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مقدمة:
، و�صارت اأناملي نحو نوره االأقد�س، وارحتل الب�صر  مددت يدي اأتلم�س �صوء علّي

.. اإىل رقراق الكلمات فما وجدت منها �صيئًا يدل على علّي
وعدت احت�ص�س احلروف مرارًا فوقع هيامي يف كالم الب�صر..

... �صجدت عند اعتابها وقّبلت منها عينها، وا�صت�صمحتها عذرًا  اإنها كلمات علي
؟ باأن األثم �صطورها، و�صاألتها كيف اأعرف علي

مناديًا  و�صمعت  جوفها  الآلئ  عن  النقاب  وك�صفت  ثغرها  من  االإبت�صامة  فاأ�صرقت 
يقول:

. اإعرف علي من كلمات النبي
: قال ر�صول اهلل

 »علي باب علمي ومبن الأمتي ما اأر�سلت به من بعدي«
وعّدت للكلمات... لكلمات النور حتّدث عن النور

عّدت اإىل في�س الوجود حيث ال حدود
حيث وعدتني كلمات علي اأن اأجد فيها الأ�صئلتي ردود

فهي كرمية مثله، ووا�صحة مثله 
تبكيه يف  �صع علمه، وخا�صعة ك�صالته، وجاثية  ووا�صعة  لكنها عميقة عمق �صربه، 

ة الدهر. حمرابه، ففي حمراب علي دمعة الكون، وح�صرة الزمن، وغ�صّ
ونحن نعي�س يف هذه الدنيا، نقف مت�صولن عند اأعتاب العظمة االإلهية، نبتغي جناة 
من الغرق يف جلج بحرها، فرناه �صبحانه ميّد اإلينا من حيث – من حيث مل نحت�صب 
النجاة ون�صبح كالفلك جنري على هدى وم�صباحنا رّباين اإلهي يوقد من �صجرة  – يد 

مباركة.

حممد باقر عودة 

.  طالب يف احلوزة العلمية - معهد الر�صول االأكرم

علي نربا�س حياة
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ان  من  واخل��وف  العمر،  اأوج��ه  وتقّلب  الدهر  تالطم  بن  رحلتنا  م�صتهل  يف  ونحن 
يبتلعنا احلوت، واالأمل بو�صال مع �صاطئ قد�س االقدا�س.

ياأتينا النداء... من ال�صماء... لريتفع ال�صقاء.... ويغنى الفقراء....
بكاأ�س  االأو�صياء  �صيد  وال�صاقي  امل��اء...  عذب  نفو�صنا  وترت�صف  اجلهالء...  ويعلم 
.. واحل�صن فيها تاج االأمراء..  ... فنجد رائحة اجلنة زهراء خامت االأنبياء

و�صبيلنا غليها زبيح كربالء...
اأولي�صوا ال�صادقن ؟ بقوله تعاىل:

اِدِقن} �صورة التوبة، االآية: 119. َ َوُكوُنوا َمَع ال�سَّ َها الَِّذيَن اآََمُنوا اتَُّقوا اهللَّ {َيا اأَيُّ
واالأمري اأمري، �صاحب الغرة الغّراء.. و�صيد النجباء.. و�صلطان االآالء...

ومن �صالته خ�صوعنا،  �صريعتنا  عدله  ومن  �صدقنا،  لفظه  ومن  باأ�صنا  �صيفه  فمن 
ومن نهجه وعلى نهجه �صرينا..

وهذا ال�صريف الر�صي يورد يف تعبريه يف مقدمة نهج البالغة »فيه حاجة العامل 
والعدل  التوحيد  يف  الكالم  من  اأثنائه  يف  ومي�سي  والزاهد،  البليغ  وبغية  واملتعلم، 
وتنزيه اهلل �سبحانه وتعاىل عن �سبه اخللق ما هو بالل كل غلة، وجالء كل �سبهة«. 

و الأن ال اأحد يعرفه اإاّل اهلل ونبيه �صلى اهلل عليه واآله.
»يا علي ما عرفك اإال اهلل تعاىل واأنا، وما عرف اهلل اإال اأنا واأنت، وما عرفني اإال 
اهلل واأنت« االأنوار الالمعة يف �صرح الزيارة اجلامعة �صرح اآل الغطاء والأنه نف�س الر�صول 
َجيياَءَك ِمَن  َما  َبْعِد  ِمْن  ِفيِه  َك  �صلى اهلل عليه واآله بن�س القراآن الكري {َفَمْن َحاجَّ
ْنُف�َسَنا َواأَْنُف�َسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل  ْبَناَءُكْم َوِن�َساَءَنا َوِن�َساَءُكْم َواأَ اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع اأَْبَناَءَنا َواأَ

ِ َعلَى اْلَكاِذِبَن} �صورة اآل عمران، االآية: 61. َفَنْجَعْل َلْعَنَة اهللَّ
ولهذا جئنا نتعرف على علي من علي ونفت�س عن:

»علي يف كالم علي«
البحث:

عدل علي و�شجاعته.
 : لقوله عينه  اإنه  نقل  مل  اإن  اهلل  ر�صول  كمنهج  العدل  يف  منهجه  كان 
)كفي وكف علي يف العدل �صواء( و)يدي ويد علي بن اأبي طالب يف العدل �صواء( و)اإنه 
اأوفاكم بعهد اهلل تعاىل، واأقومكم باأمر اهلل، واأعدلكم يف الرعية، و اأق�صمكم بال�صوية، 



ملف العدد

54

واأعظمكم عند اهلل مزية(. 
االأغالل  يف  اجر  اأو  م�صهدا،  ال�صعدان  ح�صك  على  اأبيت  الأن  )واهلل،   : ولقوله
م�صفدا اأحب اإيل من األقى اهلل ور�صوله يوم القيامة ظاملا لبع�س العباد، وغا�صبا ل�صئ 
من احلطام... واهلل، لو اأعطيت االأقاليم ال�صبعة مبا حتت اأفالكها على اأن اأع�صى اهلل 

يف منلة اأ�صلبها جلب �صعرية ما فعلته(.
غريه،  تعليم  قبل  نف�صه  بتعليم  فليبداأ  اإماما  للنا�س  نف�صه  ن�صب  )من   : وقوله  
وليكن تاأديبه ب�صريته قبل تاأديبه بل�صانه، ومعلم نف�صه وموؤدبها اأحق باالأجالل من معلم 
: )اإين واهلل، ما اأحثكم على طاعة اإال واأ�صبقكم اإليها، وال  النا�س وموؤدبهم(. وقوله
اأنهاكم عن مع�صية، اإال واأتناهى قبلكم عنها. وقوله يف �صفة خ�صومه: )وقد اأرعدوا 

واأبرقوا، ومع هذين االأمرين الف�صل ول�صنا نرعد حتى نوقع، وال ن�صيل حتى منطر(. 
والدعوى  الفعل،  القول  ليطابق  عدله  من  من��اذج  اإىل  ننظر  حتى  معي  فهلم 

العمل)1(.
 قال ابن اأبي احلديد: )عن ابن عبا�س اأن عليا خطب يف اليوم الثاين من 
بيعته باملدينة فقال: )اأال اإن كل قطيعة اأقطعها عثمان، وكل مال اأعطاه من مال اهلل فهو 
مردود يف بيت املال، فاإن احلق القدي ال يبطله �صئ، ولو وجدته قد تزوج به الن�صاء، 
وفرق يف البلدان لرددته اإىل حاله، فاأن يف العدل �صعة، ومن �صاق عليه احلق فاجلور 

عليه اأ�صيق()2(. 

ال�شجاعة من علي
»فاإين مل اأفر من الزحف قط ومل يبارزين اأحد اال �سقيت االأر�ص من دمه«

ويف خطبته ال�صهرية يف نهج البالغة: 
»اأما والذي فلق احلبة، وبراأ الن�سمة، لوال ح�سور احلا�سر، وقيام احلجة بوجود 
اأن ال يقاروا على كظة ظامل، وال �سغب مظلوم،  النا�سر، وما اأخذ اهلل على العلماء 
الألقيت حبلها على غاربها، ول�سقيت اآخرها بكاأ�ص اأولها، والألفيتم دنياكم هذه اأزهد 

عندي من عفطة عنز«.

1( م�صباح البالغة - م�صتدرك نهج البالغة - ج 3 �س 18.
2( �صرح نهج البالغة – ابن اأبي حديد.

3( م�صباح البالغة - م�صتدرك نهج البالغة - ج 3 �س 18.
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ويف ال�صرح يذهب ابن اأبي حديد اإىل قوله: فلق احلبة، من قوله تعاىل: {فالق احلب 
احلا�سر«،  ح�سور  »لوال  قوله:  خا�صة.  الب�صر  من  روح  ذي  كل  والن�صمة:  والنوى}، 
ميكن اأن يريد به لوال ح�صور البيعة - فاإنها بعد عقدها تتعن املحاماة عنها - وميكن 
والكظة  احل��رب.  على  بهم  ي�صتعن  الذين  اجلي�س  من  ح�صره  من  باحلا�صر  يريد  اأن 
بك�صر الكاف: ما يعرتي االن�صان من الثقل والكرب عند االمتالء من الطعام. وال�صغب: 
اجلوع. وقولهم: قد األقى فالن حبل فالن على غاربه، اأي تركه همال ي�صرح حيث ي�صاء 
من غري وازع وال مانع، والفقهاء يذكرون هذه اللفظة يف كنايات الطالق. وعفطة عنز: 
ما تنرثه من اأنفها عفطت تعفط بالك�صر، واأكرث ما ي�صتعمل ذلك يف النعجة، فاأما العنز 
فامل�صتعمل االأ�صهر فيها » النفطة » بالنون، ويقولون: ما له عافط وال نافط، اأي نعجة وال 
عنز. فاإن قيل: اأيجوز اأن يقال العفطة هاهنا احلبقة ؟ فاإن ذلك يقال يف العنز خا�صة، 
عفطت تعفط. قيل: ذلك جائز، اإال اأن االأح�صن واالأليق بكالم اأمري املوؤمنن التف�صري 
االأول، فاإن جاللته و�صوؤدده تقت�صي اأن يكون ذاك اأراد ال الثاين. فاإن �صح اأنه ال يقال 
: لوال وجود  يف العط�صة عفطة اإال للنعجة. قلنا: اإنه ا�صتعمله يف العنز جمازا. يقول
من ين�صرين - ال كما كانت احلال عليها اأوال بعد وفاة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، 
فاإين مل اأكن حينئذ واجدا للنا�صر مع كوين مكلفا اأال اأمكن الظامل من ظلمه - لرتكت 
اخلالفة، ولرف�صتها االآن كما رف�صتها قبل، ولوجدمت هذه الدنيا عندي اأهون من عط�صة 

عنز، وهذا اإ�صارة اإىل ما يقوله اأ�صحابنا من وجوب النهى عن املنكر عند التمكن. 
�صرح ابن اأبي حديد ج1 �س 203

اأين تريدون غري علي..
: )واإن معي لب�صريتي، ما لب�صت على نف�صي، وال لب�س علي(. وقال

الهداية،  الأن كل �صال عن  تق�صيم جيد  لب�صت(  اأبي احلديد، قوله: )ما  ابن   قال 
فاإما اأن ي�صل من تلقاء نف�صه، اأو باإ�صالل غريه له. وقال: )قال اأبو خمنف: وقام رجل 
، فقال: يا اأمري املوؤمنن! اأي فتنة اأعظم من هذه )يعني حرب اجلمل(؟ اإن  اإىل علي
: ويحك، اأتكون فتنة اأنا اأمريها  البدرية ليم�صي بع�صها اإىل بع�س بال�صيف! فقال علي
وقائدها؟ والذي بعث حممدا باحلق وكرم وجهه، ما كذبت وال كذبت، وال �صللت وال �صل 
بي، وال زللت وال زل بي، واإين لعلى بينه من ربي بينها اهلل لر�صوله، وبينها ر�صوله يل، 

و�صاأدعى يوم القيامة و ال ذنب يل...
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: )واهلل، ما كتمت و�صمة )اأي كلمة(، وال كذبت كذبة، ولقد نبئت بهذا وهذا  وقال
اليوم )اأي يوم بيعته(.

: )واإين لعلى بينة من ربي، ومنهاج من نبيي، واإين لعلى الطريق الوا�صح  وقال
األقطه لقطا، انظروا اأهل بيت نبيكم، فالزموا �صمتهم، واتبعوا اأثرهم، فلن يخرجوكم 
من هدى، ولن يعيدوكم يف ردي، فاإن لبدوا فالبدوا، واإن نه�صوا فانه�صوا، وال ت�صبقوهم 

فت�صلوا، وال تتاأخروا عنهم فتهلكوا(.
اأقول: اللقط: اأخذ ال�صئ من االأر�س، واإمنا �صمى اتباعه ملنهاج احلق لقطا الأن احلق 
 - وال�صمت  الباطل،  �صروب  بن  يلتقط احلق من  فهو  األوان خمتلفة،  والباطل  واحد، 

بالفتح -: الطريق، ولبد: اأقام. 
: )وقد علمتم مو�صعي من ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم بالقرابة  وقال
القريبة، و املنزلة اخل�صي�صة، و�صعني يف حجره واأنا وليد، ي�صمني اإىل �صدره، ويكنفني 
يف فرا�صه، ومي�صني ج�صده، وي�صمني عرفه، وكان مي�صغ ال�صئ ثم يلقمنيه، وما وجد يل 

كذبة يف قول، وال خطلة يف فعل(.
قال ابن اأبي احلديد: )روى الف�صل بن عبا�س، قال: �صاألت اأبي عن ولد ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم الذكور اأيهم كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم له اأ�صد 
، فقلت له: �صاألتك عن بنيه، فقال: اإنه كان اأحب عليه  حبا ؟ فقال: علي بن اأبي طالب
من بنيه جميعا و اأراأف، ما راأيناه زايله يوما من الدهر منذ كان طفال... وما راأينا اأبا 
اأبر بابن منه لعلي، وال ابنا اأطوع الأب من علي له. اأقول: واإن من كان هذا �صاأنه ال يكون 
اإال من ع�صمه اهلل من الزلل، واآمنه من الفنت، وطهره من الدن�س، واأذهب عنه الرج�س، 

وطهره تطهريا()4(. 
قال العالمة املجل�صي رحمه اهلل: عن بريدة االأ�صلمي - يف حديثه - اأنه قال النبي 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم: )قال يل جربئيل: يا حممد ! اإن حفظة علي بن اأبي طالب 

تفتخر على املالئكة اأنها مل تكتب على علي خطيئة منذ �صحبته()5(.

4( بحار االأنوار ج 38.

5( �صرح نهج البالغة – ابن اأبي حديد.
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يذكر ف�شله ويعظ النا�س
الكلمات،  ومت��ام  العدات،  واإمت��ام  الر�صاالت،  تبليغ  علمت  لقد  »ت��اهلل   : ويقول
وعندنا - اأهل البيت - اأبواب احلكم و�صياء االأمر«. اأي: علمه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
واآله طرق تبليغ املعارف واالأحكام التي جاء بها النبيون، ال �صيما نبينا الكري �صلى اهلل 
عليه واآله، فاإن من كان اأ�صا�صا للدين ووعاء للعلوم، ال بد واأن يعرف كيفية حفظ الدين 
وتبليغه. وطريق ن�صر العلم وتعليمه، فاإن ذلك يختلف باختالف االأزمنة واالأمكنة واالأمم 
وعلمه  اأو �صمت.  قول،  اأو  ترك،  اأو  فعل  عليه يف  يعرت�س  اأن  الأحد  فلي�س  واالأ�صخا�س، 
ر�صول اهلل حقائق العدات التي كانت بن اهلل عز وجل و�صفرائه الكرام اإىل العباد، 
وكيفية اإجنازها واإمتامها، اأو علمه ر�صول اهلل - �س - العدات التي وعدها للنا�س وكيفية 
اإجنازها من بعده، لكونه و�صيه ومنجز وعده، كما يف االأحاديث عند الفريقن. وعلمه 
ربك  كلمة  »وتت  ور�صله ومتامها  تعاىل  كانت بن اهلل  التي  الكلمات  ر�صول اهلل 
اأ�صياء غري الكتب ال�صماوية وال�صحف  �سدقا وعدال ال مبدل لكلماته«)34(. ولعلها 
االإلهية. قال: وعندنا اأهل البيت اأبواب احلكم و�صياء االأمر، و »احلكم« اإما ب�صم احلاء 
و�صكون الكاف وهو الق�صاء، فالأهل البيت يف اأحكامهم هداية ربانية قد ال حت�صل اإال 
النا�ص  بن  لتحكم  باحلق  الكتاب  اإليك  اأنزلنا  {اإنا  تعاىل:  قال  مثلهم،  للمع�صومن 
مبا اأراك اهلل...})35( اأو املراد مطلق االأحكام، واإما بك�صرها وفتح الكاف، وهو جمع 
احلكمة. و»االأمر« الوالية واخلالفة، اأو االأحكام، اأو مطلق االأمور فاإنهم عاملون بها باإذن 
اهلل. ويوؤكد يف مو�صع اآخر على اأن حقائق الكتاب وال�صنة عند اأهل البيت، واأنهم اأحق 
بها واأوىل من غريهم، فيقول: »اإنا مل نحكم الرجال واإمنا حكمنا القراآن، هذا القراآن 
واإمنا  بد له من ترجمان،  بل�سان، وال  الدفتن، ال ينطق  اإمنييا هو خط م�ستور بن 
ينطق عنه الرجال، وملا دعانا القوم اإىل اأن نحكم بيننا القراآن مل نكن الفريق املتويل 
عن كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل، وقد قال اهلل �سبحانه: »فاإن تنازعتم يف �سئ فردوه اإىل 
اهلل والر�سول«، فرده اإىل اهلل تعاىل اأن نحكم بكتابه، ورده اإىل الر�صول اأن ناأخذ ب�صنته. 
فاإذا حكم بال�صدق يف كتاب اهلل فنحن اأحق النا�س به، واإن حكم ب�صنة ر�صول اهلل فنحن 

اأحق النا�س واأوالهم بها... فاأين يتاه بكم ! ومن اأين اأتيتم !)6()7(.

6( الكتاب: جملة تراثنا -  موؤ�ص�صة اآل البيت اجلزء  5 �س 133.
7( �صرح نهج البالغة – ابن اأبي حديد.
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علمه من علم ال�شماء
�صيد  وهو  املوؤمنن  اأم��ري  االإم��ام  يقول  البيت  اأه��ل  بخ�صو�س  الذكر  اأه��ل  قول 
اأهل  وعندنا  الكلمات  ومتام  العدات  واإمتام  الر�صاالت،  تبليغ  علمت  لقد  تاهلل  العرتة: 
اأنهم الرا�صخون يف العلم دوننا،  اأين الذين زعموا  اأبواب احلكم و�صياء االأمر.  البيت 
بنا  واأخرجهم،  واأدخلنا  وحرمهم،  واأعطانا  وو�صعهم،  اهلل  رفعنا  اأن  علينا  وبغيا  كذبا 
ي�صتعطى الهدى وي�صتجلى العمى، اإن االأئمة من قري�س غر�صوا يف هذا البطن من ها�صم 
ال ت�صلح على �صواهم وال ت�صلح الوالة من غريهم. نحن ال�صعار واالأ�صحاب، واخلزنة 
اأبوابها �صمي �صارقا. ثم  اأتاها من غري  اأبوابها فمن  اإال من  البيوت  توؤتى  واالأب��واب، ال 
اإن نطقوا �صدقوا،  اأهل البيت فيقول: فيهم كرائم القراآن، وهم كنوز الرحمن،  يذكر 
علمهم،  عن  حلمهم  يخربكم  اجلهل،  وموت  العلم  عي�س  هم  ي�صبقوا.  مل  �صمتوا  وغن 
االإ�صالم  و�صمتهم عن حكم منطقهم، ال يخالفون احلق وال يختلفون فيه، هم دعائم 
ووالئج االعت�صام، بهم عاد احلق يف ن�صابه، وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع ل�صانه 
عن منبته عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل �صماع ورواية، فاإن رواة العلم كثري 
ورعاته قليل. عرتته خري العرت واأ�صرته خري االأ�صر و�صجرته خري ال�صجر نبتت يف حرم 
الر�صالة،  النبوة، وحمط  �صجرة  تنال. نحن  وثمرة ال  لها فروع طوال  وب�صقت يف كرم 
الرحمة،  ينتظر  وحمبنا  ناظرنا  احلكم،  وينابيع  العلم،  ومعادن  املالئكة،  وخمتلف 

وعدونا ومبغ�صنا ينتظر ال�صطوة)8(.
 نحن النجباء، واأفرطنا اأفراط االأنبياء، وحزبنا حزب اهلل عز وجل، والفئة الباغية 
توؤفكون  واأنى  تذهبون  فاأين  منا.  فلي�س  عدونا  وبن  بيننا  �صوى  ومن  ال�صيطان،  حزب 
تعمهون  يتاه بكم، بل كيف  فاأين  واملنار من�صوبة  واالآي��ات وا�صحة،  واالأع��الم قائمة  ؟ 
وبينكم عرتة نبيكم وهم اأزمة احلق، واأعالم الدين، واأل�صنة ال�صدق، فاأنزلوهم باأح�صن 

منازل القراآن وردوهم ورود الهيم العطا�س)9(.

8( الكتاب: فا�صاألوا اأهل الذكر املوؤلف: الدكتور حممد التيجاين 109.

9( �صرح نهج البالغة – ابن اأبي حديد.
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�شبب طلبه للحكم
، وقد علمتم اأنه  اللهم اإين اأول من اأناب، و�صمع واأجاب، مل ي�صبقني اإال ر�صول اهلل
ال ينبغي اأن يكون الوايل على الفروج والدماء واملغامن واالحكام واإمامة امل�صلمن البخيل، 
فتكون يف اأموالهم نهمته. وال اجلاهل في�صلهم بجهله، وال اجلايف فيقطعهم بجفائه، وال 
احلائف للدول فيتخذ قوما دون، قوم، وال املرت�صي يف احلكم فيذهب باحلقوق، ويقف 

بها دون املقاطع، وال املعطل لل�صنة، فيهلك االأمة.
اأن احلروب التي كانت منه مل تكن طلبا للملك، وال مناف�صة على  ال�صرح)10(: ذكر 
الدنيا، ولكن لتقام حدود اهلل على وجهها، ويجرى اأمر ال�صريعة والرعية على ما كان 
ومل  واملعرفة،  التوحيد  اإىل  كلهم  امل�صلمن  �صبق  اأنه  ذكر  ثم  النبوة.  اأيام  عليه  يجرى 
ي�صبقه بال�صالة اأحد اإال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله، وهكذا روى جمهور املحدثن، 
وقد تقدم ذكر ذلك. فاإن قلت: اأي: وجه الدخال هذا الكالم يف غ�صون مق�صده يف هذه 
اخلطبة، فاإنها مبنية على ذم اأ�صحابه، وتقرير قاعدة االإمامة، واأنه ال يجوز اأن يليها 
، وكل هذا ال تعلق ل�صبقه  الفا�صق، واأنه البد لالمام من �صفات خم�صو�صة، عددها
قال:  ملا  اأنه  اأحدهما  ببع�س من وجهن:  بع�صه  متعلق  الكالم  بل  قلت:   ! اال�صالم  اإىل 
يوؤكد هذا القول يف نفو�س  اأن  اأراد  ال�صيف طلبا للملك،  اأنى ما �صللت  اإنك تعلم  اللهم 
ال�صامعن، فقال: اأنا اأول من اأ�صلم، ومل يكن اال�صالم حينئذ معروفا اأ�صال ومن يكون 

اإ�صالمه هكذا.
ايكون قد ق�صد باإ�صالمه اإال وجه اهلل تعاىل والقربة اإليه، فمن تكون هذه حاله يف 
مبداأ اأمره، كيف يخطر ببال عاقل اأنه يطلب الدنيا وحطامها، ويجرد عليها ال�صيف يف 
اآخر عمره، ووقت انق�صاء مده عمره ! والوجه الثاين اأنه اإذا كان اأول ال�صابقن، وجب 
اأن يكون اأقرب املقربن، الأنه تعاىل قال: {وال�سابقون ال�سابقون اأولئك املقربون}، اأال 
ترى اأنه اإذا قال امللك: » العاملون العاملون هم املخت�صون بنا »، وجب اأن يكون اأعلمهم 
اأ�صدهم به اخت�صا�صا، واإذا كان اأقرب املقربن، وجب اأن تنتفى عنه املوانع ال�صتة، 
التي جعل كل واحد منها �صادا عن االإمامة، وقاطعا عن ا�صتحقاقها، وهي البخل واجلهل 
واجلفاء، اأي الغلظة والع�صبية يف دولته، اأي تقدي قوم على قوم، واالرت�صاء يف احلكم 
والتعطيل لل�صنة، واإذا انتفت عنه هذه املوانع ال�صتة تعن اأن يكون هو االمام الن �صروط 

10( ابن اأبي احلديد، ج8، �س: 256.
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االإمامة موجودة فيه باالتفاق، فاإذا كانت موانعها عنه منتفية ومل يح�صل لغريه اجتماع 
ال�صروط، وارتفاع املوانع، وجب اأن يكون هو االمام، الأنه ال يجوز خلو الع�صر من اإمام 

�صواء كانت هذه الق�صية عقلية اأو �صمعية)11(.

ح�شن معاملة الرعية
: ولقد اأح�صنت جواركم، واأحطت بجهدي من ورائكم، واأعتقتكم  ومن خطبة له
من ربق الذل وحلق ال�صيم، �صكرا منى للرب القليل، واإطراقا عما اأدركه الب�صر، و�صهده 

البدن من املنكر الكثري. 
 ال�صرح: اأحطت بجهدي من ورائكم: حميتكم وح�صنتكم. واجلهد، بال�صم الطاقة. 
بالت�صكن،  حلقة،  جمع  ال�صيم:  وحلق  اإليهم.  به  يربق  احلبل  وهي  ربقة،  جمع  الربق 
ويجوز: »حلق« بك�صر احلاء وحالق فاإن قلت: كيف يجوز له اأن يطرق ويغ�صي عن املنكر 
؟ قلت: يجوز له ذلك اإذا علم اأو غلب على ظنه اأنه اإن نهاهم عنه مل يرتدعوا، واأ�صافوا 
اإليه منكرا اآخر، فحينئذ يخرج االإطراق واالغ�صاء عن حد اجلواز اإىل حد الوجوب الن 

النهى عن املنكر يكون واحلالة هذه مف�صدة)12(.

ينبه على ف�شيلته
: ولقد علم امل�صتحفظون من اأ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و�صلم،  ومن خطبة له
اأرد على اهلل وال على ر�صوله �صاعة قط، ولقد وا�صيته بنف�صي يف املواطن التي  اأنى مل 
تنك�س فيها االبطال، وتتاأخر االقدام، جندة اأكرمني اهلل بها. ولقد قب�س ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم واإن راأ�صه لعلى �صدري، ولقد �صالت نف�صه يف كفى، فاأمررتها على 
وجهي. ولقد وليت غ�صله �صلى اهلل عليه و�صلم واملالئكة اأعواين، ف�صجت الدار واالأفنية: 
مال يهبط، ومالأ يعرج، وما فارقت �صمعي هينمة منهم، ي�صلون عليه، حتى واريناه يف 
�صريحه، فمن ذا اأحق به منى حيا وميتا ! فانفذوا على ب�صائركم، ولت�صدق نياتكم يف 
جهاد عدوكم، فوالذي ال اإله اإال هو اإين لعلى جادة احلق، واإنهم لعلى مزلة الباطل. اأقول 

ما ت�صمعون، واأ�صتغفر اهلل يل ولكم
11( ابن اأبي حديد جزء 8 �س 256.

12( 12( ابن اأبي حديد جزء 9 �س 221.
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ال�سرح: ميكن اأن يعنى بامل�صتحفظن اخللفاء الذين تقدموا، الأنهم الذين ا�صتحفظوا 
اال�صالم، اأي جعلوا حافظن له، وحار�صن ل�صريعته وحلوزته، ويجوز اأن يعنى به العلماء 
والف�صالء من ال�صحابة، الأنهم ا�صتحفظوا الكتاب، اأي كلفوا حفظة وحرا�صته. والظاهر 
: )مل اأرد على اهلل، وال على ر�سوله �ساعة قط( اإىل اأمور وقعت  اأنه يرمز يف قوله
من غريه، كما جرى يوم احلديبية عند �صطر كتاب ال�صلح، فاإن بع�س ال�صحابة اأنكر 
ذلك، وقال: يا ر�صول اهلل، األ�صنا امل�صلمن ؟ قال: بلى، قال: اأو لي�صوا الكافرين ؟ قال: 
اأعمل مبا  واآله: )اإمنا  ! فقال �صلى اهلل عليه  الدنية يف ديننا  بلى، قال: فكيف نعطي 
اأومر به( فقام فقال لقوم من ال�صحابة: اأمل يكن قد وعدنا بدخول مكة ! وها نحن قد 
�صددنا عنها ثم نن�صرف بعد اأن اأعطينا الدنية يف ديننا، واهلل لو اأجد اأعوانا مل اأعط 
الدنية اأبدا، فقال اأبو بكر لهذا القائل: ويحك ! الزم غرزه، فواهلل اإنه لر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله، واأن اهلل ال ي�صيعه. ثم قال له: اأقال لك: اإنه �صيدخلها هذا العام ؟ قال: 
ال، قال: ف�صيدخلها. فلما فتح النبي �صلى اهلل عليه واآله مكة، واأخذ مفاتيح الكعبة، دعاه 

فقال: هذا الذي وعدمت.
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