
لل�شحاب���ة عل���ى �لرغم مما هم علي���ه، وما بين من له موقف �شلبي تماًما يعتبر باأنهم 

كفرو� بما تعنيه �لكلمة. 
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نق���ول: ال، يوج���د، حالة �أخرى هي حالة �لب�شاطة، حالة �لالمباالة، �لتي يمكن �أن 
تح�شل مع �إيمانك بالق�شية. 

كل �لنا�ض كانو� موؤمنين باأن �لر�شول ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ قال هكذ� لعلي 
)يوم �لغدير( ويعرفون ما قال �شابًقا، لكن لم يعطو� �لق�شية  عليه‹ في  �هلل  ›�شالم 
�الأهمية �لالئقة بها، كانو� �شحية لالآخرين عندما �شلو�، و�لت�شليل عادة في مو�قف 
معينة، ال يالم�ض �لق�شية �الأ�شا�شية لديك فيدفعك �إلى �أن تكفر بها، هذه ال تح�شل. 
ه���ل �إبلي����ض ذه���ب �إلى �آدم ليق���ول له: �كف���ر بم�شاألة �لنه���ي ع���ن �أكل �ل�شجرة؟ هل 
ق���ال ل���ه هك���ذ�؟ ال. )مجاب���ر ثانية و�لمو�شوع هن���اك(. هل قدمو� له���م �أن يكفرو� بما 
قال���ه �لر�ش���ول ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آله‹ لعلي؟ قدمو� �أ�شلوًب���ا �آخر )علي قد قتل 
�أنا�ًش���ا وعل���ٌيّ كذ�، وهن���اك �أنا�ض �آخرون ويمكن نجربه���م و�لمق�شود و�حد ور�شول �هلل 
هم���ه و�ح���د، وهوؤالء �لنا�ض تعرفونهم كانو� قريبين م���ن ر�شول �هلل( و�أ�شياء من هذه 
تجعل���ك تتقب���ل �لم�شاأل���ة �لتي تعتبر مخالف���ة، وال يطلب منك �لكف���ر بما �شمعته من 

�لنبي، وهذه من �أخطر �الأ�شياء، من �أخطر �أ�شاليب �ل�شالل هذه �لطريقة.
لم ي�شمعو� لالإمام علي ولم يتفهمو�!. �الإمام علي تركهم يجربون، جربو� �أبا بكر، 
عم���ر، عثم���ان، وفي �الأخير ذ�قو� هم وبال �أمرهم، و�أهينو�، �أهين �الأن�شار �أواًل، �أولئك 
�لذين �جتمعو� في �ل�شقيفة! �ألم يكن �لمفرو�ض الأولئك �أن يجتمعو� مع علي؟ ال �أن 
يجتمعو� هناك وحَدهم، وياأتمرو� وحَدهم على �أ�شا�ض �أنه ربما ال تتم �لم�شاألة لعلي! 

الأن �لمفتر�ض �أن يجل�شو� هم معه تتم.
� ُقِتل  م���ا نفعته���م ه���ذه، ُظِلم���و�، و�أهين���و� و�جتيحت �لمدين���ة �جتياًح���ا رهيًبا ج���ًدّ
���رت بيوتهم، ق�شية  حو�ل���ي �شبعمائ���ة �شخ����ض �أو �أكثر منهم، و�نتهك���ت �أعر��شهم وُدمِّ
� ح�شل���ت له���م، �أي: ه���ذه �لق�شية قائمة ف���ي دين �هلل، هذ� ه���دى �هلل هل  رهيب���ة ج���ًدّ
�لنا����ض �شيقبلون���ه؟ يج���ب �أن يقبل���وه و�إال فيج���ب �أن يعرف���و� باأن �لبديل ه���و �لخزي، 

و�لعو�قب �ل�شيئة في �لدنيا و�الآخرة.
ــُد ِمَن  �سمْ َ الرُّ ــُد} كما �شياأتي بعد {َقدمْ َتَبنَّ �سمْ َ الرُّ يِن َقدمْ َتَبنَّ ــَراَه ِف الدِّ و{ال اإِكمْ
} ]البقرة:256[ �إذ� ما تريد �أن ت�شتقيم �شتذوق �أنت �لعو�قب �ل�شيئة للغي، لل�شالل. َغيِّ المْ

�هلل �شبحان���ه وتعال���ى ف���ي �لم�شيئ���ة ي�شتطي���ع �أنه يوقفه���م، �ألي�ض ه���و ي�شتطيع �أن 
يجم���د �أيديه���م؟ لكن قد قدم لهم ما كان يجعل �أيديهم بناءة، و�أيدي خيرية، ولي�شت 
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�أي���دي تتح���ول �إل���ى خلق قت���ال بعد �أنبي���اء �هلل ب�شب���ب م�شاققتهم، وخالفه���م وبغيهم، 
يعن���ي: �لعب���رة في هذ� هو �أننا نحن ننظر، وكل �لنا�ض ينظرون هكذ� تكون عاقبة من 

يخالفون هدى �هلل، وتكون هي في حد ذ�تها فيها هدى للنا�ض.
َتَتُلوا}]البقرة:253[ لتبقى �لق�شي���ة من و�قع �لحال، من و�قع  {َوَلــومْ �َســاَء الُل َما اقمْ
حي���اة �الأمم �شاه���ًد�، �أو ق�شية يهتدون، يهتدون ه���م يفهمون،�لب�شطاء، �لكثير �لذين 
ال يهتم���ون، يفهم���ون �أنه���م �شيكون���ون �شحية للم�شلي���ن �لذين هم � ع���ادة � قليل، من 

يخالفون بغًيا، عادة يكونون قلياًل. 
مث���اًل بع���د ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل عليه وعل���ى �آل���ه‹ مجموعة معينة ل���و توقفت 
ع���ن بغيه���ا، ومخالفتها �لمتعم���دة، �أولئك �لب�شطاء كان يمك���ن �أن ي�شيرو� على ما قال 
ر�ش���ول �هلل ›�شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه‹ يوم �لغدي���ر، و�الإمام عل���ي يحكمهم، ولي�ض 
هن���اك �أي مان���ع، ول���ن ي�شاقق���و� وال �ش���يء، هذه كان يمك���ن �أن تح�شل، لك���ن ب�شاطتهم، 
وله���ذ� �أجاب���و� عل���ى �لزه���ر�ء قالو�: )خ�شين���ا �لفتنة يا بن���ت ر�ش���ول �هلل(! �أي: قد جاء 
كالم كثير، )وقوفنا مع �الإمام علي �شيوؤدي �إلى �قتتال، وقد وقف مع �أبي بكر �آل فالن 
و�آل ف���الن وعل���ٌيّ �أنت���م تعرفون ربما �لنا����ض �لذين يكونون معه ق���د يكونون قليل ربما 
يجتمع���ون م���ع �الآخري���ن ويوؤدي �إل���ى �قتتال وعدو من خ���ارج و..و..( �إل���ى �آخره. بهذه 
َنِة  ِفتمْ �لطريقة جعلو� �الأن�شار يقولون: خ�شينا �لفتنة. قالت لهم �لزهر�ء: {اأَال ِف المْ

�َسَقُطوا}]التوبة:49[ هذه هي �لفتنة«.)1(

ما العبرة من هذا الذي ح�سل؟
فه���ذه فيه���ا هدى لنا، هدى للنا����ض �أن يفهمو�، هكذ�؛ وله���ذ� كانت ق�شية خطيرة 
� عل���ى م���ن �ختلف���و� بعد �آخ���ر �الأنبي���اء، وبعدما ذك���ر لهم م���ا ح�شل بع���د �الأنبياء  ج���ًدّ
�لكثي���ر، �أل���م تكن بال�شكل �لذي تفر�ض عليهم �أن يكون���و� منتبهين ب�شكل كبير ي�شطر 
ما ح�شل بعد �الأنبياء �ل�شابقين، ثم ما ح�شل بعد ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى 
�آل���ه‹. �ألي�ش���ت بال�ش���كل �ل���ذي تفر�ض عل���ى �لنا�ض �أن يتنبه���و� من بع���د، يتنبهو� فعاًل، 
ف���اإذ� ما كانو� �أمام �لقر�آن يكون���ون حري�شين على �الهتد�ء ب�شكل جاد، و�إال �شيكونون 

�شحية للت�شليل.
)1)  الدر�ص الحادي ع�شر من درو�ص رم�شان لل�شيد ح�شين.
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 �إذ� كان �أولئك �لذين تعاملو� مع كالم ر�شول �هلل ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹، مع 
�شخ�ش���ه - وه���و �لذي يحدثهم هو، و�لقر�آن يتنزل عليهم – بب�شاطة؛ الأنهم موؤمنون 
بر�شول �هلل، و�الآيات )و�شدق �هلل �لعظيم، وباهر، و�لق�شية معروفة، وم�شّلمين( لكن 
لي�ض هناك تفكر، لي�ض هناك تركيز، لي�ض هناك �لتز�م حرفي، فاعرف باأنه �شيح�شل 
حت���ى باالأول���ى بع���د �آخري���ن؛ الأنه لي�ض هن���اك �أحد في �الأم���ة �شيكون مث���ل ر�شول �هلل 
›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ بعد ر�شول �هلل، وبعد �الإمام علي، وبعد �لح�شن و�لح�شين 

لي�ض هناك �أحد ترى باأنه �شيكون مثل و�حد منهم �أبًد�. 
لك���ن يج���ب �أن نلحظ م���اذ�؟ كل هذه �الأمثلة الأنه���ا تعطينا وعًي���ا، تعطينا ب�شيرة، 
تر�هم �ختلفو� بعد �أنبيائهم نتيجة ب�شاطة هوؤالء،وتعمد، وعدو�نية، وبغي فئة معينة. 
�إًذ� فيج���ب �أن نح���ذر فال نكون ب�شطاء، وال ن�شمح الأولئك �لمخالفين، و�لمعاندين �أن 

يكون لهم كلمة ت�شمع.
���ا كان يق���ول: )حق���ي وتر�ث���ي( و�أ�شي���اء م���ن  له���ذ� �أ�شتبع���د م�شاأل���ة: �أن �الإم���ام علًيّ
ه���ذه! ال �أعتقد �أن هذه �شحيح���ة م�شاألة: حقي، حقه �ل�شخ�شي، وعبارة قالوها عنه: 
( هذه عبارة غير  )و�هلل الأ�شالم���ن م���ا �شلمت �أمور �لم�شلمين، ول���م يكن �لظلم �إال عليَّ
�، فهذه عبارة من ال يعرف والية �أمر �الأمة و�أهميتها. كيف يمكن  �شحيحة، بعيدة جًدّ
الإن�شان يعرف �أهمية والية �أمر �الأمة بالن�شبة ال�شتقامة �الأمة ويكون ما يز�ل معتقًد� 
�أنه���ا �شت�شلم �أمور �لم�شلمي���ن! هل �شلمت �أمور �لم�شلمين من ذلك �ليوم �إلى �ليوم؟! 

ما �شلمت.
 �إًذ� فف���ي �لم�شاأل���ة درو����ض هامة، ول���وال �أن فيها درو�ًش���ا هامة جًد�، وعب���رة للنا�ض، 
تمث���ل ف���ي ح���د ذ�تها ه���دى للنا�ض كاأمثل���ة و�قعية، من �لو�ق���ع، من �الأمثل���ة �ل�شلبية، 
يك���ون هن���اك نماذج تقدم هدى: طالوت، و�لموؤمنون مع���ه، �ألي�شت هذه نوعية، و�لنوع 
ا، نماذج، تعرف �أنت خطورة �لجانب �ل�شلبي عندما تعر�ض عن هدى �هلل. �الآخر �أي�شً

فعندم���ا ياأت���ي �لبع�ض يقول���ون: �إًذ� �الإمام علي م���ا د�م �أنه ما قاتله���م، �إًذ� فمعناه: 
وكاأن���ه ر�ش���ي به���م! ال، هي ه���ذه �ل�شنة، هي هذه، يح���اول �أن يبين له���م، وقد بين لهم 
ر؟ فيحتاج �الإمام  �لر�ش���ول عل���ى �أكم���ل طريقة، هل ما يز�ل يحتمل �أن ر�ش���ول �هلل ق�شّ
علي يتكلم؟ كل ما ياأتي من �الإمام علي هو زيادة خير فقط؛ الأن �لفترة قريبة ما بين 
ي���وم �لغدير، وبين يوم موت �لر�ش���ول ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ و�لنا�ض هوؤالء هم 
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ا تماًما حتى ولو لم  �لذين عا�شرو� �لنبي ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ ويعرفون علًيّ
يتكلم، لو لم يتكلم.

�أم���ا عندم���ا يكون قد تكلم وبّين، و�لزهر�ء تكلمت، و�آخ���رون تكلمو� هذ� كله يعتبر 
زي���ادة م���ن عنده���م، و�إال ف���كان م���ا قد ح�شل م���ن عند �لنبي في���ه �لكفاي���ة؛ الأنه نف�ض 
�لجي���ل، نف����ض �الأ�شخا�ض، و�لق�شية قريبة، ل���م تطل �لفترة من يوم �لغدير �إلى موت 

�لنبي ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹.
في �الأخير يقولون: �إًذ� هو عندما لم يقاتلهم فكاأنه �أقرهم على هذ�! ال، ال يوجد 
م�شاأل���ة �إق���ر�ر، لقد بين �لم�شاأل���ة و�إذ� �لمجتمع ذلك نف�شه لم يعط �لق�شية �أهميتها! 

�إًذ� فانطلقو� جربو� �أنف�شكم، و�نظرو� كيف �شتكون �لعو�قب.
ا مث���اًل �أيام   وه���ذه �لق�شي���ة �أ�شا�شي���ة ف���ي مو�ش���وع ه���دى �هلل، هل تجد �الإم���ام علًيّ
حكمه �ألم يكن با�شتطاعته �أن يمار�ض حكم معاوية وطريقة معاوية، وطريقة �لحكام 
م���ن بعده؟ �أل���م يكن با�شتطاعته؟ �أي و�حد منا ي�شتطي���ع �أن يحكم �الأمة على طريقة 
�لحكام هوؤالء، وبكل ب�شاطة، تقمع هذ�، وتوزع �أمو�ل �لم�شلمين لهذ� وهذ�! ي�شتطيع 
�الإن�ش���ان لك���ن، ال، �لم�شاألة قائمة على �أ�شا�ض �أن يكون هناك وعي عند �لنا�ض هم؛ الأن 
�لق�شية مرتبطة بهم هم، �أن يكونو� و�عين �أنهم عندما ي�شتجيبون، وعندما يهتدون 
بهدي �هلل �شي�شل بهم �إلى �أعلى م�شتوى، و�إذ� ما خالفو� �شيذوقون هم وبال �أمرهم.

يعني: لن تكون �لق�شية عادية �أنه فقط خالفو�، وعاندو�، وعا�شو� حالة �لالمباالة، 
وع���دم �الهتم���ام، وم�شت �الأم���ور طبيعية، �شي�شربون؛ الأنها لم تق���دم والية �الأمر في 
�الإ�ش���الم بال�ش���كل �ل���ذي يح����ض �الإن�شان بحالة من �لكب���ت، �أو �لقه���ر، �أو �شعة �لنف�ض، 

مثلما يح�شل في ظل حكام �لطاغوت، ال تح�شل هذه على �الإطالق. 
�ألم يكن �الإمام علي - وهو في �لكوفة - بال�شكل �لذي بع�شهم يتعاملون معه كاأي 
�شخ����ض �آخ���ر؟ لك���ن ياأتي معاوي���ة، �أو �آخ���رون، و�إذ� كل و�ح���د ي�شعر باأنه هن���اك �شعًة، 
تحطي�ًم���ا للنفو����ض، ن�شًف���ا للتكريم لالإن�ش���ان؛ الأن �هلل جعل والية �أم���ر عباده بال�شكل 
�ل���ذي يك���ون الئًق���ا مع تكريمه���م، فاإذ� كانو� كرم���اء فلي�شيرو� على هدي���ه و�إال فلي�شو� 

كرماء �شيدو�شهم �الآخرون، �شيحكمهم من يليق بمثلهم.
هن���اك مقول���ة و�قعية ه���ي: )كيفما تكونو� يولى عليكم( �أنت���م كرماء لن تقبلو� �إال 
كرم���اء، �أنت���م لي�ض لديكم �هتم���ام بالجانب هذ�، �أي نفو�ض منحط���ة، ال تبالي، �شياأتي 
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ا}]األنعام:129[ هذه �لق�شية ثابتة،  �سً اِلَِن َبعمْ �َص الظَّ لكم من نوعكم {َوَكَذِلَك ُنَولِّ َبعمْ
و�إال فاالإمام علي كان ي�شتطيع �أن يحكم �لعالم كله بطريقة معاوية وال �أحد يتجر�أ �أن 
يخالفه، وال �أحد يجروؤ �أن يخرج عن �شفه؛ لكن يكون فيها ماذ�؟ خوف عند كل و�حد 
حتى ال �أحد يو�شي به عند �ل�شلطان، ال ياأتي �أحد يلفق عليه ق�شية، ال يفهم ربما �أنه 

متاآمر عليه، فيم�شحه، و�أ�شياء من هذه.
يعي����ض �لنا����ض نفو�ًشا منحط���ة، �لنفو�ض �لمنحطة في �الأخي���ر ال تعود جديرة باأن 
تنه����ض بالم�شوؤولي���ة، له���ذ� الح���ظ �الآن �ل�شعوب �لعربي���ة �الآن كيف و�قعه���ا؟ �ألي�شت 
���ِرب تكريمه���ا، �شرب���ت كر�متها م���ن ِقبل حكامه���ا حتى في �الأخي���ر لم يعد  �شعوًب���ا �شُ
موج���وًد� عندهم عزة نف�ض، وال كر�مة باأن يكونو� م�شتعدين �أن يو�جهو� �لعدو �الآخر 
مهم���ا كان �ش���وُءه �أب���ًد�؟ نفو����ض ق���د رو�ش���ت عل���ى �الإذالل و�الإهان���ة، و�الحتق���ار حت���ى 

�أ�شبحت لم تعد تبالي يحكمها من يحكمها.
فالتربي���ة �الإ�شالمي���ة ه���ي بال�شكل �ل���ذي يجعل �الأم���ة، يحمل �لنا�ض فيه���ا نفو�ًشا 
رفيعة، ي�شعرون بطماأنينة، ي�شعرون بتكريم، ال يخاف على نف�شه، ال يخاف من مجرد 
كلمة تقال عليه، ال يوجد قتل على �لتهمة، و�لظنة، كما يعمل �الآخرون؛ الأن �لنفو�ض 
�لرفيعة هذه تكون هي �لجديرة باأن تكون ماذ�؟ تو�جه �الأعد�ء �لخارجيين، وترف�ض 

�أي طغيان يريد �أن يتحكم عليها، ويفر�ض نف�شه عليها«.)1(
 

***

)1)  الدر�ص الحادي ع�شر من درو�ص رم�شان لل�شيد ح�شين.
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االإمام علي وا�سل م�سوار الهداية 
�الإم���ام عل���ي - علي���ه �ل�ش���الم – و��شل م�ش���و�ر �لهد�ي���ة، و�الإيم���ان، و�لحفاظ على 
مفاهيم �لر�شالة �الإلهية. و�لر�شول قال له: »�ســتقاتل على تاأويل القراآن كما قاتلت 

على تنزيله«.
��شطل���ع عل���يٌّ - عليه �ل�شالم - بهذه �لمهمة �لكبي���رة، قاتل للحفاظ على مفاهيم 
�لدي���ن ول���وال جه���ده وجه���اده بع���د وفاة �لنب���ي - �شل���و�ت �هلل علي���ه وعلى �آل���ه - وفي 
�لمر�ح���ل �لعا�شف���ة م���ن تاري���خ �الأم���ة، لوال جه���وده �لكبي���رة و�لمري���رة لكانت جهود 
�لمحّرفي���ن لمفاهي���م �لدي���ن ق���د حقق���ت نجاًح���ا هائاًل في و�ق���ع �الأم���ة، وحجب نور 
�لر�شالة و�لنبوة، والأظلم و�قع �الأمة، ولكن �شاء �هلل �أن يوؤدي هذ� �لرجل �لعظيم هذ� 
�لدور �لكبير، وو��شل رغم ما عاناه من تخاذل �لكثير من �لنا�ض من �لمحن، و�لفتن، 
و�ل�شعوب���ات، وم���ا قا�شاه م���ن �ل�شد�ئد في و�قع �الأمة حتى جاءت���ه �ل�شهادة، ففي بيت 

�هلل ُوِلد وفي بيت �هلل كان على موعٍد مع �ل�شهادة.
ر لود�ع  و�الإم���ام عل���يٌّ - عليه �ل�شالم - حتى وهو على فر�����ض �ل�شهادة، وهو يتح�شّ
ه���ذه �لحي���اة ليلتحق بالرفيق �الأعلى كان يتوّجه �إلى ذريت���ه �إلى �أوالده �إلى �الأمة من 

حوله، يتوجه بكالم �لهدى، بالن�شائح و�الإر�شاد�ت �لعظيمة و�لمهمة.
عل���ى فر�����ض �ل�شهادة وهو يعي�ض �للحظات �الأخيرة في هذه �لدنيا وّجه و�شيًة من 
و�شاي���اه �لمهّم���ة و�لعظيمة �إلى ولدي���ه �لح�شن و�لح�شين �شبط���ي ر�شول �هلل �شلو�ت 
�هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه قال لهما: »اأو�ســيكما بتقوى الل واأالهّ تبغيا الدنيــا واإن بغتكما 
)اجعــال وجهتكمــا اإلى الل( وال تاأ�ســفا على �ســيٍء منهــا زوي عنكما، وقــوال بالحق، 
واعمال لالأجر، وكونا للظالم خ�سًما )الظالم ال مهادنة معه وال تغا�ٍص عنه، خ�سومة 
م�ســتمرة، كونــا للظالم خ�ســما( وللمظلوم عوًنا، اأو�ســيكما وجميع ولــدي واأهلي ومن 
بلغه كتابي بتقوى الل ونظم اأمركم، و�ســالح ذات بينكم فاإني �ســمعت جدكما - �سلى 
الل عليه واآله - يقول: »�ســالح ذات البين اأف�ســل من عامة ال�سالة وال�سيام«، و�هلل 
�هلل ف���ي �الأيتام فال ُتِغّب���و� �أفو�ههم )وّفرو� لهم طعامهم، �حتياجاتهم �الأ�شا�شية( وال 
ي�شيع���و� بح�شرتك���م، و�هلل �هلل ف���ي جير�نكم فاإنه���م و�شية نبيكم م���ا ز�ل يو�شي بهم 
حتى ظننا �أنه �شيوّرثهم، و�هلل �هلل في �لقر�آن ال ي�شبقكم بالعمل به غيركم، و�هلل �هلل 
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في �ل�شالة فاإنها عمود دينكم، و�هلل �هلل في بيت ربكم ال ُتخلوه ما بقيتم فاإنه �إن ُترك 
لم ُتناظرو�، و�هلل �هلل في �لجهاد باأمو�لكم و�أنف�شكم و�أل�شنتكم في �شبيل �هلل، وعليكم 
بالتو��ش���ل و�لتب���اذل، و�إياك���م و�لتد�بر و�لتقاطع، ال تتركو� �الأم���ر بالمعروف و�لنهي 
عن �لمنكر فُيوّلى عليكم �شر�ركم ثم تدعون فال ي�شتجاب لكم.« ثم لقَي ربه �شهيًد�.

حاجة االأمة اإلى االإمام علي في هذه المرحلة 
�الإمام علي - عليه �ل�شالم- حياته، جهاده، مو�قفه، �أعماله، كلها درو�ض، كلها عبر، 
كلها م�شدر من م�شادر �لهد�ية، كلها م�شاديق للقر�آن، علٌيّ مع �لقر�آن، فكانت حياته، 
مو�قف���ه، �أعمال���ه م�شاديق للقر�آن �لكري���م وتجليات لهدى �هلل �شبحان���ه وتعالى، كلما 
عدن���ا �إل���ى �شيرت���ه، كلما تعّرفن���ا على معال���م �شخ�شيت���ه، كان �أمامنا �لدرو����ض �لمهمة 
و�لعظيم���ة �لتي نحت���اج �إليها في هذه �لمرحلة، في هذ� �لع�شر �لمليء بالفتن، نحتاج 
�إلى �أن ن�شتلهم �شخ�شية علي، ومن �شخ�شية علي كيف نكون في �إ�شالمنا كيف نكون في 
تدينن���ا، كي���ف هو �لتدين �ل�شادق بقيمه �لعظيمة، في �الإباء، في �لعزيمة، في �لجهاد، 
ف���ي �ل�شبر، ف���ي �لت�شحية، في �الإح�شان، في �لعالقة �لوثيق���ة �ل�شادقة باهلل �شبحانه 
وتعال���ى، ف���ي �لوعي �لعالي، ف���ي �لب�شيرة �لنافذة، عطاٌء و��شٌع م���ن حياة علي ن�شتفيد 
منها في زمننا وفي مو�جهة �لتحديات و�الأخطار �لتي نعي�شها، من موقعك كفرد، في 

حياته كفرد، في حياته كقائد، في �أبعاد حياته، وفي معالمه �لمتنوعة و�لمتعددة)1(. 

علي يمثل طريًقا يمثل هدًيا
يقول �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه في )�آيات من �شورة �لمائدة �لدر�ض �لثاني( 

عند قول �هلل �شبحانه وتعالى:
َغاِلُبوَن}]المائدة:56[  ِ ُهُم المْ َب اللَّ َ َوَر�ُسوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َفاإِنَّ ِحزمْ  {َوَمن َيَتَولَّ اللَّ
�لذين �آمنو� هنا هو �الإمام علي  عليه �ل�شالم  وبدون والية �الإمام علي  عليه �ل�شالم  
ل���ن تتحق���ق هد�ية، ول���ن يتحقق لالأمة والأّي جماعة و�شعيٌة تك���ون عليها جديرًة باأن 

ى ب�)حزب �هلل( فتحظى بتاأييد �هلل فت�شبح هي حزبه �لغالب. ُت�شمَّ

)1)  ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم 1435ه�.
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َغاِلُبوَن} هي جاءت في و�جه���ة �لحديث عن مو�جهة �ليهود و�لن�شارى  كلم���ة {المْ
وه���م �أع���د�ء �الأم���ة عل���ى �مت���د�د �لتاري���خ، لم���اذ�؟ بالن�شب���ة هلل �شبحان���ه وتعال���ى كلنا 
َتُهم  متفقون على �هلل، �ألي�ض كذلك؟ حتى �لم�شركون كانو� يعترفون باهلل {َوَلِئن �َساأَلمْ
}]الزخ�رف:87[ بالن�شب���ة للر�ش���ول )�شلى �هلل علي���ه وعلى �آله  ُ َمــنمْ َخَلَقُهــممْ َلَيُقوُلــنَّ اللَّ
و�شل���م( نح���ن جميع���اً متفق���ون عليه: �أنه هو محم���د بن عبد �هلل هو ر�ش���ول �هلل �لذي 
�أن���زل �هلل �لكت���اب �لكريم �إليه وهو نبينا، �ألي�ض �لم�شلمون متفقين على هذ�؟ لكْن هلل 
�شبحان���ه وتعال���ى منهُج هد�يٍة َيْن���ِزُل بو��شطة كتاب���ه ور�شوله، لي�ش���ت �لم�شاألة م�شاألة 
�أ�شم���اء، ول���و �أن �لم�شاأل���ة م�شاألة �أ�شماء فق���ط مجرد �عتقاد�ت لي����ض ور�ءها �شيء لكنا 
نحن و�لم�شركين متفقين في )�هلل( �ألي�ض كذلك؟ )�هلل( نحن متفقون باأنه �إله، لكن 

هذ� ال يكفي؛ الأن �هلل هو َمِلُكنا ياأتي ِمن ِقَبله منهٌج محدٌد لهد�يتنا.
ر�ش���ول �هلل )�شل���ى �هلل علي���ه وعل���ى �آل���ه و�شل���م( نح���ن متفق���ون علي���ه لك���ن لي�ش���ت 
�لم�شاأل���ة م�شاأل���ة �تف���اق على ��شم �أو على �إعط���اء مكانة ل�شخ�ض ه���و ر�شول �هلل )�شلى 
�هلل علي���ه وعل���ى �آله و�شلم( �لم�شاألة م�شاأل���ُة هد�يٍة، له منهُج هد�يٍة ممتّد من عند �هلل 
�شبحان���ه وتعال���ى مرتبط بنا، يتجه نحونا؛ �إذ�ً فِمن تحت �لنبي )�شلى �هلل عليه وعلى 
�آل���ه و�شل���م( �شتت�شعب �لطرق، �ألي�ض كذل���ك؟ ويترّكز �لكثير �أمامك رج���ااًل ون�شاًء، هنا 
تح�ش���ل �إ�شكالية، �ألم تظه���ر قنو�ت كثيرة، وكلٌّ منهم يّدعي �أنه بو��شطته يو�شلك �إلى 
محم���د، �إل���ى �هلل �شبحان���ه وتعال���ى، بو��شطت���ه ير�ش���دك �إلى ه���دي �هلل ور�شول���ه؟ تاأتي 
�الإ�شكالية من هنا؛ ولهذ� جاءت �الآيات �لكريمة نف�شها تتحدث عن هذ�، لم تاأِت فقط 
ِ ُهُم  َب اللَّ َ َوَر�ُســوَلُه} ثم تنتهي �لق�شية ويق���ول: {َفاإِنَّ ِحزمْ لتق���ول {َوَمن َيَتَولَّ اللَّ
َغاِلُبوَن}]المائدة:56[ فعاًل من يتولَّ �هلل ف�شيكون هو �لغالب، لكن عن طريق َمن �أتوّلى  المْ
�هلل؟ عن طريق من تكون واليتي هلل هي والية حقيقية ت�شير على هديه؟ الأن �لم�شاألة 

لي�شت فقط م�شاألة �أ�شماء، ممكن �أن يهتدي �لو�حد حتى من حركة �لنا�ض، يعرف.
عندما تذهب �إلى �الأ�شو�ق �شترى في �ل�شوق نف�شه ما يمكن �أن ُيفيدك في ق�شايا 
عمره���ا �أل���ف و�أربعمائ���ة �شنة، لكن ه���ل �لم�شاألة هي تع���ود �إلى ق�شي���ة �لّتنميق و�إز�لة 
ين،  �لت���ر�ب و�لتزيي���ن و�أن َتْعِر����ض ب�شاعت���ك ف���ي م���كان مرتفع وب���ارز؟ في مق���ام �لدِّ
ي���ن ه���ي ق�شي���ة تاأتي من ِقَب���ل �هلل �شبحانه وتعال���ى، �أنه هو يب���د�أ ي�شطفي  �أع���الم �لدِّ
اََلِئَكِة ُر�ُســاًل} ليق���وم بالمهمة �إلى  ــَطِفي ِمَن المْ ُ َي�سمْ م���ن د�خ���ل مالئكته ر�شاًل {اللَّ



م��ا�� ��� �م��ا ا���م� مد�لم�    م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

100

اََلِئَكِة ُر�ُســاًل َوِمَن  ــَطِفي ِمَن المْ ُ َي�سمْ م���ن؟ �إلى �لب�شر، ي�شطفي من �لب�شر ر�شاًل {اللَّ
ا�ِص}]الح�ج:75[ �إذ�ً فه���و هو �لذي يحدد لنا َمن ه���م �الأعالم �لذين نتوالهم ون�شير  النَّ
على هديهم ونتم�شك بهم؛ الأن �لق�شية دقيقة جد�ً، وُمحَكَمة جد�ً، وم�شبوطة جد�ً، 
وهدي و�حد، تميل يميناً �أو �شمااًل تقع في �شالل، ولي�شت �لق�شية متروكة لك مثل: 
ج، وهذ� يتلطف لك، وذلك نّق�ض  ج وهذ� ُيَروِّ عندما تدخل �إلى �ل�شوق فت�شمع هذ� ُيَروِّ

لك ريالين فتتجه �إليه، �أو �أظهر ب�شاعته وجعلها بادية �أمامك �أكثر فتتجه �إليه.
�لم�شاأل���ة تاأت���ي من قبل �هلل �شبحان���ه وتعالى �إلى ر�شوله )�شلى �هلل عليه وعلى �آله 
و�شل���م( من ِقَب���ل ر�شوله هو ليحدد للنا�ض من هم �الأع���الم �لذين يتم�شكون بهديهم، 
و�شيظلون بحاجة �إلى �لتم�شك بهديهم وتوليهم، و�إن كان بينه وبينهم �آالف �ل�شنين؛ 

الأن هدي �هلل للحياة كلها، �ألي�ض كذلك؟
ذل���ك �لَعلَ���م �ل���ذي و�شعه �هلل لك ه���و ر�شول �هلل )�شلى �هلل علي���ه وعلى �آله و�شلم( 
�أن���ت بحاج���ة �إليه و�إن كان بينك وبينه ثالثة �آالف �شنة، �لَعلَم �لذي و�شعه لالأمة ِمن 
بع���ده، وه���ي بد�ية نقطة �الفت���ر�ق، بد�ية مفترق �لطرق، �لموق���ع �لمهم هناك؛ الأنه 
متى ما بد�أَت ِمن نقطة �الفتر�ق ومفترق �لطرق تميل عنه ف�شتبقى َفْلَتُتك �إلى �آخر 
�لحي���اة و�آخ���ر عم���ر �لدنيا، م���ن هناك، هناك مفت���رق �لطرق، هناك عل���ي وعلي يمثل 
طريق���اً يمث���ل هدياً، �لميل عن���ه يميناً �أو �شمااًل ي�شكل خطورة بالغ���ة، هي نف�شها �لتي 
تر�ها ماثلة �آثاُرها �أمام �أعيننا في هذ� �لع�شر، وعندما تعود �إلى كتب �لتاريخ �شتر�ها 

ماثلة �أمامك في كل ع�شر.)1(. 

 �سنة اهلل في الهداية عند االإمام علي ›عليه ال�سالم‹
ا ›علي���ه �ل�شالم‹ قري���ن �لقر�آن ب�شه���ادة �لم�شطفى  عندم���ا نع���رف باأن �الإم���ام علًيّ
›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ له بقوله: »علي مع القراآن والقراآن مع علي« فبالتاأكيد 
�أن روؤيت���ه ل���ن تحيد عن نظرة �لق���ر�آن �لكريم فيما يتعلق ب�شنة �هلل في �لهد�ية و�لتي 
ِكَتاَب  ــِريَن َوُمنِذِريَن َواأَنَزَل َمَعُهُم المْ َن ُمَب�سِّ ِبيِّ تتمثل في كتاب وعلم {َفَبَعَث الُل النَّ
}]البقرة:213[ و�لتي عززها �لنبي ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ في و�شيته لالأمة  قِّ َ ِبالمْ
بقوله: »اإني تارك فيكم ما اإن تم�سكتم به لن ت�سلوا من بعدي اأبدا كتاب الل وعترتي 

)1)  محا�شرة اآيات من �شورة المائدة لل�شيد ح�شين الدر�ص الثاني.
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اأهل بيتي اإن اللطيف الخبير نباأني اأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحو�ص« و�إال لو 
ت�شورنا غير ذلك لكنا �أول من يكذب �لر�شول ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آله‹ في قوله: 
»علي مع القراآن والقراآن مع علي« وهذه فعاًل كانت نظرة �الإمام علي ›عليه �ل�شالم‹ 

فمما ورد عنه حول هذ� �لمو�شوع قوله: 
ى ِبِهممْ  ِة اأََحٌد َواَل ُي�َســوَّ أُمَّ ٍد ›�ســلى الل عليه واآلــه‹ ِمنمْ َهِذِه االمْ »اَل ُيَقا�ــُص ِبــاآِل ُمَحمَّ
َغاِلي َوِبِهممْ  ِهممْ َيِفيُء المْ َليمْ َيِقيِن اإِ يِن َوِعَماُد المْ ِه اأََبًدا ُهممْ اأَ�َســا�ُص الدِّ َمُتُهممْ َعَليمْ َمنمْ َجَرتمْ ِنعمْ
آَن اإِذمْ َرَجَع الَحقُّ  ِوَراَثُة االمْ ُة َوالمْ يَّ ِواَلَيِة َوِفيِهُم المَْو�سِ اِئ�ُص َحقِّ المْ اِلي َوَلـُهممْ َخ�سَ ُيلمَْحُق التَّ

َتَقِلِه«.)1( َلى ُمنمْ ِلِه َوُنِقَل اإِ اإَِلى اأَهمْ
َة اإِالَّ َمنمْ  ُخُل الَجنَّ اُم الِل َعَلى َخلمِْقِه َوُعَرَفاوؤُُه َعَلى ِعَباِدِه َواَل َيدمْ ــُة ُقوَّ أَِئمَّ »َواإِنََّمــا االمْ
اَلِم  إِ�سمْ ُكممْ ِباالمْ اَر اإِالَّ َمنمْ اأَنمَْكَرُهممْ َواأَنمَْكُروُه اإِنَّ الَل َتَعاَلى َخ�سَّ ُخُل النَّ َعَرَفُهممْ َوَعَرُفوُه َواَل َيدمْ
َهَجُه  ــَطَفى الُل َتَعاَلى َمنمْ ــُم �َســاَلَمٍة َوِجَمــاُع َكَراَمٍة ا�سمْ نَُّه ا�سمْ ــُكممْ َلُه َوَذِلَك اِلأَ َل�سَ َتخمْ َوا�سمْ
ــي َعَجاِئُبُه ِفيِه  َق�سِ َنى َغَراِئُبُه َواَل َتنمْ ٍم اَل َتفمْ ــَن ُحَجَجُه ِمنمْ َظاِهِر ِعلمْــٍم َوَباِطِن ُحكمْ َوَبيَّ
ُلَماُت اإِالَّ  �َسُف الظُّ َراُت اإِالَّ ِبَمَفاِتيِحِه َواَل ُتكمْ َتُح المَْخيمْ َلِم اَل ُتفمْ اِبيُح الظُّ َعِم َوَم�سَ َمَراِبيُع النِّ
َتِفي«.)2( ِفي َوِكَفاَيُة الُمكمْ َت�سمْ َعاُه ِفيِه �ِسَفاُء الُم�سمْ َعى َمرمْ َمى ِحَماُه َواأَرمْ اِبيِحِه َقدمْ اأَحمْ ِبَم�سَ
وَبٌة  �سُ ــَحٌة َوالَمَناُر َمنمْ آَياُت َوا�سِ اَلُم َقاِئَمٌة َواالمْ أَعمْ َفُكوَن َواالمْ نَّى ُتوؤمْ َهُبوَن َواأَ َن َتذمْ »َفاأَيمْ
يِن  اَلُم الدِّ ُة الَحــقِّ َواأَعمْ ُكــممْ َوُهممْ اأَِزمَّ َرُة َنِبيِّ َنُكممْ ِعتمْ َمُهــوَن َوَبيمْ َف َتعمْ ــَن ُيَتاُه ِبُكــممْ َوَكيمْ َفاأَيمْ
َها  ِعَطا�ِص اأَيُّ ِهيــِم المْ اآِن َوِرُدوُهممْ ُوُروَد المْ ُقرمْ �َســِن َمَناِزِل المْ نمِْزُلوُهممْ ِباأَحمْ ِق َفاأَ ــدمْ َواأَلمْ�ِســَنُة ال�سِّ
�َص  ا َوَليمْ يَن ›�ســلى الل عليه واآله‹ اإِنَُّه َيُموُت َمنمْ َماَت ِمنَّ ِبيِّ ا�ُص ُخُذوَها َعنمْ َخاَتِم النَّ النَّ
َثَر الَحقِّ ِفيَما  ِرُفوَن َفــاإِنَّ اأَكمْ �ــَص ِبَباٍل َفاَل َتُقوُلوا ِبَما اَل َتعمْ ا َوَليمْ َلــى َمنمْ َبِلَي ِمنَّ ــٍت َوَيبمْ ِبَميِّ
ُركمْ  َبِر َواأَتمْ أَكمْ َقِل االمْ َملمْ ِفيُكممْ ِبالثَّ ِه َوُهَو اأََنا اأَ َلممْ اأَعمْ َة َلُكممْ َعَليمْ ِذُروا َمنمْ اَل ُحجَّ ِكُروَن َواعمْ ُتنمْ
ُتُكــممْ َعَلى ُحــُدوِد المَْحاَلِل  إِيَماِن َوَوَقفمْ ُت ِفيُكــممْ َراَيــَة االمْ ــَغَر َقــدمْ َرَكزمْ �سمْ أَ َقَل االمْ ِفيُكــُم الثَّ
ُتُكممْ  َريمْ ِلي َواأَ ِلي َوِفعمْ ُروَف ِمــنمْ َقومْ َمعمْ ــُتُكُم المْ ِلي َوَفَر�سمْ َعاِفَيَة ِمنمْ َعدمْ ــُتُكُم المْ َب�سمْ َوالمَْحَراِم َواأَلمْ
َب�سـَُر َواَل َتَتَغلمَْغُل  َرُه المْ ِرُك َقعمْ اأمَْي ِفيَما اَل ُيدمْ ِمُلوا الرَّ َتعمْ �ِسي َفاَل َت�سمْ اَلِق ِمنمْ َنفمْ أَخمْ َكَراِئَم االمْ

ِفَكُر«.)3( ِه المْ اإَِليمْ

)1)  نهج البالغة 1/ 48.
)))  نهج ا لبالغة 1/ 01).
)3)  نهج البالغة 1/ 119.
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ث���م ي�شي���ر �الإمام ›عليه �ل�شالم‹ �إلى �أن خط �الأعالم م�شاحب لم�شيرة �الأمة و�أر�ض 
�هلل ال تخلو من حجة من �آل محمد )�شلو�ت �هلل عليهم( يحمل �لهدى للنا�ض فيقول: 
ــمَاِء: اإَِذا َخَوى  د)�ســلى الل عليــه واآله و�ســلم(، َكَمَثِل ُنُجوِم ال�سَّ » اأَاَل اإِنَّ َمَثــَل اآِل ُمَحمَّ
ُتممْ َتاأمُْمُلوَن«.)1( َناِئُع، َواأََتاُكم َما ُكنمْ ٌم، َفَكاأَنَُّكممْ َقدمْ َتَكاَمَلتمْ ِمَن الِل ِفيُكُم ال�سَّ ٌم  َطَلَع َنجمْ َنجمْ
ُجوا َعنمْ َطِريِق  َجــاِة َوَعرِّ ِفَتِن ِب�ُســُفِن النَّ َواَج المْ وا اأَممْ ا�ُص �ُســقُّ َهــا النَّ وكان يق���ول: »اأَيُّ
ــَلَم َفاأََراَح َهَذا َماٌء  َت�سمْ ِو ا�سمْ َلَح َمنمْ َنَه�َص ِبَجَناٍح اأَ ُمَفاَخــَرِة اأَفمْ ــُعوا ِتيَجاَن المْ ـُمَناَفــَرِة َو�سَ المْ
ِه«.))( �سِ ِر اأَرمْ اِرِع ِبَغيمْ ِت اإِيَناِعَها َكالزَّ ِر َوقمْ َمَرِة ِلَغيمْ َتِني الثَّ َمٌة َيَغ�صُّ ِبَها اآِكُلَها َوُمجمْ اآِجٌن َوُلقمْ

ويقول:  
َل  همْ َدَنا اأَ َكِلَمــاِت َوِعنمْ ِعــَداِت َوَتَماَم المْ َماَم المْ �َســااَلِت َواإِتمْ ِليَغ الرِّ ُت َتبمْ »َتــالِل َلَقــدمْ ُعلِّممْ
ــَدٌة َمنمْ  يِن َواِحَدٌة َو�ُســُبَلُه َقا�سِ نَّ �َســَراِئَع الدِّ اَل َواإِ ِر اأَ أَممْ ــَياُء االمْ ِم َو�سِ َواُب المُْحكمْ ِت اأَبمْ َبيمْ المْ

لَّ َوَنِدَم«.)3( َها �سَ اأََخَذ ِبَها َلِحَق َوَغِنَم َوَمنمْ َوَقَف َعنمْ

روؤية االإمام علي ›عليه ال�سالم‹ في اأ�سباب هيمنة الباطل
يقول �ل�شيد ح�شين - ر�شو�ن �هلل عليه -:

»�الإمام علي عندما كان يتحرك في مو�جهة �أعد�ئه، وهو يتحرك مع من ين�شوون 
تح���ت لو�ئ���ه كان يحذرهم، كان ينذرهم، كان يعطيهم روؤى، كان يذكرهم باأ�شياء عرفو� 
م���ن بع���د �شحتها، عرف���و� �شحتها بل مر �لكثي���ر منهم بها وعاي�شوه���ا، كان يقول الأهل 
�لع���ر�ق: »و�هلل �إن���ي الأخ�ش���ى �أن ُي���َد�ل ه���وؤالء �لق���وم منك���م الجتماعه���م عل���ى باطله���م 
وتفرقكم عن حقكم« في هذه �لعبارة تجد روؤية حقيقية، روؤية و�قعية، روؤية �شحيحة 
لدى �الإمام علي ›عليه �ل�شالم‹ في �لنتائج، في �لم�شببات، ما خلفياتها؟ ما �أ�شبابها؟. 
عندم���ا تج���د �لنا����ض، وتعي�ض مع �لنا����ض، وت�ش���األ ذ� وذ�ك وتنظر �إلى م���ا يمكن �أن 
يقول���ه ه���ذ� �الإن�ش���ان �أو ذ�ك - وه���و ي�شمع وي���رى ما يعمله �أع���د�ء �هلل - ما هو �لكالم 

�لذي يقوله �أي و�حد منا؟ )لعنة �هلل عليهم، مجرمين، �هلل يكفينا �شرهم(. 

)1)  نهج البالغة 1/ 146.
)))  نهج البالغة 1/ )5.
)3)  نهج البالغة/ 176.
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عندن���ا تفكي���ر �أنه: فق���ط فقط ُيَهيمن �لباط���ل، وي�شود �ل�ش���الل، وينت�شر �لف�شاد، 
وي�شي���ع �لح���ق م���ن جان���ب و�حد هو جان���ب �أولئك، ه���ذه �لنظ���رة نف�شها �لت���ي توجد 
ل���دى �شعوبن���ا، ولدى زعم���اء هذه �الأمة.. الحظ���و� كيف هم يتجهون �إل���ى محاولة �أن 
يتد�ركو� �أولئك ولو بتوليهم، و�لبحث عن �ل�شالم من عندهم وباأي طريقة تر�شيهم، 
يت�ش���ورون �أن �لمنف���ذ م���ن هن���اك فق���ط، وال يتجهون �إل���ى جانب �آخر �إل���ى هذه �الأمة 
لبنائه���ا، يفك���رون هذ� �لتفكير �لذي يفكر في���ه �لكثير �لكثير من �لنا�ض، جانب و�حد 
فلنتف���ادى ذل���ك �لجان���ب، �أ�شالم ذلك �لجانب، �أعطيه ما يريد؛ م���ن �أجل �أاّل ي�شود ما 

ي�شود، ال يهيمن، ال يح�شل ما يح�شل من �شر. 
�إن �لف�شاد ينت�شر، �إن �لحق ي�شيع، �إن �لباطل يحكم لي�ض فقط بجهود �أهل �لباطل 
وحده���م ب���ل بقعود �أهل �لحق. و�أعتقد �أن هذ� نف�شه قد يمثل ن�شبة �شبعين في �لمائة 

من �لنتائج �ل�شيئة. 
بدلي���ل �أنن���ا نرى: �أن �هلل �شبحان���ه وتعالى لم ينظر حتى �إلينا بمنظار خم�شين في 
�لمائ���ة وخم�شي���ن ف���ي �لمائة من جانب �الأ�ش���ر�ر فنكون �أمامه عل���ى �شعيد و�حد، بل 
نر�ه ي�شلط �أولئك على هوؤالء، ماذ� يعني ذلك؟ �أن �لتق�شير من جانب �أهل �لحق، من 
جان���ب ه���ذه �الأمة، من جان���ب من هم في و�قعهم يمثلون جن���ود �هلل �أن �لتق�شير من 
جانبه���م ه���و عامل مهم، وهو �لعامل �الأكبر في �شيادة �لباطل، في ��شتحكام �ل�شالل، 

في �نت�شار �لباطل، في �شياع �لحق. 
م���ن يفك���ر ه���ذ� �لتفكي���ر ه���و عل���ي ف���ي ه���ذه �لكلم���ة عندم���ا ق���ال الأه���ل �لع���ر�ق: 

»الجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم«. 
هذه من �أهم �الأ�شياء �لتي ال بد �أن نفهمها هي هذه �لروؤية: �أننا نمثل في قعودنا، في 
�شكوتنا، في �شمتنا، في �إهمالنا، في حالة �لالمباالة �لتي نعي�شها نمثل �شبعين في �لمائة 
من عو�مل �شيادة �لباطل و�شياع �لحق، من عو�مل ظلمنا وقهرنا و�إذاللنا الأنف�شنا نحن.
وله���ذ� وجدن���ا �هلل ُي�شلط �لكافرين على �لم�شلمين متى ما كانو� على هذ� �لنحو: 
»لتاأمرنهّ بالمعروف ولتنهنهّ عن المنكر اأو لي�ســلطن الل عليكم �ســراركم في�سومونكم 
�ســوء العــذاب ثم يدعو خياركم فال ُي�ســتجاب لهم« ماذ� يعني ه���ذ�؟. لماذ� ال ُت�شلط 
علين���ا وعليه���م مع بع�ض؟. لي�ش���ت �لق�شية على ن�شبة خم�شين ف���ي �لمائة من عندك 
وخم�شين في �لمائة من عند �أولئك، �أنت من جانبك تمثل )�شبعين في �لمائة(؛ الأنك 
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عندما قعدت )هياأت �ل�شاحة للباطل و�إال( فالباطل، �لعدو هو بطبيعته �شيزهق.
لكن���ك عندم���ا تتح���رك، عندما ت�شير على نهج �هلل، عندما تث���ق باهلل فاهلل �شبحانه 
وتعال���ى ه���و �شيتح���رك - �إن �شحت هذه �لعبارة - �شيقف هو ف���ي وجه �أولئك �الأعد�ء، 
و�لحق بطبيعته �إذ� ما وجد �أمة تحمله، تثق بربها فاإن �لباطل َزُهْوٌق بطبيعته {َوُقلمْ 
َباِطَل َكاَن َزُهوًقا} ]اإلسراء:81[، بل قال ب�شريح �لعبارة:  َباِطُل اإِنَّ المْ قُّ َوَزَهَق المْ َ َجاَء المْ
رًيا}]الفتح:22[. ا َوال َن�سِ َباَر ُثمَّ ال َيِجُدوَن َوِليًّ أَدمْ {َوَلومْ َقاَتَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا االمْ

ويق���ول ع���ن �أهل �لكتاب هوؤالء �لذي���ن يت�شابق �لزعماء عل���ى ��شتر�شائهم، يت�شابق 
�لزعم���اء عل���ى توليه���م، يت�شاب���ق �لزعم���اء عل���ى �لدخ���ول ف���ي �تفاقي���ات �أمني���ة م���ن 
َباَر ُثمَّ ال  أَدمْ وُكممْ اإِالَّ اأَذًى َواإِنمْ ُيَقاِتُلوُكــممْ ُيَولُّوُكُم االمْ ـــرُّ �أجله���م، يقول عنهم: {َلنمْ َي�سُ

ُروَن}]آل عمران:111[. �سَ ُينمْ
فاأمة ُت�شّيع كتابها، ت�شيع ما يمكن �أن يعطيه �هلل من عوٍن و�إمد�د لها، ت�شّيع �لحق 
�لذي هو بطبيعته �أقوى من �لباطل، �أقوى في منطقه، �أقوى فيما ُيقدمه، فيما يخلقه 

من روحية، فيما يخلقه من معنويات عندما ت�شيعه بالطبع تكون جريمتها �أكبر.
�الإم���ام عل���ي ح���ذر �أه���ل �لع���ر�ق قال له���م - �إن ما ه���م عليه م���ن َتَقاُع����ٍض، من حالة 
�لالمباالة، من حالة فيهم هكذ� ال ينطلقون، ال يبادرون، ال يتحركون بال�شكل �لمطلوب 
حذرهم-: »والل اإني الأخ�ســى اأن ُيَدال هوؤالء القوم منكم« ما معنى ُيَد�َل: �أن تكون 
لهم �لدولة عليكم، �أن يكون لمعاوية والأهل �ل�شام �لدولة عليكم فيحكموكم، يقهروكم، 
يذلوك���م، ي�شطهدوك���م، ي�شت�شعفوك���م، يقتلو� وي�شردو� ويدم���رو�؛ »الجتماعهم على 
باطلهــم وتفرقكــم عن حقكــم«، الجتماعه���م على باطله���م وتفرقكم ع���ن حقكم. �ألم 

ُيقدم �لعامل على �أنه عامل م�شترك في �شيادة �لباطل، في ��شتحكام �ل�شر؟. 
هذه �لنظرة من �لذي يحملها؟ من هم �أولئك من هذه �الأمة �لذين ت�شيطر على 
م�شاعرهم هذه �لفكرة؟ يجب �أن نكون هكذ�، وهذ� هو �لذي يخلق د�فًعا لدى �الإن�شان، 
ي�شت�شع���ر م�شوؤوليت���ه، يعرف �شوء موقفه وهو يقع���د، وهو ي�شمت، وهو يتقاع�ض، وهو 

يتخاذل، ويتثبط، �شيعرف �شوء موقفه.
�إذ� ل���م تك���ن تنظ���ر �إال �إل���ى جان���ب و�حد �شتق���دم نف�ش���ك وكاأنك ترى �أن���ه لي�ض من 
عن���دك �أي خل���ل، ب���ل ف���ي �الأخير �شتكون �أنت م���ن يلوم �هلل لماذ� ال يك���ف عنك �أولئك، 
و�أن���ت ف���ي �الأخي���ر من �شتنطلق لتقول هلل: )�للهم �أنت دم���ر �أولئك �ما نحن فال �شاأن 



م��ا�� ��� �م��ا ا���م� مد�لم�    م��ا�� ��� ����� مد����� ���� مدم�م�� مد��� مد����

105

لن���ا به���م، �للهم دم���ر �أولئك، �للهم �أهلك �أولئك، �للهم فك فين���ا من �أولئك( ومتى ما 
ح�ش���ل ت�شلي���ط لك نل���وم �هلل لماذ� �شلط علينا؟.، لم���اذ� �أ�شبحنا هكذ�؟! وهو قال في 
َعــَل الُل ِللمَْكاِفِريَن َعَلــى الُوؤمِْمِنَن �َسِبيال}]النس�اء: 141[ لماذ�  كتاب���ه �لكري���م: {َوَلنمْ َيجمْ
ُكممْ  ِ َعَليمْ َعُلوا لِلَّ ح�ش���ل له���م �شبيل؟. نح���ن من جعلنا هلل �شلطاًنا: {اأَُتِريــُدوَن اأَنمْ تمْ
ُكممْ  ِ َعَليمْ َعُلــوا لِلَّ �ُســلمَْطاًنا ُمِبيًنا}]النس�اء: 144[ هك���ذ� ق���ال الأولئك: {اأَُتِريــُدوَن اأَنمْ َتمْ
�ُسلمَْطاًنا ُمِبيًنا} في�شربكم وي�شلط عليكم؛ لذ� تجد منطق �لقر�آن �لكريم ين�شجم مع 
علي في مقولته هذه، ين�شجم مع علي وهو يقدم لك نماذج من �أمثال علي في تاريخ 
�لب�شرية، من �أنبياء �هلل ور�شله و�أوليائه، يقدم لك نف�شياتهم، وتفكيرهم وم�شاعرهم 
د�خ���ل �لق���ر�آن، وفي ميادي���ن �لمو�جهة كيف كان���و� يفكرون، حتى ف���ي �لدعاء ال تجد 
�أنهم كانو� ينطلقون فقط ليدعو� على �أعد�ئهم بل كان كل همهم �أن يدعو� الأنف�شهم؛ 
ُلحنا نحن وكنا بال�شكل  الأنهم يعرفون �أن �لق�شية بالن�شبة للعدو مح�شومة، �إذ� ما �شَ
ا  ً بمْ َنا �سَ ِرغمْ َعَليمْ َنا اأَفمْ �لذي ن�شبح جديرين باأن يقف �هلل معنا؛ فلذ� كان دعاوؤهم {َربَّ
َكاِفِريَن}]البقرة:250[ ما هك���ذ� كان دعاوؤهم؟.  ِم المْ َقــومْ َنا َعَلى المْ ــرمْ َداَمَنا َوانمْ�سُ ــتمْ اأَقمْ َوَثبِّ
هك���ذ� كان دعاوؤه���م، ل���م يكون���و� ينطلق���ون على نح���و ما يفكر في���ه �لكثير م���ن �لنا�ض 
�لي���وم؛ الأنه���م يعرف���ون �أنه متى ما تخاذل من هم في �الأر����ض جنود �هلل، �إذ� ما قعدو� 
��شتحقو� غ�شب �هلل، هم من ي�شيعون �أ�شياء عظيمة ال يمكن �أن يمتلكها �لعدو مهما 
كان لديه من �أ�شلحة مهما كان لديه من قدر�ت ال يمكن �أن يمتلك �لعدو ما يمكن �أن 

يمتلكه �لموؤمنون باهلل ال يمكن. 
والحظ����و� كي���ف ف���ي فل�شطين ولبن���ان كمثال عل���ى ه�ذ�، �أل����م ي�شتط���ع �الإ�ش�الم �أن 
ي�شن���ع )قناب���ل ب�شرية( فعاًل، وه���ذ� - كما يقول �لمجاهدون - )ب���اأن هذ� هو �ل�شالح 
� له( قنبلة ب�شرية  �لذي لم ي�شتطع �الأعد�ء �أن ي�شنعو� مثياًل له، وال �أن ي�شنعو� �شًدّ
تنفجر فتربك جي�ض �إ�شر�ئيل، تربك �أمن �إ�شر�ئيل، تحطم �قت�شاد �إ�شر�ئيل. هكذ� في 
�للحظ���ة �الأخي���رة وهم كانو� قد �أ�شاعو� - خا�شة بالن�شبة للفل�شطينيين - وربما هذ� 
�لجيل وهو �لذي يعاني، معاناته تعتبر وزًر� من �أوز�ر �لجيل �لذي �شبقه، �لذي �شيع 
�لفر�ض �لكبيرة في مو�جهة �ليهود يوم كانو� ال يز�لون ع�شابات د�خل فل�شطين.«)1(

***
)1)  ذكرى ا�شت�شهاد الإمام علي›عليه ال�شالم‹.
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علي ير�سم معالم الدولة االإ�سلمية
جاء �الإ�شالم بتجربة فريدة فيما يتعلق بنظام �لحكم و�عتبرها �متد�د� لملك �هلل 
عل���ى عب���اده وج�شده���ا �لنبي ›�شلو�ت �هلل عليه وعلى �آل���ه‹ حيث تجلت في �آخر حياته 
ف���ي �أروع �شوره���ا وو�ش���ع �لخطوط �لعامة له���ذه �لم�شاأل���ة �لتي �أدت �إل���ى �ل�ش�ر�عات 
و�لنز�عات �لتي ولدتها �الختالفات بين �الأ�شخا�ض و�لجماعات و�لمد�ر�ض �لفل�شفية 
و�الأدي���ان ف���ي هذه �لم�شاألة و�أدت �إلى حروب كبيرة تركت �آثارها �ل�شنيعة على �لتاريخ 

�الإن�شاني برمته. 
وق���د كانت �إح���دى �لتجارب �لفذة �لر�ئ���دة و�لر�ئعة في �لحك���م �الإ�شالمي تجربة 
�أمي���ر �لموؤمني���ن عل���ي بن �أبي طالب ›عليه �ل�شالم‹ و�إن ل���م تتج�شد معالمها كما كان 
يري���د �الإم���ام نتيجة لم���ا كان قد و�شل �إليه �لمجتمع م���ن �نحطاط وهبوط لم ي�شل 
�إليها �لمجتمع من قبل حتى في �أيام �لجاهلية ولذلك كان يقول ›عليه �ل�شالم‹ »لو 
ا�ســتوت قدماي لغيرت اأ�ســياء« ولكنه عمل عل���ى تج�شيد هذه �لتجرب���ة ما �أمكن في 
فت���رة ق�شي���رة وعا�شفة من حيات���ه وحياة �لم�شلمين �نتهت با�شت�شه���اده لكنه ��شتطاع 
ف���ي �لح���د �الأدن���ى �أن ير�ش���م معال���م �لحكوم���ة �الإ�شالمية م���ن خالل ما �أث���ر عنه وما 
��شتمل���ت علي���ه ه���ذه �لتجرب���ة و��شتمل نهج �لبالغة عل���ى �لكثير م���ن �لن�شو�ض �لتي 
ت�شمن���ت بع�ض جو�نب �لفك���ر �ل�شيا�شي لالإمام علي وهذ� �لفكر يعك�ض بع�ض مالمح 
ه���ذه �لتجرب���ة �لر�ئ���دة في �لحكم في �الإ�ش���الم و�أ�شمل هذه �لن�شو����ض �ل�شيا�شية في 
نه���ج �لبالغ���ة و�أجمعها لم�شائل �ل�شيا�شة و�الإد�رة هو �لعهد �لذي زود به �الإمام و�ليه 

على م�شر مالك بن �لحارث �الأ�شتر حين واله عليها. 
وه���و من جالئل و�شاياه و�أجمعها لقو�ني���ن �لمعامالت �لمدنية و�لحقوق �لعامة 
و�لت�ش�رفات �لخا�شة فقد ت�شمن هذ� �لعهد �أبرز �الأمور �لتي ت�شل باالأمة �إلى �لحكم 
�لر�شي���د ت�شم���ن توجيهات مهمة ف���ي �ل�شلوك �ل�شخ�شي للحاك���م وكيف تكون عالقة 
�لحاك���م بالرعي���ة وكيف يك���ون وزر�وؤه وم�شت�شاروه وحا�شيته وح���دد �لمهام وحذر من 
�لظل���م لعب���اد �هلل وركز على �لعد�ل���ة �الجتماعية و�الإح�شان �إل���ى �لرعية و�لعمل على 
�لتغيير نحو �الأف�شل وحدد �لطبقات و�لفئات �الجتماعية و�لعالقة بينها ومو��شفات 
�لقائ���د �لناج���ح و�شرورة �لتز�مه �لديني و�الأخالق���ي و�لمهني و�لتربوي وكيف تكون 
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�لعالق���ة بي���ن �لقائد و�لجند وكيف تكون �شخ�شية �لقا�شي وو�شع �ل�شمانات لنز�هة 
�لق�شاء وو�شع �لخطوط �لعري�شة في �لق�شاء وح�شن �الإد�رة وكيف يتم �ختيار �لكتاب 
و�ل���وزر�ء وق�ش���م �لمهام و�الأعم���ال ولم ين�ض �أن يتحدث عن مز�ي���ا �لتجارة و�ل�شناعة 
و�الآث���ار �ل�شيئة لالحتكار و�شدد على �شرورة �الهتمام بالفقر�ء و�لم�شاكين و�لبوؤ�شاء 
و�لمر�ش���ى و�الإيت���ام و�لعجزة وغير ذلك من �الأ�شول �الأ�شا�شية للحكم �ل�شالح و�لتي 
عل���ى ر�أ�شه���ا �أن يك���ون عل���ى �شلة د�ئم���ة بال�شعب وبق�شاي���اه ليكون د�ئم���ا على معرفة 

و�فية بالم�شاكل �لتي يعي�شها فيبادر �إلى و�شع �لحلول �لناجعة لها.
يقول �ل�شيد عبد �لملك بدر �لدين �لحوثي عن هذ� �لعهد:

)ه���ذ� �لعه���د وثيقة تاريخية مهمة وعظيمة تقدم �لروؤية �الإ�شالمية �لقر�آنية عن 
والية �الأمر في �الإ�شالم، و�لم�شروع �لديني من �أ�شا�شه هو م�شروع دين ودولة.

ق���دم �الإم���ام عل���ي - علي���ه �ل�شالم - في ه���ذ� �لعه���د �لم�شوؤولية في �الإ�ش���الم بال�شكل 
�لذي ال تجعل من يتحرك بهذه �لم�شوؤولية فوق �لنا�ض �أو مت�شلًطا عليهم �أو هو �لكا�شب 
لنف�ش���ه و�إنم���ا ه���ي تقدمه ف���ي خدمة �لنا����ض، لي�ض فيها �ش���يء عائد �إلى نف�ش���ه، م�شالح 
نف�شي���ة �أو �شخ�شي���ة �أو مكا�شب معينة يح�ش���ل عليها هو، �أو تكون نظرته �إلى �لم�شوؤولية 
�أنها كما هو �شائد �الآن في هذ� �لع�شر وفي ع�شور ما�شية بالن�شبة لمن هم بعيدون عن 
منهج �هلل ينظرون �إلى �لم�شوؤولية كمغنم وو�شيلة ت�شلط، و��شتعالء على �الآخرين، ال. 

م���ن �لبد�ي���ة م���ن نف����ض تحديد ه���ذه �لمه���ام، تنظ���ر �إل���ى �لم�شوؤولية �أنه���ا خدمة 
لالآخرين �أنت تتحرك في خدمة �الآخرين فيما هو م�شلحة لهم فيما هو فائدة لهم 

فيما هو نفع لهم فيما هو �إح�شان �إليهم. 
وق���د �أر�د �الإم���ام منا �أن تكون نظرتنا �إلى �لم�شوؤولية هكذ� في دين �هلل هي خدمة 
ه���ي �إح�ش���ان �إل���ى �الآخري���ن لي�ض فيه���ا حالة ت�شل���ط لي�ض فيه���ا حالة ��شتع���الء لي�شت 

ا، ال، �الإن�شان يتحرك على هذ� �الأ�شا�ض.  مغنًما �شخ�شًيّ
ثم عندما يتحرك �الإن�شان الأد�ء �لم�شوؤولية بعد و�شوح �لم�شوؤولية �أمامه، و�شوح 
�لم�شوؤولي���ة ل���ه عندم���ا يتحم���ل م�شوؤولية هو خ���ادم يتقلد هذ� �ل�ش���رف �لكبير خدمة 
عباد �هلل و�الإح�شان �إلى عباد �هلل في �شوؤونهم في �أمورهم وعلى هذ� �الأ�شا�ض نتحرك 

وفق �أ�ش�ض ومبادئ مهمة جًد�()1(.
)1)  درو�ص من عهد الأ�شتر لل�شيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
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و�شن���ورد بع����ض تل���ك �لن�شو����ض م���ع م���ا ��شتوح���اه �ل�شيد عب���د �لملك ب���در �لدين 
�لحوثي - ر�شو�ن �هلل عليه - من هذه �لن�شو�ض �لمهمة.

�الإمام علي - عليه �ل�شالم - بد�أ حديثه في هذ� �لعهد بقوله: 
»ب�سم الل الرحمن الرحيم.. هذا ما اأمر به عبد الل، عليٌّ اأمير الموؤمنين مالَك 
بَن الحارث االأ�ســتر في عهده اإليه حين واله م�ســر: جباية خراجها، وجهاد عدوها، 

وا�ست�سالح اأهلها، وعمارة بالدها«. 
يقول �ل�شيد عبد �لملك: 

»هنا قدم االإمام - عليه ال�ســالم - �ســورة وا�ســحة عن المهام االأ�سا�ســية للوالية 
في االإ�سالم، ال�سوؤون كلها، �سوؤون الم�سوؤولية في االإ�سالم، بكل جوانبها، �سواًء الجانب 
المالــي، )جبايــة خراجهــا( اأو الجانــب الجهــادي والع�ســكري، )جهــاد عدوهــا( اأو 
الجوانب االأخرى التي ت�ســمل جوانب ثقافية وتربوية ودائرة وا�ســعة )وا�ست�سالح 
اأهلها(، عبارة ت�سمل كل ما فيه �سالحهم �سواًء في الواقع الديني اأو الواقع الدنيوي، 

)وعمارة بالدها( ت�سمل، الجوانب الخدمية كلها«.
ومما ورد في هذ� �لعهد قول �الإمام عليه �ل�شالم: 

»واأ�سعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم وال تكونن عليهم �سبًعا 
�سارًيا تغتنم اأكلهم فاإنهم �سنفان اإما اأخ لك في الدين واإما نظير لك في الخلق«.

وحول هذ� �لن�ض يقول �ل�شيد عبد �لملك - ر�شو�ن �هلل عليه -: 
 »يق���ول �الإم���ام علي )علي���ه �ل�شالم( �لنا�ض �شنفان: �إم���ا �أخ لك في �لدين وتنظر 
�إلي���ه هك���ذ� كاأخ على �أنه ماذ�؟ �أخ يجمعك �أنت و�إياه �أخوة �لدين و�أن �نتماءه معك �إلى 

دين و�حد يفر�ض له حقوًقا عليك في تعاملك، في نظرتك �إليه، في �هتمامك به. 
�أو �أنه �إن�شان يجمعك به جامع �آخر هو �الإن�شانية، �إن�شان له نف�ض �لم�شاعر، و�إن�شان 
ل���ه نف����ض �لكر�م���ة، ويعي�ض �لحالة �الإن�شاني���ة �شو�ء هذ� �الأخ في �لدي���ن، �أو هذ� �لذي 

يجمعك به �الإن�شانية، ر�بطة �الإن�شانية. 
 لدي���ك م���ع �لنا�ض ر�بطت���ان: �إما ر�بطة �لدين، �أو ر�بط���ة �الإن�شانية، ر�بطة �لدين 
�أنت و�الآخرين في مقام �الأخوة، �أخوة �لدين. وهذه �لر�بطة لها حقوق ويترتب عليها 

م�شوؤوليات، وكذلك ر�بطة �الإن�شانية. 
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ال تنظ���ر �إل���ى �لنا�ض نظرة �حتقار بما �إنه ياأتي منه���م �أخطاء �أو ت�شرفات �شيئة، �أو 
مو�ق���ف �شيئ���ة فاأن���ت �شريع �لب���ادرة، �شريع �ل�شطوة، �شري���ع �لغ�شب، �شري���ع �النتقام، 
�شريع �لموؤ�خذة. ال. �عرف �أنهم من و�قعهم �الإن�شاني يح�شل منهم �أخطاء، ال تنظر 
�إل���ى �لمجتمع كمجتمع مع�شوم، ال ياأت���ي منه خطاأ.. ثم تكون مو�قف �الإن�شان قائمة 
عل���ى �أ�شا����ض �لموؤ�خ���ذة عل���ى �ل�شغيرة و�لكبي���رة و�النتق���ام و�لمقا�شاة ف���ي كل �شيء، 
ال. »فاإنهم �ســنفان اإمــا اأخ لك في الدين واإما نظير لك فــي الخلق«.«»يفرط منهم 
الزلــل وتعر�ــص لهم العلل ويوؤتى على اأيديهم في العمــد والخطاأ فاأعطهم من عفوك 

و�سفحك مثل الذي تحب اأن يعطيك الل من عفوه و�سفحه«.
وحول هذ� �لن�ض يقول �ل�شيد عبد �لملك - ر�شو�ن �هلل عليه -: 

»�الإ�ش���الم يرك���ز في �لمق���ام �الأول على �لتربية قبل �أن يرك���ز على �لعقاب، يركز 
عل���ى �لتربي���ة ويتعامل مع �لمجتمع �لم�شل���م في �لمقام �الأول عل���ى �أ�شا�ض �لتربية، 
وم�ش���روع �الإ�ش���الم م�ش���روع و��ش���ع الإ�ش���الح �لنا�ض م�ش���روع و��شع ياأتي في���ه جو�نب 
� وحت���ى كل نظم���ه نظ���م تكامل، تكام���ل، تهيئ �إل���ى �أن يكون هن���اك و�قٌع  و��شع���ة ج���ًدّ

�شالٌح. 
مثاًل في معالجة حاالت �ل�شرقة كمثال: م�شروع �الإ�شالم م�شروع و��شع مثاًل فيه 
�لم�ش���روع �لروحي و�لترب���وي، و�الإيماني، يعزز عند �الإن�شان �ال�شتقامة، و�لخوف من 
�هلل، و��شت�شع���ار �لم�شوؤولي���ة �أم���ام �هلل، و�لموؤ�خذة �الإلهية فيك���ون ز�جًر� لالإن�شان عن 
�ل�شق���وط، يق���دم �الإ�ش���الم جانب �آخر، تنمي���ة مكارم �الأخ���الق، و�لع���زة و�لكر�مة عند 

�الإن�شان، فيترفع عن �شفا�شف �الأمور، وعن م�شاوئ �الأخالق.
���ا: هن���اك جان���ب �آخر نظام مالي ف���ي �الإ�شالم يهيئ لالإن�ش���ان �لحياة �لكريمة  �أي�شً
بحي���ث ال ي�شق���ط ف���ي مثل ه���ذ� �لذن���ب �إال نتيج���ة �نحطاط ف���ي نف�شيت���ه، و�إال هناك 
م�ش���روع �إ�شالم���ي متكامل، يلح���ظ هذ� �لجانب، وهذ� �لجانب، وه���ذ� �لجانب، وهكذ� 

بقية �لمجاالت.
 ياأت���ي م�ش���روع �الإ�ش���الم م�شروًع���ا تكاملًيّا ال�شت�ش���الح �لنا�ض، ال يلح���ظ جانًبا ثم 
يهم���ل بقي���ة �لجو�ن���ب، وبالتال���ي ال تك���ون ق�شي���ة �لعق���اب و�لموؤ�خ���ذة ه���ي �لو�شيل���ة 

�لوحيدة و�الأ�شا�شية ولي�ض هناك و�شيلة �أخرى �أو طريقة ثانية.
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ف���ال تك���ون �لنظ���رة �إلى ��شت�ش���الح �لنا�ض هي م�شاأل���ة �لق�شوة و�لح�ش���اب و�لعقاب، 
ه���ذه ال تكون �لو�شيل���ة �لرئي�شية �لتي يركز �الإن�شان عليها، ال تكون هذه هي �لم�شاألة 

�الأ�شا�شية �لمعتمدة في �الإ�شالم. 
� وفيه جو�ن���ب متكاملة ال�شت�ش���الح �الإن�شان،  م�ش���روع �الإ�ش���الم م�شروع و��ش���ع جًدّ
وجان���ب �لعق���اب هو جانب و�حد فقط وله مقاماته، م���ع مالحظة �لجو�نب �الأخرى، 

مع مالحظة �لجو�نب �الأخرى هذه م�شاألة. 
ا كان  �لم�شاألة �لثانية: يتذكر �الإن�شان نف�شه، �الإن�شان وهو في و�قع �لم�شوؤولية �أًيّ
ياأتي منه �أخطاأ، هو بنف�شه ياأتي منه �لخطاأ، ياأتي منه �لتق�شير، ياأتي منه �لق�شور، 
وه���و ف���ي حالته ه���و �لنف�شية وهو يق�ش���ر، وهو يخطئ، وهو محا�ش���ب �أمام �هلل وهو 

يتذكر م�شوؤوليته �أمام �هلل ماذ� يكون �أمله في �هلل؟ وكيف رجاوؤه نحو �هلل؟. 
�ألي����ض ه���و م���ن يطلب م���ن �هلل �لعفو و�أمل���ه �أن �هلل يعامل���ه بالعفو؟ فمث���ل ما �أنت 
و�أن���ت ف���ي مق���ام �لخطاأ، ومقام �لتق�شي���ر موجه �آمالك نحو �هلل �أن يعف���و عنك، �أي�شاً 
يك���ون عن���دك �أنت توجه هكذ� نحو عباد �هلل مثل ما ت���رى حاجتك �إلى عفو �هلل، و�إلى 
مغفرت���ه، و�إل���ى لطف���ه، و�أن���ت في مق���ام �الأخطاء وف���ي مق���ام �لتق�شي���ر، وت�شعر بهذه 
�لحاج���ة �إل���ى عف���و �هلل وه���ذ� �أمل لدي���ك �أمل تعي�ش���ه د�ئًما، تاأمل م���ن �هلل، ترجو �هلل 
د�ئًم���ا �أاّل يوؤ�خ���ذك، وال يعاقبك على ما ياأتي منك من �أخطاء �أو تق�شير، فاأنت كذلك 
تج���اه �لنا����ض قدم للنا�ض من �لعفو و�ل�شفح مثل ما �أملك في �هلل، وما ترجو من �هلل 

�أن يعطيك من عفوه و�شفحه على �أخطائك، وعلى تق�شيرك«.
ومما ورد في عهده لمالك �الأ�شتر:

َلَك،  ُواَلِة َقبمْ ُموِر المْ ُظُر ِفيــِه ِمنمْ اأُ َت َتنمْ ِل َما ُكنمْ ُموِرَك ِفي ِمثمْ ُظــُروَن ِمنمْ اأُ ا�ــَص َينمْ »َواأَنَّ النَّ
ُ َلُهممْ  ِري اللَّ ــاِلِحيَن ِبَمــا ُيجمْ ــَتَدلُّ َعَلى ال�سَّ ؛ َواإِنََّما ُي�سمْ َت َتُقوُل ِفيِهممْ َوَيُقوُلــوَن ِفيَك َما ُكنمْ
ِلكمْ َهَواَك، َو�ُسحَّ  اِلُح؛ َفاممْ َعَمُل ال�سَّ َك َذِخيَرًة المْ َخاِئِر اإَِليمْ َحبَّ الذَّ َعَلى اأَلمْ�ُسِن ِعَباِدِه؛ َفلمَْيُكنمْ اأَ

.» تمْ اأَومْ َكِرَهتمْ َها ِفيَما اأََحبَّ اُف ِمنمْ إِنمْ�سَ �ِص االمْ فمْ حَّ ِبالنَّ ا اَل َيِحلُّ َلَك؛ َفاإِنَّ ال�سُّ �ِسَك)1( َعمَّ ِبَنفمْ
ومما وردفيه:

ــُواَلِة َعِن  ِتَجاَب المْ ِتَك؛ َفــاإِنَّ احمْ ِتَجاَبــَك َعــنمْ َرِعيَّ َلنَّ احمْ ــَد َهــَذا، َفــاَل ُتَطوِّ ــا َبعمْ »َواأَمَّ
)1)  �ُشـــّح بَنْف�شـــك: ابخل بنف�شك عن الوقوع في غيـــر الحل، فلي�ص الحر�ص على النف�ـــص اإيفاءها كل ما 

تحب، بل من الحر�ص اأْن ُتْحَمَل على ما تكره.
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ُهممْ ِعلمَْم  َطــُع َعنمْ ُهممْ َيقمْ ِتَجــاُب ِمنمْ ُموِر، َوااِلحمْ ــيِق، َوِقلَُّة ِعلمْــٍم ِباالأُ َبٌة ِمَن ال�سِّ ــِة �ُســعمْ ِعيَّ الرَّ
�ُسُن  ُبُح المَْح�َسُن، َوَيحمْ ــِغيُر، َوَيقمْ ُظُم ال�سَّ َكِبيُر، َوَيعمْ ــُغُر ِعنَدُهُم المْ َتَجُبوا دُوَنُه؛ َفَي�سمْ َما احمْ
ا�ُص ِبِه  ُه النَّ ِرُف َما َتَواَرى َعنمْ َواِلي َب�َســـٌر اَل َيعمْ َباِطِل! َواإِنََّما المْ َقِبيُح، َوُي�َســاُب المَْحقُّ ِبالمْ المْ
َكِذِب، َواإِنََّما  ِق ِمَن المْ ــدمْ ــُروُب ال�سِّ َرُف ِبَها �سُ �َســتمْ َعَلى الَحقِّ �ِســَماٌت)1( ُتعمْ ِمَن االأُُموِر، َوَليمْ
ِتَجاُبَك ِمنمْ  ؛ َفِفيــَم احمْ ِل)2( ِفي الَحقِّ َبــذمْ �ُســَك ِبالمْ ُروؤٌ �َســَختمْ َنفمْ ا اممْ ِن: اإِمَّ ــَت اأََحُد َرُجَليمْ اأَنمْ
ا�ِص  ــَرَع َكفَّ النَّ َمنِع؛ َفَما اأَ�سمْ َتَلًى ِبالمْ ــِديِه؟!  اأَومْ ُمبمْ ٍل َكِريٍم ُت�سمْ ومْ ِفعمْ ِطيِه، اأَ َواِجــِب َحــقٍّ ُتعمْ
َك ما اَل َموؤُوَنَة ِفيِه  َليمْ ا�ِص اإِ َثَر َحاَجاِت النَّ ِلَك! َمَع اأَنَّ اأَكمْ ِي�ُسوا)3( ِمنمْ َبذمْ َذا اأَ َلِتَك اإِ اأَ َعنمْ َم�سمْ

نمْ�ساٍف ِفي ُمَعاَمَلٍة. ِلَمٍة، اأَومْ َطَلِب اإِ َك: ِمنمْ �َسَكاِة)4( َمظمْ َعَليمْ
ــاٍف ِفي  ُمَعاَمَلٍة؛  َثاٌر َوَتَطاُوٌل، َوِقلَُّة اإِنمْ�سَ ــِتئمْ ــًة وِبَطاَنًة: ِفيِهُم ا�سمْ ُثمَّ اإِنَّ ِللمَْواِلي َخا�سَّ
َحٍد ِمنمْ َحا�ِسيِتَك  )6( اِلأَ ِطَعنَّ َواِل، َواَل ُتقمْ َباِب ِتلمَْك االأَحمْ ِع اأَ�سمْ َة اأُولِئَك ِبَقطمْ )5( َمادَّ �ِسممْ َفاحمْ
ا�ِص:  ــرُّ ِبَمنمْ َيِليَها ِمَن النَّ َدٍة َت�سُ ِتَقاِد)8( ُعقمْ َك ِفي اعمْ َمَعنَّ ِمنمْ ِتَك)7( َقِطيعًة، َواَل َيطمْ َوَحامَّ
)10( ذِلَك َلُهممْ  َناأُ ؛ َفَيُكوَن َمهمْ ِرِهممْ ِمُلوَن َموؤُوَنَتُه َعَلى َغيمْ ــَتَرٍك َيحمْ ٍب)9(، اأَومْ َعَمٍل ُم�سمْ ِفي �ِســرمْ

َيا َواالآِخَرِة. نمْ َك ِفي الدُّ ُبُه َعَليمْ ُدوَنَك، َوَعيمْ
َت�ِسًبا، َواِقًعا ذِلَك  اِبًرا ُمحمْ َبِعيِد، َوُكنمْ ِفي ذِلَك �سَ َقِريِب َوالمْ ِزِم المَْحقَّ َمنمْ َلِزَمُه ِمَن المْ َواأَلمْ
َة)11(  ُه؛ َفاإِنَّ َمَغبَّ ــَك ِمنمْ ُقُل َعَليمْ َتِغ َعاِقَبَتُه ِبَما َيثمْ ُث َوَقَع، َوابمْ ــِتَك َحيمْ ِمــنمْ َقَراَبِتَك َوَخا�سَّ

ُموَدٌة. ذِلَك َمحمْ

)1)  �شمات: جمع �شمة – بك�شر ففتح -: وهي العالمة.
)))  البذل: العطاء.

)3)  اأِي�ُشوا: قنطوا ويئ�شوا.
)4)  �شكاة – بالفتح –: �شكاية.

)5)  فاح�شـــم: اقطع مـــادة �شرورهم عن النا�ص بقطـــع اأ�شباب تعديهم، واإنما يكـــون بالأخذ على اأيديهم 
ومنعهم من الت�شرف في �شوؤون العامة.

)6)  القطاع: المنحة من الأر�ص، والقطعية: الممنوح منها.
ة–: الخا�شة والقرابة. ة – كالطامَّ )7)  الحامَّ

)8)  العتقـــاد: المتالك، والعقـــدة – بال�شّم –: ال�شيعة، واعتقاد ال�شيعة: اقتناوؤها، واإذا اقتنوا �شيعة 
فربما اأ�شروا بمن يليها، اأي يقرب منها من النا�ص.

ْرب – بالك�شر –: هو الن�شيب في الماء. )9)  ال�شِّ
)10)  مهناأ ذلك: منفعته الهنيئة.

ة – : العاقبة. ة – َكَمَحبَّ )11) الَمَغبَّ
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)3( َعنَك ُظُنوَنُهممْ  ــِدلمْ ِرَك، َواعمْ )2( َلُهممْ ِبُعذمْ ــِحرمْ ًفا)1( َفاأَ�سمْ ُة ِبــَك َحيمْ ِعيَّ ــِت الرَّ َواإِنمْ َظنَّ
ُلُغ ِفيه  َذاًرا)5( َتبمْ ِتَك، واإِعمْ ًقا ِبَرِعيَّ �ِسَك، َوِرفمْ َك ِلَنفمْ ًة)4( ِمنمْ َحاِرَك؛ َفاإِنَّ ِفي ذِلَك ِرَيا�سَ ِباإِ�سمْ

. ِويِمِهممْ َعَلى المَْحقِّ َحاَجَتَك ِمنمْ َتقمْ
 ومن ذلك:

َراِء)6(؛ َفاإِنَّ ذِلَك  َها، َوُحبَّ االإِطمْ ِجُبــَك ِمنمْ َقَة ِبَما ُيعمْ �ِســَك، َوالثِّ َجاَب ِبَنفمْ اَك َواالإِعمْ َواإِيَّ
�ِسِنيَن.  �َساِن المُْمحمْ َحَق َما َيُكوُن ِمنمْ اإِحمْ �ِسِه؛ ِلَيممْ َطاِن ِفي َنفمْ يمْ َثِق ُفَر�ِص ال�سَّ ِمنمْ اأَومْ

ِلــَك، اأَومْ اأَنمْ  ــَد)7( ِفَيمــا َكاَن ِمنمْ ِفعمْ َزيُّ ِو التَّ �َســاِنَك، اأَ ِتــَك ِباإِحمْ َمــنَّ َعَلــى َرِعيَّ ــاَك َوالمْ َواإِيَّ
 ، ُّدَ يَذمْهَبُ بِنُوِر المَْحقِّ َّ يُبمْطِلُ االإِحمْ�سَانَ، وَالتَّزَي َّ المْمَن تَعِدَهُممْ فَتُتمْبِعَ مَومْعِدَكَ بِخُلمْفِكَ؛ فَاإِن
َد الِل  تًا ِعنمْ ا�ِص؛ َقاَل الُل �ســبحانه:{َكُبَ َمقمْ َد الِل َوالنَّ َت)8( ِعنمْ َمقمْ َوالمُْخلمَْف ُيوِجُب المْ

َعُلوَن} ]الصف:3[. اأَنمْ َتُقوُلوا َما اَل َتفمْ
َكاِنَها، اأَِو الَّلَجاَجَة  ممْ َد اإِ �َساُقَط)9( ِفيَها ِعنمْ َل اأََواِنَها، اأَِو التَّ َعَجَلَة ِباالأُُموِر َقبمْ اَك َوالمْ واإيَّ

 . َحتمْ �سَ َتومْ َها اإَذا ا�سمْ َن)11( َعنمْ )10(، اأَِو المَْوهمْ َرتمْ ِفيَها اإَِذا َتَنكَّ
ا�ُص ِفيِه  َثاَر)12( ِبَما النَّ ِتئمْ اَك َوااِل�سمْ ِقَعُه. َواإيَّ ٍر َمومْ ممْ ِقعمْ ُكلَّ اأَ َعُه، َواأَومْ �سِ ٍر َمومْ عمْ ُكلَّ اأَممْ َف�سَ

)1) َحيًفا: ظلًما.
حـــْر لهم بعـــذرك: اأي اأبرز لهم، وبّين عذرك فيه، وهو من الإ�شحـــار: الظهور، واأ�شله البروز في  ))) اأ�شْ

ال�شحراء.
اه عنه. )3) َعَدل ال�شيء عن نف�شه: نحَّ

)4)  ريا�شة: تعويًدا لنف�شك على العدل.
)5)  الإعذار: تقديُم العذر اأو اإبداوؤه.

)6)  الإطراء: المبالغة في الثناء.
)7)  التزّيد – كالتقيُّد –: اإظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها في معر�ص الفتخار.

)8)  المقت: البغ�ص وال�شخط.
)9)  نهُيُه عن الت�شاقِط في ال�شيء الممكِن عنَد ح�شوِره: نهيٌّ عن الحر�ِص والج�شع، قال ال�شنفرى:

ِت الأيدي اإلى الزاِد لم اأكْن        باأعجِلهْم اإْذ اأج�شُع القوِم اأَْعَجُل. واإْن ُمدَّ  
)10)  اللجاجة: الإ�شرار على النزاع. وتنكَرت: لم يعرف وجه ال�شواب فيها.

)11)  الَوْهن: ال�شعف.
))1)  ال�شتئثار: تخ�شي�ص النف�ص بزيادة.
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ِرَك،  َك ِلَغيمْ ــَح ِللمُْعُيوِن؛ َفاإِنَُّه َماأمُْخــوٌذ ِمنمْ ا َقدمْ َو�سَ َنى ِبِه ِممَّ ا ُتعمْ َغاِبــَي)2( َعمَّ ــَوٌة)1(، َوالتَّ اأُ�سمْ
َة  ِلــكمْ َحِميَّ ُلوِم: اممْ ــَك ِللمَْمظمْ ــُف ِمنمْ َت�سَ ِطَيُة االأُُمــوِر، َوُينمْ غمْ ــَك اأَ َك�ِســُف َعنمْ ــا َقَليــٍل َتنمْ َوَعمَّ
َتِر�صمْ ِمنمْ ُكلِّ ذِلَك:  َب)6( ِل�َساِنَك، َواحمْ َوَة َيِدَك، َوَغرمْ َك)5(، َو�َسطمْ َرَة)4( َحدِّ اأَنمِْفَك)3(، َو�َســومْ
ِكَم  ِتَياَر؛ َوَلنمْ ُتحمْ ِلَك ااِلخمْ ــُبَك َفَتممْ ــُكَن َغ�سَ َوِة، َحتَّى َي�سمْ ــطمْ َباِدَرِة)7(، َوَتاأمِْخيِر ال�سَّ ِبَكفِّ المْ

َك. َمَعاِد اإَِلى َربِّ ِر المْ ِثَر ُهُموَمَك ِبِذكمْ �ِسَك َحتَّى ُتكمْ ذِلَك ِمنمْ َنفمْ
ٍة  َمَك: ِمنمْ ُحُكوَمــٍة َعاِدَلٍة، اأَومْ �ُســنَّ ــى ِلَمــنمْ َتَقدَّ ــَر َما َم�سَ ــَك اأَنمْ َتَتَذكَّ َواِجــُب َعَليمْ َوالمْ
ــٍة ِفي ِكَتاِب  َنا )�ســلوات الل عليه وعلى اآله و�ســلم(، اأَومْ َفِري�سَ َثٍر َعنمْ َنِبيِّ ومْ اأَ ــَلٍة، اأَ َفا�سِ
ُت  َبــاِع َما َعِهدمْ �ِســَك ِفي اتِّ َتِهَد ِلَنفمْ ــا َعِملمَْنا ِبِه ِفيَها، َوَتجمْ َت ِممَّ َتــِدَي ِبَما �َســاَهدمْ الِل؛ َفَتقمْ
ــاَل َتُكوَن َلَك ِعلٌَّة  َك؛ ِلَكيمْ �ِســي َعَليمْ ِة ِلَنفمْ ُت ِبِه ِمَن المُْحجَّ َثقمْ ــَتومْ ِدي هَذا، َوا�سمْ ــَك ِفي عهمْ اإَِليمْ

ِر اإالَّ الُل َتَعالى. َق ِللمَْخيمْ وِء َواَل ُيَوفِّ َم ِمَن ال�سُّ �سِ �ِسَك اإَِلى َهَواَها َفَلنمْ َيعمْ ِع َنفمْ َد َت�َسرُّ ِعنمْ

***

)1) النا�ص فيه اأُ�شوة: اأي مت�شاوون.
)))  التغابي: التغافل.

ْيم. ا ياأنُف ال�شَّ )3)  يقال: »فالٌن َحِميُّ الأَْنِف«: اإذا كان اأبيًّ
)4)  ال�َشْوَرة – بفتح ال�شين و�شكون الواو –: الِحّدة.

)5)  الَحّدة – بالفتح – : الباأ�ص.
)6)  الَغْرب – بفتح ف�شكون –: الحّد ت�شبيًها له بحّد ال�شيف ونحوه.

)7)  البادرة: ما يبدر من الل�شان عند الغ�شب من �ِشباب ونحوه.
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ومما اأثر عن االإمام علي عليه ال�سلم

االإمام علي قدم درو�سًا مهمة لمن ي�سلون اإلى موقع الم�سوؤولية 
عندم���ا �آل �إلي���ه �أمر �لخالفة بعد فترة زمني���ة معروفة تقدر بما يقرب من خم�شة 
وع�شري���ن عاًم���ا �أثب���ت �أن���ه - علي���ه �ل�ش���الم - بم�شت���وى �لم�شوؤولية، كان ف���ي م�شتوى 
�لم�شوؤولية يتعامل من موقعه في �لخالفة، ي�شعر بالم�شوؤولية ال طامًعا وال يعتبرها 
مغنًم���ا، ال يعتب���ر �ل�شلط���ة وال يعتب���ر والي���ة �الأم���ر مغنًم���ا ومك�شًب���ا للت�شل���ط وجم���ع 
�لث���روة.. كال. يعتبره���ا م�شوؤولي���ة الإحقاق �لح���ق الإقامة �لعدل، لبن���اء �الأمة، لهد�ية 
�الأمة، لتزكية �أنف�شها، لبنائها بناًء عظيًما. قال عبد �هلل بن �لعبا�ض: دخلت على �أمير 
�لموؤمني���ن - علي���ه �ل�ش���الم - بذي ق���ار وهو يخ�ش���ف نعله، فقال لي: »مــا قيمة هذا 
النعــل؟« فقل���ت: ال قيمة له���ا. فقال عليه �ل�شالم: »والل لهــي اأحب اإلي من اإمرتكم 
ــا اأو اأدفــع باطــال« ال قيم���ة لل�شلطة عن���د �الإم���ام �إال �إذ� كانت و�شيلة  اإال اأن اأقيــم حًقهّ
لخدم���ة �الأم���ة، �إذ� كانت للرحمة بالنا����ض، �إذ� كانت لهد�ية �لنا�ض بعيًد� كل �لبعد عن 
�لظل���م، متورًع���ا يخ�شى �هلل، يخ�شى �هلل في عب���اده ورحيًما بالنا�ض وهو �لقائل: يتبّر�أ 

من �لظلم:
دًا)3(،  فَّ اَلِل ُم�سَ َداِن)1(  ُم�َسهَّدًا)2(، اأَومْ اأَُجرَّ ِفي االمَْغمْ عمْ نمْ اأَِبيَت َعَلى َح�َسِك ال�سَّ »َوالِل اَلَ
ء  ــبًا ِل�َســيمْ ِعَباِد، َوَغا�سِ �ِص المْ ِقَياَمِة َظاِلمًا ِلَبعمْ َم المْ اأََحبُّ اإَِليَّ ِمنمْ اأَنمْ اأَلمَْقى الَل َوَر�ُســوَلُه َيومْ
َرى)5(   ِبَلى ُقُفوُلَها)4(، َوَيُطوُل ِفي الثَّ َلى المْ ِرُع اإِ �ص ُي�سمْ ِلُم اأََحدًا ِلَنفمْ َف اأَظمْ ِمَن المُْحَطاِم، َوَكيمْ

ُحُلوُلَها؟!

كاأنه يريد من الَح�َشك: ال�شوك. وال�َشْعدان: نبت ترعاه البل له �شوك ت�شبه به حلمة الثدي.  (1(
الُم�َشّهد: من �شّهده اإذا اأ�شهره.  (((

الم�شّفد: المقّيد.  (3(
ُقفولها: رجوعها.  (4(

الثرى: التراب.  (5(
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ُت  يمْ اعًا، َوَراأَ )3( �سَ ُكممْ ــتماَحِني)2(  ِمنمْ ُبرِّ َلَق)1(  َحتَّى ا�سمْ ُت َعِقياًل َوَقدمْ اأممْ َوالِل َلَقدمْ َراأَيمْ
َدتمْ ُوُجوُهُهممْ  نََّما �ُســوِّ ، َكاأَ ِرِهــممْ ــَواِن، ِمــنمْ َفقمْ لمْ ــَر)5(  [ االمَْ ــُعوِر، ُغبمْ َث)4( ] ال�سُّ َياَنُه �ُســعمْ ــبمْ �سِ
نِّي  ِه �َسَمِعي، َفَظنَّ اأَ ُت اإَِليمْ ــَغيمْ دًا، َفاأَ�سمْ َل ُمَردِّ َقومْ َر َعَليَّ المْ دًا، َوَكرَّ ِلِم)6(، َوَعاَوَدِني ُموؤَكِّ ِبالمِْعظمْ
ُتَها ِمنمْ  َنيمْ ــُت َلُه َحِديَدًة، ُثــمَّ اأَدمْ َميمْ ِبُع ِقَيــاَدُه)7(، ُمَفاِرقًا َطِريِقي، َفاأَحمْ اأَِبيُعــُه ِديِنــي، َواأَتَّ
َتِرَق ِمنمْ ِمي�َسِمَها)9(،  َلِمَها، َوَكاَد اأَنمْ َيحمْ ِجيَج ِذي َدَنف)8(  ِمنمْ اأَ جَّ �سَ َتِبَر ِبَها، َف�سَ ِمِه ِلَيعمْ ِج�سمْ
َماَها اإِنمْ�َســاُنَها ِلَلِعِبِه،  ــَواِكُل)10(، َيا َعِقيــُل ! اأََتِئنُّ ِمنمْ َحِديــَدة اأَحمْ َك الثَّ َفُقلمْــُت َلــُه: َثِكَلتمْ

ِبِه! اأََتِئنُّ ِمَن ااَلَذى َواَل اأَِئنُّ ِمنمْ َلظًى)11(؟! اُرَها ِلَغ�سَ ِني اإَِلى َنار �َسَجَرَها َجبَّ َوَتُجرُّ
ُتَها)13(،  ُجوَنة �َســِنئمْ َجــُب ِمــنمْ ذِلَك َطــاِرٌق َطَرَقَنــا ِبَملمَْفوَفة)12(  ِفــي ِوَعاِئَها، َوَمعمْ َواأَعمْ
ٌم  َدَقٌة؟ َفذِلَك ُمَحرَّ ممْ �سَ َلٌة)14(، اأَممْ َزَكاٌة، اأَ ِئَها، َفُقلمُْت: اأَ�سِ َكاأَنََّما ُعِجَنتمْ ِبريِق َحيَّة اأَومْ َقيمْ
َهُبوُل)15( !  ــَك المْ ٌة، َفُقلمُْت: َهِبَلتمْ َهــا َهِديَّ ِت! َفَقــاَل: اَل َذا َواَل َذاَك، َولِكنَّ َبيمْ ــَل المْ َنــا اأَهمْ َعَليمْ
ُجُر)18(؟  ممْ َتهمْ ــَت [اأَممْ ُذوِجنَّة)17(، اأَ َتِبٌط)16(  ] اأَنمْ ُمخمْ َدَعِني؟ اأَ َتِنــي ِلَتخمْ اأََعــنمْ ِديِن الِل اأََتيمْ
َلة  ــَي الَل ِفي َنممْ �سِ اَلِكَهــا، َعَلى اأَنمْ اأَعمْ فمْ َت اأَ َعَة ِبَما َتحمْ ــبمْ َقاِليــَم ال�سَّ ِطيــُت االمَْ َوالِل َلــومْ اأُعمْ

اأْمَلَق: افتقر اأ�شّد الفقر.  (1(
ا�شتماحني: ا�شتعطاني.  (((

)3) الُبّر: القمح
�ُشْعث: جمع اأ�ْشعْث، وهو من ال�شعر المتلبد بالو�شخ.  (4(

الُغْبر ـ ب�شم الغين، جمع اأغبر ـ : متغير اللون �شاحبه.  (5(
الِعْظِلم ـ كِزْبرج ـ : �شواد ي�شبغ به، قيل هو النيلج اأي النيلة.  (6(

الِقياد: ما ُيقاُد به كالِزمام.  (7(
الَدَنف ـ بالتحريك ـ : المر�ص.  (8(

الِمي�َشم ـ بك�شر الميم وفتح ال�شين ـ : المْكواة..  (9(
)10) َثِكَل ـ كفرح ـ : اأ�شاب ُثْكاًل ـ بال�شم ـ وهو فقدان الحبيب اأو خا�ص بالولد. والثواكل: �لن�شاء.

)11) َلَظى: ا�شم جهنم.
))1) الملفوفة: نوع من الحلواء اأهداها ال�شعث بن قي�ص اإلى علّي.

)13) �َشِنْئتها: اأي كرهتها.
)14) ال�شلة: العطية.

)15) َهِبَلْتَك ـ بك�شر الباء ـ : ثكلتك; والَهُبول ـ بفتح الهاء ـ : المراأة ل يعي�ص لها ولد.
)16) اأُمْخَتِبٌط في راأ�شك: اأمختّل نظام اإدراكك؟.

)17) ذوِجّنة: من اأ�شابه م�ّص من ال�شيطان.
)18) تهجر: اأي تهذي بما ل معنى له في مر�ص لي�ص ب�شرع.
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َوُن ِمــنمْ َوَرَقة ِفي َفِم َجَراَدة  همْ ِدي اَلَ َياُكممْ ِعنمْ نَّ ُدنمْ ــُلُبَها ِجلمَْب)1(  �َســِعيَرة َما َفَعلمُْتــُه، َواإِ اأَ�سمْ
َقى! ة اَل َتبمْ َنى، َوَلذَّ ُمَها)2(، َما ِلَعِليهّ َوِلَنِعيم َيفمْ �سَ َتقمْ

َتِعيُن. َلِل)3(، َوِبِه َن�سمْ ِح الزَّ ِل، َوُقبمْ َعقمْ َنُعوُذ ِبالِل ِمنمْ �ُسَباِت المْ
وعندما كان يقاتل الناكثين والقا�ســطين والمارقين لم يقاتل لتثبيت �سلطان، وال 

طمًعا في جاه، وال طمًعا في مال، وهو القائل: 
ا ُمَناَف�َســًة ِفي �ُســلمَْطان، َواَل المِْتَما�َص �ِسيء  َلُم اأَنَُّه َلممْ َيُكِن الَِّذي َكاَن ِمنَّ » اللَُّهمَّ اإِنََّك َتعمْ
َمَن  ــاَلَح ِفي ِباَلِدَك، َفَياأمْ ِهَر االمِْ�سمْ َمَعاِلَم ِمنمْ ِديِنَك، َوُنظمْ ــوِل المُْحَطاِم، َولِكنمْ ِلَنِرَد المْ ِمنمْ ُف�سُ

َلُة ِمنمْ ُحُدوِدَك. ُمَعطَّ ُلوُموَن ِمنمْ ِعَباِدَك، َوُتَقاَم المْ المَْمظمْ
وحينم���ا كان ين���ادي ف���ي �الأم���ة يدعوه���ا لن�ش���ره، لتثبي���ت �لع���دل، الإقام���ة �لح���ق، 
للتاأ�شي�ض لم�شتقبٍل قائم على �لعدل و�لحق و�لخير لهذه �الأمة فيتخاذل عنه �لكثير 
 م���ن �لنا����ض وال ي�شتجيب���ون �ش���م بك���م عم���ٌي، كان -عليه �ل�ش���الم- يدع���و �هلل فيقول: 
يِن  ِلَحَة ِفي الدِّ َر المَْجاِئَرِة، َوالمُْم�سمْ َعاِدَلَة َغيمْ د ِمنمْ ِعَباِدَك �َسِمَع َمَقاَلَتَنا المْ َما َعبمْ » اللَُّهمَّ اأَيُّ
َطاَء َعنمْ  بمْ ــَرِتَك، َواالمِْ ُكو�َص َعنمْ ُن�سمْ ِعِه َلَها اإِالَّ النُّ َد �َســممْ �ِســَدِة، َفاأََبى َبعمْ ُمفمْ َر المْ َيا َغيمْ نمْ َوالدُّ
ِه َجِميَع  ِهُد َعَليمْ َت�سمْ ــاِهِديَن �َسَهاَدًة، َوَن�سمْ َبَر ال�سَّ ِه َيا اأَكمْ ــِهُدَك َعَليمْ َت�سمْ نَّا َن�سمْ َزاِز ِديِنَك، َفاإِ اإِعمْ

ِبِه«.  ِخُذ َلُه ِبَذنمْ ِرِه، َواالمْ ِني َعنمْ َن�سمْ ُمغمْ ُد المْ َك َو�َسَماَواِتَك، ُثمَّ اأَنمَْت َبعمْ �سَ َتُه اأَرمْ َكنمْ َما َا�سمْ
وهك���ذ� كان -عليه �ل�شالم- ف���ي م�شتوى �لم�شوؤولية و�عًيا بها، ال طامًعا بحكم وال 
معتب���ًر� له���ا مغنًما، من هنا نفهم �أهمية والية �الأمر في �الإ�شالم و�أنها يجب �أن تكون 
�متد�ًد� لوالية �هلل خا�شعًة للمعايير و�لموؤهالت �لتي حددها �هلل، من يلي �أمر �الأمة، 
ه���ذه �أم���ة م�شلم���ة نحن م�شلمون من يل���ي �أمرنا يجب �أن تكون عن���ده رحمة، وحكمة، 
يج���ب �أن يك���ون عارًف���ا كيف يرب���ي �الأمة، كيف يبن���ي �الأمة، كيف يط���ور حياتها، كيف 
ينم���ي �قت�شاده���ا، كيف يزكي �أنف�شها، كيف يو�ج���ه �أعد�ءها، وعلى �أ�شا�ض دينها، وعلى 
�أ�شا����ض منه���ج ربها؛ الأن لوالية �الأمر �شلة وثيقة باإقام���ة �لدين ولهذ� قال �هلل لنبيه 

َت ِر�َساَلَتُه}. َعلمْ َفَما َبلَّغمْ محمد {َواإِنمْ َلمْ َتفمْ

)1) جلب ال�شعيرة: ق�شرتها. واأ�شل الجْلب غطاء الرحل فتجّوَز في اإطالقه على غطاء الحبة.
َمِت الداّبُة ال�شعيَر ـ من باب َعِلَم ـ : ك�شرته باأطراف اأ�شنانها. ))) َق�شِ

�ُشبات العقل: نومه. والَزَلل: ال�شقوط في الخطاأ.  (3(
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و�سايا هامة في الجانب الع�سكري واالإداري وفي كيف يجب 
اأن يكون من ي�سل اإلى موقع ال�سلطة

فم���ن كت���اب ل���ه ›عليه �ل�ش���الم‹ �إلى زي���اد �بن �أبيه وه���و خليفة عامل���ه عبد �هلل بن 
عبا����ض عل���ى �لب�شرة وعب���د �هلل عامل �أمي���ر �لموؤمني���ن ›عليه �ل�ش���الم‹ يومئذ عليها 

وعلى كور �الأهو�ز)1( وفار�ض وكرمان وغيرها:
ئًا  ِلِميَن �َسيمْ ُم�سمْ ِء)2(  المْ َت ِمنمْ َفيمْ نََّك ُخنمْ اِدقًا، َلِئنمْ َبَلَغني اأَ �ِســُم ِبالِل َق�َسمًا �سَ »َواإِنِّي اأُقمْ
ــِئيَل  ِر)4(، �سَ همْ ِر)3(، َثِقيَل الظَّ َوفمْ ًة َتَدُعَك َقِليــَل المْ َك �َســدَّ نَّ َعَليمْ �ُســدَّ ــِغيرًا اأَومْ َكِبيرًا، اَلَ �سَ

اَلُم.«.))( ِر)5(، َوال�سَّ ممْ االمَْ
وم���ن عه���د له ›عليه �ل�شالم‹ �إلى محمد بن �أبي بكر - ر�شي �هلل عنه - حين قلده 

م�ش�ر:
َنُهممْ ِفي  َهَك، َواآ�ِص)7(  َبيمْ �ُســطمْ َلُهممْ َوجمْ ِلنمْ َلُهممْ َجاِنَبَك، َوابمْ ِف�صمْ َلُهممْ َجَناَحَك، َواأَ  » َاخمْ
ــَعَفاُء ِمنمْ  اأَ�َص ال�سُّ )8(، َواَل َييمْ ِفَك َلُهممْ ُعَظَماُء ِفي َحيمْ َمَع المْ َرِة، َحتَّى اَل َيطمْ ظمْ َظــِة َوالنَّ اللَّحمْ

. ِهممْ ِلَك َعَليمْ َعدمْ
َكِبيــَرِة،  َماِلُكــممْ َوالمْ عمْ ــِغيَرِة ِمــنمْ اأَ �َســَر ِعَبــاِدِه َعــِن ال�سَّ َواإنَّ الَل َتَعاَلــى ُي�َســاِئُلُكممْ َمعمْ

َرُم. ُف َفُهَو اأَكمْ َلُم، َواإِنمْ َيعمْ بمْ َفاأَنمُْتممْ اأَظمْ ُتوَرِة، َفاإِنمْ ُيَعذِّ َم�سمْ اِهَرِة َوالمْ َوالظَّ
َل  ِخَرِة، َف�َســاَرُكوا اأَهمْ َيا َواآِجِل االمْ نمْ ِقيَن َذَهُبوا ِبَعاِجِل الدُّ ُمتَّ َلُموا ِعَباَد الِل، اأَنَّ المْ َواعمْ
ــِل َما  �سَ َيا َباأَفمْ نمْ ; �َســَكُنوا الدُّ َيا ِفي اآِخَرِتِهممْ نمْ ــُل الدُّ همْ ، َوَلممْ ُي�َســاِرُكهم اأَ َياُهممْ َيــا ِفــي ُدنمْ نمْ الدُّ
َرُفوَن)9(، َواأََخُذوا  ُمتمْ َيا ِبَما َحِظَي ِبِه المْ نمْ ، َفَحُظوا ِمَن الدُّ ِل َما اأُِكَلتمْ �سَ َكُلوَها ِباأَفمْ ، َواأَ �ُسِكَنتمْ

ُكـــَور: جمع ُكورة وهي الناحية الم�شافة اإلـــى اأعمال بلد من البلدان. والهواز: ت�شع ُكَور بين الب�شرة   (1(
وفار�ص.

فيئهم: ما لهم من غنيمة اأو خراج.  (((
الَوْفر: المال.  (3(

ثقيل الظهر: اأي م�شكين ل تقدر على موؤونة عيالك.  (4(
)5)  �شئيل الأمر: الحقير.

)6)  النهج 1/ 374.
اآ�ِص: اأمر من اآ�شى ـ بمد الهمزة ـ اأي �َشّوى، يريد: اجعْل بع�شهم اأُ�شوة بع�ص اأي م�شتوين.  (7(

َحْيفك لهم. اأي ظلمك لجلهم.  (8(
)9) المترفون: المنعمون.
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اِبِح،  َجِر الرَّ َمتمْ ُمَبلِِّغ، َوالمْ اِد المْ َها ِبالزَّ َقَلُبوا َعنمْ ُروَن، ُثمَّ انمْ ُمَتَكبِّ َهــا َما اأََخَذُه المَْجَباِبَرُة المْ ِمنمْ
، اَل ُتَردُّ  ُنوا اأَنَُّهممْ ِجيَراُن الِل َغدًا ِفي اآِخَرِتِهممْ ، َوَتَيقَّ َياُهممْ َيا ِفي ُدنمْ نمْ ِد الدُّ َة ُزهمْ اُبوا َلذَّ اأَ�سَ

ة. يٌب ِمنمْ َلذَّ ُق�ُص َلُهممْ َن�سِ َوٌة، َواَل َينمْ َلُهممْ َدعمْ
ر َعِظيم،  ممْ نَُّه َياأمِْتــي ِباأَ َتــُه، َفاإِ وا َلــُه ُعدَّ َبــُه، َواأَِعدُّ َت َوُقرمْ َمــومْ ــَذُروا ِعَبــاَد الِل المْ َفاحمْ
ٌر اأََبــدًا، َفَمنمْ  ــر اَل َيُكــوُن َمَعُه �َســرٌّ اأََبــدًا، اأَومْ �َســرٍّ اَل َيُكوُن َمَعــُه َخيمْ ــب َجِليــل، ِبَخيمْ َوَخطمْ
ِت،  َمومْ ُتــممْ ُطَرَداُء المْ اِر ِمنمْ َعاِمِلَها! َواأَنمْ لى النَّ ــَرُب اإِ ِة ِمنمْ َعاِمِلَها! َوَمنمْ اأَقمْ ــَرُب اإَِلــى المَْجنَّ اأَقمْ
ُقوٌد  ُت َمعمْ َمومْ ، المْ َزُم َلُكممْ ِمنمْ ِظلُِّكممْ ، َوُهَو اأَلمْ َركُكممْ ُه اأَدمْ ُتممْ ِمنمْ نمْ َفَررمْ ، َواإِ َذُكممْ ُتــممْ َلــُه اأَخمْ اإِنمْ اأََقممْ

. َوى ِمنمْ َخلمِْفُكممْ َيا ُتطمْ نمْ )1(، َوالدُّ يُكممْ ِبَنَوا�سِ
َمٌة،  �َص ِفيها َرحمْ َها �َســِديٌد، َوَعَذاُبَهــا َجِديٌد، َداٌر َليمْ ُرَها َبِعيٌد، َوَحرُّ َذُروا َنارًا َقعمْ َفاحمْ

َبٌه. ُج ِفيَها ُكرمْ َوٌة، َواَل ُتَفرَّ َمُع ِفيَها َدعمْ َواَل ُت�سمْ
َنُهَما،  َمُعوا بيمْ ُكممْ ِبِه، َفاجمْ �ُســَن َظنُّ نمْ َيحمْ ُفُكممْ ِمَن الِل، َواأَ ــَتدَّ َخومْ نمْ َي�سمْ ُتممْ اأَ ــَتَطعمْ َواإِِن ا�سمْ
ا�ِص  �َسَن النَّ ِه، َواإِنَّ اأَحمْ ِفِه ِمنمْ َربِّ ِر َخومْ ِه َعَلى َعَلى َقدمْ ِه ِبَربِّ ُن َظنِّ َد اإِنََّما َيُكوُن ُح�سمْ َعبمْ َفاإِنَّ المْ

فًا لل. ُهممْ َخومْ ًا ِبالِل اأَ�َسدُّ َظنهّ
ــَر،  َل ِم�سمْ �ِســي اأَهمْ َناِدي ِفي َنفمْ َظَم اأَجمْ ُتَك اأَعمْ ر ـ اأَنِّي َقدمْ َولَّيمْ َن اأَِبي َبكمْ ُد بمْ َلممْ ـ َيا ُمَحمَّ َواعمْ
�ِســَك)2(، َواأَنمْ ُتَناِفَح)3(  َعــنمْ ِديِنَك، َوَلومْ َلــممْ َيُكنمْ َلَك  ُقــوٌق اأَنمْ ُتَخاِلــَف َعَلــى َنفمْ ــَت َمحمْ َفاأَنمْ
نَّ ِفــي الِل َخَلفًا ِمنمْ  ــى اأََحد ِمنمْ َخلمِْقِه، َفاإِ ــِخِط الَل ِبِر�سَ ِر، َواَل ُت�سمْ همْ اإِالَّ �َســاَعٌة ِمــَن الدَّ

ِرِه. �َص ِمَن الِل َخَلٌف ِفي َغيمْ ِرِه)4(، َوَليمْ َغيمْ
ِتَها  َها َعنمْ َوقمْ رمْ َتَها ِلَفــَراغ، َواَل ُتوؤمْخِّ ــلمْ َوقمْ ِت َلَها، َواَل ُتَعجِّ ُمَوقَّ ِتَها المْ ــاَلَة ِلَوقمْ ــلِّ ال�سَّ �سَ

اَلِتَك. ء ِمنمْ َعَمِلَك َتَبٌع ِل�سَ َلممْ اأَنَّ ُكلَّ �َسيمْ ِتَغال، َواعمْ ال�سمْ
ومن هذ� �لعهد:

، َوَلَقدمْ َقاَل ِلي  ِبــيِّ ِبىِّ َوَعُدوُّ النَّ َدى، َوَوِلــيُّ النَّ ُهــَدى َواإَِماُم الرَّ ــُه اَل �َســَواَء، اإَِماُم المْ َفاإِنَّ
ا  ــِركًا، اأَمَّ ِمنًا َواَل ُم�سمْ ِتي ُموؤمْ مَّ َخــاُف َعَلى اأُ َر�ُســوُل الِل)�ســلى الل عليه واآله(: »اإِنِّي اَل اأَ

الَنَوا�شي ـ جمع نا�شية ـ : ُمَقّدم �شعر الراأ�ص.  (1(
تخالف على نف�شك: اأي تخالف �شهوة نف�شك.  (((

المنافحة: المدافعة والمجالدة.  (3(
اإّن في اهلل َخَلفًا من غيره: اأي ِعَو�شًا.  (4(
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ي اأََخاُف  ِكِه، لِكنِّ َمُعــُه)1(  الُل ِب�ِســرمْ ــِرُك َفَيقمْ ُم�سمْ ا المْ َنُعــُه الُل ِباإِيَماِنــِه، َواأَمَّ ُموؤِمــُن َفَيممْ المْ
ِكُروَن«)4( َعُل َما ُتنمْ ِرُفوَن، َوَيفمْ ُكممْ ُكلَّ َمَناِفِق المَْجَناِن)2(، َعاِلِم اللِّ�َساِن)3(، َيُقوُل َما َتعمْ َعَليمْ

وم���ن كت���اب له ›عليه �ل�ش���الم‹ �إلى عثمان ب���ن حنيف �الأن�ش���اري وكان عامله على 
�لب�ش�رة وقد بلغه �أنه دعي �إلى وليمة قوم من �أهلها، فم�شى �إليهم قوله:

ــَرِة َدَعاَك اإلى  َب�سمْ ِل المْ َيــِة اأَهمْ ــَن ُحَنيمْف، َفَقــدمْ َبَلَغِنــي اأَنَّ َرُجاًل ِمنمْ ِفتمْ ــُد، َيابمْ ــا َبعمْ »اأَمَّ
ــَك المِْجَفاُن)8(، َوَما  َقُل اإَِليمْ ــَواُن)7(، َوُتنمْ لمْ ــَتَطاُب َلَك)6(  االمَْ َها، ُت�سمْ َت اإَِليمْ ــَرعمْ َماأمُْدَبــة)5(، َفاأَ�سمْ

. ُعوٌّ ُهممْ َمدمْ )10(، َوَغِنيُّ ُفوٌّ )9(  َمجمْ م، َعاِئُلُهممْ ُت اأَنََّك ُتِجيُب اإِلى َطَعاِم َقومْ َظَننمْ
ُه)12(، َوَما  َك ِعلمُْمُه َفالمِْفظمْ َتَبَه َعَليمْ ِم، َفَما ا�سمْ �سَ َمقمْ ُمُه)11(  ِمنمْ هَذ المْ �سَ َفانمُْظرمْ اإَِلى َما َتقمْ

ُه. َت ِبِطيِب ُوُجوِهِه َفَنلمْ ِمنمْ َقنمْ اأَيمْ
يُء ِبُنوِر ِعلمِْمِه. َت�سِ َتِدي ِبِه، َوَي�سمْ اأَاَل َواإِنَّ ِلُكلِّ َماأُموم اإَِمامًا، َيقمْ

ِه)15(. يمْ �سَ ِمِه)14(  ِبُقرمْ ِه)13(، َوِمنمْ ُطعمْ َريمْ َياُه ِبِطممْ َتَفى ِمنمْ ُدنمْ اأَاَل َواإِنَّ اإَِماَمُكممْ َقِد اكمْ
ة َو�َسَداد[)16(. ِتَهاد، ]َوِعفَّ ِدُروَن َعَلى ذِلَك، َولِكنمْ اأَِعيُنوني ِبَوَرع َواجمْ اأَاَل َواإِنَُّكممْ اَل َتقمْ

َيْقَمعه: يقهره.  (1(
منافق الَجنان: من اأ�شّر النفاق في قلبه.  (((

عالم الل�شان: من يعرف اأحكام ال�شريعة وي�شهل عليه بيانها فيقول حقًا يعرفه الموؤمنون ويفعل منكرًا   (3(
ينكرونه.

)4)  النهج 1/ 384.
الماأدبة ـ بفتح الدال و�شمها ـ : الطعام ي�شنع لدعوة اأو عر�ص.  (5(

ُت�شَتطاب لك: يطلب لك طيبها.  (6(
اللوان: المراد هنا اأ�شناف الطعام.  (7(

الِجفان ـ بك�شر الجيم ـ : جمع جفنة وهي الق�شعة.  (8(
عائلهم: محتاجهم.  (9(

)10) مجفو: اأي مطرود، من الجفاء.
م ـ كمقعد ـ : الماأكل. َم ـ ك�شمع ـ : اأكل بطرف اأ�شنانه، والمراد الكل مطلقًا، والَمْق�شَ )11) َق�شِ

))1) األفظه: اأطرحه.
)13) الِطْمر ـ بالك�شر ـ : الثوب الخلق البالي.

)14) ُطْعمه ـ ب�شم الطاءـ : ما يطعمه ويفطر عليه.
ْيه: تثنية قر�ص، وهو الرغيف. )15) ُقْر�شَ

)16) ال�شداد: الت�شرف الر�شيد، واأ�شله الثواب والحتراز من الخطاأ.
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ُت  َددمْ رًا)2(، َواَل اأَعمْ ُت ِمــنمْ َغَناِئِمَها َوفمْ َخرمْ رًا)1(، َواَل ادَّ َياُكممْ ِتبمْ ُت ِمنمْ ُدنمْ َفــَوالِل َمــا َكَنزمْ
رًا)3( . ِبي ِطممْ ِلَباِلي َثومْ

م،  َهــا ُنُفو�ُص َقومْ تمْ َعَليمْ ــماُء، َف�َســحَّ ُه ال�سَّ ِديَنا َفَدٌك ِمنمْ كلِّ َما اأََظلَّتمْ َبَلــى! َكاَنــتمْ في اأَيمْ
َم المَْحَكُم الُل. َها ُنُفو�ُص اآَخِريَن، َوِنعمْ َو�َسَختمْ َعنمْ

َقِطُع ِفي  َها)5(  ِفــي َغد َجَدٌث)6(، َتنمْ �ُص َمَظانُّ فمْ ِر َفَدك، َوالنَّ ــَنُع ِبَفــَدك)4(  َوَغيمْ َوَما اأَ�سمْ
�َســَعتمْ َيَدا َحاِفِرَها،  ــَحِتَها، َواأَومْ َرٌة َلومْ ِزيَد ِفي ُف�سمْ َباُرَها، َوُحفمْ ُظلمَْمِتــِه اآَثاُرَها، َوَتِغيُب اأَخمْ
�ِســي  نََّما ِهَي َنفمْ ُمَتَراِكُم، َواإِ ــَراُب المْ َمَدُر)8(، َو�َســدَّ ُفَرَجَها)9(  التُّ ــَغَطَها)7(  المَْحَجــُر َوالمْ اَلَ�سمْ
َلِق)11( . َمزمْ ُبَت َعَلى َجَواِنِب المْ َبِر، َوَتثمْ كمْ ِف االمَْ َم المَْخومْ ِتَي اآِمَنًة َيومْ َوى ِلَتاأمْ قمْ َها)10(  ِبالتَّ اأَُرو�سُ
ِح، َوَن�َســاِئِج  َقممْ َع�َســِل، َوُلَباِب هَذا المْ ى هَذا المْ ــفَّ ِريَق، اإَِلى ُم�سَ ُت الطَّ َتَديمْ ُت اَلهمْ َوَلومْ �ِســئمْ
ِعَمِة ـ  ِر االمَْطمْ ِلَبِني َهَواَي، َوَيُقوَدِني َج�َسِعي)13(  اإَِلى َتَخيُّ َهاَت اأَنمْ َيغمْ )12(، َولِكنمْ َهيمْ هَذا المَْقزِّ
َبِع ـ اأَومْ اأَِبيَت  َد َلُه ِبال�سِّ �ِص)14(، َواَل َعهمْ َيَماَمِة َمنمْ اَلَطَمَع َلُه ِفي المُْقرمْ َوَلَعلَّ ِبالمِْحَجاِز اأَِو ِبالمْ

)1) الِتْبر ـ بك�شر ف�شكون ـ : ُفتات الذهب والف�شة قبل اأن ي�شاغ.
))) الَوْفر: المال .

)3) الِطْمـــر: الثـــوب البالي، وقد �شبق قريبًا، والثوب هنا عبارة عن الطمرين، فان مجموع الرداء والزار 
يعد ثوبًا واحدًا، فبهما يك�شى البدن ل باأحدهما.

َفـــَدك ـ بالتحريـــك ـ : قرية لر�شول اهلل)�شلـــى اهلل عليه واآله)، وكان �شالـــح اأهلها على الن�شف من   (4(
نخيلهـــا بعد خيبر; واإجماع ال�شيعة علـــى اأنه كان اأعطاها فاطمة)عليها ال�شـــالم) قبل وفاته، اإّل اأن 

اأبابكر �شلبها من يدها غ�شبًا.
المظاّن: جمع مظنة وهوالمكان الذي يظّن فيه وجود ال�شيء.  (5(

َجَدث ـ بالتحريك ـ اأي: قبر.  (6(
َغَطها: جَعلها من ال�شيق بحيث ت�شغط وتع�شر الحال فيها. اأ�شْ  (7(

ب وق�شبة ـ : وهو التراب المتلبد، اأو قطع الطين. الَمَدر ـ جمع َمَدرة مثل َق�شَ  (8(
ُفَرجها ـ جمع ُفْرَجة مثال ُغَرف و ُغرفة ـ : كل منفرج بين �شيئين.  (9(

ها: اأذّللها. )10) اأُرو�شُ
)11) المزلـــق ومثله المزلقة: مو�شع الزلل، وهو المكان الـــذى يخ�شى فيه اأن تزل القدمان، والمراد هنا 

ال�شراط.
))1) القّز: الحرير.

)13) الج�شع: �شدة الحر�ص.
)14) الُقْر�ص: الرغيف.
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َقاِئُل: ى)2(، اأَومْ اأَُكوَن َكَما َقاَل المْ َباٌد َحرَّ َثى)1( َواأَكمْ ِلي ُبُطوٌن َغرمْ َطانًا َوَحومْ ِمبمْ
 )4( َلى المِْقدِّ َباٌد َتِحنُّ اإِ كمْ َلَك اأَ َنة)3(  .... َوَحومْ ُبَك َداًء اأَنمْ َتِبيَت ِبِبطمْ َوَح�سمْ

ِر، اأَومْ  همْ ُموؤمِْمِنيــَن، َواَل اأُ�َســاِرُكُهممْ ِفي َمــَكاِرِه الدَّ �ِســي ِبــاأَنمْ ُيَقاَل: اأَِميــُر المْ َنــُع ِمــنمْ َنفمْ اأَاأَقمْ
َبِهيَمِة  َباِت، َكالمْ يِّ ُل الطَّ ــَغَلِني اأَكمْ ُت ِلَي�سمْ �ِص! َفَما ُخِلقمْ َعيمْ ــَوًة َلُهممْ ِفي ُج�ُســوَبِة)5(  المْ اأَُكوَن اأُ�سمْ
اَلِفَها)8(، َوَتلمُْهو  عمْ َتِر�ُص)7(  ِمنمْ اأَ ُمَها)6(، َتكمْ �َسَلِة �ُسُغُلَها َتَقمُّ َها َعَلُفَها، اأَِو المُْمرمْ ُبوَطِة َهمُّ المَْمرمْ
َت�ِســَف)9(   ــاَلَلِة، اأَومْ اأَعمْ َل ال�سَّ َمَل َعاِبثًا، اأَومْ اأَُجرَّ َحبمْ همْ ومْ اأُ َرَك �ُســدًى، اأَ ــا ُيــَراُد ِبَها، اأَومْ اأُتمْ َعمَّ
ِن اأَِبي َطاِلب، َفَقدمْ َقَعَد  َمَتاَهِة)10(! َوَكاأَنِّي ِبَقاِئِلُكممْ َيُقوُل: اإَِذا َكاَن هَذا ُقوُت ابمْ َطِريَق المْ

َعاِن. جمْ َراِن َوُمَناَزَلِة ال�سُّ قمْ ُف َعنمْ ِقَتاِل االمَْ عمْ ِبِه ال�سَّ
ــَرَة)12(  اأََرقُّ ُجُلــودًا،  َواِئــَع المَْخ�سِ ــَلُب ُعــودًا، َوالمْرَّ ــَة)11(  اأَ�سمْ يَّ َبرِّ ــَجَرَة المْ اأَاَل َواإِنَّ ال�سَّ
َطاأُ ُخُمودًا، َواأََنا ِمنمْ َر�ُســوِل الِل)�ســلى الل  َوى َوُقودًا)14(، َواأَبمْ َيَة)13(  اأَقمْ اِبَتاِت الِعذمْ َوالنَّ

ِد)16( . َراِع ِمَن المَْع�سُ ِو)15(، َوالذِّ نمْ ِو ِمَن ال�سِّ نمْ عليه واآله(َكال�سِّ
ُفَر�ُص ِمنمْ ِرَقاِبَها  َكَنِت المْ َها، َوَلومْ اأَممْ ُت َعنمْ َعَرُب َعَلى ِقَتاِلي َلَما َولَّيمْ َوالِل َلومْ َتَظاَهَرِت المْ

)1) بطون غرثى: جائعة.
))) اأكباد حّرى ـ موؤنث حران ـ اأي: عط�شان.

الِبْطَنة ـ بك�شر الباء ـ : البطر وال�شر.  (3(
الِقّد ـ بالك�شر ـ : �شير من جلد غير مدبوغ.  (4(

الُج�شوبة: الخ�شونة، وتقول: ج�شب الطعام ـ كن�شر و�شمع ـ فهو َج�ْشب، وَج�ِشب ك�شهم وبطر، وج�شيب   (5(
وِمْج�شاب ومج�شوب اأي َغُلَظ فهو غليظ.
تقّممها: التقاطها للقمامة، اأي الكنا�شة.  (6(

تكتر�ص: تمال كر�شها.  (7(
العالف ـ جمع علف ـ : ما يهياأ للدابة لتاأكله.  (8(

اْعَت�شف: ركب الطريق على غير ق�شد.  (9(
)10) الَمتاهة: مو�شع الحيرة.

)11) ال�شجرة البرّية: التي تنبت في البر الذي ل ماء فيه.
رة: ال�شجار والع�شاب الغ�شة الناعمة التي تنبت في الر�ص الندية. ))1) الَرَواِئع الَخ�شِ

)13) النابتات الِعْذية: التي تنبت عذيًا، والِعْذي ـ ب�شكون الذال ـ : الزرع لي�شقيه اإّل ماء المطر.
)14) الَوقود: ا�شتعال النار.

)15) ال�شنوان: النخلتان يجمعهما اأ�شل واحد.
)16) الـــذراع مـــن الع�شد: �شبه المـــام نف�شه من الر�شول بالـــذراع الذي اأ�شله الع�شـــد، كناية عن �شدة 

المتزاج والقرب بينهما.
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ِم  ُكو�ِص، َوالمِْج�سمْ َمعمْ �ِص المْ ــخمْ َر االمَْر�َص ِمنمْ هَذا ال�سَّ َطهِّ َهُد)1(  ِفي اأَنمْ اأُ َها،�َســاأَجمْ ُت اإَِليمْ َل�َســاَرعمْ
يِد)4(«.)5(  ِن َحبِّ المَْح�سِ َمَدَرُة)3(  ِمنمْ َبيمْ ُرَج المْ ُكو�ِص)2(، َحتَّى َتخمْ المَْمرمْ

]ومما ورد عنه في اأهمية الجهاد[
ِلَياِئــِه، َوُهَو  ــِة اأَومْ ــِة، َفَتَحُه الُل ِلَخا�سَّ ــَواِب الَجنَّ ــُد، َفــاإِنَّ الِجَهاَد َبــاٌب ِمنمْ اأَبمْ ــا َبعمْ اأَمَّ
ُه)7(   َبًة َعنمْ ُتــُه)6(  الَوِثيَقــُة، َفَمنمْ َتَرَكــُه َرغمْ ــيَنُة، َوُجنَّ ُع الِل الَح�سِ ــَوى، َوِدرمْ قمْ ِلبا�ــُص التَّ
ــِرَب َعَلى  ــَغاِر َوالَقَماَءِة)9(، َو�سُ َث)8(  ِبال�سَّ ، َو�َســِمَلُه الَباَلُء، َوُديِّ لِّ َب الذُّ اأَلَب�َســُه الُل َثومْ
َف)12(، َوُمِنَع  ــِييِع الِجَهاِد، َو�ِســيَم الَخ�سمْ ُه)11(  ِبَت�سمْ ــَهاِب)10(، َواأُِديَل الَحقُّ ِمنمْ �سمْ َقلمِْبِه ِباالمِْ

َف)13( . �سَ النَّ

]ا�ستنها�ض النا�ض[
اَلنــًا، َوُقلمُْت  عمْ ًا َواإِ اًل َوَنَهارًا، َو�ِســرهّ ِم َليمْ َلى ِقَتــاِل هوؤُاَلِء الَقــومْ ُتُكــممْ اإِ ــي َقــدمْ َدَعومْ اأَاَل َواإِنِّ
)14(  اإِالَّ َذلُّوا،  ِر َداِرِهممْ ٌم َقطُّ في ُعقمْ ، َفَوالِل َما ُغِزَي َقومْ ُزوُكممْ نمْ َيغمْ َل اأَ ُزوُهممْ َقبمْ َلُكــُم: اغمْ

َجَهَد ـ كمنع ـ : جد.  (1(
المركو�ص: من الرك�ص، وهو رد ال�شيء مقلوبًا وقلب اآخره على اأو له، والمراد مقلوب الفكر.  (((

الَمَدَرة ـ بالتحريك ـ : قطعة الطين الياب�ص.  (3(
حّب الح�شيد: حب النبات المح�شود كالقمح ونحوه، والمراد بخروج المدرة من حّب الح�شيد: اأنه   (4(

يطهر الموؤمنين من المخالفين.
)5)  النهج )/417.

ُجّنتُه ـ بال�شم ـ : وقايته، والُجّنة: كل ما ا�شتترت به.  (6(
رغبًة عنه: ُزهدًا فيه.  (7(

.ُ ُدّيَث ـ مبني للمجهول من َدّيَثُه ـ اأي: ذهلّلَ  (8(
غار والذل، والفعل منه َقُموؤَ من باب َكُرَم. الَقماءة: ال�شّ  (9(

)10) ال�شهـــاب: ذهـــاب العقل اأوكثرة الكالم، اأي حيل بينه وبين الخير بكثـــرة الكالم بال فائدة. وروي: 
رب على قلبه بال�ْشداد) جمع �شد اأي الحجب. )�شُ

)11)اأُِديل الحّق منه، اأي: �شارت الدولة للحق َبَدلُه.
))1) �شيم الخ�شف اأي: اأُولي الخ�شف، وكّلفه، والخ�شف: الّذل والم�شّقة اأي�شًا.

ف: العدل، وُمنع مجهول، اأي ُحِرَم العدَل: باأن ي�شلط اهلل عليه من يغلبه على اأمره فيظلمه.. )13) النَّ�شَ
)14) ُعْقر الدار ـ بال�شم ـ : و�شطها واأ�شلها.
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َطاُن. ومْ ُكُم االمَْ ُكُم الَغاَراُت)2(، َوُمِلَكتمْ َعَليمْ )1(  َوَتَخاَذلُتممْ َحتَّى �ُسنَّتمْ َعَليمْ َفَتَواَكلمُْتممْ
 ، ِريَّ ــاَن الَبكمْ َن َح�سَّ ــاَن بمْ َباَر)3(، َوَقدمْ َقَتَل َح�سَّ نمْ ُلُه االمَْ َوهــَذا اأَُخو َغاِمد َقــدمْ َوَرَدتمْ َخيمْ

َلُكممْ َعنمْ َم�َساِلِحَها)4( . َواأََزاَل َخيمْ
ــَرى  خمْ َواالمُْ ــِلَمِة،  الُم�سمْ اأَِة  الَمــرمْ َعَلــى  ُخــُل  َيدمْ َكاَن  ُهــممْ  ِمنمْ ُجــَل  الرَّ اأَنَّ  َبَلَغِنــي  َوَلَقــدمْ 
ُه  َتِنــُع ِمنمْ َلَهــا)6(  َوُقلمَْبَهــا)7(  َوَقاَلِئَدَهــا، َوِرَعاَثَهــا)8(، مــا َتممْ َتــِزُع ِحجمْ الُمَعاَهــَدِة)5(، فَينمْ
ُهممْ َكلمٌْم)11(،  َرُفوا َواِفِريَن)10(، َما َناَل َرُجاًل ِمنمْ َحاِم)9(، ُثمَّ انمْ�سَ ِترمْ َجاِع َوااِل�سمْ ــِترمْ اإِالَّ ِباال�سمْ
ِد َهذا اأَ�َسفًا َما َكاَن ِبِه َمُلومًا، َبلمْ َكاَن ِبِه  ِلمًا َماَت ِمن َبعمْ َراأً ُم�سمْ َواَل اأُِريَق َلُهممْ َدٌم، َفَلومْ اأَنَّ اممْ

ِدي َجِديرًا. ِعنمْ
ِم َعَلى  اَلِء الَقومْ ماِع هــوؤُ ِتَ ِلُب الَهمَّ ِمن اجمْ َفَيــا َعَجبــًا! َعَجبًاـ َوالِلـ  ُيِميــُت الَقلمَْب َوَيجمْ
ُتممْ َغَر�سًا)13(  ُيرَمى:  ــرمْ حًا َلُكممْ َوَتَرحًا)12(، ِحيَن �سِ ! َفُقبمْ ُكممْ ِقُكممْ َعنمْ َحقِّ ، َوَتَفرُّ َباِطِلهممْ

ن! ومْ �سَ ى الُل َوَترمْ �سَ ُروَن، َوُيعمْ َن َواَل َتغمْ َزومْ ُكممْ َواَل ُتِغيُروَن، َوُتغمْ ُيَغاُر َعَليمْ
ُخ  ِهلمَْنا ُي�َسبَّ ِظ)14(  اأَممْ ُة الَقيمْ : هِذِه َحَمارَّ اِم الَحرِّ ُقلمُْتممْ يَّ ِهم ِفي اأَ َليمْ ِر اإِ يمْ ُتُكممْ ِبال�سَّ َفاإَِذا اأََمرمْ
ِهلمَْنا  )16(، اأَممْ ُة الُقرِّ َبارَّ : هِذِه �سَ َتاِء ُقلمُْتممْ ِهممْ ِفي ال�سِّ ِر اإَِليمْ يمْ ُتُكممْ ِبال�سَّ )15(، َواإَِذا اأََمرمْ ا الَحرُّ َعنَّ

)1) تواكلتم: وَكَل كل منكم المر اإلى �شاحبه، اأي لم يتوّلُه اأحد منكم، بل اأحاله كلٌّ على الخر.

َقت عليكم من كل جانب كما ي�شن الماء متفرقًا دفعًة بعد دفعة<. )))�ُشّنت عليكم الغارات: ُمزِّ
النبار: بلدة على �شاطىء الفرات ال�شرقي، ويقابلها على الجانب الخر »ِهيت«..  (3(
الم�شاِلُح: جمع َم�ْشَلَحة ـ بالفتح ـ : وهي الثغر والَمْرقب حيث ُيخ�شى طروُق العداء.  (4(

المعاَهَدة: الذمّية.  (5(
الِحْجل ـ بالك�شر و بالفتح و بك�شرين ـ : الخلخال.  (6(

َمت. الُقُلب ـ ب�شمتين ـ : جمع ُقْلب ـ بال�شم ف�شكون ـ : ال�شوار الُم�شْ  (7(
الرعاث ـ جمع َرعثة ـ وهو: �شرب من الخرز.  (8(

)9) ال�شترجـــاع: ترديـــد ال�شوت بالبكاء مـــع القول: اإّنا هلل واإنـــا اليه راجعون،وال�شترحـــام: اأن تنا�شده 
الرحمة.

)10) وافرين: تامين على كثرتهم لم ينق�ص عددهم، ويروى )موفورين)..
)11) الَكْلم ـ بالفتح ـ : الجرح.

))1) َتَرحًا ـ بالتحريك ـ اأي: هّمًا وُحْزنًا..
)13) الغر�ص: ما ين�شب ليرمى بال�شهام ونحوها، فقد �شاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون.

)14) َحَماّرة القيظ ـ بت�شديد الراء وربما خففت في �شرورة ال�شعر ـ : �شدة الحر.
)15) الت�شبيخ ـ بالخاء المعجمة ـ : التخفيف والت�شكين.

َباّرة ال�شتاء ـ بت�شديد الراء ـ : �شدة برده، والُقر ـ بال�شم ـ : البرد، وقيل هو بردال�شتاء خا�شة. )16) �شَ
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وَن  ُتممْ ِمَن الَحــرِّ َوالُقرِّ َتِفرُّ َذا ُكنمْ ; َفاإِ ُد، ُكلُّ هذا ِفَرارًا ِمَن الَحرِّ َوالُقــرِّ ــا الَبــرمْ �َســِلخمْ َعنَّ َينمْ
! ِف اأََفرُّ يمْ َفاأَنمُْتممْ َوالِل ِمَن ال�سَّ

ُت اأَنِّي  اِت الِحَجاِل)1(، َلَوِددمْ َفاِل، َوُعُقوُل َربهّ َجاِل َواَل ِرَجاَل! ُحُلوُم االمَْطمْ ــَباَه الرِّ َيا اأَ�سمْ
تمْ َنَدمًا، َواأَعَقَبتمْ �َسَدمًا)2( . ِرَفًة ـ َوالِل ـ َجرَّ كممْ َمعمْ ِرفمْ َلممْ اأََرُكممْ َوَلممْ اأَعمْ

ُتُموِني  عمْ ظــًا، َوَجرَّ ِري َغيمْ ــدمْ )4(  �سَ ُتممْ ُتممْ َقلمِْبي َقيمْحًا)3(، َو�َســَحنمْ َقاَتَلُكــُم الُل! َلَقدمْ َماَلمْ
اَلن، َحتَّى َقاَلتمْ  ــَياِن َوالخذمْ ُتممْ َعَليَّ َراأمِْيي ِبالِع�سمْ �َســدمْ َماِم)6(  اأَنمَْفا�ســًا)7(، َواأَفمْ همْ ُنَغَب)5(  التَّ

ِب. َن اأَِبي َطاِلب َرُجٌل �ُسَجاٌع، َولمِْكنمْ اَل ِعلمَْم َلُه ِبالَحرمْ �ٌص: اإِنَّ ابمْ ُقريمْ
ُت  ي؟! َلَقدمْ َنَه�سمْ َدُم ِفيَها َمَقامًا ِمنِّ ُهممْ اأَ�َســدُّ َلَها ِمَرا�سًا)8(، َواأَقمْ ! َوَهلمْ اأَحٌد ِمنمْ لِل اأَُبوُهممْ
َي َلِمنمْ اَل  يَن!)9(  َولِكــنمْ ال َراأمْ ــتِّ ُت َعَلى ال�سِّ فمْ ــِريَن، وها اأناذا َقــدمْ َذرَّ ــُت الِع�سمْ ِفيَهــا َوَمــا َبَلغمْ

ُيَطاُع!

ومن و�ساياه )عليه ال�سالم(  
يَماُن ِبِه َوِبَر�ُسوِلِه، َوالمِْجهاُد  َحاَنُه: االمِْ َلى الِل �ُسبمْ ُلوَن اإِ ُمَتَو�سِّ َل ِبِه المْ َل َما َتَو�سَّ �سَ اإِنَّ اأَفمْ
ــاَلِة َفاإِنََّها  َقاُم المْ�سَّ َرُة، َواإِ اَل�ــصِ َفاإِنََّها المِْفطمْ ــاَلِم، َوَكِلَمُة االمِْخمْ �سمْ َوُة االمِْ ِفي �َســِبيِلِه َفاإِنَُّه ِذرمْ
ِعَقاب،  ٌة ِمَن المْ اَن َفاإِنَُّه ُجنَّ ِر َرَم�سَ ُم �َسهمْ ومْ ــٌة َواِجَبٌة، َو�سَ َكاِة َفاإِنََّها َفِري�سَ ِملَُّة، َواإِيَتاُه الزَّ المْ
نََّها  ِحِم َفاإِ َلُة الرَّ نمَْب)10(، َو�سِ ــاِن الذَّ َح�سَ َر َوَيرمْ َفقمْ ِفَياِن المْ ماُرُه َفاإِنَُّهَما َينمْ ِتَ ِت َواعمْ َبيمْ َوَحجُّ المْ
َدَقُة  ُر المَْخِطيَئَة، َو�سَ نََّها ُتَكفِّ رِّ َفاإِ َدَقُة ال�سِّ َجِل، َو�سَ ٌة)11(  في  االمَْ �َساأَ َماِل َوَمنمْ َراٌة ِفي المْ َمثمْ

)1) ِحجال: جمع َحَجلة وهي القبة، ومو�شع يزين بال�شتور، وربات الحجال: الن�شاء.
ال�ّشَدم ـ محّركة ـ : الهم مع اأ�شف اأوغيظ، وفعله كفرح.  (((

القيح: ما في القرحة من ال�شديد، وفعله كباع.  (3(
�شحنتم �شدري: مالتموه.  (4(

الُنغب: جمع ُنْغَبة كجرعة وُجَرع لفظًا ومعنى.  (5(
الّتْهَمام ـ بالفتح ـ : الهم، وكل َتْفعال فهو بالفتح اإّل الِتبيان والِتلقاءفهما بالك�شر.  (6(

اأنفا�شًا: اأي جرعًة بعد جرعة، والمراد اأن اأنفا�شه اأم�شت همًا يتجّرعه.  (7(
)8) ِمرا�شًا: م�شدر مار�شه ممار�شة ومرا�شًا، اأي عالجه وزاوله وعاناه.

)9) َذّرْفُت على ال�شتين: زدُت عليها، وروى المبرد »َنّيفت«، وهو بمعناه.
ه ـ كمنعه ـ : َغ�َشَله. )10) َرَح�شَ

)11) َمْن�َشاأة: َمَطاٌل فيه وَمزيد.
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َهَواِن. ارَع المْ ُروِف َفاإِنََّها َتِقي َم�سَ َمعمْ َناِئُع المْ وِء، َو�سَ َفُع ِميَتَة ال�سُّ َعاَلِنَيِة َفاإِنََّها َتدمْ المْ
َدُه  ِقيــَن َفاإِنَّ َوعمْ َغُبوا ِفَيما َوَعَد الُمتَّ ــِر، َوارمْ كمْ �َســُن الذِّ ِر الِل َفاأنَُّه اأَحمْ ــوا فــي ِذكمْ اأَِفي�سُ
َدى  ِتِه َفاإِنََّها اأهمْ وا ِب�ُسنَّ ــَتنُّ ِي، َوا�سمْ َهدمْ ــُل المْ �سَ ُكممْ َفاإِنَُّه اأَفمْ ِي َنِبيِّ َتُدوا ِبَهدمْ ِد، َواقمْ ــَدُق المَْوعمْ اأَ�سمْ

َنِن. ال�سُّ

]ف�سل القراآن[
ُفوا  َت�سمْ ُقُلوِب، َوا�سمْ نَُّه َرِبيُع المْ ُهوا ِفيِه[ َفاإِ �َسُن المَْحِديِث، َوَتَفقَّ اآن ]َفاإِنَُّه اأَحمْ َوَتَعلَُّموا المْقرمْ

�ِص. َفُع المَْق�سَ نمْ �ِسُنوا ِتاَلَوَتُه َفاإِنَُّه اأَ حمْ ُدوِر، َواأَ ِبُنوِرِه َفاإِنَُّه �ِسَفاُء ال�سُّ
ِلِه، َبِل  ــَتِفيُق ِمــنمْ َجهمْ ِر ِعلمِْمــِه َكالمَْجاِهِل المَْحاِئِر الَِّذي اَل َي�سمْ َعاِمــَل ِبَغيمْ َعاِلــَم المْ َواإِنَّ المْ

َوُم)1( . َد الِل اأَلمْ َزُم، َوُهَو َعنمْ َرُة َلُه اأَلمْ َظُم، َوالمَْح�سمْ ِه اأَعمْ ُة َعَليمْ المُْحجَّ
ومن كالم له وقد قام رجل من اأ�سحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثمهّ اأمرتنا بها، 

فما ندري اأيهّ االمرين اأَر�سد؟
ف�سفق)عليه ال�سالم( اإحدى يديه على االخرى ثمهّ قال:

ُتُكممْ ِبِه  ُتُكممْ ِبمــا اأََمرمْ نِّي ِحيــَن اأََمرمْ ــَدَة!)2(  اأََما َوالِل َلــومْ اأَ ُعقمْ هــذا َجــَزاُء َمــنمْ َتَرَك المْ
ُتُكــممْ َواإِِن  ُتممْ َهَديمْ ــَتَقممْ ــرًا، َفــاإِِن ا�سمْ َعــُل الُل ِفيِه َخيمْ ــُروِه الَّــِذي َيجمْ َمكمْ َحَملمُْتُكــممْ َعَلــى المْ
؟ اأُِريُد اأَنمْ  َلى َمنمْ َقى، َولِكنمْ ِبَمنمْ َواإِ ُوثمْ ، َلَكاَنِت المْ ُتُكممْ ُتممْ َتَداَركمْ ُتُكممْ َواإِنمْ اأََبيمْ ممْ ُتممْ َقوَّ َوَججمْ اعمْ

لمَْعَها)3(  َمَعَها! َلُم اأَنَّ �سَ َكِة، َوُهَو َيعمْ ومْ َكِة ِبال�سَّ ومْ نمُْتممْ َدائي، َكَناِق�ِص ال�سَّ اأَُداِوَي ِبُكممْ َواأَ
!)6( ِكيِّ َطاِن الرَّ َعُة)5(  ِباأَ�سمْ زمْ )4(، َوَكلَِّت النَّ ِويِّ اِء الدَّ اُء هَذا الدَّ اللَُّهمَّ َقدمْ َملَّتمْ اأَِطبَّ

َكُموُه؟ اآَن َفاأَحمْ ُقرمْ اَلِم َفَقِبُلوُه؟ َوَقَراأُوا المْ ُم الَِّذيَن ُدُعوا اإَِلى ااِل�سمْ َقومْ َن المْ اأَيمْ

األوم: اأ�شد لومًا لنف�شه.  (1(
يريد »بالعقدة« ما ح�شل عليه التعاقد.  (((

ْلعها  ْلـــع ـ بفتح ال�شاد وت�شكين الـــالم ـ : الَمْيل. واأ�شل المثل: »ل تنق�ص ال�شوكة بال�شوكة، فان �شَ ال�شَ  (3(
َرُب للرجل يخا�شم اآخر وي�شتعين عليه بمن هو من قرابته اأو اأهل َم�ْشَربه. وَنق�ص ال�شوكة:  معها« ُي�شْ

اإخراجها من الع�شو تدخل فيه.
ف بما هو من لفظه. الّداء الّدِوّي ـ بفتح فك�شر ـ : الموؤلم ال�شديد. وقد ُو�شِ  (4(

كّلت: �شعفت. والنزعة: جمع نازع.  (5(
ال�ْشَطان: جمع �َشَطن، وهو الحبل. والّرِكّي: جمع َرِكّية، وهي البئر.  (6(
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َماَدَها، َواأََخُذوا  ــُيوَف اأَغمْ اَلَدَها، َو�َســَلُبوا ال�سُّ ِجَهاِد َفَولَُّهوا اللَِّقاَح)1(  اأَومْ َوِهيُجوا اإِلى المْ
�ٌص َنَجا. �ٌص َهَلَك، َوَبعمْ ًا؟! َبعمْ فهّ ًا �سَ فهّ فًا َو�سَ فًا َزحمْ �ِص َزحمْ رمْ َراِف االمَْ ِباأَطمْ

ُبَكاِء،  ُعُيوِن)4(  ِمــَن المْ ُه المْ َتــى)3(، ُمــرمْ َمومْ َن َعــِن المْ ومْ َيــاِء)2(، َواَل ُيَعــزَّ ــُروَن ِباالمَْحمْ اَلُيَب�سَّ
ــَهِر،  َواِن ِمَن ال�سَّ لمْ ُر االمَْ ــفمْ َعاِء، �سُ ــَفاِه)6(  ِمَن الدُّ ــَياِم، ُذُبُل ال�سِّ ُبُطوِن)5(  ِمَن ال�سِّ �ُص المْ ُخممْ
ِهممْ  َماأَ اإَِليمْ اِهُبوَن، َفَحقَّ َلَنــا اأَنمْ َنظمْ َوانــي الذَّ ولِئَك اإِخمْ َعَلــى َوُجوِههممْ َغَبَرُة المَْخا�ِســعِيَن، اأُ

! ِدَي َعَلى ِفَراِقهممْ يمْ َوَنَع�صَّ االمَْ
َدًة، َدًة ُعقمْ ي)7(  َلُكممْ ُطُرَقُه، َوُيِريُد اأَنمْ َيُحلَّ ِديَنُكممْ ُعقمْ َطاَن ُي�َسنِّ يمْ اإِنَّ ال�سَّ

ــِدُفوا)8(  َعــنمْ َنَزَغاِتِه)9(   َنَة; َفا�سمْ َفتمْ َقــِة المْ ُفرمْ َقــَة، َوِبالمْ ُفرمْ ِطَيُكــممْ َبالمَْجَماَعــِة المْ  َوُيعمْ
. ِقلوَها)10(  َعَلى اأَنمُْف�ِسُكممْ ، َواعمْ ُكممْ َداَها اإَِليمْ نمْ اأَهمْ يَحَة ِممَّ �سِ َبُلوا النَّ َوَنَفَثاِتِه، َواقمْ

  ومن و�سّيته )عليه ال�سالم( للح�سن بن علي)عليه ال�سالم(
كتبها �إليه ب� »حا�شرين«)11(  عند �ن�شر�فه من �شّفين:

َيا،  نمْ اِم ِللدُّ ِر، الذَّ همْ ــِلِم ِللدَّ َت�سمْ ُم�سمْ ُعُمِر، المْ ِبِر المْ َماِن)12(، المُْمدمْ ُمِقرِّ ِللزَّ َفاِن، المْ َواِلِد المْ ِمَن المْ
اِلِك  َرُك، ال�سَّ ِل َما اَل ُيدمْ ُموؤَمِّ ُلوِد المْ َمومْ َها َغدًا، اإَِلى المْ اِعِن َعنمْ َتى، الظَّ َمومْ ــاِكِن َم�َساِكَن المْ ال�سَّ

اللِّقاح: جمع َلُقوح، وهي الناقة.  (1(
ل ُيَب�ّشـــُرون بالحيـــاء: اإذا قيل لهم: نجا فالن فبقي حيًا ليفرحون، لن اأف�شل الحياة عندهم الموت   (((

في �شبيل الحق.
ل ُيَعّزْون عن الَمْوتى: ل يحزنون اإذا قيل لهم: مات فالن، فان الموت عندهم حياة ال�شعادة البدية.  (3(
ُمـــْرُه العيـــون: جمع اأْمَره، وهـــو على �شيغة اأفَعـــل الذي يجمع علـــى ُفْعل، كاأحمر وُحمـــر، ماأخوذ من   (4(

ت َحَماليُقها. »َمَرَهْت َعْيُنُه« اإذا ف�شدت اأو ابي�شّ
َواِمُرها. ُخْم�ص البطون: �شَ  (5(

َذُبَلْت �شَفُتُه: َجّفت َويِب�شْت لذهاب الّريق.  (6(
ُي�َشّني: ُي�َشّهل.  (7(

وا. ِدُفوا: فاأْعِر�شُ فا�شْ  (8(
َنَزغاته: و�شاو�شه.  (9(

)10) اْعِقُلوها: احب�شوها على اأنف�شكم ل تتركوها فت�شيَع منكم.
)11) حا�شرين: ا�شم بلدة في نواحي �شّفين.

))1) المقّر للزمان: المعترف له بال�شدة.
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ِد  ــاِئِب، َوَعبمْ ِة)3(  المَْم�سَ اِم، َوَرِميَّ يَّ ــَقاِم)1(، َرِهيَنِة)2(  االمَْ �سمْ �َســِبيَل َمنمْ َقدمْ َهَلَك، َغَر�ِص االمَْ
َزاِن،  ُهُموِم، َقِريِن االمَْحمْ ِت، َوَحِليِف المْ َمومْ َمَناَيا، َواأَ�ِسيِر المْ ُغُروِر، َوَغِريِم المْ َيا، َوَتاِجِر المْ نمْ الدُّ

َواِت. ممْ َهَواِت، َوَخِليَفِة االمَْ ِريِع)5(  ال�سَّ ِب االآَفاِت)4(، َو�سَ َوُن�سمْ
َباِل  ، َواإِقمْ ِر)6(  َعَلــيَّ همْ ــي، َوُجُموِح الدَّ َيا َعنِّ نمْ َباِر الدُّ ُت ِمــنمْ اإِدمْ نمْ ــُد، َفاإِنَّ ِفَيما َتَبيَّ ــا َبعمْ اأَمَّ
َر اأَنِّي  ماِم ِبَمــا  َوَراِئــي)8(، َغيمْ ِتَ همْ ــِر َمنمْ �ِســَواَي، َواالمْ ، َمــا َيَزُعِني)7(  َعنمْ ِذكمْ ِخــَرِة اإَِلــيَّ االمْ
ــَرَفِني َعنمْ َهَواَي،  ــَدَفِني)9( َراأمِْيي، َو�سَ �ِســي، َف�سَ ا�ِص َهمُّ َنفمْ َد ِبي ُدوَن ُهُموِم النَّ ُث َتَفرَّ َحيمْ
ق اَل َي�ُســوُبُه  ــدمْ ــى ِبي اإَِلى ِجدهّ اَل َيُكوُن ِفيِه َلِعٌب، َو�سِ �سَ ِري)10(، َفاأَفمْ �ُص اأَممْ َح ِلي َمحمْ ــرَّ َو�سَ

َكِذٌب.
َت  َمومْ اَبِني، َوَكاأَنَّ المْ �سَ اَبَك اأَ ئًا َلومْ اأَ�سَ ُتَك ُكلِّي، َحتَّى َكاأَنَّ �َسيمْ ي، َبلمْ َوَجدمْ �سِ ُتَك َبعمْ َوَوَجدمْ

�ِسي، ِر َنفمْ ِنيني ِمنمْ اأَممْ ِرَك َما َيعمْ ممْ َلومْ اأََتاَك اأََتاِني، َفَعَناِني ِمنمْ اأَ
ِهرًا ِبِه)11(  اإِنمْ اأَنا َبِقيُت َلَك اأَومْ َفِنيُت. تظمْ َك ِكَتاِبي َهذا، ُم�سمْ ُت اإِليمْ َفَكَتبمْ

اِم  ِت�سَ ِرِه، َواالمْعمْ ِرِه، َوِعَماَرِة َقلمِْبَك ِبِذكمْ َوى الِل ـ اأَيمْ ُبنيَّ ـ َوُلُزوِم اأَممْ يَك ِبَتقمْ َفاإِنِّي اأُو�سِ
َت ِبِه! َخذمْ َوَجلَّ اإِنمْ اأَنمَْت اأَ َن الِل َعزهّ نَك َوَبيمْ ثُق ِمنمْ �َسَبب َبيمْ ِلِه، َواأَيُّ �َسَبب اأَومْ ِبَحبمْ

 ُ مْ َمِة، َوَذللِّ ُه ِبالمِْحكمْ رمْ َيِقيِن، َوَنــوِّ ِه ِبالمْ َهــاَدِة، َوَقوِّ ُه ِبالزَّ ِمتمْ ِعَظِة، َواأَ َمومْ ــِي َقلمَْبــَك ِبالمْ اأَحمْ
ِر  همْ َلَة الدَّ ومْ ُه �سَ رمْ َيا، َوَحذِّ نمْ ُه)13(  َفَجاِئَع)14(  الدُّ ــرمْ َفَناِء)12(، َوَب�سِّ ُه ِبالمْ رمْ ِت، َوَقرِّ َمومْ ِر المْ ِبِذكمْ

)1) غر�ص ال�شقام: هدف المرا�ص ترمي اإليه �شهامها.
))) الرهينة: المرهونة، اأي اأنه في قب�شة اليام وحكمها..

)3) الَرِمّية: ما اأ�شابه ال�شهم .
ُن�شب الفات: ل تفارقه العلل، وهو من قولهم: فالن ن�شب عيني ـ بال�شم ـ اأي ل يفارقني.  (4(

ال�شريع: الطريح.  (5(
ُجموح الدهر: ا�شتق�شاوؤه وتغّلبه.  (6(

َيَزُعني: يكّفني وي�شّدني.  (7(
ماورائي: كناية عن اأمر الخرة.  (8(

َدَفه: �شرفه. �شَ  (9(
)10) مح�ص المر: خال�شه.

)11) م�شتظهرًا به: اأي م�شتعينًا به.
ْره بالفناء: اطلب منه القرار بالفناء. ))1) َقرِّ

ْره: اجعله ب�شيرًا. )13) َب�شِّ
)14) الفجائع: جمع فجيعة وهي الم�شيبة تفزع بحلولها.
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ــاَب َمنمْ  �سَ ُه ِبَما اأَ رمْ ــيَن، َوَذكِّ َباَر المَْما�سِ خمْ ِه اأَ ِر�صمْ َعَليمْ اِم، َواعمْ يَّ �ــَص َتَقلُّــِب اللََّياِلي َواالمَْ َوُفحمْ
َن  َتَقُلوا، َواأَيمْ ا انمْ ، َفانمُْظرمْ َما َفَعُلــوا َعمَّ ِليَن، َو�ِســرمْ ِفــي ِدَياِرِهممْ َواآَثاِرِهممْ وَّ َلــَك ِمَن االمَْ َكاَن َقبمْ
َبِة، َوَكاأَنََّك َعنمْ َقِليل  ُغرمْ ِة، َوَحلُّوا َداَر المْ ِحبَّ َتَقُلوا َعِن االمَْ نََّك َتِجُدُهــممْ انمْ َحلُّــوا َوَنَزُلوا! َفاإِ

. َحِدِهممْ َت َكاأَ رمْ َقدمْ �سِ
ِرُف، َوالمِْخَطاَب ِفَيما  َل ِفَيما اَل َتعمْ َقومْ َياَك، َوَدِع المْ َواَك، َواَل َتِبعمْ اآِخَرَتَك ِبُدنمْ ِلحمْ َمثمْ َفاأَ�سمْ
ٌر ِمنمْ  اَلِل َخيمْ َرِة ال�سَّ َد َحيمْ اَلَلَتُه، َفاإِنَّ المَْكفَّ ِعنمْ َت �سَ �ِسكمْ َعنمْ َطِريق اإَِذا ِخفمْ ، َواأَممْ َلممْ ُتَكلَّفمْ
  )1( ِكِر الُمنَكَر ِبَيِدَك َوِل�َساِنَك، َوَباِينمْ نمْ ِلِه، َواأَ ُروِف َتُكنمْ ِمنمْ اأَهمْ َمعمْ َواِل، َواأمُْمرمْ بالمْ همْ ُرُكوِب االمَْ
َمُة اَلئم،  َك ِفــي الِل َلومْ ــِدَك، َوَجاِهــدمْ ِفي الِل َحــقَّ َجَهــاِدِه، َواَل َتاأمُْخــذمْ َمــنمْ َفَعَلــُه ِبُجهمْ
َر َعَلى  ــبمْ �َســَك ال�سَّ دمْ َنفمْ يِن، َوَعوِّ ُه ِفي الدِّ ُث َكاَن، َوَتَفقَّ َغَمَراِت)2(  اإَلى الَحقِّ َحيمْ َوُخ�ِص المْ
نََّك ُتلِجُئَها  َلى اإِلِهَك، َفاإِ �َســَك ِفي ااُلُموِر ُكلَِّها اإِ لمِْجئ َنفمْ ُر، َواأَ ــبُّ ُخُلُق التَّ�سَ َم المْ ُروِه، َوِنعمْ َمكمْ المْ
َعَطاَء  َك، َفــاإِنَّ ِبَيِدِه المْ ــاأََلِة ِلَربِّ َم�سمْ ِل�صمْ ِفي المْ خمْ ــف)3(  َحِريز)4(، َوَماِنــع َعِزيز، َواأَ اإَِلــى َكهمْ
حًا)6(، َفاإِنَّ  ــفمْ َك [�سَ َهَبنَّ ]َعنمْ ِتي، َواَل َتذمْ ــيَّ ممْ َو�سِ ــِتَخاَرَة)5(، َوَتَفهَّ ِثِر اال�سمْ َماَن، َواأَكمْ َوالمِْحرمْ

ِل َما َنَفَع. َقومْ َر المْ َخيمْ
)7(  َتَعلُُّمُه. َتَفُع ِبِعلمْم اَل َيِحقُّ َفُع، َواَل ُينمْ َر ِفي ِعلمْم اَل َينمْ َلممْ اأَنَُّه اَل َخيمْ َواعمْ

ِتي  ــيَّ ُت ِبَو�سِ نًا)9(، َباَدرمْ َداُد َوهمْ ُتِني اأَزمْ ًا)8(، َوَراأَيمْ ُت �ِســنهّ ُتِني َقدمْ َبَلغمْ يمْ ا َراأَ ، اإِنِّي َلمَّ اأَيمْ ُبَنــيَّ
َك ِبَما ِفي  ــَي)10(  اإَِليمْ �سِ فمْ َجــَل ِبي اأََجِلي ُدوَن اأَنمْ اأُ نمْ َيعمْ َل اأَ َها َقبمْ ــااًل ِمنمْ ُت ِخ�سَ َردمْ ــَك، َواأَومْ اإَِليمْ
�ُص َغَلَباِت  َك َبعمْ ــِبَقِني اإَِليمْ ــِمي، اأَومْ َي�سمْ ــُت ِفي ِج�سمْ �ِســي، اأَومْ اأَنمْ اأَنمُْق�َص ِفي َراأمِْيي َكَما ُنِق�سمْ َنفمْ

بايْن: اأي باعْد وجانْب.  (1(
الَغَمرات: ال�شدائد.  (((

الكهف: الملجاأ.  (3(
الحريز: الحافظ.  (4(

ال�شتخارة: اإجالة الراأي في المر قبل فعله لختيار اأف�شل وجوهه.  (5(
ْفحًا: جانبًا. �شَ  (6(

ليحق ـ بك�شر الحاء و�شمها ـ : اأي ل يكون من الحق.  (7(
َبَلْغُت �شنًا: اأي و�شلت النهاية من جهة ال�شن.  (8(

الَوْهن: ال�شعف.  (9(
)10) اأف�شي: األقي اإليك.
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�ِص المَْخاِلَيِة  ُفوِر)2(، َواإِنََّما َقلمُْب المَْحَدِث َكاالأرمْ ِب)1(  النَّ عمْ َيا، َفَتُكوَن َكال�سَّ نمْ َهَوى َوِفَتِن الدُّ المْ
َك،  ــَتِغَل ُلبُّ �ُســو َقلمُْبَك، َوَي�سمْ َل اأَنمْ َيقمْ ُتَك ِباالأَدِب َقبمْ ــُه، َفَباَدرمْ ِقَي ِفيَها ِمنمْ �َســيء َقِبَلتمْ َمــا األمْ
ِرَبَتُه،  َيَتــُه)4(  َوَتجمْ َجاِرِب ُبغمْ ــُل التَّ ِر َما َقــدمْ َكَفاَك اأَهمْ ممْ ِيــَك)3(  ِمَن االمَْ ِبَل ِبِجــدِّ َراأمْ ــَتقمْ ِلَت�سمْ
ِرَبِة، َفاأََتــاَك ِمنمْ ذِلَك َما َقدمْ  َلِب، َوُعوِفيــَت ِمنمْ ِعاَلِج التَّجمْ وَنَة الطَّ َفَتُكــوَن َقــدمْ ُكِفيَت َموؤُ

ُه. َنا ِمنمْ َلَم َعَليمْ َما اأَظمْ َتَباَن)5(  َلَك َما ُربَّ ا َناأمِْتيِه، َوا�سمْ ُكنَّ
ُت  رمْ ، َوَفكَّ َماِلِهممْ ُت ِفي اأَعمْ ِلي، َفَقدمْ َنَظرمْ ُت ُعُمَر َمنمْ َكاَن َقبمْ رمْ ، اإِنِّي َواإِنمْ َلممْ اأَُكنمْ ُعمِّ اأَيمْ ُبَنيَّ
َتَهــى اإَِليَّ ِمنمْ  ، َبلمْ َكاأَنِّي ِبَما انمْ ُت َكاأََحِدِهــممْ ، َحتَّى ُعدمْ ُت ِفي اآَثاِرِهــممْ ، َو�ِســرمْ َباِرِهــممْ ِفــي اأَخمْ
َعُه ِمنمْ  َو ذِلــَك ِمنمْ َكــَدِرِه، َوَنفمْ ــفمْ ُت �سَ ، َفَعَرفمْ َلــى اآِخِرِهممْ ِلِهممْ اإِ وَّ ُت َمــَع اأَ رمْ اأُُموِرِهــممْ َقــدمْ ُعمِّ
َك  ُت َعنمْ ــَرفمْ ُت)7(  َلَك َجِميَلُه، َو�سَ يمْ ر َنِخيَلَتُه)6(،َتَوخَّ ــُت َلَك ِمنمْ ُكلِّ اأَممْ َل�سمْ َتخمْ ــَرِرِه، َفا�سمْ �سَ
ِه)8(  ِمنمْ  ُت َعَليمْ َمعمْ ــِفيَق، َواأَجمْ َواِلَد ال�سَّ ِني المْ ِرَك َما َيعمْ ُث َعَناِني ِمنمْ اأَممْ ُت َحيمْ ُهوَلُه، َوَراأَيمْ َمجمْ
اِفَية،  �ص �سَ ِر، ُذوِنيَّة �َسِليَمة، َوَنفمْ همْ َتَبُل)9(  الدَّ ُعُمِر ُمقمْ ِبُل المْ اأََدِبَك اأَنمْ َيُكوَن ذِلَك َواأَنمَْت ُمقمْ
َكاِمِه، َوَحاَلِلِه  اَلِم َواأَحمْ �سمْ ِليِم ِكَتاِب الِل َعزَّ َوَجلَّ َوَتاأمِْويِلِه، َو�َسَراِئِع االمِْ َتِدَئَك ِبَتعمْ َواأَنمْ اأَبمْ
َتَلَف  َك َما اخمْ ُت)11(  اأَنمْ َيلمَْتِب�َص َعَليمْ َفقمْ ِرِه. ُثمَّ اأَ�سمْ َوَحَراِمِه، اَل اأَُجاِوُز ذِلَك)10(  َبَك اإَِلى َغيمْ
َكاُم ذِلَك َعَلى  ، َفَكاَن اإِحمْ ِهممْ َتَب�ــَص)12(  َعَليمْ َل الَِّذي المْ َواِئِهممْ َواآَراِئِهممْ ِمثمْ همْ ا�ــُص ِفيــِه ِمنمْ اأَ النَّ
َهَلَكَة)13(،  ــَك ِبِه المْ ر اَل اآَمُن َعَليمْ ــاَلِمَك اإَِلى اأَممْ �سمْ َليَّ ِمنمْ اإِ ِبيِهَك َلُه اأََحبَّ اإِ ُت ِمــنمْ َتنمْ َمــا َكِرهمْ
ِتي هِذِه. يَّ َك َو�سِ ُت اإَِليمْ ِدَك، َفَعِهدمْ ِدَيَك ِلَق�سمْ ِدَك، َواأَنمْ َيهمْ َقَك الُل ِفيِه ِلُر�سمْ ُت اأَنمْ ُيَوفِّ َوَرَجومْ

)1) الفر�ص ال�شعب: غير المذلل.
))) الّنُفور: �شد الن�ص.

ُقه وثابته. )3) جّد راأيك: اأي محقَّ
)4) كفاه ُبْغية ال�شيء: اأغناه عن طلبه.

ا�شتبان: ظهر.  (5(
الَنِخيل: المختار الم�شفى.  (6(

َتَوّخيت: اأي تحّريت.  (7(
اأجمعت عليه: عزمت.  (8(

ُمْقَتَبـــلـ  بالفتـــحـ  من اقتبل الغالم فهو مقتَبل، وهو من ال�شواذ، والقيا�ص ُمْقتِبل بك�شر الباء لنه ا�شم   (9(
فاعل، وُمْقتَبل الن�شان: اأول عمره.

)10) ل اأجاوز ذلك: ل اأتعدى بك.
)11) اأ�شفقت: اأي خ�شيت وخفت.

))1) التب�ص: غم�ص.
)13) الَهَلَكة: الَهالك.
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ــاُر َعَلى  ِت�سَ قمْ َوى الِل، َواالمِْ ِتي َتقمْ ــيَّ ، اأَنَّ اأََحبَّ َما اأَنمَْت اآِخٌذ ِبِه اإَِليَّ ِمنمْ َو�سِ َلممْ َيا ُبَنيَّ َواعمْ
ِل  اِلُحوَن ِمنمْ اأَهمْ ُلوَن ِمنمْ اآَباِئَك، َوال�سَّ وَّ ِه االمَْ ى َعَليمْ ُذ ِبَما َم�سَ َك، َواالمَْخمْ ــُه الُل َعَليمْ َما َفَر�سَ
ٌر،  ُروا َكَما اأَنمَْت ُمَفكِّ ِتــَك، َفاإِنَُّهممْ َلممْ َيَدُعوا)1(  اأَنمْ َنَظُروا الأنمُْف�ِســِهممْ َكَما اأَنمَْت َناِظــٌر، َوَفكَّ َبيمْ
�ُســَك  ا َلممْ ُيَكلَُّفوا، َفاإِنمْ اأََبتمْ َنفمْ �َســاِك َعمَّ ممْ ِذ ِبَما َعَرُفوا، َواالمِْ ُهممْ اآِخُر ذِلَك اإَِلى االمَْخمْ ُثمَّ َردَّ
ِط  م َوَتَعلُّــم، اَل ِبَتَورُّ َلــَم َكَمــا َعِلُمــوا َفلمَْيُكنمْ َطَلُبَك ذِلــَك َبَتَفهُّ نمْ َتعمْ َبــَل ذِلــَك ُدوَن اأَ اأَنمْ َتقمْ

وَماِت. ُبَهاِت، َوُعَلِق المُْخ�سُ ال�سُّ
ِك  ِفيِقَك، َوَترمْ ِه ِفي َتومْ َبِة اإَِليمْ غمْ ــِتَعاَنِة ِباإِلِهَك، َوالرَّ َل َنَظِرَك ِفي ذِلَك ِباال�سمْ َداأمْ َقبمْ َوابمْ

اَلَلة. َك اإَِلى �سَ َلَمتمْ َهة، اأَومْ اأَ�سمْ َك)3(  ِفي �ُسبمْ َلَجتمْ ُكلِّ �َساِئَبة)2(  اأَومْ
ًا  َك ِفي ذِلَك َهمهّ َتَمَع، َوَكاَن َهمُّ ُيَك َواجمْ ــَفا َقلمُْبَك َفَخ�َســَع، َوَتمَّ َراأمْ نمْ َقدمْ �سَ َت اأَ َقنمْ َفاإذا اأَيمْ
�ِســَك، َوَفَراِغ  َتِمعمْ َلــَك َما ُتِحبُّ ِمنمْ َنفمْ ــَت َلممْ َيجمْ ُت َلَك، َواإِنمْ اأنمْ ــرمْ َواِحــدًا، َفانمُْظــرمْ ِفَيما َف�سَّ
�َص  لمَْمــاَء، َوَليمْ ــَواَء)4(، َوَتَتــَورَُّط)5(  الظَّ َع�سمْ ِبُط المْ َلممْ اأَنَّــَك اإِنََّما َتخمْ ــِرَك، َفاعمْ َنَظــِرَك َوِفكمْ

َثُل)7( . �َساُك)6(  َعنمْ ذِلَك اأَممْ ممْ يِن َمنمْ َخَبَط َواَل َمنمْ َخلََّط، َواالمِْ َطاِلُب الدِّ
َخاِلَق ُهَو  ِت ُهــَو َماِلُك الَحَيــاِة، َواأَنَّ المْ َمومْ َلــممْ اأَنَّ َماِلَك المْ ِتي، َواعمْ ــيَّ ــممْ َيا ُبَنيَّ َو�سِ َفَتَفهَّ
ــَتِقرَّ  َيا َلممْ َتُكنمْ ِلَت�سمْ نمْ ُمَعاِفي، َواأَنَّ الدُّ َتِلَي ُهَو المْ ُمبمْ ُمِعيُد، َواأَنَّ المْ ِنَي ُهَو المْ ُمفمْ ُمِميُت، َواأَنَّ المْ المْ
ا  َمَعاِد، اأَومْ َما�َساَء ِممَّ ِتاَلِء، َوالمَْجَزاِء ِفي المْ بمْ َماِء، َواالمِْ عمْ ِه ِمنمْ النَّ اإِالَّ َعَلى َما َجَعَلَها الُل َعَليمْ
َت  ُل َما ُخِلقمْ ِملمُْه َعَلى َجَهاَلِتَك ِبِه، َفاإِنََّك اأَوَّ ٌء ِمنمْ ذِلَك َفاحمْ َك �َسيمْ َكَل َعَليمْ َلُم، َفاإِنمْ اأَ�سمْ اَل تعمْ
ُرَك  ــلُّ ِفيِه َب�سَ ُر ِفيِه َراأمُْيَك، َوَي�سِ ِر، َوَيَتَحيَّ ممْ َهُل ِمَن االمَْ َثَر َما َتجمْ َت، َوَما اأَكمْ َجاِهاًل ُثمَّ َعِلممْ
ُدَك،  َيُكنمْ َلــُه َتَعبُّ اَك، َولمْ ــِذي َخَلَقَك َوَرَزَقَك َو�َســوَّ ــممْ ِبالَّ َت�سِ َد ذِلَك ! َفاعمْ ــُرُه َبعمْ �سِ ُثــمَّ ُتبمْ

ُه �َسَفَقُتَك)8( . َبُتَك، َوِمنمْ ِه َرغمْ َواإَِليمْ

)1) لم َيَدعوا: لم يتركوا.
ال�شاِئبة: ما ي�شوب الفكر من �شك وحيرة.  (((

اأْولَجْتك: اأدخلتك.  (3(
الَع�ْشواء: ال�شعيفة الب�شر، اأي تخبط خبط الناقة الع�شواء ل تاأمن اأن ت�شقط فيما لخال�ص منه.  (4(

توّرط المر: دخل فيه على �شعوبة في التخل�ص منه.  (5(
الم�شاك عن ال�شيء: حب�ص النف�ص عنه.  (6(

اأمثل: اأف�شل.  (7(
�شفقتك: خوفك.  (8(
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َنا)�ســلى الل  ُه َنِبيُّ َباأَ َعنمْ َحاَنُه َكَما اأَنمْ ِبئمْ َعِن الِل �ُســبمْ َلــممْ َيــا ُبَنيَّ اأَنَّ اأََحــدًا َلممْ ُينمْ َواعمْ
ــيَحًة)2(، َواإِنََّك َلنمْ  َجاِة َقاِئَدًا، َفاإِنِّي َلممْ اآُلَك َن�سِ �َص ِبِه َراِئدًا)1(، َواإَِلى النَّ عليه واآله(َفارمْ

َلَغ َنَظِري َلَك. َت ـ َمبمْ َتَهدمْ �ِسَك ـ َواإِِن اجمْ َظِر ِلَنفمْ ُلَغ ِفي النَّ َتبمْ
َت اآَثاَر ُملمِْكِه َو�ُسلمَْطاِنِه،  َك ُر�ُســُلُه، َوَلَراأَيمْ َتتمْ َك �َســِريٌك اَلَ ، اأَنَُّه َلومْ َكاَن ِلَربِّ َلممْ َيا ُبَنيَّ َواعمْ
ُه ِفي ُملمِْكِه اأََحٌد،  ادُّ �َسُه، اَل ُي�سَ َف َنفمْ ُه اإِلٌه َواحٌد َكَما َو�سَ ــَفاِتِه، َولِكنَّ َعاَلُه و�سِ َت اأَفمْ َوَلَعَرفمْ
ــَياِء ِباَل ِنَهاَية،  �سمْ َد االمَْ ِليَّة، َواآِخٌر َبعمْ ــَياِء ِباَل اأَوَّ �سمْ َل االمَْ ٌل َقبمْ ، اأَوَّ َواَل َيــُزوُل اأََبدًا َوَلممْ َيَزلمْ

ر. ُتُه َباإَحاَطِة َقلمْب اأَومْ َب�سَ ُبَت ُرُبوِبيَّ َعُظَم َعنمْ اأَنمْ َتثمْ
ــَغِر َخَطــِرِه)3(، َوِقلَِّة  َعَلُه ِفي �سِ ِلــَك اأَنمْ َيفمْ َبِغــي ِلِمثمْ َعــلمْ َكَما َينمْ ــَت ذِلَك َفافمْ َفــاإَِذا َعَرفمْ
َبِة ِمنمْ  همْ ِه، ِفــي َطَلــِب َطاَعِتــِه، َوالرَّ ــِزِه، َعِظيــِم َحاَجِتــِه اإَِلى َربِّ ــَرِة َعجمْ ِدَرِتــِه، َوَكثمْ َمقمْ

الَّ َعنمْ َقِبيح. َهَك اإِ الَّ ِبَح�َسن، َوَلممْ َينمْ َك اإِ ُمرمْ نَُّه َلممْ َياأمْ ِطِه، َفاإِ َفَقِة ِمنمْ �ُسخمْ ُعُقوَبِتِه، َوال�سَّ
ِخَرِة  َباأمُْتَك َعِن االمْ ِتَقاِلَها، َواأَنمْ َيا َوَحاِلَها، َوَزَواِلَها َوانمْ نمْ َباأمُْتَك َعِن الدُّ نِّي َقدمْ اأَنمْ ، اإِ َيــا ُبَنــيَّ

َها. ُذَو َعَليمْ َتِبَر ِبَها، َوَتحمْ َثاَل، ِلَتعمْ ممْ ُت َلَك ِفيِهَما االمَْ َربمْ ِلَها ِفيَها،َو�سَ همْ َوَماُاِعدَّ اِلَ
وا)8(   ِزٌل)6(  َجِديٌب)7(، فاأَمُّ ر)5(، َنَبا ِبِهممْ َمنمْ م �َسفمْ َيا)4(  َكَمَثِل َقومْ نمْ اإِنََّما َمَثُل َمنمْ َخَبَر الدُّ
ــِديِق،  ِريِق، َوِفَراَق ال�سَّ َثاَء)11(  الطَّ َتَمُلوا َوعمْ ــيبًا َوَجَنابــًا)9(  َمِريعًا)10(، َفاحمْ ِزاًل َخ�سِ َمنمْ
�َص  ، َفَليمْ ِزَل َقَراِرِهممْ ، َوَمنمْ َعِم، ِلَياأُتوا �َســَعَة َداِرِهممْ َفِر، َوُج�ُســوَبَة)12(  المَْمطمْ َوُخ�ُســوَنَة ال�سَّ

الرائـــد: مـــن تر�شله في طلـــب الكال ليتعرف موقعـــه، والر�شول قد عرف عـــن اهلل واأخبرنا فهو رائد   (1(
�شعادتنا.

ر في ن�شيحتك.. لم اآُلَك ن�شيحًة: اأي لم اأق�شّ  (((
خطره: اأي قدره.  (3(

َخَبَر الدنيا: عرفها كما هي بامتحان اأحوالها.  (4(
ال�َشْفر ـ بفتح ف�شكون ـ : الم�شافرون.  (5(

َنَبا المنزل باأهله: لم يوافقهم المقام فيه لوخامته.  (6(
الَجِديب: الُمْقِحط ل خير فيه.  (7(

اأّموا: ق�شدوا.  (8(
الَجناب: الناحية.  (9(

)10) الَمِريع ـ بفتح فك�شر ـ : كثير الع�شب.
)11) َوْعثاء ال�شفر: م�شقته.

))1) الُج�ُشوبة ـ ب�شم الجيم ـ : الِغَلظ.
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َبُهممْ  ا َقرَّ ِهممْ ِممَّ َء اأََحبُّ اإَِليمْ َرمًا، َواَل �َســيمْ َن َنَفَقًة َمغمْ ء ِمنمْ ذِلَك اأََلمًا، َواَل َيَرومْ َيِجُدوَن ِل�َســيمْ
. َناُهممْ ِمنمْ َمَحلِِّهممْ ، َواأَدمْ ِزِلِهممْ ِمنمْ َمنمْ

ِزل َجِديب،  ــيب، َفَنبا ِبِهممْ اإَِلــى َمنمْ ِزل َخ�سِ م َكاُنوا ِبَمنمْ َترَّ ِبَهــا َكَمَثِل َقومْ َوَمَثــُل َمــِن اغمْ
ُجُموَن  َدُهممْ ِمنمْ ُمَفاَرَقِة َما َكاُنوا فِيــِه، اإَِلى َما َيهمْ َظــَع ِعنمْ فمْ ِهممْ َواَل اأَ َرَه اإَِليمْ ٌء اأَكمْ �ــَص �َســيمْ َفَليمْ

ِه. يُروَن اإَِليمْ ِه)1(، َوَي�سِ َعَليمْ
ــِرَك َما ُتِحبُّ  ِببمْ ِلَغيمْ ــِرَك، َفاأَحمْ َن َغيمْ َنــَك َوَبيمْ �َســَك ِميَزانــًا ِفَيما َبيمْ َعلمْ َنفمْ ، اجمْ َيــا ُبَنيَّ
نمْ  �ِســنمْ َكَما ُتِحبُّ اأَ حمْ َلَم، َواأَ ِلممْ َكَما اَل ُتِحبُّ اأَنمْ ُتظمْ َرُه َلَها، َواَل َتظمْ َرهمْ َلُه َما َتكمْ �ِســَك، َواكمْ ِلَنفمْ
اُه  �سَ ا�ِص ِبَما َترمْ �َص ِمَن النَّ ِرَك، َوارمْ ِبُح ِمنمْ َغيمْ َتقمْ �ِسَك َما َت�سمْ ِبحمْ ِمنمْ َنفمْ َتقمْ َك، َوا�سمْ �َسَن اإَِليمْ ُيحمْ

َلُم، َواَل َتُقلمْ َما اَل ُتِحبُّ اأَنمْ ُيَقاَل َلَك. َلُم َواإِنمْ َقلَّ َما تعمْ �ِسَك، َواَل َتُقلمْ َما اَل َتعمْ َلُهممْ ِمنمْ َنفمْ
ِحَك)4(، َواَل  ــَع ِفي َكدمْ َباِب)3( . َفا�سمْ لمْ ــَواِب، َواآَفُة االمَْ ــدُّ ال�سَّ َجاَب)2(  �سِ ، اأَنَّ االمِْعمْ َلممْ َواعمْ

َك. �َسَع َما َتُكوُن ِلَربِّ ِدَك َفُكنمْ اأَخمْ ِرَك)5(، َواإَِذا اأَنمَْت ُهِديَت ِلَق�سمْ َتُكنمْ َخاِزنًا ِلَغيمْ
نَُّه اَل ِغَنى ِبَك ِفيِه  ة �َســِديَدة، َواأَ ، اأَنَّ اأََماَمَك َطِريقًا َذا َم�َســاَفة َبِعيَدة، َوَم�َســقَّ َلممْ َواعمْ
ِمَلنَّ َعَلى  ِر، َفــاَل َتحمْ همْ ِة الظَّ اِد، َمَع ِخفَّ ِر َباَلِغَك)7(  ِمَن الــزَّ ِتَياِد)6(، َوَقــدمْ رمْ ــِن ااِلمْ َعــنمْ ُح�سمْ
َفاَقِة)8(   ــِل المْ َت ِمنمْ اأَهمْ ــَك، َواإَِذا َوَجدمْ ــُل ذِلَك َوَبااًل َعَليمْ َق َطاَقِتَك، َفَيُكوَن ِثقمْ ــِرَك َفــومْ َظهمْ
ُه  َتِنممْ ِه، َفاغمْ َليمْ َتاُج اإِ ــُث َتحمْ ِقَياَمِة، َفُيَواِفيَك ِبِه َغدًا َحيمْ ِم المْ َلى َيومْ ِمُل َلــَك َزاَدَك اإِ َمــنمْ َيحمْ
َتِنممْ َمِن  ُلُبُه َفاَل َتِجُدُه، َواغمْ ِه، َفَلَعلََّك َتطمْ ِويِدِه َواأَنمَْت َقاِدٌر َعَليمْ ِثرمْ ِمنمْ َتزمْ اُه، َواأَكمْ لمُْه اإِيَّ َوَحمِّ

َرِتَك. ِم ُع�سمْ اَءُه َلَك في َيومْ َعَل َق�سَ َك في َحاِل ِغَناَك، ِلَيجمْ َر�سَ َتقمْ ا�سمْ

)1) هجم عليه: انتهى اإليه بغتة..
العجاب: ا�شتح�شان ما ي�شدر عن النف�ص مطلقًا.  (((

اآفة: عّلة. واللباب: العقول.  (3(
الَكْدح: اأ�شد ال�شعي.  (4(

خازنًا لغيرك: تجمع المال لياأخذه الوارثون بعدك.  (5(
الرتياد: الطلب. وح�شنه: اإتيانه من وجهه.  (6(

الَباَلغ ـ بالفتح ـ : الِكفاية.  (7(
الفاقة: الفقر.  (8(
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ِقِل)3(،  ُمثمْ �َســُن َحااًل ِمــن المْ )2(  ِفيَها اأَحمْ ُمِخــفُّ ، اأَنَّ اأَماَمــَك َعَقَبًة َكــوؤودًا)1(، المْ َلــممْ َواعمْ
ومْ َعَلى  ة اأَ ِبَطَها ِبَك اَلَمَحاَلَة َعَلى َجنَّ نَّ َمهمْ ــِرِع، َواأَ ُم�سمْ َبُح َحااًل ِمَن المْ َها اأَقمْ ِطــىُء َعَليمْ ُمبمْ َوالمْ
ِت  َمومْ َد المْ �ــَص َبعمْ ــَل ُحُلوِلَك، َفَليمْ ِزَل َقبمْ ئ  المْمنمْ َل ُنُزوِلــَك، َوَوطِّ �ِســَك َقبمْ )4(  ِلَنفمْ َتــدمْ َنــار، َفارمْ

َرٌف)6( . �سَ َيا ُمنمْ نمْ َتٌب)5(، َواَل اإَِلى الدُّ َتعمْ ُم�سمْ
َل َلَك  َعاِء، َوَتكفَّ �ِص َقدمْ اأَِذَن َلَك ِفي الدُّ رمْ مَواِت َواالمَْ ، اأَنَّ الَِّذي ِبَيِدِه َخَزاِئُن ال�سَّ َلممْ َواعمْ
َنُه  َنَك َوَبيمْ َعلمْ َبيمْ َحَمَك، َوَلممْ َيجمْ ِحَمُه ِلَيرمْ ــَترمْ ِطَيَك، َوَت�سمْ ــاأََلُه ِلُيعمْ ِباالإَجاَبِة، اأََمَرَك اأَنمْ َت�سمْ
َبِة،  ومْ َك اإِنمْ اأَ�َساأمَْت ِمَن التَّ َنعمْ ِه، َوَلممْ َيممْ َليمْ َفُع َلَك اإِ َك اإَِلى َمنمْ َي�سمْ ُه، َوَلممْ ُيلمِْجئمْ ُجُبَك َعنمْ َمنمْ َيحمْ
ــيَحُة  ُث المَْف�سِ َك َحيمْ ــحمْ �سَ َك ِباالإَناَبِة)7( [، َوَلممْ َيفمْ ــرمْ َمــِة، ]َوَلممْ ُيَعيِّ قمْ َوَلــممْ ُيَعاِجلمْــَك َبالنِّ
ــَك ِبالمَْجِريَمــِة، َوَلممْ  َناَبــِة، َوَلــممْ ُيَناِق�سمْ َك ِفي َقُبــوِل االمِْ دمْ َعَليمْ َلــى[، َوَلــممْ ُي�ســدِّ ومْ ]ِبــَك اأَ
َئَتَك َواِحَدًة،  ِب َح�َسنًة، َوَح�َسَب �َسيِّ نمْ َمِة، َبلمْ َجَعَل ُنُزوَعَك)8(  َعِن الذَّ حمْ ــَك ِمَن الرَّ ُيوؤمِْي�سمْ
َتُه  َتُه �َسِمَع ِنَداك، َواإَِذا َناَجيمْ َمَتاِب، َفاإَِذا َناَديمْ ــرًا، َوَفتَح َلَك َباَب المْ َوَح�َســَب َح�َســَنَتَك َع�سمْ
ِه  َليمْ َت اإِ �ِسَك)12(، َو�َسَكومْ َتُه)11(  ذاَت َنفمْ َثثمْ ِه ِبَحاَجِتَك، َواأَبمْ َت)10(  اإَِليمْ يمْ �سَ َواَك)9(، َفاأَفمْ َعِلَم َنجمْ
َمِتِه  َتُه ِمنمْ َخَزاِئِن َرحمْ َتُه َعَلى اأُُموِرَك، َو�َساأَلمْ ــَتَعنمْ َتُه ُكُروَبَك)13(، َوا�سمْ �َســفمْ َتكمْ ُهُموَمك، َوا�سمْ

َزاِق. رمْ َداِن، َو�َسَعِة االمَْ بمْ ِة االمَْ حَّ َماِر، َو�سِ ُرُه، ِمنمْ ِزَياَدِة االمَْعمْ َطاِئِه غيمْ ِدُر َعَلى اإِعمْ َما اَل َيقمْ
َت  ــاأَلِتِه، َفَمَتى �ِســئمْ َك َمفاِتيــَح َخَزاِئِنــِه ِبَما اأَِذَن َلــَك ِفيِه ِمنمْ َم�سمْ ُثــمَّ َجَعــَل ِفــي َيَديمْ

كوؤودًا: �شعبة المرتقى.  (1(
))) الُمِخّف ـ ب�شم فك�شر ـ : الذي خفف حمله.

)3) الُمْثِقل: هو من اأثقل ظهره بالأوزار.
)4) اْرَتِدِه: ابعث رائدًا من طيبات العمال توقفك الثقة به على جودة المنزل.

)5) الُم�ْشَتْعَتـــب: م�شـــدر ميمي من ا�شتعتب، وال�شتعتاب: ال�شتر�شاء، والمـــراد اأن اهلل ل ي�شتر�شي بعد 
اإغ�شابه اإّل با�شتئناف العمل.

َرف: م�شدر ميمي من ان�شرف، والمراد ل ان�شراف اإلى الدنيا بعد الموت. )6) الُمْن�شَ
النابة: الرجوع اإلى اهلل.  (7(

ُنزوعك: رجوعك.  (8(
الُمَناجاة: المكالمة �شرًا.  (9(

ْيت: األقيت. )10) اأْف�شَ
)11) اأبثثته: كا�شفته.

))1) ذات النف�ص: حالتها.
)13) ا�ْشَتْك�َشْفته كروبك: طلبت ك�شف غمومك.
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َك)2(   َطنَّ َمِتِه، َفــاَل ُيَقنِّ َت �ســاآِبيَب)1(  َرحمْ َطرمْ ــَتممْ ــَواَب ِنَعِمِه، َوا�سمْ َعــاِء اأَبمْ َت ِبالدُّ َتحمْ ــَتفمْ ا�سمْ
َجاَبُة، ِلَيُكوَن ذِلَك  َك االمِْ َرتمْ َعنمْ َما اأُخِّ ِة، َوُربَّ يَّ ِر النِّ َة َعَلى َقدمْ َعِطيَّ َطــاُء اإَِجاَبِتِه، َفاإِنَّ المْ اإِبمْ
وِتيَت  تاُه، َواأُ َء َفــاَل ُتوؤمْ ــيمْ َما �َســاأَلمَْت ال�سَّ ِمِل، َوُربَّ َزَل ِلَعَطاِء االمْ ــاِئِل، َواأَجمْ ِر ال�سَّ ظَم اِلَجمْ اأَعمْ
َتُه ِفيِه  ر َقدمْ َطَلبمْ ــٌر َلَك، َفَلُربَّ اأَممْ َك ِلَما ُهَو َخيمْ ــِرَف َعنمْ ُه َعاجاًل اأَومْ اآِجاًل، اأ َومْ �سُ ــرًا ِمنمْ َخيمْ
َك َوَباُلُه،  َفــى َعنمْ َقى َلَك َجَماُلُه، َوُينمْ َهــاَلُك ِديِنــَك َلومْ اأُوِتيَتُه، َفلمَْتُكنمْ َم�َســاأََلُتَك ِفَيمــا َيبمْ

َقى َلُه. َقى َلَك َواَل َتبمْ َماُل اَل َيبمْ َفالمْ
ت اَل ِللمَْحَياِة،  َيا، َوِللمَْفَنــاِء اَل ِللمَْبَقاِء، َوِللمَْمــومْ نمْ َت ِلالآِخــَرِة اَل ِللدُّ نََّمــا ُخِلقمْ نََّك اإِ َلــممْ اأَ َواعمْ
ِت الَِّذي  َمومْ ِخَرِة، َواأَنََّك َطريُد المْ َلى االمْ ِزِل ُقلمَْعــة)3(، َوَداِر ُبلمَْغة)4(، َوطِريق اإِ َواأَنَّــَك ِفي َمنمْ
ِرَكَك َواأَنمَْت َعَلى َحال  ُه َعَلى َحذِر اأَنمْ ُيدمْ ِرُكُه، َفُكنمْ ِمنمْ ُه َهاِرُبُه، َواَل ُبدَّ اأَنَُّه ُمدمْ ُجو ِمنمْ اَل َينمْ
نمَْت َقدمْ  َذا اأَ َن ذِلَك، َفــاإِ َنَك َوَبيمْ َبــِة، َفَيُحوَل َبيمْ ومْ َها ِبالتَّ �َســَك ِمنمْ ُث نفمْ َت ُتَحدِّ َئة، َقــدمْ ُكنمْ �َســيِّ

�َسَك. َلكَت َنفمْ اأَهمْ

]ذكر الموت[
ِه، َحتَّى  ِت اإَِليمْ َمومْ َد المْ ــي َبعمْ �سِ ِه، َوُتفمْ ُجُم َعَليمْ ِر َما َتهمْ ِت، َوِذكمْ َمومْ ِر المْ ِثرمْ ِمنمْ ِذكمْ ، اأَكمْ َيا ُبَنيَّ

َهَرَك)7(. َتًة َفَيبمْ َرَك)6(، َواَل َياأمِْتَيَك َبغمْ َت َلُه اأَزمْ َرَك)5(، َو�َسَددمْ ُه ِحذمْ َت ِمنمْ َياأمِْتَيَك َوَقدمْ اأََخذمْ
َها، َفَقدمْ  )9(  َعَليمْ َهــا، َوَتَكاُلِبِهممْ َيا)8(  اإَِليمْ نمْ ِل الدُّ ــاَلِد اأَهمْ خمْ َتــرَّ ِبَما َتَرى ِمنمْ اإِ نمْ َتغمْ ــاَك اأَ َواإِيَّ
ُلَها ِكاَلٌب  ــَفتمْ َلَك َعنمْ َم�َســاِويَها، َفاإِنََّمــا اأَهمْ �َســَها، َوَتَك�سَّ )10(  َلَك َنفمْ َها، َوَنَعتمْ ــاأََك الُل َعنمْ َنبَّ
)1) �شاآبيـــب: جمـــع ال�شوؤبوب بال�شم، وهـــو الدفعة من المطـــر، وما اأ�شبه رحمـــة اهلل بالمطر ينزل على 

الر�ص الموات فيحييها.
))) القنوط: الياأ�ص.

)3) ُقْلعـــة ـ ب�شم القـــاف و�شكون الالم وب�شمتين وب�شم ففتح ـ : يقال منزل قلعـــة اأي لُيْمَلك لنازله، اأول 
يدري متى ينتقل عنه.

)4) الُبْلغة: الكفاية وما يتبلغ به من العي�ص.
الِحْذر ـ بالك�شر ـ : الحتراز والحترا�ص.  (5(

الْزر ـ بالفتح ـ : القوة.  (6(
بهر ـ كمنع ـ : غلب، اأي يغلبك على اأمرك.  (7(

اإخالد اأهل الدنيا: �شكونهم اإليها.  (8(
التكالب: التواثب.  (9(

)10) نعاه: اأخبر بموته، والدنيا تخبر بحالها عن فنائها.
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َهُر َكِبيُرَها  �ســًا، َياأمُْكُل َعِزيُزَها َذِليَلَها، َوَيقمْ َها َبعمْ �سُ )2(  َبعمْ ــاِرَيٌة)1(، َيِهرُّ َعاِوَيٌة، َو�ِســَباٌع �سَ
ُهوَلَها)6(،  )5(  ُعُقوَلَهــا، َرِكَبتمْ َمجمْ ــلَّتمْ َمَلٌة، َقدمْ اأَ�سَ َرى ُمهمْ َلٌة)4(، َواأُخمْ ــِغيَرَها، َنَعــٌم)3(  ُمَعقَّ �سَ
ُم  �َص َلَها َراع ُيقِيُمَها، َواَل ُم�ِسيٌم)10(  ُي�ِسيُمَها، �َسَلَكتمْ ِبِهِ ث)9(، َليمْ �ُسُروُح)7(  َعاَهة)8(  ِبَواد َوعمْ
َرِتَها، َوَغِرُقوا  ُهَدى، َفتاُهوا ِفي َحيمْ اِرِهممْ َعنمْ َمَناِر المْ �سَ َعَمى، َواأَخَذتمْ ِباأَبمْ َيا َطِريَق المْ نمْ الدُّ

ًا، َفَلِعَبتمْ ِبِهممْ َوَلِعُبوا ِبَها، َوَن�ُسوا َما َوَراَءَها. َخُذواَها َربهّ َمِتَها، َواتَّ ِفي ِنعمْ

]الترفق في الطلب[
نمْ َيلمَْحَق! َرَع اأَ َعاُن)12(، ُيو�ِسُك َمنمْ اأَ�سمْ اَلُم، َكاأَنمْ َقدمْ َوَرَدِت االمَْظمْ ِفُر)11(  الظَّ دًا ُي�سمْ ُرَويمْ

َطُع  نمْ َكاَن َواِقفًا، َوَيقمْ َهاَر، َفاإِنَُّه ُي�َســاُر ِبــِه َواإِ َل والنَّ ُتــُه اللَّيمْ ، اأَنَّ َمــنمْ َكاَنتمْ َمِطيَّ َلــممْ َواعمْ
نمْ َكاَن ُمِقيمًا َواِدعًا)13( . َم�َساَفَة َواإِ المْ

َلَك،  ُدَو اأََجَلَك، َواأَنََّك ِفي �َســِبيِل َمنمْ َكاَن َقبمْ ُلَغ اأََمَلَك، َوَلنمْ َتعمْ َلــممْ َيِقينًا، اأَنَّــَك َلنمْ َتبمْ َواعمْ
نَُّه ُربَّ َطَلب َقدمْ َجرَّ اإَِلى َحَرب)16(،  َت�َسِب، َفاإِ ُمكمْ )15(  ِفي المْ ِملمْ َلِب، َواأَجمْ )14(  ِفي الطَّ �صمْ َفَخفِّ

�شارية: مولعة بالفترا�ص.  (1(
))) يِهـــّر ـ بك�شـــر الهـــاء ـ : يعوي وينبح، واأ�شلها َهِريـــر الكلب، وهو �شوته دون حاجة مـــن قلة �شبره على 

البرد، فقد �شبه المام اأهل الدنيا بالكالب العاوية.
الّنَعم ـ بالتحريك ـ : البل.  (3(

)4) ُمَعّقَلة ـ من َعّقل البعير بالت�شديد ـ : �شّد َوِظيَفُه اإلى ذراعه.
)5) اأ�شّلت: اأ�شاعت.

)6) مجهولها: طريقها المجهول لها.
)7) ال�ُشروح ـ بال�شم ـ : جمع �َشْرح ـ بفتح ف�شكون ـ وهو المال ال�شارح ال�شائم من اإبل ونحوها.

)8) العاهة: الفة، فالمراد بقوله: �شروح عاهة، اأنهم ي�شرحون لرعي الآفات.
)9) الَوْعث: الرخو ي�شعب ال�شير فيه.

)10) ُم�شيم: من اأ�شام الدابة ي�شيمها: �شرحها اإلى المرعى..
)11) ُي�ْشِفر: يك�شف.

))1) الْظعان: جمع ظعينة، وهي الهودج تركب فيه المراأة، عبر به عن الم�شافرين في طريق الدنيا اإلى 
الخرة.

)13) الوادع: ال�شاكن الم�شتريح.
�ْص: اأمر من َخّف�َص ـ بالت�شديد ـ اأي ارفق. )14) َخفِّ

)15) اجمل في َك�ْشِبه: اأي �شعى �شعيًا جمياًل، ل يحر�ص فيمنع الحق، ول يطمع فيتناول ما لي�ص بحق.
)16) الَحَرب ـ بالتحريك ـ : �شلب المال.
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�َســَك َعنمْ ُكلِّ َدِنيَّة)1(  َواإِنمْ  ِرممْ َنفمْ رُوم، َواأَكمْ ِمل ِبَمحمْ ُزوق، َواَل ُكلُّ ُمجمْ �ــَص ُكلُّ َطاِلــب ِبَمرمْ َفَليمْ
�ِســَك ِعَو�ســًا)3( . َواَل َتُكنمْ  ُذُل ِمنمْ َنفمْ َتا�َص ِبَما َتبمْ َغاِئــِب)2(، َفاإِنََّك َلنمْ َتعمْ َك اإَِلــى الرَّ �َســاَقتمْ
ــر)4(  اَل ُيَناُل  ، وُي�سمْ ر اَل ُيَناُل اإِالَّ ِب�َســرٍّ ُر َخيمْ ًا. َوَما َخيمْ ــِرَك َوَقدمْ َجَعَلَك الُل ُحرهّ ــَد َغيمْ َعبمْ

ر)5(؟! اإِالَّ ِبُع�سمْ
َهَلَكــِة)9(، َواإِِن  َمــِع، َفُتوِرَدَك َمَناِهــَل)8(  المْ نمْ ُتوِجــَف)6(  ِبــَك َمَطاَيــا)7(  الطَّ ــاَك اأَ  َواإِيَّ
َمَك،  َمَك، َواآِخٌذ �َسهمْ ِرٌك ِق�سمْ ، فاإِنََّك ُمدمْ َعلمْ َمة َفافمْ َن الِل ُذوِنعمْ َنَك َبيمْ َت اأَالَّ َيُكوَن َبيمْ ــَتَطعمْ ا�سمْ

ُه. َكِثيِر ِمنمْ َخلمِْقِه َواإِنمْ َكاَن ُكلٌّ ِمنمْ َظُم ِمَن المْ َرُم اأَعمْ َحاَنُه اأَكمْ َي�ِسيَر ِمَن الِل �ُسبمْ َواإِنَّ المْ

]و�سايا �سّتى[
ِطِقَك،  َراِكَك َما َفــاَت)12(  ِمنمْ َمنمْ �َســُر ِمــنمْ اإِدمْ يمْ ِتَك اأَ ــممْ َوَتاَلِفيــَك)10(  َما َفَرَط)11(  ِمنمْ �سَ
َليَّ ِمنمْ َطَلِب َما ِفي  َحبُّ اإِ َك اأَ ُظ َما ِفــي َيَديمْ ِوَكاِء)13(، َوِحفمْ ِوَعاِء ِب�َســدِّ المْ ــُظ َما ِفي المْ َوِحفمْ
ٌر ِمَن  ِة َخيمْ ِعفَّ َفُة َمَع المْ ا�ــِص، َوالمِْحرمْ َلِب اإَِلى النَّ ٌر ِمَن الطَّ َياأمْ�ِص َخيمْ ــِرَك، َوَمَراَرُة المْ َيــَديمْ َغيمْ
َجَر)15(،  همْ َثَر اأَ ُه! َمنمْ اأَكمْ رُّ ِه)14(، َوُربَّ �َساِع ِفَيما َي�سُ َفُظ ِل�ِسرِّ ُء اأَحمْ َمرمْ ِغَنى َمَع المُْفُجوِر، َوالمْ المْ
َعاُم  �َص الطَّ ، ِبئمْ ُهممْ رِّ َتِبنمْ َعنمْ َل ال�سَّ همْ ، َوَباِينمْ اأَ ُهممْ ِر َتُكنمْ ِمنمْ َل المَْخيمْ َر، َقاِرنمْ اأهمْ �سَ َر اأَبمْ َوَمنمْ َتَفكَّ

)1) الَدِنّية: ال�شيء الحقير المبتذل.
الرغائب: جمع رغيبة، وهي ما يرغب في اقتنائه من مال وغيره..  (((

ِعَو�شًا: بدًل..  (3(
)4) الُي�ْشر: ال�شهولة، والمراد �شعة العي�ص.

)5)الُع�ْشر: ال�شعوبة، والمراد �شيق العي�ص..
)6) ُتوِجف: ت�شرع.

)7) الَمَطاَيا: جمع مطية، وهي ما يركب ويمتطى من الدواب ونحوها.
)8) الَمناهل: ما ترده البل ونحوها لل�شرب.

)9) الهلكة: الهالك والموت..
)10) التالفي: التدارك ل �شالح ما ف�شد اأو كاد.

)11) ما فرط اأي: ق�شر عن اإفادة الغر�ص اأو اإنالة الوَطر.
))1) اإدراك ما فات: هو اللحاق به لأجل ا�شترجاعه، وفات: اأي �شبق اإلى غير عودة.

)13) ب�شّد وكائها: اأي رباطها
)14) اأْحَفُظ ل�شّره: اأ�شد �شونًا له وحر�شًا على عدم البوح به.

)15) اأهجَر اإهجارًا وُهْجرًا ـ بال�شم ـ : هذى يهذي في كالمه.
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َما  قًا، ُربَّ ُق ِرفمْ قًا)1(  َكاَن المُْخرمْ ُق ُخرمْ فمْ لمِْم، اإَِذا َكاَن الرِّ َح�ُص الظُّ ِعيِف اأَفمْ المَْحَراُم! َوُظلمُْم ال�سَّ
ُح)2( . �سَ َتنمْ ُم�سمْ ِح، َوَغ�صَّ المْ ا�سِ ُر النَّ َح َغيمْ َما َن�سَ اُء َدَواًء، َوُربَّ َواُء َداًء، َوالدَّ َكاَن الدَّ

َجاِرِب،  ُظ التَّ ُل ِحفمْ َعقمْ َكــى)4(، َوالمْ ومْ ــاِئُع النَّ َكاَل َعَلى المُْمَنى)3(، َفاإِنََّها َب�سَ ــاَك َواالتِّ َواإِيَّ
يُب،  �َص ُكلُّ َطاِلب ُي�سِ ًة، َليمْ َل اأَنمْ َتُكوَن ُغ�سَّ َة َقبمْ �سَ َت َما َوَعَظَك، َباِدِر المُْفرمْ بمْ ُر َما َجرَّ َوَخيمْ
ر َعاِقَبٌة،  َمَعاِد، َوِلُكلِّ اأَممْ �َســَدُة المْ اِد، َوَمفمْ ــاَعُة الزَّ �سَ َف�َســاِد اإِ َواَل ُكلُّ َغاِئب َيوؤُوُب، َوِمَن المْ
َر ِفي ُمِعين  اِجُر ُمَخاِطٌر، َوُربَّ َي�ِســير اأَنمَْمى ِمنمْ َكِثير! اَل َخيمْ َر َلَك، التَّ َف َياأمْتِيَك َما ُقدِّ �َســومْ
َر)7(  َمــا َذلَّ َلَك َقُعــوُدُه)8(، َواَل ُتَخاِطرمْ  همْ ــِديق َظِنين)6(، �َســاِهِل الدَّ َمِهيــن)5(، َواَل ِفي �سَ

ُة اللََّجاِج)9( . َمَح ِبَك َمِطيَّ اك اأَنمْ َتجمْ ُه، َواإِيَّ َثَر ِمنمْ ِب�َسيء َرَجاَء اأَكمْ
ــُدوِدِه)12(  َعَلى  َد �سُ ــَلِة)11(، َوِعنمْ ِمِه)10(  َعَلى ال�سِّ ــرمْ َد �سَ �َســَك ِمنمْ اأَِخيَك ِعنمْ ِملمْ َنفمْ احمْ
 ، ُنوِّ ــَد َتَباُعِدِه َعَلى الدُّ ِل)15(، َوِعنمْ َبذمْ ــَد ُجُموِدِه)14(  َعَلى المْ ُمَقاَرَبِة، َوِعنمْ اللََّطــِف)13(  َوالمْ
َمة  ٌد، َوَكاأَنَُّه ُذوِنعمْ ِر، َحتَّى َكاأَنََّك َلُه َعبمْ ُعــذمْ ِمِه َعَلى المْ َد ُجرمْ ِتِه َعَلى اللِّيِن، َوِعنمْ َد �ِســدَّ َوِعنمْ

َك. َعَليمْ
ِخَذنَّ َعُدوَّ  ِلــِه، اَل َتتَّ ِر اأَهمْ َعَلــُه ِبَغيمْ ــِعِه، اأَومْ اأَنمْ َتفمْ �سِ ِر َمومْ ــَع ذِلَك ِفــي َغيمْ نمْ َت�سَ ــاَك اأَ َواإِيَّ
يَحَة، َح�َسنًة َكاَنتمْ اأَممْ َقِبيَحًة،  �سِ َح�صمْ اأََخاَك النَّ ِديَقَك، َواممْ ِديقًا َفُتَعاِدَي �سَ ِديِقَك �سَ �سَ

)1) الُخْرق ـ بال�شم ـ : العنف.
ح ـ ا�شم مفعول ـ : المطلوب منه الن�شح. الُم�ْشَتْن�شَ  (((

الُمنى ـ جمع منية ب�شم ف�شكون ـ : ما يتمناه ال�شخ�ص لنف�شه ويعلل نف�شه باحتمال الو�شول اإليه.  (3(
)4) الّنوكى: جمع اأنوك، وهو كالحمق وزنًا ومعنى.

)5) َمِهين ـ بفتح الميم ـ : بمعنى حقير، والحقير ل ي�شلح اأن يكون ُمعينًا.
)6) الَظِنين ـ بالظاء ـ : المتهم.

)7) �شاِهِل الدهر: خذ حظك منه ب�شهولة وي�شر.
)8) الَقُعـــودـ  بفتـــح اأولـــهـ  : الجمل الذي يقتعـــده الراعي في كل حاجته، وللف�شيـــل، اأي: �شاهل الدهر ما 

دام منقادًا وخذ حظك من قياده.
الَمِطّية: ما يركب ويمتطي. والَلجاج ـ بالفتح ـ : الخ�شومة.  (9(

ْرِمِه: قطيعته. )10) �شَ
َلة: الو�شال، وهو �شد القطيعة. )11) ال�شِ

دود: الهجر. ))1) ال�شُ
)13) الّلَطف ـ بفتح الالم والطاء ـ : ال�شم من األطفه بكذا اأي بّره به.

)14) جموده: بخله.
)15) الَبْذل: العطاء
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)3(  ِلَمنمْ  ًة)2(، َوِلنمْ َلذَّ َمَغبَّ َها َعاِقَبًة، َواَل اأَ َلى ِمنمْ حمْ َعًة اأَ نِّي َلــممْ اأََر ُجرمْ َظ)1(، َفاإِ َغيمْ ِع المْ َوَتَجــرَّ
ِن،  َفَريمْ َلى الظَّ ــِل فاإِنَُّه اأَحمْ َف�سمْ َك ِبالمْ َغاَلَظَك)4(، َفاإِنَُّه ُيو�ِســُك اأَنمْ َيِليَن َلَك، َوُخذمْ َعَلى َعُدوِّ
مًا  نمْ َبَدا َلُه ذِلَك َيومْ َها اإِ َليمْ ِجُع اإِ ًة َيرمْ �ِســَك َبِقيَّ ِق َلُه ِمنمْ َنفمْ ــَتبمْ ِخيَك َفا�سمْ َت َقِطيَعَة اأَ َواإِنمْ اأََردمْ
َنُه،  َنَك َوَبيمْ َكااًل َعَلى َما َبيمْ يَعنَّ َحقَّ اأَِخيَك اتِّ نُه، َواَل ُت�سِ قمْ ظَّ دِّ رًا َف�سَ َما، َوَمنمْ َظنَّ ِبَك َخيمْ
َغَبنَّ ِفيَمنمْ  َخلمِْق ِبَك َواَل َترمْ ــَقى المْ ُلَك اأَ�سمْ همْ ه، َواَل يُكنمْ اأَ َت َحقَّ ــعمْ �سَ خ َمنمْ اأَ �َص َلَك ِباأَ َفاإِنَُّه َليمْ
ــَلِتِه، َواَل تُكوَننَّ َعَلى  ــَك َعَلى �سِ ــَوى َعَلى َقِطيَعِتَك ِمنمْ قمْ َزِهــَد ِفيــَك، َواَل َيُكوَنــنَّ اأَُخوَك اأَ
ــَعى ِفي  َك ُظلمُْم َمنمْ َظَلَمَك، َفاإِنَُّه َي�سمْ ُبَرنَّ َعَليمْ �َســاِن، َواَل َيكمْ َك َعَلى االمِْحمْ َوى ِمنمْ قمْ �َســاَءِة اأَ االمِْ

َك اأَنمْ َت�ُسوَءُه. �َص َجَزاُء َمنمْ �َسرَّ ِعَك، َوَليمْ ِتِه َوَنفمْ رَّ َم�سَ
ُلُبَك، َفاإِنمْ اأَنمَْت َلممْ َتاأمِْتِه اأََتاَك،  ٌق َيطمْ ُلُبُه، َوِرزمْ ٌق َتطمْ َقاِن: ِرزمْ َق ِرزمْ زمْ ، اأَنَّ الرِّ َلممْ َيا ُبَنيَّ َواعمْ
َت  ــَلحمْ َياَك، َما اأَ�سمْ نََّما َلَك ِمنمْ ُدنمْ ِغَنى! اإِ َد المْ َد المَْحاَجِة، َوالمَْجَفاَء ِعنمْ ــوَع ِعنمْ َبَح المُْخ�سُ َما اأَقمْ
ــلمْ  َزعمْ َعَلى ُكلِّ َما َلممْ َي�سِ ــَك، َفاجمْ ـَت)6(  ِمنمْ َيَديمْ ــَت َعَلــى َما َتَفلَـّ ــَواَك)5(، َواإِنمْ َجِزعمْ ِبــِه َمثمْ

َك. اإَِليمْ
َفُعُه  نمْ اَل َتنمْ ــَباٌه، َواَل َتُكوَنــنَّ ِممَّ �سمْ ُموَر اأَ ــَتِدلَّ َعَلــى َما َلممْ َيُكــنمْ ِبَما َقدمْ َكاَن، َفاإِنَّ االمُْ ا�سمْ
ِعُظ اإِالَّ  َبَهاِئــَم اَل َتتَّ َدِب، َوالمْ ِعــُظ ِباالمَْ َعاِقَل َيتَّ ــَت ِفي اإِياَلِمــِه، َفاإِنَّ المْ الَّ اإَِذا َباَلغمْ ِعَظــُة اإِ المْ

ِب. رمْ ِبال�سَّ
ــَد)7(   َيِقيِن، َمنمْ َتَرَك المَْق�سمْ ــِن المْ ِر َوُح�سمْ ــبمْ ُهُمــوِم ِبَعَزاِئِم ال�سَّ ــَك َواِرَداِت المْ ــَرحمْ َعنمْ اطمْ
َعَمى،  َهَوى)11(  �َسِريُك المْ ُبُه)10(، َوالمْ َدَق َغيمْ ِديُق َمنمْ �سَ اِحُب ُمَنا�ِسٌب)9(، َوال�سَّ َجاَر)8(، َوال�سَّ
َغِريُب َمنمْ َلممْ َيُكنمْ َلُه َحِبيٌب، َمنمْ  َعُد ِمــنمْ َبِعيد، َوالمْ َرُب ِمنمْ َقِريب، َوَقِريب اأَبمْ ُربَّ َبِعيــد اأَقمْ

)1) الغيظ: الغ�شب ال�شديد.
))) الَمَغّبة ـ بفتحتين ثم باء م�شددة ـ : بمعنى العاقبة.

)3) ِلْن: اأمر من اللين �شد الغلظ والخ�شونة.
)4) غالظلك: عاملك بغلظ وخ�شونة.

مثواك: ُمقامك، من ثوى يثوي: اأقام يقيم، والمراد ـ هنا ـ منزلتك من الكرامة.  (5(
تفّلت ـ بت�شديد الالم ـ اأي: تمّل�ص من اليد فلم تحفظه.  (6(

الق�شد: العتدال.  (7(
جار: مال عن ال�شواب.  (8(

ال�شاِحب منا�شب: اأي يراعى فيه ما يراعى في قرابة الن�شب.  (9(
)10) الغْيب: �شد الح�شور، اأي من حفظ لك حقك وهو غائب عنك.

)11) الهوى: �شهوة غير من�شبطة ول مملوكة ب�شلطان ال�شرع والدب.
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َت  َثُق �َســَبب اأََخذمْ َقى َلُه، َواأومْ ِرِه َكاَن اأَبمْ ــَر َعَلى َقدمْ َت�سَ َهُبُه، َوَمِن اقمْ ــاَق َمذمْ ى المَْحقَّ �سَ َتَعدَّ
َياأمْ�ُص  َك، َقدمْ َيُكــوُن المْ َحاَنُه، َوَمنمْ َلممْ ُيَباِلــَك)1(  َفُهَو َعُدوُّ َن الِل �ُســبمْ َنــَك َوَبيمْ ِبــِه �َســَبٌب َبيمْ
َطاأَ  َما اأَخمْ اُب، َوُربَّ ة ُت�سَ �سَ َهُر، َواَل ُكلُّ ُفرمْ َرة َتظمْ �َص ُكلُّ َعومْ َمُع َهاَلكًا، َليمْ َراكًا، اإَِذا َكاَن الطَّ اإِدمْ

َدُه. َمى ُر�سمْ اَب االمَْعمْ َدُه، اأَ�سَ يُر َق�سمْ المَْب�سِ
َعاِقِل، َمنمْ اأَِمَن  َلَة المْ ِدُل �سِ لمَْتُه)2(، َوَقِطيَعُة المَْجاِهِل َتعمْ َت َتَعجَّ ، َفاإِنََّك اإَِذا �ِسئمْ رَّ ِر ال�سَّ اأَخِّ
َر  لمَْطاُن َتَغيَّ َر ال�سُّ َذا َتَغيَّ اَب، اإِ �َص ُكلُّ َمنمْ َرَمى اأَ�سَ َظَمُه)3(  اأََهاَنُه، َليمْ َماَن َخاَنُه، َوَمنمْ اأَعمْ الزَّ

َماُن. الزَّ
اِر. َل الدَّ ِريِق، َوَعِن المَْجاِر َقبمْ َل الطَّ ِفيِق َقبمْ �َسلمْ َعِن الرَّ

  اأخيراً
نختم بما قاله �ل�شيد ح�شين ر�شو�ن �هلل عليه في �لمائدة �لدر�ض �لثاني:

يج���ب �أن نلت���ف حول �لقر�آن و�أن نكون �شادقين ف���ي والئنا لالإمام علي و�أن نعرف 
�أهمي���ة �لتول���ي لالإم���ام علي عليه �ل�شالم و�إن كنا ن���رى �أن بيننا وبينه �ألف و�أربع مائة 

�شنة.
ل���ن نك���ون من ح���زب �هلل �لغالبين ما لم نكن على هذ� �لنحو من �لوالء لعلي عليه 
�ل�ش���الم، �ل���والء �ل�ش���ادق �لوالء �لعمل���ي �لذي يجعلن���ا ن�شتلهم من عل���ي كيف نتحلى 
باأخ���الق عل���ي، كيف نتحل���ى بنظرة علي باهتمام���ات علي عليه �ل�ش���الم، و�شنرى كيف 
�شنك���ون ف���ي مو�قفنا ف���ي �عتقاد�تنا ف���ي نظر�تنا ف���ي توجهنا من�شجمين م���ع �لقر�آن 
الأن »علــيٌّ مــع القراآن، والقراآن مع علي«.  �أ�شاأل �هلل �شبحانه وتعالى �أن يجعلنا ممن 
يتولى عليًّا عليه �ل�شالم تولياً �شادقاً، و�أن يثقفنا بالقر�آن، ويفقهنا بالقر�آن، ويفهمنا 

�لقر�آن.
***

لم ُيَباِلَك اأي: لم يهتم باأمرك، باليته وباليت به اأي: راعيته واعتنيت به.  (1(
َتَعّجْلَته: ا�شتبقت حدوثه.  (((

)3) اأعظمه: هاَبُه واأكبر من قدره.
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علٌيّ تاُج عزتنا
لل�شاعر �شيف �هلل �لدريب

تِ����������ن����������ا ������������ْي������������َن������������اْه َع���������������������ِل���������������������يٌّ ت����������������������اُج ِع����������زَّ َأِم����������������ي����������������ٌر َق�������������������ْد َت������������َولَّ
َن�������َج�������ْح�������َن�������ا َي������������������ْوَم َذاَك��������������ْرَن��������������اْهَع�������������ِل�������������يٌّ َدْرُس�������������َن�������������ا ال���������َواِع���������ي
������� �����������ُه ِم���������������ْن َج������نَّ ���������ِة ال������������ِف������������ْرَدْوِس َواْخ��������َت��������ْرَن��������اْهَق��������َط��������ْف��������َن��������ا ُح�����������بَّ
َوااَلْهَوَخ���������������������طَّ ال���������ل���������ُه َن������������ْص������������ًرا َح������ا َم��������ْن  َدْرِب  ِف������ي  ِس���������ًم����ا 
َأْرَس��������������ى ال������ُم������ْص������َط������َف������ى  نَّ  َواَلَي��������������������َت��������������������ُه بِ�����������َم�����������ا َأْم��������������������������َاْه أِلَ
َن��������ْن��������َس��������اْهَغ������������ِدي������������ُر ال����������ُخ����������مِّ َش���������اِه���������ُدَن���������ا  أْن  ال��������ل��������ه  َم������������َع������������اَذ 
���������ْم���������َن���������اْهَف����������َم����������ا ِزْل��������������َن��������������ا بِ��������َس��������اَح��������تِ��������َن��������ا �����������ُذ َم���������������ا َت���������َع���������لَّ ُن�����������َن�����������فِّ
اأَلْح�������������َرا َدِم  ِم����������ْن  ال�����ل�����ْهَوَن�������ْك�������ُت�������ُب  َولِ�����������������يَّ  َي����������ا  َأْب�����������ِش�����������ْر  ِر: 
����اَح����اِت َم����ا َأْق���������َواْه! َع�����������ِل�����������يٌّ َص�����������������ْرَخ��������ُة اأَلْح������������������َر ا  ِر ِف����ي ال����سَّ
ُك����������ْب����������َرى َث�����������������������������ْوَرٌة  َع�����������������ِل�����������������يٌّ  �����اُغ�����وِت َواأَلْش��������َب��������اْه  َع����َل����ى ال�����طَّ

ْم������������ِري������������َك������������ا  َوإِْس�����������������������َرائِ�����������ي�����������َل َأْع����������������َدْدَن����������������اْهَوإِْع����������������������َص����������������������اٌر أِلَ
َث�����������ْوَرتِ�����������َن�����������ا   ُروُح  َوَن��������ْح��������ُن ال��������َب��������ْأُس ِف�������ي ُي�����ْم�����َن�����اْهَع�����������������ِل�����������������يٌّ 
ال�����������ُق�����������ْرآ َواِرُث  اْه َع�����������������ِل�����������������يٌّ  اأَلوَّ ال����ُم����ْص����َط����َف����ى  َب�����ْع�����َد  ِن 
�������اِف�������ي  َرَش�����ْف�����َن�����ا ال�������َه�������ْدَي ِم��������ْن َع����ْل����َي����اْهَع���������������ِل���������������يٌّ َن�������ْب�������ُع�������َن�������ا ال�������صَّ
ُأْخ�����������������َرى  َش��������������َوائِ��������������ٍب  َرَف����������ْض����������َن����������اَه����������ا َوَب����������اَي����������ْع����������َن����������اْهَوَأيُّ 
ْدَن������������������������اُه ِف��������������ي َت����������اِري����������� ��������اْه َوَج������������������������دَّ ِخ�������َن�������ا ال�������َح�������الِ�������ي َوَأْع��������َل�����������������نَّ

إَِب���������������������������اًء َن���������ْق���������َت���������ِف���������ي َم���������ْع���������َن���������اْهَوَأْج����������������َرْي����������������َن����������������اُه ِف������������ي َدِم���������َن���������ا 
����ْص����� ������ْق������َن������اْهَن�����َص�����ْرَن�����ا ال�����ُم�����ْرَت�����َض�����ى َوال����نَّ َح������قَّ �������ْص�������ِر  ال�������نَّ تِ��������ْل��������َو  َر 
َواَل�������������ْي�������������َن�������������اْهَولِ����������������ْم َن����������ْه����������ِزْم َي���������ُه���������وَد ال������َغ������ْد َي������������������������ْوَم  إاِلَّ  ِر 
�����اْهَوِف�������������������ي ِذْك��������������������������َرى ِواَلَي���������������تِ���������������ِه ُص�������ُم�������وُد ال��������ُق��������ْدِس َق��������ْد َح�����يَّ

***
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