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ديباجة

�شفيق  الأ�شتاذ  ال�شيد  بداأها  التي  املباركة  للجهود  دعمًا 
ـــ  الأ�ــشــرف  النجف   / الثقايف  الإ�شالمي  املركز  ـــ  املو�شوي 
اأثناء  ال�شالم«  البيت »عليهم  اأهل  والهادفة لن�شر فكر وثقافة 
ال�شالم«،  »عليه  احل�شني  الإمــام  لأربعينية  املليونية  امل�شرية 
اإ�شدار  مت  البيت،  اأهــل  ملدر�شة  كتاب  معر�ض  باإقامة  وذلــك 
فيها  يعر�ض  غلوم  ح�شن  علي  ال�شيخ  ل�شماحة  كتيبات  �شل�شلة 
اأف�شل  اأقوال ومواقف ر�شول اهلل والأئمة الإثنى ع�شر »عليهم 
ال�شالة وال�شالم«، وقد اأ�شدر هذا العام خم�شة كتبيات، بداأ 
فيها بر�شول اهلل، وانتهى بالإمام احل�شني، و�شّمنها بع�شًا من 
الأعوام  يف  املباركة  ال�شل�شلة  تكتمل  اأن  على  ومقالته،  خطبة 

الالحقة.
منوذجًا  يكون  اأن  يف  ناأمل  فاإننا  العمل،  هذا  نقّدم  اإذ  اإننا 
واأن  ال�شالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  مدر�شة  خلدمة  به  ُيحتذى 

َُتَناِف�ُشوَن}. يكون مو�شع تناف�ض {َوِف َذِلَك َفلمَْيَتَناَف�ِس المْ
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مقّدمة
الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العاملني  احلمد هلل رب 
ونبينا  �شيدنا  العاملني  قلوب  حبيب  على  وال�شالم  وال�شالة 

حممد وعلى اآله الطيبني امليامني.
من  تقدميها  مت  ومقالت  خطب  من  خمتارات  يديك  بني 
قبل �شماحة ال�شيخ علي ح�شن غلوم، اإمام م�شجد �شيد ها�شم 
بهبهاين يف الكويت، وعلى مدى �شنوات، ونعيد تقدميها حتت 
عنوان: من هدي اأمري الوؤمنني »عليه ال�شالم«، وتاأتي �شمن 
�شل�شلة ت�شدر حول هدي النبي واآله »عليهم ال�شالم«، ومق�ّشمة 
على اأجزاء مت اإعدادها واإخراجها ب�شورة تتنا�شب مع الهدف 
يف  امل�شاركة  املليونية  اجلماهري  اإىل  تقدميها  وهــو  منها، 
م�شرية الأربعني احل�شينية، ليت�شّنى لهم مطالعتها وال�شتفادة 
منها خالل رحلتهم �شريًا على الأقدام، اأماًل يف اأن نكون من 
امل�شاهمني يف حتقيق غاية من غايات النه�شة احل�شينية على 
�شاحبها اآلف التحية وال�شالم، وهي اإخراج النا�ض من ظلمات 
ب�شّنة  واقــتــداًء  اهلل،  بكتاب  اهتداًء  املعرفة،  نور  اإىل  اجلهل 

ر�شول اهلل، واّتباعًا لهدي العرتة املباركة.
                                                             اللجنة ال�شرفة
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) 1 (
رجل املهمات ال�شعبة

النبي  اإىل  بالن�شبة  ال�شالم«  »عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  كان 
الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« رجَل املهمات ال�شعبة.. وهو ما 
عّبت عنه ال�شيدة الزهراء »عليها ال�شالم« حيث قالت: )ُكلَّما 
ِلل�شيطان،  ٌن  َق���رمْ ��َم  َنَ اأومْ  اهلل،  اأطَفاأها  ِللَحرِب  ن��اراً  اأوَق���ُدوا 
َوَف��َغ��َرت ف��اِغ��َرٌة ِم��ن الُ�شِرِكني َق���َذَف اأخ���اُه ف َل��َه��واِت��ه��ا، َفال 
ِمَد َلَهبها ِب�َشيفه،  ِه، ِوُيخمْ م�شِ ماَخها ِباأَخمْ َينَكِفيء َحتى َيَطاأَ �شِ
ِر اهلل، َقريباً ِمن ر�شوِل اهلل  َمكُدوداً ف ذات اهلل، ُمَتِهداً ف اأممْ

ّداً كاِدحاً(. حاً، ُمِ راً نا�شِ �ِشيَِّد اأولياِء اهلل، ُم�شمِّ
الثالثية: • الهمة 

واأّول م�شهد بارز يف هذا الإطار متّثل يف املهمة الثالثية التي 
اإليه من قبل النبي »�شلى اهلل عليه واآله« عند الهجرة  اأوكلت 

اإىل املدينة املنورة.
الهمة الأوىل: متثلت يف املبيت يف فرا�ض النبي وتلقي هجوم 
امل�شركني املباغت ب�شيوفهم وهو م�شتلقي، ليف�شح املجال اأمام 

النبي للخروج من مكة اآمنًا. 
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ـ يف  ِجهارًا  نهارًا  النا�ض  اأمام  بالوقوف  كانت  الثانية:  الهمة 
على  قري�ض  قبل  من  والنقمة  بالغ�شب  امل�شحون  الوقت  ذلك 
رد  يف  النبي  وكيل  اأنه  عن  لالإعالن  ـ  نف�ِشه  علي  وعلى  النبي 

الأمانات اإىل اأهلها. 
ـ  الزهراء  »فاطمة  الفواطم  ا�شطحاب  هي  الثالثة:  الهمة 
فاطمة بنت اأ�شد ـ فاطمة بنت الزبري بن عبداملطلب« من مكة 
يف  لهم  املطاردين  ومواجهة  �شعبة،  ظروف  ويف  املدينة،  اإىل 
الطريق ـ ولوحده ـ حتى و�شل »ُقباء وقد تورمت قدماه وتفطرتا 

واأدميتا. 
علي: اإل  فتى  • ل 

»عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  دور  وبرز  املــدين،  العهد  جاء  ثم 
ال�شالم« يف بدر واأُحد حتى قيل )ل فتى اإل علي(.. وذاع �شيت 
بطولته يف الآفاق، ثم برز لعمرو بن عبد العامري الذي هابه 
تعدل  �شربُته  فكانت  فقتله،  مواجهته..  عن  ونك�شوا  اجلميع 

عبادة الثقلني كما روي عن ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«.
ويتكرر امل�شهد يف خيب فال يكون للمهة ال�شعبة اإل علي حتى 
الراية غداً  واآله«: )لأعطنيَّ  قال ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه 
ار،  اٌر غرُي فرَّ ه اهلل ُور�شوُله، كرَّ رُجاًل يحبُّ اهلَل ور�شوَله وُيحبُّ

يفتُح اهلُل عليه(.
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النزلة: • حديث 
»عليه  عليًا  ـــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ــف  يــوظِّ وهــكــذا 
ال�شالم« حيث �شُعبت الأمور ـ يف ال�شلِم واحلرب ـ حللِّ ُعقِدها، 
حتى اإذا كانت غزوة تبوك �شار النبي بني خيارين، الأول: اأن 
بعيدة  ومهمٍة  خطرة،  مواجهٍة  ويف  للحرب،  معه  عليًا  م  يقدِّ
و�شاّقة �شد جي�ض الروم والغ�شا�شنة.. واخليار الثاين اأن يبقيه 

يف املدينة ملواجهة خطر املنافقني.
نِزَلِة  فا�شتقر النبي على اخليار الثاين قائاًل: )اأنَت منِّي ِبَ

َهاُروَن ِمن ُمو�َشى اإل اأنَّه ل َنِبيَّ َبعِدي(.
مالب�شات  معرفة  من  لبــد  هــذا  النبي  قــول  مكنون  وِلَفهم 
املهمة املوكلة لالإمام علي.. ففي ال�شنة التا�شعة للهجرة َعُظم 
يف  ودخــلــوا  اأ�شاليبه..  وتنوعت  املدينة  يف  املنافقني  ن�شاط 
واليهود  الأعــراب  ومنافقي  مكة  ومنافقي  الروم  مع  حتالفات 
املوتورين وبقايا امل�شركني يف جزيرة العرب، و�شنعوا لأنف�شهم 
واجهًة دينية متثلت يف م�شجد بني غنم بن عوف، الذي ُعِرف 
َراًرا  ِجًدا �شِ لحقًا با�شم م�شجد �شرار: {َوالَِّذيَن اتََّخُذوامْ َم�شمْ
َنمْ َحاَرَب اهلَل َوَر�ُشوَلُه  اًدا لِّ �شَ ُوؤمِْمِننَي َواإِرمْ َ المْ ِريًقا َبنيمْ ًرا َوَتفمْ َوُكفمْ
نَُّهممْ  اإِ َهُد  َي�شمْ َواهلُل  َنى  �شمْ ُ المْ اإِلَّ  َن���ا  اأََردمْ اإِنمْ  ِلَفنَّ  َوَلَيحمْ ُل  َقبمْ ِمن 

َلَكاِذُبوَن} »التوبة:107«.
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التوبة: • �شورة 
ومن ُيرد اأن يعرف حجم اخلطر الذي مّثلوه حينذاك فليتمعن 
اأمرهم  وتناولت  ال�شنة  تلك  يف  نزلت  والتي  التوبة  �شورة  يف 
باأ�شماء،  �ُشميت  اآيــة، حتى  اأ�شل 129  اآية من  اأكرث من 50  يف 
منها اثناع�شر اإ�شمًا خا�شًا باملنافقني، وهي: »الفا�شحة« لأنها 
ف�شحتهم، و»املخزية« لأنها اأذلتهم، و»املَق�شِق�َشة« وكاأنها ق�شرت 
ك�شفت  لأنها  و»املبعرِثة«  املنافقني،  حقيقة  وك�شفت  الظاهر 
ك�شوت  جــاءت  لأنها  و»املنِقرة«  اأمــورهــم،  فبعرثت  حقيقتهم 
لة« لأنها نّكلت بهم  ال�شور الذي اأدخل الرعب يف قلوبهم، و»املنكِّ
دة«  »امل�شرِّ و  نفو�شهم،  دفني  اأثــارت  لأنها  و»املثرية«  وعذبتهم، 
عليهم،  الأمر  �شددت  لأنها  دة«  و»امل�شدِّ بالت�شريد،  لتهديدهم 
و»املدمِدَمة« اأي املدمرة لهم، و»الَبحوث« التي تبنّي اأخبارهم، 

و»احلافرة« التي حفرت فاأظهرت ما يف قلوبهم. 
انقالبية: • حماولة 

النبي  خــروج  حني  املدينة  منافقي  م�شاريع  اأهــم  من  وكــان 
وب�ْشط  النــقــالب  هــو  معه،  اخلـــروج  عــن  وتخّلفهم  لــلــغــزوة، 
ال�شيطرة على املدينة والق�شاء على دولة الإ�شالم والعودة اإىل 
اجلاهلية، كما �شعى اإىل ذلك ال�شامري على عهد النبي مو�شى 
ال�شنم.. ومل  يعبدون  اأرجعهم م�شركني  ال�شالم« حيث  »عليه 
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ال�شالم«،  »عليه  علي  �شوى  ال�شعبة  املهمة  هذه  ملواجهة  يكن 
فوجوده حفظ الإ�شالم يف املدينة، واأجه�ض م�شروع املنافقني 
يف  كما  بقوله  النبي  اأ�شار  اأي�شًا  هذا  اإىل  ولعل  اآمالهم.  د  وبدَّ
امل�شتدرك على ال�شحيحني للني�شابوري تتمة حلديث املنزلة: 

)اإن الدينة ل ت�شلح اإل بي اأو بك(.
ويبدو اأن املنافقني اأدركوا هدف ا�شتخالف النبي لعلي، ولذا 
حاولوا اأن يثريوا الأجواء �شد الإمام بال�شخرية والهمز واللمز 
كي ُتثار حميته فيرتك املدينة اإ�شرارًا على امل�شاركة يف الغزوة، 
النافقون  ب��ه  )ف���اأرج���ف  ه�شام:  لبــن  النبوية  ال�شرية  ففي 

وقالوا: ما خلَّفه اإل ا�شتثقاًل له، وتخففاً منه(.
حازمة: • اإجراءات 

ا�شتغرقت الغزوة �شهرين تقريبًا من رجب اإىل �شهر رم�شان، 
و كان لبد من اتخاذ اإجراءات حازمة بحق املتاآمرين، بعد اأن 
واليهود من خالل  والغ�شا�شنة  للروم  قوية  ر�شالة  النبي  اأر�شل 
بف�شحهم  املنافقون  وحو�شر  �شرار،  م�شجد  فهّدم  الــغــزوة، 
املعاهدات  باإلغاء  الإلهي  الأمــر  نــزل  احلــج  وقبيل  فانكفاأوا، 
و�شفتهم  ممن  و�شواهم  الأعـــراب  من  امل�شركني  مع  الثنائية 
�شورة براءة باأنهم متاآمرون ويتحينون الفر�شة لالنق�شا�ض على 
امل�شلمني. فبعث النبي »�شلى اهلل عليه واآله« عليًا رجَل املهمات 
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ال�شعبة لأداء هذه امل�شوؤولية خلطر م�شمونها، قائاًل: )جربيل 
جاءين فقال: ل يوؤدي عنك، اإل اأنت اأو رجل منك(.

الغدير: • يوم 
وهكذا متّر ال�شنة، ويقف النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف يوم 

الغدير لُيعِلن:
اأّوًل: من خالل حديث الثقلني ـ مرجعيَة القراآن واأهِل البيت 

. »عليهم ال�شالم« يف اأمور الدين، وعلى راأ�ِض اأهل البيت عليٌّ
ثانياً: ولية الإمام علي »عليه ال�شالم« على امل�شلمني كقيادٍة 
حكيمٍة قادرة على حمل الأمانة من بعده، وليكون رجَل املهمة 
الدنيا،  هذه  عن  ــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  غيابه  عند  ال�شعبة 
الأمان  بر  اإىل  الأمــة  ويقود  ليحكم  الأمــور  له  ان�شاقت  �شواء، 
يد  على  �شتواجهها  التي  اخلطرية  التحديات  كل  مواجهة  يف 
للق�شاء  الفر�شة من جديد  الذين �شيتحينون  املدينة  منافقي 
على دولة الإ�شالم، اأو على يد بقايا امل�شركني يف جزيرة العرب 
اأو  الإ�شالم،  عن  الردة  �شيعلنون  الذين  الأعــراب  منافقي  مع 
على يد الروم والغ�شا�شنة واليهود والفر�ض الذين راعتهم هذه 

القوة املتنامية يف املنطقة.
�شواء اأكان هذا، اأم اأن الأمور �شتاأخذ جمرًى اآخر، ول يتمكن 
الإمام من اأداء املهمة القيادية، ليكون من جديد رجل املهمة 
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ال�شعبة يف اأن ي�شّلم ما �شلمت اأمور امل�شلمني ومل يكن فيها َجور 
اإل عليه خا�شة، حفاظًا على الإ�شالم، الأمانة املودعة عنده.

• موقفنا:
املتناغم مع  ـ م�شّرين على موقفنا  اليوم  ـ  وهذا ما يجعلنا 
موقفه »عليه ال�شالم« يف رف�ض النخراط يف الفنت والإثارات 
الطائفية التي تقف وراءها قوى التطّرف واملخابرات، وين�شاق 
ال�شعي  م�شارات  يف  �شنبقى  اأننا  ولنوؤكد  الغافلون،  وراءهـــا 
لتقريب وجهات النظر ما اأمكن يف ظل كل الأجواء امللتهبة التي 
تعي�شها املنطقة.. وما ذاك اإل حفاظًا على الإ�شالم، وا�شتكماًل 
نّدعي  ونحن  ال�شالم«،  »عليه  لعلي  اأوكلت  التي  الأمانة  حلمل 
نعي�ض  ونحن  وال�شائرين على منهجه، ل�شيما  �شيعته  اأننا من 
اإىل  ندري  ول  املظلم،  الليل  كقطع  الفنت  اإليه  تزحف  م�شهدًا 
لإعــادة  عامليًا  املر�شومة  اخلطة  �شمن  الأمـــور  �شت�شري  اأيــن 
وللكيان  م�شاحَلهم،  للم�شتكبين  يحقق  مبا  املنطقة  ت�شكيل 
التكفرييني  ا�شتخدام  يف  ولال�شتمرار  اأحــالَمــه،  ال�شهيوين 

كاأداة تطويع وترهيب واإ�شعاٍف ملواطن القوة عندنا.
وما اأ�شد افتقادنا لرجل املهمات ال�شعبة الذي يقذف بنف�شه 
الطريق  هذه  يف  الأمــل  �شموع  لنا  لُي�شعل  ونريانها  لهواتها  يف 

املظلمة.. وما اأمُر اهلل اإل كلمِح الب�شر اأو هو اأقرب.
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) 2 (
الإمام علي n وامل�شوؤولية

يوم  يف  واآلـــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ــشــول  عــن  �ــشــدر  مــا 
علي  املوؤمنني  لأمــري  بالن�شبة  ا�شتثنائيًا  اأمــرًا  يكن  مل  الغدير 
الإمــام،  لتاريخ  الطبيعي  ال�شياق  يف  جاء  بل  ال�شالم«،  »عليه 
بّينت  التي  النبوية  واملواقف  الن�شو�ض  تلك  لكل  كتتويج  وجاء 
للم�شلمني َمن هو علي، وما هي امل�شوؤولية امللقاة على عاتقه بعد 

النبي، وما هي م�شوؤولية امل�شلمني جتاهه.
�شخ�شية عاي�شت نبوَة النبي وحقيقَتها يف العمق، اإذ حتركت 
وهو  البداية  منذ  رة  متب�شِّ واعية  حركًة  املواقع  كل  يف  معه 
اأم��ه، يرفع يل  اأثر  الف�شيل  اتباع  اأتبعه  القائل: )ولقد كنت 
ف كل يوم من اأخالقه علَماً وياأمرين بالقتداء به، ولقد كان 
يجاور ف كل �شنة بحراء، ف��اأراه ول يراه غريي، ومل يجمع 
بيت واحد يومئٍذ ف الإ�شالم غري ر�شول اهلل وخديجة واأنا 
ثالثهما، اأرى نور الوحي والر�شالة، واأ�شّم ريح النبوة، ولقد 
�شمعت رّنة ال�شيطان حني نزل الوحي عليه، فقلت يا ر�شول 
اهلل ما هذه الرّنة؟ فقال هذا ال�شيطان قد اأي�س من عبادته، 
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بنبي،  ل�شت  اأن���ك  اإل  اأرى  م��ا  وت���رى  اأ���ش��م��ع  م��ا  ت�شمع  اإن���ك 
ولكنك وزي��ر واإن��ك لعلى خري(. ومن ذلك كان حقيقًا بعلي 
»عليه ال�شالم« اأن يعتبه النبي »�شلى اهلل عليه واآله« كنف�شه، 
الأن�شاري:  )اأنف�َشنا  املباهلة، وقد قال جابر   اآية  كما جاء يف 

واأنف�َشكم : ر�شوُل اهلل وعلي(.
اإعــالًء  قوة  بكل  املواقف  اأ�شد  يف  حا�شرة  كانت  �شخ�شية 
الن�شاء  لدين اهلل، ون�شرة لر�شول اهلل، وبروعة و�شف �شيدة 
اأوقدوا ناراً  اإذ قالت: )كّلما  فاطمة الزهراء »عليها ال�شالم« 
م قرن لل�شيطان، اأو َفغرتمْ فاغرة  للحرب اأطفاأها اهلل، اأو َنَ
اأخ��اه ف لهواتها، فال ينكفئ حتى يطاأ  ال�شركني، َقذف  من 
ذات  ف  م��ك��دوداً  ب�شيفه،  لهبها  وُيخمد  باأخم�شه،  ماخها  �شِ
ف  �شيداً  اهلل،  ر���ش��ول  م��ن  قريباً  اهلل،  اأم��ر  ف  متهداً  اهلل، 

اأولياء اهلل، ُم�شّمراً نا�شحاً، مّداً كادحاً(.
اهلل  ر�شول  قبل  من  والتكرمي  التعريف  من  نالت  �شخ�شية 
»�شلى اهلل عليه واآله« ما مل ينله اأحد من امل�شلمني، كمًا وكيفًا، 
الكفر  اإىل  كلُّه  الإمي���ان  اخلندق: )ب��رز  يــوم  فيه  القائل  وهــو 
ك��لِّ��ه(، ويــوم خيب: )لأع��ط��نّي ال��راي��ة غ���داً رج���اًل يحب اهلل 
ور�شوله ويحّبه اهلل ور�شوله، كّراراً غري فّرار، ل يرجع حتى 
يفتح اهلل على يديه(، ويوم تبوك: )اأما تر�شى اأن تكون مني 
ومنزلة  بعدي؟(  نبّي  ل  اأّن���ه  اإل  مو�شى  م��ن  ه���ارون  بنزلة 
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َعلمْ  الكرمي: {َواجمْ القراآن  عنه  عّب  ما  مو�شى هي  من  هــارون 
ُه ِف  ِركمْ َواأَ�شمْ ِري،  اأَزمْ ِبِه  ُددمْ  اأَِخي، ا�شمْ ِلي، َه��اُروَن  اأَهمْ يِل َوِزي��راً ِمنمْ 
ِري} »طه:29ـ32«. والقائل يف بيان علمه: )اأنا مدينة العلم  اأَممْ
وعلّي بابها( والقائل يف بيان لزوم الهتداء والقتداء به: )علي 
مع الق والق مع علي، يدور معه حيثما دار(، واجلامع له 
ال�شفات العليا بقوله: )من اأراد اأن ينظر اإىل اآدم ف علمه، واإىل 
نوح ف عزمه، واإىل اإبراهيم ف حلمه، واإىل مو�شى ف هيبته، 

واإىل عي�شى ف زهده، فلينظر اإىل علّي بن اأبي طالب(.
ميلك  ل  املن�شف  الإن�شان  فــاإن  كثري،  كثرٌي  ولغريه  ولهذا 
الروحية  اآفاقه  جميع  يف  ال�شالم«  »عليه  علي  اإىل  تطّلع  اإذا 
واإخال�شه وجهاده وعلمه اإل اأن يخ�شع اأمامه، ولذا قال ال�شاعر 

امل�شيحي »بول�ض �شالمة«:
جلجل احلقُّ يف امل�شيحي حتى          ُعدَّ ِمن فرِط حّبه علويـّا
 يا �شماُء ا�شهدي ويا اأر�ُض َقّري      واخ�شعي اإنني ذكرُت عليا

واأي�شًا لهذا وغريه كثرٌي كثري نقول اأن ما جاء يف ن�ض الغدير 
اإمنا جاء يف ال�شياق الطبيعي لتاريخ علي »عليه ال�شالم«، واأن 
�شهادات يف حق علي جتّلت ب�شورة �شادقة يف  ما جاءت من 
املقامني، الأول بعد وفاة النبي، والثاين حني اأ�شّر النا�ض عليه 

ليحكم بعد قتل اخلليفة عثمان.
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م�شوؤوليتني: بني  • علي 
مبينًا  قال  وقد  اأمرين،  بني  الإمــام  قارن  الأول  املقام  ففي 
ذلك: )وَطِفقُت اأرتئي بني اأن اأ�شول بيد جّذاء اأو اأ�شرب على 
هاتا  على  ال�شرب  اأن  )فراأيت  اختار؟  فماذا  عمياء(  طخية 
واتخذ  العني قذى، وف اللق �شجا(.  َجى، ف�شربت وف  اأحمْ

الإمام قرار املقاطعة احتجاجًا.
وا�شتمر يف املعار�شة ال�شلبية حتى تبدلت الظروف مع بدء 
الّنا�س قد  راجعة  راأي��ت  الردة: )فاأم�شكت يدي حّتى  حروب 
رجعت عن الإ�شالم يدعون اإىل حمق دين حمّمد »�شلى اهلل 
عليه واآله«، فخ�شيت اإن مل اأن�شر الإ�شالم و اأهله اأن اأرى فيه 
ثلماً اأو هدماً تكون ال�شيبة به علّي اأعظم من فوت وليتكم 

اّلتى اإّنا هى متاع اأّيام قالئل(.
ويف املقام الثاين جتددت اخليارات اأمام علي »عليه ال�شالم«، 
مع تبّدل املعطيات على اأر�ض الواقع اإذ اأكدت له اأن الأمور باتت 
حتمل معها اأو�شاعًا متفجرة، واأن خارطة الولءات قد تبدلت 
يف  ذاتية  رغبة  لعلي  تكن  مل  الــذي  الوقت  يف  كبرية،  ب�شورة 

امللك وهو الذي يعتب نعلته املمزقة اأحب اإليه من الإمرة.
خالل  مــن  ولكن  م�شوؤوليته،  الإمـــام  يتحمل  اأخـــرى  ومــرة 
احلكم، وحتت �شغط جماهريي كبري، وبعد اأن وجد اأن احلجة 
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الن�شمة  القائل: )اأما وال��ذي فلق البة وب��راأ  قد لزمته وهو 
وما   ، النا�شر  ب��وج��ود  الجة  وق��ي��ام  الا�شر  ح�شور  ل��ول 
اأخذ اهلل على العلماء األ يقاروا على كظة ظامل، و ل �َشَغب 
بكاأ�س  اآخَرها  ول�شقيُت  غاربها،  على  حبلَها  لألقيت  مظلوم، 

اأّولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي ِمن عفطة عنز(.
حتدد  التي  هي  املباديء  اأن  يعّلمنا  ال�شالم«  »عليه  عليًا  اإن 
ول  ال�شخ�شية  الــعــداوات  ول  لــالأنــا  النت�شار  ل  املــواقــف، 
املوقف  عن  البحث  ي�شتدعي  الظروف  تبّدل  واأن  الع�شبيات، 
املتوافق مع امل�شلحة العليا، ل مبعنى التخلي عن املبادئ، بل 
مبعنى توظيفها يف الجتاه الذي ُير�شي اهلل »عز وجل« ويخدم 
امل�شلحة العامة. اإن ما ميّر به عاملنا الإ�شالمي اليوم، ي�شتدعي 
الإ�شالمية  ال�شاحة  ف�شيف�شاء  ت�شّكل  التي  الأطراف  من جميع 
اأن تتخلى عن ذاتياتها، واأن جتعل ر�شا اهلل وامل�شلحة العامة 
اأعينها، ومن خالل ذلك حتّدد مواقفها، كي ل تتحول  ن�شب 
اأو  ال�شيقة  امل�شالح  الأطــراف ذات  بع�ض  تثريها  التي  الفتنة 
لت�شفية  و�شيلة  اإىل  ال�شتكبارية  امل�شالح  خلدمة  تعمل  التي 
احل�شابات التاريخية والطائفية واحلزبية وال�شخ�شية، ونحن 
يكن  )ل  ال�شالم«:  »عليه  علي  بكلمة  ولن�شرت�شد  اأدواتــهــا.. 
اأف�شل ما نلت ف نف�شك من دنياك بلوغ لذة اأو �شفاء غيظ، 

ولكن اإطفاء باطل اأو اإحياء حق(.
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) 3 (
الإمام علي n و �شنن التاريخ

بدّقة،  ال�شالم«  »عليه  علي  املوؤمنني  اأمــري  خطب  يقراأ  من 
ُيدرك بو�شوح مدى العناية الفائقة التي كان يوليها للتاريخ.. 
ل  والقيادة..  الدولة  ورجــل  والعقيدة،  الر�شالة  رجــل  عناية 

عنايَة ال�شغوف اإىل الق�ش�ض والأ�شاطري.
ـ  التاريخ  يتفح�ض  وهــو  ـ  باحثًا  كــان  ال�شالم«  »عليه  فعلي 
التي  واحللول  الب�شرية،  منها  تعاين  التي  امل�شاكل  جذور  عن 
ل اإليها َمن م�شى من الأمم.. فالإن�شان هو الإن�شان يف كّل  تو�شّ
زمان.. خليط من الفطرة والعقل وال�شمري والغرائز والأهواء، 
بع�ض م�شاحلهم  فيه  تتكامل  ب�شري متنوع،  يعي�ض يف حميط 

فيتعاونون، وتتقاطع فيه اأخرى فيت�شادمون ويت�شارعون.
ال�شرائع: • دور 

لت�شبط  والقوانني  والقيم  والعقائد  ال�شرائع  تاأتي  وبالتايل 
الكون  اإىل  نظرته  وتغرّي  وتعقلنه،  وتهّذبه  الإن�شان  �شلوك 
واحلياة واإىل من ي�شرتك معه يف عنوان الإن�شانية. فاإن جنَحت 
ُهه اإىل م�شار  ق لتاريخه نقلة نوعية، وتوجِّ يف ذلك، فاإنها حُتقِّ
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جديد.. واأّما اإذا ف�شلت، فاإّن تاريخه يف هذه احلالة �شيتكرر.
هذا التاريخ املتكرر قد ل يحمل نف�ض ال�ّشمات واخل�شائ�ض 
نف�ض  املجتمع  يف  ويخّلف  الــروح،  نف�ض  يحمل  ولكّنه  املا�شية، 
الآثار اّلتي كانت يف املا�شي.. الأ�شماء تتغري.. الوجوه تتغري.. 
ل  املتب�شر  الباحث  ولكن  تتغري..  الأماكن  تتغري..  الأدوات 
ينخدع بهذا الظاهر.. فهو ينفذ اإىل العمق ليجد الواقع القدمي 

ذاته، ولكن حتت اأ�شكال جديدة.. هذه هي �شنن التاريخ.
م�شهورة: • خطبة 

ث به الإمام م�شرت�شدًا بالتاريخ، خطبٌة  ومن مناذج ما حتدَّ
اأبي  ابن  عليها  وعّلق  البالغة  نهج  الر�شي يف  ال�شريف  رواها 
احلديد �شارح النهج بقوله: )هذه اخلطبة من جالئل خطبه 
كلُّهم،  النا�س  رواه���ا  ق��د  م�شهوراتها،  وم��ن  ال�����ش��الم«  »عليه 
اأم��ري  خطبها  خطبة  اأّول  ال��ر���ش��ي..  حذفها  زي���ادات  وفيها 
فماذا  خالفته(..  ف  بالدينة  ال�شالم«  »عليه  علي  الوؤمنني 

قال فيها؟
اأنا على يقني  اأي  ِبِه زِعيم(  واأن��ا  اأُق��وُل رِهينة،  ِتي ِبا  )ِذمَّ
حت لُه الِعرُب عّما  من كالمي وم�شوؤول عما اأقول )اإنَّ من �شرَّ
ُبهات(  ِم ال�شُّ بني يديِه ِمن الَُثالت، حجزتُه الّتقوى عن تقحُّ
�ض حال الآخرين فيما نزل بهم من �شوء حال وينظر  من يتفحَّ
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عن  فيمتنع  يتعظ،  اأن  به  ُيفرت�ض  فاإنه  ر،  املتب�شِّ نظر  اإليهم 
يكرروا  اأن  ُيحتمل  ما  ويف  اأخطاء،  من  فيه  وقعوا  فيما  الوقوع 

من خالله التجربة.
)األ واإّن بِليَّتُكم قد عادت كهيئِتها يوم بعَث اهلُل نِبيَُّه »�شلى 
لالنق�شامات  القدمية  ال�شور  عــادت  لقد  واآل����ه«(  عليه  اهلل 
بكّل  اجلاهلي  العربي  املجتمع  عهدها  التي  والفئوية  القبلية 
وعن�شرية،  قبلية  روح  مــن  ال�شور  هــذه  حتتويه  كــانــت  مــا 
احتواه  مبا  البائ�ض  الو�شع  ذلك  رجعّية.  جاهلية  واأخالقيات 
من ف�شاد اجتماعي وانحطاط اأخالقي وح�شاري نتيجة �شيادة 
والإن�شان،  الكون واحلياة  اإىل  قيم اجلاهلية ونظرة اجلاهلية 

اعتبه الإمام »عليه ال�شالم«: بلّية.. م�شيبة.
مرة  ـ  دّبت  قد  احلياة  اأن  ب�شبب  اإل  جديد  من  عودتها  وما 
اجلديدة  القيم  ح�شاب  وعلى  وّلدتها،  اّلتي  القيم  يف  ـ  اأخرى 

التي جاء بها الإ�شالم.. فما هي النتيجة املحتومة واملرتقبة؟
غربلًة،  ولُتغربُلنَّ  بلبلًة،  لُتبلبُلنَّ   ، ِب��ال��قِّ بعثُه  )واّل���ذي 
ِر حتى يُعوَد اأ�شفُلُكم اأعالُكم، واأعالُكم  ولُت�شاُطنَّ �شوط الِقدمْ
اأ�شفلُكم(. اإن هذه البلّية اّلتي عادت �شتكون لها اآثار ماأ�شاوية 
اأزمـــات  البلّية  هــذه  عــن  �شتنجم  الإ�ــشــالمــي.  املجتمع  على 
اجتماعية وثورات وفنت �شتلقي باملجتمع يف غمار حروب اأهلية 
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مدّمرة. األ ترون اإىل حال الِقْدر التي تغلي على النار وتختلط 
وما يف  اأعالها،  اأ�شفلها  ما يف  يكون  وتتقلب حتى  املــواد  فيها 
دائم،  ا�شطراب  حالكم..  �شيكون  هكذا  اأ�شفلها؟  يف  اأعالها 
والفنت،  الأزمــات  عن  ينتج  وتداخل،  واختالط  م�شتمر،  وقلق 

ويوّلدها.
الحتومة: • النتيجة 

اإن امل�شري الذي ينتظر املجتمع الذي يعي�ض هذه احلالة لن 
يكون �شوى التمزق وال�شعف وتعطل التنمية وتدمري الطاقات 
التي  ��َداًء(  اأَعمْ َعم... فهي عودٌة منهم حلالة )ُكنُتممْ  النِّ و�شياع 
منها  اهلل  اأنقذهم  والتي  اجلاهلي،  الو�شع  �شورة  خّل�شت 
تلك  اإىل  ظهورهم  فــاأداروا  بهدايته،  اإخوانًا  وجعلهم  بنعمته، 
حفرة  �شفا  اإىل  �شراعًا  جديد  من  وتقدموا  العظيمة،  النعمة 
ولكنها عادت  اأن اجلاهلية قد عادت  النار. فالإمام يخبهم 

رة. متغ�ّشيًة ب�شعارات الإ�شالم وبعودتها �شتعود اآثارها املدمِّ
الأبابيل: • الطري 

وبالتايل  وتنازعهم  العرب  ت�شرذم  ونتيجة  اجلاهلية،  يف 
احلب�شي  اأبرهة  تقدم  اأمــام  املتفرج  موقف  وقفوا  �شعفهم، 
نحو البيت احلرام الذي كانوا يقّد�شونه اأميا تقدي�ض... مئات 
اأهل جزيرة  ـ وبعلم  اأبرهة بذلك اجلي�ض  الكيلومرتات قطعها 
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ولول  اأن يعرت�ض طريقه..  اأحد منهم  يتجراأ  اأن  دون  ـ  العرب 
التدخل الغيبي حلقق مراده دون اأية مقاومة.

واليوم مع كل هذا الت�شرذم والت�شظي يف ال�شاحة الإ�شالمية، 
والتنازع العربي العربي، والحرتاب الطائفي، والتي لي�شت اإل 
اأ�شماء  حتت  اجلاهلية،  واحلمية  القبلية  عن  جديدًا  تعبريًا 
الع�شر، تعيث  جديدة ومبّبرات م�شتحدثة تتالءم ومعطيات 
وتدمريًا،  اإف�شادًا  وال�شتكبارية  ال�شهيوينة  املخابرات  اأجهزة 

دون اأن جتد اأمامها مقاومًة ُتذَكر اإل يف حالت ا�شتثنائية.
القاومة: • اأبابيل 

�شابرة  وفئة  هنا..  موؤمنٌة  فئٌة  ال�شتثناءات..  تلك  ولــول 
اآلت على  فئات  اأ�شواأ مما هو عليه..  الأمة  لكان حال  هناك.. 
نف�شها اأن تقف اأمام خمططات ال�شّر التي ير�شمها اأعداء الأمة، 
فاأعّدت العدة، ووّطنت النف�ض على الت�شحية، فاأذهلت العدو، 
اأبطال  الــرتاب.. فحّيا اهلل  اأنفه  واأرغمت  غار،  ال�شَّ به  واأنزلت 
الأمة وهي يف  اأعــّزوا  الذين  كانوا،  اأينما  الأمة  اأعــداء  مقاومة 
اأخ�ض حالتها.. وحيا اهلل كل املخل�شني الذين ميّدوهم باأ�شباب 

القوة والن�شر.. وما الن�شر اإل من عند اهلل العزيز احلكيم.
الخذول: القائد  • اآلم 

اأن�شاره!  تخاذل  الر�شايل  القائد  يواجهه  قد  ما  اأ�شّد  ومن 
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وجيزة  بفرتة  ا�شت�شهاده  قبل  ال�شالم«  »عليه  املوؤمنني  ولأمري 
ِمن  املتخاذلة  املواقف  من  ال�شديد  اأمله  عن  فيها  يعّب  كلمات 
حوله، والتي عّب عنها يف اأكرث من منا�شبة وباأكرث من اأ�شلوب.
�شدري  و�شحنتم  قيحاً،  قلبي  م��الأمت  )لقد  قوله:  ومنها 
عليَّ  واأف�����ش��دمت  اأنفا�شاً،  التهمام  نغب  وجرعتموين  غيظاً، 
اإن ابن  راأي��ي بالع�شيان واخل��ذلن، حتى لقد قالت قري�س: 
اأبي طالب رجل �شجاع ولكن ل علم له بالرب. هلل اأبوهم! 
واأق��دم فيها مقاماً مني؟!  اأ�شد لها مرا�شاً،  اأحد منهم  وهل 
ذا قد ذرفت  اأنا  الع�شرين، وها  بلغت  لقد نه�شت فيهم وما 

على ال�شتني، ولكن ل راأي لن ل ُيطاع(.
قراآنية: • م�شاهد 

بني  اهلل  اأنقذ  فقد  الكرمي..  القراآن  من  م�شاهد  وتقابلها 
فرعون  ا�شطهاد  من  ال�شالم«  »عليه  مو�شى  بالنبي  اإ�شرائيل 
وال�شرك،  واجلهل  العبودية  نري  من  وخّل�شهم  وا�شتكباره، 
اإذا جتاوزوا  اأراهم، حتى  الباهرات ما  واأراهم من املعجزات 
لهم  قــال  الثمرة  قطاف  وقــت  وحــان  واملــراحــل  ال�شعاب  كل 
َلُكممْ  َكَتَب اهلُل  الَِّتي  �َشَة  َُقدَّ المْ ���َس  رمْ أَ ُخُلوا المْ ادمْ ِم  َقومْ مو�شى: { َيا 

َباِرُكممْ َفَتنَقِلُبوا َخا�ِشِريَن} »املائدة:21«. وا َعلَى اأَدمْ َتدُّ َوَل َترمْ
فماذا كانت ردة فعلهم؟ انق�شموا اإىل ق�شمني، واأي ق�شمني؟ 
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بني  بقية  الآخـــر  الــطــرف  مــوؤمــنــان، ويف  يف طــرف رجـــالن 
َلن  ��ا  َواإِنَّ َجبَّاِريَن  ًما  َقومْ ِفيَها  نَّ  اإِ ُمو�َشى  َيا  { َقاُلوا  اإ�شرائيل! 
َها َفاإِنَّا َداِخُلوَن  ُرُجوا ِمنمْ َها َفاإِن َيخمْ ُرُجوا ِمنمْ ُخلََها َحتَّى َيخمْ نَّدمْ
ُخ��ُل��وا  ادمْ ِهَما  َعلَيمْ ��َع��َم اهلُل  اأَنمْ َيَخاُفوَن  ��ِذي��َن  الَّ ِم��َن  َرُج���اَلِن  َق��اَل 
ُلوا  نَُّكممْ َغاِلُبوَن َوَعلَى اهلِل َفَتَوكَّ َباَب َفاإَِذا َدَخلمُْتُموُه َفاإِ ِهُم المْ َعلَيمْ

وؤمِْمِننَي}  »املائدة:22-23« فهل غريوا موقفهم؟ اإِن ُكنُتم مُّ
َهبمْ  ا َداُموا ِفيَها َفاذمْ ُخلََها اأََبًدا مَّ { َقاُلوا َيا ُمو�َشى اإِنَّا َلن نَّدمْ

َك َفَقاِتاَل اإِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن} »املائدة:24«. اأَنَت َوَربُّ
ُرقمْ  َفافمْ َواأَِخ��ي  �ِشي  َنفمْ اإِلَّ  ِلُك  اأَممْ َل  اإِينِّ  َربِّ  والنتيجة: { َقاَل 
َبِعنَي  ِهممْ اأَرمْ َمٌة َعلَيمْ رَّ َفا�ِشِقنَي، َقاَل َفاإِنََّها حُمَ ِم المْ َقومْ َ المْ َنَنا َوَبنيمْ َبيمْ
َفا�ِشِقنَي}   المْ ِم  ��َق��ومْ المْ َعلَى  َت��اأمْ���َس  َف��اَل  ����سِ  أَرمْ المْ ِف  َيِتيُهوَن  �َشَنًة 

»املائدة:26-25«. 
ال�شلمني: • متلمل 

وهكذا عا�ض ق�شٌم من امل�شلمني يف اأواخر حياة النبي »�شلى 
اهلل عليه واآله« حالة من التململ وال�شعور بالإجهاد والثقل يف 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا َما َلُكممْ  احلركة حتى قال اهلل »عز وجل«: { َيا اأَيُّ
يُتم  �ِس اأََر�شِ أَرمْ اَقلمُْتممْ اإِىَل المْ اإَِذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا ِف �َشِبيِل اهلِل اثَّ
آِخَرِة  َيا ِف المْ نمْ َياِة الدُّ َ آِخَرِة َفَما َمَتاُع المْ َيا ِمَن المْ نمْ َياِة الدُّ َ ِبالمْ

اإِلَّ َقِليٌل} »التوبة:38«. 
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الكبى  املعارك  يف  حتّقق  الذي  الن�شر  كل  بعد  هذا  وجاء 
ال�شعف  موقع  مــن  والنــتــقــال  والــطــائــف،  وحنني  مكة  وفتح 
على  �شيرتتب  وماذا  العربية.  اجلزيرة  يف  املطلقة  القوة  اإىل 
اأَِليًما  َع��َذاًب��ا  ُكممْ  بمْ ُيَعذِّ َتنِفُروا  { اإِلَّ  ي�شتجيبوا؟  مل  اإن  املوقف 
ٍء  ًئا َواهلُل َعلَى ُكلِّ �َشيمْ وُه �َشيمْ رُّ ُكممْ َوَل َت�شُ َ ًما َغريمْ ِدلمْ َقومْ َتبمْ َوَي�شمْ

َقِديٌر} »التوبة:39«.
بالطبع اأنا ل اأريد اأن اأقول اأن امل�شاألة �شهلة، ول اأذكر هذا 
من باب التعايل.. فاأكرث من 70 غزوة و�شرّية خالل 10 �شنوات! 
بعاهة  الإ�شابة  اأو  املوت  واحتمال  �شفر..  بال�شهل.  لي�ض  الأمر 
احل�شاد  مو�شم  يف  ذلك  يكون  ولرمبا  الــرزق  م�شدر  وتــرك 
كما يف غزوة تبوك، والإنفاق من املال اخلا�ض لتمويل اخلروج 
الأمر �شعب جدًا. فعاًل  الأطفال، وغري ذلك..  للقتال، وترك 

َمن يتحمل مثل هذا الو�شع ال�شاغط؟
ولكنهم يف النهاية ا�شتجابوا ونفروا للقتال، ثم دخل النا�ض 
امل�شرق  الدنيا يف  كنوز  لهم  انفتحت  ثم  اأفواجًا،  اهلل  دين  يف 
الإ�شالم  دولة  غدت  حتى  الالحقة  العقود  مدى  على  واملغرب 

القوة العظمى يف العامل باأ�شره.
ال�شراع: ف  نَّة  • ال�شُّ

والباطل،  ال�شراع بني احلق  �شّنة احلياة يف  فاإذًا هذه هي 
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واخللل لي�ض يف القادة الذين يتحملون م�شوؤولياتهم على اأكمل 
وجه، ويقّدمون كل الت�شحيات طاعًة هلل، بل اخللل يف النا�ض 

حني يتخّلون عن م�شوؤولياتهم.
تلك  بني  فيها  يربط  كلمٌة  ال�شالم«  »عليه  املوؤمنني  ولأمــري 
دعا  حــني  وذلـــك  يعانيه،  كــان  مــا  وبــني  التاريخية  امل�شاهد 
اأن�شاره وهو يف النهروان بعد النت�شار على اخلوارج للتوجه 
ُخُلوا  ِم ادمْ روا له باأعذار �شتى، فقال: ){ َيا َقومْ نحو ال�شام فتعذَّ
َباِرُكممْ  اأَدمْ وا َعلَى  َتدُّ �َشَة الَِّتي َكَتَب اهلُل َلُكممْ َوَل َترمْ َُقدَّ �َس المْ أَرمْ المْ
�شديد.  الربد  اإن  وقالوا  عليه  فتلّكئوا  َخا�ِشِريَن}   َفَتنَقِلُبوا 
فقال: اإنهم يِجدون الربد كما جتدون، فتلكئوا و اأبوا، فقال: 
اأفٍّ لكم! اإنها �ُشنٌَّة َجرت. ثم تال قوله: { َقاُلوا َيا ُمو�َشى اإِنَّ 
َها َفاإِن  ُرُجوا ِمنمْ ُخلََها َحتَّى َيخمْ ًما َجبَّاِريَن َواإِنَّا َلن نَّدمْ ِفيَها َقومْ

َها َفاإِنَّا َداِخُلوَن} (.  ُرُجوا ِمنمْ َيخمْ
ر�شا،  غري  عن  الكوفة  اإىل  يعود  اأن  الإمــام  ا�شطر  وهكذا 
اأن  النا�س  )اأم��ر  احلديد:  اأبــي  ابن  قال  النخيلة،  يف  وع�شكر 
نوا على اجلهاد اأنف�َشهم، واأن ُيقّلوا  يلزموا مع�شكرهم، ويوطِّ
كان  و  عدوهم،  اإىل  بهم  ي�شري  حتى  واأبناِئهم  الن�شاء  زي��ارة 
ذلك هو الراأي لو فعلوه. لكنهم مل يفعلوا واأقبلوا يت�شللون 
وي��دخ��ل��ون ال��ك��وف��ة ف��رك��وه »ع��ل��ي��ه ال�����ش��الم« و م��ا م��ع��ه من 
الع�شكر خالياً!  اإل رجال من وجوههم قليل! و بقي  النا�س 
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فال َمن دخل الكوفة خرج اإليه، ول َمن اأقام معه �شرب، فلما 
راأى ذلك دخل الكوفة(. فبماذا عّو�شهم اهلل عن علي؟ لقد 

ابتليت الأمة مبائة �شنة من حكم اآل اأمية!
ال�شنن: • وعي 

وعي  يف  الــتــاريــخ  �شنن  وعــي  اأهمية  لنا  تتبني  اأخـــرى  مــرة 
احلا�شر من خالل درا�شة املا�شي، ل بعنوان اأن اأحداَثه متّثل 
نت�شّلى بها  اأو  ُنراكم من خاللها معارَفنا،  �شيًة  جمموعًة ق�شَ
احلا�شر  مدر�شُة  املا�شي  اأن  بعنوان  بل  فراغنا،  اأوقــات  يف 
الذي نفتح من خالله عقوَلنا كي ل نكرر اخلطاأ الذي وقع فيه 
ال�شابقون، وِمن اأجل اأن نبحث عن نقاط القوة التي من خاللها 
حققوا ما حققوه يف مواطن الن�شر والإعمار والتطوير، وليكن 
)اإيّن  القائل:  وهو  اأ�شوُة  ال�شالم«  »عليه  املوؤمنني  اأمري  يف  لنا 
َم��ن ك��ان قبلي، فقد نظرُت ف  ُعُم�َر  ��رُت  ُع��مِّ اأك��ن قد  واإن مل 
اآثارهم حّتى ُعدُت  اأخبارهم، و�شرُت ف  اأعمارهم، وفّكرت ف 
رُت مع  كاأحدهم، بل كاأيّن با انتهى اإيّل من اأموِرهم قد ُعمِّ
ِعه ِمن  فَو ذلك من َكَدِره، وَنفمْ اأّوِلهم اإىل اآخرهم، فعرفُت �شَ

�شرره(.                
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) 4 (
n منهج الإ�شالح عند الإمام علي

من اأهم ما مييز الفرتة التي حكم فيها اأمري املوؤمنني علي بن 
اأبي طالب »عليه ال�شالم« هو نهو�شه مب�شروع الإ�شالح عقب 
�شهلة،  عملية  تكن  ومل  جبهات،  عدة  وعلى  مبا�شرة،  مبايعته 
من  واملخل�شون  الإمــام  و�شعى  العديدة  العقبات  برزت  فلقد 
اأ�شحابه جاهدين لتذليل تلك ال�شعوبات، بل وا�شطر الإمام 
خلو�ض حروب متتالية يف فرتات متتابعة، كّلفته الكثري، اإل اأنه 

اأ�شر على امل�شّي، لقدا�شة الهدف الذي خطط للو�شول اإليه. 
واإن مل يكن الإمام علي بن اأبي طالب »عليه ال�شالم« قد جنح 
يف حتقيق ال�شورة الكاملة لعملية الإ�شالح ب�شبب ق�شر مدة 
حكمه وتتايل احلروب وجتدد التحديات، اإل اأنه قّدم منوذجًا 
تواجه  اإ�شالحية  حكومة  اأيــة  عليه  تكون  اأن  ينبغي  ملا  عمليًا 
النهو�ض  مقّومات  كل  على  واأتــى  العظم،  اإىل  نخر  قد  ف�شادًا 

والتقدم يف الدولة.
علي  الإمام  اأخذ  التي  الإ�شالحية  العناوين  اأهم  يلي  وفيما 

»عليه ال�شالم« على عاتقه حتقيقها:
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1� الإ�شالح ال�شيا�شي:
دور  عفان  بن  عثمان  اخلليفة  عهد  على  الــولة  لبع�ض  كان 
اأ�شا�شي يف ما و�شلت اإليه الأمور من فنت جّرت يف نهاية املطاف 
ملٌك  �شلطان  من  اأيديهم  حتت  ما  اأن  اعتبوا  اإذ  مقتله،  اإىل 
مبثابة  الرعية  واأن  �شاوؤوا،  كيفما  فيه  يت�شرفون  لهم  خال�ض 
العبيد عندهم، ي�شو�شونهم مبزاجية احلاكم امل�شتكب، وبتعبري 
لأغيلمة  )ب�شتان  الــعــراق  جنوب  ال�شواد(  )اإن���ا  اأحــدهــم: 
قري�س!!(، وهو ما مّثل انقالبًا على مفهوم احلكم وفق �شرية 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله«، وتاَبَعه على ذلك اخلليفتان اأبوبكر 
ال�شتعالء  ل  لالأمة  اخلدمة  موقع  يف  احلاكم  كان  اإذ  وعمر، 
الإداريني  من  واأتباعهم  الولة  اأولئك  يكتف  ومل  وال�شتغالل. 
وبــداأت  الرعية،  جتاه  تع�شفية  �شيا�شات  اتخذوا  فقد  بذلك، 
تتف�شى  باملعا�شي  واجلهر  الأخــالقــي  الف�شاد  مظاهر  بع�ض 
الغيارى من  اأثار حفيظة  الإ�شالمية، مما  املجتمعات  علنًا يف 

ال�شحابة والتابعني، ودفعتهم للت�شدي لبع�ض تلك املظاهر.
ــقــرارات  ال الـــولة يف مقدمة  ولـــذا جـــاءت قــــرارات عــزل 
لنف�شه  ي�شمح  الإمام، ومل  اتخذها  التي  الإ�شالحية احلا�شمة 
اإميانه  من  انطالقًا  الأمــر،  هذا  يف  يداهنوا  اأن  لالآخرين  ول 
ومراعاًة  جذوره،  من  الف�شاد  واجتثاث  الإ�شالح  مبداأ  باأ�شل 
لل�شعور ال�شعبي العام وتوافقًا مع النقمة العارمة التي احتقنت 
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ال�شيا�شات  جــراء  من  الأمــّريــن  ذاقــوا  حني  النا�ض  �شدور  يف 
الهوجاء التي �شار بها اأولئك الولة. وقد روى الطبي يف تاريخه 
اأن املغرية بن �شعبة دخل على الإمام علي فقال له: )اإين لك 
نا�شح، واإين اأ�شري عليك بردِّ عمال عثمان عامك هذا، فاكتب 
اإليهم باإثباتهم على اأعمالهم، فاإذا بايعوا لك واطماأن الأمر 
لك عزلَت من اأحببت واأقررَت من اأحببت. فقال الإمام: واهلل 

ل اأدهن ف ديني ول اأعطي الديّن ف اأمري(. 
2� الإ�شالح الايل: 

هائلة  مالية  امــتــيــازات  على  الأفــــراد  بع�ض  ح�شل  فقد 
و�ُشّخرت لهم اإقطاعات �شخمة، يف خمالفة �شريحة لل�شيا�شة 
بني  يــوّزع  كان  املال مما  بيت  العطاء من مداخيل  النبوية يف 
امل�شلمني على �شبيل امل�شاواة، وظهرت يف املقابل طبقة فقرية 
كانت  الذي  الوقت  يف  القت�شادية  احلياة  �شغوطات  من  تئن 

فيه الفتوحات الإ�شالمية قد فتحت اأبواب النعيم على الأمة.
روى ابن اأبي احلديد املعتزيل عن ابن عبا�ض قال: )اإن علياً 
كل  اإن  األ  فقال:  بالدينة  بيعته  الثاين من  اليوم  ف  خطب 
اأعطاه من مال اهلل، فهو  اأقطعها عثمان، وكل مال  قطيعة 
م��ردود ف بيت ال��ال. ف��اإن ال��ق القدمي ل يبطله �شئ، ولو 
اإىل  ل��رددت��ه  البلدان  ق ف  وُف���رِّ الن�شاء،  به  ج  ُت���زوِّ قد  وجدته 
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ال��ع��دل �شعة، وم��ن �شاق عليه ال��ق فاجلور  ف���اإّن ف  ح��ال��ه، 
عليه اأ�شيق(.

وروى اأي�شًا اأنه عندما عوتب الإمام على الت�شوية يف العطاء، 
باجلور  الن�شر  اأط��ل��ب  اأن  )اأت���اأم���روين  ال�شالم«:  »عليه  قال 
اأمَّ  اأط��ور به ما �َشَمر �شمري، وما  ُوّليت عليه؟ واهلل ل  فيمن 
نم ف ال�شماء نماً. ولو كان الال يل ل�شويت بينهم، فكيف 

واإنا الال مال اهلل؟!(.
3� الإ�شالح الديني والثقاف والإعالمي:

كان لت�شاع رقعة دولة الإ�شالم، ودخول �شعوب عديدة حتت 
والثقافية  الدينية  خلفياتها  حاملًة  الإ�شالمي  احلكم  �شيطرة 
امل�شلمني  من  الأول  الرعيل  من  كثري  وان�شغال  وال�شلوكية، 
بالفتوحات، وف�شاد بع�ض الولة اأثٌر �شلبي على �شعيد احلفاظ 
الإ�شالمية، فبزت على  الإ�شالمي للمجتمعات  على امل�شمون 
واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  حاربها  طاملا  مظاهر  ذلك  اأثر 
حقوقهم  على  والعـــتـــداء  الــنــا�ــض  حــرمــة  انــتــهــاك  قبيل  مــن 
بالإ�شافة  املجتمع،  �شرائح  بع�ض  وا�شت�شعاف  وممتلكاتهم، 
ا�شني  الق�شّ وانت�شار  املجون  و�شعر  والغناء  اخلمر  �شرب  اإىل 

رواة الأ�شاطري والأحاديث الكاذبة. 
هذا  يف  اجـــراءات  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمـــام  اتخذ  وقــد 
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جاء  ما  الإطــار  هذا  يف  الإ�شالح  عناوين  اأهم  ولعل  ال�شدد، 
ت�شلمه مقاليد احلكم حيث  ُبعيد  يف خطاب مبّكر �شادر عنه 
ب��نّي فيه  ه��ادي��اً  كتاباً  اأن���زل  �شبحانه«  »ت��ع��اىل  قــال: )اإن اهلل 
اخل��ري وال�����ش��ر، ف��خ��ذوا نهج اخل��ري ت��ه��ت��دوا، وا���ش��رف��وا عن 
اهلل  اإىل  اأّدوه���ا  الفرائ�س،  الفرائ�س  تق�شدوا.  ال�شر  �شمت 
واأحل  اإن اهلل ح��ّرم حراماً غري مهول،  اإىل اجلنة.  تودكم 
ل حرمة ال�شلم على اُلَرم كلها،  حالًل غري مدخول، وف�شّ
معاقدها،  ف  ال�شلمني  حقوق  والتوحيد  ب��الإخ��ال���س  و���ش��ّد 
ول  بالق،  اإل  وي��ده  ل�شانه  من  ال�شلمون  �َشِلم  من  فال�شلم 
يحل اأذى ال�شلم اإل با يجب... اتقوا اهلل ف عباده وبالده، 
اهلل  واأطيعوا  والبهائم،  البقاع  عن  حتى  م�شوؤولون  فاإنكم 
ال�شر  راأيتم  واإذا  ب��ه،  فخذوا  اخل��ري  راأيتم  واإذا  تع�شوه،  ول 

فاأعر�شوا عنه(. 
الَعلَوي: الإ�شالح  • معامل 

1ـ عدم املداهنة ورف�ض اأية حم�شوبية يف العملية الإ�شالحية 
حتى مع اأقرب النا�ض اإليه، وق�شية اأخيه عقيل م�شهورة حيث 
جاءه وقد كب �شنه وفقد ب�شره وكرث عياله فطالب بزيادة من 
بيت املال، فقّرب الإمام اإىل يده حديدة حمماة اأوجعته، فقال 
له: )اأتئن من حديدة اأحماها اإن�شانها للعبه، وجتّرين اإىل ناٍر 

�شّجرها جّبارها لغ�شبه؟!(.

Imam Ali 1440.indd   33 5/27/18   10:41 AM



- 34 -

2ـ تعيني املراقبني العاّمني، فقد تعددت يف م�شادر التاريخ 
ر�شائل الإمام »عليه ال�شالم« التي كان يبعثها اإىل ولته ويذكر 
فيها اأنه اأحيط علمًا ب�شلوك غري مر�شيٍّ عنه قد �شلكه الوايل 
اأو اأحد موظفيه، وهو ما يعك�ض حقيقة اأنه كان قد عنّي مراقبني 
الوظيفي  الأداء  حول  امل�شتمرة  التقارير  له  يقّدمون  ماأمونني 
للولة ومن يتبعهم، ففي نهج البالغة اأنه كتب اإىل اأحد ولته: 
)اأما بعد، فقد بلغني عنك اأمر اإن كنت فعلته فقد اأ�شخطت 
اأنك جّردت  بلغني  اأمانتك.  واأخزيت  اإمامك،  ربك، وع�شيت 
الأر����س، واأخ���ذت م��ا حت��ت قدميك، واأك��ل��ت م��ا حت��ت يديك. 
اأعظم من ح�شاب  اأن ح�شاب اهلل  واعلم  اإيّل ح�شاَبك،  فارفع 

النا�س. وال�شالم(. 
تكن  مل  احللول  فاأن�شاف  جــذوره،  من  الف�شاد  اجتثاث  3ـ 
لُت�شلح الأو�شاع، ولذا كان ي�شّر على عزل بع�ض الولة واإجراء 

القوانني بحذافريها واإن اأغ�شبت اأقوامًا واأّلبت عليه اآخرين.
من�شبه  ي�شتغل  مبن  العقوبة  اإنـــزال  يف  الت�شاهل  عــدم  4ـ 
وكان  اأبيه  بن  زياد  اإىل  كتابًا  وّجه  ولذا  ال�شخ�شية،  لأهدافه 
باهلل  اأق�شم  )واإين  فيه:  قال  الب�شرة  على  عبا�ض  لبن  نائبًا 
�شيئاً  ال�شلمني  فئ  من  خنت  اأن��ك  بلغني  لئن  �شادقاً  ق�شماً 
الوفر،  قليل  تدعك  ���َش��ّدة  عليك  لأ���ش��ّدّن  ك��ب��رياً،  اأو  �شغرياً 

ثقيل الظهر، �شئيل الأمر، وال�شالم( »نهج البالغة«.
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وقد  ملوظفيه،  وال�شيا�شي  الإدراي  العمل  اأ�ش�ض  تقدمي  5ـ 
بع�شها  املــدّونــة  الن�شو�ض  مــن  جمموعة  التاريخ  لنا  حفظ 
يخ�ض الولة، وبع�شها يخ�ض جباة ال�شدقات، وبع�شها اأمراء 
اإىل  كتابه  ال�شدد  هذا  يف  وثيقة  واأو�شع  والأجــنــاد.  اجليو�ض 
الر�شي  ال�شريف  والذي ذكره  الأ�شرت  واليه على م�شر مالك 

يف نهج البالغة.
6ـ فتح باب احلرية ال�شيا�شية امل�شئولة، بحيث يحق لكل اأحد 
اأن يعب عن راأيه وموقفه ال�شيا�شي مادام كان منطلقه امل�شلحة 
العامة، واأن يناق�ض الإمام »عليه ال�شالم« يف قراراته، كما مل 
معار�شيه  اأعطى  اإنه  بل  معار�شًا،  كونه  ملجرد  اأحــدًا  يحارب 
احلرية يف اأن ي�شاألوا واأن يعار�شوا، ولكن عندما كانوا ي�شيئون 
اإىل النظام ويعتدون على الأبرياء فاإنه كان يتدّخل. وقد روي 
ال�شالم«  »عليه  بع�ض اخلوارج كان جال�شًا يف جمل�ض علي  اأّن 
اأفقهه(،  ما  وهو يتحّدث، فقال اخلارجي: )قاتله اهلل كافراً 
اإنا هو �شّب  فوثب القوم ليقتلوه، فقال لهم الإمام: )رويداً، 

ب�شّب، اأو عفو عن ذنب(.
الإ�ــشــالح  ومــعــامل  ملنهج  �شريعًا  عر�شًا  ميثل  �شبق  مــا  اإن 
وحريٌّ  ال�شالم«،  عليه  »علي  الإمــام  املوؤمنني  اأمــري  �شرية  يف 
باملهتمني اأن يّطلعوا على تفا�شيل البحث والن�شو�ض من خالل 

الدرا�شات التي كتبها جمع من الباحثني واملخت�شني.
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) 5 (
ل وقّوة وَعفو توكُّ

ٌ َواأَبمَْقى ِللَِّذيَن اآَمُنوا َوَعلَى  قال »تعاىل«: {َوَما ِعنَد اهلِل َخريمْ
َفَواِح�َس َواإَِذا  ِم َوالمْ َتِنُبوَن َكَباِئَر الإِثمْ ُلوَن، َوالَِّذيَن َيجمْ َربِِّهممْ َيَتَوكَّ
َواأََقاُموا  ِلَربِِّهممْ  َتَجاُبوا  ا�شمْ َوالَِّذيَن  ِفُروَن،  َيغمْ ُهممْ  ُبوا  َغ�شِ َما 
ُينِفُقوَن،  ��َن��اُه��ممْ  َرَزقمْ ���ا  َوِمَّ َنُهممْ  َبيمْ ���ُش��وَرى  ���ُرُه���ممْ  َواأَممْ ��الَة  ال�����شَّ
َئٌة  َئٍة �َشيِّ ُروَن، َوَجَزاُء �َشيِّ ُي ُهممْ َينَت�شِ َبغمْ اَبُهُم المْ َوالَِّذيَن اإَِذا اأَ�شَ
اِلنَِي،  ُرُه َعلَى اهلِل اإِنَُّه ل ُيِحبُّ الظَّ جمْ لََح َفاأَ ُلَها َفَمنمْ َعَفا َواأَ�شمْ ثمْ مِّ
��ا  َ نَّ اإِ �َشِبيٍل،  ن  مِّ ِهم  َعلَيمْ َما  َفاأُوَلِئَك  ُظلمِْمِه  َد  َبعمْ انَت�َشَر  َوَلَ��ِن 
 ِ �ِس ِبَغريمْ ُغوَن ِف الأَرمْ ِلُموَن النَّا�َس َوَيبمْ ِبيُل َعلَى الَِّذيَن َيظمْ ال�شَّ
ِم  رَبَ َوَغَفَر اإِنَّ َذِلَك َلِنمْ َعزمْ َلِئَك َلُهم َعَذاٌب اأَِليٌم َوَلَن �شَ قِّ اأُومْ َ المْ

الأُُموِر} ال�شورى:43-36.
علي: ف  الِقَيم  • جت�شيد 

عندما تتمعن يف هذه الآيات تتج�شد اأمامك �شخ�شية اأمري 
عندما  ل�شيما  ال�شالم«،  »عليه  طالب  اأبــي  بن  علي  املوؤمنني 
تكمل  مل  التي  احلكم  �شنوات  خالل  �شريته  تفا�شيل  ت�شرتجع 
والتوكل  »�شبحانه«  هلل  اخلال�شة  العبودية  فعناوين  اخلم�ض. 
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املــادي  والعطاء  ال�شورى  واإعــمــال  املــقــدرة  عند  والعفو  عليه 
الفعل  ردة  يف  والــتــوازن  البغي  مواجهة  يف  والــقــوة  واملعنوي 
جتاه املعتدي والركون اإىل العفو والإ�شالح عند توفر الأر�شية 
لذلك.. كلها حا�شرة يف تلك ال�شرية، ونهج البالغة يف خطبه 
وكتبه وحكمه غني يف هذا الإطار. و�شاأختار بع�ض ما �شبق من 

عناوين من جتليات ذلك التج�شيد.
اهلل: على  • التوكل 

التوكل على اهلل »�شبحانه« ميثل اللجوء الكامل اإليه والإميان 
�شئ  من  وما  عنه،  يغيب  �شئ  من  فما  وقوته،  بقدرته  املطلق 
يحدث اإل باإذنه، ولو �شاء اأن يغرّي املقادير غرّيها: {ُقِل اللُهمَّ 
ن َت�َشاء َوُتِعزُّ  ُلمَْك ِمَّ ُلمَْك َمن َت�َشاء َوَتنِزُع المْ ُلمِْك ُتوؤمِْتي المْ َماِلَك المْ
ٍء  �َشيمْ ُكلِّ  َعلََى  ��َك  نَّ اإِ  ُ ��ريمْ َ ِبَيِدَك اخلمْ َت�َشاء  َوُت��ِذلُّ َمن  َت�َشاء  َمن 
ِرُج  َوُتخمْ ِل  اللَّيمْ ِف  النََّهاَر  َوُتوِلُج  النََّهاِر  ِف  َل  اللَّيمْ ُتوِلُج  َقِديٌر، 
 ِ ُزُق َمن َت�َشاء ِبَغريمْ يِّ َوَترمْ َ َيَِّت ِمَن المْ ِرُج المْ َيِِّت َوُتخمْ يَّ ِمَن المْ َ المْ
الوا�شحة  العقيدة  هذه  مبثل  عــمــران:27-26«،  »اآل  ِح�َشاٍب} 
ينطلق املوؤمن يف التوكل على اهلل، لأن النتيجة املفرو�شة هي 
َباِلُغ  اإِنَّ اهلَل  ُبُه  َفُهَو َح�شمْ لمْ َعلَى اهلِل  َيَتَوكَّ الإميان باأنه {َوَمن 

ًرا} »الطالق:3«.  ٍء َقدمْ ِرِه َقدمْ َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ �َشيمْ اأَممْ
وقد روي عن ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )من 
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توكل  وم��ن  فليتوكل على اهلل،  النا�س  اأق��وى  يكون  اأن  اأح��ب 
على اهلل ذّلت له ال�شعاب وت�شّهلت عليه الأ�شباب(.

يف نهج البالغة اأّن اأحَد من كان يف جي�ض الإمام علي »عليه 
ال�شالم« عندما خرج لقتال اخلوارج قال له: )يا اأمري الوؤمنني 
اإن �شرت ف هذا الوقت خ�شيُت اأن ل َتظفر برادك من طريق 
العميق  الإميــان  بذلك  ال�شالم«  »عليه  فقال  النجوم(.  علم 
والتوّكل التام: )اأتزعم اأنك تهدي اإىل ال�شاعة التي من �شار 
�شار  َمن  التي  ال�شاعة  ال�شوء، وتخّوف من  فيها �شرف عنه 
فيها ح��اق ب��ه ال�����ش��ر؟ فمن ���ش��دق ب��ه��ذا فقد ك��ذب ال��ق��راآن 
ال��ك��روه،  ودف��ع  الحبوب  نيل  ب��اهلل ف  الإع��ان��ة  ع��ن  وا�شتغنى 
وتبتغي ف قولك للعامل باأمرك اأن يوليك المد دون ربه، 
النفع  التي نال فيها  ال�شاعة  اإىل  اأن��ت هديَته  لأن��ك بزعمك 
ر؟( ثم اأقبل »عليه ال�شالم« على النا�ض فقال: )اأيها  واأِمن ال�شُّ
اأو بحر،  اإل ما ُيهتدى به ف بر  اإياكم وتعّلم النجوم  النا�س 
فاإنها تدعو اإىل الكهانة والنجم كالكاهن والكاهن كال�شاحر 

وال�شاحر كالكافر والكافر ف النار. �شريوا على ا�شم اهلل(.
والعفو: القوة  • بني 

واأما العنوان الآخر فهو اأن يف الآيات خطاب حول اللجوء اإىل 
القوة يف مواجهة العدوان، فاخللود اإىل ال�شعف غري مقبول، 
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غري  الظلم  عن  تتورع  ل  التي  البغي  حركة  اأمام  وال�شت�شالم 
رة، لأن اهلل »عز وجل« ل يحب الظلم، ولأن ال�شكوت عن  مبَّ
الظلم قد ي�شجع الظامل والباغي على التمادي، اإل اأنه عندما 
تكون الفر�شة ماثلة اأمامك كي تتنازل عن حقك اأو اأن تعالج 
بل  ال�شعف،  موقع  من  ل  القوة،  اإىل  تلجاأ  اأن  دون  املو�شوع 
الت�شامح  روحية  من  انطالقًا  اأخــذه،  على  القدرة  موقع  من 
اإىل اهلل  وتقّربًا  لنف�شك،  النتقام  وترّفعًا عن  يف �شخ�شيتك، 
بذلك، فاإن هذا الت�شرف ميثل قيمة عليا، تدل على قوة �شبط 
النف�ض، وال�شب، وال�شهامة، ولذا اأحبها اهلل وندب اإليها ووعد 

عليها بالأجر العظيم.
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن مواجهة ذلك البغي يجب 
اأن تكون بحدود البغي نف�شه انتزاعًا لذلك من قوله »�شبحانه 
ُلَها} فالعدل الذي يقوم على  ثمْ َئٌة مِّ َئٍة �َشيِّ وتعاىل«: {َوَجَزاآُء �َشيِّ
املعاملة باملثل مطلوب حتى يف مثل هذا املوقف، فال يزيد حجم 

العقاب على حجم اجلرمية، فذلك هو املقدار امل�شموح به.
الب�شرة: ف  الإمام  • و�شايا 

ال�شالم«  »عليه  الإمــام علي  �شرية  ولنت�شور ذلك يف حدود 
بدء  قبيل  الب�شرة،  حــرب  يف  حا�شمة  حلظات  يف  اإليه  نعود 
عن  الباحث  بروحية  ل  جنده،  اإىل  تعليماته  ه  ليوجِّ احلــرب 
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النتقام والت�شفي، بل بروحية امل�شطر اإىل القتال، الذي يلتزم 
برد الإ�شاءة مبثلها ل اأكرث، هذا اإن مل ميكن التجاوز والعفو، 
فهو الأقرب اإىل قلبه »عليه ال�شالم«.. قال: )ل تقاتلوا القوم 
ة اأخرى، واإذا قاتلتموهم فال جُتهزوا على  حتى يبدوؤوكم ُحجَّ
جريح، واإذا هزمتموهم فال ُتتبعوا مدبراً ول تك�شفوا عورة 
القوم فال تهتكوا  اإىل رحال  واإذا و�شلتم  بقتيل،  ول متّثلوا 
ول  �شيئاً،  اأموالهم  من  ت��اأخ��ذوا  ول  داراً  تدخلوا  ول  �شراً 
اأمراءكم  و�شبنب  اأعرا�شكم  �شتمن  واإن  ب��اأذى  ام��راأة  تهيِّجوا 

و�شلحاءكم(.
وقالوا:  القتال  يف  الإذن  الإمــام  اأن�شار  ا�شتبطاأ  �شّفني  يف 
وجئنا  بالكوفة،  ون�شاءنا  ذرارينا  خّلفنا  الوؤمنني،  اأم��ري  )يا 
اإىل اأطراف ال�شام لنتخذها وطناً ! ائذن لنا ف القتال، فاإن 
النا�س قد قالوا. قال لهم »عليه ال�شالم«: ما قالوا ؟ فقال 
كراهيًة  ال��رب  تكره  اأن��ك  يظنون  النا�س  اإن  ق��ائ��ل:  منهم 
للموت، واإن من النا�س من يظن اأنك ف �شك من قتال اأهل 
ال�شام. فقال عليه ال�شالم: ومتى كنت كارهاً للحرب قط ؟! 
اإن من العجب حّبي لها غالماً ويفعاً، وكراهيتي لها �شيخاً 
بعد نفاد العمر وقرب الوقت ! واأما �شّكي ف القوم فلو �شككت 
الأمر  الب�شرة، واهلل لقد �شربُت هذا  اأهل  ل�شككت ف  فيهم 
ظهراً وبطناً، فما وجدت ي�شعني اإل القتال اأو اأن اأع�شي اهلل 
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تهتدي  اأو  يهتدوا  اأن  بالقوم، ع�شى  اأ�شتاأين  ولكني  ور�شوله، 
منهم طائفة، فاإن ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآل��ه« قال يل 
ي��وم خيرب: لئن يهدي اهلل ب��ك رج��اًل واح���داً خ��ري ل��ك ما 

طلعت عليه ال�شم�س(.
)اأّم��ا  املوقف:  هذا  مثل  يف  قال  اأنــه  البالغة  نهج  وبح�شب 
اأُكّل ذلك كراهية الوت؟! فواهلل ما اأبايل اأدخلمُْت اإىل  قولكم 
ال�شام؟!  اأه��ل  �شّكاً ف  واأم��ا قولكم  اإيل.  ال��وُت  اأو خ��رج  ال��وت 
ف���واهلل م��ا دف��ع��ت ال���رَب ي��وم��اً اإل واأن���ا اأط��م��ع اأن تلحق بي 
اإيّل من  اأحّب  اإىل �شوئي، وذلك  طائفٌة فتهتدي بي وتع�شو 

اأن اأقتلها على �شالِلها واإن كانت تبوء باآثامها(.
يف  توّكله..  يف  اإميانه..  يف  ال�شالم«  »عليه  علي  كان  هكذا 

قوته.. يف ب�شريته.. يف قلبه الكبري.. ويف كرمي خُلقه..
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) 6 (
n منابع احلرية عند علي

َي��ِج��ُدوَن��ُه  ���ِذي  الَّ ���يَّ  مِّ الأُ النَِّبيَّ  ���ُش��وَل  ال��رَّ َيتَِّبُعوَن  ��ِذي��َن  {الَّ
��ُروِف  َ��عمْ ِب��المْ َي��اأمُْم��ُرُه��م  َوالإِِن���ي���ِل  َراِة  ���ومْ ال���تَّ ِع��ن��َدُه��ممْ ِف  ُتوًبا  َمكمْ
ِهُم  َعلَيمْ ُم  َوُي��َح��رِّ يَِّباِت  الطَّ َل��ُه��ُم  َوُي��ِح��لُّ  ُ��ن��َك��ِر  المْ َع��ِن  ��َه��اُه��ممْ  َوَي��نمْ
 { ِهممْ الَل الَِّتي َكاَنتمْ َعلَيمْ َرُهممْ َوالأَغمْ ُهممْ اإِ�شمْ ُع َعنمْ َباِئَث َوَي�شَ َ اخلمْ

»الأعراف:157«.
من اأهداف اإر�شال الر�شل ـ وخامتهم حممد »�شلى اهلل عليه 
اأثقالها  وحمل  بها  نف�شه  الإن�شان  قيَّد  التي  القيود  فك  ـ  واآلــه« 
فكانت  ُيذكر..  اإيجابي  اأي مردود  لها  يكون  اأن  دون  فاأرهقته، 
املوؤمنني  اأمري  وتعيقها يف حياته. وكان  تكّبل حريته  هذه قيود 
علي عليه ال�شالم ربيب مدر�شة الر�شالة املحمدية، فعمل على 
تر�شيخ احلرية يف اأكرث من بعد.. مل يكن مفهوم احلرية يف ذلك 
الزمان يحمل دللت كما يحملها اليوم، ولرمبا الدللة الأبرز 
ّقية  الرِّ مقابل  لها هي احلرية يف  كانت  التي  ـ  الوحيدة  وقيل  ـ 
وعبودية الإن�شان لالإن�شان.. اأما عند علي »عليه ال�شالم« فقد 
كانت لهذه املفردة دللت اأعمق جاوز بها الزمن قرونًا طويلة 
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�شلمه  يف  جتّلت  دللت  عمقها،  اإدراك  ويف  طرحها،  اأ�شل  يف 
وحربه.. يف حكومته و�شيا�شته واإدارته.. يف عالقاته الجتماعية 

ويف �شلوكياته الفردية.. يف تربيته لأبنائه واأ�شحابه.
العالقات: • قيود 

عندما تكون هناك عناوين اجتماعية اأو امتدادات تاريخية 
تفر�ض على الإن�شان اأن يتخذ قررات تكون �شببًا لإحلاق ال�شرر 
بالآخرين ـ ولذا فهي تخالف قناعاته ـ فهذا يكون من التقييد 
والإ�شر الذي ي�شاد احلرية التي اآمن بها علي »عليه ال�شالم« 
الإمام علي حا�شمًا يف رف�ض  وعمل على تر�شيخها. ولذا كان 
طلبات من نا�شروه وبايعوه بعد قتل اخلليفة عثمان بن عفان 
اأو  الن�شرة،  تلك  ثمن  يريدون  اإمنا  اأنهم  ا�شت�شف منهم  حني 
ال�شتفادة من العنوان الجتماعي اأو �شلة القربى التي تربطهم 
القبيل، وفكَّ  اأي عنوان من هذا  اأمام  ليكون حرًا  به.. رف�ض 
وي�شر  قناعاته  يخالف  مــا  لفعل  يدفعه  قيد  اأي  مــن  نف�َشه 
حيًا  منوذجًا  وامل�شوؤولني  الــولة  لكل  بذلك  وقــّدم  بالآخرين.. 
 � � �شوك  اأبيت على َح�َشك  للحرية يف هذا الإطار: )واهلل لأن 
داً، اأحّب اإيل من اأن  ال�شعدان م�شهداً، واأَجر ف الأغالل م�شفَّ
األقى اهلل ور�شوله يوم القيامة ظالاً لبع�س العباد، وغا�شباً 
ل�شئ من الطام. وكيف اأظلم اأحداً لنف�س ي�شرع اإىل الِبلى 
ُقفولها، ويطول ف الرثى حلولها؟ واهلل لقد راأيت عقياًل(  
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كم �شاعاً،  ُبرِّ ا�شتماحني من  اأملق حتى  )وقد  اأبي طالب  بن 
وراأيت �شبيانه �شعث ال�شعور غرب الألوان من فقرهم كاأنا 
موؤكداً  وع��اودين   � �شوداء  �شبغة   � بالِعظِلم  وجوههم  دت  �ُشوِّ
وكّرر علّي القول مردداً، فاأ�شغيت اإليه �شمعي فظن اأين اأبيُعه 
ثم  حديدة  له  فاأحميت  طريقي،  مفارقاً  قياده  واأتبع  ديني 
اأدنيتها من ج�شمه ليعترب بها ف�شج �شجيج ذي َدَنف � مر�س 
ل��ه ثكلتك  اأن يحرق م��ن مي�شمها. فقلت  األ��ه��ا، وك��اد  � م��ن 
للعبه،  اإن�شاُنها  اأحماها  حديدة  من  اأتئن  عقيل،  يا  الثواكل 
الأذى  اأتئن من  لغ�شبه؟  �شّجرها جبارها  نار  اإىل  وجت��ّرين 
ول اأئن من لظى؟ واأعجب من ذلك طارٌق طرقنا بلفوفة 
بريق  ُعجنت  كاأنا   � كرهتها   � �شنئتها  ومعجونة،  وعائها  ف 
اأم �شدقة؟ فذلك حمّرم  اأم زكاة  اأو قيئها، فقلت اأ�شلة  حية 
علينا اأهل البيت. فقال: ل ذا ول ذاك، ولكنها هدية. فقلت 
هبلتك الهبول، اأعن دين اهلل اأتيتني لتخدعني، اأخمتبط اأنت 

اأم ذو ِجّنة اأم تهجر؟(.
الرغبات: • قيود 

عليٌّ  ر  بهذه احلكمة حرَّ ح��راً(..  كان  ال�شهوات  ترك  )َمن 
نف�شه من �شهواته والتعّلق بالدنيا، فكان الزاهد الذي ل يرى 
هلل  العبودية  لتحقيق  و�شيلة  من  متّثله  مبا  اإل  قيمة  الدنيا  يف 
ومبا  علي،  بها  اآمن  التي  الوحيدة  العبودية  وهي  »�شبحانه«، 
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متّثله من جمال خلدمة الإن�شان وعمارة الأر�ض باخلري، ولذا 
اهلل،  وم�شّلى مالئكة  اهلل،  اأحّباء  الدنيا: )م�شجد  اأن  اعتب 
ومهبط وحي اهلل، ومتجر اأولياء اهلل. اكت�شبوا فيها الرحمة، 
املُلك  يف  يرى  ل  الذي  الزاهد  وكان  اجلنة(..  فيها  ورب��ح��وا 
قيمة اإل مبا ميثله من موقع لإحقاق احلق واإقامة العدل: )واهلل 
لو اأُعطيُت الأقاليم ال�شبعة با حتت اأفالكها على اأن اأع�شي 
اهلل ف نلة اأ�شلبها جلب �شعرية ما فعلت! واإّن دنياكم عندي 
لأه���ون م��ن ورق��ة ف ف��م ج���رادة تق�شمها! م��ا لعلي ولنعيم 
يفنى ولذة ل تبقى؟! نعوذ باهلل من �شبات العقل وقبح الزلل 

وبه ن�شتعني(. 
وبالغ علي »عليه ال�شالم« يف حترير نف�شه حتى حرمها من 
اأن  يرى  كان  لأنه  له،  مباح  هو  مبا  ينالها  اأن  ميكنه  كان  ُمتٍع 
موقعه يفر�ض عليه اأن يوا�شي الطبقة الأ�شد فقرًا يف املجتمع: 
)ولو �شئت لهتديت الطريق اإىل م�شّفى هذا الع�شل ولباب 
هذا القمح ون�شائج هذا القز، ولكن هيهات اأن يغلبني هواي 
اأو  ب��ال��ج��از  وي��ق��ودين ج�شعي اإىل ت��خ��رّي الأط��ع��م��ة. ول��ع��ل 
اأو  بال�شبع،  القر�س ول عهد له  اليمامة من ل طمع له ف 
اأبيت مبطاناً وحويل بطون غرثى واأكباد حرى؟ اأو اأكون كما 

قال القائل:
وح�شبك داًء اأن َتبيَت بِبطنٍة       وحولك اأكباد حتّن اإىل الِقّد
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اأ�شاركهم ف  اأم��ري الوؤمنني ول  ب��اأن يقال  اأاأقنع من نف�شي 
ر  مكاره الدهر، اأو اأكون اأ�شوة لهم ف ج�شوبة العي�س؟(.. حترَّ
علي »عليه ال�شالم« من كل ذلك ليتفّلت من كل قيد يحول بينه 
ذات  يف  معًا. ولكنه  والعدو  ال�شديق  على  العدل  اإقامة  وبني 
الوقت اأو�شى ولته باأن يو�ّشعوا على الق�شاة كي ل ي�شطروا اإىل 
الر�شوة مما يوؤدي اإىل ظلم احلق وم�شايرة الباطل، وهو يعلم 
اأن الآخرين لن يتحملوا ما يتحمله: )األ واإن اإمامكم قد اكتفى 
من دنياه بطمريه، ومن ُطعمه بقر�شيه. األ واإنكم ل تقدرون 

على ذلك، ولكن اأعينوين بورع واجتهاد، وعّفة و�شداد(.
الأحرار: • تقوى 

وحتى تقواه وعالقته بربه بناها على اأ�شا�ض احلرية، فهناك 
تقوى م�شطنعة يقّيد الإن�شان بها نف�شه مراعاًة لبيئته، اأو رغبة 
يف مك�شب دنيوي يحققه.. وهناك تقوى نابعة من طمع م�شروع 
اأخــروي..  اإلهي  اأو هــروٍب من عقاب  اأخــروي،  اإلهي  يف عطاء 
ولكن عليًا حترر من ذلك كله، فكانت تقواه نابعة من قناعته 
اإن�شانيته،  حتقق  التي  هي  واأنها  واحلــق،  اخلري  طريق  باأنها 
واأنها هي التي فيها ر�شا اهلل، فكل عبودية �شاقطة عند علي اإل 
َناُه َمَكاًنا َعِليًّا}  العبودية هلل، فهي التي ترفع الإن�شان: {َوَرَفعمْ

َرَك} »ال�شرح:4«. َنا َلَك ِذكمْ »مرمي:57«.. {َوَرَفعمْ
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العمل: • حرية 
وكانت للحرية يف دائرة احلقوق العامة ح�شورها الوا�شح يف 
كلمات علي ويف اأفعاله، فهو مل ي�شتكره اأحدًا على مبايعته، بل 
باأنهم على خطاأ.. وحتى حني  تركهم على خطئهم، وهو واثق 
التحاقًا مبعاوية،  والعراق  يرحل من احلجاز  بع�شهم  اأن  بلغه 
فما كان من علي لي�شّدهم، ول حاول ا�شتبقاءهم واإغراءهم، 
فهم يف قناعته اأحرار يعملون عن مدى ت�شّورهم: )اللهم اإين 
دللتهم على طريق الرحمة وحر�شُت على توفيقهم بالتنبيه 
والتذكرة، لَيثيب � يرجع � راجع ويّتعظ متذّكر، فلم ُيَطعمْ يل 
ال�شالم«  وكاأنه »عليه  القول(..  اأعيد عليهم  اإين  اللهم  قول. 
َت  لَّ�شمْ ��ٌر،  ُم��َذكِّ اأَن���َت  ���ا  َ نَّ اإِ رمْ  بكلماته: {َفَذكِّ الآيــة  �شياغة  يعيد 
ِطٍر} »الغا�شية:21-22«. وحينما كتب اإليه واليه  �َشيمْ ِهم ِبُ َعلَيمْ
على املدينة �شهل بن حنيف يخبه باأّن قومًا من اأهلها حلقوا 
مبعاوية قال: )فال تاأ�شف على ما يفوتك من عددهم ويذهب 
عنك من مَددهم، فاإنا هم اأهل دنيا مقبلون عليها وم�شرعون 
اأن  ووع��وه، وعلموا  و�شمعوه  وراأوه  العدل  اإليها. وقد عرفوا 
لهم  الأََث���رة، فبعداً  اإىل  اأ�شوة، فهربوا  النا�س عندنا ف الق 

و�ُشحقاً، اإنهم واهلل مل ينفروا من جور، ومل يلحقوا بعدل(.
القرار: • حرية 

وحني اأخبه اخلّريت بن را�شد باأنه لن ياأمت به، ولن ي�شهد 
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�شلطان عليه  له  يكون  ولن  ياأمر  ياأمتر مبا  ولن  ال�شالة،  معه 
ارتــاأى،  ما  اأقــّره على  اأن  اإل  ال�شالم«  »عليه  فما كان من علي 
الكوفة  اإذا خرج اخلّريت من  �شاء.. حتى  ما  ُحــرًا يف  وخــاّله 
اأن�شاره مل ي�شتكرههم على البقاء، وبيده ذلك،  مع جمع من 
فلما اأ�شاوؤوا ا�شتغالل هذه احلرية فاعتدوا على الأبرياء ونهبوا 

َف منهم لالأر�ض وللنا�ض. واأف�شدوا، اأر�شل اإليهم من اأْن�شَ
وحتى يف احلرب مل ي�شتكره علي »عليه ال�شالم« اأحدًا ليكون 
من اأن�شاره، ل بقهر مادي ول باإجبار معنوي، اإمنا كان يتوجه 
اإىل عقولهم مبنطق العقل واحلجة، ويتوّجه اإىل قلوبهم مبنطق 
ال�شمري والدليل، فاإْن ثابوا اإليه اأثنى عليهم، واإن متردوا عاد 
عليهم باأبلغ الوعظ واأمت الن�شيحة.. فهو ياأبى اأن يلحق به اأحد 
مليء بخطب  البالغة  نهج  وكتاب  واإميــان..  ب�شرية  عن غري 
الإمام التي يقيم فيها احلجج على خ�شومه.. متامًا كما امتالأ 
القراآن الكرمي باآيات احلجج والباهني، واهلل غني عن النا�ض.
اأ�ــشــول  مــن  اأ�ــشــاًل  علي  اإىل  بالن�شبة  احلــريــة  كــانــت  لقد 
الإن�شانية.. حرية نابعة من العبودية هلل »�شبحانه«، فال يتجاوز 
نابعة  وحرية  بخالقه..  العبد  تربط  التي  العالقة  فيها طبيعة 
من اإميانه بامل�شوؤولية فال ير�شى لها اأن تتحول اإىل اأداة ت�شيء 

حلرية الآخرين اأو الإ�شرار بهم اأو الإف�شاد يف الأر�ض.
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) 7 (
�ُشَرطة اخلمي�س

بخب  ال�شالم«  »عليه  علي  املوؤمنني  اأمــري  �شرية  تطالعنا 
»�ُشَرطة  با�شم  عن�شر  اآلف  �شتة  من  ع�شكرية  قوة  ت�شكيله 
اخلمي�ض«. واإذا عرفنا اأن كلمة اخلمي�ض تعني اجلي�ض، اإذ كان 
�شرطة اخلمي�ض  �شّموا  ملاذا  نعرف  اأق�شام،  اإىل خم�شة  م  يق�شَّ
من خالل اخلب التايل اإذ روي اأن الأ�شبغ بن نباتة ـ وكان على 
راأ�ض هذه القوة يف معركة �شفني ـ �شئل: )كيف �ُشميتم �شرطة 
بح( اأي ال�شتماتة  اخلمي�س يا اأ�شبغ؟ فقال: اإنا �شمنَّا له الذَّ
يف قتال العدو )و�َشِمن لنا الفتح(. اأي اأنهم بايعوه على املوت 

وال�شتب�شال يف طريق حتقيق مهامهم املحددة.
اخلمي�س: �شرطة  • ميزات 

وكانت لهذه القوة الع�شكرية ممّيزات:
كتيبة  اأّوُل  َرطة:  ال�شُّ اأو  طُة  رمْ )ال�شُّ اللغوية:  املعاجم  يف   .1
حت�شر الرب وخيار جند ال�شلطان ونخبة اأ�شحابه الذين 
التي  الفدائية  القوة  فهي  جنده(  من  غريهم  على  يقدمهم 

ت�شتب�شل من اأجل حتقيق الن�شر �شد العدو.
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2. كانت ت�شم خرية و�شفوة النا�ض يف زمانه اإميانًا وتقوى 
وقي�س  وعمار  »القداد  مثاًل:  �شّمت  ال�شحابة  فمن  وعماًل. 
بن �شعد بن عبادة، و�شهل وعثمان ابني حنيف الأن�شاريني«. 
بن  وع��م��رو  ن��ب��ات��ة،  ب��ن  »الأ�شبغ  مثاًل:  �شّمت  غريهم  ومــن 
المق اخلزاعي، وميثم التمار، ور�شيد الهجري، وحبيب بن 
مظاهر الأ�شدي، وحممد بن اأبي بكر، والارث الهمداين«. 
حتى اأنه اإذا ُذكر اأن فالنًا كان من �شرطة اخلمي�ض كفاه ذلك 
مدحًا، فتقراأ مثاًل قولهم يف �ُشليم بن قي�ض: )كان ِمن �شرطة 

اخلمي�س، وبذلك ُيعلم جاللة �ُشليم(.
الع�شكرية  توؤدي فيه مهامها  الذي كانت  الوقت  3. يف ذات 
الذي  املجتمع  داخلية �شمن  مهامًا  اأدت  القتال،  على جبهات 
ال�شرطة يف  دور  من  تقرب  ب�شورة  �شوؤونه،  الإمــام  يدير  كان 
املعنى،  هذا  يوؤيد  خب  من  اأكــرث  امل�شادر  ويف  الزمان.  هذا 
عليه  الباقر  حممد  الإمـــام  عن  املــروي  التايل  اخلــب  ومنها 
اإّن  ال�شالم«:  »عليه  الوؤمنني  لأم��ري  ق��ال  �شاباً  )اإن  ال�شالم: 
هوؤلء النفر خرجوا باأبي معهم ف ال�شفر، فرجعوا ومل يرجع 
اأبي، ف�شاألتهم عنه فقالوا: مات. ف�شاألتهم عن ماله فقالوا: 
اإىل �شريح فا�شتحلفهم وقد علمُت  ما ترك م��اًل، فقدمتهم 
اأن اأب���ي خ��رج وم��ع��ه م��ال ك��ث��ري، ف��ق��ال اأم���ري ال��وؤم��ن��ني »عليه 
ال�شالم«: واهلل لأحكمن بينهم بُحكٍم ما حَكم به خلٌق قبلي اإل 
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داود النبي »عليه ال�شالم«. يا قنرب، ادُع يل �ُشَرطَة اخلمي�س 
ل بكل رجل منهم رجاًل من ال�شرطة، ثم نظر  فدعاهم، فوكَّ
اأع��ل��م ما  اإين ل  ف��ق��ال: م��اذا تقولون؟ تقولون  اإىل وج��وه��م 
اإذاً جلاهل. ثم قال: فرقوهم  اإين  باأبي هذا الفتى؟  �شنعتم 
وغطوا روؤو�شهم. قال: ففرق بينهم واأقيم كل رجل منهم اإىل 
اأ�شطوانة من اأ�شاطني ال�شجد وروؤو�شهم مغطاة بثيابهم. ثم 
دعا بعبيد اهلل بن اأبي رافع كاتبه فقال: هات �شحيفة ودواة، 
الق�شاء،  مل�س  ف  ال�����ش��الم«  »عليه  ال��وؤم��ن��ني  اأم��ري  وجل�س 
وجل�س النا�س اإليه، فقال لهم: اإذا اأنا كرّبت فكرّبوا. ثم قال 
ب��ني يديه  ب��واح��د منهم فاأجل�شه  ث��م دع��ا  اخ��رج��وا.  للنا�س: 
وك�شف عن وجهه. ثم قال لعبيد اهلل: اكتب اإقراره وما يقول، 
ثم اأقبل عليه بال�شوؤال فقال له اأمريالوؤمنني »عليه ال�شالم«: 
ف اأي يوم خرجتم من منازلكم واأبو هذا الفتى معكم؟ فقال 
الرجل: ف يوم كذا وكذا. فقال: وف اأي �شهر؟ فقال: ف �شهر 
كذا وكذا، قال: ف اأي �شنة؟ فقال: ف �شنة كذا وكذا. فقال: 
واإىل اأين بلغتم ف �شفركم حتى مات اأبو هذا الفتى؟ قال: اإىل 
مو�شع ك��ذا وك��ذا. ق��ال: وف منزل َم��ن م��ات؟ ق��ال: ف منزل 
فالن ابن فالن. قال: وما كان مر�شه؟ قال: كذا وكذا. قال: 
وكم يوماً مر�س؟ ق��ال: كذا وك��ذا. ق��ال: ففي اأي يوم مات؟ 
ومن غ�شله؟ ومن كفنه؟ وبا كفنتموه؟ ومن �شلى عليه؟ 
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وَم��ن ن��زل ق��ربه؟ فلما �شاأله عن جميع ما يريد، ك��رّب اأمري 
اأولئك  فارتاب  النا�س جميعاً،  وكرّب  ال�شالم«  »عليه  الوؤمنني 
الباقون، ومل ي�شّكوا اأن �شاحبهم قد اأقر عليهم وعلى نف�شه، 
اإىل ال�شجن. ثم دعا باآخر  اأن ُيغّطى راأ�ُشه وُينطلق به  فاأمر 
فاأجل�شه بني يديه وك�شف عن وجهه وقال: كال، زعمتم اأين ل 
اأعلم ما �شنعتم؟ فقال: يا اأمري الوؤمنني ما اأنا اإل واحد من 
القوم، ولقد كنت كارهاً لقتله، فاأقر. ثم دعا بواحد بعُد، كلُّهم 
يقر بالقتل واأخذ الال. ثم رد الذي كان اأمر به اإىل ال�شجن 
داود »عليه  ذك��ر حكم  وال��دم. ثم  ال��ال  فاألزمهم  اأي�شاً.  فاأقر 

ال�شالم« بثل ذلك(.
وحا�شمة: دقيقة  • حما�شبة 

ل�شرطة  الداخلي  الدور  تبنّي  التي  امل�شاهد  من  واحدة  هذه 
اخلمي�ض. وبذلك ـ كما تذكر امل�شادر التاريخية ـ اأنه مت تنظيم 
جهاز ال�شرطة من قبل الإمام »عليه ال�شالم«، وتبلورت وظيفة 
»�شاحب ال�شرطة« يف خالفته ثم تطورت تدريجيًا فيما بعده، 

واحتفظت بعنوان »ال�شرطة«. 
املحا�شبة  هي  الن�شو�ض  به  تطالعنا  الــذي  الآخــر  امل�شهد 
هو  كان  لو  فيما  امل�شوؤولية  بهذه  يقوم  ملن  واحلا�شمة  الدقيقة 
اأنــه: )بعث علي عليه  ففي اخلب  املجتمع،  م�شدر اخللل يف 
ال�شالم اإىل لبيد بن عطارد التميمي ليجاء به، فمر بجل�س 
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نعيم  فقام  دج��اج��ة،  ب��ن  نعيم  وفيه  اأ���ش��د،  بني  ِم��ن مال�س 
ال�شالم«  »عليه  علياً  الوؤمنني  اأم��ري  ف��اأت��وا  ال��رج��ل،  فخّل�س 
فقالوا: اأخذنا الرجل فمررنا به على نعيم بن دجاجة فخّل�شه، 
وكان نعيم من �ُشرطة اخلمي�س، فقال: عليَّ بنعيم، فاأمر به 
وا به قال: يا اأمري الوؤمنني  حاً، فلما ولُّ اأن ي�شرب �شرباً مربِّ
اإن القام معك لذل واإن فراقك لكفر، قال: اإنه لكذلك؟ قال: 

نعم، قال خّلوا �شبيله(. 
ال�شالم«  »عليه  الإمـــام  يدفعه  الــذي  الثمن  هنا  ونالحظ 
التمرد  حــّد  اإىل  ي�شل  قد  والــذي  املخالف،  لهذا  مبحا�شبته 
واللحوق بالأعداء كما ح�شل يف مواقع اأخرى، وقد يجر الأمر 
اإىل مترد ع�شرية ذلك الرجل.. ولكن الإمام ل يتهاون يف ذلك 
اأن يكون هو  به  لو ف�شد َمن ُيفرت�ض  اأّنه  امل�شاألة تكمن يف  لأن 
ميكن  فكيف  عليهما،  واملحافظ  والطماأنينة  الأمــن  م�شدر 
حتقيق الأمن يف املجتمع؟ وكقول امل�شيح »عليه ال�شالم«: )لو 

ف�شد اللح فبماذا مُيلَّح؟(.
ال�شرقة: ال�شورة  • ظالل 

ُتلقي بظاللها على الو�شع  التاريخية امل�شرقة  هذه ال�شورة 
القائم يف اأجهزة ال�شرطة وقوى الأمن والع�شكريني عمومًا يف 
قبل  من  املن�شب  ا�شتغالل  يتم  حني  الزمان،  هذا  يف  بالدنا 
خالل  من  اأو  عليهم،  لال�شتقواء  اأو  النا�ض،  لبتزاز  بع�شهم 
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اأو  املمنوعات،  لتمرير  بالرت�شاء  اأو  املجرمني،  بع�ض  تخلي�ض 
بالتحّر�ض بالن�شاء وغري ذلك من ال�شور املوؤ�شفة، وكلها توؤكد 
اجلهاز  هذا  يف  القائم  النظام  كل  يف  النظر  اإعــادة  �شرورة 

احل�شا�ض وذلك من خالل النقاط التالية:
توعيًة  وال�شباط  الأفــراد  ل�شلوكيات  ال�شاملة  املراجعة   .1

ومراقبًة وحما�شبة.
لهذا  املنت�شبني  بــني  الع�شكري  بالن�شباط  الهتمام   .2

ال�شلك، وهو ما ي�شهد حاليًا انفالتًا وا�شحًا لكل مراقب.
لكل  ردعًا  املخالفني،  الع�شكريني  على  العقوبات  تغليظ   .3
من ت�شّول له نف�شه منهم با�شتغالل هذا املوقع الوظيفي لإ�شباع 

رغباته الدنيئة.
4. عدم اإف�شاح املجال للو�شاطات يف تغيري جمرى القانون. 
ولعل من اأ�شواأ ما ابتلي به هذا اجلهاز هو ال�شتجابة ل�شغوطات 
�شمن  للتدخل  ي�شارعون  ممن  الأمــة  ونــواب  امل�شوؤولني  بع�ض 
التهمة  حتويل  اأو  القانون،  لتجاوز  معينة  م�شلحية  ح�شابات 
من مرتكبها اإىل �شخ�ض اآخر، اأو التالعب يف املحا�شر ب�شورة 
ُيلغي الق�شية من اأ�شلها، وغري ذلك من الأمور غري اخلافية، 
غّيهم،  يف  لال�شتمرار  املخالفني  الع�شكريني  يجّرئ  ذلك  وكل 

فَمن اأمن العقوبة اأ�شاء الأدب. 
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لل�شرطة: القيقية  • ال�شورة 
اإّن دور الع�شكريني يف املجتمعات التي حتفظ حقوق الإن�شان 
خدمة  على  ال�شاهر  الأمــن،  على  املحافظ  دور  هو  وتراعيها 
وال�شيارة  البدلة  تدفعه  الــذي  الع�شكري  �شورة  ل  ال�شعب، 
الع�شكرية وال�شالح الذي يحمله نحو ال�شتكبار على املواطنني 
والوافدين، اأو تزرع يف نف�شه حالة من ال�شعور بالفوقية ليزرع 
الرعب يف قلوب النا�ض دون اأن يكونوا قد ارتكبوا خمالفًة ما، 

اأو اأن يوّظفها لإهانة النا�ض وتفريغ عقده ال�شخ�شية.
اإّن ال�شورة املطلوب حتقيقها هي �شورة الع�شكري الذي اإذا 
راآه املواطن اأو الوافد �شعر تلقائيًا بالراحة والطماأنينة والأمن.
ال�شالم« يف كتابه ملالك  املوؤمنني علي »عليه  اأمري  ولذا قال 
الأ�شرت ملا وله م�شر: )َفَولِّ ِمن ُجنودك اأَن�َشَحُهم ف َنف�ِشك 
ن  لَُهممْ ِحلماً ِمَّ هلل َوِلَر�شوِله ولإَماِمك، َواأَنَقاُهم َجيباً، َواأَف�شَ
عفاء،  يُح اإىِل الُعذر، َوَيراأَف ِبال�شّ ُيبِطيء َعن الَغ�شب، َوَي�شَرِ
بِه  َيقُعُد  َول  الُعنُف،  ُي��ِث��رُيُه  لَ  ��ن  َوِمَّ الأق��ِوي��اء،  َعلَى  َوَينُبو 

عُف(. ال�شَّ
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) 8 (
علي n واحلق

ميّثل احلقُّ بالن�شبة اإىل الإمام علّي »عليه ال�شالم« هدفًا من 
اأ�شمى الأهداف التي �شعى لتحقيقها ما اأمكنه ذلك، فكان �شديدًا 
يف ذلك، ل يداهن، ول يتنازل، لأن م�شاألة احلق عنده هي م�شاألة 

احلياة، فاإذا �شلبت احلق من اأحد فكاأمنا حياته ت�شلب.
اأوج  يف  ال�شالم«  »عليه  علي  ــام  الإم عليه  ترعرع  ما  وهــذا 
�شراع احلق مع الباطل وقهر امل�شتكبين للم�شتع�شفني يف مكة 
اهلل  »�شلى  النبي  يتنازل  اأن  امل�شركني  اأمنية  فكانت  املكرمة، 
قال  اإليه، كما  يدعو  كان  ب�شيط مما  �شئ  ولو عن  واآلــه«  عليه 
ِهُنوَن} »القلم:9«، اإل اأن ر�شول  ِهُن َفُيدمْ وا َلومْ ُتدمْ »تعاىل«: {َودُّ
النا�ض  وقاوم ومل ميالئهم حتى دخل  يتنازل،  اهلل �شمد، ومل 
ال�شالم« موقع  اأفواجًا.. وهكذا عرف علي »عليه  يف دين اهلل 
َماَواِت  َنا ال�شَّ احلق يف احلياة وقد قال اهلل »تعاىل«: {َوَما َخلَقمْ
} »احلــجــر:58«.. وهــذا ما  ��قِّ َ ِب��المْ اإِلَّ  َنُهَما  َبيمْ َوَم��ا  �����سَ  َوالأَرمْ
�شّخ�شه النبي الأكرم يف ربيبه علي فقال فيه: )علّي مع الّق 

والّق مع علّي، يدور معه حيثما دار(.
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للحق: • الهداية 
اأمري املوؤمنني علي »عليه ال�شالم« يف بيان هذه  وقد حتدث 
الل�شيقة بينه وبني احلق، فقال: )بنا)1( اهتديتم ف  العالقة 
ال�����ش��رار)2(..  عن  انفجرمت  وبنا  العلياء،  وت�شّنمتم  الظلماء، 
تلتقون  ّلة)3( حيث  الَ�شَ ج��واد  �َشنَن الق ف  لكم على  اأقمت 
ام��رئ  راأي  دل��ي��ل، وحتتفرون ول مت��ي��ه��ون)4(.. غ���رب)5(  ول 
ال��ي��وم تواقفنا  اأري��ت��ه..  تخلف عني، م��ا �شككت ف ال��ق م��ذ 
ال�شالم«  »عليه  كان علي  �شبيل الق والباطل(. وهكذا  على 
اأراد  من  لينقذ  والباطل  احلق  بني  الطريق  مفرق  على  دائمًا 
النجاة، وليعيد اأي�شًا احلق اإىل �شاحبه متى ما اأُخذ منه بالقوة 
وال�شتكبار وهو القائل: )الّذليل عندي عزيز حّتى اآخذ القَّ 
له، والقوّي عندي �شعيف حّتى اآخذ القَّ منه(. وقال »عليه 

ال�شالم«: )فالأنقنّب الباطل حتى َيخرَج القُّ من جنبه(.
فاأخطاأه: الق  • طلب 

وقال »عليه ال�شالم«: )ل تقاتلوا اخلوارج بعدي، فلي�س من 
1. اأي مبحمد واآله.

2. كنتم يف الظلمات ف�شرمت اإىل �شياء �شاطع.
طريق  بينها  من  وللحق  ال�شالل،  بطرق  املليئة  كالأر�ض  فاحلياة   .3

واحد، وقف عليه علي »عليه ال�شالم«.
4. اأي ل جتدون ماًء.

5. اأي غاب.
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طلب الق فاأخطاأه كمن طلب الباطل فاأ�شابه(، فهو يطالب 
فلي�ض  الختالف،  عند  الأفعال  وردود  املواقف  يف  ر  بالتب�شّ
املقّومات  اإحدى  الدوافع متّثل  بل  اأحد،  كل  مع  واحدًا  املوقف 

التي حتدد طبيعة املوقف ورد الفعل.
خالفاتنا  ن�شخ�شن  اأننا  هي  كثرية  اأحيانًا  امل�شكلة  ولكن 

العامة ذات البعد الديني اأو املذهبي اأو ال�شيا�شي واأمثالها.
املواقف  اتــخــاذ  اإىل  �شتجّرنا  اخلــالفــات  هــذه  و�شخ�شنة 
اخلاطئة وردات الفعل العنيفة، لأن الإن�شان بطبعه يحب ذاته 
»تعاىل«: {ف���اإَِذا  اهلل  قال  وقد  اآخــر،  �شئ  اأي  يحب  اأكــرث مما 
اِحَبِتِه  ِه َواأَِبيِه، َو�شَ ُء ِمنمْ اأَِخيِه، َواأُمِّ َرمْ َم َيِفرُّ المْ ُة، َيومْ اخَّ َجاَءِت ال�شَّ

ِنيِه} »عب�ض:37-33«. َمِئٍذ �َشاأمٌْن ُيغمْ ُهممْ َيومْ نمْ ِرٍئ مِّ َوَبِنيِه، ِلُكلِّ اممْ
تاأتي  فنف�شه  الإن�شان..  مل�شاعر  ال�شورة احلقيقية  هذه هي 
الإن�شان خالفاته يف  اإذا �شخ�شن  يف املرتبة الأوىل، وبالتايل 
الق�شايا العامة فاإنه �شيتطرف يف مواقفه، ويحيد عن احلق، 
اأنه  يثبت  اأن  يريد  اأو  وكبيائه،  لنف�شه  ينتقم  اأن  يريد  لأنــه 

الأقوى اأو الأف�شل.
متعددة: • �شور 

وهذا الأمر نالحظه يف العالقات الجتماعية، ففي الأ�شرة 
قد يكون اختالف الأطباع من عوامل اخلالف بني الزوجني، 
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اأو قد يكون ذلك للطريقة اخلاطئة يف اإدارة الأ�شرة، وعلى كل 
ولكنه  ب�شخ�شه،  الآخر  للطرف  موجهة  لي�شت  فامل�شاألة  حال 
كرامة  م�شاألة  واأنها  ب�شخ�شه،  اإليه  موجهة  اعتبها  ما  متى 
جمروحة وعزة مفقودة فاإنها �شتتحول اإىل �شاحة نزاع عنيف 

قد يدمر هذه الأ�شرة.
ال�شيا�شية: اخلالفات  • ف 

التكتل  دائرة  ال�شيا�شية يف  احلال يف اخلالفات  هو  وهكذا 
طرف  كل  في�شكل  الن�شقاقات،  تبز  حني  الواحد  ال�شيا�شي 
اإىل  وما  املبادئ  اإىل  العودة  �شعار  تكتاًل �شغريًا مبفرده حتت 
ذلك، بينما قد يكون الدافع يف حقيقته هو الذات. وكذلك هو 
موقفًا  الطرف  هذا  يتخذ  حني  ال�شيا�شي  احلــراك  يف  احلال 
قد يكون خاطئًا، ولكنه اتخذه عن ح�شن نية وهو يطلب احلق 
فاأخطاأه، ولكننا نتعامل معه كما نتعامل مع من يطلب الباطل 
احلق،  مع  نف�شي  اأعتب  لأين  للباطل..  ويعمل  الباطل  ويريد 
فكيف له اأن ياأخذ موقفًا مغايرًا ملا اخرتته اأنا.. ولي�شت امل�شاألة 

يف حقيقتها: مِلَ ياأخذ موقفًا مغايرًا للحق!
والفقهية  واملذهبية  الدينية  اخلالفات  فق�ض  ذلــك  وعلى 
الآخرين  خاللها  من  ويعادي  الإن�شان  لها  يتع�شب  قد  التي 
حتى اأولئك الذين طلبوا احلق فاأخطوؤوه، حيث تكون نواياهم 
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اأن  اإل  احلــق..  اإىل  يهتدوا  مل  اأنهم  م�شكلتهم  ولكن  �شليمة، 
امل�شاألة تبقى غالبًا: كيف لهم اأن يختاروا غري ما اخرتت اأنا!! 

كيف لهم اأن يخالفونني اأنا!!
النف�س: • مراجعة 

ولكل واحٍد منا اأن يراجع نف�شه يف منطلقات مواقفه وردود 
اإىل  دعوة  لي�شت  اإنها  معه..  يختلف  الذي  الآخر  جتاه  اأفعاله 
الت�شاهل يف اأمر التم�شك باحلق، ولكنها دعوة لتجريد املواقف 
بها  يحيد  والباطل  احلق  م�شاألة  �شخ�شنة  لأن  الذاتيات،  عن 

عن احلق. 
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فزُت ورّب الكعبة

عندما هوى �شيف الغدر على راأ�ض اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
من  رم�شان  �شهر  من  ع�شر  التا�شع  يف  ال�شالم«  »عليه  طالب 
ورب  فزُت  اأ�شيب:  نادى يف حمرابه حيث  للهجرة،   40 العام 
الكعبة... هذا النداء مّثل خال�شة حياة علي وعنوانها الأبرز... 
الفوز. وعندما حتدث القراآن الكرمي عن الفوز احلقيقي عّب 
عنه بـ »الفوز العظيمـ  املبنيـ  الكبري« وربط ذلك بعدة عناوين: 
ُم  َيومْ 1ـ ال�شدق يف الإميان واملوقف والكلمة:{َقاَل اهلُل َهَذا 
َهاُر  ِتَها الأَنمْ ِري ِمن حَتمْ ُقُهممْ َلُهممْ َجنَّاٌت جَتمْ دمْ اِدِقنَي �شِ َينَفُع ال�شَّ
ُز  َفومْ المْ َذِلَك  ُه  َعنمْ وامْ  َوَر�شُ ُهممْ  َعنمْ اهلُل  َي  رَّ�شِ اأََب��ًدا  ِفيَها  َخاِلِديَن 

َعِظيُم} »املائدة :119«. المْ
ى ِمَن  َرَ 2ـ اجلهاد يف �شبيل اهلل بالنف�ض واملال: {اإِنَّ اهلَل ا�شمْ
نََّة ُيَقاِتُلوَن ِف �َشِبيِل  َ َواَلُهم ِباأَنَّ َلُهُم اجلمْ ممْ ُوؤمِْمِننَي اأَنُف�َشُهممْ َواأَ المْ
َوالإِِنيِل  َراِة  التَّومْ ِف  ا  َحقًّ ِه  َعلَيمْ ًدا  َوعمْ َتُلوَن  َوُيقمْ ُتُلوَن  َفَيقمْ اهلِل 
ِعُكُم الَِّذي  �ِشُروامْ ِبَبيمْ َتبمْ ِدِه ِمَن اهلِل َفا�شمْ َفى ِبَعهمْ اآِن َوَمنمْ اأَومْ ُقرمْ َوالمْ

َعِظيُم} »التوبة:111«. ُز المْ َفومْ ُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو المْ َباَيعمْ
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اهلَل  ُي��ِط��ِع  َوَم���ن  اهلِل  ُح���ُدوُد  {ِتلمَْك  ور�شوله:  اهلل  طاعة  3ـ 
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِتَها الأَنمْ ِري ِمن حَتمْ ِخلمُْه َجنَّاٍت جَتمْ َوَر�ُشوَلُه ُيدمْ

َعِظيُم} »الن�شاء: 13«. ُز المْ َفومْ َوَذِلَك المْ
ِف  َرى  ُب�شمْ المْ َلُهُم  َيتَُّقوَن،  َوَكاُنوامْ  اآَمُنوامْ  التقوى: {الَِّذيَن  4ـ 
ُز  َفومْ ِديَل ِلَكِلَماِت اهلِل َذِلَك ُهَو المْ َيا َوِف الآِخَرِة َل َتبمْ نمْ َياِة الدُّ َ المْ

َعِظيُم} »يون�ض:64-63«. المْ
واإذا متّثلنا �شرية اأمري املوؤمنني علي »عليه ال�شالم«، وجدناه 
ال�شابقة، فهو  العناوين  امل�شداق الأكب والنموذج الأمثل لكل 
قط،  ل�شنم  ي�شجد  ومل  اهلل  اإل  كلها  حياته  يعبد يف  الذي مل 
كل  قبل  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  حممد  بنبوة  ت�شديقه  واأعلن 
النا�ض، و�شّجل ذلك بقوله: )قد علمتم اأين اأّولكم اأمياناً باهلل 

ور�شوله(.
�شاحات  له  بنف�شه حتى �شهدت  �شبيل اهلل  املجاهد يف  وهو 
م�شرب  و�شار  بعد،  ومن  قبل  من  لأحــد  ت�شهد  مل  مبا  الوغى 
البطولة وال�شجاعة، وقال يف �شاأنه ر�شول اهلل »�شلى  املثل يف 
اهلل عليه واآله«: )... فعلي اأ�شجع النا�س قلباً(، وقال: )علي 

اأ�شجع العرب(.
وهو املجاهد يف �شبيل اهلل مباله حتى اآثر الكل على نف�شه، 
تلك احلقيقة فيه، قال  الإن�شان متدح  �شورة  اآيات من  ونزلت 
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َوَيِتيًما  ِكيًنا  ِم�شمْ ��ِه  ُح��بِّ َع��لَ��ى  ��َع��اَم  ال��طَّ ِعُموَن  {َوُيطمْ »تعاىل«: 
َول  َج��َزاًء  ِمنُكممْ  ُنِريُد  اهلِل ل  ��ِه  ِل��َوجمْ ِعُمُكممْ  ُنطمْ ��ا  َ اإِنَّ َواأَ���ِش��رًيا، 
ذلك:  عن  تعبريًا  علي  الإمام  وقال  »الإن�شان:9-8«.  �ُشُكوًرا} 
)األ واإن اإمامكم قد اكتفى من ُدنياه بُطمريه)1(، ومن ُطعمه 

بُقر�شيه(.
وهو الذي مل ي�شجل التاريخ له موقف معار�شة اأو احتجاج اأو 
تقّدم على قول النبي واإرادته، فكان يرى نف�شه بني يدي حبيبه 
النبي يف مقام البن مع اأبيه والتلميذ مع اأ�شتاذه، وهو القائل: 
)وقد علمتم مو�شعي من ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
بالقرابة القريبة والنزلة اخل�شي�شة، و�شعني ف حجره واأنا 
اإىل �شدره ويكنفي ف فرا�شه ومي�ّشني ج�شده  ولد ي�شمني 
وي�شّمني ُعرفه، وكان مي�شغ ال�شيء ثم يلقمنيه، وما وجد يل 
كذبة ف قول ول خطلة ف فعل. ولقد قرن اهلل به »�شلى اهلل 
عليه واآله« ِمن لدن اأن كان فطيماً اأعظم ملَك من مالئكته 
ي�شلك به طريق الكارم وحما�شن اأخالق العامل ليله ونهاره، 
��ه، يرفع يل ف كل  اأمِّ اأَث��ر  اأتبعه اتباع الَف�شيل)2(  ولقد كنت 

يوم من اأخالقه علماً وياأمرين بالقتداء به(.
واأما التقوى فهو اإمام املتقني، وقد �شهد له النبي »�شلى اهلل 

1. الطمر: الثوب البايل.
2. الف�شيل: ابن الناقة.
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عليه واآله« بذلك اإذ قال: )يا علي، اإنك �شيد ال�شلمني واإمام 
التقني وقائد الغر الحّجلني)3((.

ومما �شبق وغريه كثري، تتجلى ال�شورة ذات احلقيقة التي 
ل تقبل الت�شكيك، اأن ا�شت�شهاد علي عليه ال�شالم كان اخل�شارة 
له،  العظيم  والفوز  اهلل،  ر�شول  رحيل  بعد  للم�شلمني  العظمى 
والت�شحيات  اخلال�ض  بالعطاء  احلافلة  حياته  مل�شرية  خامتًة 
القرب من اهلل  اإل حالوة  الكبرية، حياة مل يذق فيها حالوًة 

»عز وجل« وطاعة احلبيب حممد »�شلى اهلل عليه واآله«. 

واخليل  احل�شان:  جبني  يف  البيا�ض  من  الغر  املحجلني:  الغر  قائد   .3
ملوا�شع  اإ�شارة  وهو  ورجليه،  يديه  اآخر  البيا�ض يف  كان  املحجل هو من 

النور يف املوؤمنني وهي اأماكن الو�شوء.
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