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هذا الكتاب
حتاول هذه الرسالة ـ بحدود الطاقة ـ التعريف بجوانب مهمة من
حياة وشخصية اإلمام عيل ،باعتباره من الشخصيات التي حظيت بام
مل حيظ هبا غريها من مناقب وفضائل يف أحاديث كثرية جدا اتفقت
األمة عليها ،بل خصصت هلا الكتب والرسائل من لدن فحول
املحدثني املعتربين لدى املدارس املختلفة.
وهي بذلك حتاول إثبات ما يف تلك األحاديث من دالئل صدق
النبوة ..فالرسول  مل يكن ينطق عن اهلوى ،ومل يكن جيامل أحدا
حينام كان يشيد باإلمام عيل ،ويذكر فضله ،أو يدعو إىل توليه ،أو خيرب
أنه أخوه ،أو أنه نفسه ،أو أنه معه مثلام كان هارون من موسى ،أو
يعتربه دائرا مع احلق حيثام دار ،أو أنه سلم ملن سامل ،وحرب ملن
حارب..
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املقدمة
حتاول هذه الرسالة ـ بحدود الطاقة ـ التعريف بجوانب مهمة من حياة وشخصية
اإلمام عيل باعتباره من الشخصيات التي حظيت بام مل حيظ هبا غريها من مناقب وفضائل
يف أحاديث كثرية جدا اتفقت األمة عليها ،بل خصصت هلا الكتب والرسائل من لدن
فحول املحدثني املعتربين لدى املدارس املختلفة.
وهي بذلك حتاول إثبات ما يف تلك األحاديث من دالئل صدق النبوة ..فالرسول
 مل يكن ينطق عن اهلوى ،ومل يكن جيامل أحدا حينام كان يشيد باإلمام عيل ،ويذكر فضله،
أو يدعو إىل توليه ،أو خيرب أنه أخوه ،أو أنه نفسه ،أو أنه معه مثلام كان هارون من موسى،
أو يعتربه دائرا مع احلق حيثام دار ،أو أنه سلم ملن سامل ،وحرب ملن حارب..
فكل هذه النصوص الواردة يف كتب السنة ،وغريها كثري ،وكثري منها متواتر ومنقول
يف الرتاث احلديثي للمدارس املختلفة ..ال ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام ،وال يصح أن
نؤوهلا ،ونعترب رسول اهلل  متكلفا أو جمامال أحدا من الناس.
وإنام الفهم الصحيح هلا هو الدعوة للبحث عن هذه الشخصية ،وأخالقها وآداهبا،
ألن الوالية واملحبة والنرصة ناجتة عن املعرفة ..فال يمكن أن نحب وال أن نوايل وال أن
ننرص ،وال أن نقتدي بمن ال نعرفه ،وإنام نكتفي بسامع بعض األحاديث عنه.
وبذلك فإن اهلدف األول من هذه الرسالة ليس هو شخص اإلمام عيل ،وإنام اهلدف
هو إثبات صدق رسول اهلل  يف كل ما ذكره عنه.
فاإلمام عيل ـ باإلضافة إىل كونه من آل البيت ـ هو أكثر الصحابة مالزمة لرسول اهلل
 ..فقد ريب يف حجره مذ كان صبيا صغريا جدا ..وصحبه يف الشعب ..ويف كل مكان كان
فيه ..وكان أكثر الناس له مالزمة ..ولذلك فإنه يعترب النموذج األمثل للصحابة السابقني
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الصادقني ،ويعترب النموذج األمثل للرتبية النبوية يف قمة قمم كامهلا.
ولذلك فإن العقل يقتيض منا البحث عن هذا النموذج ،والتعرف عىل سريته وهديه،
حتى نخرج علمنا من اإلمجال إىل التفصيل ،ومن التقليد إىل التحقيق ،ومن املعرفة العاطفية
املجردة إىل املعرفة العقلية املحققة.
بناء عىل هذا حاولنا يف هذه الرسالة أن نعرض ـ باختصار شديد ـ عرشة جوانب يف
شخصية اإلمام عيل املتميزة ،وهي:
املريد الصادق :ونريد من خالله إثبات تلمذة اإلمام عيل لرسول اهلل  الكاملة
واخلالصة ،وإشادة رسول اهلل  به ،وبصدقه ،واألدلة الواقعية عىل ذلك.
احلاكم العادل :ونريد من خالله إثبات األسس الكربى التي تقوم عليها العدالة عند
اإلمام عيل ،والتي جتلت يف الفرتة القصرية التي ويل فيها احلكم ،وأعطى فيها النموذج املثايل
للخالفة عىل منهاج النبوة.
التقي الورع :ونريد من خالله إثبات مفهوم التقوى عند اإلمام عيل ،وصورة
الشخصية املسلمة من كل جوانبها كام تصورها أحاديثه وخطبه ،وكام متثلها حياته
وشخصيته.
العفيف الزاهد :ونريد من خالله إثبات تلمذة اإلمام عيل لرسول اهلل  يف عفته
وزهده ،سواء يف اجلانب النظري الذي حتدث عنه يف خطبه ورسائله ،أو يف جانبه العميل،
كام عاشه.
األواب العابد :ونريد من خالله إثبات تلمذة اإلمام عيل لرسول اهلل  يف التعبد
واخلشوع واخلضوع هلل تعاىل ،وسنته يف ذلك.
الويل العارف :ونريد من خالله إثبات أنواع املعارف واحلقائق التي عرب عنها اإلمام
عيل ،والتي متثل األساس الذي تقوم عليه املعرفة الصحيحة البعيدة عن الدجل
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واألسطورة.
العامل البصري :ونريد من خالله إثبات صدق تلك الشهادات التي أخرب هبا رسول
اهلل  عن علم اإلمام عيل ،وبصريته النافذة يف املجاالت املتعددة.
الواعظ الناصح :ونريد من خالله بيان املكانة الكبرية التي احتلها اإلمام عيل
ومواعظه ،وتأثريها الكبري عىل الواقع اإلسالم يف عرصه أو ما بعده من العصور.
احلكيم املعلم :ونريد من خالله إثبات حكمة اإلمام عيل ،وكيف صاغها يف قوالب
مجيلة لقيت وال تزال تلقى إعجاب اجلميع حتى من غري املسلمني.
اإلنسان الكامل :ونريد من خالله إثبات كون اإلمام عيل نموذجا مثاليا للشخصية
املمثلة لإلسالم يف أرقى جوانبه ،والشهادات الدالة عىل ذلك.
وقد حاولنا أن نعرب عن هذه احلقائق بمثل ما ذكرناه يف أول هذه السلسلة ،وهو
التعبري العاطفي املمزوج باللغة العلمية ..ألن احلديث عن هذا اإلمام يمتزج فيه كال
اجلانبني.
أما املصادر التي اعتمدناها عليها ،فهي مصادر متنوعة ،وأمهها ما وصل إلينا من
تراث اإلمام عيل نفسه من خطبه ورسائله وغريها ..والتي مجعها الرشيف الريض وغريه
من املحققني.
وال يعنينا من يشكك يف أمثال هذه املصادر ،ألنه اليعتمد منهجا علميا وال
أخالقيا ..ذلك أنه يضع كل احلوائل التي حتول بني ذلك الرتاث العظيم الذي تركه اإلمام
عيل ،وبني استفادة األمة منه ..فهو يضع رشطا مستحيال لقبول أحاديثه ،وهو أن يكون
رواة أحاديث اإلمام عيل من أصحاب الفئة الباغية ،أو ممن ساندها وريض عنها ،أو ممن
سكت عنها ،ومل ينكر عليها ،ألن ما عدا هؤالء يعتربون شيعة عند هؤالء املنكرين..
ولذلك يرفضون حديثهم وأسانيدهم ورواياهتم.
9

وهذه رشوط ال تتسم بالعلمية ،ذلك أنه من املستحيل أن يروي عن الشخص إال
من صحبه ،وتأثر به ،وعايشه ..أما البعيد عنه ،أو الذي ينظر إليه نظرة سلبية ،أو خياف عىل
نفسه من االقرتاب منه ،فإنه يستحيل أن يسمع كالمه ،فكيف بروايته.
ونحب أن ننبه إىل أن اعتبار هنج البالغة أو غريه من املصادر التي حوت أحاديث
اإلمام عيل من كتب الشيعة التي ينص التيار السلفي خصوصا عىل تكذيبها وحرمة
االقرتاب منها ،كذب حمض ،فالكثري من أعلم املدرسة السنية يف القديم واحلديث يقتبسون
من هذه املصادر سواء كانوا من الصوفية ،أو من املعتزلة أو من األشاعرة أو غريهم.
ومن أكرب األدلة عىل ذلك أن أكرب شارح لنهج البالغة وهو ابن أيب احلديد ،وهو
يتبنى مواقف املدرسة السنية من الصحابة ..ومن رشاحها الشيخ صبحي الصالح ،وهو من
علامء احلديث املعارصين ..من رشاحها الشيخ حممد عبده ..وهو داعية التنوير املعروف..
ومنهم الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد ،وهو العامل األزهري املعروف.
بل إن الشيخ حممد عبده أشاد هبا كثريا ،واعتربها من املصادر الرضورية للثقافة
اإلسالمية الراقية ،فقال يف مقدمة رشحه له ،وبداية عالقته به( :عرفت (هنج البالغة) يف
صدر الصبا ..وبقيت نغامت يف األذن ،ثم أخذت أسمع بعد ذلك  -ك َّلام ملع خطيب عىل
منابر السياسة  -قول الناس تعليقا عىل بالغة اخلطيب :لقد قرأ (هنج البالغة) وامتأل
بفصاحته وها أنا أعيد القراءة هذه األيام فإذا البالغة قد ازدادت يف األذنني حالوة ،وإذا
()1

العبارات كأنام أضافت طالوة إىل طالوة)..

ثم قال بعد إطناب شديد يف وصفه( :فقلب معي الصفحات الرائعة األدب ّية من (هنج
البالغة) وقل يل :أين ينتهي األديب ليبدأ الفيلسوف ،وأين ينتهي الفيلسوف ليبدأ الفارس،
ثم أين ينتهي هذا ليبدأ السيايس إنّه ال فواصل وال فوارق ،ففي هذه املختارات خطب
(  )1انظر مقدمة الشيخ حممد عبده لرشحه عىل « هنج البالغة ».
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ورسائل وأحكام ،وحجاج وشواهد امتزج فيها األدب باحلكمة ،واحلكمة باألرحي ّية
وهاتان بام نسميه اليوم سياسة يسوس هبا احلاكم شعبه ،أو يداور هبا املفاوض خصمه..
ّ
وإن النصوص ليطول بنا نقلها إىل القارئ ما طال (هنج البالغة) فخري للقارئ أن يرجع
اليه ليطالع نفسا قد اجتمع فيها ما يصور عرصها من حيث الركون يف إدراك حقائق األمور
إىل سالمة السليقة ،وحضور البدهية ،وصدق البصرية بغري حاجة إىل حتليالت العقل
وتعليالته ،وال إىل طريقة املناطقة يف مجع الشواهد وترتيب الشواهد عىل املقدمات)
ومثله قال االستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد يف مقدمة رشحه( :أوىف يل حكم
القدر باالطالع عىل كتاب ( هنج البالغة ) مصادفة بال تعمل ،فتصفحت بعض صفحاته،
وتأملت مجال من عباراته ،فكان خييل يل يف كل مقام أن حروبا شبت ،وغارات شنت ،وان
للبالغة دولة ،وللفصاحة صولة ..ذلك الكتاب اجلليل هو مجلة ما اختاره السيد الرشيف
الريض  -رمحه اهلل  -من كالم سيدنا وموالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه،
مجع متفرقة وسامه ( هنج البالغة ) وال أعلم اسام أليق بالداللة عىل معناه منه ،وليس يف
وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه ،وال أن آيت بيشء يف بيان مزيته فوق
ما أتى به صاحب اإلختيار)
وهكذا نجد أعالما كبارا يف املدرسة السنية يقبلون الكتاب ،ويثنون عليه ،بل يدعون
إىل دراسته واالستفادة منه يف كل اجلوانب القيمية واألدبية.
ومنهم عىل سبيل املثال الشيخ حممود شكري اآللويس الذي قال عنه( :هنج البالغة،
ذلك الكتاب الذي أقامه اهلل حجة واضحة عىل أن عليا كان أحسن مثال حي لنور القرآن
وحكمته ،وعلمه وهدايته ،وإعجازه وفصاحته ..اجتمع لعيل يف هذا الكتاب ما مل جيتمع
لكبار احلكامء ،وأفذاذ الفالسفة ،ونوابغ الربانيني ،من آيات احلكمة السابغة ،وقواعد
السياسة املستقيمة ،ومن كل موعظة باهرة ،وحجة بالغة تشهد له بالفضل ،وحسن األثر..
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خاض عيل يف هذا الكتاب جلة العلم ،والسياسة والدين ،فكان يف كل هذه املسائل نابغة
مربزا ،ولئن سألت عن مكان كتابه من االدب بعد أن عرفت مكانه من العلم ،فليس يف
وسع الكاتب املرتسل ،واخلطيب املصقع ،والشاعر املفلق أن يبلغ الغاية من وصفه ،أو
النهاية من تقريظه .وحسبنا أن نقول :أنه امللتقى الفذ الذي التقى فيه مجال احلضارة ،وجزالة
البداوة ،واملنزل املفرد الذي اختارته احلقيقة لنفسها منزال تطمئن فيه ،وتأوي اليه بعد أن
()1

زلت هبا املنازل يف كل لغة)

ومنهم عباس حممود العقاد الذي قال عنه( :هنج البالغة :هو ما اختاره الرشيف
الريض أبو احلسن حممد بن احلسني املوسوي من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض
اهلل عنه ،وهو الكتاب الذي ضم بني دفتيه عيون البالغة وفنوهنا ،وهتيأت به للناظر فيه
أسباب الفصاحة ودنا منه قطافها ،إذ كان من كالم أفصح اخللق  -بعد الرسول  - منطقا،
وأشدهم اقتدارا ،وأبرعهم حجة ،وأملكهم للغة يديرها كيف شاء احلكيم الذي تصدر
احلكمة عن بيانه ،واخلطيب الذي يمأل القلب سحر بيانه ،والعامل الذي هتيأ له من خالط
الرسول ،وكتابة الوحي ،والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته ما مل يتهيأ ألحد
()2

سواه)

وغريهم كثري ..فكلهم شهد بذلك ..ما عدا املدرسة السلفية ،والتي سيطرت بطرق
خمتلفة عىل مقاليد األمة يف هذا الزمان ،واحتكرت السنة ،وحرمت هذا اجليل وما قبله من
األجيال من االستفادة من هذا الرتاث اجلليل هلذا اإلمام ..لتحوله عن صورته التي أشاد
هبا النبي  إىل صورة هشة ضعيفة ..وجتعل العالقة معه جمرد عالقة عاطفية جمردة عن أي
دليل علمي ..بدليل لو أنك سألتهم عن أحاديث اإلمام عيل ،ملا أتوك بيشء ..بل إن
(  )1جوالت اسالمية لالستاذ حممد أمني النواوي ص .98
(  )2عبقرية اإلمام ص .178
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أحاديثهم التي يذكروهنا عن غريه من صغار الصحابة والتابعني أكثر من أحاديثه التي
يرووهنا عنه.
بل إن أحاديثهم عنه مملوءة بالتشويه والتضليل ..ولذلك جتنبنا يف هذه الرسالة كل
تلك النصوص التي وضعها النواصب عنه ،والتي أرادوا من خالهلا تشويه شخصه
الرشيف من أمثال كونه خطب ابنة أيب جهل ،وهني رسول اهلل  له عن ذلك ..ألن مثل
هذا احلديث ال يشوه شخص اإلمام عيل فقط ،وإنام يشوه رسول اهلل  قبل ذلك ،وجيعله
يعارض النص القرآين املجوز للتعدد ..بل جيعله ال يرىض البنته ما يرضاه لسائر البنات..
ثم كيف يعقل أن جيمع اإلمام عيل بني فاطمة بنت حبيه رسول اهلل  وبني ابنة عدوه أيب
جهل؟
وهكذا بعض األحاديث التي نتوسم فيها البعد األموي الذي كان يستعمل كل
الوسائل لتشويه هذا اإلمام ورصف املسلمني عنه ..بل إنه رشع سبه عىل املنابر لعقود
طويلة.
وبناء عىل ذ لك كان تركيزنا عىل النصوص التي قاهلا هو ..فهو أحسن من يعرب عن
نفسه ..وسريى القارئ الكريم من خالل تلك التعابري ـ التي مل نخرت إال جزءا قليال منها ـ
ما يملؤه بالعجب.
هذه أغراض رسالتنا لإلمام عيل ..وهي نقطة من بحره العميق ..فمن ذا يطيق
احلديث عنه ..ومن ذا يستطيع أن يلم بجميع مكارمه؟
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الديباجة
سيدي يا أمري املؤمنني وويل املتقني وحبيب اهلل ورسوله..
هذه رسالتي إليك يف ذكرى استشهادك التي مر عليها مئات السنني ،ومع ذلك ال
تزال حية عالقة بجبني التاريخ ،وأملا وحرقة يف قلب كل حر عىل هذه األرض..
ماذا عساي أقول لك ،وقد مر عىل استشهادك كل تلك السنني الطوال العجاف،
ومر بنا فيها مئات املآيس واآلالم واملصائب ،وختلفت أمتنا عن ركب األمم ،بعد أن استوىل
أصحاب امللك العضوض عىل زمام أمر األمة ،ومألوها بالدجل واخلرافة واالستبداد.
لقد حولوا التوحيد الذي كنت تدعو إليه جتسيام ..والعدالة التي عشتها ورسمت
معاملها جورا ..والعلم الذي ظللت طول عمرك تدعو إليه جهال وخرافة..
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا إىل تلك القيم النبيلة التي عشت حياتك كلها متثلها
وتدعو إليها قيام مملوءة بالتناقضات.
لقد حول أبناء امللك العضوض بعدك الشخصية املسلمة التي وصفتها يف موعظتك
هلامم ،واملمتلئة بالسالم واملحبة والتواضع إىل شخصية ممتلئة بالعنف والبغض والكربياء..
حتى صارت صورة املسلم ال ختتلف عن صورة الوحش الكارس ،الذي ال ترى منه إال
أنيابه وشدته وحدته.
وكيف ال حيصل لنا ذلك سيدي ..وكيف ال حييق هبذه األمة ما نزل هبا ،وقد عزلتك،
وعزلت معك أولئك السابقني الصادقني ،وعزلت بعدهم سيدا شباب أهل اجلنة ،وأبناءهم
من العرتة الطاهرة ،ليتوىل أمرها الطلقاء وأبناء الطلقاء ،وليعيثوا فيها ما شاءت هلم
شياطينهم وأهواؤهم من ألوان الفساد.
يف هذه األيام أتذكر رضارا ..ذلك الصاحب الويف الذي استطاع أن يقهر كل
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املخاوف ،وأن ينطق بصفاتك أمام ألد أعدائك ،مثلام فعل مؤمن آل فرعون حينام راح
يذب عن موسى عليه السالم..
لقد قال يف جملسهم عندما طلبوا منه وصفك( :كان واهلل! بعيد املدى ،شديد القوى،
يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطق احلكمة من لسانه ،يستوحش
يقول فصال ،وحيكم عدالّ ،
من الدنيا وزخرفها ،ويستأنس بالليل ووحشته ،وكان غزير الدمعة ،طويل الفكرة ،يعجبه
من اللباس ما خشن ،ومن الطعام ما جشب ،وكان فينا كأحدنا ،جييبنا إذا سألناه ،وينبئنا إذا
تقربه لنا وقربه منّا ال نكاد نك ّلمه هيبة له ،يع ّظم أهل الدين،
استنبأناه ،ونحن ـ واهلل! ـ مع ّ
وإين أشهد باهلل
ويقرب املساكني ،ال يطمع
القوي يف باطله ،وال ييأس الضعيف من عدلهّ ،
ّ
ّ
لقد رأيته يف بعض مواقفه ـ وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ـ قابضا عىل حليته
تعرضت أم
غري غريي ،إ ّيل ّ
يتململ متلمل السليم ويبكي بكاء احلزين وهو يقول( :يا دنيا ّ
تشوقت؟ هيهات هيهات ،قد باينتك ثالثا ال رجعة فيها ،فعمرك قصري ،وخطرك كبري،
إ ّيل ّ
السفر ،ووحشة ال ّطريق)
وعيشك حقري ،آه! من ق ّلة الزّ اد ،وبعد ّ

()1

بح ولدها يف
(حزن من ُذ َ
وعندما سئل بعد نعته هذا عن مقدار حزنه عليك ،قالُ :
حجرها فال تر َقأ عربهتا ،وال َيس ُكن ُحزهنا)
ونحن مثله ـ سيدي ـ ال يقل حزننا عن حزنه ،وأملنا عن أمله ..وكيف ال يكون حزننا
وأملنا كذلك ..وقد عشنا املآيس بعدك ،وال زال نعيشها ..فكل حتريف وقع يف اإلسالم،
وكل دم سفك فيه ..هو بسبب ذلك التهور الذي وقع فيه من عزلك وأبعدك ،وعزل معك
كل تلك الوصايا النبوية التي دعت إليك ،واعتربتك إماما قمت أو قعدت ..واعتربت
احلق معك ..بل يدورمعك حيثام درت.

(  )1الستيعاب  ،107 :3حلية األولياء .84 :1
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املريد الصادق
يف هذه األيام أتذكر ـ سيدي ـ أمك فاطمة التي كان رسول اهلل  ينادهيا أمي ..لقد
كانت تسري بجنب الكعبة ،وهي حامل بك ،وشاء اهلل أن تولد يف الكعبة( ،)1كام شاء أن
تستشهد يف مسجد الكوفة ..وبني والدتك واستشهادك كانت حياتك كلها مسجدا وعبادة
ِ
اي َو َمم َ ِايت هللِّ
وتقوى ،وكأهنا تردد بلسان حاهلا قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن َصال َِيت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
َر ِّب ا ْل َعاملَِني﴾ [األنعام]162:
يف هذه األيام ،ويف كل األيام ،أتذكر ـ سيدي ـ تلك الضائقة املباركة التي نزلت
عميه وعميك محزة
بوالدك ،وأنت ال تزال يف صباك الباكر ،حينها طلب رسول اهلل  من ّ
يتحمال ما نزل بأخيهام ،حينها أخذ العباس أخاك طالبا ،وأخذ محزة أخاك
والعباس أن
ّ
جعفرا ..أما رسول اهلل  ،فقد أخذك أنت ،ألنه يعلم من تكون ،وإالم يصري إليه أمرك.
ومنذ ذلك الوقت وإىل آخر يوم من حياته  ،وأنت بجانبه ،وهو لك مقام الوالد
واألخ واألستاذ واملريب ..وكل يشء..
وحتى عندما أمر بغلق األبواب املفتوحة إىل املسجد أمر برتك بابك مفتوحا ،وكيف
ال يرتكه ،وفيه أنت ..وفيه ابنته الزهراء ..وفيه عرتته الطاهرة ورحيانتاه وسيدا شباب أهل
اجلنة؟
لقد ورد يف احلديث الذي حاول الكثري التشكيك فيه ،ال من باب البحث العلمي،

(  ) 1يشكك البعض يف والدة اإلمام عيل يف الكعبة ،ويتصور أن ذلك قول الشيعة ،وهذا غري صحيح ،فاملصادر السنية
والشيعة تذكر ذلك ،ومن علامء السنة الذي نصوا عىل هذا ،احلاكم النيسابوري صاحب املستدرك ،حيث قال( :وقد تواترت
كرم اهلل وجهه يف جوف الكعبة) (املستدرك )483 / 3
األخبار ان فاطمة بنت أسد ولدت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ّ
ومنهم العالمة املحدث شاه ويل اهلل أمحد الدهلوي يف (إزالة اخلفاء) ،حيث قال ( :قد تواترت االخبار ان فاطمة بنت أسد
ولدت أمري املؤمنني علي ًا يف جوف الكعبة)
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وإنام رغبة عنك ،ما يدل كل عاقل عىل ذلك ،فعن زيد بن أرقم ،وغريه من الصحابة قال:
(كانت لنفر من أصحاب رسول اهلل  أبواب شارعة يف املسجد ،فقال  يوم ًا :سدّ وا هذه
عيل قال :فتك ّلم يف ذلك ناس ،فقام رسول اهلل  فحمد اهلل وأثنى عليه،
األبواب االّ باب ّ
ثم قال( :أما بعد ،فاين أمرت بسدّ هذه األبواب غري باب عيل ،فقال فيه قائلكم ،واهلل ما
سددت شيئ ًا وال فتحته ،ولكن أمرت بيشء فاتبعته)

()1

وهكذا روى احلرث بن مالك ،قال( :أتيت مكة فلقيت سعد بن أيب وقاص ،فقلت
له :هل سمعت ّ
لعيل منقبة؟ قال :كنا مع رسول اهلل  يف املسجد فنودي فينا لسدّ ه ليخرج
عمه ،فقال :يا رسول
من يف املسجد اال آل رسول اهلل  ،قال :فخرجنا ،فلام أصبح أتاه ّ
اهلل ،أخرجت أصحابك وأعاممك وأسكنت هذا الغالم؟ فقال رسول اهلل  :ما أنا أمرت
()2

بإخراجكم وال بإسكان هذا الغالم ،ان اهلل هو أمر به)

ذكرت ذلك ـ سيدي ـ ألعدائك الذي جهلوا مقامك ،وراحوا يضعونك يف حمل
لقد
َ
واحد مع الطلقاء والبغاة والظلمة ..لقد كنت تقول هلم بكل تواضع ،وأنت تذكر احلقيقة
التي مل ولن يستطيع أحد إنكارها( :وقد علمتم موضعي من رسول اهلل  بالقرابة القريبة،
يضمني إىل صدره ،ويكنفني يف فراشه،
واملنزلة اخلصيصة .وضعني يف حجره وأنا وليدّ ،
ثم يلقمنيه ،وما وجد يل كذبة يف قول،
ويمسني جسده،
ويشمني عرفه .وكان يمضغ ّ
اليشء ّ
ّ
ّ

(  )1رواه الرتمذي ،وقال عقبه :هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ،وقد سمع مني حممد بن إسامعيل ـ
يعني البخاري ـ هذا احلديث ،سنن الرتمذي ج 5ص ،305ورواه ابن املغازيل يف املناقب ص 260احلديث  308وابن عساكر
يف ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب من تاريخ مدينة دمشق ج 1ص.258
ومثلهم رواه أمحد يف املسند ( ،)26/2ويف الفضائل ( ،)955وقال احلافظ ابن حجر( :هو حديث مشهور له طرق متعددة
كل طريق منها عىل انفراده ال تقرص عن رتبة احلسن ،وجمموعه مما يقطع بصحته عىل طريق كثري من أهل احلديث) [القول املسدد
(])20
(  )2خصائص أمرياملؤمنني للنسائي ،ص.13
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وال خطلة يف فعل .وكنت أتّبعه اتّباع الفصيل أثر أ ّمه ،يرفع يل يف ّ
كل يوم من أخالقه علام،
()1

ويأمرين باالقتداء به)

وذكرت هلم تلك احلقيقة التي ال يعقلها إال من يقدر النبوة حق قدرها ،فقلت:
(ولقد قرن اهلل به  من لدن أن كان فطيام أعظم ملك من مالئكته ،يسلك به طريق املكارم
وحماسن أخالق العامل ليله وهناره ،ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ،يرفع يل يف كل
يوم من أخالقه علام ويأمرين باالقتداء به)

()2

أذكر جيدا ـ سيدي وموالي ـ أنك يف تلك السنوات التي سبقت البعثة ،حيث كان
رسول اهلل  متوجها توجها كليا إىل ربه ..كنت أنت ترى ذلك منه ،وتتأثر به ..وكنت ـ إذا
ما ذهب إىل غار حراء ليتعبد لربه ـ توصل له الطعام ،وتلبث معه.
لقد ذكرت ذلك كله ملن جهل مقدارك ،فقلت( :ولقد كان جياور يف كل سنة بحراء،
فأراه وال يراه غريي ،ومل جيتمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم ،غري رسول اهلل  وخدجية،
وأنا ثالثهام ،أرى نور الوحي والرسالة ،وأشم ريح النبوة ،ولقد سمعت رنة الشيطان حني
نزل الوحي عليه  ، فقلت :يا رسول اهلل! ما هذه الرنة؟ فقال :هذا الشيطان أيس من
عبادته ،إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ،إال أنك لست بنبي ،ولكنك وزير ،وإنك لعىل
()3

خري)

وقلت( :لقد عبدت اهلل تعاىل قبل أن يعبده أحد من هذه األ ّمة) ( ،)4وقلت( :إين عبداهلل
وأخو رسوله ،وأنا الصديق األكرب ،ال يقوهلا بعدي ا ّ
ال كاذب ،ص ّليت قبل الناس بسبع سنني قبل

(  )1هنج البالغة ،اخلطبة .192
(  )2هنج البالغة ،اخلطبة .192
(  )3هنج البالغة ،اخلطبة .190
(  )4صفة الصفوة .162 :1
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أن يعبده أحدٌ من هذه األمة)

( )1

ولذلك مل تدنسك اجلاهلية بأدناسها ،وكيف تدنسك وأنت تربية رسول اهلل  اخلالصة..
وهل يمكن ألحد ريب يف أحضان رسول اهلل  أن يلم بام يلم به أهل اجلاهلية من الرشك
والفسوق والعصيان؟
وقد ظللت ـ سيدي ـ ملتزما بتلك الرتبية النبوية ال حتيد عنها إىل آخر حلظة من حياتك،
أذكر جيدا ذلك اليوم الذي عوتبت فيه عىل تق ّللك من الدنيا وشدّ ة عيشك ..حينها بكيت
بحرقة ..ثم قلت( :كان رسول اهلل  يبيت ال ّليايل طاوي ًا وما شبع من طعام أبد ًا ،ولقد رأى
يوم ًا سرت ًا موشى عىل باب فاطمة فرجع ومل يدخل وقال :مايل وهلذا َغ ِّيبوه عنّي ،ومايل
أهان ُه؟
وللدنيا ،وكان جيوع فيشدّ احلجر عىل بطنه
ُ
فهل أكر َم ُه اهلل بذلك أم َ
وكنت أشدّ ه معهَ ،
ِ
بسط له
اكر َم ُه فيعلم ان اهلل قد أهان غريه حيث َ
فان قال قائل َاها َن ُه كذب ومرق ،وان قال َ
وور َد اآلخرة
الدنيا َ
خر َج منها مخيص ًا َ
وزواها عن أقرب الناس اليه وأعزّ ُهم عليه حيث َ
فعت
سلي ًام ،مل يرفع حجر ًا عىل حجر ،وال لبنة عىل لبنة ،ولقد َسلكنا سبيله بعده ،واهلل لقد َر ُ
استحييت من راقعها ،ولقد قيل يل اال تستبدل هبا غريها ،فقلت للقائل
مدرعتي هذه حتى
ُ
وحيك اعزُ ب ،فعند الصباح حيمد القوم الرسى)

()2

الركن الشديد:
وهلذا ،فإنه ال غرابة أن تكون أول الناس إسالما ..ألنك أسلمت نفسك لرسول اهلل
 قبل ذلك ،فكنت فانيا فيه ،ويف كل ما جاء به ..وهل يمكن ألحد يف مثل عقلك وأدبك،
يعيش مع رسول اهلل  ،ويرتبى عىل يديه الرشيفني ،ثم يعرض عنه ،أو يسبقه أحد إليه؟
ومل تكتف بإعالن إسالمك فقط ،وال بصالتك مع حبيبك  فقط ..بل كنت معه يف كل
الصحيحني ج  3ص .112
(  )1املستدرك عىل ّ
(  )2تذكرة اخلواص :ص.117
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املحال تتلقى بخضوع مطلق كل ما يتنزل عليه من أوامر إهلية ..فعندما تنزل عليه األمر بقيام
ِ
ص ِمنْ ُه َقلِي ً
الليل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا املُْزَّ ِّمل (ُ )1ق ِم ال َّل ْي َل إِالَّ َقلِي ً
ال ()3
ال ( )2ن ْص َف ُه َأ ِو ان ُق ْ
ال ( )5إِ َّن ن ِ
َأ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِِّل ا ْل ُق ْر َ
ال ( )4إِنَّا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْوالً َث ِقي ً
آن ت َْرتِي ً
َاش َئ َة ال َّل ْي ِل ِه َي
َأ َشده َو ْط ًءا َو َأ ْق َو ُم ِقي ً
ال﴾ [املزمل ]6-1:كنت معه يف ذلك ..وظللت طول عمره معه يف
ذلك.
وعندما نزل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ِنذ ْر ع َِش َريت َ
َك األَ ْق َربِني﴾ [الشعراء ]214:دعاك
رسول اهلل  ،وطلب منك أن تقف معه يف هذا املوقف الذي ال يزال خصومك يتسرتون
عليه ،بل يتمنون لو قدروا أن حيذفوه من دواوين املؤرخني.
لكنه مع ذلك وصلنا باألسانيد الكثرية ،ألن الباطل ال يمكن أن يقاوم احلق ،ونور
اهلل ال يمكن أن تطفئه أفواه البرش ..لقد بلغنا حديثك عن ذلك املشهد ،لقد بلغنا قولك:
(ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل َ ﴿ :و َأ ِنذ ْر ع َِش َريت َ
َك األَ ْق َربِني﴾ [الشعراء،]214:
دعانى رسول اهلل  فقال يل :يا عيل ،إن اهلل أمرين أن أنذر عشرييت األقربني ..فاصنع لنا
صاعا من طعام ،واجعل عليه رحل شاة ،وامأل لنا عسا من لبن ،ثم امجع يل بني عبد املطلب
حتى أكلمهم ،وأبلغهم ما أمرت به ،ففعلت ما أمرين به ثم دعوهتم له ،وهم يومئذ أربعون
رجال ،يزيدون رجال أو ينقصونه ،فلام اجتمعوا إليه دعاين بالطعام الذي صنعت هلم،
فجئت به ،فلام وضعته تناول رسول اهلل  حذية من اللحم ،فشقها بأسنانه ،ثم ألقاها يف
نواحي الصحفة ثم قال :خذوا بسم اهلل ،فأكل القوم حتى ما هلم بيشء حاجة وما أرى إال
موضع أيدهيم ،وأيم اهلل الذي نفس عيل بيده ،وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت
جلميعهم ثم قال :اسق القوم ،فجئتهم بذلك العس ،فرشبوا منه حتى رووا منه مجيعا ،وأيم
اهلل إن كان الرجل الواحد منهم ليرشب مثله ،فلام أراد رسول اهلل  أن يكلمهم بدره أبو
هلب إىل الكالم ،فقال :هلدما سحركم صاحبكم! فتفرق القوم ومل يكلمهم رسول اهلل ،
20

فقال :الغد يا عيل ،إن هذا الرجل سبقني إىل ما قد سمعت من القول ،فتفرق القوم قبل أن
أكلمهم ،فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ،ثم امجعهم إيل ،قال :ففعلت ،ثم مجعتهم ثم
دعاين بالطعام فقربته هلم ،ففعل كام فعل باألمس ،فأكلوا حتى ما هلم بيشء حاجة ثم قال:
اسقهم ،فجئتهم بذلك العس ،فرشبوا حتى رووا منه مجيعا ،ثم تكلم رسول اهلل  ،فقال:
يا بني عبد املطلب ،إين واهلل ما أعلم شابا يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به ،إين
قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة ،وقد أمرين اهلل تعاىل أن أدعوكم إليه ،فأيكم يؤازرين عىل
هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال :فأحجم القوم عنها مجيعا،
وقلت :وإين ألحدثهم سنا ،وأرمصهم عينا ،وأعظمهم بطنا ،وأمحشهم ساقا ،أنا يا نبي اهلل،
أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ،ثم قال( :إن هذا أخي ووىص وخليفتي فيكم ،فاسمعوا
له وأطيعوا) ،فقام القوم يضحكون ،ويقولون أليب طالب :قد أمرك أن تسمع البنك
وتطيع)

()1

اصدَ ْع بِ َام ُتؤْ َم ُر َو َأع ِْر ْض ع ِ
َن
وهكذا كنت معه عندما نزل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
املُْ ْ ِ
رشكِني﴾ [احلجر ،]94:حينها تعرض رسول اهلل  هو والسابقون من الصحابة لكل
أصناف األذى ،وكنت معه يف ذلك كله تعاين مثلام يعاين ،وتصد عنه مثلام كان أبوك يصد
عنه.
فعندما حورص يف الشعب الذي دام ثالث سنوات كاملة ،كنت معه يف الشعب ،ويف
ذلك احلصار الشديد ..ومل يكن معك أحد من الصحابة إال من آمن من بني هاشم وأبو
سلمة وزوجه أم سلمة ..وهذه السنوات واملعاناة التي كنت تعاين فيها ،وترتبى عىل يدي
رسول اهلل  ،وتستمع إىل القرآن الكريم ،وهو ينزل غضا طريا كفيلة ألن تعطيك من املرتبة
ما ال تناطحه اجلوزاء ،وما ال يدانيك فيه أحد.
(  )1تاريخ الطربي)319 /2( ،
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وهكذا ظللت مع رسول اهلل  إىل أن أخرجه أبو سفيان وحزبه ،والذين حولتهم
األمة بعدك إىل صحابة أجالء ،وقرنتهم بك وبالسابقني من أصحابك ،وحينها قدمت
درسا من دروس الفداء العظيمة ،حني خلفته يف فراشه ،وحني اتشحت بربدته اخلرضاء
لتوهم أولئك املرشكني املرتبصني برسول اهلل  أنك هو ..وكنت حينها مصداقا لقوله
رشي َن ْفسه ابتِغَاء مر َض ِ
َّاس َمن َي ْ ِ
تعاىلَ ﴿ :و ِم َن الن ِ
وف بِا ْل ِع َباد﴾
ات اهلل َواهللُّ َرؤُ ٌ
َ ُ ْ
َْ

[البقرة]207:
لقد قال بعض الشعراء يعرب عن تضحيتك العظيمة تلك:
أمحد

بمقامك التّعريف والتّحديدا

ومواقف

لك

دون

الفراش مبيت ليلك والعدى
فعىل
جاوزت

هتدي إليك بوارقا ورعودا

فرقدت مثلوج الفؤاد كأنّام

هيدي القراع لسمعك التّغريدا

فكفيت ليلته وقمت معارضا

بالنّفس ال فشال وال رعديدا

واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم

أشم وفارسا صنديدا
جبال
ّ

الصباح لينفقوا كنز اهلدى
رصدوا ّ

أوما دروا كنز اهلدى مرصودا

وعندما ذهب رسول اهلل



للمدينة ،كنت سنده فيها ،كام كنت سنده يف مكة

املكرمة ،بل كنت تتوىل أصعب املهام وأشدها وأخطرها ،ولذلك فليس غريبا أن يتخذك
رسول اهلل  أخا له عندما آخى بني املهاجرين واألنصار ..بل إنه آخى بينك وبينه قبل ذلك
يف مكة املكرمة ،كام حدث بذلك املحدثون الثقاة.
فقد حديث ابن عمر قال :إن رسول اهلل  آخى بني أصحابه ،فآخى بني أيب بكر
وعمر ،وبني طلحة والزبري ،وبني عثامن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف ،فقال عيل :يا
آخيت بني أصحابك ،فمن أخي؟ ،قال رسول اهلل ( :أما ترىض يا
رسول اهلل :إنك قد
َ
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()1

عيل أن أكون أخاك؟ ..أنت أخي يف الدنيا واآلخرة)

بل إن يف قوله ( :أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي)( )2ما
يدل داللة واضحة عىل تلك األخوة ،التي مل تكن أخوة عاطفية فقط ،بل كانت أخوة
مشاركة يف تنفيذ املهام العظيمة التي تتطلبها الرسالة اإلهلية اخلامتة ،والتي عرب عنها قوله
تعاىل﴿ :إِنَّا َسنُ ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْوالً َث ِقي ً
ال﴾ [املزمل]5:
ولذلك كنت سند رسول اهلل  يف كل ما مر به وبالدعوة اإلسالمية من شدائد
وحمن ..لعل أعظمها تلك احلروب التي ووجه هبا اإلسالم يف املدينة املنورة ..فالتاريخ
حيفظ لك بطوالتك العظيمة ..فليس هناك معركة وال غزوة إال كنت بطلها الذي ترتعد
منه قلوب األعداء ..وكنت بحق سيف اهلل املسلول عىل أعدائه.
أذكر جيدا موقفك يوم بدر ،ويف أول معركة مجعت معسكر اإليامن مع معسكر
الشيطان ..حينها طلب صناديد املرشكني من يبارزهم ..وكنت حينها شابا يافعا ،وكان
يمكنك أن ختتبئ يف أي حمل ،أو تنشغل بأي يشء ،لتحفظ حياتك ..لكنك مل تفعل،
وتعرضت لصناديد املرشكني ،وأبطاهلم الكبار ،وجرعتهم مرارة سيفك.
وهكذا كان حالك يف كل املواقف ..لقد قال ابن أيب احلديد يصف شجاعتك( :وأ ّما
الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ،وحما اسم من يأيت بعده ،ومقاماته يف
فر ّ
قط ،وال ارتاع
احلرب مشهورة ترضب هبا األمثال إىل يوم القيامة .وهو الشجاع الذي ما ّ
من كتيبة ،وال بارز أحدا إالّ قتله ،وال رضب رضبة ّ
قط فاحتاجت األوىل إىل الثانية)

()3

(  )1املستدرك للحاكم  ،14 /3سنن الرتمذي ()80 /6
توجهه إىل غزوة
(  )2هذا احلديث من األحاديث املتواترة التي نقلها الفريقان بأسنادهم الكثرية عن رسول اهلل  عند ّ
تبوك .وهو مذكور يف أغلب املجاميع السنيّة والشيعية.
(  )3رشح هنج البالغة ـ ابن أيب احلديد .20 /1
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وقد شهد لك أعداؤك بتلك الشجاعة والبطولة ،فقد روي أنه ملّا دعوت معاوية إىل
املبارزة ليسرتيح الناس من احلرب بقتل أحدكام ،قال له عمرو :لقد أنصفك ،فقال معاوية:
ما غششتني منذ صحبتني إالّ اليوم ،أتأمرين بمبارزة أيب احلسن وأنت تعلم أنّه الشجاع
املطرق ،أراك طمعت يف امارة الشام بعدي(..)1
بل إن أعداءك كانو يفتخرون بأنك أنت الذي قتلتهم ..فقد روي أن أخت عمرو
بن عبد و ّد قالت ترثيه(:)2
لو كان قاتل عمرو غري قاتله

الروح يف جسدي
بكيته ما أقام ّ

لك ّن قاتله من ال نظري له

وكان يدعى أبوه بيضة البلد

وما تلك الشجاعة والبطولة التي وهبك اهلل إياها من دون كثري من الناس إال ملا كان
يف قلبك من قوة اإليامن التي زرعها فيك وتعهدها حبيك حممد  ..لذلك كنت خترج يف
أيام ص ّفني وحدك بغري محاية ،وملا قيل لك :تقتل أهل الشام بالغداة وتظهر بالعيش يف إزار
()3

عيل!)
ورداء؟ قلت( :باملوت ّ
ختوفوين؟ فو اهلل ما أبايل سقطت عىل املوت أم سقط ّ

أذكر جيدا موقفك يوم اخلندق ..إن صورتك يومها ال تربح بايل ،ألهنا عجيبة من
عجائبك ،فقد وصف اهلل تلك األيام الشديدة التي اجتمع فيها الرشك والنفاق واليهودية
َت األَ ْب َص ُار
لرضب اإلسالم بقوله﴿ :إِ ْذ َجاؤُ و ُكم ِّمن َف ْو ِق ُك ْم َو ِم ْن َأ ْس َف َل ِمن ُك ْم َوإِ ْذ زَ اغ ْ
ِ
احلن ِ
َاج َر َو َت ُظن َ
هون بِاهللَِّ ال هظنُونَا﴾ [األحزاب]10:
َو َب َلغَت ا ْل ُق ُل ُ
وب ْ َ
يف ذلك اليوم الذي ارتعدت فيه القلوب ،وبلغت احلناجر ،وقال ﴿ املُْنَافِ ُق َ
ون َوا َّل ِذي َن
ِيف ُق ُل ِ
ورا﴾ [األحزاب ]12:كان قلبك ثابتا ممتلئا
وهبِم َّم َر ٌض َّما َوعَدَ نَا اهلل َو َر ُسو ُل ُه إِالَّ ُغ ُر ً

(  )1رشح هنج البالغة  20/1و ،217/5حمارضات االُدباء للجاحظ .131/1
(  )2رشح هنج البالغة ـ ابن أيب احلديد .20 /1
(  )3العقد الفريد .102 /1
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قوة وإيامنا.
يف ذلك اليوم خرج عمرو بن عبد ود ،ونادى بكل كربياء :هل من مبارز؟ فلم جيبه
كرر النداء
أحد من املسلمني ،فاستأذنت حينها رسول اهلل  ،فقال لك( :إنّه عمرو) ..ثم ّ
ثانية وثالثة ،وأنت يف كل حني تستأذن رسول اهلل  ،فيجيبك بمثل ذلك ،إىل أن اكتشف
من كان حارضا يف تلك املعركة أنه ال يمكن ألحد أن يربز له ،حينها أذن لك رسول اهلل
 ..ومل يؤخرك حرصا عليك ،وإنام أخرك ليعرف اجلمع مقامك.
وعندما برزت له ،ونظر رسول اهلل  إليك ،وإىل األنوار التي تشع منك ،قال( :برز
االيامن ك ّله إىل الرشك ك ّله)

()1

وعندما دنوت من عدوك اللدود صاحب القوة والبطش ،مل تستعجل برضبه ،وإنام
رحت تدعوه إىل اهلل،وتقول له( :يا عمرو إنّك كنت تقول :ال يدعوين أحد إىل ثالث إالّ
قبلتها أو واحدة منها) ،قال :أجل ،فقلتّ ( :إين أدعوك إىل شهادة أن ال إله إالّ اهللّ ،
وأن
لرب العاملني) ،فقالّ :
أخر هذا عنّي ،فقلت( :أما ّأهنا خري لك
حممد ًا رسول اهلل ،وأن تسلم ّ
ثم قلت له :ها هنا أخرى ،قال :وما هي؟ قلت :ترجع من حيث أتيت ،قال:
لو أخذهتا)ّ ،
ال ،حتدّ ث نساء قريش عنّي بذلك أبد ًا ،فقلت :ها هنا أخرى ،قال :وما هي؟ قلت :أبارزك
وتبارزين.
حينها تعجب عمرو من جرأتك ،وضحك ضحكة سخرية ،وقالّ :
إن هذه اخلصلة
ما كنت أظ ّن أحد ًا من العرب يطلبها منّي ،وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك ،وقد
أحب أن أقتلك ما دمت أب ّي ًا للحق.
كان أبوك ندي ًام يل ،فقلت :وأنا كذلك ،ولكنّي ّ
بعدها حصل ما عرب عنه جابر بن عبد اهلل بقوله( :وجتاوال وثارت بينهام فرتة ،وبقيا

(  )1كشف الغمة ،205/1 :وإعالم الورى ص ، 194ومناقب آل أيب طالب.136/3 :
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ثم سمعنا التكبري فعلمنا ّ
أن علي ًا قد قتله)
ساعة طويلة مل أرمها وال سمعت هلام صوت ًاّ ،

()1

مل يكن ذلك موقفك الوحيد ..بل كانت له أخوات كثرية..
من بينها موقفك يوم خيرب ذلك الذي شهد له التاريخ ،وحفظه الرواة ،ونقلوه
باألسانيد الكثرية التي ال جمال للشك فيها ،منها ما حدث به عبد الرمحان بن أيب ليىل ،قال:
كان عيل خيرج يف الشتاء يف إزار ورداء ،ثوبني خفيفني ،ويف الصيف يف القباء املحشو،
والثوب الثقيل ،فقال :الناس لعبد الرمحان :لو قلت ألبيك فإنه يسهر معه ،فسألت أيب،
فقلت :إن الناس قد رأوا من أمري املؤمنني شيئا استنكروه ،قال :وما ذاك؟ قال :خيرج يف
احلر الشديد يف القباء املحشو ،والثوب الثقيل ،وال يبايل ذلك ،وخيرج يف الربد الشديد يف
الثوبني اخلفيفني ،واملالءتني ،ال يبايل ذلك ،وال يتقي بردا ،فهل سمعت يف ذلك شيئا؟ فقد
أمروين أن أسألك أن تسأله إذا سمرت عنده ،فسمر عنده ،فقال :يا أمري املؤمنني ،إن الناس
قد تفقدوا منك شيئا ،قال :وما هو؟ قال :خترج يف احلر الشديد يف القباء املحشو ،والثوب
الثقيل ،وخترج يف الربد الشديد يف الثوبني اخلفيفني ،ويف املالءتني ،ال تبايل ذلك وال تتقي
بردا ،قال :وما كنت معنا يا أبا ليىل بخيرب؟ قال :قلت :بىل ،واهلل قد كنت معكم ،قال :فإن
رسول اهلل



بعث أبا بكر ،فسار بالناس فاهنزم ،حتى رجع إليه ،وبعث عمر ،فاهنزم

بالناس ،حتى انتهى إليه ،فقال رسول اهلل  :ألعطني الراية رجال حيب اهلل ورسوله ،وحيبه
اهلل ورسوله ،يفتح اهلل له ،ليس بفرار ،فأرسل إيل فدعاين ،فأتيته وأنا أرمد ال أبرص شيئا،
فتفل يف عيني ،وقال :اللهم اكفه احلر والربد ،قال :فام آذاين بعد حر وال برد(.)2
لقد شهد الكثري من الصحابة ذلك املوقف ،وكلهم متنوا أن حيصل هلم مثله ..لقد

(  )1انظر :البيهقي يف دالئل النبوة ،السرية النبوية البن كثري ج 3ص.204
(  )2رواه أمحد  )778( 99/1و ،)1117( 133/1وابن ماجة  ،117ورواه البخاري )2975( 64/4 :و23/5
( )3702ويف  ،)4209( 171/5ومسلم)6303( 122/7 :
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ورد يف احلديث عن سعد بن وقاص قوله ،وهو يذكر مناقبك( :وسمعته يقول يوم خيرب:
(ألعطني الراية رج ً
ال حيب اهلل ورسوله ،وحيبه اهلل ورسوله ،فتطاولنا هلا فقال :ادعو ىل عل ًيا،
()1

فأتى به أرمد ،فبصق ىف عينه ،ودفع الراية إليه ،ففتح اهلل عليه)
املناقب الرشيفة:

وهكذا كان رسول اهلل  يشيد بك يف كل حمل ،ليعرفوك ،وليقتدوا بك يف تقواك
وإخالصك وشجاعتك وتسليمك التام هلل ورسوله ..بل إن اهلل تعاىل هو الذي كان يتوىل
ذلك.
لقد ذكرت ذلك ،فقلت :ملا نزلت عرش آيات من براءة عىل النبى  دعا النبى  أبا
بكر فبعثه هبا ليقرأها عىل أهل مكة ،ثم دعانى النبى  فقال :أدرك أبا بكر فحيثام حلقته،
فخذ الكتاب منه ،فاذهب إىل أهل مكة فاقرأه عليهم ،فلحقته باجلحفة ،فأخذت الكتاب
منه ،ورجع أبو بكر إىل النبى  ،فقال :يا رسول اهلل نزل ىف يشء ،قال( :ال ،ولكن جربيل
()2

جاءنى ،فقال :لن يؤدى عنك إال أنت أو رجل منك)

وقد وصلنا باألسانيد الصحيحة أنك قلت حينها لرسول اهلل  ،وكأنك تعتذر له:
(يا نبي اهلل إين لست باللسن وال باخلطيب) ،فقال( :ما بد أن أذهب هبا أنا ،أو تذهب هبا
أنت) ،فقلت حينها( :فإن كان وال بد ،فسأذهب أنا) ،فقال ( :فانطلق ،فإن اهلل يثبت

لسانك وهيدي قلبك) ،ثم وضع يده الرشيفة عىل فمك الرشيف (.)3
وهكذا اختارك رسول اهلل  بأمر من ربه سبحانه وتعاىل لتكون معه يوم املباهلة

(  )1رواه الرتمذى ىف املناقب :مناقب عىل بن أبى طالب ،وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .صحيح
الرتمذى638/5 :؛ وأخرجه مسلم من الطريقني مجي ًعا ىف فضائل الصحابة :من فضائل عىل بن أبى طالب.268/5 :
(  )2رواه أمحد ( ،151/1رقم  ،)1296وعبد اهلل ىف زوائده عىل املسند ،وأبو الشيخ ،وابن مردويه[ ،كنز العامل ]4400
(  )3انظر احلديث يف :مسند أمحد  1ص .150
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التي ذكرها اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :فمن حاج َك فِ ِ
يه ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا نَدْ ُع
َ ْ َ َّ
َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْبت َِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْعن ََت اهلل ع ََىل
ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [آل عمران]61 :
ففي احلديث الذي رواه جابر بن عبد اهلل ،قال :قدم عىل النبي  العاقب والطيب،
فدعامها إىل املالعنة فواعداه عىل أن يالعناه الغداة .قال :فغدا رسول اهلل  ،فأخذ بيد عيل
وفاطمة واحلسن واحلسني ،ثم أرسل إليهام فأبيا أن جييئا ،وأقرا باخلراج ،قال :فقال رسول
اهلل ( :والذي بعثني باحلق لو قاال ال ألمطر عليهم الوادي نارا) ،قال جابر :فيهم نزلت
﴿ َت َعا َل ْوا نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا َو َأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َسا َءنَا َونِ َسا َء ُك ْم َو َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم ﴾
وقد قال جابر يف تفسري اآلية الكريمةَ ﴿ :و َأ ْن ُف َسنَا َو َأ ْن ُف َس ُك ْم﴾ ،رسول اهلل  وعيل

بن أيب طالب ﴿ نَدْ ُع َأ ْبنَا َءنَا﴾ احلسن واحلسني ﴿ َونِ َسا َءنَا ﴾ فاطمة(.)1

وهكذا قال يوم سار  إىل تبوك ،حينها تركك يف املدينة ..وذكر لك وجلميع من
حرض تبوك أنك منه بمنزلة هارون من موسى ..وال فارق بينكام إال يف النبوة ،ألن النبوة
ختمت برسول اهلل .
ففي احلديث عن سعيد بن املسيب ،قال :قلت لسعد بن مالك :إين أريد أن أسألك
عن حديث ،وأنا أهابك أن أسألك عنه ،فقال :ال تفعل يا ابن أخي ،إذا علمت أن عندي
علام فسلني عنه ،وال هتبني ،قال :فقلت :قول رسول اهلل  لعيل حني خلفه باملدينة يف غزوة
تبوك ،فقال سعد :خلف النبي  عليا باملدينة يف غزوة تبوك ،فقال :يا رسول اهلل ،أختلفني
يف اخلالفة يف النساء والصبيان؟ فقال :أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
قال :بىل يا رسول اهلل ،قال :فأدبر عيل مرسعا كأين أنظر إىل غبار قدميه يسطع(.)2
(  )1مسلم 6295( 119/97و ،)6296والنسائي يف الكربى ،8381 :وغريهم كثري.
(  )2مسلم 6295( 119/97و ،)6296والنسائي يف الكربى ،8381 :وغريهم كثري.
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فقد كان رسول اهلل  ينتهز أي مناسبة لبيان فضلك ،ولرتغيب املؤمنني يف واليتك
وحمبتك ونرصتك ألنه يعلم املصري الذي ينتظرك من طرف الطلقاء واملنافقني ومرىض
القلوب.
ومن تلك املناسبات ما صار يسمى [حديث الطري] ،والذي اجتهد كل مناوئيك عىل
إنكاره عىل الرغم من أسانيده الكثرية( ..)1ولو أن أحدها فقط كان يف أعدائك ،لطاروا به
فرحا ،وحلفظوه كام حيفظون السورة من القرآن.
لقد حدث أنس بن مالك قال :كنت أخدم رسول اهلل  ،فقدم لرسول اهلل  فرخ
مشوي ،فقال( :اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطري) قال :فقلت:
اللهم اجعله رجال من األنصار فجاء عيل ،فقلت :إن رسول اهلل  عىل حاجة ،ثم جاء،
فقلت :إن رسول اهلل  عىل حاجة ثم جاء ،فقال رسول اهلل ( :افتح) فدخل ،فقال رسول
اهلل ( :ما حبسك عيل) فقال( :إن هذه آخر ثالث كرات يردين أنس يزعم إنك عىل
حاجة) ،فقال( :ما محلك عىل ما صنعت؟) فقلت :يا رسول اهلل ،سمعت دعاءك ،فأحببت
()2

أن يكون رجال من قومي ،فقال رسول اهلل( :إن الرجل قد حيب قومه)

بل إنه  مل يكتف بذلك ،وخاصة عندما كان يرى املنافقني ومرىض القلوب وهم
ينظرون بحقد شديد إىل مواقفك وبطوالتك ونرصتك لإلسالم وحب رسول اهلل  لك..
فلذلك أخرب  ـ وهو الذي ال ينطق عن اهلوى ـ أن بغضك عالمة من عالمات النفاق.
ففي احلديث عنك قلت( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي :
(  ) 1رواه من الصحابة :أنس بن مالك ،وعيل ،وابن عباس ،وجابر بن عبد اهلل ،وأيب رافع ،ويعىل بن مرة ،وسفينة..
ولذلك فإنه يكاد يصري من األحاديث من املتواترة ،بل هناك من رصح بتواتره ..قد ذكر ابن كثريّ :
أن احلافظ الذهبي ألف جزءا
يف طرق احلديث ،فبلغ عدد من رواه عن أنس :بضعة وتسعني نفسا [البداية والنهاية ( ،])416/4وقال الذهبي( :له طرق
كثرية جدا قد أفردتــُها بمصنــَّف ،وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصل) [تذكرة احلفاظ (])1043/3
(  )2املستدرك عىل الصحيحني للحاكم (،)141 /3وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه.
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()1

(أال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق)

وحدث ابن عمر قال( :ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد النبي  إال ببغضهم عليا ً)
()2

وحدث جابر قال( :ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار إال ببغضهم لعيل)

()3

وحدث أبو سعيد اخلدري قال( :إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا)

وحدث أبو عثامن النهدي ،قال :قال رجل لسلامن :ما أشد حبك لعيل؟ قال سمعت
رسول اهلل  يقول( :من أحب عليا ً فقد أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل ،ومن
أبغض عليا ً فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل)

()4

لقد اتفق هؤالء وغريهم كثري عىل ما لك من منزلة ،وعىل أن اهلل تعاىل شاء ،وال راد
الختياره أن تكون ميزانا توزن به القلوب ،ويميز به بني املؤمنني واملنافقني ،كام شاء قبل
ذلك أن جيعل آدم عليه السالم حمكا لتمييز املستكربين عن املتواضعني املخلصني.
بل كام شاء أن جيعل ناقة ثمود معيارا يميز به املؤمنون اخلالصون من أصحاب
األهواء والقلوب املريضة ..فاهلل خيلق ما يشاء ..وخيتار ما يشاء ...وويل ملن يعارض اختيار
اهلل ،أو جيادل فيه ،أو يستكرب عليه..
لقد ذكر اهلل تعاىل ذلك عن سائر األمم ،وأهنا مل تبتل فقط بأنبيائها ،وإنام ابتليت أيضا
حي ُسدُ َ
َاه ُم اهلل ِمن َف ْضلِ ِه َف َقدْ آ َت ْينَا َآل
َّاس ع ََىل َما آت ُ
ون الن َ
بأبنائهم وأحفادهم ،قال تعاىلَ ﴿ :أ ْم َ ْ

(  )1مسلم يف صحيحه ( ،)78والرتمذي ( )306/5وقال :حسن صحيح ،وابن ماجه( )114والنسائي ( )117/8ويف
خصائص عيل ( ،)102-100وعبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل الفضائل ( )1102وأبو نعيم يف احللية ()185/4
(  )2البزار (كشف األستار  ،)169/3وعبد اهلل يف زيادات الفضائل ()1086
(  )3أمحد يف فضائل الصحابة بإسناده عىل رشط البخاري.
(  )4انظر :املستدرك ( )130/3الطرباين يف املعجم الكبري( )901/380/23عن أم سلمة ،وقال اهليثمي يف املجمع
(( :) 132/9وإسناده حسن) ،وقد علق عليه الشيخ ممدوح بقوله( :فهذا طريقان للحديث كالمها حسن لذاته ،فاحلديث:
صحيح هبام)

30

اهيم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِ
احلك َْم َة َوآ َت ْين َُاهم هم ْلكًا عَظِ ًيام﴾ [النساء]54:
َ َ
إِ ْب َر َ
()1

عيل قسيم اجلنة والنار)
وهلذا ورد يف احلديث عن رسو اهلل  قولهّ ( :

وقد فرسه أمحد بن حنبل ،الذي يدعي الكثري ممن يناصبونك العداء نسبتهم إليه ،فقد
حدث حممد بن منصور الطويس قال :كنّا عند أمحد بن حنبل فقال له رجل :يا أبا عبد اهلل،
ما تقول يف هذا احلديث الذي يروى ّ
أن علي ًا قال( :أنا قسيم النار)؟ فقال :وما تنكرون من
ذا؟ أليس روينا ّ
أن النبي  قال لعيل( :الحي ّبك إالّ مؤمن وال يبغضك إالّ منافق)؟ قلنا:
فعيل قسيم
بىل .قال :فأين املؤمن؟ قلنا :يف اجلنة .قال :وأين املنافق؟ قلنا :يف النار ،قالٌّ :
النار (.)2
بل إن أمحد نفسه أقام احلجة عىل من يدعي نسبته إليه من أنه مل يرد يف حق أحد من
الصحابة ما ورد يف فضلك ،فقد روي عنه قوله( :ما جاء ألحد من أصحاب رسول اهلل 
من الفضائل ما جاء لعيل)

()3

بل إنه اعترب كل ما ورد يف فضل أعدائك مدسوسا ومكذوبا عىل رسول اهلل



ليجعلوك وأعداءك يف مرتبة واحدة ،فقد حدث عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال :سألت أيب
ّ
فيهام؟إن علي ًا كان كثري
فقلت :ما تقول يف عيل ومعاوية؟ فأطرق ثم قال:إيش أقول
فأطروه كياد ًا
األعداء ،ففتش أعداؤه له عيب ًا فلم جيدوا ،فجاءوا إىل رجل قد حاربه وقاتله َ
منهم له(.)4
وقد عل ق ابن حجر عىل هذه الرواية بقوله( :فأشار هبذا إىل ما اختلقوه ملعاوية من

(  )1مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوري ..127/3
(  )2رواه ابن أيب يعىل يف الطبقات()2/358
(  )3املستدرك عىل الصحيحني.107/3:
(  )4املوضوعات البن اجلوزي..24/2 :
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يصح
الفضائل ممّا ال أصل له ،وقد ورد يف فضائل معاوية أحاديث كثرية لكن ليس فيها ما ّ
()1

من طريق اإلسناد ،وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغريمها)
الوالية الشاملة:

لقد قرأت سيدي بشغف وشوق وحنني تلك الكلامت املقدسة التي نطق هبا رسول
اهلل  ،وهو يتحدث عنك ،وعن فضلك ،وعن الدور العظيم الذي كلفت به يف هذه األمة،
والذي ال خيتلف أبدا عن دور هارون مع أخيه موسى عليهام السالم.
لكني مل أجد موقفا ممتلئا بالعرب ملن يعترب مثل موقفه يف غدير خم ..فقد كان موقفا
عجيبا واضحا ..ولست أدري كيف غيب ،وال كيف طمس ،وال كيف أهيلت عليه كل
ألوان الكتامن والتحريف ،مع كونه قد روي بكل صيغ التواتر التي يؤمنون هبا ،فقد رواه
مائة وعرشة من الصحابة كام ذكر ذللك املحققون الصادقون ،ال املحققون املتالعبون (.)2
دعني سيدي أستعيد تلك املشاهد التي كافأك اهلل هبا عىل صدقك وإخالصك
وحتققك باإلسالم املحمدي األصيل الذي مل يمزج بأي جاهلية ،وال مرض ،وال نفاق..
وال أي غرض من األغراض ،أو شائبة من الشوائب.
()3
فلام انتهى إىل غدير
بعد أن قىض رسول اهلل  مناسكه وقفل راجعا إىل املدينةّ ،

الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل
خم ،يف اليوم الثامن عرش من ذي احلجة نزل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا َّ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن اهلل الَ َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك َوإِن َّمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
ا ْلكَافِ ِرين﴾ [املائدة]67:
حينها طلب رسول اهلل  أن يقام له من حدائج اإلبل ،فصعد عليه ،ثم قالّ ( :إين

(  )1فتح الباري.104/7:
(  )2انظر موسوعة الغدير ،املح ّقق األميني 14 :1 :ـ .61
(  )3ما أورده هنا هو من روايات متفرقة وردت يف الصحاح والسنن وغريها.
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وإين مسئول ،وأنتم مسئولون ،فام ذا أنتم قائلون؟) ،فقالوا :نشهد
أوشك أن أدعى فأجيبّ ،
أنّك قد ب ّلغت ،ونصحت وجهدت فجزاك اهلل خريا.
ثم قال هلم رسول اهلل ( :ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اهللّ ،
حممدا عبده
وأن ّ
الساعة آتية ال ريب فيهاّ ،
حقّ ،
حقّ ،
حقّ ،
ورسولهّ ،
وأن
وأن املوت ّ
وأن ناره ّ
وأن جنّته ّ
وأن ّ
اللهم اشهد)
اهلل يبعث من يف القبور ،)...فقالوا :بىل نشهد بذلك ،فقال ّ ( :
عيل احلوضّ ،
وإن عرضه ما بني
ثم قال ّ ( :إين فرط عىل احلوض ،وأنتم واردون ّ
فضة ،فانظروا كيف خت ّلفوين يف ال ّثقلني؟..
صنعاء وبرصى ،فيه أقداح عدد النّجوم من ّ
ّ
فتمسكوا به ال تض ّلوا،
وجل ،وطرف بأيديكم
ال ّثقل األكرب كتاب اهلل ،طرف بيد اهلل عزّ
ّ
واآلخر األصغر عرتيتّ ،
عيل احلوض،
وإن ال ّلطيف اخلبري ن ّبأين ّأهنام لن ّ
يتفرقا حتّى يردا ّ
ريب ،فال تقدّ مومها فتهلكوا ،وال تقرصوا عنهام فتهلكوا)
فسألت ذلك هلام ّ

()1

ثم أخذ  يده الرشيفة بيدك الرشيفة ،ثم رفعها ،حتى بان بياض إبطيهام ،ثم قال
ّ
خماطبا اجلموع الكثرية التي احتشدت لتشهد تتوجيك بتلك املكرمة العظيمةّ ( :أهيا النّاس،
من أوىل النّاس باملؤمنني من أنفسهم؟) ،فأجابوا :اهلل ورسوله أعلم.
فقال ّ ( :
إن اهلل موالي ،وأنا موىل املؤمنني ،وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،فمن
فعيل مواله)
كنت مواله ّ
وأحب
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه،
ّ
وكرر ذلك وأكده ،ثم ختمه بقولهّ ( :
احلق معه حيث
من أح ّبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله ،وأدر ّ
دار ،أال فليب ّلغ ّ
الشاهد الغائب)...

()2

(  )1صحيح مسلم ( )2408والرتمذي ( )3788واللفظ له .وغريمها كثري.
(  ) 2الشطر األول من احلديث ـ كام ينص املحدثون ـ :متواتر ،نص عىل تواتره عدد من احلفاظ ،وأما الزيادة الواردة يف
احلديث ،وهي قوله ( : اللهم وال من وااله،وعاد من عاداه) فهي صحيحة ،وقد وردت عن عدد من الصحابة ،وصححها
عدد من احلفاظ من رواية أنس بن مالك ،وأيب سعيد اخلدري ،وزيد بن أرقم ،وسعد بن أيب وقاص ..وقد خصص احلافظ ابن
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لكن هذا املوقف مع وضوحه وجالئه مل يزد أعداءك إال رغبة عنك ..فراحوا
يشككون فيه ،ويؤولونه ..بل حيولونه إىل مذمة ،بدل أن يكون منقبة.
وأحسنهم حاال من زعم أن الوالء لك ال خيتلف عن الوالء لسائر املؤمنني ،من
املحبة والنرصة وإلقاء السالم ..وكأن رسول اهلل  كان عابثا عندما مجع كل تلك اجلموع،
الر ُس ُ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل
وأوقفها ليخربها بذلك البالغ اخلطري الذي نفذ به قوله تعاىلَ ﴿ ::يا َأ ه َهيا َّ
ْت ِر َسا َل َت ُه َواهللُّ َي ْع ِص ُم َك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّن اهلل الَ َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم
إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك َوإِن َّمل ْ َت ْف َع ْل َف َام َب َّلغ َ
ا ْلكَافِ ِرين﴾ [املائدة]67:
بل إن بعضهم راح يفرس ذلك تفسريا عجيبا ييسء إليك ،حني زعم أن النبي  أراد
الرفع من شأنك ،والذب عنك ألن بعض أهل اليمن وقع فيك ،وتنقصك ألجل بعض
متاع الدنيا القليل..
وقد نيس هؤالء الذين يزعمون ألنفسهم العلم أن أهل اليمن قد عادوا من مكة إىل
اليمن ،وأن ما حصل ال حيتاج جلمع الناس وإيقافهم حتت الشمس بعد أن اقرتبوا من
املدينة..
ونسوا أكثر من ذلك أهنم يستدركون عىل رسول اهلل  ..فهو ذكر كل ذلك مطلقا
من دون حتديد ..فلم ِ
يأت عىل ذكر اليمنيني أص ً
ال ،وإنام كان كالمه عن املستقبل ،فقد أخرب
أنه سيأيت داعي ربه فيجيبه ..وداعي ربه هو املوت..
مل تقترص ـ سدي ـ إساءهتم إليك يف ذلك ..بل إهنم ـ باحلقد الذي يعمر قلوهبم ـ
راحوا يشيعون بني الناس أنك رغبت عن فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل  ،وأردت أن

عقدة هلا مصنفا مستقل ،استوعب فيه طرقها ،ومثله السيد أمحد بن الصديق الغامري يف( :اإلعالم بطرق املتواتر من حديثه عليه
السالم) ،بل إن اإلمام أمحد نفسه ذكر يف (الفضائل) ،والنسائي يف (اخلصائص) ،وابن اجلزري يف (املناقب) ،واهليثمي يف
(املجمع) روايات كثرية يف الداللة عليه وعىل معناه.
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تتزوج بنت أيب جاهلة ..ويلهم كيف يتجارسون عليك ،وعىل مقامك الرفيع ..وهل يمكن
ملن يكون يف بيته سيدة نساء العاملني أن يضم إليها بنت عدوه اللدود؟
وهل يمكن ملثلك ،وأنت العاشق لرسول اهلل  الفاين يف حبه ،أن تؤذيه وتؤذي
ابنته ،وأنت تعلم مكانتها ودرجتها عند اهلل؟
ال يمكنني لك ـ سيدي ـ وأنا أعيش يف رحاب ذكراك أن أذكر لك كل ما أساءوا به
إليك ..وال يمكنني أن أذكر لك كيف حولوا من سبك رشيعة ودينا ،وعلموه الصبيان..
وحفظوه ألوالدهم كام حيفظوهنم القرآن ..حتى صار من يذكرك متهام ،ومن حيبك زنديقا
وجموسيا.
حتى أهنم يف ذلك الزمان الذي انترص فيه الطلقاء ،وأقاموا دولتهم صار التسمي
باسمك سبة وعارا ..بل صاروا حياكمون من يفعل ذلك ..وكأهنم يريدون أن خيمدوا
ذكرك . .بل خيمدوا كل يشء فيك حتى اسمك ..وينسون أهنم حني يفعلون ذلك ..إنام
ِ
ِ
ِ
حياربون اهلل ..و﴿ ُي ِريدُ َ
ور ُه َو َل ْو ك َِر َه
ور اهلل بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى اهلل إِالَّ َأن ُيت َّم ُن َ
ون َأن ُي ْطفؤُ و ْا ُن َ
ِ
ون لِي ْط ِفؤُ وا ُنور اهلل بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواهللَُّ ُمتِ هم ُن ِ
ور ِه َو َل ْو ك َِر َه
َ
ا ْلكَاف ُرون﴾ [التوبةُ ﴿ ..]32:ي ِريدُ َ ُ
َ
ا ْلكَافِ ُرون﴾ [الصف]8:
املهام اجلسيمة:
لكنك ..ومع كل ما ورد يف شأنك ..كنت يف منتهى السالم واملحبة مع كل من
خالفك ..ألنك مل تكن تعيش لنفسك ..وإنام كنت تعيش لربك ولدينك وللمهمة العظيمة
التي كلفت هبا.
لقد وردت األحاديث الكثرية الصحيحة التي تعرب عن تلك املهمة ،وأهنا امتداد
للنبوة ،وتصحيح ملسارها ،بعد أن يتالعب املحرفون واملتأولون هبا ،مثلام تالعب أصحاب
موسى بعد غياب موسى عليه السالم عنهم.
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ومن تلك األحاديث ما حدث به أبو سعيد اخلدري قال :كنا جلوسا ننتظر رسول
اهلل  ،فخرج علينا من بعض بيوت نسائه ،قال :فقمنا معه ،فانقطعت نعله ،فتخلف عليها
عيل خيصفها ،فمىض رسول اهلل  ومضينا معه ،ثم قام ينتظره ،وقمنا معه ،فقال( :إن منكم
من يقاتل عىل تأويل هذا القرآن ،كام قاتلت عىل تنزيله) ،فاسترشفنا وفينا أبو بكر وعمر،
فقال :ال ،ولكنه خاصف النعل .يعني عليا ،قال :فجئنا نبرشه ،فلم يرفع رأسه ،كأنه قد
()1

كان سمعه من رسول اهلل )

كان يف إمكان كل الذين يناصبونك العداء أن يكتفوا هبذا احلديث الذي هو نبوءة
من نبوءات رسول اهلل  ..ونبوءاته  يستحيل أن تتخلف ،فهو الصادق املصدوق.
لكنهم أبوها ،وأعرضوا عنها ..وأعرضوا معها عىل كل تلك األحاديث التي تضع
العالمات الدالة عىل الفئة الصادقة املحافظة عىل نور النبوة ،وهدهيا.
ومن بينها إشادته  بكل أولئك الذين وقفوا معك ،وكانوا يف صفك يف كل ما حل
بك ..فقد ورد يف احلديث قوله ( :إن اهلل أوحى إيل أنه حيب أربعة من أصحايب ،وأمرين
()2

بحبهم ،فقيل له من هم يا رسول اهلل؟ قال :عيل سيدهم ،وسلامن ،واملقداد ،وأبو ذر)

فمع أن رسول اهلل  خيرب يف هذا احلديث عىل أن هذا األمر وحي أوحي إليه من ربه
إال أن كل احلجب أسدلت عليه ،وكتم لئال يسمع به أحد ..فإن سمع ..راحوا إىل ما تعلموه
من الطلقاء الدهاة الذين انقلبوا عليك ،يصبغون عىل كل ألوان التأويل والتحريف
والتبديل.
فهكذا فعلوا مع حبيبك وصاحبك واملخلص لك عامر بن يارس ..الذي عاش حياته
(  )1رواه النسائي يف خصائص عيل (ص  )29وابن حبان ( )2207وأمحد ( 33 / 3و )82وأبو يعىل (- 303 / 1
 )304وأبو نعيم يف احللية ( )67 / 1وابن عساكر ( ،)2 / 180 - 2 / 179 / 12واحلاكم ( ،)123 - 122/ 3وقال:
صحيح عىل رشط الشيخني.
(  )2رواه أمحد يف املسند ( ،)351/5والرتمذي ( ،)3718وابن ماجه يف مقدمة سننه ()149
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كلها مواليا لرسول اهلل  ..ومواليا لك ..إىل أن ختم حياته بالشهادة.
لقد كان  يشيد به كل حني ..ألنه يعلم أنه سيكون عالمة ملن أصابت أعينهم
الغشاوة ..فلم يعرفوك إال بغريك.
ومن تلك األحاديث قوله ( :ويح عامر تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل اجلنة،
()1

ويدعونه إىل النار)

ومنها قوله( :ابن سمية ما خري بني أمرين إال اختار أرشدمها)( ، )2وقوله( :ابن سمية
ما عرض عليه أمران قط إال أخذ باألرشد منهام)()3

بل إنه  مل يكتف بالتلميح ،فراح إىل الترصيح ،حتى يرفع كل الذرائع عىل من
ختلف عنك ..فقد ورد يف احلديث أن النبي  نظر إىل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني ،ثم
()4

قال( :أنا حرب ملن حاربكم ،وسلم ملن ساملكم)

وقال يف حديث آخر غاضبا بعدما رأى بعضهم يؤذيك( :ما تريدون من عيل؟ إن
()5

عليا مني ،وأنا منه ،وهو ويل كل مؤمن بعدي)

وقال يف حديث آخر( :رحم اهلل علي ًاًً ،اللهم أدر احلق معه حيث دار)()6

(  )1رواه أمحد ( ،306/5رقم  ، )22663ومسلم ( ،2235/4رقم  ،)2915والبيهقى ( ،189/8رقم ، )16566
وأبو نعيم ىف احللية ( ،)198/7وغريهم كثري.
(  )2ابن أبى شيبة ( ،385/6رقم )32246
(  )3أمحد ( ،389/1رقم  ، )3693واحلاكم ( ،438/3رقم  )5664وقال :صحيح عىل رشط الشيخني .ووافقه الذهبى.
(  )4فضائل الصحابة ( ،)1350ورواه احلاكم يف املستدرك ( )149/3وقال( :هذا حديث حسن من حديث أيب عبد اهلل
أمحد بن حنبل) ،وله شواهد عند الرتمذي ( ،)699/5وابن ماجه( ،)52/1والطرباين يف الكبري ( ،)149/3واحلاكم يف
املستدرك ( )149/3وغريهم.
(  )5رواه الطياليس ( ،)829وابن أيب شيبة ( .)79/12وأمحد يف املسند ( ،)437/4ويف الفضائل (،)1035والرتمذي
( ،)269/5والنسائي يف اخلصائص (،)88وابن حبان (،)6929واحلاكم ()110/3
(  )6مستدرك احلاكم ،حديث رقم ،)4686( :وقال :حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.
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وقد شهد لك بذلك الكثري من الصحابة ..منهم ميمونة بنت احلارث زوج رسول
اهلل  ،ف عن جري بن كليب العامري قال  :ملا سار عيل إىل صفني كرهت القتال ،فأتيت
املدينة ،فدخلت عىل ميمونة بنت احلارث فقالت  :ممن أنت ؟  ،قلت  :من أهل الكوفة ،
قالت  :منأهيم ؟  ،قلت  :من بني عامر  ،قالت  :رحبا عىل رحب  ،وقربا عىل قرب  ،جتيء
ما جاءبك ؟  ،قال :قلت  :سار عيل إىل صفني وكرهت القتال  ،فجئنا إليها هنا  ،قالت :
أكنت بايعته ؟  ،قال  :قلت  :نعم،قالت ( :فارجع إليه  ،فكن معه  ،فواهلل ما ضل  ،وال ضل
به) ()1

ومنهم أم سلمة ،زوج رسول اهلل  .. فقد روى حممد بن إبراهيم التميمي ،قال:
(إن فالن ًا دخل املدينة حاج ًا  ،فأتاه الناس يسلمون عليه فدخل سعد فسلم فقال  :وهذا مل
يعنا عىل حقنا عىل باطل غرينا  .قال  :فسكت  .فقال  :ما لك ال تتكلم ؟ فقال ك هاجت
فتنة وظلمة ،فقال لبعريي  :إخ إخ  ،فانحنت حتى انجلت  .فقال رجل  :إين قرأت كتاب
اهلل

من أوله إىل آخره فلم أر فيه إخ إخ  .فقال  :أما إذا قلت  ،فاين سمعت رسول اهلل 

يقول ( :عيل مع احلق  ،أو احلق مع عيل حيث كان) ،قال  :من سمع ذلك ؟  .قال  :قاله يف
بيت أم سلمه ،قال  :فأرسل إىل أم سلمه فسأهلا  .فقالت  :قد قاله رسول اهلل يف بيتي ،فقال
الرجل لسعد  :ما كنت عندي ألوم منك اآلن  .فقال  :ومل ؟ قال  :لو سمعت هذا من
الرسول  مل أزل خادم ًا لعيل حتى أموت)()2

ومنهم أبو سعيد اخلدرى ،فقد قال :كنا عند بيت النبي  يف نفر من املهاجرين
واألنصار فقال  :أال أخربكم بخياركم قالوا :بىل  ،قال  :املوفون املطيبون ،إن اهلل حيب اخلفى

(  )1مستدرك احلاكم ،حديث رقم ،)4735( :وقال :حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل خيرجاه.
(  )2جممع الزوائد :ج  ، 9ص .134

38

التقى  ،قال  :ومر عيل بن أبى طالب فقال ( :احلق مع ذا احلق مع ذا)()1

(  )1رواه أبو يعيل ورجاله ثقات ،انظر :جممع الزوائد.234/7 :
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احلاكم العادل
يف هذه األيام متر عىل خاطري ـ سيدي ـ ذكريات كثرية ممتلئة باجلامل عن الفرتة التي
مثلت فيها اخلالفة النبوية خري متثيل ،عىل الرغم من كل تلك احلروب التي أعلنت عليك..
وبالرغم من كل ذلك الشغب الذي أثري ضدك..
لقد عملت فيها بكل ما تتطلبه اخلالفة من قيم العدالة والرمحة واإلنسانية ..فوقفت
يف صف الفقراء واملستضعفني لتخلصهم من جشع املستكربين ،ولتضمن هلم العيشة
الرغدة السعيدة املتناسبة مع كرامة اإلنسان ..وما كان لك أن تفعل ذلك لوال تلك الرتبية
النبوية والقرآنية التي غرست يف نفسك ،ومنذ صباك الباكر ،كل قيم الزهد والعفاف
والعدالة والرمحة.
لقد شهد لك هبذا العدو والصديق ..بل كان هذا هو سبب تلك املؤامرت التي
حيكت ضدك ،والتي ختمت بشهادتك ..فلم يكن للمستكربين أن يرتكوا سند
املستضعفني دون أن يعلنوا عليه احلرب.
لقد قال فضيل بن اجلعد ،يذكر السبب احلقيقي لتلك احلرب التي أعلنت عليك:
( آكد األسباب يف تقاعد العرب عن أمري املؤمنني ،أمر املال ،فإنه مل يكن يفضل رشيفا عىل
مرشوف وال عربيا عىل عجمي ،وال يصانع الرؤساء وامراء القبائل كام يصنع امللوك ،وال
()1

يستميل أحدا إىل نفسه ،وكان معاوية بخالفذلك فرتك الناس عليا والتحقوا بمعاوية)

وذكر ابن عبد الرب بعض مشاهد عدلك ،فقال( :كان عيل إذا ورد عليه مال مل يبق
منه شيئا إال قسمه ،و ال يرتك يف بيت املال منه إال ما يعجز عن قسمته يف يومه ذلك،
ويقول:يا دنيا غري غريي ،ومل يكن يستأثر من الفيء بيشء ،وال خيص به محيام وال قريبا،
(  )1رشح هنج البالغة.488/1 :
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وال خيص بالواليات إال أهل الديانات واألمانات ،وإذا بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه:
(قد جاءتكم موعظة من ربكم ،فأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ،وال تبخسوا الناس
أشياءهم ،وال تعثوا يف األرض مفسدين ،بقية اهلل خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم
بحفيظ ..إذا أتاك كتايب هذا فاحتفظ بام يف يديك من عملنا حتى نبعث إليك من يتسلمه
منك)ثم يرفع طرفه إىل السامء فيقول(:اللهم إنك تعلم أين مل آمرهم بظلم خلقك وال برتك
()1

حقك)

وقال سيد قطب بعد تتبعه ألسباب اهنيار العدالة يف املجتمع اإلسالمي عرب التاريخ:
(لقد جاء عيل ليدخل نظرية اإلسالم يف احلكم يف قلوب القادة والناس من جديد ،وليطبقها
عمليا ..جاء ليأكل خبز الشعري الذي طحنته زوجته بيديه ،وخيتم عىل جرابه ويقول(:ال
أحب أن آكل ما ال أعلم)...و ربام باع سيفه ليشرتي بثمنه غذاء ولباس ،وأبى أن يسكن
()2

القصور الزاهية الفخمة)

وقال شبيل شميل ـ وهو أبعد الناس عن الدين ـ عندما قرأ عن عدالتك( :إن عيل بن
أيب طالب إمام بني االنسان ومقتداهم ،ومل ير الرشق والغرب نموذجا يطابقه أبدا ال
()3

يفالغابر وال يف احلارض)

وكل هذه الشهادات وغريها ال يمكن أن تعرب عن حقيقتك ،وحقيقة العدالة التي
أقمتها ودعوت إليها ،ورسمت معاملها.
البيعة ..ال اإلكراه:
وكان أول غيث عدالتك ـ سيدي ـ أنك مل تتول عىل الناس إال برضاهم ،وبعد

(  )1االستيعاب.48/3 :
(  )2العدالة االجتامعية يف االسالم لسيد قطب.
(  )3انظر اإلمام عيل صوت العدالة االنسانية.70/1 ،
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إحلاحهم يف الطلب ..لقد ذكرت ذلك ،فقلت( :فام راعني إال والناس إيل كعرف الضبع،
ينثالون عيل من كل جانب ،حتى لقد وطىء احلسنان ،وشق عطفاي ،جمتمعني حويل
كربيضة الغنم ..فلام هنضت باألمر نكثت طائفة ،ومرقت أخرى ،وقسط آخرون ،كأهنم مل
يسمعوا اهلل سبحانه يقول﴿ :تِ ْل َك الدَّ ار ِ
ون ُع ُل ًّوا ِيف األَ ْر ِ
اآلخ َر ُة ن َْج َع ُل َها لِ َّل ِذي َن الَ ُي ِريدُ َ
ض
ُ
والَ َفسادا وا ْلع ِ
اق َب ُة لِ ْل ُمت َِّقني﴾ [القصص ..]83:بىل! واهلل لقد سمعوها ووعوها ،ولكنهم
َ َ ً َ َ
حليت الدنيا يف أعينهم ،وراقهم زبرجها! أما والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،لوال حضور
احلارض ،وقيام احلجة بوجود النارص ،وما أخذ اهلل عىل العلامء أال يقاروا عىل كظة ظامل ،وال
سغب مظلوم ،أللقيت حبلها عىل غارهبا ،ولسقيت آخرها بكأس أوهلا ،وأللفيتم دنياكم
()1

هذه أزهد عندي من عفطة عنز)

هذه هي مقاصدك يف تويل أمر املسلمني ..ال ما ذكر أعداؤك الذين نصبوا لك
العداء ..والذين تصوروا جلهلهم بك أنك خرجت ألجل الدنيا ،وأن زهدك مل يكتمل
فيها(.)2
وكيف تفعل ذلك ..وقد عرض عليك بعد وفاة رسول اهلل  أن تتوىل أمر املسلمني،
وجاءك العباس وأبوسفيان ،وطلبا أن يبايعاك باخلالفة ،بعد أن متت البيعة أليب بكر يف
السقيفة ..وكان يمكنك أن تقبلها ،وأن جتد من يعينك عليها ،ويساندك فيها ..لكنك هربت
من الفتنة..
(  )1هنج البالغة ،خطبه  3ص .48
(  )2ومنهم ابن تيمية الذي قال يف كتابه [اخلالفة وامللك :ص( :]28ويستفاد من هذا أن مافعله عثامن وعيل من االجتهاد
الذي سبقهام بام هو أفضل منه أبوبكر وعمر ،ودلت النصوص وموافقه مجهور األمه عىل رجحانه ،وكان سببه افرتاق األمه
اليؤمر باالقتداء هبام فيه ،إذ ليس ذلك سنة اخللفاء ،وذلك أن أبابكر وعمر ساسا األمه بالرغبه والرهبه وسلام من التأويل يف
الدماء واألموال ،وعثامن غلب الرغبه وتأول يف األموال ،وعيل غلب الرهبه وتأول يف الدماء ،وأبوبكر وعمر كمل زهدمها يف
املال والرياسه ،وعثامن كمل زهده يف الرياسه ،وعيل كمل زهده يف املال)
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لقد قلت خماطبا ملن جاءك بذلك( :أهيا الناس ،شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة،
وعرجوا عن طريق الـمنافرة ،وضعوا تيجان الـمفاخرة .أفلح من هنض بجناح ،أو استسلم
فأراح ،ماء آجن ،ولقمة يغص هبا آكلها ،وجمتني الثمرة لغري وقت إيناعها كالزارع بغري
أرضه ،فإن أقل يقولوا :حرص عىل الـملك ،وإن أسكت يقولوا :جزع من املوت! هيهات
بعد اللتيا والتي ،واهلل البن أيب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه ،بل اندجمت عىل
()1

مكنون علم لو بحت به الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوي البعيدة!)

لقد ذكر املؤرخون كيف توافد عليك الناس من كل حدب وصوب ..وكيف جاءك
املهاجرون واألنصار ..كلهم يرغب يف أن تتوىل أمر املسلمني ..وهم يقولون لك :يا أبا
احلسن هلم نبايعك؟..
وكنت تقول هلم :ال حاجة يل يف أمركم ،فقالوا :ما نختار غريك ..فاختلفوا إليك
أرصوا عليك إرصارا ،واضطروك إىل القبول اضطرارا(..)2
مرارا ،و ّ
فلم جتد إال أن التكليف الرشعي أصبح ملزما لك بالقبول ..فقبلت ..فقد كنت
تقول( :الواجب يف حكم اهلل وحكم اإلسالم عىل املسلمني ،بعدما يموت إمامهم ،أو يقتل
ّ
ضاال أو مهديا ،أن ال يعملوا عمال ،وال يقدموا يدا وال رجال قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماما
السنّة جيبي فيئهم ويقيم حجمهم ،ومجعهم ،وجيبي
عفيفا ،عاملا ،ورعا ،عارفا بالقضاء و ّ
صدقاهتم)( ،)3ومل يكن أحد من الناس تتوفر فيه هذه الصفات غريك.
لكنك كنت تدرك جيدا صعوبة محل الناس عىل املبادئ ..وكنت تدرك أكثر من ذلك
مؤامرات الشيطان التي سيحيكها لك عن طريق أولئك الذين مل يفهموا اإلسالم ،وال

(  )1هنج البالغة :خطبة  5ص .52
(  )2السبيل إىل إهناض املسلمني :ص .429
(  )3كتاب سليم بن قيس :ص .182
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عرفوا مقاصده..
لقد عربت عن ذلك ،فقلت ـ عندما جاؤوا إليك بعد مقتل عثامن ـ( :دعوين
والتمسوا غريي ،فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ،ال تقوم له القلوب ،وال تثبت عليه
واحلجة قد تنكّرت .واعلموا ّأين إن أجبتكم ،ركبت بكم
العقول وإن اآلفاق قد أغامت،
ّ
ما أعلم (أي طبقت فيكم احلق بال متييز) ومل أصغ إىل قول القائل ،وعتب العاتب ،وإن
تركتموين ،فأنا كأحدكمّ ،
ولعيل أسمعكم وأطوعكم ملن و ّليتموه أمركم ،وأنا لكم وزيرا
()1

خري لكم منّي أمريا)

وقد حصل كل ما ذكرته ألولئك الذين رغبوا يف بيعتك ..ولذلك ذكرهتم قائال:
(واهلل ما كانت يل يف اخلالفة رغبة ،وال يف الوالية إربة ،ولكنكم دعومتوين إليها ،ومحلتموين
عليها ،فلام أفضت إ ّيل نظرت إىل كتاب اهلل وما وضع لنا ،وأمرنا باحلكم به فاتّبعته ،وما
()2

است ّن النبي  فاقتديته)

وقد صدقك الكل يف قولك هذا ،ألهنم رأوا بأعينهم كيف أنك مل تتعرض لكل
أولئك الذين توقفوا عن بيعتك ..فلم تتعرض ال لعبد اهلل بن عمر ،وال لغريه ممن رفضوا
بيعتك (..)3
بل إنك سيدي رفضت تلك البيعات اخلاصة التي بويعت هبا ..بل طلبت أن تبايع
عالنية ويف املسجد ..ليكون اخليار للناس فيها ،يقبلون أو يرفضون..
لقد ذكر ابنك حممد بن احلنفية ذلك ،قال :كنت مع أيب حني قتل عثامن ،فقام فدخل
منزله ،وأغلق بابه ،فأتاه أصحاب رسول اهلل  ،فقالوا :إن هذا الرجل قد قتل ،وال بد
(  )1الكامل :ج  ،3ص .193
(  )2هنج البالغة :اخلطب ،ص .205
(  ) 3قال أبو عمرو( :واجتمع عىل بيعته املهاجرون واألنصار ،وختلف عن بيعته نفر .فلم يكرههم) (اإلستيعاب ج3
ص 1121وذخائر العقبى ص.)111
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للناس من إمام ،وال نجد (أو ال نعلم) اليوم أحد ًا أحق هبذا األمر منك ،ال أقدم سابق ًة،
وال أقرب من رسول اهلل  ،فقال :ال تفعلوا ،فإين أكون وزير ًا خري من أن أكون أمري ًا..
فقال وا :واهلل ،ال نعلم أحق هبا منك ..ال واهلل ،ما نحن بفاعلني حتى نبايعك ..قال :ففي
املسجد ،فإن بيعتي ال تكون خفي ًا ،وال تكون إال عن رضا املسلمني ..فمن شاء أن يبايعني
بايعني ..قال :فخرج إىل املسجد فبايعه الناس(.)1
لقد كنت ـ سيدي ـ تدرك املخاطر التي تنجر عىل بيعتك يف املسجد ..وكنت تعرف
املشاغبني وأصحاب القلوب املريضة ..لكنك مع ذلك أرصرت أن تكون بيعتك عالنية
ويف املسجد ومن غري إكراه أحد.
لقد قال عبد اهلل بن عباس يذكر موقفه حينها( :فلقد كرهت أن يأيت املسجد خمافة
أن يشغب عليه؛ وأبى هو إال املسجد ،فلام دخل دخل املهاجرون واألنصار فبايعوه ،ثم
()2

بايعه الناس)

وقال أبو بشري العابدي :كنت باملدينة حني قتل عثامن ،واجتمع املهاجرون
واألنصار ،فيهم طلحة والزبري ،فأتوا علي ًا فقالوا :يا أبا احلسن؛ هلم نبايعك ..فقال :ال
حاجة يل يف أمركم ،أنا معكم فمن اخرتتم فقد رضيت به ،فاختاروا ..فقالوا :واهلل ما نختار
غريك؛ واختلفوا إليه بعد قتل عثامن مرار ًا ،ثم أتوه يف آخر ذلك ،فقالوا له :إنه ال يصلح
الناس إال بإمرة ،وقد طال األمر ..فقال هلم :إنكم قد اختلفتم إيل وأتيتم ،وإين قائل لكم
قوالً إن قبلتموه قبلت أمركمّ ،
وإال ال حاجة يل فيه ..قالوا :ما قلت من يشء قبلناه إن شاء
اهلل .فجاء فصعد املنرب ،فاجتمع الناس إليه ،فقال :إين قد كنت كاره ًا ألمركم ،فأبيتم إال أن
أكون عليكم؛ أال وليس يل أمر دونكم ،إال أن مفاتيح مالكم معي ،أال وإنه ليس يل أن آخذ
(  )1تـاريـخ األمـم واملـلـوك ج 4ص ،427الكامل يف التاريخ :ج 3ص.190
(  )2جواهر املطالب البن الدمشقي ج 1ص 293وذخائر العقبى ص.111
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درمه ًا دونكم .رضيتم؟! قالوا :نعم ..قال :اللهم اشهد عليهم .ثم بايعوه عىل ذلك(.)1
وقد ذكر املؤرخون نص البيعة ،وما حتمله من معان سامية ،فقد ذكروا أن الذي كان
يأخذ البيعة عامر بن يارس ،وأبو اهليثم بن التيهان ،ومها يقوالن( :نبايعكم عىل طاعة اهلل
وسنة رسوله  ،وإن مل نف لكم ،فال طاعة لنا عليكم ،وال بيعة يف أعناقكم .والقرآن إمامنا
()2

وإمامكم)

املبادئ ..ال املصالح:
هكذا كانت بيعتك ـ سيدي ـ واضحة نقية رشعية ..ليس فيها إكراه وال خداع وال
تكليف للرعية بام ال تطيق ..وهكذا كان األمر بعد مبايعة الناس لك..
فقد كان يمكنك أن متارس ما يامرسه غريك من استعامل الوسائل املختلفة التي هتيئ
لك أمرك ،وتيرس عليك امليض يف حكمك..
كان يمكنك يف ذلك احلني الصعب أن تشرتي أصحاب القلوب املريضة ،والنيات
الفاسدة ،واالنتهازيني ليتحولوا إىل صفك ..ولتستعملهم بعد ذلك كام تشاء ..لكنك مل
تفكر أبدا يف مصاحلك اآلنية ..وإنام كنت تفكر فقط يف مبادئك وقيمك التي رباك عليها
رسول اهلل ..
لقد ذكرت ذلك ،فقلتّ ( :أهيا النّاس :إن الوفاء توأم الصدق ،وال أعلم جنّة أوقى
منه ،وما يغدر من علم كيف املرجع ،ولقد أصبحنا يف زمان قد ّاختذ أكثر أهله الغدر كيسا،
احلول الق ّلب (البصري
ونسبهم أهل اجلهل إىل حسن احليلة ..ما هلم؟! قاتلهم اهللّ! .قد يرى ّ
بتحوالت األمور وتقلباهتا) وجه احليلة ودوهنا مانع من أمر اهلل وهنيه ،فيدعها رأي العني

(  )1تاريخ األمم وامللوك ج 4ص 427و ،428والكامل يف التاريخ ج 3ص.190
(  )2فضائل أمري املؤمنني البن عقدة ص.91
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()1

بعد القدرة عليها ،وينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الدّ ين)

هذه هي سريتك سيدي التي واجهت هبا خصومك الكثريين الذين عرب معاوية
عنهم ،فقال( :و اهلل ألغلب ّن بدنياي دين عيل)
لكنك كنت تقول ملن يتهمك بقلة احليلة والدهاء( :واهللّ ما معاوية بأدهى منّي ولكنه
يغدر ويفجر ،ولو ال كراهية الغدر لكنت أدهى الناس ،ولكن ّ
كل غدرة فجرة ،وكل فجرة
كفرة ،ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة! (واهلل ما استغفل باملكيدة ،وال أستغمز
()2

بالشديدة)

وكنت تقول( :و اهلل إين ألعلم بدائكم ودوائكم ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب
نفيس)
وكنت تقول( :أتأمروين أن أطلب النرص باجلور ،واهللّ ال أطور به ما سمر سمري وما
()3

أ ّم نجم يف السامء نجام)

وكنت تقول ( :اللهم إنك تعلم أنه مل يكن الذي كان منا منافسة يف سلطان ،وال
التامس يشء من فضول احلطام ،ولكن لنرد املعامل من دينك ،ونظهر األصالح يف بالدك،
فيأمن املظلومون من عبادك ،وتقام املعطلة من حدودك)()4

لقد توفرت لك ـ سيدي ـ فرص كثرية لتقيض عىل ألد أعدائك ،لكنك مل تفعل ..ال
حبا هلم ،وال حرصا عليهم ،وإنام حرصا عىل أخالقك ومبادئك وقيمك ..لقد ذكر
املؤرخون أنه بعد أن كثر القتل والقتال يف ص ّفني علوت فوق التل ،وناديت بأعىل صوتك:
(يا معاوية ..عالم يقتتل الناس؟ ابرز إ ّيل ودع الناس فيكون األمر ملن غلب) ..وكررت
(  )1هنج البالغة :اخلطب  -41ورسائل اجلاحظ :ص .125
(  )2هنج البالغة :الكالم  200ص .319
(  )3هنج البالغة :اخلطب .126
(  )4هنج البالغة( :ك )131
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ذلك مرارا ،فهاب معاوية منك ..وكيف ال هياب ،وهو يعلم ما فعل سيفك بأبطال
العرب ..حينها خرج عمرو إليك..ومل يطل األمر بسيفك حتى طعنه فرصعه ،وحينها
أدرك عمرو أنه لن يستطيع مواجهتك ..فراح يستغل تقواك وعفتك وحياءك ..فكشف
عن عورته ..حينها مل متلك إال أن ترصف وجهك عنه ..وترتكه يعود من حيث أتى.
أذكر جيدا أن بعضهم عاتبك حينها ،وقال( :أفلت الرجل يا أمري املؤمنني) ،فقلت:
(تل ّقاين بعورته ،فرصفت وجهي عنه)

()1

ّ
تغدرن بذ ّمتك،
ومل تكن تكتفي بذلك لنفسك ،بل كنت تكتب إىل عاملك قائال( :فال
عدوك ،فإنه ال جيرتىء عىل اهلل ّإال جاهل شقي ،وقد جعل
وال خت ّيسن بعهدك ،وال ختتّلن ّ
اهلل عهده وذ ّمته أمنا أفضاه بني العباد برمحته ،وحريام يسكنون إىل منعته ،ويستفيضون إىل
جواره فال ادغال ،وال مدالسة ،وال خداع فيه ،وال يدعونّك ضيق أمر لزمك فيه عهد اهلل
إىل طلب انفساخه بغري احلق ،فإن صربك عىل ضيق أمر ترجو انفراجه ،وفضل عاقبته خري
()2

من غدر ختاف تبعته ،وإن حتيط بك من اهلل فيه طلبه)

وهكذا كانت كتبك إىل عاملك ،أو من وليته أي أمر من أمور املسلمني ،فقد كانت
كلها أمر باملعروف وهني عن املنكر ،ونصيحة للمؤمنني ..فقد كتبت لبعضهم تقول( :أ ّما
بعدّ ،
اليشء ا ّلذي مل يكن ليصيبه،
باليشء ا ّلذي مل يكن ليفوته ،وحيزن عىل ّ
فإن املرء ليفرح ّ
فال يكن أفضل ما نلت يف نفسك من دنياك :بلوغ ّ
لذة ،أو شفاء غيظ ،ولكن إطفاء باطل،

(  )1لفصول املهمة البن الصباغ املالكي ص ، 70وعيل وعرصه :ج  ،4ص  ،258وقد روي أن عمرا حدث معاوية بام
وقع له مع اإلمام ،فقال له معاوية( :امحد اهللّ ،وعورتك) ،ثم قال شعرا يزري بعمرو ،فقال عمرو( :ما أشدّ تعظيمك عليا يف
أمري هذا .وهل هو ّإال رجل لقيه ابن عمه فرصعه! فرتى أن السامء قاطرة لذلك دما)؟ .قال معاوية( :ال ..ولكنّها معقبة لك
خزيا)
(  )2هنج البالغة :اخلطب .53
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مهك فيام بعد املوت)
أو إحياء ّ
حق .وليكن رسورك بام قدّ مت ،وأسفك عىل ما خ ّلفت ،و ّ

()1

ّ
وحرم
وأحل حالله
متسك بحبل القرآن واستنصحه،
ّ
وكتبت آلخر تقول( :و ّ
احلق ،واعترب بام مىض من الدّ نيا ملا بقي منهاّ ،
فإن بعضها يشبه
حرامه ،وصدّ ق بام سلف من ّ
حق،
بأوهلا ،وك ّلها حائل مفارق .وع ّظم اسم اهللّ أن تذكره ّإال عىل ّ
بعضا ،وآخرها الحق ّ
وأكثر ذكر املوت ،وما بعد املوت ،وال تتم ّن املوت ّإال برشط وثيق ،واحذر ّ
كل عمل يرضاه
صاحبه لنفسه ،ويكره لعا ّمة املسلمني ،واحذر ّ
الرس ،ويستحى منه يف
كل عمل يعمل به يف ّ ّ
العالنية ،واحذر ّ
كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره ،أو اعتذر منه ..وال جتعل عرضك
غرضا لنبال القول ،وال حتدّ ث النّاس ّ
بكل ما سمعت به ،فكفى بذلك كذبا ،وال تر ّد عىل
النّاس ّ
كل ما حدّ ثوك به ،فكفى بذلك جهال ..واكظم الغيظ ،وجتاوز عند املقدرة ،واحلم
عند الغضب ،واصفح مع الدّ ولة ،تكن لك العاقبة ،واستصلح ّ
كل نعمة أنعمها اهللّ عليك،
وال تض ّيع ّن نعمة من نعم اهللّ عندك ،ولري عليك أثر ما أنعم اهللّ به عليك .واعلم ّ
أن أفضل
املؤمنني أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله ،فإنّك ما تقدّ م من خري يبق لك ذخره ،وما
تؤخره يكن لغريك خريه ،واحذر صحابة من يفيل رأيه ،وينكر عملهّ ،
ّ
الصاحب معترب
فإن ّ
بصاحبه)

()2

وهكذا كانت رسائلك ـ ويف ذلك اجلو املمتلئ بالفتن ـ دعوة لألخالق ،ألنك تربية
من بعث ليتمم مكارم األخالق ..فقد كنت تشعر أن اهلل ما ابتالك بام ابتالك به من أنواع
البالء إال ليقيم حجته عىل خلقك يف أخالقهم وتقواهم ومتسكهم بالقيم القرآنية يف أحلك
األوقات وأشدها.
ولذلك كان يف إمكانك سيدي ـ بعد أن توليت أمر املسلمني ـ أن توافق عىل والية
(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()66
(  )2هنج البالغة :الكتاب رقم()69
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معاوية ،وتثبته عىل الشام ،لتضمن والءه ووالء من تبعه لك ..لكنك مل تفعل ..ومل تسمع
ملن نصحك بذلك ..ألنك تعلم أن الطلقاء أبعد الناس عن فهم اإلسالم ..ومن كان كذلك
ال حيق له أن يتوىل أمر املسلمني.
لقد جاءك يف تلك األيام العصيبة املغرية بن شعبة بعد مبايعته ،فقال لك( :إن لك
حق الطاعة والنصيحة ،وإن الرأي اليوم حترز به ما يف غد ،وإن الضياع اليوم تضيع به ما يف
غد ،أقرر معاوية عىل عمله ،وأقرر العامل عىل أعامهلم ،حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة اجلنود
استبدلت أو تركت) ،لكنك أبيت بشدة ،وقلت( :ال أداهن يف ديني ،وال أعطي الدنيئة يف
أمري)()1

عيل فانزع من شئت
حينها عرض عليك املغرية عرضا آخر ،فقال( :فإن كنت أبيت ّ
واترك معاويةّ ،
حجة يف إثباته ..إذ
فإن يف معاوية جرأة ،وهو يف أهل الشام يستمع له ولك ّ
كان عمر قد ّ
واله الشام)
لكنك قلت بكل قوة( :ال واهللّ ..ال أستعمل معاوية يومني)
ويف موضع آخر ،قال لك :إن أردت أن يستقيم لك األمر ،فاستعمل طلحة بن عبيد
اهلل عىل الكوفة ،والزبري بن العوام عىل البرصة ،وابعث معاوية بعهده عىل الشام ،فقلت له:
أتضمن يل عمري يا مغرية فيام بني توليته إىل خلعه؟! قال :ال ..فقلت :ال يسألني اهلل عز
وجل عن توليته عىل رجلني من املسلمني ليلة سوداء أبد ًا ﴿وما ُكن ُْت مت ِ
َّخ َذ املُ ِض ِّلنيَ
ُ
َ َ
ع َُضد ًا﴾ [الكهف ، ] 51 :لكن أبعث إليه ،وأدعوه إىل ما يف يدي من احلق ،فإن أجاب
فرجل من املسلمني ،له ما هلم وعليه ما عليهم ،وإن أبى حاكمته إىل اهلل(.)2

(  )1تاريخ األمم وامللوك ج 4ص 440و  441والفصول املهمة البن الصباغ ج 1ص 358والكامل يف التاريخ ج3
ص 197و .198
(  )2الفصول املهمة البن الصباغ ج 1ص 358والكامل يف التاريخ ج 3ص 198و تاريخ األمم وامللوك ج 3ص.460
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لقد كنت تعلم ما سيفعله بك ..وكنت موقنا متاما من غدره ..لكنك مع ذلك مل
تداهنه ..لسبب بسيط عربت عنه بقولك( :الوفاء ألهل الغدر غدر عند اهللّ ،والغدر بأهل
()1

الغدر وفاء عند اهللّ)

وعربت عنه بقولك ـ بعد بيعتك ـ( :ذ ّمتي بام أقول رهينة ،وأنا به زعيمّ ،
إن من
الشبهات ،أال ّ
عام بني يديه من املثالت ،حجزته التّقوى عن تق ّحم ّ
وإن
رصحت له العرب ّ
ّ
باحلق لتبلبل ّن بلبلة ،ولتغربل ّن
بل ّيتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهلل نب ّيه  ،وا ّلذي بعثه ّ
غربلة ،ولتساط ّن سوط القدر ،حتّى يعود أسفلكم أعالكم ،وأعالكم أسفلكم ،وليسبق ّن
وليقرص ّن س ّباقون كانوا سبقوا .واهللّ ،ما كتمت وشمة ،وال كذبت
قرصوا،
ّ
سابقون كانوا ّ
كذبة ،ولقد ن ّبئت هبذا املقام وهذا اليوم ..أال ّ
وإن اخلطايا خيل شمس ،محل عليها أهلها،
فتقحمت هبم يف النّار ..أال ّ
وإن التّقوى مطايا ذلل ،محل عليها أهلها،
وخلعت جلمها،
ّ
ّ
ولكل أهل ،فلئن أمر الباطل لقديام فعل ،ولئن
حق وباطل
وأعطوا أز ّمتها ،فأوردهتم اجلنّةّ ،
احلق فلر ّبام ّ
ّ
ولعل ،ولق ّلام أدبر يشء فأقبل)
قل ّ

()2

هذه هي التقوى والورع الذي رباك عليه رسول اهلل  ..والذي صحبك طول
حياتك ..فلم خترت إال الرصاط املستقيم الذي ال يزيغ ال ذات اليمني ،وال ذات الشامل ،كام
عربت عن ذلك بلسانك البليغ بقولك( :اليمني ّ
والشامل مض ّلة ،وال ّطريق الوسطى هي
السنّة ،وإليها مصري العاقبة ،هلك من
اجلا ّدة ،عليها باقي الكتاب ،وآثار الن ّّبوة ،ومنها منفذ ّ
للحق هلك ،وكفى باملرء جهال أن ال يعرف
ّ
ا ّدعى ،وخاب من افرتى ،من أبدى صفحته
قدره ..ال هيلك عىل التّقوى سنخ أصل ،وال يظمأ عليها زرع قوم ،فاسترتوا يف بيوتكم،
وأصلحوا ذات بينكم ،والتّوبة من ورائكم ،وال حيمد حامد ّإال ر ّبه ،وال يلم الئم ّإال
(  )1روض األخيار :ص .139
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)16واإلرشاد :ج  1ص ..240 -239
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()1

نفسه)

بل إنك ـ سيدي ـ مل تكتف هبذا السلوك لنفسك ،وإنام رحت تبينه كترشيع يقوم عليه
بنيان السياسة الرشعية يف اإلسالم ،وكأنك كنت تعلم من سيخلفك عىل هذه األمة ،وكيف
يزيح كل تلك املعاين السامية ليحل بدهلا األهواء واملصالح ،ويلبسها لباس الدين
والرشيعة.
لقد عربت عن ذلك بقولك يف وصف من يتصدى للحكم بني األ ّمة وليس لذلك
بأهلّ ( :
إن أبغض اخلالئق إىل اهلل رجالن :رجل وكله اهلل إىل نفسه ،فهو جائر عن قصد
السبيل ،مشغوف بكالم بدعة ،ودعاء ضاللة ،فهو فتنة ملن افتتن بهّ ،
ضال عن هدي من
ّ
ّ
مضل ملن اقتدى به يف حياته ،وبعد وفاته محّال خطايا غريه ،رهن بخطيئته..
كان قبله،
جهال األ ّمة ،عاد يف أغباش الفتنة ،عم بام يف عقد اهلدنة ،قد
ورجل قمش جهال ،موضع يف ّ
سامه أشباه النّاس عاملا وليس به ،بكّر فاستكثر من مجع ،ما ّ
قل منه خري ممّا كثر ،حتّى إذا
ّ
ارتوى من ماء آجن ،واكتثر من غري طائل ،جلس بني النّاس قاضيا ،ضامنا لتخليص ما
التبس عىل غريه)

()2

ثم وصفت هذا اجلاهل املحتال املخادع ،الذي لبس لباس الدين ليشوهه ،وليقيض
ثم قطع
مصاحله من خالله ،فقلت( :فإن نزلت به إحدى املبهامت ه ّيأ هلا حشوا ر ّثا من رأيه ّ
به ،فهو من لبس ّ
الشبهات يف مثل نسج العنكبوت ،ال يدري أصاب أم أخطأ؟ فإن أصاب
خاف أن يكون قد أخطأ ،وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب ،جاهل خ ّباط جهاالت،
الريح اهلشيم.
عاش ركّاب عشوات ،مل ّ
الروايات ذرو ّ
يعض عىل العلم برضس قاطع ،يذرو ّ
قرظ به ،ال حيسب العلم يف يشء ممّا أنكره،
ميل واهللّ بإصدار ما ورد عليه ،وال أهل ملا ّ
ال ّ
(  )1هنج البالغة :الكالم  16ص .58
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()17
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وال يرى ّ
أن من وراء ما بلغ مذهبا لغريه ،وإن أظلم عليه أمر اكتتم به ملا يعلم من جهل
وتعج منه املواريث)
نفسه ،ترصخ من جور قضائه الدّ ماء،
ّ

()1

وهكذا قلت ،وأنت حتدد أسباب الفتن وجذورها( :إنام بدء وقوع الفتن أهواء تتبع،
وأحكام تبتدع ،خيالف فيها كتاب اهلل ،ويتوىل عليها رجال رجاال ،عىل غري دين اهلل)()2

لقد درس الصادقون من املحققني فعلك وقولك ،وراحوا يقارنونه بسلوك من
حاربك ،وحارب مبادئك ..فلم يملكوا إال أن يشيدوا بك ،فأنت املمثل احلقيقي للمسلم
املمتلئ بالصدق والعدالة..
ومن أولئك سيد قطب أثناء ذكره ألسباب انتصار البغاة املحرفني للعدالة عىل
مرشوعك ،فقد قال( :إن معاوية وزميله عمر ًا مل يغلبا علي ًا ألهنام أعرف منه بدخائل
النفوس ،وأخرب منه بالترصف النافع يف الظرف املناسب .ولكن ألهنام طليقان يف استخدام
كل سالح ،وهو مقيد بأخالقه يف اختيار وسائل الرصاع .وحني يركن معاوية وزميله عمرو
إىل الكذب والغش واخلديعة والنفاق والرشوة ورشاء الذمم ال يملك عىل أن يتدىل إىل هذا
الدرك األسفل.فال عجب ينجحان ويفشل ،وإنه لفشل أرشف من كل نجاح .عىل أن غلبة
معاوية عىل عيل ،كانت ألسباب أكرب من الرجلني :كانت غلبة جيل عىل جيل ،وعرص عىل
عرص ،واجتاه عىل اجتاه .كان مد الروح اإلسالمي العايل قد أخذ ينحرس .وارتد الكثريون
من العرب إىل املنحدر الذي رفعهم منه اإلسالم ،بينام بقي عيل يف القمة ال يتبع هذا
االنحسار ،وال يرىض بأن جيرفه التيار .من هنا كانت هزيمته ،وهي هزيمة أرشف من كل
( )3

انتصار)

(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()17
(  )2هنج البالغة( :ك )50
(  )3كتب وشخصيات ،ص .243 – 242
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ومنهم الدكتور طه حسني الذي قال مقارنا بينك وبني خصومك( :كان الفرق بني
عيل ومعاوية عظي ًام يف السرية والسياسة ،فقد كان عيل مؤمن ًا باخلالفة ويرى أن من احلق
عليه أن يقيم العدل بأوسع معانيه بني الناس ،أما معاوية فإنه ال جيد يف ذلك بأس ًا وال
جناح ًا ،فكان الطامعون جيدون عنده ما يريدون ،وكان الزاهدون جيدون عند عيل ما
()1

حيبون)

عيل رجل دولة
وشهد لك بذلك عبد الرمحن الرشقاوي ،فقال ـ واصفا لك ـ (اإلمام ّ
بصري بسياسة أمور الرعية ،ولكنه يريد أن يقيم سياسته عىل دعائم من مكارم األخالق،
يشق الطريق الوعر إىل احلقيقة ،ليقيم العدل ،وحيقق للناس
وال يضريه ما يعاين وهو ّ
املساواة ،ويدفع الظلم ،ولو أنه عدل عن هنجه السوي حلظة ،لتهدّ مت قيم نبيلة ،واهنارت
عيل يرى أن صالح الغاية ال يتم ّإال بصالح الوسيلة ،وغايته مصلحة
مثل عليا ..اإلمام ّ
األمة ،وصالحها ،وألن خيرس أمنه ،وراحته ،خري من أن هيدر قيمه ..وألن هيدي به اهلل
النبوة ،وتر ّبى بخلق
رجال واحدا ،خري له من الدنيا وما فيها ..اإلمام عيل استقى من منبع ّ
()2

النبوة ،فكان رباين هذه األمة)

عيل
وهكذا قال قبلهام اجلاحظ عندما قارن بينك وبني البغاة والظلمة( :كان ٌّ
اليستعمل يف حربه إال ماعدّ له ووافق فيه الكتاب والسنة ،وكان معاوية يستعمل خالف
الكتاب والسنة ،ويستعمل مجيع املكايد ،ومجيع اخلدع ،حالهلا وحرامها ،ويسري يف احلرب
وعيل
سرية ملك اهلند إذا القى كرسى ،وخاقان إذا القى زنبيل ،وفنغور إذا القى املهراج،
ّ
يقول :التبدؤوهم بقتل حتى يبدؤوكم ،والتتبعوا مدبر ًا وال جتهزوا عىل جريح ،وال تفتحوا

(  )1عيل وبنوه :ص.59
(  )2عيل إمام املتّقني :ج  ،2ص .330
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باب ًا مغلق ًا)

()1

بل هكذا شهد لك غري املسلمني ممن هبرهتم عدالتك وزهدك وعفافك وكل يشء
فيك ،فقد قال الكاتب واألديب املسيحي جربان خليل جربان ،يذكرك( :قتل عيل يف حمراب
()2

عبادته لشدة عدله)

الشورى ..ال االستبداد:
وهكذا ـ سيدي ـ رست يف حكمك لرعيتك بعدما شاء اهلل أن تتوىل أمر املسلمني
برضاهم ورغبتهم ..فأنت مل تطبق فيهم إال سنة حبيبك  الذي رباك عىل يديه ..والذي
يظ ا ْل َق ْل ِ
نت َف ًّظا غَلِ َ
ب الَن َف هضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك
نت َهل ُ ْم َو َل ْو ُك َ
قال اهلل لهَ ﴿ :فبِ َام َر ْمح ٍَة ِّم َن اهلل لِ َ
ِ
اس َتغ ِْف ْر َهل ُ ْم َو َش ِ
ب
َفاع ُ
او ْر ُه ْم ِيف األَ ْم ِر َفإِ َذا عَزَ ْم َت َفت ََوك َّْل ع ََىل اهلل إِ َّن اهلل ُحي ه
ْف َعن ُْه ْم َو ْ

املُْت ََوكِّلِني﴾ [آل عمران]159:

لقد كانت هذه اآلية الكريمة ..وكان تنفيذ رسول اهلل  هلا هو دستورك الذي رست
عليه يف حياتك مجيعا ،ويف الفرتة التي تنعمت فيها األمة بحكمك هلا.
لقد قلت معربا عن سنتك يف ذلك( :أال وإن لكم عندي ّأال أحتجز دونكم رسا ّإال
يف حرب ،وال أطوي دونكم أمرا ّإال يف حكم ،وال ّ
أؤخر لكم حقا عن حمله ،وال أقف به
()3

دون مقطعه)

ال أزال أذكر جيدا تلك الفرتة العصيبة التي قام فيها البغاة بإعالن بغيهم ومتردهم..
وحينها مل تصدر أمرا ملكيا ،وال قرارا رئاسيا ،تفرضه عىل رعيتك فرضا ،وتعاقب كل من
خيالفه ،مثلام فعل أعداؤك ،وال زالوا يفعلون ..وإنام رحت ختربهم عام حصل ،وتستشريهم

(  )1رسائل اجلاحظ ص ( 365الرسائل السياسية)
(  )2عيل :صوت العدالة اإلنسانية ،جورج جرداق.
(  )3هنج البالغة :الكتب.50 ،
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يف الرأي املناس ب ..وإن كان اهلل قد آتاك من العلم واحلكمة والبصرية ما يغنيك عن ذلك
كله.
لقد ذكر الرواة الثقاة أنك مجعت يف ذلك احلني من معك من املهاجرين واألنصار،
ثم محدت اهلل وأثنيت عليه ،ثم قلت( :أما بعد فإنكم ميامني الرأي ،مقاويل باحلق ،أهل
عدوكم فأشريوا علينا برأيكم)
عدونا و ّ
احللم ،مباركو الفعل واألمر ،وقد أردنا املسري إىل ّ
حينها قام عامر بن يارس ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال( :يا أمري املؤمنني إن
استطعت ّأال تقيم يوما واحدا فافعل ،اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتامع رأهيم
عىل العدوان والفرقة ،وادعهم إىل رشدهم ،فإن قبلوا سعدوا ،فإن أبوا ّإال حربنا فو اهلل إن
سفك دماءهم ،واجلدّ يف جهادهم لقربة عند اهللّ)
عامر .سمعت رسول اهلل  يقول( :إن عامرا
درك يا ّ
وخاطبته حينها بقولك( :هلل ّ
ملئ إيامنا إىل مشاشه) ،وكان عامر إذا استأذن عىل النبي  يقول( :ائذنوا له) ،فإذا دخل
استقبله  بقوله( :مرحبا بالطيب املطيب)
عدونا ،فو
عجل بنا إىل ّ
بعدها قام سعد بن قيس بن عبادة ،فقال( :يا أمري املؤمننيّ ..
اهلل جلهادهم أحب إ ّيل من جهاد الرتك والروم إلدهاهنم يف دين اهلل ،واستذالهلم أولياء اهلل
من أصحاب حممد  من املهاجرين واألنصار والتابعني بإحسان ..إذا غضبوا عىل رجل
سريوه (نفوه) ،وفيئنا هلم يف أنفسهم حالل ،ونحن هلم فيام
حبسوه أو رضبوه أو حرموه أو ّ
يزعمون قطني (أي رقيق وعبيد)
ثم قام سهل بن حنيف ،فقال( :يا أمري املؤمنني .نحن سلم ملن ساملت وحرب ملن
كف يمينك ،وقد رأينا أن تقوم هبذا األمر يف أهل الكوفة،
حارب ،ورأينا رأيك ،ونحن ّ
فتأمرهم بالشخوص ،وختربهم بام صنع اهلل هلم يف ذلك من الفضل ،فإهنم هم أهل البلد
وهم الناس ،فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب ،وأما نحن صحابة رسول
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()1

اهلل  ،فليس عليك منّا خالف ،متى دعوتنا أجبناك ،ومتى أمرتنا أطعناك)

وهكذا أحييت نفس ما فعله رسول اهلل  يوم بدر ،حني استشار أصحابه يف املسري
إىل املرشكني ..وحينها كانت نفس اإلجابات ،ونفس الصدق ،ونفس العزيمة.
ومل تكتف سيدي بام أشري عليك لتتخذه ذريعة لسن القوانني التي تفرضها عىل
رعيتك ..وإنام رحت تتيح هلم كل احلرية يف املشاركة وعدم املشاركة ..فقد رأيت قوما ال
يرغبون يف احلرب ،فقلت هلم( :خذوا عطاءكم ،واخرجوا إىل الدّ يلم)( ..)2أي إىل حدود
البالد حلامية ثغور املسلمني.
وأتتك مجاعة ،وهم يومئذ أربعامئة رجل ـ وكنت بحاجة شديدة إليهم ـ فقالوا( :إنا
شككنا يف هذا القتال عىل معرفتنا بفضلك ،وال غنى بنا وال بك وال املسلمني عمن يقاتل
العدو ،فدعنا لبعض الثغور فنكون به ثم نقاتل عن أهله) ،فلم متلك إال أن ترتكهم ،وما
أرادوا ،ثم وجهتهم إىل ثغر الري(.)3
هذه جمرد أمثلة بسيطة عن مشاركتك لرعيتك يف احلكم ،وهلا أخوات كثريات ال
يمكن إحصاؤها ..حتى أهنم ـ وبسبب استشارتك هلم يف كل حمل ـ بالغوا يف ذلك حتى
عيل رأيي حتى قالت قريش :إن ابن أيب طالب رجل شجاع
قلت ـ خماطبا هلم ـ( :أفسدتم ّ
أبوهم! وهل أحد منهم أشدّ هلا مراسا ،وأقدم فيها مقاما
ولكن ال علم له باحلرب ..هللّ ّ
منّي؟ لقد هنضت فيها وما بلغت العرشين ،وها أنا ذا قد ذرفت عىل الستّني .ولكن ال رأي
()4

ملن ال يطاع)

ّ
ليظهرن هؤالء القوم عليكم،
وقلت خماطبا هلم غاضبا منهم( :أما وا ّلذي نفيس بيده،
(  )1وقعة صفني (ص)92 :
(  )2امحد بن حييى بن جابر البالذري ،فتوح البلدان ،ج ،2ص.395
(  )3وقعة صفني ،ص.115
(  )4هنج البالغة :خطبة .27
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باحلق منكم ،ولكن إلرساعهم إىل باطل صاحبهم ،وإبطائكم عن ح ّقي..
ألهنم أوىل ّ
ليس ّ
ولقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا ،وأصبحت أخاف ظلم رع ّيتي ،استنفرتكم للجهاد
رسا وجهرا فلم تستجيبوا ،ونصحت لكم
فلم تنفروا ،وأسمعتكم فلم تسمعوا ،ودعوتكم ّ
فلم تقبلوا .أشهود كغ ّياب ،وعبيد كأرباب؟! أتلو عليكم احلكم فتنفرون منها ،وأعظكم
فتتفرقون عنها ،وأح ّثكم عىل جهاد أهل البغي فام آيت عىل آخر قويل حتّى
باملوعظة البالغة ّ
أقومكم
متفرقني أيادي سبا ،ترجعون إىل جمالسكم ،وتتخادعون عن مواعظكمّ ،
أراكم ّ
املقوم)
املقوم وأعضل ّ
غدوة ،وترجعون إ ّيل عش ّية ،كظهر احلن ّية ،عجز ّ

()1

وكنت تقارن بأصحاب معاوية الذين يطيعونه يف معصية اهلل ،وتقولّ ( :أهيا القوم
ّ
الشاهدة أبداهنم ،الغائبة عنهم عقوهلم ،املختلفة أهواؤهم ،املبتىل هبم أمراؤهم ،صاحبكم
الشام يعيص اهللّ وهم يطيعونه؟! لوددت واهللّ ّ
يطيع اهللّ وأنتم تعصونه ،وصاحب أهل ّ
أن
معاوية صارفني بكم رصف الدّ ينار بالدّ رهم ،فأخذ منّي عرشة منكم وأعطاين رجال
()2

منهم)

لقد كنت تقول هلم هذا وغريه ..وال أزال أذكر ذلك املوقف الذي أحرتق كلام
ذكرته ،وينشق قلبي حزنا كلام خطر عىل بايل ..موقفك من (التحكيم) يف ص ّفني ،حني
الحت عالمات النرص ،ومل يبق بينك وبني هزيمة البغاة إال القليل ..حينها دبر الشيطان
للفئة الباغية حيلة التحكيم ..ورفع أصحاب معاوية املصاحف عىل الرماح داعني إىل كتاب
اهلل.
يف ذلك احلني رأيت أنت والثلة الصادقة معك أن تستمر احلرب ،خاصة وأن األشرت
كان عىل مقربة من موقع معاوية ..لكن بعض من كان معك ممن مل يعرفوا منزلتك ،خدعتهم
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)97واإلمامة والسياسة :ج  1ص .172 -171
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم( ،)97واإلمامة والسياسة :ج  1ص .172 -171
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تلك احليلة ..فحاولت إقناعهم بكل ما أوتيت من حجج ..لكن الشيطان لعب بعقوهلم..
وأرصوا عىل خمالفتك.
حينها مل متلك إال أن تتنازل هلم ،ال قناعة بام قالوا ..وإنام رعاية ملبادئك التي جتعلك
خاضعا هلا حتى لو وقفت يف وجه مصاحلك..
لقد فعلت معهم مثلام فعل هارون عليه السالم عندما غلب عىل أمره مع بني
إرسائيل الذين أبوا طاعتك ،كام قال تعاىلَ { :و َل َقدْ َق َال َهل ُ ْم َه ُار ُ
ون ِم ْن َق ْب ُل َيا َق ْو ِم إِن ََّام ُفتِنْ ُت ْم
ِ
ِ
مح ُن َفات َِّب ُع ِ
َرب َح َع َل ْي ِه عَاكِ ِفنيَ َحتَّى َي ْر ِج َع
الر ْ َ
وين َو َأطي ُعوا َأ ْم ِري (َ )90قا ُلوا َل ْن ن ْ َ
ِبه َوإِ َّن َر َّب ُك ُم َّ
اه ُار ُ
ون َما َمنَ َع َك إِ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض هلوا (َ )92أ َّال َتتَّبِ َع ِن َأ َف َع َص ْي َت َأ ْم ِري
وسى (َ )91ق َال َي َ
إِ َل ْينَا ُم َ
ول َف َّر ْق َت َب ْ َ ِ ِ
يت َأ ْن َت ُق َ
رسائِ َيل
(َ )93ق َال َي ْبنَؤُ َّم َال َت ْأ ُخ ْذ بِلِ ْح َيتِي َو َال بِ َر ْأ ِيس إِ ِّين َخ ِش ُ
ني َبني إ ْ َ
ب َق ْو ِيل ([ })94طه]94 - 90 :
َو َمل ْ ت َْر ُق ْ
لقد ذكر احلادثة بعض من حرضها ،فقال( :كنت عنده حني بعث إىل األشرت أن
يأتيه ،وقد كان األشرت أرشف عىل معسكر معاوية ليدخله ،فأرسل إليه عيل يزيد بن هانىء:
أن ائتني ..فأتاه فبلغه فقال األشرت( :ائت أمري املؤمنني فقل له :ليس هذه بالساعة التي
ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي .إين قد رجوت اهلل أن يفتح يل فال تعجلني) ،فرجع
عيل فأخربه ،فام هو أن انتهى إلينا حتى ارتفع الرهج وعلت األصوات
يزيد بن هانىء إىل ّ
من قبل األشرت ،وظهرت دالئل الفتح والنرص ألهل العراق ،ودالئل اخلذالن ،واإلدبار
عىل أهل الشام .فقال له القوم :واهللّ ما نراك ّإال أمرته بقتال القوم .قال( :أرأيتموين ساررت
رسويل إليه؟! أ ليس إنام ك ّلمته عىل رؤوسكم عالنية وأنتم تسمعون؟) ،قالوا( :فابعث إليه
فليأتك ،و ّإال فو اهلل اعتزلناك) ،قال( :وحيك يا يزيد بن هانىء .قل لألشرت أقبل إ ّيل فإن
الفتنة قد وقعت) ،فأتاه فأخربه ،فقال األشرت :ألرفع هذه املصاحف؟! قال :نعم .قال :أما
واهللّ لقد ظننت أهنا حني رفعت ستوقع اختالفا وفرقة! إهنا مشورة ابن النابغة -يعني ابن
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العاص -ثم قال ليزيد :وحيك! أال ترى إىل ما يلقون؟ أال ترى إىل الذي يصنع اهلل لنا؟
أينبغي أن ندع هذا وننرصف عنه؟! فقال له يزيد :أحتب أنك ظفرت ها هنا وأن أمري
عدوه؟ .قال :سبحان اهللّ! ال واهللّ ما أحب ذلك.
املؤمنني بمكانه الذي هو به يس ّلم إىل ّ
فأقبل األشرت حتى انتهى إليهم فصاح فيهم :يا أهل ّ
الذل والوهن ،أحني علوتم عىل القوم
فظنّوا أنكم هلم قاهرون ،ورفعوا املصاحف يدعونكم إىل ما فيها؟! قد واهللّ تركوا ما أمر اهلل
به فيها وتركوا سنّة من أنزلت عليه ،فال جتيبوهم أمهلوين فواقا (ما بني احللبتني للناقة) فإين
قد أحسست بالفتح ..قالوا :ال ..قال :فأمهلوين عدوة الفرس فإين قد طمعت يف النرص..
قالوا :ال ،إذن ندخل معك يف خطيئتك ..قال :فحدّ ثوين عنكم -وقد قتل أماثلكم وبقي
أراذلكم -متى كنتم حم ّقني؟ أحني كنتم تقتلون أهل الشام؟ فأنتم اآلن حني أمسكتم عن
القتال مبطلون؟ أم أنتم اآلن يف إمساككم عن القتال حم ّقون؟ فقتالكم إذن ا ّلذين ال تنكرون
فضلهم وكانوا خريا منكم ،يف النار ..قالوا :دعنا منك يا أشرت .قاتلناهم يف اهلل وندع قتاهلم
يف اهللّ .إنّا لسنا نطيعك فاجتنبنا ..قال :خدعتم واهللّ فانخدعتم ،ودعيتم إىل وضع احلرب
فأجبتم .يا أصحاب اجلباه السود ،كنّا نظن أن صالتكم زهادة يف الدنيا وشوق إىل لقاء اهللّ،
فال أرى فراركم ّإال إىل الدنيا من املوت ،أال فقبحا لكم ،ما أنتم برائني بعدها عزّ ا أبدا،
()1

فابعدوا كام بعد القوم الظاملون)

يف ذلك احلني أرسلت إىل معاوية كتابا تقول فيه( :من عبد اهلل أمري املؤمنني إىل
معاوية بن أيب سفيان أما بعد ،فإن أفضل ما شغل به املرء نفسه اتّباع ما حيسن به فعله،
ويستوجب فضله ،ويسلم من عيبه ،وإن البغي والزور يزريان باملرء يف دينه ودنياه ..فاحذر
الدنيا! ال فرح يف يشء وصلت إليه منها ،وقد علمت أنك غري مدرك ما قىض فواته .وقد
فتأولوا عىل اهلل تعاىل ،فأكذهبم ،ومتّعهم قليال ثم اضطرهم إىل
رام قوم أمرا بغري ّ
احلق ّ
ِ
خلوارج ،عَيل ِ
َهر ْ
مي ،ص.22
وان ،أو ا َ
بن احلُ َس ْني اهلَاش ّ
( َ )1وق َعة الن َ
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عذاب غليظ ،فاحذر يوما يغتبط فيه من أمحد عاقبة عمله ،ويندم فيه من أمكن الشيطان من
فغرته الدنيا واطمأن إليها .ثم إنّك دعوتني إىل حكم القرآن ،ولقد علمت
قياده ومل حيادهّ ،
أنك لست من أهل القرآن ،ولست حكمه تريد ،واهللّ املستعان .وقد أجبنا القرآن إىل حكمه
ضل ضالال بعيدا)()1
ولسنا إياك أجبنا ،ومن مل يرض بحكم القرآن فقد ّ

وبعد أن تم هذا رغم إرادتك ..أشار عليك أصحاب القلوب املريضة ،بأن ترسل
أبا موسى األشعري ،ليكون ممثال لك ،فقلت هلم( :قد عصيتموين يف أول هذا األمر فال
تعصوين اآلن ،إين ال أرى أن أويل أبا موسى األشعري)
حينها قام أولئك املرىض ،وقالوا( :ال نرىض إال بأيب موسى)
فقلت هلم حمتجا عليهم( :وحيكم! هو ليس يل بثقة! لقد فارقني وخذل الناس عنّي،
ثم إنه هرب شهورا إىل مكة حتى أمنته ،لكن هذا عبد اهلل بن عباس أو ّليه ذلك)
حينها حتركت أمراض اجلاهلية يف أولئك الذين زعموا صحبتهم لك ،وصاح
()2

صائحهم( :و اهلل ال حيكم فيها مرضيان)

وحني طرحوا هذا قلت هلم( :إن أبيتم ابن عباس ،فاألشرت) ..واألشرت قحطاين
مثلهم ..لكنهم رفضوا ،وقالوا( :وهل سعر األرض ،وهاج هذا األمر ،وأشعل ما نحن فيه
ّإال األشرت؟ ال نرىض بغري أيب موسى األشعري ..فإنه ّ
حذرنا ما وقعنا فيه)
حينها قلت هلم( :إن معاوية مل يكن ليضع هلذا األمر أحدا هو أوثق برأيه يف نظره من
يصح للقريش ّإال مثله .فعليكم بعبد اهلل بن عباس فارموا به ،فإن
عمرو بن العاص ،وإنّه ال ّ
عمرو بن العاص ال يعقد عقدة ّإال حلها عبد اهلل ،وال ّ
حيل عقدة ّإال عقدها)

()3

(  )1وقعة صفني (ص)493 :
(  )2يقصدون أن ابن العاص وابن عباس من قريش فهام مرضيان ،أما أغلب اخلوارج فمن قحطان ،وبني مرض وقحطان
عداء قديم وتنافس منذ اجلاهلية.
(  )3رشح هنج البالغة ،224/2 :و وقعة صفني (ص)493 :
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لكنهم أرصوا عىل عنادهم وكربيائهم ..ومل جتد إال أن تنفذ هلم رغبتهم ،مع علمك
بام سيؤول إليه أمرهم ..لكنك مل تكن لتتنازل عن مبادئك يف سبيل أي مصلحة من
املصالح.
أما عدوك اللدود فرعون هذه األمة ..فقد عمل مع أهل الشام بمثل ما عمل به سلفه
ف َقومه َف َأ َطا ُعوه إِهنم كَا ُنوا َقوما َف ِ
است َ
اس ِقني﴾
َخ َّ ْ َ ُ
ْ ً
ُ َّ ُ ْ
فرعون ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
[الزخرف ، ]54:ولذلك مل يكن ليستشريهم ،وإنام كان يقابل كل من يتوسم فيه خمالفته له
بقتله أمام املأل ،أو بدس السم له يف العسل.

النظام ..ال الفوضى:
وهكذا ـ سيدي ـ كنت أحرص الناس عىل تطبيق سنة رسول اهلل  يف عالقتك مع
رعيتك ،ويف عالقة رعيتك بك ..لقد كنت حريصا عىل أن تبلغهم حقوقهم ،كام كنت
حريصا عىل أن تطلب منهم أداء واجباهتم ..وكنت أمينا يف ذلك غاية األمانة ،منظام غاية
التنظيم.
فعىل الرغم من كل أنواع البالء التي عصفت بك ،وبالزمن الذي توليت فيه ،والذي
هرعت فيه كل الشياطني لصدك عن أداء وظيفتك التي انتدبتك هلا العناية اإلهلية إال أن
الورع والتقوى واحلكمة هي التي كانت تسوقك لكل كلمة تقوهلا ،أو قرار تصدره.
لقد قلت خماطبا رعيتك تبرصها بحقوقها وواجباهتا( :أ ّما بعد فقد جعل اهلل سبحانه
فاحلق أوسع
ّ
احلق مثل الذي يل عليكم..
عيل من ّ
يل عليكم ح ّقا بوالية أمركم ،ولكم ّ
األشياء يف التواصف وأضيقها يف التناصف ،ال جيري ألحد ّإال جرى عليه ،وال جيري عليه
ّإال جرى له ،ولو كان ألحد أن جيري له وال جيري عليه لكان ذلك خالصا هللّ سبحانه دون
خلقه ،لقدرته عىل عباده ،ولعدله يف ّ
كل ما جرت عليه رصوف قضائه ،ولكنّه جعل ح ّقه
توسعا بام هو من
عىل العباد أن يطيعوه ،وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب ّ
تفضال منه و ّ
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املزيد أهله .ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افرتضها لبعض الناس عىل بعض ،فجعلها
تتكافأ يف وجوهها ويوجب بعضها بعضا ،وال يستوجب بعضها ّإال ببعض)

()1

ثم رشعت توضح هلم العالقة بني الراعي والرعية ،والواجبات املنظمة ألدوار
حق الوايل عىل الرع ّية،
كليهام ،فقلت( :و أعظم ما افرتض اهلل سبحانه من تلك احلقوق ّ
لكل عىل ّ
حق الرع ّية عىل الوايل ،فريضة فرضها اهلل سبحانه ّ
كل ،فجعلها نظاما إللفتهم
و ّ
وعزّ ا لدينهم ،فليست تصلح الرعية ّإال بصالح الوالة ،وال تصلح الوالة ّإال باستقامة
احلق بينهم ،وقامت
الرع ّية ،فإذا أ ّدت الرع ّية إىل الوايل ح ّقه وأ ّدى الوايل إليها ح ّقها ،عزّ ّ
مناهج الدين ،واعتدلت معامل العدل ،وجرت عىل أذالهلا السنن ،فصلح بذلك الزمان
وطمع يف بقاء الدولة ،ويئست مطامع األعداء ..وإذا غلبت الرع ّية واليها أو أجحف الوايل
برع ّيته اختلفت هنالك الكلمة ،وظهرت معامل اجلور ،وكثر اإلدغال يف الدين ،وتركت
حماج السنن ،فعمل باهلوى وع ّطلت األحكام ،وكثرت علل النفوس؛ فال يستوحش لعظيم
ّ
حق ع ّطل ،وال لعظيم باطل فعل ،فهنالك ّ
تذل األبرار وتعزّ األرشار ،وتعظم تبعات اهلل
ّ
سبحانه عند العباد)
ثم بينت هلم ما عليهم فعله لتستقيم األمور ،ولتنتظم األحوال ،فقلت( :فعليكم
بالتناصح يف ذلك ،وحسن التعاون عليه ،فليس أحد -وإن اشتدّ عىل رضا اهلل حرصه،
وطال يف العمل اجتهاده -ببالغ حقيقة ما اهلل سبحانه أهله من الطاعة له ..ولكن من واجب
احلق بينهم،
حقوق اهلل سبحانه عىل العباد النصيحة بمبلغ جهدهم ،والتعاون عىل إقامة ّ
وليس امرؤ -وإن عظمت يف احلق منزلته ،وتقدّ مت يف الدين فضيلته -بفوق أن يعان عىل
ما محله اهلل من ح ّقه ،وال امرؤ -وإن صغّرته النفوس ،واقتحمته العيون -بدون أن يعني

(  )1هنج البالغة :اخلطب ،ص .216
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()1

عىل ذلك أو يعان عليه)

وقد كنت سيدي دائم التذكري هلم بحقوقهم ليطالبوا هبا ،كام كنت دائم التذكري هلم
بواجباهتم ليؤدوها ..ومن كلامتك التي ال نزال نحفظها قولكّ ( :أهيا الناس إن يل عليكم
عيل فالنصيحة لكم ،وتوفري فيئكم عليكم ،وتعليمكم
عيل حق ،فأ ّما ح ّقكم ّ
ح ّقا ،ولكم ّ
كيال جتهلوا ،وتأديبكم كيام تعلموا ..وأ ّما ح ّقي عليكم فالوفاء بالبيعة ،والنصيحة يف املشهد
()2

واملغيب ،واإلجابة حني أدعوكم ،والطاعة حني آمركم)

هذه كلامتك سيدي ..وال نعجب منها ..فقد كنت مالزما حلبيبك رسول اهلل ،
وكنت حترض عقوده االجتامعية التي يتعامل هبا مع خمتلف األصناف ،فاستننت به يف ذلك،
وجعلت ذلك سنة ملن يريد أن حييي اخلالفة الراشدة التي تسري عىل منهاج النبوة.
ومل يكن ما قلته ـ سيدي ـ جمرد كلامت ،بل كانت حياتك كلها تنفيذا هلا ..فأنت مع
ما ابتليت به من أصناف الناكثني والقاسطني واملارقني إال أنك مل تتجاوز ما متليه عليك
التقوى واألخالق الرفيعة واملثل العليا التي رباك عليها رسول اهلل .
لقد كنت مثاال حقيقيا حيا لقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا ُكو ُنو ْا َق َّو ِامنيَ هللِّ ُش َهدَ اء
ِ ِ
جي ِر َمنَّ ُك ْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم ع ََىل َأالَّ َت ْع ِد ُلو ْا اع ِْد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا اهللَّ إِ َّن اهللَّ
بِا ْلق ْسط َوالَ َ ْ
َخبِ ٌري بِ َام َت ْع َم ُلون﴾ [املائدة]8:
لقد فرست كلامتك وحكمك حياته هذه اآلية الكريمة خري تفسري ..لقد كنت تقول:
(أعدل الناس من أنصف من ظلمه) ،وتقول( :أجور الناس من ظلم من أنصفه)  ،وتقول:
قوة)  ،وتقول( :االستصالح لألعداء بحسن املقال ،ومجيل
(أعدل الناس من أنصف عن ّ

(  )1هنج البالغة :اخلطب ،ص .216
(  )2هنج البالغة :اخلطب .34
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األفعال ،أهون من مالقاهتم ومغالبتهم بمضيض القتال)

()1

وهكذا أوصيت ابنك احلسن ،فقلت له( :أوصيك بتقوى اهلل يف الغنى والفقر..
والعدو) ،وقلت يف وصية أخرى( :أوصيك يا بني بالصالة عند
وبالعدل عىل الصديق
ّ
وقتها ..والعدل يف الرىض والغضب)

()2

وهلذا ،فإنك قبل أن تواجه أي عدو من أعدائك بمبارزة أو غريها كنت تقيم عليه
احلجة أوال ،وتدعوه إىل احلق ،قبل أن تبادر إىل ما أمرك اهلل به من تكاليف ..حتى ذلك
املرشك املتكرب عمرو بن و ّد العامري مل تبارزه إال بعد أن أقمت عليه احلجة.
وهكذا فعلت قبل معركة اجلمل ..حينام دعوت طلحة والزبري لتناقشهام ،وتقيم
احلجة عليهام ،وقلت هلام( :لعمري لقد أعددمتا سالحا وخيال ورجاال!! ال تكونا ﴿ كَا َّلتِي
ِ ٍ
ِ
حترمان دمي
َن َق َض ْت َغزْ َهلَا من َب ْعد ُق َّوة َأنكَا ًثا﴾ [النحل ،]92:أمل أكن أخاكام يف دينكام ّ
أحرم دماءكام :فهل من حدث أحل دمي)
و ّ
حينها قال طلحة( :االنتظار عىل دم عثامن) ،فقلت له مستغربا( :يا طلحة! أهو أنت
من يطلب دم عثامن؟! فلعن اهلل قتلة عثامن ..يا طلحة ،أتيت بامرأة رسول اهلل  تقاتل
هبا ،وخ ّبأت امرأتك يف البيت!)
ثم قلت هلام( :إنكام ممن أرادين وبايعني ،فإن كنتام بايعتامين طائعني فارجعا وتوبا إىل
اهلل من قريب ،وإن كنتام بايعتامين كارهني ،فقد جعلتام يل عليكام السبيل ،بإظهاركام الطاعة،
وإرساركام املعصية ..ولعمري ما كنتام بأحق املهاجرين بالتقية والكتامن ،وإن دفعكام هذا
األمر من قبل أن تدخال فيه كان أوسع عليكام ،من خروجكام منه ،بعد إقراركام به ،وقد
زعمتام أين قتلت عثامن ،فبيني وبينكام من خت ّلف عنّي وعنكام من أهل املدينة ،ثم يلزم كل
(  )1غرر احلكم ودرر الكلم.
(  )2كشف الغمة لألربيل نقال عن القطرة من بحار النبي والعرتة للمستنبط .46/1
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امرى ء بقدر ما احتمل ،فارجعا أهيا الشيخان عن رأيكام فإن اآلن أعظم العار ،من قبل أن
جيتمع العار والنار)
وقلت هلام( :استحلفا عائشة بحق اهلل وبحق رسوله عىل خصال أن تصدّ ق فيها :هل
تعلم رجال من قريش أوىل مني باهللّ ورسوله؟ وإسالمي قبل كا ّفة الناس أمجعني؟ وكفايتي
رسول اهلل  كفار العرب بسيفي ورحمي ،وعىل براءيت من دم عثامن ،وعىل أين مل أستكره
()1

أحدا عىل بيعة ،وعىل ّأين مل أكن أحسن قوال يف عثامن منكام)

وهكذا كنت ترسل باحلجة تلو احلجة لعدوك اللدود فرعون هذه األمة عساه يتعظ،
ويرتك ما هو فيه من بغي وظلم ..لقد كتبت تقول له( :أما بعد ..فإن اهلل سبحانه قد جعل
الدّ نيا ملا بعدها ،وابتىل فيها أهلها ،ليعلم ّأهيم أحسن عمال ،ولسنا للدنيا خلقنا ،وال بالسعي
حجة
فيها أمرنا ،وإنّام وضعنا فيها لنبتىل هبا .وقد ابتالين اهلل بك ،وابتالك يب ،فجعل أحدنا ّ
عىل اآلخر ،فعدوت عىل الدّ نيا بتأويل القرآن ،فطلبتني بام مل جتن يدي وال لساين ،وعصيته
ألب عاملكم جاهلكم ،وقائمكم قاعدكم .فاتّق اهلل يف نفسك ،ونازع
أنت وأهل الشام يب ،و ّ
الشيطان ق ّيادك ،وارصف إىل اآلخرة وجهك ،فهي طريقنا وطريقك .واحذر أن يصيبك
()2

متس األصل ،وتقطع الدابر)
اهلل منه بعاجل قارعة ّ

وهكذا فعلت مع اخلوارج ..فقد كنت تقيم عليهم احلجج ،وتذكرهم باهلل ،وكان
مما قلت هلم ..( :أمل تعلموا أين هنيتكم عن احلكومة (التحكيم) ،وأخربتكم أن طلب القوم
إياها منكم دهن ومكيدة لكم ،ون ّبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين وال قرآن ،وأين
أعرف هبم منكم ،عرفتهم أطفاال ورجاال ،فهم أهل املكر والغدر ،وإنكم إن فارقتم رأيي
جانبتم احلزم ،فعصيتموين ،حتى أقررت بأن حكّمت ،فلام فعلت رشطت واستوثقت،
(  )1اإلمامة والسياسة :ج  ،1ص .70
(  )2الطراز :ج  ،2ص .393
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فأخذت عىل حمكمني أن حيييا ما أحيا القرآن ،وأن يميتا ما أمات القرآن ،فاختلفا وخالفا
األول .فام الذي بكم ،ومن أين
السنّة ،فنبذنا أمرمها ،ونحن عىل أمرنا ّ
حكم الكتاب و ّ
()1

أتيتم؟)

سولت لكم فراق هذه احلكومة التي أنتم
وقلت هلم( :يا هؤالء ..إن أنفسكم قد ّ
عيل إباء املخالفني ،وعدلتم عنّي عدول النكداء
ابتدأمتوها ،وسألتموها وأنا هلا كاره ،فأبيتم ّ
العاصني حتى رصفت رأيي إىل رأيكم ..فلم آت ال أبا لكم حراما ،واهللّ ما خبلتكم عن
أموركم ،وال أخفيت شيئا من هذا األمر عنكم ..فب ّينوا لنا بامذا تستح ّلون قتالنا واخلروج
عن مجاعتنا ،أن تضعوا أسيافكم عىل عواتقكم ،ثم تستعرضون الناس ترضبون رقاهبم،
()2

وتسفكون دماءهم إن هذا هلو اخلرسان املبني)

وقلت هلم( :فإن أبيتم ّإال أن تزعموا أين أخطأت وضللت ،فلم تض ّللون عا ّمة أمة
حممد  بضاليل ،وتأخذوهنم بخطئي ،وتك ّفروهنم بذنويب ،سيوفكم عىل عواتقكم
رب والسقم ،وختلطون من أذنب بمن مل يذنب ،وقد علمتم أن رسول اهلل
تضعوهنا مواضع ال ّ
قسم عليهام من الفيء
وورث مرياثه أهله .وقطع السارق وجلد الزاين ،ثم ّ
 قتل القاتل ّ
ونكحا املسلامت ،فأخذهم رسول اهلل  بذنوهبم ،وأقام حق اهلل فيهم ،ومل يمنعهم سهمهم
من اإلسالم ،ومل خيرج أسامءهم من بني أهله ..ثم أنتم رشار الناس ،ومن رمى به الشيطان
حمب مفرط يذهب به احلب إىل غري احلق،
مراميه ،ورضب به تيهه ،وسيهلك ّيف صنفانّ :
ومبغض مفرط يذهب به البغض إىل غري احلق ،وخري الناس ّيف حاال النّمط األوسط
()3

فالزموه)..

(  )1تاريخ الطربي :ج  ،5ص .85
(  )2تاريخ الطربي :ج  ،5ص .85
(  )3معدن اجلواهر :للكراجكي ،ص .226
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و هكذا كان دورك مع اجلميع ،ال تأخذ بالظنة ،وال تغدر حتى بمن غدر بك ..أذكر
جيدا ذلك الرجل الذي جاءك ،فقال( :يا أمري املؤمنني :يف أصحابك رجال قد خشيت أن
يفارقوك فام ترى فيهم؟) ،فقلت له( :إين ال آخذ عىل التهمة ،وال أعاقب عىل الظ ّن ،وال
أقاتل ّإال من قاتلني ،وناصبني وأظهر يل العداوة ،ولست مقاتله حتى أدعوه ،وأعذر إليه،
فإن تاب ورجع إلينا قبلنا منه ،وهو أخونا ،وإن أبى ّإال االعتزام عىل حربنا استعنا عليه اهللّ،
( )1

وناجزناه)

احلرية ..ال اإلكراه:
وهكذا ـ سيدي ـ كنت أحرص الناس عىل حرية الناس ..فقد علمك القرآن الكريم،
وعلمك رسول اهلل  أن احلرية قيمة إنسانية عليا ،وأن أكرب اجلرائم مصادرهتا حتت أي
اسم من األسامء.
لقد كنت تقول خماطبا رعيتك ،واألجيال معها( :ال تكن عبد غريك ،وقد جعلك
()2

اهلل سبحانه حرا)

وكنت تقول( :أهيا الناسّ ..
إن آدم مل يلد عبدا ،وال أمة ،وأن الناس كلهم أحرار)

()3

وكنت تقول هلم ـ وأنت تدعوهم للقتال يف صفني ـ( :سريوا إىل قوم يقاتلونكم كيام
()4

يكونوا يف األرض جبارين ملوكا ،يتخذهم املؤمنون أربابا ،ويتخذون عباد اهلل خوال)

ولذلك كنت تنهاهم أن ينظروا إليك كام ينظرون إىل اجلبابرة والطغاة ،فيمتنعوا عن
املطالبة بحقوقهم خوفا ورهبة ..لقد كنت تقول هلم كل حني( :فال تك ّلموين بام تك ّلم به
اجلبابرة ،وال تتح ّفظوا منّي بام يتح ّفظ به عند أهل البادرة ،وال ختالطوين باملصانعة ،وال
(  )1رشح هنج البالغة .148 : 3
(  )2غرر احلكم ودرر الكلم.
(  )3هنج السعادة ،ج  ،1ص .198
(  )4ابن قتيبة الدنيوري ،االمام والسياسة ،ج ،1ص.166
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حلق أن يقال
حق قيل يل ،وال التامس إعظام لنفيس ،فإنّه من استثقل ا ّ
تظنّوا يب استثقاال يف ّ
بحق ،أو
له ،أو العدل أن يعرض عليه ،كان العمل هبام أثقل عليه ،فال تك ّفوا عن مقالة ّ
فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطئ ،وال آمن ذلك من فعيلّ ،إال أن يكفي
مشورة بعدلّ ،
رب غريه ،يملك منّا
لرب ال ّ
اهللّ من نفيس ما هو أملك به منّي ،فإنّام أنا وأنتم عبيد مملوكون ّ
الضاللة باهلدى،
ما ال نملك من أنفسنا ،وأخرجنا ممّا كنّا فيه إىل ما صلحنا عليه ،فأبدلنا بعد ّ
وأعطانا البصرية بعد العمى)

()1

وكنت تصحح هلم تلك املفاهيم التي أشاعها بعض الوالءة بينهم ،فتقولّ ( :
إن من
حب الفخر ،ويوضع أمرهم عىل
أسخف حاالت الوالة عند صالح النّاس :أن يظ ّن هبم ّ
أحب اإلطراء ،واستامع ال ّثناء ،ولست-
الكرب ،وقد كرهت أن يكون جال يف ظنّكم ّأين
ّ
أحب أن يقال ذلك ،لرتكته انحطاطا هللّ سبحانه عن تناول ما
بحمد اهللّ -كذلك ،ولو كنت ّ
عيل
هو ّ
أحق به من العظمة والكربياء ..ور ّبام استحىل النّاس ال ّثناء بعد البالء ،فال تثنوا ّ
بجميل ثناء ،إلخراجي نفيس إىل اهللّ سبحانه وإليكم ،من التّق ّية يف حقوق مل أفرغ من أدائها،
وفرائض ال بدّ من إمضائها)

()2

ومل يكن ذلك جمرد مواعظ أو شعارات ..بل كانت حقيقة تسري هبا يف رعيتك ..فقد
كنت تدعوهم لذكر مواقفهم وآرائهم يف كل ما يرتبط بشؤون الدولة ..لقد كنت تقول هلم:
فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطىء ،وال
(فال تك ّفوا عن مقالة بحق ،أو مشورة بعدلّ ،
آمن ذلك من فعيلّ ،إال أن يكفي اهلل من نفيس ما هو أملك به منّي فإنام أنا وأنتم عبيد
رب غريه ،يملك منّا ما ال ،نملك من أنفسنا ..وال تظنّوا يب استثقاال يف
لرب ال ّ
مملوكون ّ
احلق أن يقال له ،أو العدل أن يعرض
حق قيل يل ،وال التامس إعظام لنفيس ،فإنه من استثقل ّ
ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()216
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()216
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()1

عليه ،كان العمل هبام أثقل عليه)

وكنت تطالبهم باملطالبة بحقوقهم ،وقد روى املؤرخون أنك خطبت يف الناس
قائال( :أهيا الناس ،هل فيكم أحد يدّ عي قبيل جورا يف حكم ،أو ظلام يف نفس أو مال ،فليقم
به أنصفه من ذلك؟) ،فقام رجل من القوم فأثنى عليك ثناء حسنا ،وأطراك ،وذكر مناقبك،
فقلت ردا عليه ( :أهيا العبد املتكلم ،ليس هذا حني إطراء ،وما أحب أن حيرضين أحد يف
هذا املحرض بغري النصيحة ،واهللّ الشاهد عىل من رأى شيئا يكرهه ،فلم يعلمنيه ،فإين أحب
أن أستعتب من نفيس قبل أن تفوت نفيس)()2

وكنت تقول هلم ( :أهيا الناس ،أنا أحب أن أشهد عليكم ،أن ال يقوم أحد فيقول:
أردت أن أقول فخفت ،فقد أعذرت فيام بيني وبينكم ،اللهم ّإال أن يكون أحد يريد ظلمي،
ّ
ّ
أستحل من أحد دما بغري
أستحل من أحد ماال ،ومل
عيل بام مل أجن ،أما إين مل
والدّ عوى ّ
ح ّله ،وجاهدت مع رسول اهللّ  بأمر اهللّ وأمر رسوله ،فلام قبض اهللّ رسوله  ،جاهدت
وحضني عىل جهادهم وقال:
وسامهم يل رجال رجال،
ّ
من أمرين بجهاده من أهل البغيّ ،
وسامهم يل ،واملارقني) ،فال تكثر منكم
وسامهم يل ،والقاسطني ّ
(يا عيل ،تقاتل الناكثني ّ
األقوال ،فإن أصدق ما يكون املرء عند هذا احلال)()3

لقد كانت احلرية التي تؤمن هبا ،والتي وهبتها لرعيتك ،كام تعلمت ذلك من رسول
اهلل  هي القيمة التي حاول أعداؤك استثامرها لرضب مرشوع دولتك اإلهلية ،فقد روى
الضمة دخل عىل معاوية يف بداية مترده عليك ،فقال له( :إين
املؤرخون أن احلجاج بن
ّ
عيل بدون ما يقوى به عليك ،ألن معك قوما ال
أخربك يا أمري املؤمنني إنك تقوى عىل ّ

(  )1هنج البالغة :اخلطب ،ص .216
(  )2مسند اإلمام عيل.376/7 :
(  )3هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة.320/8 :
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عيل قوما يقولون إذا قال ،ويسألون إذا
يقولون إذا قلت ،وال يسألون إذا أمرت .وإن مع ّ
()1

أمر ،فقليل ممّن معك خري من كثري ممّن معه)

ومل تكن تلك احلرية التي أعطيتها لرعيتك ،وتعاملت هبا معها عىل أساسها خاصة
باملسلمني ،بل شملت غريهم أيضا من أهل األديان ،فقد كنت تقول( :لو استقامت يل
اإلمرة ،وثنيت يل الوسادة حلكمت الهل التوراة بام انزل اهلل يف التوراة ...وحلكمت الهل
()2

االنجيل بام انزل اهلل يف االنجيل  ..وحلكمت الهل القرآن بام انزل اهلل يف القرآن)

ويف الوقت الذي كان يردد فيه بعضهم قوله( :إذا دق بالناقوس اشتد غضب الرمحن
عز وجل ،فتنزل املالئكة ،فتأخذ بأقطار األرض)( ،)3كنت تقول خالف ذلك ،وكنت
تستمع من صوت الناقوس خالف ما يستمع.
فقد حدث بعض أصحابك قال :بينا أنا أسري مع أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب يف
احلرية إذا نحن بديراين يرضب بالناقوس ،قال :فقال عيل بن أيب طالب :يا حارث أتدري
ما يقول هذا الناقوس؟ قلت :اهلل ورسوله وابن عم رسوله أعلم .قال :إنه يرضب مثل
الدنيا وخرابه ويقول :الإله إال اهلل حقا حقا ،صدقا صدقا ،إن الدنيا قد غرتنا وشغلتنا
واستهوتنا واسستغوتنا ،ياابن الدنيا مهال مهال ،يا ابن الدنيا دقا دقا ،يا ابن الدنيا مجعا مجعا،
تفني الدنيا قرنا قرنا ،ما من يوم يميض عنا ،إال وهي أوهى منا ركنا ،قد ضيعنا دارا تبقى،
( )4

واستوطنا دارا تفنى ،لسنا ندري ما فرطنا ،فيها إال لوقد متنا)

وهكذا كنت تسمح هلم بكل ما يامرسونه من شعائرهم من غري أن تضيق عليهم ،بل
(  )1األخبار الطوال ص.155
(  )2تفسري العيايش ،ص.15
(  )3أحكام أهل الذمة . 169/1 ،وقد ذكر ابن القيم أن عمر بن عبد العزيز كتب أال يرضب بالناقوس خارجا من
الكنيسة..
(  )4جواهر املطالب يف مناقب االمام عيل..127 ،
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من غري أن تظهر هلم أي حرج أو عتاب أو توبيخ..
وقد روى املؤرخون أن حممد بن أيب بكر كتب إليك يسألك عن رجل مسلم فجر
بامرأة نرصانية ،وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ،ومنهم من يعبد غري ذلك..
فرددت عليه( :أن أقم احلد فيهم عىل املسلم الذي فجر بالنرصانية ،وادفع النرصانية إىل
النصارى يقضون فيها ما شاؤوا) ،ثم أمرته يف الزنادقة أن يرتكوا يعملون ما شاءوا(.)1
وهكذا روي أنك أتيت هبدية النريوز ،فقلت :ما هذا؟ فقالوا :يا أمري املؤمنني ،اليوم
()2

النريوز ،فقلت مازحا( :اصنعوا لنا كل يوم نريوزا)

وروي أنك مررت عىل بعض املجوس ،فراحوا يستقبلونك بحفاوة ،فسألتهم( :ما
هذه الدواب التى معكم؟ وما أردتم هبذا الذى صنعتم؟) فقالوا( :أما هذا الذى صنعنا فهو
خلق منا نعظم به األمراء .وأما هذه الرباذين فهدية لك .وقد صنعنا لك وللمسلمني طعاما،
وهيأنا لدوابكم علفا كثريا)
حينها أجبتهم بقولك( :أما هذا الذى زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به األمراء
فواهلل ما ينفع هذا األمراء ،وإنكم لتشقون به عىل أنفسكم وأبدانكم ،فال تعودوا له .وأما
دوابكم هذه ،فإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم .وأما
طعامكم الذى صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إال بثمن)
فقالوا لك متعجبني( :يا أمري املؤمنني ،نحن نقومه ثم نقبل ثمنه) ،فقلت هلم( :إذا
ال تقومونه قيمته ،نحن نكتفي بام دونه) ،فقالو لك :يا أمري املؤمنني فإن لنا من العرب مواىل
ومعارف ،فتمنعنا أن هندى هلم ومتنعهم أن يقبلوا منا؟ فقلت هلم( :كل العرب لكم موال،
وليس ينبغى ألحد من املسلمني أن يقبل هديتكم .وإن غصبكم أحد فأعلمونا)
(  )1الغارات ..230 :1
(  )2من ال حيرضه الفقيه.300/3 ،
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مل يملكوا حينها إال أن يقولوا( :يا أمري املؤمنني ،إنا نحب أن تقبل هديتنا وكرامتنا)،
()1

فقلت هلم( :وحيكم ،نحن أغنى منكم)

وكنت ـ ملا وهبك اهلل من رمحة وعدالة ـ تغضب إذا ما رأيت أي نوع من أنواع األذى
يصب عىل هؤالء املخالفني لدينك ،والذين يعيشون حتت سلطتك ،وقد روى املؤرخون
أنك مررت بشيخ نرصاين مكفوف يسأل الناس ،فقلت( :ما هذا) ،فقالوا( :يا أمري املؤمنني
نرصاين) ،فقلت غاضبا( :استعملتموه حتى إذا كرب ،وعجز منعتموه) ،التفت إىل مسؤويل
()2

بيت املال ،وقلت( :أنفقوا عليه من بيت املال)

ليس ذلك فقط ،وإنام كنت تتعامل معهم بكل ما تقتضيه العدالة والرمحة من قيم،
وقد روى املؤرخون أ ّنك افتقدت درعك ،ثم وجدهتا عند نرصاين ،فلم تأخذها منه ،ومل
تعاقبه عىل جرمه ،وإنام ذهبت به إىل القايض ،ثم جلست إىل جانب خصمك ،وقلت :إهنا
درعي مل أبع ومل أهب ..فقال القايض للنرصاين :ما تقول فيام يقول أمري املؤمنني؟ ..فقال
النرصاين :ما الدرع ّإال درعي ،وما أمري املؤمنني بكاذب ..فالتفت القايض إليك يسألك
عن البينة ،فضحكت ،وقلت :ما يل ب ّينة ..فلم يملك القايض إال أن حيكم للنرصاين.
بعدها مشيت من غري أن تؤنب النرصاين ،أو تعاتب القايض ..فإذا بالنرصاين خيطو
خطوات قليلة ،ثم يعود قائال( :أمري املؤمنني قدمني إىل قاضيه ،وقاضيه يقيض عليه ،أشهد
أن هذا الدين عىل احلق ،وأشهد أن ال إله إالّ اهلل وأن حممد ًا عبده ورسوله وأن الدرع درعك
يا أمري املؤمنني ،سقطت منك لي ً
ال)

()3

وقد روى لنا املؤرخون أنك قبل توليك أمر املسلمني وقفت موقفا ال يقل عن هذا،
(  )1وقعة صفني (ص)144 :
(  )2الوسائل :ج  ،11ص .49
(  )3أخبار القضاة  .194/2 ،201/2 ،200/2حياة الصحابة ،حممد الكاندهلوي :ج 1ص ،235نقالً عن احلاكم يف
الكنى.
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فقد روى ابن عباس قال:استعدى رجل عىل عيل بن أيب طالب إىل عمر بن اخلطاب ،وكان
عيل جالسا يف جملس عمر بن اخلطاب ،فالتفت عمر إىل عيل ،فقال:قم يا أباحلسن ،فاجلس
مع خصمك.فقام عيل ،فجلس مع خصمه فتناظر ،وانرصف الرجل ،ورجع عيل إىل جملسه
فجلس فيه ،فتبني عمر التغري يف وجهه ،فقال له :يا أبا احلسن ،مايل أراك متغريا ،أكرهت ما
كان؟ قال:نعم ،قال:و مل ذاك؟ قال:ألنك كنيتني بحرضة خصمي ،فهال قلت:قم يا عيل
فاجلس مع خصمك؟ فأخذ عمر رأس عيل ،فقبل بني عينيه ،ثم قال( :بأيب أنتم ،بكم هدانا
()1

اهلل ،وبكم أخرجنا من الظلامت إىل النور)

هذه بعض مواقفك سيدي ،وهي ال تستغرب منك ..فأنت قد ربيت يف حجر النبوة،
وتأدبت بآداب القرآن الكريم ..وعرفت من قيم من الدين ما ختلف عنه غريك ..ولذلك
فأنت مثالنا األعىل ،كام أنك حجتنا األسمى..

العدل ..ال اجلور:
أتذكر جيدا ـ سيدي ـ يف ذلك العامل املمتلئ باجلور والظلم ،كل تلك التعاليم التي
كنت تبثها بني رعيتك ،والتي ال نزال نحن إليها ،وإىل ما امتألت به من قيم العدالة
واإلنسانية..
لقد كنت تردد عليهم ببيانك وفعلك ما دعا إليه القرآن الكريم من عدالة ،فتقول
هلم( :العدل أساس به قوام العامل) ..وتقول هلم( :العدل ميزان اهلل الذي وضعه للخلق
احلق) ..وتقول هلم( :حسبكم داللة عىل فضيلة العدل أن اجلور الذي هو
ونصبه إلقامة ّ
ضدّ ه ال يقوم ّإال به ،وذلك أن ال ّلصوص إذا أخذوا األموال واقتسموها بينهم ،احتاجوا
إىل استعامل العدل يف اقتسامهمّ ،
أرض ذلك هبم)
وإال ّ

()2

(  )1املناقب :ص  ،98ح ،99.رشح ابن أيب احلديد ،ج  ،17ص.65.
(  )2ميزان احلكمة :ج  ،6ص .78
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ّ
وجل ،جعل العدل قواما لألنام ،وتنزهيا من املظامل واآلثام،
وتقول هلم( :فاهللّ عزّ
وتسنية لإلسالم)  ..وتقول( :عدل السلطان خري من خصب الزمان) ،وتقول هلم:
(األرض لتزين يف أعني الناس إذا كان عليها إمام عادل ،وتقبح إذا كان عليها إمام جائر)..
وتقول هلم( :عدل ساعة خري من عبادة سبعني سنة ،قيام ليلها وصيام هنارها ،وجور ساعة
يف حكم ،أشدّ عند اهلل من معايص ستني سنة)

()1

وتقول هلم( :جيب عىل السلطان أن يلتزم العدل يف ظاهر أفعاله إلقامة أمر سلطانه،
ويف باطن ضمريه إلقامة أمر دينه ،فإذا فسدت السياسة ذهب السلطان ،ومدار السياسة
كلها عىل العدل واإلنصاف ،فال يقوم سلطان ألهل اإليامن والكفر ّإال هبام ،واإلمام العادل
()2

كالقلب بني اجلوارح تصلح اجلوارح بصالحه ،وتفسد بفساده)

(أهيام أفضل :العدل أو اجلود؟) ،أجبت سائلك بقولك( :العدل
وعندما سئلتّ :
يضع األمور مواضعها ،واجلود خيرجها عن جهتها .والعدل سائس عام ،واجلود عارض
()3

خاص ،فالعدل أرشفهام)

ويف ّأول خطبة ألقيتها بعد مبايعة الناس لك ،قلت هلم( :أهيا الناس الدنيا دار حق
وباطل ،و ّ
لكل أهل ،أال ولئن غلب الباطل فقديام كان وفعل ،ولئن قل احلق فلربام ولعل،
ولق ّلام أدبر يشء وأقبل ،ولئن ر ّد عليكم أمركم إنكم لسعداء .إن اهلل عزّ و ّ
جل أدب هذه
األمة بالسيف والسوط فاسترتوا يف بيوتكم ،وأصلحوا ذات بينكم ،فإن التوبة من ورائكم،
عيل ّإال اجلهد ،أال وإن اخلطايا خيل شمس محل عليها أهلها وخلعت جلمها ،فتقحمت
وما ّ
هبم إىل النار .أال وإن التقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها وأعطوا أز ّمتها ،فأوردهتم اجلنّة،

(  )1ميزان احلكمة :ج  ،6ص .78
(  )2قاموس احلكم واألمثال :ص .433
(  )3هنج البالغة :احلكم.437 ،
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وها بِ َس َ
ال ٍم ِآمنِني﴾
وفتحوا هلم أبوابا ،ووجدوا رحيها وطيبها وقيل هلم﴿ :ا ْد ُخ ُل َ
[احلجر ..]46:اليمني والشامل مض ّلة والطريق الوسطى هي اجلادة عليها يأيت الكتاب
النبوة ،إن عىل اإلمام االستقامة ،وعىل الرعية التسليم .ليس أمري وأمركم واحدا،
وآثار ّ
وإين أريدكم هللّ وأنتم تريدونني ألنفسكم! وأيم اهلل ألنصحن للخصم ،وألنصف ّن
عام بني يديه من
رصحت له العرب ّ
للمظلوم ..ذ ّمتي بام أقول رهينة وأنا به زعيم ،إن من ّ
ّ
تقحم الشبهات)
املثالت ،حجزته التقوى عن ّ

()1

ومل تكن تلك التعاليم جمرد كلامت ،وإنام كانت أفعاال كلفتك عداوات كثرية..
فاملستكربون واالنتهازيون الذين مألوا جيوهبم من أموال املستضعفني وعرقهم مل يقبلوا
منك ذلك ..فلذلك وقفت يف خيارات صعبة بني إرضائهم أو إرضاء العدالة التي كلفك
اهلل هبا.
لكن تربية رسول اهلل  لك ..وقرآن ربك الذي كان هاديك يف كل حركة تقوم هبا،
وضعاك عىل الرصاط املستقيم ،ومل تبال بكل تلك املعارضات التي عارضت ما اقتضته
العدالة.
أذكر جيدا موقفك من أولئك الذين استغلوا ما فعله مروان أيام عثامن من إعطاء
من ال يستحق من أموال املسلمني ..فلم ترض بذلك ،وصحت بعد توليك أمر املسلمني
من غري تردد ،وال مداراة ،وال مداهنة( :أال وإن كل ما أقطعه عثامن من مال اهلل مردود إىل
تزوج
تفرق يف البلدان و ّ
بيت مال املسلمني ،فإن احلق قديم ال يبطله يشء ،وو اهلل لو وجدته ّ
به النساء وملك به اإلماء ،لرددته! فإن يف العدل سعة ،ومن ضاق عليه العدل ،فاجلور عليه
()2

أضيق ،أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم)

(  )1هنج البالغة :خطبة  ،16البيان والتبيني :ج  ،2ص .65
(  )2دعائم اإلسالم :ج  ،1ص .396
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بل قد حدث ابن عباس عن أن موقفك هذا مل يكن وليدا للوالية التي وليتها ،وإنام
كان سابقا معك ،وما كان لك أن تسكت عن منكر قدرت عىل تغيريه أو مل تقدر..
لقد ذكر ذلك املوقف ،فقال( :شهدت عتاب عثامن لعيل يوما فقال له يف بعض ما
قاله( :نشدتك باهللّ يا أبا احلسن ،أن تفتح للفرقة بابا) ،فقال عيل( :أ ّما الفرقة فمعاذ اهلل أن
عام ينهاك اهلل ورسوله عنه ،أال تنهى سفهاء
أفتح هلا بابا ،و ّ
أسهل إليه سبيال ،ولكنّي أهناك ّ
عاملك حيث
بني أمية عن إعراض املسلمني وأبشارهم ،وأمواهلم ..واهللّ لو ظلم عامل من ّ
تغرب الشمس لكان إثمه مشرتكا بينه وبينك) ،قال ابن عباس ،فقال عثامن( :لك العتبى،
عاميل كل من تكرهه ويكرهه املسلمون) ،ثم افرتقا فصدّ ه مروان بن
وافعل واعزل من ّ
احلكم عن ذلك ،وقال :جيرتىء عليك الناس فال تفعل وال تعزل أحدا .ففعل عثامن ما
( )1

أوصاه به مروان ،ال ما أوصاه)

وهكذا رست بني الرعية تأخذ للمظلوم حقه ،وتعترب ذلك مسؤوليتك ،حتى لو
انجر عن ذلك ما انجر من تعاون الظلمة واملفسدين عليك..
(إن اهلل عزّ و ّ
لقد كنت تردد كل حني بني رعيتكّ :
يبني فيه اخلري
جل أنزل كتابا هاديا ّ
والرش ،فخذوا باخلري ودعوا الرش .الفرائض أ ّدوها إىل اهلل سبحانه يؤ ّدكم إىل اجلنة .إن اهلل
حرم حرما غري جمهولة ،وفضل حرمة املسلم عىل احلرم كلها ،وشدّ باإلخالص والتوحيد
ّ
املسلمني ،واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده ّإال باحلق ،ال ّ
حيل أذى املسلم ّإال بام جيب.
بادروا أمر العامة ..اتّقوا اهلل عبادة يف عباده وبالده .إنكم مسؤولون حتى عن البقاع
والبهائم ،أطيعوا اهلل عزّ و ّ
الرش
جل وال تعصوه ،وإذا رأيتم اخلري فخذوا به ،وإذا رأيتم ّ
()2

فدعوه ،واذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون يف األرض)..

(  )1رشح هنج البالغة :ج  ،9ص  ،16 -15اإلمامة والسياسة ،ابن قتيبة .11 / 1
(  )2الكامل يف التاريخ.193/3 :
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وكنت تقول هلم ،وكأنك تشجعهم عىل طلب اإلنصاف من ظامليهم( :و أيم اهلل
ّ
وآلخذن الظامل بخزامته حتى أورده منهل احلق وإن كان
ألنصف ّن املظلوم من ظامله،
( )1

كارها)

وكنت تقول هلم بكل قوة( :ما ضعفت وال جبنت! فألنقب ّن الباطل حتى خيرج احلق
من خارصته) ،وتقول( :ظلم الضعيف أفحش الظلم)  ،وتقول( :الظلم يف الدنيا بوار ،ويف
اآلخرة دمار)  ،وتقول( :من ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده) ،وتقول( :أقدموا
عىل اهلل مظلومني ،وال تقدموا عليه ظاملني)

()2

وكنت تقول هلم معربا عن نفسك ،وما متتلئ به مواجيدك( :و اهللّ ..ألن أبيت عىل
أحب إ ّيل من أن ألقى اهلل ورسوله يوم
أجر يف األغالل مصفداّ ،
حسك السعدان ّ
مسهدا ،أو ّ
ّ
القيامة ،ظاملا لبعض العباد ،وغاصبا ليشء من احلطام ،وكيف أظلم أحدا لنفس إىل البيل
قفوهلا ،ويطول يف الثرى حلوهلا ..واهللّ لو أعطيت األقاليم السبعة -بام حتت أفالكها -عىل
لعيل ولنعيم يفنى ،ولذة ال تبقى..
أن أعيص اهلل يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته ..ما ّ
()3

نعوذ باهللّ من سبات العقل ،وق ّبح الزلل وبه نستعني)

وقد سألك بعضهم :أي ذنب أعجل عقوبة؟ فقلت( :من ظلم من ال نارص لهّ ،إال
()4

اهللّ ،وجاور النعمة بالتقصري ،واستطال بالبغي عىل الفقري)

كف
وكنت تروي هلم( :أن اهلل تعاىل قال :وعزّ يت وجاليل ،ال جيوزين ظلم ظامل ،ولو ّ
فيقتص اهلل للعباد
اجلامء
ّ
بكف ،ولو مسحة بكف ،ونطحة ما بني الشاة القرناء إىل الشاة ّ
بعضهم من بعض حتى ال يبقى ألحد عند أحد مظلمة ثم يبعثهم اهلل للحساب)
(  )1النهاية البن األثري ،ج  ،3ص .467
(  )2ميزان احلكمة :ج  ،5ص .595
(  )3ربيع األبرار :باب اخلري والصالح.
(  )4بحار األنوار :ج  ،75ص .320
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()1

بل إنك كنت تعترب (العامل بالظلم ،واملعني عليه ،والرايض به رشكاء ثالثة)

وتعترب (من أعان ظاملا عىل ظلمه جاء يوم القيامة وعىل جبهته مكتوب آيس من رمحة
()3

اهللّ)( )2و(من مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلسالم)

لقد شهد لك أعداؤك بذلك ،وأنه لن يظلم عندك حتى ظامليك أنفسهم كانوا
مطمئنني إىل عدالتك ..لقد روى املؤرخون أنه يف الوقت الذي كدت أن تنترص فيه عىل
عدوك اللدود فرعون هذه األمة ..يف تلك الليلة قال معاوية ملستشاره عمرو بن العاص:
(يا عمرو ،إنام هي الليلة حتى يغدو علينا بالفيصل! فام ترى) ،فقال عمرو( :إن رجالك ال
يقومون لرجاله .ولست مثله! هو يقاتلك عىل أمر وأنت تقاتله عىل غريه .أنت تريد البقاء
وهو يريد الفناء ،وأهل العراق خيافونك إن ظفرت هبم ،وأهل الشام ال خيافون عل ّيا إن ظفر
()4

هبم)

ومن جتليات عدلك ـ سيدي ـ قسمتك العادلة ملال األمة ،فلم تكن تعترب املال مالك،
تتحكم فيه كام تشاء ،تصل به من تشاء ،وتقطع من تشاء كام يفعل خصومك ،وإنام كنت
تعتربه مال اهلل ،وأنك خليفة فيه ،وأن من واجبك إعطاءه ملستحقيه من غري تفريق بينهم.
لقد سألك بعضهم أن تصله ،فقلت لهّ ( :
إن هذا املال ليس يل وال لك ،وإنّام هو يفء
للمسلمني وجلب أسيافهم ،فإن رشكتهم يف حرهبم كان لك مثل ح ّظهمّ ،
وإال فجناة
( )5

أيدهيم ال تكون لغري أفواههم)

وقد حفظ لنا التاريخ من كتبك ما أرسلته إىل بعض والتك تقول له فيه( :انظر إىل
(  )1ميزان احلكمة :ج  ،5ص .612
(  )2كنز العامل :خ .14950
(  )3كنز العامل :خ .14955
(  )4رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.206/2 :
(  )5مناقب آل أيب طالب :ج  ،1ص .312
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ما اجتمع عندك من مال اهللّ ،فارصفه إىل من قبلك (عندك) من ذوي العيال واملجاعة،
مصيبا به مواضع الفاقة و ّ
اخلالت (احلاجات) وما فضل عن ذلك فامحله إلينا لنقسمه فيمن
()1

قبلنا)

وكتبت آلخر تقول( :بلغني عنك أمر ،إن كنت فعلته فقد أسخطت إهلك ،وعصيت
تقسم يفء املسلمني الذي حازته رماحهم وخيوهلم ،وأريقت عليه دماؤهم،
إمامك :إنك ّ
فيمن اعتامك (اختارك) من أعراب قومك ..فو الذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،لئن كان
ّ
عيل هوانا ،ولتخ ّفن عندي ميزانا ،فال تستهن بحق ر ّبك ،وال تصلح
ذلك ح ّقا
لتجدن لك ّ
دنياك بمحق دينك ،فتكون من األخرسين أعامال ..أال و ّ
إن حق من قبلك وقبلنا من
()2

املسلمني يف قسمة هذا الفيء سواء ير ّدون عندي عليه ،ويصدرون عنه)

وكتبت إىل آخر تقول( :إين أقسم باهللّ صادقا ،لئن بلغني أنك خنت من يفء املسلمني
ّ
ألشدن عليك شدّ ة تدعك قليل الوفر ،ثقيل الظهر ،ضئيل األمر
شيئا صغريا أو كبريا
()3

السالم)
و ّ

وقد كتبت إىل بعض عاملك تقول( :وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه يف عنقك
أمانة ،وأنت مسرتعى ملن فوقك .ليس لك أن تفتات يف رعية ،وال ختاطر إال بوثيقة ،ويف
يديك مال م ن مال اهلل عز وجل ،وأنت من خزانه حتى تسلمه إيل ،ولعيل أال أكون رش
والتك لك ،والسالم)()4

بل إن اهلل تعىل ابتالك يف ذلك بأقرب الناس إليك ..فقد جاءك أخوك عقيل من
املدينة إىل الكوفة ،وقال لكّ :
(تأخر العطاء عنّا ،وغالء السعر ببلدنا ،وركبني دين عظيم،
(  )1هنج البالغة :الكتاب  62ص .452
(  )2هنج البالغة :رسائل  ،43زالتاريخ البن واضح ،ج  ،2ص .190
(  )3هنج البالغة :رسائل .20
(  )4هنج البالغة :الكالم  224ص .346
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فجئت لتصلني) ،فقلت له( :و اهلل ما يل مما ترى شيئا ّإال عطائي ،فإذا خرج فهو لك) ،فقال:
(أشخويص من احلجاز إليك من أجل عطائك؟ وماذا يبلغ مني عطاؤك؟! وما يدفع من
حاجتي؟) ،فقلت له( :هل تعلم يل ماال غريه؟ أم تريد أن حيرقني اهلل يف نار جهنم يف صلتك
بأموال املسلمني؟ وما بقي من نفقتنا يف ينبع غري دراهم مرضورة .واهللّ يا أخي إين ألستحي
من اهلل أن يكون ذنب أعظم من عفوي أو جهل أعظم من حلمي ،أو عورة ال يوارهيا
سرتي ،أو خ ّلة ال يسدّ ها جودي)
ألح عليك مل متلك إال أن قلت لبعض من حرض( :خذ بيد أخي عقيل وانطلق
فلام ّ
به إىل حوانيت أهل السوق ،فقل له :دق هذه األقفال .وخذ ما يف هذه احلوانيت)
حينها قال عقيل( :أتأمرين أن أكرس صناديق قوم قد توكّلوا عىل اهلل وجعلوا فيها
أمواهلم ،أتريد أن تتخذين سارقا؟!)
فقلت له( :أتأمرين أن أفتح بيت مال املسلمني فأعطيك أمواهلم ،وقد توكّلوا عىل اهلل
وأقفلوا عليها ،وأنت تريد أن تتّخذين سارقا ..أن آخذ من أموال املسلمني ،فأعطيكها
دوهنم)
ثم قلت له( :إن شئت أخذت سيفي ،وأخذت سيفك ،وخرجنا مجيعا إىل احلرية فإن
جتارا مياسري فدخلنا عىل بعضهم فأخذنا ماله) ،فقال عقيل( :أو سارقا جئت؟) ،فقلت
هبا ّ
( )1

له( :ترسق من واحد خري لك من أن ترسق من املسلمني مجيعا)

حينها مل يملك عقيل إال أن قال لك( :و اهلل ألخرج ّن إىل رجل هو أوصل يل منك..
آلتني معاوية) ،فقلت له بكل هدوء وتؤدة( :أنت وذاك ،راشدا مهديا)
ّ
رحب به وقال( :مرحبا وأهال بك يا
وقد ذكر املؤرخون أنه ملا قدم عىل معاويةّ ،
عيل؟!) ،فقال( :قدمت عليك لدين عظيم ركبني ،فخرجت
عقيل بن أيب طالب ،ما أقدمك ّ
(  )1املناقب :ج 2ص.109-108
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إىل أخي ليصلني فزعم أنه ليس له مما ييل ّإال عطاؤه ،فلم يقع ذلك مني موقعا ،ومل يسدّ مني
مسدا ،فأخربته أين سأخرج إىل رجل هو أوصل منه يل ،فجئتك) ،فازداد معاوية فيه رغبة،
وقال للناس( :يا أهل الشام هذا سيد قريش وابن س ّيدها ،عرف الذي فيه أخوه من الغواية
والضاللة ،فجاءين ،ولكني أزعم أن مجيع ما حتت يدي يل ،فام أعطيت فقربة إىل اهللّ ،وما
أمسكت فال جناح يل عليه) ،ثم قال لعقيل( :يا عقيل بن أيب طالب :هذه مائة ألف تقيض
توسع هبا عىل نفسك)
هبا ديونك ،ومائة ألف تصل هبا رمحك ،ومائة ألف ّ
فوقف عقيل ،فقال( :صدقت ،لقد خرجت من عند أخي عىل هذا القول ،وقد
عرفت من يف عسكره ،مل أفقد واهلل رجال من أهل بدر وال املهاجرين واألنصار ،وال واهللّ
ما رأيت يف معسكر معاوية رجال من أصحاب النبي  ..أهيا الناس ،إين أردت أخي عل ّيا
()1

عىل دينه فاختار دينه ،وإين أردت معاوية عىل دينه ،فاختارين عىل دينه)

وقد ذكرت ـ سيدي ـ بعض ما حصل بينك وبني أخيك عقيل يف بعض خطبك،
فقلت( :واهلل لقد رأيت عقيال وقد أملق حتى استامحني من بركم صاعا ،ورأيت صبيانه
شعث الشعور ،غرب األلوان من فقرهم ،كأنام سودت وجوههم بالعظلم ،وعاودين مؤكدا،
وكرر عيل القول مرددا ،فأصغيت إليه سمعي ،فظن أين أبيعه ديني ،وأتبع قياده مفارقا
طريقتي ،فأمحيت له حديدة ،ثم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا ،فضج ضجيج ذي دنف من
أملها ،وكاد أن حيرتق من ميسمها ،فقلت له :ثكلتك الثواكل ،يا عقيل أ تئن من حديدة
أمحاها إنساهنا للعبه ،وجترين إىل نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من األذى وال أئن من لظى
وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة يف وعائها ،ومعجونة شنئتها ،كأنام عجنت بريق
حية أو قيئها ،فقلت :أصلة ،أم زكاة ،أم صدقة فذلك حمرم علينا أهل البيت فقال ،ال ذا وال
ذاك ،ولكنها هدية .فقلت :هبلتك اهلبول أعن دين اهلل أتيتني لتخدعني أخمتبط أنت أم ذو
(  )1املرتىض :األمايل  ،199 /1تاريخ مدينة دمشق  ،22 /41رشح هنج البالغة .92 /4
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جنة ،أم هتجر واهلل لو أعطيت األقاليم السبعة بام حتت أفالكها ،عىل أن أعيص اهلل يف نملة
أسلبها جلب شعرية ما فعلته ،وإن دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها .ما
لعيل ولنعيم يفنى ،ولذة ال تبقى نعوذ باهلل من سبات العقل ،وقبح الزلل .وبه نستعني)()1

الرمحة ..ال الشدة:
مل يكن كل ما سبق ـ سيدي ـ سوى نفحة من نفحات شخصك املليئ باملكارم
واملعاين السامية ..لكنها مجيعا ال تساوي ما امتأل به قلبك من رمحة ..فلذلك كان حكمك
حكم رمحة ،والرمحة فوق العدل.
لقد ورثت تلك الرمحة من رسول اهلل  الذي جعله اهلل رمحة للعاملني ..وعشت معه
رب
يف صحبة املستضعفني ختدمهم ،وتصرب عىل كل بالء يف صحبتهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ون َو ْج َه ُه َوالَ َت ْعدُ َع ْين َ
يش ُي ِريدُ َ
َن ْف َس َك َم َع ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
َاك َعن ُْه ْم ُت ِريدُ ِزينَ َة
ون َر َّ ُهبم بِا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
احل َي ِاة الده ْن َيا َوالَ ُتطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه عَن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾ [الكهف]28:
َْ
ولذلك كان أول أصحابك بعد رسول اهلل  هم أولئك املستضعفون ..وعندما
توليت احلكم كنت معهم أيضا ..ووقفتم مجيعا يف وجه املستكربين.
لقد كنت تعترب العدل قارصا إن مل يقف يف وجه املظلومني واملتأملني واملستضعفني..
وكنت تقول( :أحسن العدل إعانة املظلوم) ،وتقول( :إذا رأيت مظلوما فأعنه عىل الظامل)،
وتقول( :ما من مؤمن يعني مؤمنا مظلوماّ ،إال كان أفضل من صيام شهر واعتكافه يف
املسجد احلرام ،وما من مؤمن ينرص أخاه وهو يقدر عىل نرصته ّإال نرصه اهلل يف الدنيا
واآلخرة ،وما من مؤمن خيذل أخاه وهو يقدر عىل نرصته ّإال خذله اهلل يف الدنيا
()2

واآلخرة)

(  )1هنج البالغة :خطبة  ،216ص .335
(  )2ميزان احلكمة :ج  ،5ص .615

83

وقلت يف وصيتك للحسن واحلسني قبل استشهادك( :أوصيكام بتقوى اهللّ ،وأن ال
باحلق ،واعمال لألجر،
تبغيا الدّ نيا وإن بغتكام ،وال تأسفا عىل يشء منها زوي عنكام ،وقوال ّ
وكونا لل ّظامل خصام ،وللمظلوم عونا)

()1

وقلت هلم( :اهللّ ،اهللّ يف األيتام! فال تغ ّبوا أفواههم ،وال يضيعوا بحرضتكم ..واهللّ،
سيورثهم ..واهللّ ،اهللّ
فإهنم وص ّية نب ّيكم ،ما زال يويص هبم حتّى ظننّا أنّه
ّ
اهللّ يف جريانكم! ّ
يف القرآن! ال يسبقكم بالعمل به غريكم)

()2

وقد حذرهتم بشدة قبل استشهادك من أن يوقعوا العقوبة بمن ال يستحقها ،فقلت:
(يا بني عبد امل ّطلب ،ال ألفينّكم ختوضون دماء املسلمني خوضا ،تقولون :قتل أمري املؤمنني،
مت من رضبته هذه ،فارضبوه رضبة برضبة ،وال
أال ال تقتل ّن يب ّإال قاتيل ..انظروا إذا أنا ّ
فإين سمعت رسول اهللّ  يقول( :إ ّياكم واملثلة! ولو بالكلب العقور)
مت ّثلوا با ّلرجل؛ ّ
بل إنك تركت األمر ألهلك ،فإن شاءوا أن يعفوا عن القاتل فعلوا ،وإن شاءوا
القصاص فعلوا ..فقد قلت يف وصيتك للحسنني( :إين مقبوض يف ليلتي هذه وال حق
برسول اهللّ  ،فاسمعا قويل وعياه .أنت يا حسن ،وص ّيي والقائم باألمر بعدي ..وأنت يا
حسني ،رشيكه يف الوص ّية ،فأنصت ما نطق ،وكن ألمره تابعا ما بقي ،فإذا خرج من الدنيا
فأنت الناطق بعده والقائم باألمر ..وعليكام بتقوى اهللّ ،الذي ال ينجو ّإال من أطاعه ،وال
هيلك ّإال من عصاه ،واعتصام بحبله وهو الكتاب العزيز ،الذي ﴿الَ ي ْأتِ ِ
يه ا ْل َباطِ ُل ِمن َب ْ ِ
ني
َ
()3
َيدَ ْي ِه َوالَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه ت َِنز ٌيل ِّم ْن َحكِي ٍم َمحِيد﴾ [فصلت)]42:
ثم قلت خماطبا ابنك احلسن( :إنك و ّيل األمر بعدي ،فإن عفوت عن قاتيل فذاك،

(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()47
(  )2هنج البالغة :الكتاب رقم()47
(  )3مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  2ص  743 -740الكتاب رقم( )387عن كتاب الدر النظيم :الورقة .127
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وإن قتلت فرضبة مكان رضبة ،وإ ّياك واملثلة! فإن رسول اهللّ  هنى عنها ولو بكلب
عقور ..واعلم أن احلسني و ّيل الدم معك جيري فيه جمراك ،وقد جعل اهللّ تبارك وتعاىل له
عىل قاتيل سلطانا كام جعل لك ،وإن ابن ملجم رضبني رضبة فلم تعمل فثنّاها فعملت؛
فإن عملت فيه رضبتك فذاكّ ،
وإال فمر أخاك احلسني وليرضبه أخرى بحق واليته ،فإهنا
ستعمل فيه ..وإ ّياك أن تقتل يب غري قاتيل؛ فإن اهللّ عزّ وجل يقولَ ﴿ :والَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر
ُأ ْخ َرى ﴾ [الزمر)]7:
وهكذا كان من وصاياك لبعض أصحابك قولك( :أنصف الناس من نفسك ومن
()1

خاصة أهلك ،ومن لك فيه هوى من رعيتك فإنك إن مل تفعل تظلم)

وهلذا فقد كثرت وصاياك لوالتك وغريهم برعاية املظلومني واملستضعفني ،وقد
كتبت يف عهدك إىل مالك األشرت( :وال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم ،فإهنم
صنفان إ ّما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق .يفرط منهم الزلل وتعرض هلم العلل،
ويؤيت عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ ،فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب وترىض
أن يعطيك اهلل من عفوه وصفحه ،فإنك فوقهم وو ّيل األمر عليك فوقك ،واهللّ فوق من
ّ
والك)

()2

وقلت له( :إ ّياك ومساماة اهلل يف عظمته ،والتش ّبه به يف جربوته ،فإن اهلل ّ
يذل كل
حب اإلطراء،
ج ّبار ،وهيني كل خمتال ،وإ ّياك واإلعجاب بنفسك ،والثقة بام يعجبك منها ،و ّ
ّ
فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان يف نفسه ليمحق ما يكون من إحسان املحسنني)

()3

وقلت له فيه( :وليكن أبعد رعيتك منك ،وأشنأهم عندك ،أطلبهم ملعايب الناس

(  )1هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )2هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )3هنج البالغة :الكتب ،ص .53
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فإن يف الناس عيوبا ،الوايل أحق من سرتها ،فال تكشفن عام غاب عنك منها ،فإنام عليك
تطهري ما ظهر لك ،واهلل حيكم عىل ما غاب عنك ،فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل منك
ما حتب سرته من رعيتك .أطلق عن الناس عقدة كل حقد ،واقطع عنك سبب كل وتر،
وتغاب عن كل ما ال يضح لك ،وال تعجلن إىل تصديق ساع ،فإن الساعي غاش ،وإن تشبه
بالناصحني)

()1

وقلت له فيه( :وال يكونن املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء ،فإن يف ذلك تزهيدا
ألهل اإلحسان يف اإلحسان ،وتدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة وألزم كال منهم ما ألزم
نفسه .واعلم أنه ليس يشء بأدعى إىل حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم ،وختفيفه
املئونات عليهم ،وترك استكراهه إياهم عىل ما ليس له قبلهم .فليكن منك يف ذلك أمر
جيتمع لك به حسن الظن برعيتك ،فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويال .وإن أحق من
حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده ،وإن أحق من ساء ظنك به ملن ساء بالؤك عنده)

()2

وقلت له فيه ( :وال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة ،واجتمعت هبا
األلفة ،وصلحت عليها الرعية .وال حتدثن سنة ترض بيشء من مايض تلك السنن ،فيكون
األجر ملن سنها ،والوزر عليك بام نقضت منها)

()3

إىل آخر كتابك له ،والذي يمثل الفقه السيايس اإلسالمي بأمجل صوره ،وأرفع قيمه.
وهكذا كتبت آلخر تقول( :إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك ّأهبة ،أو خميلة،
فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك ،وقدرته منك عىل ما ال تقدر عليه من نفسكّ ،
فإن ذلك
ويكف عنك من غربك ،ويفيء إليك بام غرب عنك من
ّ
يطامن إليك من طامحك،

(  )1هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )2هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )3هنج البالغة :الكتب ،ص .53
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()1

عقلك)

وكتبت إىل آخر تقول( :أما بعد ،فإن دهاقني أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة،
واحتقارا وجفوة ،ونظرت فلم أرهم أهال ألن يدنوا لرشكهم ،وال أن يقصوا وجيفوا
لعهدهم ،فالبس هلم جلبابا من اللني تشوبه بطرف من الشدة ،وداول هلم بني القسوة
والرأفة ،وامزج هلم بني التقريب واإلدناء ،واإلبعاد واإلقصاء)()2

وكتبت إىل آخر تقول( :فدع اإلرساف مقتصدا ،واذكر يف اليوم غدا ،وأمسك من
املال بقدر رضورتك ،وقدم الفضل ليوم حاجتك .أ ترجو أن يعطيك اهلل أجر املتواضعني
وأنت عنده من املتكربين وتطمع -وأنت متمرغ يف النعيم ،متنعه الضعيف واألرملة -أن
يوجب لك ثواب املتصدقني وإنام املرء جمزي بام أسلف وقادم عىل ما قدم ،والسالم)()3

وكتبت إىل آخر تقول( :أما بعد ،فإنك ممن أستظهر به عىل إقامة الدين ،وأقمع به
نخوة األثيم ،وأسد به هلاة الثغر املخوف .فاستعن باهلل عىل ما أمهك ،واخلط الشدة بضغث
من اللني ،وارفق ما كان الرفق أرفق ،واعتزم بالشدة حني ال تغني عنك إال الشدة ،واخفض
للرعية جناحك ،وابسط هلم وجهك ،وألن هلم جانبك ،وآس بينهم يف اللحظة والنظرة،
واإلشارة والتحية ،حتى ال يطمع العظامء يف حيفك ،وال ييأس الضعفاء من عدلك،
والسالم)()4

وهلذا كنت تنهى عاملك أن حيتجبوا عن رعيتهم ،أو يضعوا العوائق بينهم وبني
الوصول إليهم ،وقد كتبت يف عهدك إىل مالك األشرت تقول( :أما بعد ..فال تطولن
احتجابك عن رعيتكّ ،
الضيق وق ّلة علم باألمور،
الرعية شعبة من ّ
فإن احتجاب الوالة عن ّ
(  )1هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )2هنج البالغة :الكتاب 5ص .366
(  )3هنج البالغة :الكتاب 20ص .377
(  )4هنج البالغة :الكتاب 21ص .377
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واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبري ،ويعظم
الصغري ،ويقبح احلسن ،وحيسن القبيح ،ويشاب احلق بالباطل ،وإنام الوايل برش ال يعرف
ما تواري عنه الناس به من األمور ،وليست عىل احلق سامت تعرف هبا رضوب الصدق من
الكذب .وإنام أنت أحد رجلني :إ ّما امرؤ سخت نفسك بالبذل يف احلق ،ففيم احتجابك
كف الناس عن
حق تعطيه ،أو فعل كريم تسديه ،أو مبتىل باملنع ،فام أرسع ّ
من واجب ّ
مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال مؤونة فيه عليك من
()1

شكاة مظلمة ،أو طلب إنصاف يف معاملة)

وكتبت إىل آخر تقول( :وال يكن لك إىل الناس سفري ّإال لسانك ،وال حاجب ّإال
وجهك ،وال حتجب ّن ذا حاجة عن لقائك هبا ،فإهنا إن زيدت عن أبوابك يف أول وردها ،مل
()2

حتمد فيام بعد عىل قضائها)

هذه بعض جتليات عدلك ،كام حفظته لنا الدواوين ،وإال فإنه يستحيل عىل أي كان
أن يسجل حقيقته ،وكيف يطيق ذلك ..وأنت القرآن الناطق ..وأنت تربية رسول اهلل ..
وأنت الرصاط املستقيم.

(  )1هنج البالغة :الكتب ،ص .53
(  )2مستدرك الوسائل :ج  ،2ص .144
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التقي الورع
سيدي أمري املؤمنني ..وحبيب اهلل ورسوله..
ألقابك كثرية ..وأحبها إىل نفيس ذلك اللقب الذي عرفت به ..والذي آثره الكاتب
الكبري عبد الرمحن الرشقاوي ..حني سمى كتابه عنك [عيل إمام املتقني] ..فأنت ـ سيدي ـ
حقيقة ال زورا إمام املتقني ظاهرا باطنا..
لقد نلت هذه اخلصلة العظيمة من صحبتك لرسول اهلل  ،وتلمذتك الطويلة عىل
يديه ..ومن البيئة الطاهرة التي ولدت فيها ..ومن اجلبلة الطيبة التي جبلت عليها ..ومن
حبك للقرآن الكريم ،وفنائك يف حقائقه القدسية ..ولذلك رصت معربا عن معانيه ..بل
رصت قرآنا ناطقا تنطق حركاتك وسكناتك بأخالقه وآدابه وقيمه.
ولذلك كنت تدعو كل حني إىل التقوى ..فال ختلو خطبة من خطبك من التعريف
هبا ،وبأمهيتها ،وكيفية التحقق هبا ،وبمصري أهلها ..فال تزال يف أذين يرتدد صدى قولك:
فتمسكوا بوثائقها ،واعتصموا
فإهنا الزّ مام والقوام،
ّ
(أوصيكم عباد اهللّ بتقوى اهللّّ ،
السعة ،ومعاقل احلرز ،ومنازل العزّ  ،يف يوم
بحقائقها ،تؤل بكم إىل أكنان الدّ عة ،وأوطان ّ
الصور،
تشخص فيه األبصار ،وتظلم له األقطار ،وتع ّطل فيه رصوم العشار ،وينفخ يف ّ
ّ
كل مهجة ،وتبكم ّ
فتزهق ّ
الش ّم ّ
وتذل ّ
الرواسخ ،فيصري
الشوامخ،
كل هلجة،
ّ
والص ّم ّ
صلده ا رسابا رقرقا ،ومعهدها قاعا سملقا ،فال شفيع يشفع ،وال محيم ينفع ،وال معذرة
()1

تدفع)

وال يزال يرتدد يف أذين صدى قولكّ ( :
إن تقوى اهللّ مفتاح سداد ،وذخرية معاد،
كل ملكة ،ونجاة من ّ
وعتق من ّ
كل هلكة ،هبا ينجح ال ّطالب ،وينجو اهلارب ،وتنال
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()195
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الرغائب ،فاعملوا والعمل يرفع ،والتّوبة تنفع ،والدّ عاء يسمع ،واحلال هادئة ،واألقالم
ّ
جارية ..وبادروا باألعامل عمرا ناكسا ،أو مرضا حابسا ،أو موتا خالساّ ،
فإن املوت هادم
ّ
لذاتكم ،ومكدّ ر شهواتكم ،ومباعد ط ّياتكم ،زائر غري حمبوب ،وقرن غري مغلوب ،وواتر
غري مطلوب .قد أعلقتكم حبائله ،وتكنّفتكم غوائله ،وأقصدتكم معابله ،وعظمت فيكم
سطوته ،وتتابعت عليكم عدوته ،وق ّلت عنكم نبوته ،فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله،
ودجو أطباقه ،وجشوبة
واحتدام علله ،وحنادس غمراته ،وغوايش سكراته ،وأليم إرهاقه،
ّ
وفرق ند ّيكم ،وع ّفى آثاركم ،وع ّطل دياركم،
مذاقه .فكأن قد أتاكم بغتة ،فأسكت نج ّيكمّ ،
خاص مل ينفع ،وقريب حمزون مل يمنع ،وآخر
وراثكم يقتسمون تراثكم ،بني محيم
ّ
وبعث ّ
شامت مل جيزع)

()1

ومع كل تلك اخلطب الكثرية املمتلئة باملعاين ،ال أزال أتذكر ما حييت ذلك اليوم
الذي وقف فيه صاحبك املخلص الصادق مهام بن عبادة( ،)2وطلب منك أن حتدثه عن
صفات املتقني بعد أن رآك تكثر احلديث عنهم ..وقال لك( :يا أمري املؤمنني ،صف يل املتّقني
( )3

كأين أنظر إليهم؟)
حتّى ّ

لقد كان سؤاال مهام جدا يف ذلك الواقع ..ويف كل الواقع ..ذلك أن املتقني هم
الصفوة اخلالصة التي أرادها اهلل من عباده ..وقد تعرضوا لتشويه كبري ..فالكل صار يدعيها
لنفسه وملذهبه وطائفته ..فلذلك احتاجت إىل حتديد دقيق ليتميز الصايف من املزيف،
واحلقيقي من الومهي.
لقد كنت تعرف صاحبك مهاما ..وتعرف مدى تقواه وصالحه وصدقه ..وتعرف
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()230
(  ) 2هو مهام بن عبادة بن خيثم ،وهو من الصادقني املشهورين بحبهم وموالتهم لإلمام عيل ،وقد تويف يف عهده بني عام
 37هجرية اىل عام .40
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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فوق ذلك كله مهته العلية ..وتعرف فوق ذلك كله حساسيته الشديدة عند سامع املواعظ
مهام ،اتّق اهللّ وأحسن فـ ﴿إِ َّن اهللَّ َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َقو ْا َّوا َّل ِذي َن
املؤثرة ..فاكتفيت بأن قلت له( :يا ّ
ُهم حمه ِْسنُون﴾ [النحل)]128:
لكن مهاما مل تقنعه هذه اإلجابة ..فراح يلح عليك أن تصفهم له وصفا دقيقا حييط
هبم من كل اجلوانب ،وينفي كل التحريفات والتلبيسات التي أصابت التقوى وأهلها.
حينها أخذت ـ بام آتاك اهلل من بالغة وبيان ـ تريه مشاهد املتقني حية متحركة ،ومل
تكن تصف يف احلقيقة إال نفسك ..فلم تكن تلك املشاهد إال تعبريا حيا عنك ،وعن
شخصيتك الفذة ،ونفسك الطاهرة ،وروحك السامية.
عبودية املتقني:
لقد بدأت خطبتك سيدي باحلقائق العرفانية املمتلئة بالعبودية ..فأول صفة يف
املتقني هي عبوديتهم اخلالصة هلل ،وافتقارهم التام إليه ،ومعرفتهم بأن اهلل أغنى األغنياء..
فال تنفعه طاعة من أطاعه ،وال ترضه معصية من عصاه..
لقد قلت لهّ ( :
إن اهللّ سبحانه وتعاىل خلق اخللق -حني خلقهم -غن ّيا عن طاعتهم،
ترضه معصية من عصاه ،وال تنفعه طاعة من أطاعه ،فقسم بينهم
آمنا من معصيتهم ،ألنّه ال ّ
معايشهم ،ووضعهم من الدّ نيا مواضعهم)

()1

ثم رحت سيدي حتلل صفاهتم وشخصيتهم من خالل تربية رسول اهلل  لك ،ومن
خالل تدبرك للقرآن الكريم ..فقلت له ـ بعبارات جامعة ـ( :فاملتّقون فيها هم أهل
عام
الصواب ،وملبسهم االقتصاد ،ومشيهم التّواضعّ ،
الفضائل :منطقهم ّ
غضوا أبصارهم ّ
حرم اهللّ عليهم ،ووقفوا أسامعهم عىل العلم النّافع هلم ،نزّ لت أنفسهم منهم يف البالء كا ّلتي
ّ
تستقر أرواحهم يف أجسادهم
الرخاء ،ولو ال األجل ا ّلذي كتب اهللّ عليهم ،مل
ّ
نزّ لت يف ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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طرفة عني ،شوقا إىل ال ّثواب ،وخوفا من العقاب)

()1

هذه أول صفات املتقني ..وهي سعيهم وراء الفضائل ..ومسارعتهم لتحصيلها كام
ٍ
ِ ٍ
ت
ات َواألَ ْر ُض ُأ ِعدَّ ْ
الس َام َو ُ
قال تعاىلَ ﴿ :و َس ِار ُعو ْا إِ َىل َمغْف َرة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َجنَّة ع َْر ُض َها َّ
لِ ْل ُمت َِّقني﴾ [آل عمران ،]133:ولذلك فإهنم يعمرون كل جارحة من جوارحهم بطاعة اهلل
تعاىل ..فكالمهم ذكر ..وصمتهم فكر ..ولباسهم لباس املقتصدين ،ال املرتفني ..ومشيهم
ميش املتواضعني ،ال املختالني ..وآذاهنم ال تسمع غيبة وال نميمة ..وإنام أوقفوها عىل طلب
العامل النافع ..ومهمهم تطري هبم إىل العامل اآلخر ..ال رغبة هلا يف الدنيا ،وال تثاقل منها إليها.
ثم ذكرت املحرك لكل تلك الكامالت ..فقلت( :عظم اخلالق يف أنفسهم ،فصغر ما
دونه يف أعينهم ،،فهم واجلنّة كمن قد رآها ،فهم فيها من ّعمون ،وهم والنّار كمن قد رآها،
فهم فيها ّ
معذبون)

()2

هذه هي الدوافع الكربى التي حركت فيهم كل تلك الكامالت ..وأوهلا تعظيم اهلل،
والذي تنشأ عنه كل املعارف واملواجيد اإليامنية التي جتعل املتقي ال يرمي من كل عمل
يعمله إال اهلل ،والتقرب إليه ..وهو لذلك يعيش يف صحبته ،مكتفيا به ،راضيا عنه ،مطمئنا
إليه ،متيقنا بام عنده.
لقد ذكرت سيدي هذا الدافع العظيم كثريا ،واعتربته األصل ،بل اعتربت صاحبه
حرا من كل غرض ،فذكرت عند تصنيفك ألنواع العباد( :أن قوم ًا عبدوا اهلل رغب ًة ،فتلك
عبادة التجار ،وأن قوم ًا عبدوا اهلل رهبة ،فتلك عبادة العبيد ،وأن قوم ًا عبدوا اهلل شكر ًا،
()3

فتلك عبادة األحرار)

(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
(  )3تذكرة اخلواص لبسط ابن اجلوزي ص..144
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وريب،
ويف دعائك املشهور الذي ال يزال حمبوك يرددونه كل حني قلت( :يا إهلي ّ
أضج وأبكي؟ ألليم العذاب وشدّ ته،
ألي األمور إليك أشكو ،ومل منها ّ
وس ّيدي ومواليّ ،
صريتني للعقوبات مع أعدائك ،ومجعت بيني وبني أهل
أم لطول البالء ومدّ ته؟ فلئن ّ
وريب،
وفرقت بيني وبني أح ّبائك وأوليائك ،فهبني يا إهلي وس ّيدي ،وموالي ّ
بالئكّ ،
حر نارك ،فكيف
صربت عىل عذابك ،فكيف أصرب عىل فراقك؟ وهبني يا إهلي صربت عىل ّ
أصرب عن النظر إىل كرامتك؟ أم كيف أسكن يف النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي
ألضج ّن إليك بني أهلها ضجيج اآلملني،
وموالي أقسم صادقا ،لئن تركتني ناطقا،
ّ
وألرصخ ّن إليك رصاخ املسترصخني ،وألبكنيّ إليك بكاء الفاقدين ،وألنادينّك أين كنت
يا و ّيل املؤمنني ،يا غاية آمال العارفني ،يا غياث املستغيثني ،يا حبيب قلوب الصادقني ،ويا
()1

إله العاملني؟)

ولكن ذلك ال يعني جتاهل املتقني ملا رغبهم اهلل فيه من اجلنة ،وال ملا رهبهم منه من
النار ..ولذلك ال تراهم يأهبون للدنيا ،ألهنم يعيشون اآلخرة ،فهم كمن دخل اجلنة ورأى
نعيمها ،فهم ساعون جهدهم لتحصيله ..وهم كمن دخل النار ،ورأى عذاهبا ،فهم يفرون
منها بفرارهم من معايص اهلل.
لقد كنت تردد ذلك مرارا ،لتمأل القلوب وجال وهيبة ورغبة ورهبة ..ومتأل اجلوارح
بعدها حركة وتأثرا وتفاعال..
ومن كلامتك التي وصلتنا ،والتي ال نزال نسمعها ونتأدب بآداهبا ،قولكّ ( :أهيا
النّاس ،اتّقوا اهللّ ا ّلذي إن قلتم سمع ،وإن أضمرتم علم ،وبادروا املوت ا ّلذي إن هربتم
()2

منه أدرككم ،وإن أقمتم أخذكم ،وإن نسيتموه ذكركم)

(  )1وهو جزء من دعاء له معروف بدعاء (كميل) ،انظر :مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  6ص . 161 -148
(  )2هنج البالغة :احلكمة()203
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ومنها قولك يف خطبتك يف أول خالفتك( :الفرائض ،الفرائض! أ ّدوها إىل اهللّ
ّ
تؤ ّدكم إىل اجلنّةّ ،
وفضل حرمة
حرم حراما غري جمهول،
وأحل حالال غري مدخولّ ،
إن اهللّ ّ
املسلم عىل احلرم ك ّلها ،وشدّ باإلخالص والتّوحيد حقوق املسلمني يف معاقدها ،فاملسلم
باحلق ،وال ّ
حيل أذى املسلم ّإال بام جيب ..بادروا أمر
من سلم املسلمون من لسانه ويده ّإال ّ
فإن النّاس أمامكمّ ،
وخاصة أحدكم وهو املوتّ ،
الساعة حتدوكم من خلفكم،
العا ّمة
ّ
وإن ّ
بأولكم آخركم)
خت ّففوا تلحقوا ،فإنّام ينتظر ّ

()1

حق اهللّ
فإهنا ّ
ومنها قولك يف هذه اخلطبة البليغة( :عباد اهللّ ،أوصيكم بتقوى اهللّّ ،
عليكم ،واملوجبة عىل اهللّ ح ّقكم ،وأن تستعينوا عليها باهللّ ،وتستعينوا هبا عىل اهللّّ ،
فإن
التّقوى يف اليوم احلرز واجلنّة ،ويف غد ال ّطريق إىل اجلنّة ،مسلكها واضح ،وسالكها رابح،
ومستودعها حافظ ،مل تربح عارضة نفسها عىل األمم املاضني منكم ،والغابرين حلاجتهم
عام أسدى ،فام ّ
أقل من قبلها ،ومحلها
إليها غدا ،إذا أعاد اهللّ ما أبدى ،وأخذ ما أعطى ،وسأل ّ
حق محلها ،أولئك األق ّلون عددا ،وهم أهل صفة اهللّ سبحانه ،إذ يقول{ :و َقلِ ٌيل ِمن ِع ِ
باد َي
ّ
ْ
َّ
ور}[سبأ]13 :
الش ُك ُ
فأهطعوا بأسامعكم إليها ،وأل ّظوا بجدّ كم عليها ،واعتاضوها من ّ
كل سلف خلفا،
ومن ّ
كل خمالف موافقا ،أيقظوا هبا نومكم ،واقطعوا هبا يومكم ،وأشعروها قلوبكم،
وارحضوا هبا ذنوبكم ،وداووا هبا األسقام ،وبادروا هبا احلامم ،واعتربوا بمن أضاعها ،وال
ّ
وتصونوا هبا ،وكونوا عن الدّ نيا نزّ اها ،وإىل اآلخرة
يعتربن بكم من أطاعها..أال فصونوها
ّ
ّ
والها ،وال تضعوا من رفعته التّقوى ،وال ترفعوا من رفعته الدّ نيا ،وال تشيموا بارقها ،وال
تسمعوا ناطقها ،وال جتيبوا ناعقها ،وال تستضيؤوا بإرشاقها ،وال تفتنوا بأعالقهاّ ،
فإن برقها
خالب ،ونطقها كاذب ،وأمواهلا حمروبة ،وأعالقها مسلوبة ..أال وهي املتصدّ ية العنون،
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()167

94

الصدود ،واحليود امليود،
واجلاحمة احلرون ،واملائنة اخلؤون ،واجلحود الكنود ،والعنود ّ
حاهلا انتقال ،ووطأهتا زلزال ،وعزّ ها ّ
ذل ،وجدّ ها هزل ،وعلوها سفل)

( )1

عبادة املتقني:
ثم ذكرت عالمات هؤالء املتقني ،فقلت( :قلوهبم حمزونة ،ورشورهم مأمونة،
وأجسادهم نحيفة ،وحاجاهتم خفيفة ،وأنفسهم عفيفة ،صربوا أ ّياما قصرية ،أعقبتهم راحة
رهبم ،أرادهتم الدّ نيا فلم يريدوها ،وأرسهتم ففدوا أنفسهم
يرسها هلم ّ
طويلة ،جتارة مربحة ّ
()2

منها)

وهذا وصف طبيعي ملن امتأل قلبه بتعظيم اهلل ،وعظم شوقه للجنة ،وما فيها من
نعيم ،وعظمت رهبته من النار ،وما فيها من العذاب واحلجاب ..فال يمكن لقلب وعى
تلك احلقائق ،وعاشها ،وشاهدها رأي العني ،أن يستقر قلبه أو يتثاقل ألي متاع من متاع
الدنيا ..بل قلبه دائام يف حركة وشوق وأمل وحزن ،تتجاذبه مجيعا لتمأله باملكارم.
وبام أن اجلسد تبع للقلب ..فإن جسد املتقني جسد نحيف ..ألنه ال يأكل من الدنيا
إال ما اضطر إليه ..فحاجاته فيها خفيفة ،ونفسه عفيفة..
لقد ذكرت ذلك عن نفسك ـ سيدي ـ عندما الحظوا عليك ذلك الزهد الشديد يف
متاع الدنيا ،وأنت أمري املؤمنني ،وبني يديك خزائن األموال ،فقلت هلم( :أأقنع من نفيس
بأن يقال :هذا أمري املؤمنني ،وال أشاركهم يف مكاره الدّ هر؟ أو أكون أسوة هلم يف جشوبة
مهها علفها ،أو املرسلة شغلها
العيش ،فام خلقت ليشغلني أكل ال ّط ّيبات ،كالبهيمة املربوطة ّ
أجر حبل
عام يراد هبا ،أو أترك سدى أو أمهل عابثا ،أو ّ
تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو ّ
ّ
كأين بقائلكم يقول :إذا كان هذا قوت ابن أيب طالب،
الضاللة ،أو أعتسف طريق املتاهة ..و ّ
ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم(.)191
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الشجعان؟! أال ّ
وإن ّ
الضعف عن قتال األقران ،ومنازلة ّ
رب ّية أصلب
فقد قعد به ّ
الشجرة ال ّ
والرواتع اخلرضة ّ
أرق جلودا ،والنّابتات العذية أقوى وقودا ،وأبطأ مخودا!)
عوداّ ،

()1

ثم أخذت ـ سيدي ـ تصف ليل املتقني ،وكيف يعمرونه بطاعة اهلل ،فقلت( :أ ّما ال ّليل
فصا ّفون أقدامهم ،تالني ألجزاء القرآن ،يرتّلوهنا ترتيال ،حيزنون به أنفسهم ،ويستثريون به
مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ،وتط ّلعت نفوسهم إليها شوقا،
دواء دائهم ،فإذا ّ
مروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع قلوهبم ،وظنّوا ّ
أن
وظنّوا ّأهنا نصب أعينهم ،وإذا ّ
زفري جهنّم وشهيقها يف أصول آذاهنم ،فهم حانون عىل أوساطهم ،مفرتشون جلباههم
وأك ّفهم ،وركبهم وأطراف أقدامهم ،يطلبون إىل اهللّ تعاىل يف فكاك رقاهبم)

()2

وهذا الوصف يف احلقيقة مل يكن وصفا إال لليك وليل الصادقني من أصحاب رسول
اهلل املمتلئ بالعبادة ..والذين وصفتهم وصفا بليغا يف خطبة من خطبك ،فقلت( :لقد رأيت
حممد  ،فام أرى أحدا يشبههم منكم! لقد كانوا يصبحون شعثا غربا ،وقد باتوا
أصحاب ّ
سجدا وقياما ،يراوحون بني جباههم وخدودهم ،ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم!
ّ
كأن بني أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم! إذا ذكر اهللّ مهلت أعينهم حتّى ّ
ّ
تبل
جيوهبم ،ومادوا كام يميد ّ
الريح العاصف ،خوفا من العقاب ،ورجاء
الشجر يوم ّ
لل ّثواب)

()3

وقد وصف أبو الدرداء بعض ما رأى من عبادتك ،فقال( :شهدت عيل بن أيب طالب
بشوحيطات النجار ،وقد اعتزل عن مواليه ،واختفى ممن يليه ،واسترت بمغيالت النخل،
فافتقدته ،وبعد عن مكانه ،فقلت احلق بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغم شجي ،وهو

(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()45
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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يقول( :إهلي كم من موبقة محلت عن مقابلتها بنقمتك ،وكم من جريرة تكرمت عن كشفها
بكرمك ..إهلي إن طال يف عصيانك عمري ،وعظم يف الصحف ذنبي ،فام أنا مؤمل غري
غفرانك ،وال أنا براج غري رضوانك) ..فشغلني الصوت ،واقتفيت األثر ،فإذا هو عيل بن
أيب طالب بعينه ،فاسترتت له وأمخلت احلركة ،فركع ركعات يف جوف الليل الغامر ،ثم فرغ
إىل الدعاء والبكاء ،والبث والشكوى ،فكان مما ناجى به اهلل تعاىل أن قال( :إهلي أفكر يف
عفوك ،فتهون عيل خطيئتي ،ثم أذكر العظيم من أخذك ،فتعظم عيل بليتي) ،ثم قال (آه إن
أنا قرأت يف الصحف سيئة أنا ناسيها ،وأنت حمصيها ،فتقول :خذوه ،فيا له من مأخوذ
التنجيه عشريته ،وال تنفعه قبيلته وال يرمحه املأل إذا أذن فيه بالنداء) ،ثم قال (آه من نار
تنضج األكباد والكىل ،آه من نار نزاعة للشوى ،آه من هلبات لظى) ،ثم أمعن يف البكاء(.)1
وحدث صاحبك نوف البكاىل قال( :بت ليلة عند أمري املؤمنني ،فكان يصيل الليل
كله ،وخيرج ساعة بعد ساعة ،فينظر إىل السامء ،ويتلو القرآن ،فمر يب بعد هدوء من الليل
فقال :يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت :بل رامق أرمقك ببرصي يا أمري املؤمنني ..قال:
يا نوف طوبى للزاهدين يف الدنيا ،الراغبني يف اآلخرة ،أولئك الذين اختذوا األرض بساط ًا،
وتراهبا فراش ًا ،وماءها طيب ًا ،والقرآن دثار ًا ،والدعاء شعار ًا ،وقرضوا من الدنيا تقريض ًا عىل
()2

منهاج عيسى بن مريم)..

أما قيام الليل ،فقد حدثت عن نفسك قلت( :ما تركت صالة الليل منذ سمعت
قول النبي ( :صالة الليل نور) ،فقال ابن الكواء :وال ليلة اهلرير!؟ فقلت( :وال ليلة
()3

اهلرير)

(  )1مناقب آل أيب طالب ج 1ص..389
(  )2هنج البالغة باب احلكم رقم .104
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ثم رحت ـ سيدي ـ تصف هنار املتقني ،وهو هنار ممتلئ باحلياة واإلجيابية والتأثري،
فقلت( :وأ ّما النّهار فحلامء علامء ،أبرار أتقياء ،قد براهم اخلوف بري القداح ،ينظر إليهم
النّاظر فيحسبهم مرىض ،وما بالقوم من مرض ،ويقول :لقد خولطوا ،ولقد خالطهم أمر
عظيم .ال يرضون من أعامهلم القليل ،وال يستكثرون الكثري ،فهم ألنفسهم متّهمون ،ومن
أعامهلم مشفقون ،إذا زكّي أحد منهم ،خاف ممّا يقال له ،فيقول :أنا أعلم بنفيس من غريي،
هم ال تؤاخذين بام يقولون ،واجعلني أفضل مم ّا يظنّون ،واغفر
ّ
وريب أعلم يب منّي بنفيس ،ال ّل ّ
يل ما ال يعلمون)

()1

ال يمكنني ـ سيدي ـ أن أعرب عن مقاصد كل كلمة من هذه الكلامت ،فكل كلمة منها
بحر من بحار العلم ..وفيض من فيوضات احلكمة ..بل هي ترمجة ملا ورد يف القرآن الكريم
ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون ع ََىل
من أوصف عباد اهلل املمتلئني بالتواضع ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وع َبا ُد َّ
اجل ِ
األَ ْر ِ
ال ًما (َ )63وا َّل ِذي َن َيبِي ُت َ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َ
ون لِ َر ِّهبِ ْم ُس َّجدً ا َو ِق َيا ًما
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
ون َر َّبنَا ْ ِ
اهبا ك َ
(َ )64وا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
َان غ ََرا ًما (﴾)65
ارص ْ
ف َعنَّا ع ََذ َ
اب َج َهن ََّم إِ َّن ع ََذ َ َ
[الفرقان]65-63:
قوة املتقني:
ثم رحت ـ سيدي ـ تصحح تلك املفاهيم اخلاطئة التي تصور املتقني بصورة الضعفاء
قوة يف دين،
الذين ال أثر هلم يف احلياة وال تأثري ..فقلت( :فمن عالمة أحدهم :أنّك ترى له ّ
وحزما يف لني ،وإيامنا يف يقني ،وحرصا يف علم ،وعلام يف حلم ،وقصدا يف غنى ،وخشوعا
وحترجا عن
وجتمال يف فاقة ،وصربا يف شدّ ة ،وطلبا يف حالل ،ونشاطا يف هدىّ ،
يف عبادةّ ،
طمع)

()2

(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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اهلل ..اهلل ..ما كل هذه احلكمة ..وهل يطيق أي لسان أن يرشحها ،ويعرب عن احلقائق
العظيمة التي ختتزهنا؟
إهنا كتاب كامل يف السلوك والتوازن والرتبية ..فالشخصية املسلمة جتمع القوة
بجميع معانيها ..قوة الدين ..وقوة اإليامن ..وقوة العلم ..وقوة األخالق ..وقوة التأثري.
ِ
اس َت َط ْع ُتم ِّمن
إن حديثك هذا هو أحسن رشح وبيان لقوله تعاىلَ ﴿ :و َأعده و ْا َهلُم َّما ْ
ُق َّو ٍة ﴾ [األنفال ،]60:فالقوة يف اآلية الكريمة ال تعني قوة اجلسد فقط ..بل تعني قوة الروح
والعقل والنفس وكل امللكات التي وهبها اهلل اإلنسان.
وحديثك هذا رشح وتفسري وتطبيق لقوله ( :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من
واست َِع ْن بِاهلل وال َت ْع ِجزْ  ،وإن أصابك يشء
اح ِر ْ
املؤمن الضعيف ،ويف كل خريْ ،
ص عىل ما َينْ َف ُع َك ْ
فال تقل :لو أين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قلَ :قدَّ َر اهلل وما شاء َف َع َلَّ ،
فإن َل ْو َت ْفت َُح ع ََم َل
( )1

الشيطان)

وقد كنت ـ سيدي ـ رمزا ومثاال هلذه القوة العجيبة التي اجتمع هلا كل أنواع القوى ..فقد
كنت عاملا حكيام حليام زاهدا ..صاحب تؤدة وأناة ..وكنت يف نفس الوقت شجاعا بطال هيابك
الفرسان ،وال يقدرون عىل مواجهتك..

ثم رحت سيدي تفصل نواحي القوة يف الشخصية املسلمة ،فذكرت أن صاحبها
مهه ّ
مهه ّ
الذكر ،يبيت
(يعمل األعامل ّ
الشكر ،ويصبح و ّ
الصاحلة ،وهو عىل وجل ،يميس و ّ
حذرا ،ويصبح فرحا ،حذرا ملا ّ
والرمحة ،إن
حذر من الغفلة ،وفرحا بام أصاب من الفضل ّ
قرة عينه فيام ال يزول ،وزهادته
استصعبت عليه نفسه فيام تكره ،مل يعطها سؤهلا فيام ّ
حتبّ ،
فيام ال يبقى)

()2

وهذا نفسه وصف اهلل تعاىل للمتقني ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ُيؤْ ُت َ
ون َما آتَوا
(  )1رواه مسلم (.)2664
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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َّو ُق ُلوهبم َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل رهبِم ر ِ
اج ُعون﴾ [املؤمنون]60:
َّ ُ ْ َ ِّ ْ َ
ُُ ْ
وقد كان هذا هو قلبك ـ سيدي ـ فمع كل أعاملك الصاحلة التي تنوء هبا اجلبال ،كنت تردد:

هم ّإين أسألك سؤال خاضع متذ ّلل خاشع ،أن تساحمني وترمحني ،وجتعلني بقسمك
(ال ّل ّ
هم وأسألك سؤال من اشتدّ ت فاقته ،وأنزل
راضيا قانعا ،ويف مجيع األحوال متواضعا ..ال ّل ّ
هم عظم سلطانك ،وعال مكانك،
بك عند الشدائد حاجته ،وعظم فيام عندك رغبته ..ال ّل ّ
وخفي مكرك ،وظهر أمرك ،وغلب قهرك ،وجرت قدرتك ،وال يمكن الفرار من
هم ال أجد لذنويب غافرا ،وال لقبائحي ساترا ،وال ليشء من عميل القبيح
حكومتك ..ال ّل ّ
وجترأت بجهيل،
باحلسن مبدّ ال غريك ،ال إله ّإال أنت ،سبحانك وبحمدك ،ظلمت نفيسّ ،
هم موالي ،كم من قبيح سرتته ،وكم من فادح
عيل ..ال ّل ّ
وسكنت إىل قديم ذكرك يل ،ومنّك ّ
من البالء أقلته ،وكم من عثار وقيته ،وكم من مكروه دفعته ،وكم من ثناء مجيل لست أهال
هم عظم بالئي ،وأفرط يب سوء حايل ،وقرصت يب أعاميل ،وقعدت يب أغاليل،
له نرشته ..ال ّل ّ
وحبسني عن نفعي بعد آمايل ،وخدعتني الدنيا بغرورها ،ونفيس بجنايتها ،ومطايل يا
بخفي
سيدي ،فأسألك بعزتك ّأال حيجب عنك دعائي سوء عميل وفعايل ،وال تفضحني
ّ
رسي ،وال تعاجلني بالعقوبة عىل ما عملته يف خلوايت ،من سوء فعيل
ما ا ّطلعت عليه من ّ
هم بعزتك يل يف ّ
كل
وإساءيت ،ودوام تفريطي وجهالتي ،وكثرة شهوايت وغفلتي ،وكن ال ّل ّ
()1

وعيل يف مجيع األمور عطوفا)
األحوال رءوفا،
ّ
سلوك املتقني:

ثم رحت ـ سيدي ـ تبني من عالمات املتقني ذلك السلوك الرفيع الذي يسلكونه مع
نفوسهم أو مع الناس ..وهو سلوك يف قمة قمم األدب والروحانية والتسامي ..فاملتقي ـ
كام تصوره ـ هو من (يمزج احللم بالعلم ،والقول بالعمل ،تراه قريبا أمله ،قليال زلـلـه،
(  )1وهو جزء من دعاء له معروف بدعاء (كميل) ،انظر :مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  6ص . 161 -148
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خاشعا قلبه ،قانعة نفسه ،منزورا أكله ،سهال أمره ،حريزا دينه ،م ّيتة شهوته ،مكظوما غيظه،
والرش منه مأمون ،إن كان يف الغافلني كتب يف ّ
الذاكرين ،وإن كان يف
اخلري منه مأمولّ ّ ،
ّ
الذاكرين مل يكتب من الغافلني)

()1

عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،ويصل
وهو يف سلوكه االجتامعي مع الناس (يعفو ّ
رشه،
من قطعه ،بعيدا فحشه ،ل ّينا قوله ،غائبا منكره ،حارضا معروفه ،مقبال خريه ،مدبرا ّ
الرخاء شكور ،ال حييف عىل من يبغض ،وال يأثم
يف الزّ الزل وقور ،ويف املكاره صبور ،ويف ّ
احلق قبل أن يشهد عليه)
حيب ،يعرتف ب ّ
فيمن ّ

()2

وهو بعيد عن كل تلك الرذائل التي يقع فيها غريه ،فهو (ال يضيع ما استحفظ ،وال
يضار باجلار ،وال يشمت باملصائب ،وال يدخل يف
ينسى ما ذكّر ،وال ينابز باأللقاب ،وال
ّ
يغمه صمته ،وإن ضحك مل يعل صوته ،وإن بغي
الباطل ،وال خيرج من ّ
احلق ،إن صمت مل ّ
عليه صرب ح ّتى يكون اهللّ هو ا ّلذي ينتقم له)

()3

أما نفسه فهي (منه يف عناء ،والنّاس منه يف راحة ،أتعب نفسه آلخرته ،وأراح النّاس
ودنوه ممّن دنا منه لني ورمحة ،ليس تباعده
عمن تباعد عنه زهد ونزاهةّ ،
من نفسه ،بعده ّ
دنوه بمكر وخديعة)
بكرب وعظمة ،وال ّ

()4

وهكذا كان سلوكك سيدي ..فأنت مل تكن تصف سوى شخصيتك النبيلة املمتلئة
باملكارم ..لقد حدثنا املؤرخون أنك كنت بعد أن تصيل الفجر تظل تذكر اهلل إىل أن تطلع
الشمس ،فإذا طلعت اجتمع إليك الفقراء واملساكني وغريهم من الناس ،فتع ّلمهم الفقه
والقرآن..
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
(  )4هنج البالغة :اخلطبة رقم()193
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وذات يوم مر عىل جملسك رجل ،فرماك بام تعود النواصب أن يرموك به من كلامت
شديدة ،هي بنات ضغائن قلوهبم ..لكنك سيدي ..وأنت أمري املؤمنني ..مل تتأثر ،وإنام
أعم نفعا من حلم إمام وفقهه،
قمت ،وقلتّ ( :أهيا الناس إنّه ليس يشء
ّ
أحب إىل اهلل وال ّ
أعم رضرا من جهل إمام وخرقه ،أال وإنّه من مل يكن له من
وال يشء أبغض إىل اهلل وال ّ
نفسه واعظ مل يكن له من اهلل حافظ .أال وإنّه من أنصف من نفسه مل يزده اهلل ّإال عزّ ا .أال
الذل يف طاعة اهلل أقرب إىل اهلل من التعزّ ز يف معصيته)()1
إن ّ
و ّ

وهكذا كان حلمك مع أعدائك الذين حياربونك ،وينازعونك األمر ،فقد ذكر
املؤرخون أنه يف معركة صفني غلب معاوية عىل ماء الفرات ،ومنع جيشك من املاء ،لكنك
بعد أن ان انترصت عليه ،وصار املاء يف يدك ،وكان يف إمكانك أن متنعه عنهم ،مل تفعل،
وإنام خاطبت جيشك قائال( :خذوا من املاء حاجتكم وخلوا عنهم َّ
فإن اهلل نرصكم ببغيهم
وظلمهم)()2

وهكذا كان حلمك مع اجلامعة التي دبرت لقتلك ..فأنت مل حتكم عليهم مجيعا
بالقتل ،وإنام رحت ،وأنت يف غمرات املوت حتذر من أن يقتل بك غري قاتلك ..لقد قلت
هلم( :يا بني عبد امل ّطلب ،ال ألفينّكم ختوضون دماء املسلمني خوضا ،تقولون :قتل أمري
مت من رضبته هذه ،فارضبوه رضبة
املؤمنني ،أال ال تقتل ّن يب ّإال قاتيل ..انظروا إذا أنا ّ
فإين سمعت رسول اهللّ  يقول( :إ ّياكم واملثلة! ولو بالكلب
بالرجل؛ ّ
برضبة ،وال مت ّثلوا ّ
( )3

العقور)

وكام كنت حليام ال يضيق صدرك ،فقد كنت كريام ال يضيق جيبك بأي سائل ،ففي

(  )1بحار األنوار :ج 41ص.132
(  )2تاريخ ابن األثري.167/3 :
(  )3هنج البالغة :الكتاب رقم()47
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الوقت الذي اغتنى فيه الكثري ،وصارت أمواهلم ال تعد وال حتىص ،بل صار ذهبهم يقسم
بالفؤوس كنت أنت ال تزال عىل حالك القديم الذي تركك عليه رسول اهلل ..
ألنك سيدي كنت ال متسك شيئا من مال يأتيك ..وقد حدث سامل اجلحدري قال:
عيل بن أيب طالب أيت بامل عند املساء ،فقال :اقتسموا هذا املال ،فقالوا :قد أمسينا
(شهدت ّ
يا أمري املؤمنني ّ
فأخره إىل غد .فقال هلم :تقبلون يل أن أعيش إىل غد؟ قالوا :ما ذا بأيدينا؟
فقال :ال ّ
تقسموه)
تؤخروه حتّى ّ

()1

بل إنك جتاوزت الكرم بمراحل عديدة ..فأنت صاحب اإليثار الذي حيرم نفسه
ليطعم املحتاجني ..وقد نزل فيك ويف أهل بيتك ( )2قوله تعاىلَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ورا﴾
ُح ِّبه م ْسكينًا َو َيت ًيام َو َأس ًريا ( )8إِن ََّام ُن ْطع ُم ُك ْم ل َو ْجه اهللَِّ الَ ُن ِريدُ من ُك ْم َجزَ اء َوالَ ُش ُك ً
[اإلنسان]9-8:

(  )1بحار األنوار :ج  ،40ص .321
(  )2أسد الغابة..530/5 :
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العفيف الزاهد
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..عفتك وزهادتك..
فقد كان من أكرب ثامر الرتبية النبوية والقرآنية لشخصك الكريم ذلك العفاف والزهد الذي
مأل حياتك من صغرك الباكر إىل أن قبضك اهلل شهيدا..
وما كان ملثلك يف تقواه وورعه وأخالقه العالية ومعارفة السامية أال يكون زاهدا..
فالزهد ثمرة ملعرفة حقيقة احلياة الدنيا ،وهواهنا عىل اهلل ..وقد كنت أدرى الناس بذلك،
وأدرى الناس بام عند اهلل من الفضل العظيم ..ولذلك كنت تستغرب ذلك التثاقل الذي
َاع
يقع فيه حمبو الدنيا ،الذين باعوا آخرهتم بدنياهم ،مع أهنم يقرؤون قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َمت ُ
الده ْن َيا َقلِ ٌيل َو ْاآل ِخ َر ُة َخ ْ ٌري َملِ ِن ا َّت َقى َو َال ُت ْظ َل ُم َ
ون َفتِ ًيال (( ﴾)77النساء)
ولذلك كنت تذكرهم بنفس ما كان يذكرهم به رسول اهلل  حني يقول( :لو كانت
الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة ما سقى كافر ًا منها رشبة ماء)( ،)1أو حني يقول( :ما
الدنيا يف اآلخرة إال كام جيعل أحدكم أصبعه يف اليم ،فلينظر بامذا ترجع)( ،)2أو حني يقول:
( ما ىل وللدنيا وما للدنيا وما ىل والذى نفسى بيده ما مثىل ومثل الدنيا إال كراكب سار ىف
( )3

يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار ثم راح وتركها)

والزهد هو الرتبة الطيبة التي تنتج كل األخالق الطاهرة ،فام يستطيع راغب يف الدنيا
احلريص عىل شهواهتا أن يمأل قلبه بأخالق الطاهرين ،وهو يلوث نفسه بشهوات
(  )1رواه الرتمذي وابن ماجة.
(  )2رواه مسلم.
(  )3رواه أمحد وهناد والرتمذى – وقال :حسن صحيح  -وابن ماجه وابن سعد والطربانى واحلاكم والبيهقى ىف شعب
اإليامن.

104

امللطخني.
وهلذا اعترب القرآن الكريم التثاقل إىل الدنيا ،والرغبة فيها والرغبة عن فضل اهلل
ِ
ِ
انس َل َخ ِمن َْها
سبب االنتكاسة اإلنسانية ،قال تعاىلَ ﴿ :وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّلذ َي آ َت ْينَا ُه آ َياتنَا َف َ
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوين (َ )175و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه ِ َهبا َو َلـكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ َىل األَ ْر ِ
ان َفك َ
الش ْي َط ُ
َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ض
ِ
ِ
َوا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َرت ْك ُه َي ْل َهث َّذلِ َك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
ب إِن َحتْم ْل َع َل ْيه َي ْل َه ْث َأ ْو ت ْ ُ
ك ََّذ ُبو ْا بِآ َياتِنَا َفا ْق ُص ِ
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّرون (َ )176ساء َم َث ً
ال ا ْل َق ْو ُم ا َّل ِذي َن ك ََّذ ُبو ْا بِآ َياتِنَا
ص ا ْل َق َص َ
َو َأن ُف َس ُه ْم كَا ُنو ْا َي ْظلِ ُمون﴾ [األعراف]177-175:
وقد كنت ـ سيدي ـ ترى بعينيك كيف تشرتي الفئة الباغية ذمم الناس بأمواهلا
وهبرجها وزخارفها ..لذلك كنت تدعو إىل الزهد ،وتريب أصحابك عليه ،كام كان  يربيك
عليه.
الزهد ..والرتفع:
وهلذا كنت تردد بني أصحابك وأتباعك ،كل احلكم واملواعظ الداعية للرتفع عن
الدنيا ..فال يمكن أن تنبت شجرة املكارم يف أرض غرس فيها حب الدنيا..
وقد حفظ لنا التاريخ من كلامتك البليغة يف هذا قولك( :إليك عنّي يا دنيا ،فحبلك
وأفلت من حبائلك ،واجتنبت ّ
الذهاب يف
عىل غاربك ،قد انسللت من خمالبك،
ّ
مداحضك ،أين القرون ا ّلذين غررهتم بمداعبك؟ أين األمم ا ّلذين فتنتهم بزخارفك؟ فها
حس ّيا ،ألقمت
هم رهائن القبور ،ومضامني ال ّلحود! واهللّ لو كنت شخصا مرئ ّيا ،وقالبا ّ
باألماين ،وأمم ألقيتهم يف املهاوي ،وملوك أسلمتهم إىل
عليك حدود اهللّ يف عباد غررهتم
ّ
التّلف ،وأوردهتم موارد البالء إذ ال ورد وال صدر ..هيهات من وطئ دحضك زلق ،ومن
والسامل منك ال يبايل إن ضاق به مناخه،
ازور عن حبائلك و ّفقّ ،
ركب جلجك غرق ،ومن ّ
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والدّ نيا عنده كيوم حان انسالخه)()1

وكنت تصيح فيها كل حني( :اعزيب عنّي ،فو اهللّ ال ّ
أذل لك فتستذ ّليني ،وال أسلس
لك فتقوديني ،وايم اهللّ -يمينا أستثني فيها بمشيئة اهللّ -ألروض ّن نفيس رياضة ّ
هتش معها
إىل القرص ،إذا قدرت عليه مطعوما ،وتقنع بامللح مأدوما ،وألدع ّن مقلتي كعني ماء نضب
الربيضة من عشبها
السائمة من رعيها فتربك؟ وتشبع ّ
معينها ،مستفرغة دموعها ،أ متتلئ ّ
السنني املتطاولة بالبهيمة
قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد ّ
عيل من زاده فيهجعّ ،
فرتبض؟ ويأكل ّ
اهلاملة ،والسائمة املرع ّية!) ()2

ّ

وكنت ختطب فيهم ،وتقول(:و ّ
فإهنا منزل قلعة ،وليست بدار نجعة،
أحذركم الدّ نيا ّ
رهبا ،فخلط حالهلا بحرامها ،وخريها
وغرت بزينتها .دارها هانت عىل ّ
قد تز ّينت بغرورهاّ ،
بمرها .مل يصفها اهللّ تعاىل ألوليائه ،ومل يض ّن هبا عىل
برشها ،وحياهتا بموهتا ،وحلوها ّ
ّ
ورشها عتيد ،ومجعها ينفد ،وملكها يسلب ،وعامرها خيرب .فام خري
أعدائه .خريها زهيدّ ،
السري .اجعلوا ما
دار تنقض نقض البناء ،وعمر يفنى فيها فناء الزّ اد ،ومدّ ة تنقطع انقطاع ّ
افرتض اهللّ عليكم من طلبكم ،واسألوه من أداء ح ّقه ما سألكم ،وأسمعوا دعوة املوت
آذانكم قبل أن يدعى بكم)

()3

وكنت تبني هلم آثار حب الدنيا عىل قلوهبم وعالقاهتم ،وأهنا هي السبب يف كل ما
حل هبم من انحرافات ،فتقول( :قد غاب عن قلوبكم ذكر اآلجال ،وحرضتكم كواذب
اآلمال ،فصارت الدّ نيا أملك بكم من اآلخرة ،والعاجلة أذهب بكم من اآلجلة .وإنّام أنتم
الضامئر ،فال توازرون وال
الرسائر ،وسوء ّ
فرق بينكم ّإال خبث ّ
إخوان عىل دين اهللّ ،ما ّ

(  )1هنج البالغة :الكتاب  45ص .417
(  )2هنج البالغة :الكتاب  45ص .417
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()113
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تناصحون ،وال تباذلون وال توا ّدون ..ما بالكم تفرحون باليسري من الدّ نيا تدركونه ،وال
يتبني ذلك يف
حيزنكم الكثري من اآلخرة حترمونه ،ويقلقكم اليسري من الدّ نيا يفوتكم ،حتّى ّ
ّ
وكأن متاعها باق
كأهنا دار مقامكم،
عام زوي منها عنكمّ ،
وجوهكم ،وق ّلة صربكم ّ
عليكم ..وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بام خياف من عيبهّ ،إال خمافة أن يستقبله بمثله،
وحب العاجل ،وصار دين أحدكم لعقة عىل لسانه ،صنيع
قد تصافيتم عىل رفض اآلجل،
ّ
من قد فرغ من عمله ،وأحرز رضا س ّيده)()1

ولكنك مع ذلك كله سيدي كنت تفرق بني دنيا الصاحلني املرتفعني ،ودنيا العابثني
املتثاقلني ..وقد روي أنك رأيت قوما يذمون الدنيا ذما مطلقا ،فرحت تقول هلم( :ما بال
أقوام يذ ّمون الدنيا وقد انتحلوا الزهد فيها؟! ،الدنيا منزل صدق ملن صدّ قها ،ومسكن
ّ
ومصىل
تزود منها ،مسجد أنبياء اهللّ ،ومهبط وحيه،
عافية ملن فهم عنها ،ودار غنى ملن ّ
مالئكته ،ومسكن أح ّبائه ،ومتجر أوليائه ،اكتسبوا فيها الرمحة ،وربحوا منها اجلنّة.فمن ذا
يذم الدنيا -يا جابر -وقد آذنت ببينها؟! ونادت بانقطاعها ،ونعت نفسها بالزوال ،وم ّثلت
وشوقت برسورها إىل الرسور ،وراحت بفجيعة ،وابتكرت بنعمة وعافية،
ببالئها البالءّ ،
ترهيبا وترغيبا ،فذ ّمها قوم غداة الندامة ،ومحدها آخرون ،خدمتهم مجيعا فصدقتهم،
وخوفتهم فخافوا ،وشوقتهم فاشتاقوا)
وذكّرهتم فا ّذكّروا ،ووعظتهم فاتّعظواّ ،

()2

فأهيا الذا ّم للدنيا
وسمعت آخر يذم الدنيا ذما مطلقا ،فرحت تصحح له ،وتقولّ ( :
غرتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البىل؟!
رت بغرورها! متى استذ ّمت إليك؟ بل متى ّ
املغ ّ
مرضت بيديك ،وع ّللت بك ّفيك؟ تستوصف هلم
أم بمضاجع أ ّمهاتك من الثرى؟ كم ّ
الدواء ،وتطلب هلم األطباء ،مل تدرك فيه طلبتك ،ومل تسعف فيه بحاجتك .بل م ّثلت الدنيا
(  )1اخلطبة  111ص .164
(  )2مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  357 -352اخلطبة رقم()117
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به نفسك ،وبحاله حالك ،غداة ال ينفعك أحباؤك ،وال يغني عنك نداؤك ،يشتد من املوت
أعالني املرىض ،وأليم لوعات املضض ،حني ال ينفع األليل ،وال يدفع العويل ،حني حيفز
ويغص هبا احللقوم ،حني ال يسمعه النداء ،وال يروعه الدعاء ،فيا طول احلزن
هبا احليزوم،
ّ
أكف أربع ،فيضجع يف قربه يف لبث ،وضيق
ثم يراح به عىل رشجع تق ّله ّ
عند انقطاع األجلّ .
جدث ،فذهبت اجلدّ ة ،وانقطعت املدة ،ورفضته العطفة ،وقطعته اللطفة ،ال تقاربه
الزوار ،وال اتّسقت به الدار .انقطع دونه األثر ،واستعجم دونه اخلرب،
تلم به ّ
اإلخالء ،وال ّ
وبكّرت ورثته ،فأقسمت تركته ،وحلقه احلوب ،وأحاطت به الذنوب ،فإن يكن قدّ م خريا
تب منقلبه ،وكيف ينفع نفسا قرارها ،واملوت قصارها،
رشا ّ
طاب مكسبه ،وإن يكن قدّ م ّ
والقرب مزارها؟ فكفى هبذا واعظا كفى)

()1

الزهد ..والتخلق:
وقد كان حرصك سيدي عىل إحياء قيم الزهد والرتفع عن الدنيا ملا علمت من آثاره
عىل السلوك واألخالق ،وعىل التوجه الصادق هلل تعاىل ،والتسليم املطلق له ..فيستحيل
عىل من انغمس يف الدنيا ،وركن إىل أهوائها أن حتن نفسه للمأل األعىل ،أو أن يتحقق
بأخالق الطاهرين.
ولذلك امتألت كل خطبك وكتبك من بيان ثامر الزهد الطيبة اليانعة ..ومن ذلك
قولكّ ( :
إن الزّ اهدين يف الدّ نيا تبكي قلوهبم وإن ضحكوا ،ويشتدّ حزهنم وإن فرحوا،
ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بام رزقوا)()2

وإن نسيت من كلامتك ما نسيت ..فلن أنسى رسالتك الرقيقة التي كتبتها إىل عاملك
عىل البرصة عثامن بن حنيف األنصاري ،بعد أن بلغك أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلها
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  357 -352اخلطبة رقم()117
(  )2هنج البالغة :اخلطبة  111ص .164

108

فمىض إليها..
فقد كتبت له رسالة تبني فيها غرضا كريام من أغراض الزهد ..وهو العدالة ..فال
يمكن للحريص أن يعيش العدالة ،وال أن يفهمها ،وال أن يطبقها..
لقد كتبت تقول له( :أ ّما بعد يا ابن حنيف ،فقد بلغني ّ
أن رجال من فتية أهل البرصة،
دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها ،تستطاب لك األلوان ،وتنقل إليك اجلفان ،وما ظننت أنّك
مدعو ،فانظر إىل ما تقضمه من هذا املقضم ،فام
جمفو ،وغن ّيهم
ّ
جتيب إىل طعام قوم عائلهم ّ
اشتبه عليك علمه فالفظه ،وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه)

( )1

ثم رحت تصف له حالك ،ليأتم بك ،ولتأتم بك األجيال من بعده ،فقلت( :أال
وإن ّ
لكل مأموم إماما يقتدي به ،ويستيضء بنور علمه ،أال ّ
ّ
وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمريه ،ومن طعمه بقرصيه ،أال وإنّكم ال تقدرون عىل ذلك ،ولكن أعينوين بورع
واجتهاد ،وع ّفة وسداد ..فو اهللّ ما كنزت من دنياكم تربا ،وال ا ّدخرت من غنائمها وفرا،
وال أعددت لبايل ثويب طمرا ،وال حزت من أرضها شربا ،وال أخذت منه ّإال كقوت أتان
دبرة ،وهلي يف عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة)
ثم ذكرت له أن زهدك يف الدنيا ليس ناشئا من جهلك هبا ،وإنام ناشئ من زهدك
فيها ،ورغبتك فيام عند اهلل ..ولتستوي أنت وأبسط مستضعف من رعيتك ..فال يمكن أن
يدرك عوز املعوزين ،وال فقر الفقراء من أختم نفسه ،وأعطاها كل ما تشتهي.
لقد كتبت له تقول( :و لو شئت الهتديت ال ّطريق إىل مص ّفى هذا العسل ،ولباب
ختري
هذا القمح ،ونسائج هذا القزّ  ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ،ويقودين جشعي إىل ّ
األطعمةّ ،
ولعل باحلجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص ،وال عهد له ّ
بالشبع!! أو أبيت
مبطانا وحويل بطون غرثى ،وأكباد ح ّرى!! أو أكون كام قال القائل:
(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()45
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وحولك أكباد حت ّن إىل القدّ !

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وكتبت له تقول( :أأقنع من نفيس بأن يقال :هذا أمري املؤمنني ،وال أشاركهم يف
مكاره الدّ هر؟ أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش ،فام خلقت ليشغلني أكل ال ّط ّيبات،
عام
تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو ّ
مهها علفها ،أو املرسلة شغلها ّ
كالبهيمة املربوطة ّ
الضاللة ،أو أعتسف طريق املتاهة)
أجر حبل ّ
يراد هبا ،أو أترك سدى أو أمهل عابثا ،أو ّ
كأين بقائلكم
ثم بينت له ـ سيدي ـ أن الزهد ال يعني العجز ،وال الضعف ،فقلت( :و ّ
الضعف عن قتال األقران ،ومنازلة
يقول :إذا كان هذا قوت ابن أيب طالب ،فقد قعد به ّ
والرواتع اخلرضة ّ
الشجعان؟! أال ّ
وإن ّ
ّ
أرق جلودا ،والنّابتات
رب ّية أصلب عوداّ ،
الشجرة ال ّ
العذية أقوى وقودا ،وأبطأ مخودا!)
ثم ختمت رسالتك له هبذا الشعار الذي ال نزال نردده( :فاتّق اهللّ يا ابن حنيف،
ولتكفف أقراصك ،ليكون من النّار خالصك)
ومن خطبك يف هذا ،والتي تأرس القلوب ببالغتها وبياهنا وحقائقها قولك ـ وأنت
تستعرض األنبياء وزهدهم يف الدنيا ـ( :و لقد كان يف رسول اهللّ  كاف لك يف األسوة،
ودليل لك عىل ذ ّم الدّ نيا وعيبها ،وكثرة خمازهيا ومساوهيا ،إذ قبضت عنه أطرافها ،وو ّطئت
لغريه أكنافها ،وفطم عن رضاعها ،وزوي عن زخارفها ..وإن شئت ثنّيت بموسى كليم
السالم حيث يقولَ { :ر ِّب إِ ِّين ملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِق ٌري} [القصص ،]24 :واهللّ
اهللّ عليه ّ
ما سأله ّإال خبزا يأكله ،ألنّه كان يأكل بقلة األرض ،ولقد كانت خرضة البقل ترى من
ّ
السالم صاحب
شفيف صفاق بطنه ،هلزاله
وتشذب حلمه ..وإن شئت ث ّلثت بداود عليه ّ
املزامري ،وقارئ أهل اجلنّة ،فلقد كان يعمل سفائف اخلوص بيده ،ويقول جللسائه :أ ّيكم
يكفيني بيعها؟ ويأكل قرص ّ
الشعري من ثمنها ..وإن شئت قلت يف عيسى ابن مريم عليه
يتوسد احلجر ،ويلبس اخلشن ،ويأكل اجلشب ،وكان إدامه اجلوع،
السالم فلقد كان
ّ
ّ
110

ورساجه بال ّليل القمر ،وظالله يف ّ
الشتاء مشارق األرض ومغارهبا ،وفاكهته ورحيانه ما
تنبت األرض لل بهائم ،ومل تكن له زوجة تفتنه ،وال ولد حيزنه ،وال مال يلفته ،وال طمع
يذ ّله ،دا ّبته رجاله ،وخادمه يداه)

()1

فتأس بنب ّيك
ثم ختمت خطبتك بذكر حبيتك  ،الذي رباك عىل عينه ،فقلتّ ( :
األطيب األطهر ّ 
املتأيس
تأسى ،وعزاء ملن تعزّ ى،
ّ
وأحب العباد إىل اهللّ ّ
فإن فيه أسوة ملن ّ
واملقتص ألثره ..قضم الدّ نيا قضام ،ومل يعرها طرفا ،أهضم أهل الدّ نيا كشحا،
بنب ّيه،
ّ
وأمخصهم من الدّ نيا بطنا ،عرضت عليه الدّ نيا فأبى أن يقبلها ،وعلم ّ
أن اهللّ سبحانه أبغض
شيئا فأبغضه ،وح ّقر شيئا فح ّقره ،وصغّر شيئا فصغّره ..ولو مل يكن فينا ّإال ح ّبنا ما أبغض
اهللّ ورسوله ،وتعظيمنا ما صغّر اهللّ ورسوله ،لكفى به شقاقا هللّ ،وحما ّدة عن أمر اهلل)
ثم رحت تصف حاله  ،وزهده يف الدنيا ،وتواضعه فيها ،فقلت( :و لقد كان 
يأكل عىل األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده نعله ،ويرقع بيده ثوبه ،ويركب
السرت عىل باب بيته ،فتكون فيه التّصاوير فيقول :يا
احلامر العاري ،ويردف خلفه .ويكون ّ
فإين إذا نظرت إليه ذكرت الدّ نيا وزخارفها .فأعرض
فالنة -إلحدى أزواجه -غ ّيبيه عنّيّ ،
وأحب أن تغيب زينتها عن عينه ،لكيال يتّخذ
عن الدّ نيا بقلبه ،وأمات ذكرها من نفسه،
ّ
منها رياشا ،وال يعتقدها قرارا ،وال يرجو فيها مقاما ،فأخرجها من النّفس ،وأشخصها عن
القلب ،وغ ّيبها عن البرص ،وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه ،وأن يذكر عنده)
ثم رحت ختاطب عقوهلم ،وتقول( :لقد كان يف رسول اهللّ  ما يد ّلك عىل مساوئ
خاصته ،وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته ،فلينظر ناظر
الدّ نيا وعيوهبا ،إذ جاع فيها مع ّ
حممدا بذلك أم أهانه؟ ..فإن قال :أهانه فقد كذب واهللّ العظيم باإلفك
بعقله ،أكرم اهللّ ّ
العظيم ..وإن قال :أكرمه ،فليعلم ّ
أن اهللّ قد أهان غريه حيث بسط الدّ نيا له ،وزواها عن
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .160
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واقتص أثره ،وولج موجلهّ ،
وإال فال يأمن اهللكة،
متأس بنب ّيه،
ّ
فتأسى ّ
أقرب النّاس منهّ ..
ّ
ومبرشا باجلنّة ،ومنذرا بالعقوبة ،خرج من الدّ نيا
للساعة،
ّ
حممدا  علام ّ
فإن اهللّ جعل ّ
مخيصا ،وورد اآلخرة سليام ،مل يضع حجرا عىل حجر حتّى مىض لسبيله ،وأجاب داعي
ر ّبه ..فام أعظم منّة اهللّ عندنا حني أنعم علينا به ،سلفا نتّبعه ،وقائدا نطأ عقبه)
وقد كان سلوكك سيدي يف حياتك مجيعا مطابقا لقولك ..وقد روي يف الروايات
الكثرية من أحبابك وأعدائك ما يثبت ذلك..
فقد ذكرك األرقم ،فقال( :رأيت عيل بن أيب طالب يعرض سيفا له يف رحبة الكوفة
ويقول( :من يشرتي مني سيفي هذا واهلل لقد جلوت به غري مرة عن وجه رسول اهلل  ولو
()1

كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار مل أبعه)

وذكرك سفيان ،فقال( :إن عليا مل يبن آجرة عىل آجرة وال لبنة عىل لبنة وال قصبة
عىل قصبة وان كان ليؤتى بحبوبه من املدينة يف جراب ..وكان خيتم عىل اجلراب الذي يأكل
منه ويقول :ال احب أن يدخل بطني إال ما اعلم)

()2

وذكرك عمر بن قيس ،فقال( :رئي عىل عيل إزار مرقوع فقيل له فقال( :يقتدى به
()3

املؤمن وخيشع به القلب)

وذكرك ابنك احلسن ،فقال( :يف صبيحة الليلة التي قتل فيها أمري املؤمنني واهلل ما
()4

ترك صفراء وال بيضاء إال ثالثامئه درهم فضلت من عطائه)

(  )1الكامل البن األثري ج 3ص.201
(  )2الكامل البن األثري ج 3ص.201
(  )3منتخب الكنز ج 3ص.57
(  )4اإلمامة والسياسة ج 1ص.170
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األواب العابد
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..تلك املظاهر
الكثرية التي جتلت فيه ا عبوديتك لربك ..والتي شملت مجيع نواحي احلياة ..فقد كانت
حياتك كلها هلل ..خمبتا ومتبتال وخاشعا وخاضعا يف كل حلظة من حلظات حياتك املمتلئة
بالقداسة والطهر.
ولذلك ال يمكن ألحد أن يتحدث عنك ،كأواب عابد إال إذا استعرض كل حلظة
من حلظات حياتك سواء مع رسول اهلل  ،وأنت تؤدي دور املريد الصادق ..أو بعده،
وأنت تؤدي دور اإلمام الناصح ،والويل املرشد ،واملجاهد البطل ،الساعي حلفظ الدين من
التأويل والتحريف والدجل إىل أن ختمت حياتك بالشهادة.
لكني مع ذلك ،سأرطب لساين ،بذكر بعض جتليات عبوديتك هلل ..وذلك يف تينك
العبادتني اللتني أعطيت األسوة هبام ،ومثلتهام أحسن متثيل ،لتكون فيهام أسوة لغريك،
يقتدون بك ،وهيتدون هبديك.
أما أوالمها ،فتلك الصالة اخلاشعة التي رباك عليها رسول اهلل  ،ودربك عليها،
فقضيت حياتك كلها تعلم الغافلني مناسك اخلشوع واإلخبات واحلضور الدائم مع اهلل.
وأما الثاني ة ،فتلك الدعوات الرقيقة التي كنت ترددها يف كل حمل ..فحفظتها لنا
الدواوين لرتددها األجيال بعدك ..فتنال منها معرفة باهلل وقربا منه وخضوعا له ،وتنال
فوق ذلك حاجاهتا من خريات الدنيا واآلخرة.
صالة اخلاشعني:
أما الصالة ..فقد كنت تدعو إليها بلسانك وحالك وفعلك كل حني..
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أما دعوتك إليها بلسانه ،فقد كنت تذكرها يف خطبك ،وتسجلها يف رسائلك،
وتويص هبا أصحابك وأهلك ..وتعلمهم كيف يقومون بحقوقها ،وكيف يؤدوها كام طلب
منهم أن يؤدوها..
ومن وصاياك يف ذلك ألصحابك وأحبابك عىل مدار التاريخ قولك( :تعاهدوا أمر
َت ع ََىل املُْؤْ ِمنِنيَ كِتاب ًا
فإهنا ﴿كان ْ
ّ
وتقربوا هباّ ،
الصالة ،وحافظوا عليها ،واستكثروا منهاّ ،
َم ْو ُقوت ًا﴾ ..أال تسمعون إىل جواب أهل النّار حني سئلوا﴿ :ما َس َل َك ُك ْم ِيف َس َق َر ( )42قا ُلوا
ِ
لتحت ّ
الربق ،وش ّبهها
وإهنا
الذنوب ّ
ّ
حت الورق ،وتطلقها إطالق ّ
َمل ْ ن َُك م َن املُْ َص ِّلنيَ ﴾ّ ..

مرات،
رسول اهللّ 
الرجل ،فهو يغتسل منها يف اليوم وال ّليلة مخس ّ
باحلمة تكون عىل باب ّ
ّ
فام عسى أن يبقى عليه من الدّ رن ..وقد عرف ح ّقها رجال من املؤمنني ،ا ّلذين ال تشغلهم
جال ال ُت ْل ِه ِ
قرة عني من ولد وال مال ،يقول اهللّ سبحانهِ ﴿ :ر ٌ
يه ْم ِجت َار ٌة
عنها زينة متاع ،وال ّ
الة وإِ ِ
يتاء الزَّ ِ
وال بيع َعن ِذك ِْر اهللَِّ وإِقا ِم الص ِ
كاة﴾ [طه ..]132 :وكان رسول اهللّ  نصبا
َّ
َْ ٌ ْ
ِ
رب َع َل ْيها﴾،
الصالة ْ
بالصالة بعد التّبشري له باجلنّة ،لقول اهللّ سبحانه﴿ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
ّ
واص َط ِ ْ
فكان يأمر هبا أهله ويصرب عليها نفسه)

( )1

ومن وصيتك ألبنائك وأنت حتترض قولك( :اهللّ ،اهللّ يف القرآن! ال يسبقكم بالعمل
فإهنا عمود دينكم ..واهللّ ،اهللّ يف بيت ر ّبكم! ال خت ّلوه ما
به غريكم ..واهللّ ،اهللّ يف ّ
الصالة! ّ
بقيتم؛ فإنّه إن ترك مل تناظروا)

()2

ومن وصية لك أخرى قلت فيها( :وليكن يف خاصة ما ختلص به هلل دينك :إقامة
فرائضه التي هي له خاصة ،فأعط اهلل من بدنك يف ليلك وهنارك ،ووف ما تقربت به إىل اهلل
من ذلك كامال غري مثلوم وال منقوص ،بالغا من بدنك ما بلغ .وإذا قمت يف صالتك
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()199
(  )2هنج البالغة :الكتاب رقم()47
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للناس ،فال تكونن منفرا وال مضيعا ،فإن يف الناس من به العلة وله احلاجة .وقد سألت
رسول اهلل  حني وجهني إىل اليمن كيف أصيل هبم فقال( :صل هبم كصالة أضعفهم،
()1

وكن باملؤمنني رحيام)

وكنت ـ سيدي ـ ال تكتفي بالدعوة للفرائض ،بل كنت تدعو بلسانك وحالك إىل
الفرائض والنوافل ،وخاصة قيام الليل ،والتهجد فيه هلل عز وجل ،وكلامتك يف هذا كثرية
جدا ،ومنها قولك ـ وأنت تدعوهم إىل التأيس بالسابقني الصادقني ـ( :أين القوم الذين دعوا
إىل اإلسالم فقبلوه ،وقرؤوا القرآن فأحكموه ،وهيجوا إىل اجلهاد فوهلوا وله اللقاح إىل
أوالدها ،وسلبوا السيوف أغامدها ،وأخذوا بأطراف األرض زحفا زحفا ،وصفا صفا.
بعض هلك ،وبعض نجا .ال يبرشون باألحياء ،وال يعزون عن املوتى .مره العيون من
البكاء ،مخص البطون من الصيام ،ذبل الشفاه من الدعاء صفر األلوان من السهر .عىل
وجوههم غربة اخلاشعني .أولئك إخواين الذاهبون .فحق لنا أن نظمأ إليهم ،ونعض
األيدي عىل فراقهم)

()2

وقلت يف خطبة أخرى ،تتحدث عن أولياء اهلل وأصفيائه( :عباد اهلل ،إن تقوى اهلل
محت أولياء اهلل حمارمه ،وألزمت قلوهبم خمافته ،حتى أسهرت لياليهم ،وأظمأت هواجرهم
فأخذوا الراحة بالنصب ،والري بالظمإ ،واستقربوا األجل ،فبادروا العمل ،وكذبوا األمل
فالحظوا األجل)

()3

ويف خطبة أخرى ،قلت( :فاتقوا اهلل عباد اهلل تقية ذي لب شغل التفكر قلبه ،وأنصب
اخلوف بدنه ،وأسهر التهجد غرار نومه ،وأظمأ الرجاء هواجر يومه ،وظلف الزهد

(  )1هنج البالغة ،رسائل.53 :
(  )2هنج البالغة ،خطب .121
(  )3هنج البالغة ،خطب .114
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شهواته ،وأوجف الذكر بلسانه ،وقدم اخلوف ألمانه)

()1

ويف خطبة أخرى ،وصفت فيها أهل اجلنة وأعامهلم ،رحت تقول( :و سيق الذين
اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا ..قد أمن العذاب ،وانقطع العتاب وزحزحوا عن النار ،واطمأنت
هبم الدار ،ورضوا املثوى والقرار .الذين كانت أعامهلم يف الدنيا زاكية ،وأعينهم باكية،
وكان ليلهم يف دنياهم هنارا ،ختشعا واستغفارا وكان هنارهم ليال ،توحشا وانقطاعا .فجعل
اهلل هلم اجلنة مآبا ،واجلزاء ثوابا( ،و كانوا أحق هبا وأهلها) يف ملك دائم ،ونعيم قائم)

()2

ويف خطبة أخرى من خطبك التي تصف فيها األولياء واملقربني ،قلت( :وإين ملن
قوم ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،سيامهم سيام الصديقني ،وكالمهم كالم األبرار ،عامر
الليل ومنار النهار .متمسكون بحبل القرآن حييون سنن اهلل وسنن رسوله ال يستكربون وال
يعلون ،وال يغلون وال يفسدون .قلوهبم يف اجلنان ،وأجسادهم يف العمل)

()3

ويف خطبتك التي وصفت فيها أصحاب رسول اهلل  السابقني الصادقني ،قلت:
(لقد رأيت أصحاب حممد  ،فام أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا غربا،
وقد باتوا سجدا ،وقياما يراوحون بني جباههم وخدودهم ،ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر
معادهم كأن بني أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم إذا ذكر اهلل مهلت أعينهم حتى
تبل جيوهبم ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف ،خوفا من العقاب ،ورجاء للثواب
أما الليل فصافون أقدامهم ،تالني ألجزاء القرآن يرتلوهنا ترتيال .حيزنون به أنفسهم
ويستثريون به دواء دائهم .فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ،وتطلعت نفوسهم
إلي ها شوقا ،وظنوا أهنا نصب أعينهم .وإذا مروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع

(  )1هنج البالغة ،خطب .83
(  )2هنج البالغة ،خطب.192
(  )3هنج البالغة ،خطب .192
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قلوهبم ،وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم ،فهم حانون عىل أوساطهم،
مفرتشون جلباههم وأكفهم وركبهم ،وأطراف أقدامهم ،يطلبون إىل اهلل تعاىل يف فكاك
()1

رقاهبم .وأما النهار فحلامء علامء ،أبرار أتقياء)

ويف خطبة أخرى ،قلت( :طوبى لنفس أدت إىل رهبا فرضها ،وعركت بجنبها
بؤسها ،وهجرت يف الليل غمضها ،حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها،
وتوسدت كفها ،يف معرش أسهر عيوهنم خوف معادهم ،وجتافت عن مضاجعهم جنوهبم،
ومههمت بذكر رهبم شفاههم ،وتقشعت بطول استغفارهم ذنوهبم( ،أولئك حزب اهلل أال
()2

إن حزب اهلل هم املفلحون)

ويف خطبة أخرى قلت( :فاسعوا يف فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها .أسهروا
()3

عيونكم ،وأضمروا بطونكم واستعملوا أقدامكم)

ويف حديث نقله لنا نوف البكايل عنك ،قال :رأيت أمري املؤمنني ذات ليلة ،وقد خرج
من فراشه ،فنظر يف النجوم فقال يل :يا نوف ،أراقد أنت أم رامق؟ فقلت :بل رامق قال يا
نوف ،طوبى للزاهدين يف الدنيا ،الراغبني يف اآلخرة ،أولئك قوم اختذوا األرض بساطا،
وتراهبا فراشا ،وماءها طيبا ،والقرآن شعارا ،والدعاء دثارا ،ثم قرضوا الدنيا قرضا عىل
منهاج املسيح ..يا نوف ،إن داود عليه السالم :قام يف مثل هذه الساعة من الليل فقال :إهنا
لساعة ال يدعو فيها عبد إال استجيب له ،إال أن يكون عشارا أو عريفا أو رشطيا ،أو
صاحب عرطبة (و هي الطنبور) أو صاحب كوبة (و هي الطبل .وقد قيل أيضا :إن العرطبة
()4

الطبل والكوبة الطنبور)

(  )1هنج البالغة ،العهد  27ص .383
(  )2هنج البالغة :خطب .217
(  )3هنج البالغة :خطبه  182ص .262
(  )4هنج البالغة :حكم .104
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هذه دعواتك للصالة ،وتعظيمك هلا بلسان مقالك ،أما دعواتك هلا بلسان حالك..
فهي من أعجب العجب ..وقد رويت لنا يف األخبار عنك من ذلك الكثري.
واسمح يل ـ سيدي ـ أن أذكر لك ما وصلنا من كيفية استعدادك للصالة ،واهتاممك
بشأهنا ،وتعظيمك لشعائرها.
ونبدأ ذلك بالوضوء الذي كنت متلؤه بذكر اهلل ..فال تتوضأ وضوء الغافلني ،وإنام
تتوضأ وضوء املخبتني اخلاشعني..
حجتك يوم ألقاك،
اللهم ل ّقني ّ
وقد روى لنا الرواة أنك كنت تقول عند املضمضةّ ( :
()1

وأطلق لساين بذكرك)

يشم رحيها
عيل ريح اجلنّة ،واجعلني ممّن ّ
اللهم ال ّ
وكنت تقول عند االستنشاقّ ( :
حترم ّ
وروحها وطيبها)
تسود
اللهم ب ّيض وجهي يوم تسو ّد فيه الوجوه ،وال ّ
وكنت تقول عند غسل الوجهّ ( :
تبيض فيه الوجوه)
وجهي يوم ّ
اللهم أعطني كتايب بيميني ،واخللد يف اجلنان
وكنت تقول عند غسل اليد اليمنىّ ( :
بيساري ،وحاسبني حسابا يسريا)
اللهم ال تعطني كتايب بشاميل وال من وراء
وكنت تقول عند غسل اليد اليرسىّ ( :
ظهري ،وال جتعلها مغلولة إىل عنقي ،وأعوذ بك من مق ّطعات النّريان)
اللهم ّ
غشني برمحتك وبركاتك وعفوك)
وكنت تقول عند مسح الرأسّ ( :
الرصاط يوم ّ
تزل فيه األقدام،
اللهم ث ّبتني عىل ّ
وكنت تقول عند مسح الرجلنيّ (( :
واجعل سعيي فيام يرضيك عنّي يا ذا اجلالل واإلكرام)
وهكذا كنت يف وضوئك ـ سيدي ـ ممتلئا عبودية وإخباتا وخشوعا.
(  )1وسائل الشيعة .292 :1
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عدي بن حاتم
وهكذا حالك إذا ذهبت إىل الصالة ،وقد وصفها صاحبك الصادق ّ
عيل فوجدته قائام ّ
متغريا لونه ،فلم أر مص ّليا بعد رسول
يصيل ّ
الطائي ،فقال :دخلت عىل ّ
بحيس أشار إ ّيل بيده ،فوقفت
فلام سمع ّ
اهلل  أكثر ركوعا وال سجودا منه ،فسعيت نحوهّ ،
حتى ّ
ثم س ّلم وسجد سجدة أطاهلا فقلت يف نفيس :نام
صىل ركعتني أوجزمها ،وأكملهامّ ،
ثم قال( :ال إله إالّ اهلل ح ّقا ح ّقا ،ال إله إالّ اهلل إيامنا وتصديقا ،ال إله إالّ
واهلل ،فرفع رأسهّ ،
اهلل تع ّبدا ور ّقا .يا معزّ املؤمنني بسلطانه ،يا ّ
مذل اجل ّبارين بعظمته ،أنت كهفي حني تعييني
عيل األرض برحبها ،أنت خلقتني يا س ّيدي رمحة منك
املذاهب عند حلول النّوائب ،فتضيق ّ
يل ،ولو ال رمحتك لكنت من اهلالكني ،وأنت مؤ ّيدي بالنّرص عىل أعدائي ،ولو ال نرصك
الرمحة من معادهنا ،ويا من
لكنت من املغلوبني .يا منشئ الربكات من مواضعها ،ومرسل ّ
والرفعة ،فأولياؤه بعزّ ه يعتزّ ون ،ويا من وضع له امللوك نري املذ ّلة عىل
ّ
خص نفسه بالعزّ ّ
أعناقهم ،فهم من سطواته خائفون ،أسألك بكربيائك ا ّلتي شققتها من عظمتك ،وبعظمتك
ا ّلتي استويت هبا عىل عرشك ،وعلوت هبا يف خلقك ،فك ّلهم خاضع ذليل لعزّ تكّ ،
صل
()1

الرامحني)
حممد وآله ،وافعل يب أوىل األمرين بك تباركت يا أرحم ّ
عىل ّ

وقد روى لنا الرواة الكثري من األدعية واالبتهاالت اخلاضعة التي كنت تعمر هبا
صالتك اخلاشعة ،منها قولك قبل أن ترشع بتكبرية اإلحرام( :يا حمسن قد أتاك امليسء ،وقد
حممد
ّ
أمرت املحسن أن يتجاوز عن امليسء ،وأنت املحسن وأنا امليسء،
حممد وآل ّ
فبحق ّ
ّ
حممد ،وجتاوز عن قبيح ما تعلم منّي)
حممد وآل ّ
صل عىل ّ

()2

ومنها قولك يف سجودك( :أناجيك يا س ّيدي كام يناجي العبد ّ
الذليل مواله ،وأطلب
إليك طلب من يعلم أنّك تعطي ،وال ينقص ممّا عندك يشء ،وأستغفرك استغفار من يعلم
(  )1الصحيفة العلوية الثانية.170 :
(  )2الصحيفة العلوية الثانية.143 :
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الذنوب إالّ أنت ،وأتوكّل عليك توكّل من يعلم أنّك عىل ّ
أنّه ال يغفر ّ
كل يشء قدير)

()1

اللهم ّإين أعوذ بك أن تبتليني ببل ّية تدعوين رضورهتا عىل أن
وكنت تقول فيهّ ( :
اللهم وال جتعل يل حاجة إىل أحد من رشار خلقك ولئامهم،
أتلوث بيشء من معاصيك..
ّ
ّ
فإن جعلت يل حاجة إىل أحد من خلقك فاجعلها إىل أحسنهم وجها ،وخلقا ،وخلقا،
عيل امتنانا)
وأسخاهم هبا نفسا ،وأطلقهم هبا لسانا ،وأسمحهم هبا ك ّفا ،وأق ّلهم هبا ّ
اللهم ارحم ّ
وترضعي إليك ،ووحشتي من
ذيل بني يديك،
وكنت تقول فيهّ ( :
ّ
فإين عبدك أتق ّلب يف قبضتك ،يا ذا امل ّن والفضل واجلود والغناء
النّاس ،وانيس بك يا كريمّ ،
()2

والكرم ،ارحم ضعفي وشيبتي من النّار يا كريم)

اللهم إنّا نستعينك ،ونستغفرك ،ونستهديك،
وكنت تقول يف قنوت صالة الفجرّ ( :
اللهم إ ّياك
ونؤمن بك ،ونتوكّل عليك ،ونثني عليك باخلري ك ّله ،ونخلع ونرتك من ينكرك.
ّ
نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،ونرجو رمحتك ،ونخشى عذابكّ ،
نعبد ،ولك ّ
إن
اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتو ّلنا فيمن
عذابك كان بالكافرين حميطا.
ّ
رش ما قضيت ،إنّك تقيض وال يقىض عليك ،إنّه ال ّ
يذل
تو ّليت ،وبارك لنا فيام أعطيت ،وقنا ّ
من واليت ،وال يعزّ من عاديت ،تباركت ر ّبنا وتعاليت ،أستغفرك وأتوب إليك .ر ّبنا ال
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ،ر ّبنا وال حتمل علينا إرصا كام محلته عىل ا ّلذين من قبلنا ،ر ّبنا
حتملنا ما ال طاقة لنا به ،وأعف عنّا ،واغفر لنا ،وارمحنا ،أنت موالنا فانرصنا عىل القوم
وال ّ
()3

الكافرين)

اللهم ّإين أسألك يا مدرك اهلاربني ،ويا ملجأ
وكنت تقول عقب صالة الفجرّ ( :

(  )1أمايل الصدوق.255 :
(  )2فقه الرضا.141 :
(  )3الصحيفة العلوية الثانية.74 :
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الرمحة
اخلائفني ،ويا غياث املستغيثني.
اللهم ّإين أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ،ومنتهى ّ
ّ
املطهر ،القدّ وس املبارك ،ولو
من كتابك ،وباسمك العظيم األعظم ،الكبري األكرب ،ال ّطاهر ّ
أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر يمدّ ه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلامت اهلل ّ
ّ
إن
اهلل عزيز حكيم ،يا اهلل ،يا ر ّباه يا مواله ،يا غاية رغبتاه ،يا هو ،يا من هو ،يا من ال يعلم ما
هو إالّ هو ،وال كيف هو إالّ هو ،يا ذا اجلالل واإلكرام واإلفضال واإلنعام ،يا ذا امللك
حي ال يموت ،يا من عال فقهر ،يا
وامللكوت ،يا ذا العزّ والكربياء ،والعظمة واجلربوت ،يا ّ
من ملك فقدر ،يا من عبد فشكر ،يا من عيص فسرت ،يا من ال حييط به الفكر ،يا رازق البرش،
يا مقدّ ر القدر ،يا حميص قطر املطر ،يا دائم ال ّثبات ،يا خمرج النّبات ،يا قايض احلاجات ،يا
منجح ال ّطلبات ،يا جاعل الربكات ،يا حميي األموات ،يا رافع الدّ رجات ،يا راحم العربات،
والساموات ،يا صاحب ّ
كل غريب،
يا مقيل العثرات ،يا كاشف الكربات ،يا نور األرض ّ
كل وحيد ،يا ملجأ ّ
يا شاهدا ال يغيب ،يا مؤنس ّ
كل طريد ،يا راحم ّ
الشيخ الكبري ،يا عصمة
اخلائف املتسجري ،يا مغني البائس الفقري ،يا ّ
فاك العاين األسري ،يا من ال حيتاج إىل التّفسري،
بكل يشء خبري ،يا من هو عىل ّ
يا من هو ّ
كل يشء قدير ،يا عايل املكان ،يا شديد األركان ،يا
من ليس له ترمجان ،يا نعم املستعان ،يا قديم اإلحسان ،يا من هو ّ
كل يوم يف شأن ،يا من ال
السامعني ،يا أبرص
خيلو منه مكان ،يا أجود األجودين ،يا أكرم األكرمني ،يا أسمع ّ
النّاظرين ،يا أرسع احلاسبني ،يا و ّيل املؤمنني ،يا يد الواثقني ،يا ظهر الالّجئني ،يا غياث
رب األرباب ،يا مس ّبب األسباب ،يا مفتّح األبواب ،يا
املستغيثني ،وجار املستجريين ،يا ّ
وهاب ،يا ّتواب ،يا من حيث ما دعي أجاب ،يا فالق
السحاب ،يا ّ
الرقاب ،يا منشئ ّ
معتق ّ
اإلصباح ،يا باعث األرواح ،يا من بيده ّ
كل مفتاح ،يا سابغ النّعم ،يا دافع النّقم ،يا بارئ
النّسم ،يا جامع األمم ،يا ذا اجلود والكرم ،يا عامد من ال عامد له ،يا سند من ال سند له ،يا
عزّ من ال عزّ له ،يا حرز من ال حرز له ،يا غياث من ال غياث له ،يا جزيل العطاء ،يا مجيل
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ال ّثناء ،يا حليام ال يعجل ،يا عليام ال جيهل ،يا جوادا ال يبخل ،يا قريبا ال يغفل ،يا صاحبي
يف وحديت ،يا عدّ يت يف شدّ يت ،يا كهفي حني تعييني املذاهب ،وختذلني األقارب ،ويسلمني
ّ
كل صاحب ،يا رجائي يف املضيق ،يا ركني ّ
رب البيت العتيق،
الشديد ،يا إهلي بالتّحقيق ،يا ّ
الضيق إىل فرجك القريب،
يا شفيق يا رفيق ،اكفني ما اطيق وما ال اطيق ،وفكّني من حلق ّ
()1

الرامحني)
هيمني من أمر دنياي وآخريت برمحتك يا أرحم ّ
مهني وما ال ّ
واكفني ما أ ّ
إىل آخر األدعية الكثرية التي كنت تعمر هبا صالتك وما بعدها.
دعاء املخبتني:

تلك هي حالك ـ سيدي ـ يف الصالة ..أما حالك يف الدعاء واملناجاة والترضع إىل
اهلل ،فهي من أعجب األحوال ..وال زلنا إىل اليوم ننهل من بركات أدعيتك ،ونمتلئ شوقا
لتلك الروح التي كانت ترددها..
فقد كنت ـ سيدي ـ مثلام كنت تدعو إىل الصالة بلسان حالك ومقالك ..كنت تدعو
أيضا إىل الدعاء بلسان حالك ومقالك.
أما لسان مقالك ..فقد كنت ترغب يف الدعاء يف كل حمل ،وتقول( :جعل اهلل يف
يديك مفاتيح خزائنه بام أذن لك فيه من مسألته ،فمتى شئت استفتحت بالدّ عاء أبواب
نعمته ،واستمطرت شآبيب رمحته ،ال يقنّطنّك إبطاء إجابتهّ ،
فإن العط ّية عىل قدر النّ ّية ،ور ّبام
السائل ،وأجزل لعطاء اآلمل ،ور ّبام سألت
أ ّخرت عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر ّ
فلرب
اليشء فال تؤتاه ،وأوتيت خريا منه عاجال أو آجال ،أو رصف عنك ملا هو خري لك،
ّ
ّ
أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته .رحب واديك ،وعزّ ناديك ،وال أمل ّ بك أمل ،وال
()2

طاف بك عدم)

(  )1البلد األمني 494 :و.495
(  )2ربيع األبرار  218 :2ـ .219
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وكنت تقول خماطبا أصحابك ومن بعدهم من مواليك وأحبابك عرب التاريخ( :ال
()1

تعجزوا عن الدّ عاء ،فإنّه ال هيلك مع الدّ عاء أحد)

()2

الساموات واألرض)
وكنت تقول( :الدّ عاء سالح املؤمن ،وعامد الدّ ين ،ونور ّ
()3

وكنت تقول( :الدّ عاء ترس املؤمن ،ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك)

وكنت تقول( :الدّ عاء مفاتيح النّجاح ،ومقاليد الفالح ،وخري الدّ عاء ما صدر عن
تقي ،ويف املناجاة سبب النّجاة ،وباإلخالص يكون اخلالص ،فإذا اشتدّ
نقي ،وقلب ّ
صدر ّ
()4

الفزع فإىل اهلل املفزع)

وكنت تقول( :ما كان اهلل ليفتح باب الدّ عاء ويغلق عليه باب اإلجابة)(( )5من
اعطي الدّ عاء مل حيرم اإلجابة)
عيل! أوصيك بالدّ عاء ؛ ّ
فإن
وكنت تذكر هلم من وصايا رسول اهلل  لك قوله( :يا ّ
وبالشكر ؛ ّ
ّ
فإن معه املزيد ،وأهناك عن أن ختفر عهدا وتعني عليه ،وأهناك عن
معه اإلجابة،
الس ّيئ إالّ بأهله ،وأهناك عن البغي ،فإنّه من بغي عليه لينرصنّه
املكر ؛ فإنّه ال حييق املكر ّ
()6

اهلل)

وكنت تعلمهم باألوقات التي يستجاب فيها الدعاء ،ليحرصوا عليها ،وتقول:
(اغتنموا الدّ عاء عند أربع :عند قراءة القرآن ،وعند األذان ،وعند نزول الغيث ،وعند التقاء

(  )1ربيع األبرار .208 :2
(  )2أصول الكايف .468 :2
(  )3أصول الكايف .468 :2
(  )4وسائل الشيعة .64 :7
(  )5وسائل الشيعة ..27 :7
(  )6وسائل الشيعة ..27 :7

123

الص ّفني ّ
للشهادة)
ّ

()1

وكنت تعلمهم آداب الدعاء ،وتدرهبم عليها ..ومن ذلك تعليمهم وتعليمنا معهم
الثناء عىل اهلل قبل الدعاء ،فقد روي عنك أنك كنت تقولّ ( :
إن املدحة قبل املسألة ،فإذا
ّ
يمجد؟ فقلت( :تقول :يا من هو أقرب إ ّيل
دعوت اهلل عزّ
فمجده) ،فقيل لك :كيف ّ
وجل ّ
من حبل الوريد! يا ف ّعاال ملا يريد! يا من حيول بني املرء وقلبه! يا من هو باملنظر األعىل! يا
()2

من هو ليس كمثله يشء)

ّ
ثم اسألوا احلوائج ،اثنوا
(السؤال بعد املدح ،فامدحوا اهلل عزّ
وجل ّ
وكنت تقولّ :
ّ
وجل وامدحوه قبل طلب احلوائج)
عىل اهلل عزّ

()3

النبي  قبل الدعاء ،فتقول( :إذا
وكنت تعلمهم وتعلمنا معهم أمهية الصالة عىل ّ
ثم سل حاجتكّ ،
فإن اهلل أكرم
كانت لك إىل اهلل حاجة فابدأ بمسألة ّ
النبي ّ ،
الصالة عىل ّ
()4

من أن يسأل حاجتني فيقيض إحدامها ويمنع االخرى)

وكنت تقولّ :
السامء حتّى ّ
حممد وآله)
يصىل عىل ّ
(كل دعاء حمجوب عن ّ

()5

هذه دعواتك سيدي للحرص عىل الدعاء وآدابه بلسان مقالك ..أما دعواتك له
بلسان حالك ..فهي كثرية جدا ..بل هي مدرسة من املدارس ..فأدعيتك ومناجياتك
وترضعاتك إىل اهلل متثل تراثا عرفانيا وإيامنيا كبريا لكل من يريد أن يسلك سبيلك ،ويستن
بسنتك ،التي هي سنة حبيبك .
وتغريت األحوال ،وكذبت
ومن تلك األدعية قولك( :إهلي! درست اآلمال،
ّ
(  )1وسائل الشيعة .64 :7
(  )2وسائل الشيعة ..80 :7
(  )3وسائل الشيعة  .83 :7اخلصال .169 :2
(  )4وسائل الشيعة .97 :7
(  )5ثواب األعامل.85 :
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اللهم ّ
حممد
األلسن ،واخلفت العدة إالّ عدتك ،فإنّك وعدت مغفرة وفضال..
صل عىل ّ
ّ
وآله وأعطني من فضلك ،وأعذين من ّ
الرجيم .سبحانك وبحمدك ما أعظمك!
الشيطان ّ
مترد املستكربين ،واستغرقت نعمتك شكر
وأحلمك! وأكرمك! وسع بفضل حلمك ّ
الشاكرين ،وعظم حلمك عن إحصاء املحصنيّ ،
ّ
وجل طولك عن وصف الواصفني ،كيف
عمن خلقته من نطفة ومل يك شيئا ،فر ّبيته بط ّيب رزقك ،وأنشأته يف
ـ لو ال فضلك ـ حلمت ّ
تواتر نعمك ،ومكّنت له يف مهاد أرضك ،ودعوته إىل طاعتك ،فاستنجد عىل عصيانك
بإحسانك ،وجحدك وعبد غريك يف سلطانك؟ ...كيف ـ لو ال حلمك ـ أمهلتني ،وقد
السبيل إىل
شملتني بسرتك ،وأكرمتني بمعرفتك ،وأطلقت لساين بشكرك ،وهديتني ّ
وسهلتني املسلك إىل كرامتك ،وأحرضتني سبيل قربتك ،فكان جزاؤك منّي أن
طاعتكّ ،
أستحق به املزيد من
ّ
كافأتك عن اإلحسان باإلساءة ،حريصا عىل ما أسخطك ،متن ّقال فيام
بغرة األمل ،معرضا عن زواجر األجل،
نقمتك ،رسيعا إىل ما هو أبعد عن رضاك ،مغتبطا ّ
القوة منّي ،حتّى دعوتك عىل عظيم اخلطيئة،
مل ينفعني حلمك عنّي ،وقد أتاين توعّدك بأخذ ّ
ّ
ومتسخطا
متأهب ملا قد أرشفت عليه من نقمتك ،مستبطئا ملزيدك،
أستزيدك يف نعمك غري ّ
الفجار ،كاملراصد رمحتك بعمل األبرار ،جمتهدا أمتنّى
مليسور رزقك ،مقتضيا جوائزك بعمل ّ
ّ
كاملدل اآلمن من قصاص اجلرائم ،فإنّا هلل وإنّا إليه راجعون)
عليك العظائم

()1

وفيه قلت مترضعا( :مصيبة عظم رزؤهاّ ،
وجل عقاهبا ،بل كيف ـ لو ال أميل،
الصفح عن زليل ـ أرجو إقالتك ،وقد جاهرتك بالكبائر ،مستخفيا عن أصاغر
ووعدك ّ
وبأي
بأي وجه ألقاك؟ ّ
عيلّ .
خلقك؟ فال أنا راقبتك وأنت معي ،وال راعيت حرمة سرتك ّ
ثم دعوتك
عيل كفيالّ ،
لسان اناجيك؟ وقد نقضت العهود واأليامن بعد توكيدها ،وجعلتك ّ
مقتحام يف اخلطيئة فأجبتني ،ودعوتني وإليك فقري؟ فوا سوأتاه وقبح صنيعاه! سبحانك
(  )1انظر الدعاء بطوله يف :مهج الدعوات 111 :ـ .114
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أتقرب إليك ،وبح ّقك أقسم
جترأتّ ،
غررت نفيس؟ سبحانك! فبك ّ
وأي تغرير ّ
أ ّية جرأة ّ
عليك ،ومنك أهرب إليك ،بنفيس استخففت عند معصيتي ال بنفسك ،وبجهيل اغرترت
ال بحلمك ،وح ّقي أضعت ال عظيم ح ّقك ،ونفيس ظلمت ،ولرمحتك اآلن رجوت ،وبك
حلر
آمنت ،وعليك توكّلت ،وإليك أنبت
وترضعت ،فارحم إليك فقري وفاقتي ،وكبويت ّ
ّ
الرامحني)
وجهي وحرييت يف سوأة ذنويب ،إنّك أرحم ّ
مرجو! وأحلم مغض! وأقرب مستغاث!
مدعو! وخري
ثم رحت تقول( :يا أسمع
ّ
ّ
املتحري املستيئس من إغاثة خلقك ،فعد بلطفك عىل ضعفي،
أدعوك مستغيثا بك ،استغاثة
ّ
واغفر يل بسعة رمحتك كبائر ذنويب ،وهب يل عاجل صنعك ،إنّك أوسع الواهبني ،ال إله
إالّ أنت ،سبحانك ّإين كنت من ال ّظاملني ،يا اهلل يا أحد ،يا اهلل يا صمد ،يا من مل يلد ومل يولد،
عيل املذاهب ،وأقصاين األباعد،
ومل يكن له كفوا أحد.
ّ
اللهم! أعيتني املطالب ،وضاقت ّ
الرجاء ،واملستعان إذا عظم البالء ،وال ّلجاء يف
الرجاء إذا انقطع ّ
وم ّلني األقارب ،وأنت ّ
ّ
والرخاء ،فن ّفس كربة نفس إذا ذكّرها القنوط مساوئها أيست من رمحتك ،وال
الشدّ ة ّ
الرامحني)
تؤيسني من رمحتك يا أرحم ّ
اللهم ّإين أسألك سؤال وجل من
ومن أدعيتك ـ سيدي ـ التي ال تزال تردد قولكّ ( :
عقابك ،حذر من نقمتك ،فزع إليك منك ،مل جيد لفاقته جمريا غريك ،وال خلوفه أمنا غري
وتطولك ..س ّيدي وموالي! عىل طول معصيتي لك أقصدين إليك ،وإن كانت
فنائك
ّ
سبقتني ّ
الذنوب ،وحالت بيني وبينك ؛ ألنّك عامد املعتمد ،ورصد املرتصد ،ال تنقصك
املواهب ،وال تغيظك املطالب ،فلك املنن العظام ،والنّعم اجلسام ..يا من ال تنقص خزائنه،
وال يبيد ملكه ،وال تراه العيون ،وال تعزب منه حركة وال سكون ،مل تزل س ّيدي وال تزال،
ال يتوارى عنك متوار يف كنني أرض وال سامء وال ختوم ،تك ّفلت باألرزاق يا رزّ اق،
الصفات ،وتعزّ زت عن أن حتيط بك تصاريف ال ّلغات ،ومل تكن
وتقدّ ست عن أن تتناولك ّ
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األول واآلخر ،وذو العزّ القاهر،
مستحدثا فتوجد متن ّقال عن حالة إىل حالة ،بل أنت الفرد ّ
عمن ظلم وأساء ّ
بكل لسان ..إهلي إليك
جزيل العطاء ،سابغ النّعامءّ ،
أحق من جتاوز وعفا ّ
هتجد ،ويف ّ
الرسمد،
أ ّ
والر ّب ّ
الشدائد عليك يعتمد ،فلك احلمد واملجد ألنّك املالك األبدّ ،
أتقنت إنشاء الربايا فأحكمتها بلطف التّدبري والتّقدير ،وتعاليت يف ارتفاع شأنك عن أن
ينفذ فيك حكم التّغيري ،أو حيتال منك بحال يصفك به امللحد إىل تبديل ،أو يوجد يف الزّ يادة
والنّقصان مساغ يف اختالف التّحويل ،أو تلتثق سحائب اإلحاطة بك يف بحور مهم
األحالم ،أو متتثل لك منها جب ّلة ّ
تضل فيها رو ّيات األوهام ،فلك احلمد موالي! انقاد
()1

الربوب ّية ،ومعرتفني خاضعني لك بالعبود ّية)
اخللق مستخذئني بإقرار ّ

اللهم اجعل
إىل آخر الدعاء املمتلئ بتعظيم اهلل والعبودية له ،والذي ختمته بقولكّ ( :
خري أ ّيامي يوم ألقاك ،واغفر يل خطاياي فقد أوحشتني ،وجتاوز عن ذنويب فقد أوبقتني،
فإنّك جميب منيب رقيب قريب قادر غافر قاهر رحيم كريم ق ّيوم ،وذلك عليك يسري ،وأنت
عيل لآلباء واأل ّمهات حقوقا فع ّظمته ّن ،وأنت أوىل من
أحسن اخلالقني.
ّ
اللهم افرتضت ّ
ّ
حط األوزار وخ ّففها ،وأ ّدى احلقوق عن عبيده ،فاحتمله ّن عنّي إليهام ،واغفر هلام كام رجاك
ّ
موحد مع املؤمنني واملؤمنات واإلخوان واألخوات ،وأحلقنا وإ ّياهم باألبرار ،وأبح لنا
كل ّ
ّ
حممد وعرتته
وهلم جنّاتك مع النّجباء األخيار ،إنّك سميع الدّ عاء،
ّبي ّ
وصىل اهلل عىل الن ّ
ال ّط ّيبني ،وس ّلم تسليام)
رب موضع
ومن أدعيتك التي ال تزال تردد قولك بعد محد اهلل وتعظيمه( :أنت يا ّ
كل حاجة ،وفرج ّ
كل مإل ،ومنتهى ّ
كل نجوى ،وحارض ّ
كل شكوى ،وشاهد ّ
ّ
كل حزين،
كل هارب ،وأمان ّ
كل فقري مسكني ،وحصن ّ
وغنى ّ
الضعفاء ،كنز الفقراء،
كل خائف .حرز ّ
الصاحلني ،ذلك اهلل ر ّبنا ال إله إالّ هو ،تكفي من عبادك من توكّل عليك،
الغامء ،معني ّ
مفرج ّ
ّ
(  )1البلد األمني 92 :ـ .94
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وترضع إليك .عصمة من اعتصم بك من عبادك ،نارص من انترص
وأنت جار من الذ بك
ّ
بك .تغفر ّ
الذنوب ملن استغفرك ،ج ّبار اجلبابرة ،عظيم العظامء ،كبري الكرباء ،س ّيد
املضطرين،
السادات ،موىل املوايل ،رصيخ املسترصخني ،من ّفس عن املكروبني ،جميب دعوة
ّ
ّ
الرامحني ،خري
السامعني ،أبرص النّاظرين ،أحكم احلاكمني ،أرسع احلاسبني ،أرحم ّ
أسمع ّ
()1

الصاحلني)
الغافرين ،قايض حوائج املؤمنني ،مغيث ّ

رب العاملني ،أنت اخلالق وأنا املخلوق،
وقد ختمته بقولك( :أنت اهلل ال إله إالّ أنت ّ
الرازق وأنا املرزوق ،وأنت
الر ّب وأنا العبد ،وأنت ّ
وأنت املالك وأنا اململوك ،وأنت ّ
الضعيف ،وأنت العزيز
السائل ،وأنت اجلواد وأنا البخيل ،وأنت
القوي وأنا ّ
ّ
املعطي وأنا ّ
وأنا ّ
الغني وأنا الفقري ،وأنت الس ّيد وأنا العبد ،وأنت الغافر وأنا امليسء،
الذليل ،وأنت
ّ
الراحم وأنا املرحوم ،وأنت
وأنت العامل وأنا اجلاهل ،وأنت احلليم وأنا العجول ،وأنت ّ
املضطر ،وأنا أشهد بأنّك أنت اهلل ال إله إالّ أنت
املعايف وأنا املبتىل ،وأنت املجيب وأنا
ّ
ّ
حممد وأهل بيته ال ّط ّيبني ال ّطاهرين)
الواحد الفرد وإليك املصري،
وصىل اهلل عىل ّ
ريب وأنا عبدك ،آمنت بك خملصا
اللهم أنت ّ
ومن أدعيتك التي ال تزال تردد قولكّ ( :
لك عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،وأتوب إليك من سوء عميل ،وأستغفرك ّ
للذنوب
ا ّلتي ال يغفرها غريك ،أصبح ّ
ذيل مستجريا بعزّ تك ،وأصبح فقري مستجريا بغناك ،وأصبح
جهيل مستجريا بحلمك ،وأصبحت ق ّلة حيلتي مستجرية بقدرتك ،وأصبح خويف مستجريا
بأمانك ،وأصبح دائي مستجريا بدوائك ،وأصبح سقمي مستجريا بشفائك ،وأصبح حيني
بقوتك ،وأصبح ذنبي مستجريا بمغفرتك،
مستجريا بقضائك ،وأصبح ضعفي مستجريا ّ
وأصبح وجهي الفاين البايل مستجريا بوجهك الباقي الدّ ائم ا ّلذي ال يبىل وال يفنى)

()2

(  )1البلد األمني 380 :ـ .381
(  )2البلد األمني 378 :ـ ..380

128

اللهم يا من برمحته يستغيث املذنبون ،ويا
ومن أدعيتك التي ال تزال تردد قولكّ ( :
املضطرون ،ويا من خليفته ينتحب اخلاطئون ،يا انس ّ
كل مستوحش
من إىل إحسانه يفزع
ّ
كل خمذول فريد ،يا عاضد ّ
كل مكروب حريب ،يا عون ّ
غريب ،يا فرج ّ
كل حمتاج طريد،
أنت ا ّلذي وسعت ّ
كل يشء رمحة وعلام ،وأنت ا ّلذي جعلت لكل خملوق يف نعمتك سهام،
وأنت ا ّلذي عفوه أعىل من عقابه ،وأنت ا ّلذي رمحته أمام غضبه ،وأنت ا ّلذي إعطاؤه أكرب
من منعه ،وأنت ا ّلذي وسع اخلالئق ك ّلهم بعفوه ،وأنت ا ّلذي ال يرغب يف غنى من أعطاه،
يفرط يف عقاب من عصاه)
وأنت ا ّلذي ال ّ

()1

وبعد أن ذكرت سيدك وموالك وربك ،وجمدته وعظمته ومحدته رحت تذكر نفسك،
فتقول( :وأنا يا س ّيدي عبدك ا ّلذي أمرته بالدّ عاء فقال :ل ّبيك وسعديك ،وأنا يا س ّيدي
عبدك ا ّلذي أوقرت اخلطايا ظهره ،وأنا ا ّلذي أفنت ّ
الذنوب عمره ،وأنا ا ّلذي بجهله عصاك
ومل يكن أهال منه لذلك ،فهل أنت يا موالي راحم من دعاك فأجتهد يف الدّ عاء ،أم أنت
عمن ع ّفر لك وجهه متذ ّلال ،أم أنت
غافر ملن بكى لك فأرسع يف البكاء ،أم أنت متجاوز ّ
اللهم فال خت ّيب من ال جيد معطيا غريك ،وال ختذل من ال
مغن من شكا إليك فقره متوكّال.
ّ
اللهم ال تعرض عنّي وقد أقبلت عليك ،وال حترمني وقد رغبت
يستغني عنك بأحد دونك.
ّ
بالرمحة ،وأنت
بالر ّد وقد انتصبت بني يديك ،أنت ا ّلذي وصفت نفسك ّ
إليك ،وال جتبهني ّ
بالعفو فارمحني واعف عنّي ،فقد ترى يا س ّيدي فيض دموعي من
سميت نفسك
ّ
ا ّلذي ّ
خيفتك ،ووجيب قلبي من خشيتك ،وانتفاض جوارحي من هيبتك ؛ ّ
كل ذلك حياء منك
بسوء عميل ،وخجال منك لكثرة ذنويب ،قد ّ
كل لساين عن مناجاتك ،ومخد صويت عن
الدّ عاء إليك)
وفيه تقول بمنتهى الترضع واخلضوع( :سبحانك فام أعجب ما أشهد به عىل نفيس،
(  )1رشح هنج البالغة ـ ابن أيب احلديد  180 :6ـ .182
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وأعدّ ده من مكنون أمري ،وأعجب من ذلك أناتك عنّي ،وإبطاؤك عن معاجلتي ،وليس
ّ
وألن
عيل ألن أرتدع عن خطيئتي،
ذلك من كرمي عليك ،بل تأتّيا منك يب،
ّ
وتفضال منك ّ
أحب إليك من عقوبتي ،بل أنا يا إهلي أكثر ذنوبا ،وأقبح آثارا ،وأشنع أفعاال ،وأشدّ
عفوك ّ
هتورا ،وأضعف عند طاعتك تي ّقظا ،وأغفل لوعيدك انتباها من أن احيص لك
يف الباطل ّ
عيويب ،وأقدر عىل تعديد ذنويب ،وإنّام أو ّبخ هبذا نفيس طمعا يف رأفتك ا ّلتي هبا إصالح أمر
اللهم وهذه رقبتي قد ّأرقتها
املذنبني ،ورجاء لعصمتك ا ّلتي هبا فكاك رقاب اخلاطئني.
ّ
ّ
اللهم ّإين لو بكيت حتّى
الذنوب فأعتقها بعفوك ،وقد أثقلتها اخلطايا فخ ّفف عنها بمنّك.
ّ
عيني ،وانتحبت حتّى ينقطع صويت ،وقمت لك حتّى تنترش قدماي ،وركعت
تسقط أشفار ّ
الرتاب طول عمري،
لك حتّى ينجذع صلبي ،وسجدت لك حتّى تتف ّقأ حدقتاي ،وأكلت ّ
الرماد آخر دهري ،وذكرتك يف خالل ذلك حتّى ّ
ثم مل أرفع طريف
يكل لساينّ ،
ورشبت ماء ّ
السامء استحياء منك ،ملا استوجبت بذلك حمو س ّيئة واحدة من س ّيئايت ،فإن كنت
إىل آفاق ّ
أستحق عفوكّ ،
فإن ذلك غري واجب يل
ّ
تغفر يل حني أستوجب مغفرتك ،وتعفو عنّي حني
باالستحقاق ،وال أنا أهل له عىل االستيجاب ؛ إذ كان جزائي منك من ّأول ما عصيتك
النّار ،فإن ّ
تعذبني فإنّك غري ظامل)
تغمدتني بسرتك فلم تفضحني،
وقد ختمت هذا الدعاء الرشيف بقولك( :إهلي فإن ّ
عيل ،ومل تكدّ ر
وأمهلتني بكرمك فلم تعاجلني ،وحلمت عنّي ّ
بتفضلك فلم ّ
تغري نعمك ّ
اللهم ّ
حممد
ترضعي وشدّ ة مسكنتي وسوء موقفي.
صل عىل ّ
ّ
معروفك عندي ،فارحم طول ّ
وطهرين
حممد ،وأنقذين من املعايص ،واستعملني بال ّطاعة ،وارزقني حسن اإلنابةّ ،
وآل ّ
بالتّوبة ،وأ ّيدين بالعصمة ،واستصلحني بالعافية ،وارزقني حالوة املغفرة ،واجعلني طليق
وبرشين بذلك يف العاجل دون اآلجل ،برشى أعرفها،
عفوك ،واكتب يل أمانا من سخطكّ ،
وعرفني له عالمة أتب ّينها ّ
إن ذلك ال يضيق عليك يف وجدك ،وال يتكاءدك يف قدرتك ،وأنت
ّ
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عىل ّ
كل يشء قدير)
ومن أدعيتك التي ال تزال تردد قولك( :إهلي إن محدتك فبمواهبك ،وإن جم ّدتك
فبقوتك ،وإن ه ّللتك فبقدرتك ،وإن نظرت فإىل رمحتك ،وإن
فبمرادك ،وإن سألتك ّ
السفه بقربك ،كانت
عضضت فعىل نعمتك .إهلي إنّه من مل يشغله الولوع بذكرك ،ومل يزوه ّ
حياته عليه ميتة ،وميتته عليه حرسة .إهلي تناهت أبصار النّاظرين إليك برسائر القلوب،
الصدور ،فلم يلق أبصارهم ر ّد ما يريدون ،وهتكت
السامعني لك بخف ّيات ّ
وطالت أسامع ّ
بينك وبينهم حجب الغفلة فسكنوا يف نورك ،وتن ّفسوا بروحك ،فصارت قلوهبم مغارس
وقربت أرواحهم من قدسك ،فجالسوا اسمك
ملح ّبتك ،وأبصارهم معاكف لقدرتكّ ،
بوقار املجالسة ،وخضوع املخاطبة ،فأقبلت إليهم إقبال ّ
وأنصت إليهم إنصات
الشفيق،
ّ
الء .فابلغ يب ّ
الرفيق ،وأجبت هلم إجابات األح ّباء ،وناجيتهم مناجاة األخ ّ
املحل ا ّلذي إليه
ّ
وصلوا وال ترتك بيني وبني ملكوت عزّ ك بابا إالّ فتحته ،وال حجابا من حجب الغفلة إالّ
هتكته ،حتّى تقيم روحي بني ضياء عرشك ،وجتعل هلا مقاما نصب نورك ،إنّك عىل ّ
كل
يشء قدير)
وفيه تقول( :إهلي ما أوحش طريقا ال يكون رفيقي فيه أميل فيك ،وأبعد سفرا ال
يكون رجائي منه دلييل منك ،خاب من اعتصم بحبل غريك ،وضعف ركن من استند إىل
غري ركنك ،فيام مع ّلم مؤ ّمليه األمل فيذهب عنهم كآبة الوجل ،ال حترمني صالح العمل،
واكألين كالءة من فارقته احليل ،فكيف يلحق مؤ ّمليك ّ
مضار
الغني عن
ذل الفقر وأنت
ّ
ّ
وإن ّ
املذنبني؟ إهلي ّ
كل حالوة منقطعة ،وحالوة اإليامن تزداد حالوهتا اتّصاال بك .إهلي
وإن قلبي قد بسط أمله فيك فأذقه من حالوة بسطك إ ّياه البلوغ ملا أ ّمل ،إنّك عىل ّ
ّ
كل يشء
قدير .إهلي أسألك مسألة من يعرفك كنه معرفتك من ّ
كل خري ينبغي للمؤمن أن يسلكه،
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رش وفتنة أعذت منها أح ّباءك من خلقك ،إنّك عىل ّ
وأعوذ بك من ّ
كل يشء قدير)
كل ّ

()1

إىل آخر الدعاء املمتلئ بالعبودية.
هذا قليل من كثري من األدعية التي حكاها لنا الرواة عنك ،والتي تدل عىل نفسك
الطاهرة ،وروحك السامية املمتلئة بالعبودية هلل.

(  )1ربيع األبرار ..253 :2
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الويل العارف
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..واليتك
ومعرفتك ..فأنت ويل اهلل والعارف به واهلادي إليه ..وأنت الرصاط املستقيم ..وأنت املثال
النموذجي للشخصية املسلمة يف أوج كامهلا ..وكيف ال تكون كذلك أنت تربية رسول اهلل
 اخلالصة ..فقد رباك عىل عينه مذ كنت صبيا صغريا ..ثم رباك القرآن الكريم الذي
عشت حياتك كلها تدافع عن تنزيله وتأويله إىل أن استشهدت يف سبيله.
وخري من عرب عن واليتك سيدي هي كلامتك الرشيفة التي تصف هبا عباد اهلل
املقربني ،ومل تكن تصف يف احلقيقة إال نفسك ،فأنت نموذجهم األعىل ،ومثلهم األسمى،
وقدوهتم احلسنة.
ومن تلك الكلامت قولك ـ يف وصف أولياء اهلل ـّ ( :
إن أولياء اهللّ هم ا ّلذين نظروا إىل
باطن الدّ نيا إذا نظر النّاس إىل ظاهرها ،واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل النّاس بعاجلها ،فأماتوا
منها ما خشوا أن يميتهم ،وتركوا منها ما علموا أنّه سيرتكهم ،ورأوا استكثار غريهم منها
استقالال ،ودركهم هلا فوتا ،أعداء ما سامل النّاس ،وسلم ما عادى النّاس ،هبم علم الكتاب
مرجوا فوق ما يرجون ،وال خموفا فوق ما
وبه علموا ،وهبم قام الكتاب وبه قاموا ،ال يرون
ّ
خيافون)

()1

ومنها قولك يف وصف املؤمن( :املؤمن برشه يف وجهه ،وحزنه يف قلبه ،أوسع يشء
صدراّ ،
مهه ،كثري صمته،
غمه ،بعيد ّ
السمعة ،طويل ّ
الرفعة ،ويشنأ ّ
وأذل يشء نفسا ،يكره ّ
مشغول وقته ،شكور صبور ،مغمور بفكرته ،ضنني بخ ّلته ،سهل اخلليقةّ ،لني العريكة،
(  )1هنج البالغة :احلكمة()432
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الصلد ،وهو ّ
أذل من العبد)
نفسه أصلب من ّ

()1

ومنها قولك ،وأنت تصف أخا لك يف اهلل مل تسمه( :كان يل فيام مىض أخ يف اهللّ،
وكان يعظمه يف عيني :صغر الدّ نيا يف عينه ،وكان خارجا من سلطان بطنه ،فال يشتهي ما
ال جيد ،وال يكثر إذا وجد ،وكان أكثر دهره صامتا ،فإن قال ّ
بذ القائلني ،ونقع غليل
ّ
بحجة
السائلني ،وكان ضعيفا مستضعفا ،فإن جاء اجلدّ فهو ليث غاب،
وصل واد ،ال يديل ّ
ّ
حتّى يأيت قاضيا ،وكان ال يلوم أحدا عىل ما جيد العذر يف مثله حتّى يسمع اعتذاره ،وكان
ال يشكو وجعا ّإال عند برئه ،وكان يقول ما يفعل ،وال يقول ما ال يفعل ،وكان إذا غلب
السكوت ،وكان عىل ما يسمع أحرص منه عىل أن يتك ّلم ،وكان
عىل الكالم مل يغلب عىل ّ
إذا بدهه أمران ينظر ّأهيام أقرب إىل اهلوى فيخالفه)

()2

ثم قلت ألصحابك واعظا( :فعليكم هبذه اخلالئق فالزموها ،وتنافسوا فيها ،فإن مل
تستطيعوها فاعلموا ّ
أن أخذ القليل خري من ترك الكثري)
وهكذا عرفت الوالية من خالل وصفك ألصحاب رسول اهلل  النجباء الذين
أحسنوا الصحبة ،وأعطوها حقها ،وحافظوا عىل عهودهم لرسول اهلل  ،ومل يبيعوها بمتاع
حممد  ،فام أرى أحدا يشبههم
من الدنيا قليل ،فقد قلت يف وصفهم( :لقد رأيت أصحاب ّ
سجدا وقياما ،يراوحون بني جباههم
منكم! لقد كانوا يصبحون شعثا غربا ،وقد باتوا ّ
وخدودهم ،ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم! ّ
كأن بني أعينهم ركب املعزى من
طول سجودهم! إذا ذكر اهللّ مهلت أعينهم حتّى ّ
تبل جيوهبم ،ومادوا كام يميد ّ
الشجر يوم
الريح العاصف ،خوفا من العقاب ،ورجاء لل ّثواب)()3

ّ

(  )1هنج البالغة :احلكمة()333
(  )2هنج البالغة :احلكمة()289
(  )3هنج البالغة :خطبه  70ص .99
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وكنت ترضب هلم األمثلة عىل هؤالء األولياء األصفياء من أصحاب رسول اهلل ..
ومن ذلك قولك عند استشهاد عامر بن يارس( :إن امرأ من املسلمني مل يعظم عليه قتل عامر،
ومل يدخل عليه بقتله مصيبة موجوعة ،لغري رشيد .رحم اهللّ عامرا يوم أسلم ،ورحم اهللّ
عامرا يوم قتل ،ورحم اهللّ عامرا يوم يبعث حيا .لقد رأيت عامرا ما يذكر من أصحاب رسول
اهللّ  أربعة إال كان الرابع ،وال مخسة ّإال كان اخلامس .وما كان أحد من أصحاب حممد
ّ 
يشك يف أن عامرا قد وجبت له اجلنة يف غري موطن وال اثنني ،فهنيئا لعامر اجلنة ،عامر مع
احلق أين ما دار ،وقاتل عامر يف النار)

()1

أما معارفك سيدي ،واملرتبطة بواليتك ..والتي هي هبة من اهلل لقلبك الطاهر الذي
مل يزغ ،ومل تنحرف به السبل عن منهاج رسول اهلل  ..فهي كثرية جدا ..وهي كفيلة بأن
تقيض عىل كل ذلك الدجل الذي حرفت به العقائد ،فارتبطت باخلرافة واألسطورة ،بقدر
ابتعادك عنك ،وبقدر ارتباطها بالدجالني واملحرفني الذين كلفت بحرهبم ومواجهتهم.
لكني سأقترص هنا عىل أربعة أنواع من املعارف الكربى ..لو أن األمة اعتصمت فيها
بكالمك ،ملا وقع بينها الضالل يف العقائد ،وملا دخل التجسيم واخلرافة واألسطورة هلذه
األمة ،كام دخل عىل األمم قبلها.
املعرفة باهلل:
أما معرفتك ـ سيدي ـ باهلل ،وتعريفك به ..فهو يف منتهى اجلامل والقوة والعقالنية..
وهو يتوافق متاما مع كل املعارف القرآنية ،بل ال يصطدم بأي حرف منها ،وهل يمكن أن
يتعارض القرآن الصامت مع القرآن الناطق.
وال يمكنني هنا أن أرسد عليك ما وصلنا من أقوالك يف املعارف اإلهلية ،ولكني
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  2ص  ،239 -238عن أنساب األرشاف :ج  1ص  174ح  ،419والطبقات
الكربى :ج  3ص .262
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سأرشف لساين بذكر بعضها..
فمن ذلك قولك يف تلك اخلطبة التي وضعت فيها األسس الكربى للمعرفة اإلهلية،
لتحميها من التجسيم واخلرافة والرشك واالحتاد واحللول ،فقلتّ ( :أول الدّ ين معرفته،
وكامل معرفته التّصديق به ،وكامل التّصديق به توحيده ،وكامل توحيده اإلخالص له ،وكامل
كل صفة ّأهنا غري املوصوف ،وشهادة ّ
الصفات عنه ،لشهادة ّ
كل
اإلخالص له نفي ّ
الصفة .فمن وصف اهللّ سبحانه فقد قرنه ،ومن قرنه فقد ثنّاه ،ومن ثنّاه
موصوف أنّه غري ّ
فقد جزّ أه ،ومن جزّ أه فقد جهله ،ومن جهله فقد أشار إليه ،ومن أشار إليه فقد حدّ ه ،ومن
ضمنه ،ومن قال( :عىل م؟) فقد أخىل منه .كائن ال
حدّ ه فقد عدّ ه ،ومن قال( :فيم؟) فقد ّ
كل يشء ال بمقارنة ،وغري ّ
عن حدث ،موجود ال عن عدم ،مع ّ
كل يشء ال بمزايلة ،فاعل
متوحد إذ ال سكن يستأنس
ال بمعنى احلركات واآللة ،بصري إذ ال منظور إليه من خلقه،
ّ
به ،وال يستوحش لفقده)

()1

ثم رحت تصف فيها كيفية خلق العامل ،لتنفي كل الضالالت املرتبطة بذلك ،فقلت:
(أنشأ اخللق إنشاء ،وابتدأه ابتداء ،بال رو ّية أجاهلا ،وال جتربة استفادها ،وال حركة أحدثها،
وغرز غرائزها،
وال مهامة نفس اضطرب فيها ،أحال األشياء ألوقاهتا ،وألم بني خمتلفاهتاّ ،
وألزمها أشباحها ،عاملا هبا قبل ابتدائها ،حميطا بحدودها وانتهائها ،عارفا بقرائنها وأحنائها)
ومن كالمك يف املعرفة اإلهلية ،والذي ال نزال نردده تلك اخلطبة العظيمة التي رواها
لنا تلميذ النجيب نوف البكا ّيل ،وقال ـ واصفا احلال التي كنت عليها حني ألقيتها ـ :خطبنا
عيل بالكوفة وهو قائم عىل حجارة ،نصبها له جعدة بن هبرية
هبذه اخلطبة أمري املؤمنني ّ
ّ
وكأن
املخزومي ،وعليه مدرعة من صوف ،ومحائل سيفه ليف ،ويف رجليه نعالن من ليف،
ّ

(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .1
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جبينه ثفنة من أثر السجود)

()1

ثم راح يرسد اخلطبة بطوهلا ،ومما ورد فيها مما يتعلق باملعارف اإلهلية قولك( :مل يولد
سبحانه فيكون يف العزّ مشاركا ،ومل يلد فيكون موروثا هالكا ،ومل يتقدّ مه وقت وال زمان،
ومل يتعاوره زيادة وال نقصان ،بل ظهر للعقول بام أرانا من عالمات التّدبري املتقن ،والقضاء
املربم)
ثم رحت ـ سيدي ـ ترسد شواهد العظمة من خالل دعوتك للنظر يف الكون..
الساموات مو ّطدات بال عمد،
فالكون هو دليل املكون ،فقلت( :فمن شواهد خلقه خلق ّ
قائامت بال سند ،دعاه ّن فأجبن طائعات مذعنات ،غري متلكّئات وال مبطئات ،ولو ال
بالربوب ّية ،وإذعاهن ّن بال ّطواعية ،ملا جعله ّن موضعا لعرشه ،وال مسكنا ملالئكته،
إقراره ّن له ّ
الصالح من خلقه ..فسبحان من ال خيفى عليه سواد
وال مصعدا للكلم ال ّط ّيب ،والعمل ّ
السفع املتجاورات،
غسق داج ،وال ليل ساج ،يف بقاع األرضني املتطأطئات ،وال يف يفاع ّ
السامء ،وما تالشت عنه بروق الغامم ،وما تسقط من ورقة،
الرعد يف أفق ّ
وما يتجلجل به ّ
ومقرها،
السامء ،ويعلم مسقط القطرة
ّ
تزيلها عن مسقطها عواصف األنواء ،واهنطال ّ
ومسحب ّ
وجمرها ،وما يكفي البعوضة من قوهتا ،وما حتمل األنثى يف بطنها)
الذ ّرة ّ
ثم رحت تنزه اهلل عن املحل واملكان والزمان واآللة ،وكل ما هو من شيم النقصان،
كريس أو عرش ،أو سامء أو أرض ،أو ّ
جان أو إنس،
فقلت( :احلمد هللّ الكائن قبل أن يكون
ّ
ال يدرك بوهم ،وال يقدّ ر بفهم ،وال يشغله سائل ،وال ينقصه نائل ،وال ينظر بعني ،وال حيدّ
باحلواس ،وال يقاس بالنّاس ،ا ّلذي
بأين ،وال يوصف باألزواج ،وال خيلق بعالج وال يدرك
ّ
ك ّلم موسى تكليام ،وأراه من آياته عظيام ،بال جوارح وال أدوات ،وال نطق وال هلوات)
ثم رحت ألولئك الذين جسموا اهلل وقيدوه وحدوه ،وما أكثرهم يف عرصك ..وما
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .182
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أكثرهم يف العصور التي تلتك ،تتحداهم ،وتقول( :بل إن كنت صادقا ّأهيا املتك ّلف لوصف
املقربني ،يف حجرات القدس مرجحنّني،
ر ّبك ،فصف جربيل وميكائيل ،وجنود املالئكة ّ
ّ
بالصفات ،ذوو اهليئات واألدوات،
متوهلة عقوهلم ،أن حيدّ وا أحسن اخلالقني .فإنّام يدرك ّ
ومن ينقيض إذا بلغ أمد حدّ ه بالفناء ،فال إله ّإال هو ،أضاء بنوره ّ
كل ظالم ،وأظلم بظلمته
ّ
كل نور)
ومن كلامتك النرية يف املعرفة اإلهلية ،ما ذكرته يف خطبتك املعروفة بالوسيلة ،والتي
قلت فيها ( :احلمد هلل الذي أعدم األوهام أن تنال إىل وجوده ،وحجب العقول أن ختتال
ذاته ،المتناعها من ّ
الشبه والتشاكل ،بل هو الذي ال تتفاوت ذاته ،وال تتب ّعض بتجزئة العدد
يف كامله .فارق األشياء ال باختالف األماكن ،ويكون فيها ال عىل املامزجة ،وعلمها ال بأداة
ال يكون العلم ّإال هبا ،وليس بينه وبني معلومه علم غريه كان عاملا لعلومه .إن قيل :كان،
فعىل تأويل أزل ّية الوجود .وإن قيل :مل يزل ،فعىل تأويل نفي العدم ،فسبحانه وتعاىل عن
قول من عبد سواه ّ
علوا كبريا)
فاختذ إهلا غريه ّ

()1

ومن كلامتك النرية يف املعرفة اإلهلية ،قولك يف القرب اإلهلي ومعناه( :احلمد هللّ
ا ّلذي بطن خف ّيات األمور ،ود ّلت عليه أعالم ال ّظهور ،وامتنع عىل عني البصري ،فال عني
العلو فال يشء أعىل منه ،وقرب يف الدّ ّنو
من مل يره تنكره ،وال قلب من أثبته يبرصه .سبق يف ّ
فال يشء أقرب منه ،فال استعالؤه باعده عن يشء من خلقه ،وال قربه ساواهم يف املكان به.
مل يطلع العقول عىل حتديد صفته ،ومل حيجبها عن واجب معرفته ،فهو ا ّلذي تشهد له أعالم
علوا
عام يقوله املش ّبهون به ،واجلاحدون له ّ
الوجود ،عىل إقرار قلب ذي اجلحود ،تعاىل اهللّ ّ
كبريا)

()2

(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  63 -48اخلطبة رقم()13
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم .49
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ومن خطبك يف املعرفة اإلهلية هذه اخلطبة التي نزهت اهلل فيها وقدسته عام ال يليق
بجالله ،فقلت( :احلمد هللّ املعروف من غري رؤية ،واخلالق من غري رو ّية ،ا ّلذي مل يزل قائام
دائام ،إذ ال سامء ذات أبراج ،وال حجب ذات إرتاج ،وال ليل داج ،وال بحر ساج ،وال جبل
فج ذو اعوجاج ،وال أرض ذات مهاد ،وال خلق ذو اعتامد ،ذلك مبتدع
ذو فجاج ،وال ّ
والشمس والقمر دائبان يف مرضاته ،يبليان ّ
اخللق ووارثه ،وإله اخللق ورازقهّ ،
كل جديد،
ويقربان ّ
كل بعيد .قسم أرزاقهم ،وأحىص آثارهم وأعامهلم ،وعدد أنفاسهم ،وخائنة
ّ
ومستقرهم ومستودعهم من األرحام وال ّظهور،
الضمري،
أعينهم ،وما ختفي صدورهم من ّ
ّ
إىل أن تتناهى هبم الغايات .هو ا ّلذي اشتدّ ت نقمته عىل أعدائه يف سعة رمحته ،واتّسعت
ّ
ومذل من ناواه ،وغالب من
رمحته ألوليائه يف شدّ ة نقمته ،قاهر من عازّ ه ،ومد ّمر من شا ّقه،
عاداه ،من توكّل عليه كفاه ،ومن سأله أعطاه ،ومن أقرضه قضاه ،ومن شكره جزاه)

()1

ومن كلامتك يف املعرفة اإلهلية هذه اخلطبة التي بينت فيها عظمة اهلل التي ال حتد وال
تقدر ،فقلت( :احلمد هللّ ا ّلذي مل تسبق له حال حاال ،فيكون ّأوال قبل أن يكون آخرا،
مسمى بالوحدة غريه قليلّ ،
ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطناّ .
وكل عزيز غريه ذليل،
كل ّ
وكل عامل غريه متع ّلمّ ،
وكل مالك غريه مملوكّ ،
قوي غريه ضعيفّ ،
ّ
وكل قادر غريه
وكل ّ
يقدر ويعجزّ ،
ويصمه كبريها ،ويذهب عنه
يصم عن لطيف األصوات،
ّ
وكل سميع غريه ّ
خفي األلوان ،ولطيف األجسامّ ،
ما بعد منهاّ ،
وكل ظاهر غريه
وكل بصري غريه يعمى عن ّ
باطنّ ،
ختوف من عواقب
وكل باطن غريه غري ظاهر .مل خيلق ما خلقه لتشديد سلطان ،وال ّ
زمان ،وال استعانة عىل ندّ مثاور ،وال رشيك مكاثر ،وال ضدّ منافر ،ولكن خالئق
مربوبون ،وعباد داخرون .مل حيلل يف األشياء فيقال :هو فيها كائن .ومل ينأ عنها فيقال :هو
عام خلق ،وال وجلت
منها بائن .مل يؤده خلق ما ابتدأ ،وال تدبري ما ذرأ ،وال وقف به عجز ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .90
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عليه شبهة فيام قىض وقدّ ر ،بل قضاء متقن ،وعلم حمكم ،وأمر مربم ،املأمول مع النّقم،
املرهوب مع النّعم)

( )1

ومنها خطبتك العظيمة املعروفة بـ (خطبة األشباح) ( ،)2والتي أجبت فيها عمن
طلب منك أن تصف اهلل تعاىل حتى كأنه يراه عيانا ،فقلت له( :احلمد هللّ ا ّلذي ال يفره املنع
كل معط منتقص سواهّ ،
واجلمود ،وال يكديه اإلعطاء واجلود ،إذ ّ
وكل مانع مذموم ما
خاله ،وهو املنّان بفوائد النّعم ،وعوائد املزيد والقسم ،عياله اخلالئق ،ضمن أرزاقهم،
الراغبني إليه ،وال ّطالبني ما لديه ،وليس بام سئل بأجود منه بام مل
وقدّ ر أقواهتم ،وهنج سبيل ّ
األول ا ّلذي مل يكن له قبل فيكون يشء قبله ،واآلخر ا ّلذي ليس له بعد فيكون يشء
يسألّ .
أنايس األبصار عن أن تناله أو تدركه ،ما اختلف عليه دهر فيختلف منه
والرادع
بعدهّ ،
ّ
احلال ،وال كان يف مكان فيجوز عليه االنتقال .ولو وهب ما تن ّفست عنه معادن اجلبال،
وضحكت عنه أصداف البحار ،من فلزّ ال ّلجني والعقيان ،ونثارة الدّ ّر وحصيد املرجان ،ما
أ ّثر ذلك يف جوده ،وال أنفد سعة ما عنده ،ولكان عنده من ذخائر األنعام ما ال تنفده مطالب
امللحني)
السائلني ،وال يبخله إحلاح ّ
األنام ،ألنّه اجلواد ا ّلذي ال يغيضه سؤال ّ
ثم رحت حتذره واألمة من بعده عن الرغبة عن املعارف القرآنية إىل املعارف البرشية
الشيطانية التي تشوه اهلل يف الوقت الذي تدعي تنزهيه وتعظيمه ،فقلت له( :فانظر ّأهيا
فائتم به ،واستضئ بنور هدايته ،وما ك ّلفك ّ
الشيطان
السائل ،فام د ّلك القرآن عليه من صفته ّ
ّ
السالم
وأئمة اهلدى عليهم ّ
ّبي ّ 
علمه ،ممّا ليس يف الكتاب عليك فرضه ،وال يف سنّة الن ّ
أثره ،فكل علمه إىل اهللّ سبحانهّ ،
حق اهللّ عليك)
فإن ذلك منتهى ّ
ثم رحت تبني له صفة املعرفة اإلهلية عند الراسخني يف العلم ،فقلت( :و اعلم ّ
أن
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .65.
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم .91
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السدد املرضوبة دون الغيوب ،اإلقرار
الراسخني يف العلم ،هم ا ّلذين أغناهم عن اقتحام ّ
ّ
بجملة ما جهلوا تفسريه من الغيب املحجوب ،فمدح اهللّ تعاىل اعرتافهم بالعجز عن تناول
ّعمق فيام مل يك ّلفهم البحث عن كنهه رسوخا .فاقترص
وسمى تركهم الت ّ
ما مل حييطوا به علامّ ،
عىل ذلك ،وال تقدّ ر عظمة اهللّ سبحانه عىل قدر عقلك ،فتكون من اهلالكني)
ولو أن األمة سيدي أخذت منك هذه النصيحة الغالية ملا دب اخلالف بينها ،وملا قام
للخرافة والرشك فيها سوق ..ولكنها أعرضت عنها ،وراحت إىل تراث األمم األخرى
تنهل منه ،بعد أن أعرضت عن سفينة نجاهتا ،وحبل اهلل املمدود إليها.
ثم رحت ـ سيدي ـ تبني استحالة معرفة اهلل من خالل الوهم أو الفكر أو أي سبيل..
ربأ من
فقلت( :هو القادر ا ّلذي إذا ارمتت األوهام لتدرك منقطع قدرته ،وحاول الفكر امل ّ
خطرات الوساوس أن يقع عليه يف عميقات غيوب ملكوتهّ ،
وتوهلت القلوب إليه لتجري
الصفات لتناول علم ذاته،
يف كيف ّية صفاته ،وغمضت مداخل العقول يف حيث ال تبلغه ّ
ردعها وهي جتوب مهاوي سدف الغيوب ،متخ ّلصة إليه سبحانه ،فرجعت إذ جبهت،
الرو ّيات خاطرة من
معرتفة بأنّه ال ينال بجور االعتساف كنه معرفته ،وال ختطر ببال أويل ّ
تقدير جالل عزّ ته)
ثم رحت ترد عىل املجسمة الذي كانت الفئة الباغية تقرهبم وتصلهم لينرشوا
سمومهم يف األمة ،وحيرفوا عقائدها ،فقلت( :كذب العادلون بك إذ ش ّبهوك بأصنامهم،
املجسامت بخواطرهم ،وقدّ روك عىل
ونحلوك حلية املخلوقني بأوهامهم ،وجزّ ؤوك جتزئة
ّ
اخللقة املختلفة القوى بقرائح عقوهلم ،وأشهد ّ
أن من ساواك بيشء من خلقك فقد عدل
بك ،والعادل بك كافر بام تنزّ لت به حمكامت آياتك ،ونطقت عنه شواهد حجج ب ّيناتك،
مهب فكرها مك ّيفا ،وال يف رو ّيات
وإنّك أنت اهللّ ا ّلذي مل تتناه يف العقول ،فتكون يف
ّ
مرصفا)
خواطرها فتكون حمدودا ّ
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ثم رحت سيدي ترسد من نواحي القدرة اإلهلية ما يمأل القلوب مهابة وتعظيام،
فقلت( :قدّ ر ما خلق فأحكم تقديره ،ود ّبره فألطف تدبريه،
ووجهه لوجهته فلم يتعدّ
ّ
بامليض عىل إرادته،
حدود منزلته ،ومل يقرص دون االنتهاء إىل غايته ،ومل يستصعب إذ أمر
ّ
فكيف وإنّام صدرت األمور عن مشيئته؟ .املنشئ أصناف األشياء بال رو ّية فكر آل إليها،
وال قرحية غريزة أضمر عليها ،وال جتربة أفادها من حوادث الدّ هور ،وال رشيك أعانه عىل
فتم خلقه بأمره ،وأذعن لطاعته ،وأجاب إىل دعوته ،مل يعرتض دونه
ابتداع عجائب األمورّ ،
ريث املبطئ ،وال أناة املتلكّئ ،فأقام من األشياء أودها ،وهنج حدودها ،والءم بقدرته بني
وفرقها أجناسا خمتلفات يف احلدود واألقدار ،والغرائز
متضا ّدها ،ووصل أسباب قرائنهاّ ،
واهليئات ،بدايا خالئق أحكم صنعها ،وفطرها عىل ما أراد وابتدعها)
ومن كلامتك ـ سيدي ـ يف املعرفة اإلهلية هذه الكلامت التي تبني فيها عالقة الكائنات
وكل يشء قائم به ،غنى ّ
كل يشء خاشع لهّ ،
ببارهيا ،وعالقته هبا ،فقد قلت فيهاّ ( :
كل فقري،
كل ضعيف ،ومفزع ّ
وقوة ّ
وعزّ ّ
كل ملهوف ،من تك ّلم سمع نطقه ،ومن سكت
كل ذليلّ ،
رسه ،ومن عاش فعليه رزقه ،ومن مات فإليه منقلبه .مل ترك العيون فتخرب عنك ،بل
علم ّ
كنت قبل الواصفني من خلقك .مل ختلق اخللق لوحشة ،وال استعملتهم ملنفعة ،وال يسبقك
من طلبت ،وال يفلتك من أخذت ،وال ينقص سلطانك من عصاك ،وال يزيد يف ملكك
توىل عن أمركّ .
من أطاعك ،وال ير ّد أمرك من سخط قضاءك ،وال يستغني عنك من ّ
كل
رس عندك عالنيةّ ،
وكل غيب عندك شهادة ،أنت األبد فال أمد لك ،وأنت املنتهى فال حميص
ّ
كل دا ّبة ،وإليك مصري ّ
عنك ،وأنت املوعد فال منجى منك ّإال إليك ،بيدك ناصية ّ
كل
نسمة)

( )1

ومنها قولك يف وصيتك البنك احلسن يف دالئل التوحيد ،والتي تقول فيها له:
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .109
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بني ،أنّه لو كان لر ّبك رشيك ألتتك رسله ،ولرأيت آثار ملكه وسلطانه،
(واعلم يا ّ
ولعرفت أفعاله وصفاته ،ولكنّه إله واحد كام وصف نفسه ،ال يضا ّده يف ملكه أحد ،وال
يزول أبدا ومل يزلّ ،أول قبل األشياء بال ّأول ّية ،وآخر بعد األشياء بال هناية ،عظم عن أن
تثبت ربوب ّيته بإحاطة قلب أو برص)

()1

ومنها قولك يف خطبة أخرى تنزه اهلل فيها عن ادعاءات املجسمة واحلشوية وتربهن
عىل ذلك بأصناف األدلة التي ال جتد العقول السليمة إال أن تستسلم هلا( :احلمد هللّ الدّ ّال
عىل وجوده بخلقه ،وبمحدث خلقه عىل أزل ّيته ،وباشتباههم عىل أن ال شبه له ،ال تستلمه
والر ّب
السواتر ،الفرتاق ّ
الصانع واملصنوع ،واحلا ّد واملحدودّ ،
املشاعر ،وال حتجبه ّ
والسميع ال بأداة،
واملربوب .األحد بال تأويل عدد ،واخلالق ال بمعنى حركة ونصبّ ،
والبصري ال بتفريق آلةّ ،
بمامسة ،والبائن ال برتاخي مسافة ،وال ّظاهر ال برؤية،
والشاهد ال
ّ
والباطن ال بلطافة .بان من األشياء بالقهر هلا ،والقدرة عليها ،وبانت األشياء منه باخلضوع
والرجوع إليه .من وصفه فقد حدّ ه ،ومن حدّ ه فقد عدّ ه ،ومن عدّ ه فقد أبطل أزله ،ومن
لهّ ،
ورب إذ ال
قال :كيف؟ فقد استوصفه ،ومن قال :أين؟ فقد ح ّيزه .عامل إذ ال معلوم،
ّ
مربوب ،وقادر إذ ال مقدور)

( )2

ومن ذلك كلامتك سيدي التي كنت ترد هبا عىل نفاة القدر ..ومنها هذه املحاججة
التي نقلت لنا عنك ،فقد ذكر املحدثون أن سائال سألك عن القدر( ،)3فقال :يا أمري
رس اهللّ عزّ
املؤمنني ،أخربين عن القدر؟ فأجبته :بحر عميق فال تلجه ..فعاد فسأل ،فأجبتهّ :
ّ
وجل قد خفي عليك فال تفشه ..فعاد فسأل ،فأجبتهّ :أهيا السائلّ ،
إن اهللّ عزّ وجل خلقك

(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()31
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم .152
(  )3دستور معامل احلكم ومأثور مكارم الشيم ،للقايض القضاعي ،ص .109 -107
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ملا شاء أو ملا شئت؟ فقال :بل ملا شاء ..فقلت له :فيستعملك ملا شاء أو ملا شئت؟ ..قال :بل
أي
ملا شاء ..فقلت لهّ :أهيا السائل ،أ لست تسأل ر ّبك العافية؟ ..قال :بىل ..فقلت له :فمن ّ
يشء تسأله العافية ،من البالء الذي ابتالك به أو البالء الذي ابتىل به غريك؟ ..قال :بل من
قوة ّإال...
البالء الذي ابتالين به هو ..فقلت لهّ :أهيا السائل ،ألست تقول :ال حول وال ّ
بمن؟ ..قالّ :إال باهلل العيل العظيم ..فقلت لهّ :أهيا السائل ،أتعلم ما تفسريها؟ ..قال:
ع ّلمني مما ع ّلمك اهللّ يا أمري املؤمنني؟ ..فقلت لهّ :
فإن تفسريه أن العبد ال يقدر عىل طاعة
قوة يف معصية يف األمرين مجيعا ّإال باهلل ّ
جل وعزّ .
اهللّ ،وال تكون له ّ
ثم رحت تضع له االحتامالت يف ذلك ،وقلتّ ( :أهيا السائل ،ألك مع اهللّ ّ
جل وعزّ
مشيئة ،أو فوق اهللّ مشيئة ،أو دون ذلك مشيئة؟ فإن زعمت أن لك دون اهللّ مشيئته فقد
أن لك فوق اهللّ مشيئة فقد زعمت ّ
اكتفيت هبا عن مشيئة اهللّ ،وإن زعمت ّ
قوتك
أن ّ
قوة اهللّ ومشيئته ،وإن زعمت ّ
أن لك مع اهللّ عزّ وجل مشيئة فقد
ومشيئتك غالبتان عىل ّ
زعمت ّ
أن لك مع اهللّ رشكا يف مشيئته)
ثم قلت لهّ :أهيا السائلّ ،
إن اهللّ عزّ وجل يصح ويداوي ،منه الدّ اء ومنه الدواء،
أعقلت؟ ..فقال :نعم.
وغريها من كلامتك ـ سيدي ـ التي حفظت هبا محى التوحيد من أن يصيبه دنس
التشبيه والتجسيم والرشك واحللول واالحتاد ..كام أصاب غرينا من األمم ،بل كام أصاب
من غفلوا عن هديك وهدي قرآهنم ونبيهم وراحو إىل املنابع املدنسة يأخذون عنها.
املعرفة بمالئكة اهلل:
تلك قطرة من بحر معارفك باهلل ..أما املعارف املرتبطة بعامل املالئكة ..فقد بثثت لنا
منها الكثري ..ولو أننا تدبرنا ما ذكرت ،وأعملناه ،كام أوصانا بذلك رسول اهلل  ،ملا
دخلت تلك التشوهيات والتدنيسات هلذه العوامل املقدسة.
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ومن ذلك وصفك للمالئكة عليهم السالم ،وتنزهيك هلم عن تلك األوصاف التي
كانت تنترش يف املجتمع حينها ،والتي رسبتها إىل اإلسالم خرافات األمم السابقة.
فقد قلت ـ سيدي ـ يف خطبة من خطبك تصفهم ..( :من مالئكة أسكنتهم سامواتك،
ورفعتهم عن أرضك ،هم أعلم خلقك بك ،وأخوفهم لك ،وأقرهبم منك .مل يسكنوا
يضمنوا األرحام ،ومل خيلقوا من ماء مهني ،ومل يتش ّعبهم ريب املنون .و ّإهنم
األصالب ،ومل ّ
عىل مكاهنم منك ،ومنزلتهم عندك ،واستجامع أهوائهم فيك ،وكثرة طاعتهم لك ،وق ّلة
غفلتهم عن أمرك ،لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك ،حل ّقروا أعامهلم ،ولزروا عىل أنفسهم،
حق طاعتك)
ولعرفوا ّأهنم مل يعبدوك ح ّق عبادتك ،ومل يطيعوك ّ

( )1

الصفيح األعىل
ثم خلق سبحانه إلسكان سامواته ،وعامرة ّ
وقلت يف خطبة أخرىّ ( :
من ملكوته ،خلقا بديعا من مالئكته ،ومأل هبم فروج فجاجها ،وحشا هبم فتوق أجوائها،
وبني فجوات تلك الفروج زجل املس ّبحني منهم يف حظائر القدس ،وسرتات احلجب،
الرجيج ا ّلذي ت ّ
ستك منه األسامع ،سبحات نور تردع
ورسادقات املجد ،ووراء ذلك ّ
األبصار عن بلوغها ،فتقف خاسئة عىل حدودها .وأنشأهم عىل صور خمتلفات ،وأقدار
متفاوتاتُ ،أ ِ
ويل َأ ْجنِ َح ٍة تس ّبح جالل عزّ ته ،ال ينتحلون ما ظهر يف اخللق من صنعه ،وال
يدّ عون ّأهنم خيلقون شيئا معه ممّا انفرد بهَ ﴿ ،ب ْل ِع َبا ٌد همك َْر ُمون ( )26الَ َي ْسبِ ُقو َن ُه بِا ْل َق ْو ِل
َو ُهم بِ َأ ْم ِر ِه َي ْع َم ُلون﴾ [األنبياء ..]27-26:جعلهم اهللّ فيام هنالك أهل األمانة عىل وحيه،
ومحّلهم إىل املرسلني ودائع أمره وهنيه ،وعصمهم من ريب ّ
الشبهات ،فام منهم زائغ عن
السكينة ،وفتح هلم
سبيل مرضاته ،وأمدّ هم بفوائد املعونة ،وأشعر قلوهبم تواضع إخبات ّ
أبوابا ذلال إىل متاجيده ،ونصب هلم منارا واضحة عىل أعالم توحيده .مل تثقلهم مؤرصات
اآلثام ،ومل ترحتلهم عقب ال ّليايل واأل ّيام ،ومل ترم ّ
الشكوك بنوازعها عزيمة إيامهنم ،ومل
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .109
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تعرتك ال ّظنون عىل معاقد يقينهم ،وال قدحت قادحة اإلحن فيام بينهم ،وال سلبتهم احلرية
ما الق من معرفته بضامئرهم ،وما سكن من عظمته وهيبة جاللته يف أثناء صدورهم ،ومل
تطمع فيهم الوساوس فتقرتع برينها عىل فكرهم)

()1

املعرفة برسل اهلل:
أما ما وصلنا من معارفك حول األنبياء عليهم الصالة والسالم ،فهي يف منتهى
السمو والرفعة ..وهي ترد عىل كل أولئك اجلحافل الذين حاولوا أن يشوهوا النبوة
ويدنسوها..
ومن كلامتك التي ال نزال نرددها قولك( :واصطفى سبحانه من ولده أنبياء ،أخذ
الرسالة أمانتهم ،ملّا بدّ ل أكثر خلقه عهد اهللّ إليهم ،فجهلوا
عىل الوحي ميثاقهم ،وعىل تبليغ ّ
ح ّقهّ ،
واختذوا األنداد معه ،واجتالتهم ّ
الشياطني عن معرفته ،واقتطعتهم عن عبادته .فبعث
منيس نعمته،
فيهم رسله ،وواتر إليهم أنبياءه ،ليستأدوهم ميثاق فطرته ،ويذكّروهم
ّ
وحيتجوا عليهم بالتّبليغ ،ويثريوا هلم دفائن العقول ،ويروهم آيات املقدرة ،من سقف
ّ
فوقهم مرفوع ،ومهاد حتتهم موضوع ،ومعايش حتييهم ،وآجال تفنيهم ،وأوصاب هترمهم،
حجة
نبي مرسل ،أو كتاب منزل ،أو ّ
وأحداث تتابع عليهم .ومل خيل اهللّ سبحانه خلقه من ّ
ّ
املكذبني هلم ،من سابق
تقرص هبم ق ّلة عددهم ،وال كثرة
الزمة ،أو ّ
حمجة قائمة ،رسل ال ّ
عرفه من قبله ،عىل ذلك نسلت القرون ،ومضت الدّ هور،
سمي له من بعده ،أو غابر ّ
ّ
وسلفت اآلباء ،وخلفت األبناء)

()2

فلام مهد أرضه ،وأنفذ أمره ،اختار آدم عليه
ويف خطبة أخرى قلت تذكرهمّ ( :
السالم خرية من خلقه ،وجعله ّأول جب ّلته ،وأسكنه جنّته ،وأرغد فيها أكله ،وأو عز إليه
ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم .91
(  )2هنج البالغة :ضمن اخلطبة رقم .1
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فيام هناه عنه ،وأعلمه ّ
ّعرض ملعصيته ،واملخاطرة بمنزلته .فأقدم عىل
أن يف اإلقدام عليه الت ّ
احلجة به
ما هناه عنه ،موافاة لسابق علمه ،فأهبطه بعد التّوبة ،ليعمر أرضه بنسله ،وليقيم ّ
حجة ربوب ّيته ،ويصل بينهم وبني
عىل عباده .ومل خيلهم بعد أن قبضه ،ممّا يؤكّد عليهم ّ
ومتحميل ودائع رساالته ،قرنا
معرفته ،بل تعاهدهم باحلجج عىل ألسن اخلرية من أنبيائه،
ّ
حجته ،وبلغ املقطع عذره ونذره)
حممد ّ 
فقرنا ،حتّى متّت بنب ّينا ّ

()1

وهكذا كنت تستشهد هبم ،وهبدهيم كل حني ..ومن ذلك قولك يف هذه اخلطبة التي
السالم( :و إن شئت
ذكرت فيها زهد األنبياء عليهم السالم ،فقلت عن موسى الكليم عليه ّ
السالم حيث يقولَ :ر ِّب إِ ِّين ملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْ ٍ
ري َف ِق ٌري ،واهللّ
ثنّيت بموسى كليم اهللّ عليه ّ
ما سأله ّإال خبزا يأكله ،ألنّه كان يأكل بقلة األرض ،ولقد كانت خرضة البقل ترى من
ّ
وتشذب حلمه)
شفيف صفاق بطنه ،هلزاله
السالم صاحب املزامري،
وقلت عن داود عليه السالم( :و إن شئت ث ّلثت بداود عليه ّ
وقارئ أهل اجلنّة ،فلقد كان يعمل سفائف اخلوص بيده ،ويقول جللسائه :أ ّيكم يكفيني
بيعها؟ ويأكل قرص ّ
الشعري من ثمنها)
السالم( :و إن شئت قلت يف عيسى ابن مريم عليه
وقلت عن عيسى املسيح عليه ّ
يتوسد احلجر ،ويلبس اخلشن ،ويأكل اجلشب ،وكان إدامه اجلوع،
السالم فلقد كان
ّ
ّ
ورساجه بال ّليل القمر ،وظالله يف ّ
الشتاء مشارق األرض ومغارهبا ،وفاكهته ورحيانه ما
تنبت األرض للبهائم ،ومل تكن له زوجة تفتنه ،وال ولد حيزنه ،وال مال يلفته ،وال طمع
يذ ّله ،دا ّبته رجاله ،وخادمه يداه)
وهكذا كنت تثني عليهم ،وتبني فضلهم وخالهلم وسموهم ،وترد عند ذلك كله
عىل أولئك الذين تركوا القرآن وتركوا نبيهم  ووليه الناصح ،وذهبوا إىل اليهود وتالميذ
(  )1هنج البالغة :ضمن اخلطبة رقم .91
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اليهود يأخذون عنهم عقائدهم ودينهم ومواقفهم.
أما أحاديثك ـ سيدي ـ عن حبيبك وخليلك رسول اهلل  فال تعد وال حتىص ..فأنت
تذكره كل حني ،ويف كل كلمة ،ويف كل خطبة..
بل إنك كنت تقول ملن امتألوا عجبا منك ومما آتاك اهلل من فضله( :ويلك ،إنام أنا
()1

عبد من عبيد حممد )

ومن كلامتك التي حفظتها لنا الدواوين قولك ـ وأنت تيل غسله  وجتهيزه ـ( :بأيب
أنت وأ ّمي يا رسول اهللّ ،لقد انقطع بموتك ما مل ينقطع بموت غريك ،من الن ّّبوة واإلنباء،
وعممت حتّى صار النّاس فيك
السامءّ ،
عمن سواكّ ،
خصصت حتّى رصت مس ّليا ّ
وأخبار ّ
بالصرب ،وهنيت عن اجلزع ،ألنفدنا عليك ماء ّ
الشؤون ،ولكان
سواء .ولو ال أنّك أمرت ّ
الدّ اء مماطال ،والكمد حمالفاّ ،
وقال لك ،ولكنّه ما ال يملك ر ّده ،وال يستطاع دفعه .بأيب أنت
وأ ّمي ،اذكرنا عند ر ّبك ،واجعلنا من بالك)

()2

فتأس بنب ّيك
ومن كلامتك فيه وأنت تصفه ،وتدعو إىل التأيس به ،واالستنان بسنتهّ ( :
األطيب األطهر ّ 
املتأيس
تأسى ،وعزاء ملن تعزّ ى،
ّ
وأحب العباد إىل اهللّ ّ
فإن فيه أسوة ملن ّ
واملقتص ألثره .قضم الدّ نيا قضام ،ومل يعرها طرفا ،أهضم أهل الدّ نيا كشحا،
بنب ّيه،
ّ
وأمخصهم من الدّ نيا بطنا ،عرضت عليه الدّ نيا فأبى أن يقبلها ،وعلم ّ
أن اهللّ سبحانه أبغض
شيئا فأبغضه ،وح ّقر شيئا فح ّقره ،وصغّر شيئا فصغّره .ولو مل يكن فينا ّإال ح ّبنا ما أبغض
اهللّ ورسوله ،وتعظيمنا ما صغّر اهللّ ورسوله ،لكفى به شقاقا هللّ ،وحما ّدة عن أمر اهللّ)

()3

وقلت تصفه( :لقد كان  يأكل عىل األرض ،وجيلس جلسة العبد ،وخيصف بيده

(  )1الكايف.89 / 1 :
(  )2هنج البالغة :اخلطبة رقم()235
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()160
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السرت عىل باب بيته،
نعله ،ويرقع بيده ثوبه ،ويركب احلامر العاري ،ويردف خلفه .ويكون ّ
فإين إذا نظرت إليه
فتكون فيه التّصاوير فيقول :يا فالنة -إلحدى أزواجه -غ ّيبيه عنّيّ ،
وأحب أن
ذكرت الدّ نيا وزخارفها .فأعرض عن الدّ نيا بقلبه ،وأمات ذكرها من نفسه،
ّ
تغيب زينتها عن عينه ،لكيال يتّخذ منها رياشا ،وال يعتقدها قرارا ،وال يرجو فيها مقاما،
فأخرجها من النّفس ،وأشخصها عن القلب ،وغ ّيبها عن البرص ،وكذلك من أبغض شيئا
أبغض أن ينظر إليه ،وأن يذكر عنده .ولقد كان يف رسول اهللّ  ما يد ّلك عىل مساوئ
خاصته ،وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته .فلينظر ناظر
الدّ نيا وعيوهبا ،إذ جاع فيها مع ّ
حممدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال :أهانه فقد كذب واهللّ العظيم باإلفك
بعقله ،أكرم اهللّ ّ
العظيم .وإن قال :أكرمه ،فليعلم ّ
أن اهللّ قد أهان غريه حيث بسط الدّ نيا له ،وزواها عن
واقتص أثره ،وولج موجلهّ ،
وإال فال يأمن اهللكةّ ،
فإن
متأس بنب ّيه،
ّ
فتأسى ّ
أقرب النّاس منهّ .
ومبرشا باجلنّة ،ومنذرا بالعقوبة ،خرج من الدّ نيا مخيصا،
للساعةّ ،
حممدا  علام ّ
اهللّ جعل ّ
وورد اآلخرة سليام ،مل يضع حجرا عىل حجر ح ّتى مىض لسبيله ،وأجاب داعي ر ّبه .فام
أعظم منّة اهللّ عندنا حني أنعم علينا به ،سلفا نتّبعه ،وقائدا نطأ عقبه)

()1

وقلت يف خطبة أخرى تذكر فضله( :و أشهد ّ
املقر يف خري
أن حممدا عبده ورسوله ّ
مستقر ،املتناسخ من أكارم األصالب ،ومطهرات األرحام ،املخرج من أكرم املعادن حمتدا،
ّ
وأفضل املنابت منبتا ،من أمنع ذروة وأعزّ أرومة ،من الشجرة التي صاغ اهللّ منها أنبياءه،
وانتخب منها أمناءه ،الط ّيبة العود ،املعتدلة العمود ،الباسقة الفروع ،النارضة الغصون،
اليانعة ال ّثامر ،الكريمة احلشاء .يف كرم غرست ،ويف حرم أنبتت ،وفيه تش ّعبت وأثمرت،
ّ
وجل بالروح األمني ،والنور
وعزّ ت وامتنعت ،فسمت به وشمخت ،حتى أكرمه اهللّ عزّ
املبني ،والكتاب املستبنيّ ،
فسخر له الرباق ،وصافحته املالئكة ،وأرعب به األباليس ،وهدم
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()160
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احلق ،صدع بام
به األصنام ،واآلهلة املعبودة دونه .سنّته الرشد ،وسريته العدل ،وحكمه ّ
أمره ر ّبه ،وب ّلغ ما محله ،حتّى أفصح بالتوحيد دعوته ،وأظهر يف اخللق أن ال إله ّإال اهللّ
وحده ال رشيك له ،حتّى خلصت له الوحدان ّية ،وصفت له الربوب ّية ،وأظهر اهللّ بالتوحيد
ّ
الروح والدرجة
حجته ،وأعىل باإلسالم درجته ،واختار اهللّ عزّ
ّ
وجل لنب ّيه ما عنده من ّ
صىل اهللّ عليه عدد ما ّ
والوسيلةّ ،
صىل عىل أنبيائه املرسلني ،وآله الطاهرين)

()1

حممد
وقلت يف كلمة أخرى تذكر فضله ومكانته عند اهلل( :ال ّلهم فمن جهل فضل ّ
مقر بأنّك ما سطحت أرضا ،وال برأت خلقا ،حتّى أحكمت خلقه وأتقنته ،من
ّ 
فإين ّ
الساللة ،وأنشأت آدم له جرما ،فأودعته منه قرارا مكينا ،ومستودعا مأمونا،
نور سبقت به ّ
وأعذته من الشيطان ،وحجبته عن الزيادة والنقصان ،وجعلت له الرشف الذي به تسامى
فأي برش كان مثل آدم -فيام سقت األخبار وعرفتنا كتبك -يف عطاياك؟ أسجدت
عبادكّ ،
وعرفته ما حجبت عنهم من علمك ،إذ تناهت به قدرتك ،ومتّت فيه
له مالئكتكّ ،
()2

مش ّيتك)

وبعد أن ذكرت أصوله من األنبياء عليهم الصالة والسالم ،قلت( :فسبحانك ال إله
برش به فلم تتقدّ م يف األسامء اسمه؟
نبي ّ
أي صلب أسكنته فيه مل ترفع ذكره؟ ّ
ّإال أنتّ ،
وأي ّ
وأي ساحة من األرض سلكت به مل يظهر هبا قدسه؟ حتّى الكعبة التي جعلت منها خمرجه،
ّ
املطهرين :جربئيل وميكائيل،
غرست أساسها بياقوتة من جنّات عدن ،وأمرت امللكني
ّ
وسميتها بيتك ،واختذهتا معبدا لنب ّيك ،وحرمت وحشها وشجرها،
فتوسطا هبا أرضك،
ّ
وقدّ ست حجرها ومدرها! ،وجعلتها مسلكا لوحيك ،ومنسكا خللقك ،ومأمن املأكوالت،

(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  2ص .14 -5
(  )2مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  3ص  81 -63اخلطبة رقم()17
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حترم عىل أنفسها إذعار من أجرت)
وحجابا لآلكالت العادياتّ ،

()1

وقلت يف خطبة أخرى تذكر بقيام رسول اهلل  بكل ما كلف به من وظائفّ ( :
فتوىف
حممدا  سعيدا شهيدا ،هاديا مهد ّيا ،قائام بام استكفاه ،حافظا ملا اسرتعاه ،متّم به الدين،
اهللّ ّ
وأقرت العقول بداللته ،وأبان به حجج أنبيائه ،فاندمغ الباطل زاهقا،
وأوضح به اليقنيّ ،
ّ
هم فاجعل
مظان الشيطان ،وأوضح ّ
ووضح العدل ناطقا ،وع ّطل
احلق والربهان .ال ّل ّ
نبي الرمحة ،وعىل أهل
حممد ّ
فواضل صلواتك ،ونوامي بركاتك ،ورأفتك ورمحتك ،عىل ّ
بيته الطاهرين)

()2

و من كالم لك يف وصفه  ..( :كان حبيبي حممد  أرجع أرحم] الناس بالناس،
كان لليتيم كاألب الرحيم ،ولألرملة كالزوج الكريم ..وكان حممد  أشجع الناس قلبا،
وأبذهلم كفا ،وأصبحهم وجها ،وأطيبهم رحيا ،وأكرمهم حسبا ،مل يكن مثله وال مثل أهل
حمشوة
بيته يف األولني واآلخرين ..كان لباسه العباء ،وطعامه خبز الشعري ،ووسادته األدم
ّ
بليف النخل ،ورسيره أ ّم غيالن مرمال بالرشيط ..يا أهل الكتاب كان حبيبي حممد  يعقل
()3

البعري ،ويعلف الناضح ،وحيلب الشاة ،ويرقع الثوب ،وخيصف النعل)

و من كالم آخر لك يف وصف خلق رسول اهللّ  وسريته( ،)4وأنت ختاطب ابن
احلسني ،وتصف له جده ( :كان دخول رسول اهللّ  لنفسه مأذونا له يف ذلك ،فإذا آوى
إىل منزله جزّ ء دخوله ثالثة أجزاء :جزء اهللّ ،وجزء ألهله ،وجزء لنفسه ،ثم جزّ ء جزأه بينه
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  3ص  81 -63اخلطبة رقم()17
(  )2إثبات الوصية.130 :
(  )3مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  79 -74اخلطبة رقم( ،)17عن كتاب تاريخ ابن عساكر ،ورواه أيضا
يف الرياض النرضة :ص .227
(  )4مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  97اخلطبة رقم( )20ورواه أنساب األرشاف :ج  1ص  ،386ودالئل
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وبني الناس ،فري ّد ذلك باخلاصة عىل العامة ،وال يدّ خر عنهم منه شيئا)
ثم رحت تفصل له كيف كان  يتعامل مع الناس ،فقلت( :و كان من سريته 
يف جزء األمة :إيثار أهل الفضل بإذنه ،وقسمه عىل قدر فضلهم يف الدين ،فمنهم ذو احلاجة،
ومنهم ذو احلاجتني ،ومنهم ذو احلوائج ،فيتشاغل هبم ويشغلهم يف ما أصلحهم وأصلح
األ ّمة ،من مسألته عنهم ،وإخبارهم بالذي ينبغي هلم ،ويقول :ليب ّلغ الشاهد منكم الغائب،
ويقول :أبلغ وين حاجة من ال يقدر عىل إبالغ حاجته ،فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من ال
يقدر عىل إبالغها ،ث ّبت اهللّ قدميه يوم القيامة .وال يذكر عنده إال ذلك ،وال يقبل من أحد
روادا -وال يفرتقون إال عن ذواق -وخيرجون أد ّلة فقهاء)
غريه .يدخلون ّ
وعندما سألك ابنك احلسني عن خمرجه  وكيف كان يصنع فيه ،أجبته بقولك:
يفرقهم ،وكان يكرم كريم كل
(كان رسول اهللّ  خيزن لسانه إال مما يعنيه ،ويؤ ّلفهم وال ّ
قوم ويو ّليه عليهم .وكان ّ
حيذر الناس ،وحيرتس منهم من غري أن يطوي عن أحد برشه وال
ويقويه ،ويق ّبح القبيح
وحيسن احلسن ّ
خلقه ،ويتفقد أصحابه ،ويسأل الناس عام يف الناسّ ،
وهيونه .معتدل األمر غري خمتلف .ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو يميلوا .وكان لكل حال عنده
ّ
عتاد .وكان ال يقرص عن احلق وال جيوزه .وكان الذين يلونه من الناس خيارهم .وكان
أعمهم نصيحة للمسلمني ،وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة
أفضلهم عنده ّ
هلم)
وقلت له حينام سألك عن جملسه ( :كان رسول اهللّ  ال جيلس وال يقوم إال عىل
ذكر اهللّ جل اسمه ،وال يوطن األماكن وينهى عن إيطاهنا ،وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث
ينتهي به املجلس ويأمر بذلك ،ويعطي كل جلسائه نصيبه منه ،حتى ال حيسب من جالسه
أن أحدا أكرم عليه منه .من جالسه أو قاومه يف حاجة صابره ،حتى يكون هو املنرصف عنه.
من سأله حاجة مل يرجع إال هبا ،أو بميسور من القول .قد وسع الناس منه خلقه وصار هلم
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أبا ،وصاروا عنده يف احلق سواء .جملسه جملس حلم وحياء ،وصدق وأمانة ،ال ترفع فيه
األصوات ،وال يوهن فيه احلرم ،وال تنثى فلتاته ،ترى جلساءه متعادلني ،متواصلني فيه
بالتقوى ،متواضعني ،يوقرون فيه الكبري ،ويرمحون فيه الصغري ،ويؤثرون ذا احلاجة،
وحيفظون الغريب)
وقلت له حينام سألك عن سريته يف جلسائه ( :كان دائم البرش ،سهل اخللقّ ،لني
اجلانب ،ليس ّ
بفظ وال غليظ ،وال ّ
فحاش ،وال ع ّياب وال مدّ اح ،يتغافل عام
صخاب وال ّ
ال يشتهي ،فال يؤيس منه راجيه ،وال خي ّيب فيه مؤ ّمليه .قد ترك نفسه من ثالث :من املراء،
يعريه ،وال يطلب
واإلكثار ،وما ال يعنيه .وترك الناس من ثالث :كان ال يذم أحدا وال ّ
عثراته وال عورته ،وال يتكلم إال فيام رجا ثوابه .إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنام عىل رؤوسهم
ال ّطري ،فإذا سكت تكلموا ،وال يتنازعون عنده احلديث ،من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ،
حديثهم عنده حديث أوهلم ،يضحك مما يضحكون منه ،ويتعجب مما يتعجبون منه .ويصرب
للغريب عىل اجلفوة يف مسألته ومنطقه ،حتى أن كان أصحابه ليستجلبوهنم ،وكان يقول:
إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فأرفدوه ،وكان ال يقبل الثناء إال من مكافئ ،وال يقطع عىل
أحد كالمه حتى جيوز ،فيقطعه بنهي أو قيام)
وقلت له حينام سألك عن سكوته ( :كان سكوت رسول اهللّ  عىل أربع :عىل
احللم ،واحلذر ،والتقدير ،والتفكر .فأما التقدير ففي تسوية النظر ،واالستامع بني الناس.
وأما تفكره ففيام يبقى أو يفنى .ومجع له احللم يف الصرب ،فكان ال يغضبه يشء وال يستفزّ ه.
ومجع له احلذر يف أربع :أخذه باحلسن ليقتدى به .وتركه القبيح لينتهى عنه .واجتهاده الرأي
يف صالح أمته .والقيام فيام مجع هلم خري الدنيا واآلخرة)
هذه بعض أوصافك لرسول اهلل  ،وأنت أعرف الناس به ،وأكثرهم معارشة
ومعايشة له ..ولو أن األمة أخذت هبا ،واكتفت ،ملا طال رسول اهلل  تلك التشوهيات التي
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ألقاها الشيطان عىل ألسنة من مل يعرفوه ،ومل يقدروه حق قدره.
معرفة املعاد:
أما املعارف املرتبطة باملعاد ..فقد بثثت لنا منها الكثري ..والختلو خطبة وال رسالة
من رسائلك من ذكر املوت وما بعده..وليس ذلك عجيبا منك ،فأنت ابن القرآن ..وما كان
لك أن تقرص يف منهجه الذي يربط الدنيا باآلخرة ،ويربط العمل باجلزاء.
ومن كلامتك املأثورة ـ سيدي ـ يف هذا قولك يف وصيتك البنك احلسن ،والتي تقول
بني ،أكثر من ذكر املوت ،وذكر ما هتجم عليه ،وتفيض بعد املوت إليه ،حتّى
فيها له( :يا ّ
رت
يأتيك وقد أخذت منه حذرك ،وشددت له أزرك ،وال يأتيك بغتة فيبهرك .وإ ّياك أن تغ ّ
بام ترى من إخالد أهل الدّ نيا إليها وتكالبهم عليها ،فقد ن ّبأك اهلل عنها ،ونعت هي لك عن
ّ
هير بعضها
نفسها،
وتكشفت لك عن مساوهيا .فإنّام أهلها كالب عاوية ،وسباع ضاريةّ ،
عىل بعض ،ويأكل عزيزها ذليلها ،ويقهر كبريها صغريها ،نعم مع ّقلة وأخرى مهملة ،قد
أض ّلت عقوهلا ،وركبت جمهوهلا ،رسوح عاهة بواد وعث ،ليس هلا راع يقمها ،وال مسيم
يسيمها ،سلكت هبم الدّ نيا طريق العمى ،وأخذت بأبصارهم عن منار اهلدى ،فتاهوا يف
حريهتا ،وغرقوا يف نعمتهاّ ،
واختذوها ر ّبا فلعبت هبم ولعبوا هبا ،ونسوا ما وراءها)

()1

ومنها قولك يف خطبة من خطبك( :فاتّقوا اهلل عباد اهللّ ،وبادروا آجالكم بأعاملكم،
وترحلوا فقد جدّ بكم ،واستعدّ وا للموت فقد
وابتاعوا ما يبقى لكم بام يزول عنكم،
ّ
أن الدّ نيا ليست هلم بدار فاستبدلواّ ..
أظ ّلكم ،وكونوا قوما صيح هبم فانتبهوا ،وعلموا ّ
فإن
اهلل سبحانه مل خيلقكم عبثا ،ومل يرتككم سدى ،وما بني أحدكم وبني اجلنّة أو النّار ّإال املوت
أن ينزل به ..و ّ
الساعة ،جلديرة بقرص املدّ ة ،وإ ّن غائبا
إن غاية تنقصها ال ّلحظة ،وهتدمها ّ
حلري برسعة األوبةّ ،
وإن قادما يقدم بالفوز أو ّ
الشقوة،
حيدوه اجلديدان ال ّليل والنّهار،
ّ
(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()31
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فتزودوا يف الدّ نيا من الدّ نيا ،ما حترزون به أنفسكم غدا)
ّ
ملستحق ألفضل العدّ ةّ ،
وقلت يف خطبة أخرى( :بادروا املوت وغمراته ،وامهدوا له قبل حلوله ،وأعدّ وا له
قبل نزولهّ ،
فإن الغاية القيامة ،وكفى بذلك واعظا ملن عقل ،ومعتربا ملن جهل .وقبل بلوغ
الغاية ما تعلمون من ضيق األرماس ،وشدّ ة اإلبالس ،وهول امل ّطلع ،وروعات الفزع،
الرضيح،
واختالف األضالع ،واستكاك األسامع ،وظلمة ال ّلحد ،وخيفة الوعد،
وغم ّ
ّ
الصفيح ..فاهللّ اهللّ ،عباد اهللّ! ّ
والساعة يف قرن،
وردم ّ
فإن الدّ نيا ماضية بكم عىل سنن ،وأنتم ّ
كأهنا قد
وكأهنا قد جاءت بأرشاطها ،وأزفت بأفراطها ،ووقفت بكم عىل رصاطها ..و ّ
ّ
أرشفت بزالزهلا ،وأناخت بكالكلها ،وانرصمت الدّ نيا بأهلها ،وأخرجتهم من حضنها،
فكانت كيوم مىض ،أو شهر انقىض ،وصار جديدها ر ّثا ،وسمينها غ ّثا ،يف موقف ضنك
املقام ،وأمور مشتبهة عظام ،ونار شديد كلبها ،عال جلبها ،ساطع هلبها ،متغ ّيظ زفريها،
متأجج سعريها ،بعيد مخودها ،ذاك وقودها ،خموف وعيدها ،عم قرارها ،مظلمة أقطارها،
ّ
حامية قدورها ،فظيعة أمورها)

()1

ِ
ِ
اجلن َِّة
ثم رحت ترغبهم يف اجلنة ونعيمها ،وتقول﴿ :وس َيق ا َّلذي َن ا َّت َق ْوا َر َّ ُهب ْم إِ َىل ْ َ
زُ َمر ًا﴾[ الزمر ،]73 :قد أمن العذاب ،وانقطع العتاب ،وزحزحوا عن النّار ،واطمأنّت هبم
الدّ ار ،ورضوا املثوى والقرار ،ا ّلذين كانت أعامهلم يف الدّ نيا زاكية ،وأعينهم باكية ،وكان
ليلهم يف دنياهم هناراّ ،
توحشا وانقطاعا ،فجعل اهلل
ختشعا واستغفارا ،وكان هنارهم ليالّ ،
هلم اجلنّة مآبا ،واجلزاء ثوابا﴿ ،وكا ُنوا َأ َح َّق ِهبا و َأ ْه َلها﴾ ،يف ملك دائم ،ونعيم قائم..
فارعوا عباد اهللّ ،ما برعايته يفوز فائزكم ،وبإضاعته خيرس مبطلكم ،وبادروا آجالكم
بأعاملكم ،فإنّكم مرهتنون بام أسلفتم ،ومدينون بام قدّ متم ،وكأن قد نزل بكم املخوف ،فال
رجعة تنالون ،وال عثرة تقالون ،استعملنا اهلل وإ ّياكم بطاعته ،وطاعة رسوله ،وعفا عنّا
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()190
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وعنكم بفضل رمحته)
ومن ذلك قولك يف خطبة من خطبك يف تزهيد الناس عن الدنيا( :للموت تولدون،
تتوسدون ،وإىل الدود تس ّلمون ،وإىل احلساب تبعثون..
وإىل القبور تنقلون ،وعىل الرتاب ّ
يا ذوي احليل واآلراء ،والفقه واألنباء ،اذكروا مصارع اآلباء ،فكأنكم بالنفوس قد سلبت،
وباألبدان قد عريت ،وباملواريث قد قسمت ،فتصري يا ذا الدالل ،واهليئة واجلامل ،إىل منزلة
زوارهّ ،
فتنوم عىل خدّ ك يف حلدك ،يف منزل ّ
يشق
عامله ،حتّى ّ
قل ّ
شعثاء ،وحم ّلة غرباءّ ،
ومل ّ
عن القبور ،وتبعث إىل النشور .فإن ختم لك بالسعادة ،رصت إىل احلبور ،وأنت ملك
مطاع ،وآمن ال تراع ،يطوف عليكم ولدان ،كأهنم اجلامن ،بكأس من معني ،بيضاء ّ
لذة
للشاربني .أهل اجلنّة فيها يتن ّعمون ،وأهل النار فيها ّ
يعذبون ،هؤالء يف السندس واحلرير
يتبخرتون ،وهؤالء يف اجلحيم والسعري يتق ّلبون ،هؤالء حتشى مجامجهم بمسك اجلنان،
يطوقون أطواقا
وهؤالء يرضبون بمقامع النريان ،هؤالء يعانقون احلور يف احلجال ،وهؤالء ّ
يف النار باألغالل ،فله فزع قد أعيا األطباء ،وبه داء ال يقبل الدواء)

()1

ومما جاء فيها قولك( :اسمع يا ذا الغفلة والترصيف ،من ذوي الوعظ والتعريف،
جعل يوم احلرش يوم العرض والسؤال ،واحلباء والنكال ،ويوم تقلب فيه أعامل األنام،
وحتىص فيه مجيع اآلثام ،يوم تذوب من النفوس أحداق عيوهنا ،وتضع احلوامل ما يف
ويفرق بني كل نفس وحبيبها ،وحيار يف تلك األهوال عقل لبيبها .إذ تنكّرت
بطوهناّ ،
األرض بعد حسن عامرهتا ،وتبدلت باخللق بعد أنيق زهرهتا ،وأخرجت من معادن الغيب
أثقاهلا ،ونفضت إىل اهلل أمحاهلا ،يوم ال ينفع اجلدّ  ،إذا عاينوا اهلول الشديد فاستكانوا،
وعرف املجرمون بسيامهم فاستبانوا .فانش ّقت القبور بعد طول انطباقها ،واستسلمت
النفوس إىل اهلل بأسباهبا ،وكشف عن اآلخرة غطاؤها ،وظهر للخلق أنباؤها .فدكّت
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  2ص .43 -37
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األرض دكّا دكّا ،ومدّ ت ألمر يراد هبا مدّ ا مدّ ا ،واشتد املثارون إىل اهلل شدّ ا شدّ ا ،وتزاحفت
اخلالئق إىل املحرش زحفا زحفا ،ور ّد املجرمون عىل األعقاب ر ّدا ر ّدا ،وجدّ األمر -وحيك
وقربوا للحساب فردا فردا ،وجاء ربك وامللك صفا صفا ،ويسأهلم
يا إنسان -جدّ ا جدّ اّ ،
عام عملوا حرفا حرفا .وجيء هبم عراة األبدان ،خشعا أبصارهم ،أمامهم احلساب ،ومن
ورائهم جهنم ،يسمعون زفريها ،ويرون سعريها ،فلم جيدوا نارصا وال وليا جيريهم من
الذل ،فهم يغدون رساعا إىل مواقف احلرش ،يساقون سوقا .فالساموات مطو ّيات بيمينه
ّ
السجل للكتب ،والعباد عىل الرصاط وجلت قلوهبم ،يظنون أهنم ال يسلمون ،وال
كطي
ّ
يؤذن هلم فيتك ّلمون ،وال يقبل منهم فيعتذرون ،قد ختم عىل أفواههم ،واستنطقت أيدهيم
وأرجلهم بام كانوا يعملون ،يا هلا من ساعة! ما أشجا مواقعها من القلوب حني م ّيز بني
الفريقني :فريق يف اجلنة ،وفريق يف السعري ،من مثل هذا فليهرب اهلاربون ،وإذا كانت الدار
مثل اآلخرة ،فلها يعمل العاملون)
وهكذا يف كل خطبك تنقل هلم معاين القرآن املرتبطة باملعاد ،وتصورهم هلا تصويرا،
وتنفذ من خالهلا إىل قلوهبم وأرواحهم..
ومما يرتبط باملعاد دعواتك الكثرية التي تسأل اهلل فيها حسن العاقبة بأدب وخلق
رفيع ..ومنها قولك يف بعض أدعيتك( :إهلي كيف أسكت باإلفحام لسان رضاعتي ،وقد
عيل من مصري عاقبتي؟ ..إهلي قد علمت حاجة جسمي إىل ما تك ّفلت له من
أقلقني ما أهبم ّ
متفضال
الرزق يف حيايت ،وعرفت ق ّلة استغنائي عنه يف اجلنّة بعد وفايت ،فيا من سمح يل به ّ
يف العاجل ،ال متنعنيه يوم فاقتي إليه يف اآلجل ..إهلي إن ّ
عذبتني فعبد خلقته ملا أردت
ّ
فعذبته ،وإن رمحتني فعبد ألفيته مسيئا فأنجيته ..إهلي ال احرتاس من الذنب ّإال بعصمتك،
وال وصول إىل عمل اخلريات ّإال بمشيئتك ،كيف يل بإفادة ما سلبتني فيه مشيئتك؟ وكيف
يل باحرتاس من الذنب ما مل تدركني فيه عصمتك؟ ..إهلي أنت دللتني عىل سؤال اجلنّة قبل
157

ّ
أفتدل عىل خريك السؤّ ال ثم متنعه،
معرفتها ،فأقبلت النفس بعد العرفان عىل مسألتها،
وأنت الكريم املحمود يف ّ
كل ما تصنعه ،يا ذا اجلالل واإلكرام؟ ..إهلي إن كنت غري مستأهل
ملا أرجو من رمحتك ،فأنت أهل أن جتود عىل املذنبني بفضل سعتك ..إهلي نفيس قائمة بني
وتغمدين برمحتك ..إهلي
يديك ،وقد أظ ّلها حسن توكّلها عليك ،فاصنع يب ما أنت أهله،
ّ
يقربني منك عميل ،فقد جعلت االعرتاف بالذنب وسائل عليل ،فإن
إن كان دنا أجيل ،ومل ّ
عفوت فمن أوىل منك بذلك ،وإن ّ
عذبت فمن أعدل منك يف احلكم هنالك ..إهلي إنّك مل
بارا يب أ ّيام حيايت ،فال تقطع ّبرك يب بعد وفايت ..إهلي كيف أيأس من حسن نظرك بعد
تزل ّ
ممايت وأنت مل تو ّلني ّإال اجلميل يف حيايت ..إهلي إن ذنويب قد أخافتني ،وحم ّبتي لك قد
أجارتنيّ ،
فتول يف أمري ما أنت أهله ،وعد بفضلك عىل من غمره جهله ،يا من ال ختفى
صل عىل حممد وعىل آل حممد ،واغفر يل ما خفي عن الناس من أمري)()1
عليه خافيةّ ،

ّ

ّ

ومنها قولك( :اهلي كأين بنفيس قد أضجعت يف حفرهتا ،وانرصف عنها املش ّيعون
من عشريهتا ،وناداها من شفري القرب ذوو مو ّدهتا ورمحها ،املعادي هلا يف احلياة عند رصعتها،
ومل خيف عىل الناظرين إليها ّ
توسدت الثرى عجز حيلتها،
ذل فاقتها ،وال عىل من قد رآها ّ
فقلت :مالئكتي فريد نأى عنه األقربون ،ووحيد جفاه األهلون ،وخذله املؤ ّملون ،نزل يب
قريبا ،وأصبح يف اللحد غريبا ،وقد كان يل يف دار الدنيا راعيا ،ولنظري إليه يف هذا اليوم
راجيا ،فتحسن عند ذلك ضيافتي ،وتكون أشفق عيل من أهيل وقرابتي) ()2

ّ

عيل يف الدنيا ذنوبا ومل تظهرها ،فال تفضحني يوم ألقاك
ومنها قولك( :إهلي سرتت ّ
عيل هناك يا أرحم الرامحني ..إهلي لو ط ّبقت ذنويب بني السامء
عىل رؤوس العاملني ،واسرتها ّ
واألرض ،وخرقت النجوم ،وبلغت أسفل الثرى ،ما ر ّدين اليأس عن تو ّقع غفرانك ،وال
(  )1مسند اإلمام عيل.516/2 :
(  )2الصحيفة العلوية.
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رصفني القنوط عن انتظار رضوانك ..إهلي سعت نفيس إليك لنفيس تستوهبها ،وفتحت
أفواه أملها تستوجبها ،فهب هلا ما سألت ،وجد هلا بام طلبت ،فإنك أكرم األكرمني ،بتحقيق
أمل اآلملني) ()1

إىل آخر دعواتك الكثرية ،واملمتلئة باملعاين السامية الرفيعة.

(  )1الصحيفة العلوية.
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العامل البصري
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
عندما نتأمل ما وصل إلينا من بحر علمك الواسع ندرك حقيقة مدى صدق قوله
()1

( :أنا مدينة العلم ،وعىل باهبا ،فمن أراد العلم فليأت الباب)

وندرك معها بعض تلك املظامل العظيمة التي ابتالك اهلل هبا ..والتي عربت عنها
بقولك ،وأنت ختاطب كل تلك اجلموع التي أعرضت عنك لتأخذ دينها من الطلقاء
واليهود وتالميذ اليهود ..ونسوك أنت ..مع أنك عمرت طويال بينهم ..ومع أنك تربيت
حياتك كلها يف حضن رسول اهلل  ..وكنت معه صباح مساء ..وكنت تتلقى علومه
وتعرف منه أرسار كل ما يتنزل عليه ..وكانت علومك كلها من مشكاة النبوة اخلالصة التي
مل تتدنس بأي دنس.
لقد كنت تقول هلم مرغبا فيام عندك من العلم اخلالص( :سلوين قبل أن تفقدوين،
الساعة ،وال عن فئة هتدي مائة
فو ا ّلذي نفيس! بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني ّ
ّ
ّ
وحمط رحاهلا ،ومن يقتل
وتضل مائة إالّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ،ومناخ ركاهبا،
()2

من أهلها قتال ،ومن يموت منهم موتا)

وكنت تقول هلم( :سلوين عن كتاب اهلل ،فو اهلل! ما نزلت آية من كتاب اهلل يف ليل

(  )1الرتمذى ( ،637/5رقم  ،)3723واحلاكم ( ،138/3رقم  ،)4639وغريمها.
(  )2رشح األخبار  ،139 :1وقد روى احلاكم يف املستدرك [رقم احلديث ])3394( :عن عامر بن واثلة ،قال :سمعت
علي ًاًً قام ،فقال :سلوين قبألن تفقدوين ،ولن تسألوا بعدي مثيل ،فقام ابن الكواء فقال :من الذين بدلوانعمة اهلل كفر ًاًً وأحلوا
قومهم دار البوار؟ ،قال :منافقو قريش ،قال :فمنالذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا؟ ،قال:
منهم أهل حروراء) ،قال احلاكم :هذا حديث صحيح عال.
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وهنار وال مسري ،وال مقام إالّ وقد أقرأنيها رسول اهلل  وع ّلمني تأويلها) ...

()1

أذكر جيدا أنه عندما قلت هذا انربى لك أحد اجلاهلني بقدرك ،وقال :يا أمري
املؤمنني ،فام كان ينزل عليه ،وأنت غائب عنه؟
عيل رسول اهلل  ما كان ينزل عليه من القرآن ،وأنا
فأجبته بقولك( :كان حيفظ ّ
عيل كذا وكذا ،وتأويله
عيل ،أنزل اهلل بعدك ّ
غائب عنه ،حتّى أقدم عليه فيقرأنيه ،ويقول :يا ّ
كذا وكذا ،فيع ّلمني تنزيله وتأويله)

()2

بل ورد يف تفسري قوله تعاىل﴿:لِنَجع َلها َل ُكم ت َْذكِر ًة وت َِعيها ُأ ُذ ٌن و ِ
اع َية﴾
َ
َ َ ََ
ْ َ َ
ْ
عيل) ،وقد
[احلاقة ]12:أن النبي  قال لك عند نزوهلا( :سألت اهلل أن جيعلها ُأذنك يا ّ
استجاب اهلل دعاء نبيه  ،وكنت تقول ( :فام نسيت شيئ ًا بعد ذلك وما كان يل أن أنسى)

()3

بل إن سعيد بن املس ّيب ،ويف الزمن الذي توىل فيه الطلقاء ،شهد لك بذلك ،وكان
عيل بن أيب طالب)
يقول( :مل يكن أحد من الصحابة يقول :سلوين ،إالّ ّ

()4

ولذلك كنت تقول خماطبا أصحابك( :لو تعلمون ما أعلم ممّا طوي عنكم غيبه ،إذا
الصعدات تبكون عىل أعاملكم ،وتلتدمون عىل أنفسكم ،ولرتكتم أموالكم ال
خلرجتم إىل ّ
وهلمت ّ
كل امرئ منكم نفسه ال يلتفت إىل غريها ..ولكنّكم
حارس هلا وال خالف عليهاّ ،
حذرتم ،فتاه عنكم رأيكم ،وتشتّت عليكم أمركم ،ولوددت ّ
نسيتم ما ذكّرتم ،وأمنتم ما ّ
أن
الرأي ،مراجيح
فرق بيني وبينكم ،وأحلقني بمن هو ّ
أحق يب منكم :قوم واهللّ ميامني ّ
اهللّ ّ
املحجة،
باحلق ،متاريك للبغي ،مضوا قدما عىل ال ّطريقة ،وأوجفوا عىل
ّ
احللم ،مقاويل
ّ

الكربى ..338 / 2
(  )1الطبقات
ٰ
(  )2االحتجاج.139 :
(  ) 3انظر :تفاسري :الطربي ،والسيوطي ،والرازي ،وابن كثري ،والقرطبي ،والشوكاين ،وغريهم عند تفسريهم لآلية.
(  )4تاريخ دمشق ُ ،399 / 42أسد الغابة  ،22 / 4الرياض النرضة .166 / 3
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فظفروا بالعقبى الدّ ائمة ،والكرامة الباردة)

()1

لن أحدثك عن كل علومك ..فذلك مما ال أطيقه أنا وال غريي ..وهلذا سأقترص عىل
بعض ما وصلنا من علومك التي ترتبط بنا وبواقعنا ..وهي أربعة علوم :علم القرآن ،وعلم
االسترشاف ،وعلم املراتب واملنازل ،وعلم احلقائق واملقاصد.
علم القرآن:
أما علم القرآن الكريم ،فقد أخدته ـ سيدي وموالي ـ بالسند العايل من رسول اهلل
 ،ومل متزج فيه ال كعب األحبار ،وال عبد اهلل بن سالم ..بل كنت خالص التلمذة فيه عىل
حبيبك ومربيك رسول اهلل ..
وقد رزقك اهلل مع تلك التلمذة عقال وثابا للمعاين ،وروحا كاملرآة الصافية التي
تتجىل فيها احلقائق ،لذلك كانت حقائق القرآن الكريم بني يديك تنهل منها ما تشاء ..وهلذا
ال عجب أن تكون كل كلامتك من نبع القرآن الكريم اخلالص.
لقد كنت ترى بعينيك ـ سيدي ـ كيف ترك املسلمون كتاهبم املعجز الواضح البني،
وراحوا إىل األحبار والرهبان ..وراحوا قبلها وبعدها إىل كل صاحب جهل وهوى ليتعلموا
عىل يديه حقائق القرآن ،ونسوا أن القرآن الكريم ال حيتاج إىل كل ذلك ..فهو بذاته ،وملن
تدبره ووعاه ،كاف لتوضيح كل حقائق الوجود ..وما تزيده تلك التفسريات إال تعقيدا
وتأويال وحتريفا.
لقد كنت تنادي فيهم كل حني بالعودة إىل القرآن ،وترك ذلك الفضول الذي ال
يغنيهم شيئا ..وكنت تقول ملن رأيته يبحث يف اهلل ويف حقائق الوجود بعيدا عن هدي القرآن
ـ ناصحا وموصيا وواعظا ـ( :فام دلك القرآن عليه من صفته فاتبعه ليوصل بينك وبني
معرفته ،وائتم به ،واستضئ بنور هدايته ،فإهنا نعمة وحكمة أوتيتها ،فخذ ما أوتيت وكن
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()116
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من الشاكرين ،وما دلك الشيطان عليه مما ليس يف القرآن عليك فرضه ،وال يف سنة الرسول
()1

وأئمة اهلدى أثره ،فكل علمه إىل اهلل عز وجل ،فإن ذلك منتهى حق اهلل عليك)

وكنت ختاطب من تصور أن الرسوخ يف العلم هو معرفة عدد أصحاب الكهف أو
أسامءهم ،أو معرفة تفاصيل قصص األنبياء بقولك( :اعلم أن الراسخني يف العلم هم الذين
أغناهم اهلل عن االقتحام يف السدد املرضوبة دون الغيوب ،فلزموا االقرار بجملة ما جهلوا
تفسريه من الغيب املحجوب فقالوا :آمنا به كل من عند ربنا ،فمدح اهلل عز وجل اعرتافهم
بالعجز عن تناول ما مل حييطوا به علام ،وسمى تركهم التعمق يف حاله ،ما مل يكلفهم البحث
عنه منهم رسوخا ،فاقترص عىل ذلك ،وال تقدر عظمة اهلل عىل قدر عقلك ،فتكون من
اهلالكني)

()2

وكنت تنادي أولئك الغافلني الذين اغتربوا ياألخبار واآلثار عن كل من هب ودب،
وتركوا القرآن ..وتقول هلم يف خطبة من خطبك العصامء( :نشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،أرسله بكتاب فصله ،وأحكمه وأعزه ،وحفظه بعلمه،
وأحكمه بنوره ،وأيده بسلطانه ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم
محيد ،وال خيلقه طول الرد ،وال يفنى عجائبه ،من قال به صدق ،ومن عمل أجر ،ومن
خاصم به فلج ،ومن قاتل به نرص ،ومن قام به هدي إىل رصاط مستقيم .فيه نبأ من كان
قبلكم ،واحلكم فيام بينكم ،وخرب معاد كم ،أنزله بعلمه وأشهد املالئكة بتصديق ..ففي
اتباع ما جاءكم من اهلل الفوز العظيم ،ويف تركه اخلطأ املبني ،قالَ ﴿ :فإِ َّما َي ْأتِ َينَّ ُكم ِّمنِّي ُهدً ى
اي َف َ
ال َي ِض هل َوالَ َي ْش َقى﴾ [طه ،]123:فجعل يف اتباعه كل خري يرجى يف الدنيا
َف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
واآلخرة ،فالقرآن آمر وزاجر ،حد فيه احلدود ،وسن فيه السنن ،ورضب فيه األمثال،
(  )1هنج البالغة :رقم .89
(  )2هنج البالغة :رقم .89
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ورشع فيه الدين ،إعذرا أمر نفسه وحجة عىل خلقه ،أخذ عىل ذلك ميثاقهم ،وارهتن عليه
أنفسهم ،ليبني هلم ما يأتون وما يتقون ،ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حي عن بينة
()1

وإن اهلل سميع عليم)

وقلت يف خطبة أخرى( :عليكم بكتاب اهلل فإنه احلبل املتني ،والنور املبني ،والشفاء
النافع ،والري الناقع ،والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق ،ال يعوج فيقوم ،وال يزيغ
()2

فيستعتب ،وال ختلقه كثرة الرد ،وولوج السمع من قال به صدق ،ومن عمل به سبق)

وقلت يف خطبة أخرى( :واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش ،واهلادي
الذي ال يضل ،واملحدث الذي ال يكذب ،وما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو
نقصان :زيادة يف هدى ،أو نقصان من عمى .واعلموا أنه ليس عىل أحد بعد القرآن من
فاقة ،وال الحد قبل القرآن من غنى ،فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به عىل ألوائكم،
فان فيه شفاء من أكرب الداء ،وهو الكفر والنفاق والغي والضالل ،فاسألوا اهلل به ،وتوجهوا
إليه بحبه وال تسألوا به خلقه ،إنه ما توجه العباد إىل اهلل بمثله .واعلموا أنه شافع مشفع،
وقائل مصدق ،وإنه من شفع له القرآن يوم القامة شفع فيه ،ومن حمل به القرآن يوم القيامة
صدق عليه ،فإنه ينادي مناد يوم القيامة :أال إن كل حارث مبتىل يف حرثه وعاقبة عمله ،غري
حرثة القرآن ،فكونوا من حرثته وأتباعه ،واستدلوه عىل ربكم ،واستنصحوه عىل أنفسكم،
واهتموا عليه آراء كم ،واستعشوا فيه أهواءكم ..وإن اهلل سبحانه مل يعظ أحدا بمثل هذا
القرآن فإنه حبل اهلل املتني ،وسببه األمني ،وفيه ربيع القلب ،وينابيع العلم ،وما للقلب جالء
غريه ،مع أنه قد ذهب املتذكرون ،وبقي الناسون واملتناسون)

(  )1تفسري العيايش ج  1ص .7
(  )2حلية األولياء.68 / 1 ،
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم()176
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( )3

وقد حدث احلارث األعور عن رس حرصك عىل الدعوة للقرآن الكريم ،وعالقة
الفتن هبجره ،فقال :دخلت عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،فقلت :يا أمري املؤمنني إنا
إذا كنا عندك سمعنا الذي نسد به ديننا ،وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء خمتلفة
مغموسة ،ال ندري ما هي؟ قال :أو قد فعلوها؟ قلت :نعم ،قال :سمعت رسول

اهلل 

يقول :أتاين جربئيل فقال :يا حممد سيكون يف أمتك فتنة ،قلت :فام املخرج منها؟ فقال كتاب
اهلل فيه بيان ما قبلكم من خري وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل،
من وليه من جبار فعمل بغريه قصمه اهلل ،ومن التمس اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل
اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،ال تزيفه األهواء وال تلبسه األلسنة،
وال خيلق عن الرد ،وال تنقيض عجائبه ،وال يشبع منه العلامء هو الذي مل تكنه اجلن إذ سمعه،
ِ
ِ
الر ْش ِد ﴾ [اجلن ،]2-1:من قال به صدق،
أن قالوا ﴿ :إِنَّا َسم ْعنَا ُق ْرآنًا ع َ
َج ًبا (ْ َ )1هيدي إِ َىل ه
ومن عمل به أجر ،ومن اعتصم به هدي إىل رصاط مستقيم ،هو الكتاب العزيز ،الذي ال
( )1

يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد)

ويف خطبة أخرى قلت( :ثم أنزل عليه الكتاب نورا ال تطفا مصابيحه ورساجا ال
خيبو توقده ،وبحرا ال يدرك قعره ،ومنها جا ال يضل هنجه ،وشعاعا ال يظلم ضوؤه ،وفرقانا
ال خيمد برهانه ،وتبيانا ال هتد أركانه ،وشفاء ال ختشى أسقامه ،وعزا ال هتزم أنصاره ،وحقا
ال ختذل أعوانه ،فهو معدن االيامن وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ،ورياض العدل
وغدرانه وأثا يف االسالم وبنيانه وأودية احلق وغيطانه وبحر ال ينزفه املستنزفون ،وعيون
ال ينضبها املاحتون ومناهل ال يغيضها الواردون ،ومنازل ال يضل هنجها املسافرون وأعالم
ال يعمى عنها السائرون ،وآكام الجيوز عنها القاصدون ،جعله اهلل ريا لعطش العلامء،
وربيعا لقلوب الفقهاء ،وحماج لطرق الصلحاء ،ودواء ليس بعده داء ،ونورا ليس معه
(  )1آالء الرمحن يف تفسري القرآن.38 ،
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ظلمة ،وحبال وثيقا عروته ،ومعقال منيعا ذروته ،وعزا ملن تواله ،وسلام ملن دخله ،وهدى
ملن أئتم به ،وعذرا ملن انتحله ،وبرهانا ملن تكلم به ،وشاهدا ملن خاصم به ،وفلجا ملن حاج
به ،وحامال ملن محله ومطية ملن أعمله ،وآية ملن توسم ،وجنة ملن استالم ،وعلام ملن وعى
()1

وحديثا ملن روى ،وحكام ملن قىض)

ال يمكنني ـ سيدي ـ أن أعرض كل ما وصلنا من خطبك وأحاديثك اجلميلة حول
القرآن ..فهي كثرية وممتلئة باملعاين الرفيعة ..ولو أن الذين عارصوك ..أو الذين ابتعد بينك
وبينهم الزمان أخذوا بكلامتك حوله ..وعاشوها وطبقوها ..لكان وضعنا اآلن غري
وضعنا ..لكنهم أمهلوا الكتاب كام أمهلوك ..وضيعوا الوصية بالكتاب ،كام ضيعوا الوصية
بك.
علم االسترشاف:
أما علم االسترشاف ـ سيدي وموالي ـ فهو من العلوم التي ورثتها من حبيبك
رسول اهلل  ..كام ورثتها بسبب صحبتك الطويلة وتدبرك العميق للقرآن الكريم.
فقد كنت بام آتاك اهلل من علم البصرية ختربهم بام سيحيق هبذه األمة من أنواع البالء
والفتن ..وحينها سألك بعض أصحابك ،فقال :لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب؟!
فضحكت من قوله ،وقلت له ـ وكان كلب ّيا ـ( :يا أخا كلب ،ليس هو بعلم غيب،
الساعة ،وما عدّ ده اهللّ سبحانه بقوله:
وإنّام هو تع ّلم من ذي علم ،وإنّام علم الغيب :علم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
الساعَة َو ُينَزِّ ُل ا ْل َغ ْي َث َو َي ْع َل ُم َما ِيف األَ ْر َحا ِم َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس َّما َذا َت ْكس ُ
﴿إِ َّن اهللََّ عندَ ُه ع ْل ُم َّ
ِ
َغدً ا َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس بِ َأ ِّي َأ ْر ٍ
يم َخبِري﴾ [لقامن ،]34:فيعلم اهللّ سبحانه
ض َمت ُ ُ
وت إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
وشقي أو سعيد ،ومن
وسخي أو بخيل،
ما يف األرحام :من ذكر أو أنثى ،وقبيح أو مجيل،
ّ
ّ
يكون يف النّار حطبا أو يف اجلنان للنّب ّيني مرافقا ،فهذا علم الغيب ا ّلذي ال يعلمه أحد ّإال
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم(.)198
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وتضطم
اهللّ ،وما سوى ذلك فعلم ع ّلمه اهللّ نب ّيه  فع ّلمنيه ،ودعا يل بأن يعيه صدري،
ّ
عليه جوانحي)

()1

وبام أن املهمة التي كلفت هبا يف هذه األمة كام أخرب رسول اهلل  هي مواجهة
التحريف والتبديل والتأويل حلقيقة الدين ،فلذلك كثرت وصاياك يف هذا ،والتي حددت
فيها أنواع الفتن ،وأسباهبا ،ومواطنها ،وبالغت يف النصيحة يف ذلك..
ومن ذلك قولك ـ سيدي ـ يف حتذير العرب خصوصا من التبديل والتغيري ،حتى ال
ثم إنّكم معرش العرب أغراض باليا قد اقرتبت،
يستبدل هبم غريهم ،فقد قلت يف ذلكّ ( :
فاتّقوا سكرات النّعمة ،واحذروا بوائق النّقمة ،وتث ّبتوا يف قتام العشوة ،واعوجاج الفتنة،
عند طلوع جنينها ،وظهور كمينها ،وانتصاب قطبها ،ومدار رحاها ،تبدأ يف مدارج خف ّية،
السالم ،يتوارثها ال ّظلمة
وتؤول إىل فظاعة جل ّية ،شباهبا كشباب الغالم ،وآثارها كآثار ّ
بأوهلم ،يتنافسون يف دنيا دن ّية ،ويتكالبون عىل
بالعهودّ ،أوهلم قائد آلخرهم ،وآخرهم مقتد ّ
ربأ التّابع من املتبوع ،والقائد من املقود ،فيتزايلون بالبغضاء،
جيفة مرحية ،وعن قليل يت ّ
ويتالعنون عند ال ّلقاء)

()2

وقد صدقتك األيام يف هذا ،فالعرب اليوم ..وقبل فرتة طويلة ركنوا إىل الدنيا
وشهواهتا ،وتصارعوا عىل حطامها ،وغريوا وبدلوا ونسوا كثريا.
ثم يأيت بعد
ثم رحت تصف الفتن وصفا دقيقا ،وكأنك تشاهدها بعينك ،فقلتّ ( :
ّ
وتضل رجال
الرجوف ،والقاصمة الزّ حوف ،فتزيغ قلوب بعد استقامة،
ذلك طالع الفتنة ّ
بعد سالمة ،وختتلف األهواء عند هجومها ،وتلتبس اآلراء عند نجومها ،من أرشف هلا
قصمته ،ومن سعى فيها حطمته ،يتكادمون فيها تكادم احلمر يف العانة ،قد اضطرب معقود
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()116
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ّ
وتدق أهل البدو
احلبل ،وعمي وجه األمر ،تغيض فيها احلكمة ،وتنطق فيها ال ّظلمة،
الركبان ،ترد
بمسحلها ،و ّ
ترضهم بكلكلها ،يضيع يف غبارها الوحدان ،وهيلك يف طريقها ّ
بمر القضاء ،وحتلب عبيط الدّ ماء ،وتثلم منار الدّ ين ،وتنقض عقد اليقني ،هيرب منها
ّ
األكياس ،ويد ّبرها األرجاس ،مرعاد مرباق ،كاشفة عن ساق ،تقطع فيها األرحام،
ويفارق عليها اإلسالم ،بريئها سقيم ،وظاعنها مقيم)
ثم رحت تنصحهم بام ينبغي عليهم عند انتشار نريان الفتن ،فقلت( :فال تكونوا
أنصاب الفتن ،وأعالم البدع ،والزموا ما عقد عليه حبل اجلامعة ،وبنيت عليه أركان
ال ّطاعة ،واقدموا عىل اهللّ مظلومني ،وال تقدموا عليه ظاملني ،واتّقوا مدارج ّ
الشيطان،
حرم عليكم املعصية،
ومهابط العدوان ،وال تدخلوا بطونكم لعق احلرام؛ فإنّكم بعني من ّ
وسهل لكم سبل ال ّطاعة)
ّ
وقد كنت داعية إىل مواجهة الفتن ،وعدم السكون هلا ،أو السكوت عنها ،وقد
حدث أبو عطاء عن وصيتك يف ذلك ،فقال :خرج أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب حمزونا
يتن ّفس ،فقال :كيف أنتم وزمان قد أظ ّلكم؟ تع ّطل فيه احلدود ،ويتّخذ املال فيه دوال،
ويعادى أولياء اهللّ ،ويواىل فيه أعداء اهللّ؟ قلنا :فإن أدركنا الزمان فكيف نصنع؟ قال:
السالم نرشوا باملناشري ،وصلبوا عىل اخلشب ،موت يف طاعة
(كونوا كأصحاب عيسى عليه ّ
ّ
وجل خري من حياة يف معصية اهللّ)
اهللّ عزّ

()1

ومن خطبك التي دللت فيها عىل املخرج من الفتنة ،قولك ـ وأنت ختاطب أهل
البرصة ـ( :من استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه عىل اهللّ عزّ وجل فليفعل ،فإن أطعتموين

فإين حاملكم -إن شاء اهللّ -عىل سبيل اجلنّة ،وإن كان ذا مش ّقة شديدة ،ومذاقة مريرة..
ّ
ّ
ّ
يستدل عىل اإليامن ،وباإليامن يعمر العلم،
وبالصاحلات
الصاحلات،
فباإليامن
ّ
يستدل عىل ّ
(  )1دستور معامل احلكم ومأثور مكارم الشيم :ص .114 -113
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وبالعلم يرهب املوت ،وباملوت ختتم الدّ نيا ،وبالدّ نيا حترز اآلخرة ،وبالقيامة تزلف اجلنّة،
ربز اجلحيم للغاوينّ ،
وإن اخللق ال مقرص هلم عن القيامة ،مرقلني يف مضامرها إىل الغاية
وت ّ
مستقر األجداث ،وصاروا إىل مصاير الغاياتّ ،
لكل دار أهلها،
القصوى قد شخصوا من
ّ
ال يستبدلون هبا ،وال ينقلون عنها .و ّ
إن األمر باملعروف والنّهي عن املنكر خللقان من خلق
يقربان من أجل ،وال ينقصان من رزق)
وإهنام ال ّ
اهللّ سبحانهّ ،

()1

ثم رحت تنصحهم بكتاب اهلل ..والذي مل ختلو خطبة من خطبك وال موعظة من
مواعظك من الدعوة إليه ،ألنك تعلم كيف ستئول عالقة املسلمني به ،وكيف تغري معانيه،
فقلت( :و عليكم بكتاب اهللّ؛ فإنّه احلبل املتني ،والنّور املبنيّ ،
والر ّي النّاقع،
والشفاء النّافعّ ،
يعوج فيقام ،وال يزيغ فيستعتب ،وال ختلقه كثرة
والعصمة
للمتمسك ،والنّجاة للمتع ّلق ،ال ّ
ّ
السمع ،من قال به صدق ،ومن عمل به سبق)
الر ّد ،وولوج ّ
ّ
حينها قام إليك رجل ،فقال :يا أمري املؤمنني ،أخربنا عن الفتنة ،وهل سألت رسول
اهللّ  عنها؟
ِ
رت ُكوا َأن َي ُقو ُلوا
ب الن ُ
فقلت له :إنّه ملّا أنزل اهللّ سبحانه قوله﴿ :امل (َ )1أ َحس َ
َّاس َأن ُي ْ َ
آ َمنَّا َو ُه ْم الَ ُي ْف َتنُون﴾ [العنكبوت ،]2-1:علمت ّ
أن الفتنة ال تنزل بنا ورسول اهلل  بني
عيلّ ،
إن
أظهرنا ،فقلت :يا رسول اهللّ ،ما هذه الفتنة ا ّلتي أخربك اهللّ تعاىل هبا؟ فقال( :يا ّ
أ ّمتي سيفتنون بعدي) ،فقلت :يا رسول اهللّ ،أو ليس قد قلت يل يوم أحد حيث استشهد
عيل ،فقلت يل( :أبرش ّ
من استشهد من املسلمني ،وحيزت عنّي ّ
فإن
الشهادةّ ،
فشق ذلك ّ
ال ّشهادة من ورائك)؟ فقال يلّ ( :
إن ذلك لكذلك ،فكيف صربك إذا؟) ،فقلت :يا رسول
عيلّ ،
الصرب ،ولكن من مواطن البرشى ّ
إن
اهللّ ،ليس هذا من مواطن ّ
والشكر ،وقال( :يا ّ
رهبم ،ويتمنّون رمحته ،ويأمنون سطوته،
القوم سيفتنون بأمواهلم ،ويمنّون بدينهم عىل ّ
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()156
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الساهية؛ فيستح ّلون اخلمر بالنّبيذ،
ويستح ّلون حرامه بال ّشبهات الكاذبة ،واألهواء ّ
فبأي املنازل أنزهلم عند ذلك؟ أ
والربا بالبيع) ،قلت :يا رسول اهللّّ ،
لسحت باهلد ّيةّ ،
وا ّ
()1

بمنزلة ر ّدة أم بمنزلة فتنة؟ فقال( :بمنزلة فتنة)

ويف كلمة أخرى من كلامتك النرية التي وصلتنا ذكرت موقف مشعيل الفتن من
القرآن الكريم ،وهجرهم له ،واحتقارهم ألهله ،فقلت( :و إنّه سيأيت عليكم من بعدي
احلق ،وال أظهر من الباطل ،وال أكثر من الكذب عىل اهللّ
زمان ليس فيه يشء أخفى من ّ
حق تالوته ،وال أنفق
ورسوله ،وليس عند أهل ذلك الزّ مان سلعة أبور من الكتاب إذا تيل ّ
حرف عن مواضعه ،وال يف البالد يشء أنكر من املعروف ،وال أعرف من املنكر،
منه إذا ّ
فقد نبذ الكتاب محلته ،وتناساه حفظته .فالكتاب يومئذ وأهله طريدان منف ّيان ،وصاحبان
مصطحبان يف طريق واحد ال يؤوهيام مؤو .فالكتاب وأهله يف ذلك الزّ مان يف النّاس وليسا
فيهم ،ومعهم وليسا معهمّ ،
الضاللة ال توافق اهلدى وإن اجتمعا .فاجتمع القوم عىل
ألن ّ
أئمة الكتاب ،وليس الكتاب إمامهم ،فلم يبق عندهم
كأهنم ّ
الفرقة ،وافرتقوا عىل اجلامعةّ ،
بالصاحلني ّ
وسموا
منه ّإال اسمه ،وال يعرفون ّإال خ ّطه وزبره ،ومن قبل ما م ّثلوا ّ
كل مثلةّ ،
الس ّيئة)
صدقهم عىل اهللّ فرية ،وجعلوا يف احلسنة عقوبة ّ

()2

ويف خطبة أخرى رحت تذكر الفتن وأسباهبا ،فقلت( :أال بأيب وأ ّمي! هم من عدّ ة
السامء معروفة ،ويف األرض جمهولة ،أال فتو ّقعوا ما يكون من إدبار أموركم،
أسامؤهم يف ّ
السيف عىل املؤمن أهون
وانقطاع وصلكم ،واستعامل صغاركم ،ذاك حيث تكون رضبة ّ
من الدّ رهم من ح ّله ،ذاك حيث يكون املعطى أعظم أجرا من املعطي ،ذاك حيث تسكرون
من غري رشاب ،بل من النّعمة والنّعيم ،وحتلفون من غري اضطرار ،وتكذبون من غري
(  )1هنج البالغة :اخلطبة رقم()156
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يعض القتب غارب البعري ،ما أطول هذا العناء ،وأبعد
عضكم البالء كام ّ
إحراج ،ذاك إذا ّ
الرجاء؟ ّأهيا النّاس ،ألقوا هذه األز ّمة ا ّلتي حتمل ظهورها األثقال من أيديكم ،وال
هذا ّ
غب فعالكم ،وال تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة،
تصدّ عوا عىل سلطانكم فتذ ّموا ّ
السبيل هلا -فقد لعمري -هيلك يف هلبها املؤمن ،ويسلم
وأميطوا عن سننها ،وخ ّلوا قصد ّ
فيها غري املسلم)

()1

ويف خطبة أخرى رحت تذكر فتنة بني أمية ،وما جتلبه لألمة من أنواع االنحراف يف
الدين والدنيا ،فقلتّ ( :إين أرى أهل الشام عىل باطلهم أشدّ اجتامعا منكم عىل ح ّقكم ،واهللّ
ّ
لتوطؤن هكذا وهكذا -ورضب برجله عىل املنرب ،حتى سمع صوته من يف آخر املسجد،
ثم ليستعمل ّن عليكم اليهود والنّصارى ،حتّى تنفوا -يعني إىل أطراف األرض-
وقالّ :-
ثم ال يرغم اهللّ ّإال بآنافكم)
ّ

( )2

ويف حديث آخر رحت تصف بعض مظاهر الفتن التي تنزل هبذه األمة إلعراضها
رشه،
عن وصايا نبيه بالثقلني ،فقلت( :إذا كان زعيم القوم فاسقهم ،وأكرم الرجل اتّقاء ّ
واستخف بحملة القرآن ،وكانت جتارهتم الرباء ،ومأكلهم أموال
ّ
وع ّظم أرباب الدّ نيا،
وعق أباه ،وتواصلوا بالباطل ،وقطعوا
اليتامى ،وع ّطلت املساجد ،وأكرم الرجل صديقه ّ
األرحام ،واختذوا كتاب اهللّ مزامري ،وتف ّقه الناس لغري الدّ ين ،وأكل الرجل أمانته ،وأومتن
وخون األمناء ،واستعمل السفهاء ،ورفعت األصوات يف املساجدّ ،
واختذت طاعة
اخلونةّ ،
القراءّ ،
وقل الفقهاء ،فعند ذلك تو ّقعوا ثالثا :تو ّقعوا رحيا محراء ،وخسفا
اهلل بضاعة ،وكثر ّ
وزالزل ،وأمورا عظاما)

()3
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ومل تكتف ـ سيدي ـ بتلك األوصاف التي وصفت هبا عرصك والعصور بعدك ،وإنام
رحت يف خطبك الكثرية حتلل أسباهبا ،وتعطي العالج الناجع هلا.
ومن ذلك خطبتك العظيمة املعروفة بـ (القاصعة) ( ،)1والتي شخصت فيها الرصاع
بني املرشوع اإلهلي واملرشوع الشيطاين ..والتي حذرت فيها من إبليس ،وبينت أنه لن يغفل
عن هذه األمة كام مل يغفل عن غريها من األمم ..وأنه سيحرف دينها كام حرف سائر
األديان..
ومما ذكرته فيها قولك( :فاعتربوا بام كان من فعل اهللّ بإبليس ،إذ أحبط عمله
ال ّطويل ،وجهده اجلهيد ،وكان قد عبد اهللّ ستّة آالف سنة ،ال يدرى أ من سني الدّ نيا ،أم
من سني اآلخرة؟ عن كرب ساعة واحدة ..فمن ذا بعد إبليس يسلم عىل اهللّ بمثل معصيته؟
كال ،ما كان اهللّ سبحانه ليدخل اجلنّة برشا بأمر أخرج به منها ملكاّ ،
ّ
السامء
إن حكمه يف أهل ّ
حرمه عىل
وأهل األرض لواحد ،وما بني اهللّ وبني أحد من خلقه هوادة يف إباحة محى ّ
العاملني)
ثم رحت حتذر من الوقوع يف حبائل الشيطان ،وخدمة مرشوعة التحريفي ،فقلت:
عدو اهللّ ،أن يعديكم بدائه ،وأن يستفزّ كم بندائه ،وأن جيلب عليكم
(فاحذروا عباد اهللّ ّ
فوق لكم سهم الوعيد ،وأغرق إليكم بالنّزع ّ
الشديد ،ورماكم
بخيله ورجله .فلعمري لقد ّ
من مكان قريب ،فقالَ ﴿ :ر ِّب بِ َام َأغ َْو ْيتَنِي ألُزَ ِّينَ َّن َهل ُ ْم ِيف األَ ْر ِ
ض َوألُغ ِْو َين َُّه ْم َأ ْمج َِعني﴾
[احلجر ،]39:قذفا بغيب بعيد ،ورمجا بظ ّن غري مصيب ،صدّ قه به أبناء احلم ّية ،وإخوان
العصب ّية ،وفرسان الكرب واجلاهل ّية ،حتّى إذا انقادت له اجلاحمة منكم ،واستحكمت
اجليل ،استفحل سلطانه عليكم،
الرس
ّ
اخلفي إىل األمر ّ
ال ّطامع ّية منه فيكم ،فنجمت احلال من ّ ّ
ودلف بجنوده نحوكم ،فأقحموكم وجلات ّ
الذ ّل ،وأح ّلوكم ورطات القتل ،وأوطؤوكم
(  )1هي خطبة طويلة مملوءة باملعاين ،انظر :هنج البالغة :اخلطبة رقم()192
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إثخان اجلراحة ،طعنا يف عيونكم ،وحزّ ا يف حلوقكم ،ود ّقا ملناخركم ،وقصدا ملقاتلكم،
وسوقا بخزائم القهر إىل النّار املعدّ ة لكم ،فأصبح أعظم يف دينكم حرجا ،وأورى يف دنياكم
قدحا ،من ا ّلذين أصبحتم هلم مناصبني ،وعليهم متأ ّلبني ،فاجعلوا عليه حدّ كم ،وله
جدّ كم)
قم رحت ـ سيدي ـ حتذر من التعصب والعصبية ،وما ينتج عنها من أحقاد اجلاهلية
ورصاعاهتا ،فقلت( :فأطفئوا ما كمن يف قلوبكم من نريان العصب ّية ،وأحقاد اجلاهل ّية ،فإنّام
تلك احلم ّية تكون يف املسلم من خطرات ّ
الشيطان ونخواته ،ونزغاته ونفثاته ،واعتمدوا
ّكرب من أعناقكم،
وضع التّذ ّلل عىل رؤوسكم ،وإلقاء التّعزّ ز حتت أقدامكم ،وخلع الت ّ
ّ
فإن له من ّ
عدوكم إبليس وجنودهّ ،
كل أ ّمة جنودا
واختذوا التّواضع مسلحة بينكم ،وبني ّ
كاملتكرب عىل ابن أ ّمه ،من غري ما فضل جعله اهللّ فيه،
وأعوانا ،ورجال وفرسانا ،وال تكونوا
ّ
سوى ما أحلقت العظمة بنفسه ،من عداوة احلسد ،وقدحت احلم ّية يف قلبه من نار الغضب،
ونفخ ّ
الشيطان يف أنفه من ريح الكرب ،ا ّلذي أعقبه اهللّ به النّدامة ،وألزمه آثام القاتلني إىل
يوم القيامة)
ثم رحت توبخهم ،وتوبخ كل من وقع يف رشك الشيطان ،وراح خيدم مرشوعه،
فقلت( :أال وقد أمعنتم يف البغي ،وأفسدتم يف األرض ،مصارحة هللّ باملناصبة ،ومبارزة
للمؤمنني باملحاربة ،فاهللّ اهللّ يف كرب احلم ّية ،وفخر اجلاهل ّية ،فإنّه مالقح ّ
الشنئان ،ومنافخ
ّ
الشيطان ،ا ّلتي خدع هبا األمم املاضية ،والقرون اخلالية ،حتّى أعنقوا يف حنادس جهالته،
ومهاوي ضاللته ،ذلال عن سياقه ،سلسا يف قياده ،أمرا تشاهبت القلوب فيه ،وتتابعت
الصدور به)
القرون عليه ،وكربا تضايقت ّ
ثم رحت تصف مكامن الداء التي استخدمها الشيطان ،وهم الكرباء والطغاة
والسادة سواء كانوا من أهل السياسة أو من أهل العلم ،فقلت( :أال فاحلذر احلذر من طاعة
173

تكربوا عن حسبهم ،وتر ّفعوا فوق نسبهم ،وألقوا اهلجينة عىل
ساداتكم وكربائكم ،ا ّلذين ّ
فإهنم قواعد أساس
رهبم ،وجاحدوا اهللّ عىل ما صنع هبم ،مكابرة لقضائه ،ومغالبة آلالئهّ ،
ّ
العصب ّية ،ودعائم أركان الفتنة ،وسيوف اعتزاء اجلاهل ّية ..فاتّقوا اهللّ وال تكونوا لنعمه
حسادا ،وال تطيعوا األدعياء ا ّلذين رشبتم بصفوكم
عليكم أضدادا ،وال لفضله عندكم ّ
بصحتكم مرضهم ،وأدخلتم يف ح ّقكم باطلهم ،وهم أساس الفسوق،
كدرهم ،وخلطتم
ّ
وأحالس العقوقّ ..اختذهم إبليس مطايا ضالل ،وجندا هبم يصول عىل النّاس ،وترامجة
ينطق عىل ألسنتهم ،اسرتاقا لعقولكم ،ودخوال يف عيونكم ،ونفثا يف أسامعكم ،فجعلكم
مرمى نبله ،وموطئ قدمه ،ومأخذ يده)
ثم رحت تذكرهم ،وتذكر األجيال من بعدهم بعواقب من خضع ملرشوع الشيطان،
ونيس وابتعد عن مرشوع الرمحن ،فقلت( :فاعتربوا بام أصاب األمم املستكربين من قبلكم
من بأس اهللّ وصوالته ،ووقائعه ومثالته ،واتّعظوا بمثاوي خدودهم ،ومصارع جنوهبم،
واستعيذوا باهللّ من لواقح الكرب ،كام تستعيذونه من طوارق الدّ هر .فلو ّ
رخص اهللّ يف الكرب
ألحد من عبادهّ ،
كره إليهم التّكابر،
لرخص فيه
ّ
خلاصة أنبيائه وأوليائه ،ولكنّه سبحانه ّ
الرتاب وجوههم ،وخفضوا
وريض هلم التّواضع ،فألصقوا باألرض خدودهم ،وع ّفروا يف ّ
أجنحتهم للمؤمنني ،وكانوا قوما مستضعفني ،قد اختربهم اهللّ باملخمصة ،وابتالهم
باملجهدة ،وامتحنهم باملخاوف ،وخمضهم باملكاره)
إىل آخر خطبتك الطويلة ـ سيدي ـ والتي ال نستطيع أن نفرسها بأكثر من قراءهتا،
وإعادة قراءهتا كل حني لنعيش معانيها العظيمة ..ولتغرس فينا من قيم التواضع والعبودية
ما هيزم مرشوع الشيطان من جذوره.
لن أحدثك سيدي عىل ما وصلنا من إنبائك عن أخبار املستقبل ،والتي صدقتها
األيام ،ألن من قومي من ال حيب احلديث يف هذه األمور.
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لكني فقط أريد أن أذكر لك حديثا من أحاديثك العجيبة التي رأيناها يف زماننا رأي
العني ..ورآها الكثري ..ولكن العيون العمي تغض أبصارها عن حديثك ..ولو كان حديثا
خلصمك ألشاعوك ،وجلعلوا منه نبوءة من النبوءات ،ومكرمة من املكرمات.
فقد حدثتنا قبل تلك القرون الطويلة عن أولئك املجرمني الذين اكتوينا بنارهم..
فوصفتهم خري وصف وأصدقه ،فقلت( :إذا رأيتم الرايات السود فالزموا األرض فال
حتركوا أ يديكم وال أرجلكم ،ثم يظهر قوم ضعفاء ال يؤبه هلم ،قلوهبم كزبر احلديد ،هم
أصحاب الدولة ،ال يفون بعهد وال ميثاق ،يدعون إىل احلق وليسوا من أهله ،أسامؤهم
الكنى ونسبتهم القرى ،وشعورهم مرخاة كشعور النساء ،حتى خيتلفوا فيام بينهم ،ثم يؤيت
()1

اهلل احلق من يشاء)

إن هذا احلديث معجزة من معجزاتك سيدي ،ملن يريد أن يعرف قدرك ..فكل كلمة
فيه تدل عىل [داعش] ،أو ما يسموهنا [تنظيم الدولة اإلسالمية] ،فأول لفظة يف نبوءتك
الصادقة قولك( :ال يؤبه هبم) :وهذا متحقق يف الواقع ،اذ أنه مل يأبه هبم أحد إىل أن اجتاحوا
نصف العراق ،وهزموا املسلحني يف سوريا ..وقولك (قلوهبم كزبر احلديد) ،تصف قسوة
قلوهبم ،وهي حمل اتفاق ،بل رآها العامل أمجع ..وقولك (هم أصحاب الدولة) هو الشفرة،
والرس ،واملعجزة ،فهذا متحقق بشكل ال يمكن ألحد أن خيرتعه قبل  1200سنة ..وقولك
(ال يفون بعهد وال ميثاق) متواتر عنهم ،وقصص نكثهم بالعهود وقتلهم الوسطاء
والضيوف متواترة ..وقولك (يدعون إىل احلق وليسوا من أهله) متحقق أيض ًا ،ولذلك
يغرون كثري ًا من الناس ،فيظنوهنم أهل حق ،والعلم هبم هش ،ألن الناس يتبعون
أشباههم ..وقولك (أسامؤهم الكنى ونسبتهم القرى) ،منطبق متاما معهم ،حيث نجدهم
(  )1رواه نعيم بن محاد ،وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي أن إسناده حسن  -بالقرائن  -السيام مع تصديق الواقع
له.
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يسمون :أبو فالن البغدادي ،أو فالن الشيشاين ،أبو فالن الليبي ،وهذا متحقق فيهم كلهم،
وليس جمرد نسبة نادرة ..وقولك (وشعورهم مرخاة كشعور النساء) يصفهم بدقة..
فهذه ثامن صفات جمتمعة فيهم ال جتتمع يف غريهم( ..)1وهي جمرد نبوءة واحدة من
نبوءاتك ..وما أكثرها ..وما أكثر عربها ..وما أقل املعتربين هبا.
التحليل والتصنيف:
أما علم التحليل والتصنيف ..فهو عجيبة من عجائبك ..فأنت تصف احلقائق،
وتقسمها تقسيام بديعا حميطا ،وكأنك تراها جمسمة بني عينيك..
وقد وصلنا من حتليالتك وتصنيفاتك ما يؤسس ملعارف وعلوم كثرية ..ولو أن
األمة اهتدت هبدهيا واكتفت هبا ،حلافظت عىل أصالة دينها ،وما وقعت يف الكثري من الدجل
الذي وقت فيه.
من ذلك قولك يف وصف القلب ،وما يتعلق به من صفات متضادة( :لقد ع ّلق بنياط
هذا اإلنسان بضعة هي أعجب ما فيه وذلك القلب ،وذلك ّ
أن له موا ّد من احلكمة،
الرجاء أذ ّله ال ّطمع ،وإن هاج به ال ّطمع أهلكه احلرص،
وأضدادا من خالفها؛ فإن سنح له ّ
الرضا
وإن ملكه اليأس قتله األسف ،وإن عرض له الغضب اشتدّ به الغيظ ،وإن أسعده ّ
الغرة ،وإن أفاد ماال
نيس التّح ّفظ ،وإن غاله اخلوف شغله احلذر ،وإن اتّسع له األمر استلبته ّ
عضته الفاقة شغله البالء ،وإن جهده
أطغاه الغنى ،وإن أصابته مصيبة فضحه اجلزع ،وإن ّ
مرضّ ،
الشبع ك ّظته البطنةّ ،
الضعف ،وإن أفرط به ّ
وكل إفراط
اجلوع قعد به ّ
فكل تقصري به ّ
له مفسد)

()2

ومن ذلك تصنيفك لقوام الدنيا والدين ،والذي عربت عنه بقولك( :قوام الدّ ين
(  )1انظر :حديث عيل بن أيب طالب يف داعش ،حلسن بن فرحان املالكي.
(  )2هنج البالغة :احلكمة()108
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والدّ نيا بأربعة :عامل مستعمل علمه ،وجاهل ال يستنكف أن يتع ّلم ،وجواد ال يبخل
بمعروفه ،وفقري ال يبيع آخرته بدنياه ،فإذا ض ّيع العامل علمه استنكف اجلاهل أن يتع ّلم ،وإذا
الغني بمعروفه باع الفقري آخرته بدنياه)
بخل
ّ

()1

ومن ذلك هذا التصنيف العجيب لإليامن وأركانه ،والذي أجبت به عبادة بن قيس
الصرب ،واليقني ،والعدل،
الذي سألك عنه ،فقلت عىل البدهية( :اإليامن عىل أربعة أركانّ :
واجلهاد)

( )2

والصرب من ذلك عىل أربعة أركان :عىل
ثم رحت تبني أركان الصرب ،فقلتّ ( :
الشوق ،والشفقة ،والزهد ،والرتقب ،فمن اشتاق إىل اجلنّة سال عن الشهوات ،ومن أشفق
من النّار رجع عن احلرمات ،ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات ،ومن تر ّقب املوت
سارع يف اخلريات)
ثم رحت تبني أركان اليقني ،فقلت( :اليقني من ذلك عىل أربعة أركان :عىل تبرصة
تبني العربة عرف السنّة ،ومن
بتبني العربة ،ومن ّ
الفطنة ،وموعظة العربة ،وتأويل احلكمة ّ
عرف السنّة فكأنّام كان يف األولني ،فاهتدى إىل التي هي أقوم)
ثم رحت تبني أركان العدل ،فقلت( :العدل من ذلك عىل أربعة أركان :عىل غامض
فرس مجل العلم ،ومن علم
الفهم ،وغمرة العلم ،وزهرة احلكم ،وروضة احلكم ،فمن فهم ّ
رشع غرائب احلكم ،ومن رشع غرائب احلكم د ّلته عىل معادن احللم فلم ّ
يضل .من حلم مل
يفرط يف أمره ،وعاش يف النّاس محيدا)
ّ
ثم رحت تبني أركان اجلهاد ،فقلت( :اجلهاد من ذلك عىل أربعة أركان :عىل األمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،والصدق يف املواطن ،وشنآن الفاسقني ،فمن أمر باملعروف
(  )1هنج البالغة :احلكمة(.)372
(  )2دستور معامل احلكم ومأث ور مكارم الشيم ،للقايض القضاعي ص . 119 -114
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شدّ ظهر املؤمنني ،ومن هنى عن املنكر أرغم أنف املنافقني ،ومن صدق يف املواطن قىض ما
جل وعزّ  ،ومن غضب هلل ّ
عليه ،ومن شنئ الفاسقني فقد غضب هلل ّ
جل ثناؤه ،له)
ثم خاطبت ابن قيس قائال( :ذلك اإليامن يا ابن قيس ودعائمه وأركانه .أفهمت؟)،
فلم يملك ـ وهو منبهر من حكمتك وعلمك وبدهيتك وحضور حجتك ـ إال أن يقول:
(نعم ،يا أمري املؤمنني ،أرشدك اهللّ فقد أرشدت)
ومن تلك التصنيفات ما ذكرته يف بعض مواعظك يف احلث عىل اغتنام الفرصة،
وترك التسويف ،حيث قلت( :إنام الدهر ثالثة أيام -أنت فيام بينهن :-مىض أمس بام فيه
فال يرجع أبدا ،فإن كنت عملت فيه خريا مل حتزن لذهابه ،وفرحت بام أسلفته فيه ،وإن كنت
فرطت فيه ،فحرستك شديدة لذهابه وتفريطك فيه ..وأنت يف يومك الذي أصبحت
قد ّ
غرة! وال تدري ولع ّلك ال تبلغه؟ وإن بلغته ّ
لعل ح ّظك فيه يف التفريط مثل
فيه من غد يف ّ
مفرط ،ويوم تنتظره
ح ّظك يف األمس املايض عنك! فيوم من الثالثة قد مىض وأنت فيه ّ
ولست أنت منه عىل يقني من ترك التفريط ،وإنام لك من الثالثة هو يومك الذي أصبحت
فيه)

()1

ومن تصنيفاتك البديعة املرتبطة بعلم النفس ذكرك للخصال التي يكشفها اللسان
من حقيقة اإلنسان ،فقد قلت فيها( :أهيا الناس ،إن يف اإلنسان عرش خصال يظهرها لسانه:
شاهد خيرب عن الضمري ،وحاكم يفصل بني اخلطاب ،وناطق ير ّد به اجلواب ،وشافع تدرك
به احلاجة ،وواصف تعرف به األشياء ،وأمري يأمر باحلسن ،وواعظ ينهى عن القبيح ،ومعزّ
تسكّن به األحزان ،وحامد جتىل به الضغائن ،ومونق يلهي األسامع)
الصديق صديقا حتّى
ومنها هذا التنصيف املرتبط بالعالقات االجتامعية( :ال يكون ّ

(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  3ص  256 -255اخلطبة رقم()66
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حيفظ أخاه يف ثالث :يف نكبته ،وغيبته ،ووفاته)

()1

ومنها تصنيفاتك البديعة ملكارم األخالق ،وهي تؤسس لعلم األخالق تأسيسا متينا
قويا ..وقد أوصيت هبا ابنك رحيانة رسول اهلل  وسيد شباب أهل اجلنة اإلمام احلسن(،)2
فقلت له :احذر من األمور ثالثا ،وخف من ثالث ،وارج ثالثا ،ووافق ثالثا ،واستحي من
وشح عىل ثالث ،وخت ّلص إىل ثالث ،واهرب إىل ثالث ،واهرب
ثالث ،وافزع إىل ثالث،
ّ
من ثالث ،وجانب ثالثا ،جيمع اهلل لك بذلك حسن السرية يف الدنيا واآلخرة)
ثم رحت تفصل له يف كل واحدة منها ،وتبني له أرسار وصيتك املرتبطة هبا ..ومن
ذلك قولك يف اخلالل التي حذرت منها( :فأما الذي أمرتك أن حتذرها :فاحذر الكرب،
والغضب ،والطمع ..فأما الكرب :فإنه خصلة من خصال األرشار ،والكربياء رداء اهلل عزّ
ّ
وجل ،ومن أسكن اهلل قلبه مثقال حبة من كرب أورده النار ..والغضب يس ّفه احلليم ،ويطيش
العامل ،ويفقد معه العقل ،ويظهر معه اجلهل ..والطمع فخ من فخاخ إبليس ،ورشك من
عظيم احتباله ،يصيد به العلامء والعقالء ،وأهل املعرفة وذوي البصائر)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه اخلوف منها( :خف اهللّ ،وخف من ال
عدوك عىل دينك ،يؤمنك اهلل مجيع ما خفته)
خياف اهلل ،وخف لسانك فإنه ّ
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه الرجاء فيها( :ارج عفو اهلل عن ذنوبك،
وارج حماسن عملك ،وارج شفاعة نبيك )
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه املوافقة فيها( :وافق كتاب اهللّ ،ووافق
سنة نبيك  ،ووافق ما يوافق احلق والكتاب)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه االستحياء منها( :استح من مطالعة اهلل
(  )1هنج البالغة :احلكمة()134
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إ ّياك وأنت مقيم عىل ما يكره ،واستح من احلفظة الكرام الكاتبني ،واستح من صالح
املؤمنني)
ملامت
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه الفزع منها( :افزع إىل اهلل يف ّ
أمورك ،وافزع إىل التوبة يف مساوي عملك ،وافزع إىل أهل العلم وأهل األدب)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه الشح عليها( :شح عىل عمرك أن تفنيه
وشح عىل كالمك ّإال ما كان لك
مما هو عليك ال لك،
وشح عىل دينك وال تبذله للغضبّ ،
ّ
وال عليك)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه التخلص منها( :خت ّلص إىل معرفتك
نفسك وإظهار عيوهبا ومقتك إياها ،وخت ّلص إىل تقوى اهللّ ،ثم خت ّلص إىل إمخال نفسك
وإخفاء ذكرك)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه اهلرب منها( :اهرب من الكذب،
واهرب من الظامل وإن كان ولدك أو والدك ،واهرب من مواطن االمتحان التي حيتاج فيها
إىل صربك)
ومن ذلك قولك يف اخلالل التي طلبت منه جمانبتها( :جانب هواك وأهل األهواء،
خمتصني)
متقربني أو مشيخة ّ
وجانب الرش وأهل الرش ،وجانب احلمقى وإن كانوا ّ
ومن ذلك ما ورد يف وصيتك له بعد أن رضبك ابن ملجم ،والتي قلت له فيها( :يا
بني ،احفظ عني أربعا وأربعا ،ال يرضك ما عملت هبن يشء)

( )1

ثم ذكرت له األربع األوىل ،فقلت( :إن أغنى الغنى العقل ،وأكثر الفقر احلمق،
وأوحش الوحشة العجب ،وأكرم احلسب حسن اخللق)
ثم ذكرت له األربع الثانية ،فقلت( :يا بني ،وإ ّياك ومصادقة األمحق! فإنه يريد أن
(  )1دستور معامل احلكم :ص .90 -89
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ّ
يقرب عليك البعيد ،ويب ّعد عليك
ينفعك فيرضك ..وإ ّياك ومصادقة
الكذاب! فإنه ّ
القريب ..وإ ّياك ومصادقة البخيل! فإنه يقعد بك عند أحوج ما تكون إليه ..وإ ّياك
ومصادقة الفاجر! فإنه يبيعك يف نفاقه)
ومنها قولك يف األعامل وموجباهتا والكرم اإلهلي املرتبط هبا( :من أعطي أربعا مل
حيرم أربعا :من أعطي الدّ عاء مل حيرم اإلجابة ،ومن أعطي التّوبة مل حيرم القبول ،ومن أعطي
االستغفار مل حيرم املغفرة ،ومن أعطي ّ
الشكر مل حيرم الزّ يادة)

()1

التحقيق واملقاصدية:
أما علم التحقيق واملقاصدية وما يتفرع منه من علوم ،فكل خطبك ورسائلك تصب
فيه ..ذلك أنك ال تتحدث يف الرسوم ،وإنام تتحدث يف احلقائق ..احلقائق التي تعيشها
وتراها ،وتتلقاها من تعليم رسول اهلل  ،ومن تدبر القرآن الكريم.
ولو أن األمة أخذت بعلومك يف هذا ،لعرفت كيف تتعامل مع الدين ،وملا ضيعت
قيمه ومقاصده انشغاال بطقوسه ورسومه.
ومن كلامتك يف هذا ـ سيدي ـ هذه الكلامت ،بل هذه اجلواهر املقاصدية العالية،
والصالة تنزهيا عن الكرب،
والتي تشمل الدين كله( :فرض اهللّ اإليامن تطهريا من ّ
الرشكّ ،
واحلج تقربة للدّ ين ،واجلهاد عزّ ا
والصيام ابتالء إلخالص اخللق،
ّ
للرزقّ ،
والزّ كاة تسبيبا ّ
للسفهاء ،وصلة
لإلسالم ،واألمر باملعروف مصلحة للعوا ّم ،والنّهي عن املنكر ردعا ّ
الرحم منامة للعدد ،والقصاص حقنا للدّ ماء ،وإقامة احلدود إعظاما للمحارم ،وترك رشب
ّ
الرسقة إجيابا للع ّفة ،وترك الزّ نا حتصينا للنّسب ،وترك ال ّلواط
اخلمر حتصينا للعقل ،وجمانبة ّ
تكثريا للنّسلّ ،
للصدق،
والشهادات استظهارا عىل املجاحدات ،وترك الكذب ترشيفا ّ

(  )1هنج البالغة :احلكمة()135
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والسالم أمانا من املخاوف ،واألمانة نظاما لأل ّمة ،وال ّطاعة تعظيام لإلمامة)
ّ

()1

ومن ذلك قولك يف تعريف اإلسالم( :ألنسب ّن اإلسالم نسبة مل ينسبها أحد قبيل،
اإلسالم :هو التّسليم ،والتّسليم هو اليقني ،واليقني هو التّصديق ،والتّصديق هو اإلقرار،
واإلقرار هو األداء ،واألداء هو العمل)

( )2

و من ذلك ـ سيدي ـ قولك يف أصناف املروءة ،ومظاهرها ،وشموهلا للكثري من
الرشائع والشعائر ،وعدم اقتصارها عىل ما كانت العرب تفهم منها( :مروءة املرء املسلم
مروءتان :مروءة يف حرض ،ومروءة يف سفر ..وأما مروءة احلرض :فقراءة القرآن ،وجمالسة
العلامء ،والنظر يف الفقه ،واملحافظة عىل الصلوات يف اجلامعات ..وأما مروءة السفر :فبذل
الزاد ،وقلة اخلالف عىل من صحبك ،وكثرة ذكر اهللّ عزّ ّ
وجل يف كل مصعد ومهبط ،ونزول
وقيام وقعود)
ومن ذلك قولك للذين انشغلوا بالرسوم عن احلقائق ،فتومهوا االستغفار ألفاظا
تردد ال سلوكا يشمل احلياة مجيعا ،فقد سمعت رجال يقول( :أستغفر اهللّ) ،فقلت له:
(ثكلتك أ ّمك! أ تدري ما االستغفار؟ االستغفار :درجة الع ّل ّيني ،وهو اسم واقع عىل ستّة
معانّ :أوهلا :النّدم عىل ما مىض ..وال ّثاين :العزم عىل ترك العود إليه أبدا..و ال ّثالث :أن
الرابع :أن تعمد
تؤ ّدي إىل املخلوقني حقوقهم ،حتّى تلقى اهللّ أملس ليس عليك تبعة ..و ّ
إىل ّ
كل فريضة عليك ض ّيعتها فتؤ ّدي ح ّقها ..واخلامس :أن تعمد إىل ال ّلحم ا ّلذي نبت عىل
السادس:
السحت فتذيبه باألحزان ،حتّى تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهام حلم جديد ..و ّ
ّ
أن تذيق اجلسم أمل ال ّطاعة كام أذقته حالوة املعصية ..فعند ذلك تقول :أستغفر اهللّ)

(  )1هنج البالغة :احلكمة()252
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()3

ومن ذلك سيدي ما ورد يف وصيتك البنك حممد بن احلنفية ،والذي رشحت له فيها
من خالل القرآن الكريم رشائع الدين ومقاصدها(.)1
ومما جاء فيها قولك له( :يا بني ،ال تقل ما ال تعلم ،بل ال تقل كل ما تعلم؛ فإن اهللّ
حيتج هبا عليك يوم القيامة ويسألك
تبارك وتعاىل قد فرض عىل جوارحك كلها فرائض ّ
ّ
عنها ،وذكّرها ووعظها ّ
ف
وجلَ ﴿ :والَ َت ْق ُ
وحذرها وأ ّدهبا ومل يرتكها سدى ،فقال اهللّ عزّ
ِ ِ
رص َوا ْل ُفؤَ ا َد ُك هل ُأولـئِ َك ك َ
َان َعنْ ُه َم ْسؤُ وال﴾
َما َل ْي َس َل َك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
ِ ِ
ون ِب َأ ْفو ِ
اه ُكم َّما َل ْي َس َل ُكم ِب ِه
[اإلرساء ،]36:وقال عزّ وجل :إ﴿ ِإ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه ِب َأ ْلسنَت ُك ْم َو َت ُقو ُل َ َ

ِع ْل ٌم َو َحت َْس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو ِعندَ اهللَِّ عَظِيم﴾ [النور ..]15:ثم استعبدها بطاعته فقال عزّ ّ
وجل:
ِ
اس ُجدُ وا َوا ْع ُبدُ وا َر َّب ُك ْم َوا ْف َع ُلوا ْ
اخلَ ْ َري َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلِ ُحون ﴾
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ْار َك ُعوا َو ْ
[احلج ،]77:فهذه فريضة جامعة واجبة عىل اجلوارح)
ثم رحت سيدي تفصل يف عبودية كل جارحة من اجلوارح ،بعد أن بينت من معاين
قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّن املَْس ِ
اجدَ هللَِّ َف َ
ال تَدْ ُعوا َم َع اهللَِّ َأ َحدً ا﴾ [اجلن( ]18:يعني باملساجد الوجه
َ
واليدين والركبتني واإلهبامني)
ونص عليها ،ففرض
خص كل جارحة من جوارحك بفرض ّ
فذكرت أن اهلل تعاىل ( ّ
عىل السمع أن ال تصغي به عىل املعايص ،فقال عزّ وجل﴿ :و َقدْ نَزَّ َل َع َل ْي ُك ْم ِيف ا ْلكِ ِ
تاب َأ ْن
وضوا ِيف ح ِد ٍ
إِذا س ِمع ُتم ِ
يث غ ْ ِ
َري ِه
آيات اهللَِّ ُي ْك َف ُر ِهبا و ُي ْست َْهزَ ُأ ِهبا َفال َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َحتَّى َ ُ
خي ُ
َ
َ ْ ْ
إِ َّن ُك ْم إِذ ًا ِم ْث ُل ُه ْم﴾ [النساء ،)]140 :وغريها من اآليات الكريمة التي ذكرهتا يف خطبتك.
حرم اهلل عزّ وجل عليه،
وذكرت أن اهلل تعاىل فرض عىل البرص أن ال ينظر إىل ما ّ
فقال عزّ من قائلُ ﴿ :ق ْل لِ ْلمؤْ ِمنِنيَ ي ُغ هضوا ِمن َأب ِ ِ
وج ُه ْم﴾[ النور)]30 :
وحي َف ُظوا ُف ُر َ
ْ ْ
َ
صاره ْم َ ْ
ُ
وذكرت أن اهلل تعاىل (فرض عىل اللسان اإلقرار والتعبري عن القلب بام عقد عليه،
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  7ص .400 -204
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ّ
وجلُ ﴿ :قو ُلوا آ َمنَّا بِاهللَِّ وما ُأن ِْز َل إِ َل ْينا﴾[ البقرة ،]136 :وقال عزّ وجل﴿ :و ُقو ُلوا
فقال عزّ
لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا﴾[ النحل]106 :
وذكرت أن اهلل تعاىل (فرض عىل القلب وهو أمري اجلوارح ،الذي به تعقل وتفهم،
اإل ِ
وتصدر عن أمره ورأيه ،فقال عزّ وجل﴿ :إِ َّال َم ْن ُأك ِْر َه و َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن بِ ْ ِ
يامن﴾ ،وقال تعاىل
حني أخرب عن قوم أعطوا اإليامن بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم﴿ :ا َّل ِذين قا ُلوا آمنَّا بِ َأ ْف ِ
واه ِه ْم
َ
َ
ِ
ِ
َ ِ
ّ
وب﴾ ،وقال عزّ وجل:
وهب ْم﴾ ،وقال عزّ
وجلَ ﴿ :أال بِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئ هن ا ْل ُق ُل ُ
ومل ْ ُتؤْ م ْن ُق ُل ُ ُ
خت ُفوه ُحي ِ
ِ
اس ْب ُك ْم ِب ِه اهللَُّ َف َيغ ِْف ُر َملِ ْن َيشا ُء و ُي َع ِّذ ُب َم ْن َيشا ُء﴾
﴿وإِ ْن ُت ْبدُ وا ما ِيف َأ ْن ُفس ُك ْم َأ ْو ُ ْ ُ
وهكذا رحت إىل كل اجلوارح تذكر الفرائض املرتبطة هبا ،مستدال عىل ذلك بالقرآن
الكريم ،واملعاين العظيمة التي حواها.
ثم ختمت وصيتك له بدعوته للقرآن الكريم ،فهو الكتاب الذي حوى كل يشء،
فقلت له ( :فهذا ما فرض اهللّ تبارك وتعاىل عىل جوارحك ،فاتق اهللّ يا بني واستعملها
بطاعته ورضوانه ،وإ ّياك أن يراك اهللّ تعاىل عند معصيته! أو يفقدك عند طاعته ،فتكون من
اخلارسين ،وعليك بقراءة القرآن ،والعمل بام فيه ،ولزوم فرائضه ورشائعه ،وحالله
والتهجد به ،وتالوته يف ليلك وهنارك ،فإنه عهد من اهللّ تبارك وتعاىل
وحرامه ،وأمره وهنيه،
ّ
إىل خلقه ،فهو واجب عىل كل مسلم أن ينظر كل يوم يف عهده ولو مخسني آية .واعلم ّ
أن
درجات اجلنّة عىل عدد آيات القرآن ،فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن :اقرأ وارق،
درجة منه)
فال يكون يف اجلنّة بعد النبيني والصدّ يقني أرفع ّ
وهكذا ـ سيدي ـ رحت ببصريتك النافذة تفرس سبب ما كان عليه األنبياء عليهم
السالم من فاقة وحاجة مقارنة بالطواغيت واملجرمني ،فقلت يف خطبتك التي حذرت فيها
من املرشوع الشيطاين لإلنسان( :و لقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهام
العيص ،فرشطا له إن أسلم بقاء
الصوف ،وبأيدهيام
السالم عىل فرعون ،وعليهام مدارع ّ
ّ
ّ
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ملكه ،ودوام عزّ ه ،فقال :أ ال تعجبون من هذين ،يرشطان يل دوام العزّ وبقاء امللك ،ومها
هال ألقي عليهام أساورة من ذهب؟ إعظاما ّ
والذ ّل ،ف ّ
بام ترون من حال الفقر ّ
للذهب ومجعه،
للصوف ولبسه ،ولو أراد اهللّ سبحانه ألنبيائه حيث بعثهم أن يفتح هلم كنوز
واحتقارا ّ
ّ
السامء ،ووحوش
الذهبان ،ومعادن العقيان ،ومغارس اجلنان ،وأن حيرش معهم طيور ّ
األرضني لفعل ،ولو فعل لسقط البالء ،وبطل اجلزاء ،واضمح ّلت األنباء ،وملا وجب
استحق املؤمنون ثواب املحسنني ،وال لزمت األسامء معانيها،
ّ
للقابلني أجور املبتلني ،وال
قوة يف عزائمهم ،وضعفة فيام ترى األعني من حاالهتم،
ولك ّن اهللّ سبحانه جعل رسله أويل ّ
مع قناعة متأل القلوب والعيون غنى ،وخصاصة متأل األبصار واألسامع أذى)
قوة
ثم فرست رس كون األنبياء من ضعفة الناس ،فقلت( :و لو كانت األنبياء أهل ّ
الرحال ،لكان ذلك
الرجال ،وتشدّ إليه عقد ّ
ال ترام ،وعزّ ة ال تضام ،وملك متدّ نحوه أعناق ّ
أهون عىل اخللق يف االعتبار ،وأبعد هلم يف االستكبار ،وآلمنوا عن رهبة قاهرة هلم ،أو رغبة
مائلة هبم ،فكانت النّ ّيات مشرتكة ،واحلسنات مقتسمة ،ولك ّن اهللّ سبحانه أراد أن يكون
اال ّتباع لرسله ،والتّصديق بكتبه ،واخلشوع لوجهه ،واالستكانة ألمره ،واالستسالم
خاصة ،ال تشوهبا من غريها شائبة ،وك ّلام كانت البلوى واالختبار أعظم،
لطاعته ،أمورا له ّ
كانت املثوبة واجلزاء أجزل)
ومثل ذلك رحت تفرس أرسار اختيار اهلل تعاىل لألماكن التي جيب فيها احلج ،فقلت
معربا بلسانك البليغ( :أ ال ترون ّ
األولني من لدن آدم (صلوات اهلل
أن اهللّ سبحانه اخترب ّ
ترض وال تنفع ،وال تبرص وال تسمع ،فجعلها
عليه) إىل اآلخرين من هذا العامل ،بأحجار ال ّ
ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجراّ ،
وأقل نتائق
بيته احلرام ،ا ّلذي جعله للنّاس قياماّ .
الدّ نيا مدرا ،وأضيق بطون األودية قطرا ،بني جبال خشنة ،ورمال دمثة ،وعيون وشلة،
السالم وولده ،أن
وقرى منقطعة ،ال يزكو هبا ّ
ثم أمر آدم عليه ّ
خف ،وال حافر وال ظلفّ .
185

يثنوا أعطافهم نحوه ،فصار مثابة ملنتجع أسفارهم ،وغاية مللقى رحاهلم ،هتوي إليه ثامر
األفئدة ،من مفاوز قفار سحيقة ،ومهاوي فجاج عميقة ،وجزائر بحار منقطعة ،حتّى هيزّ وا
الرسابيل
مناكبهم ذلال ،هي ّللون هللّ حوله ،ويرملون عىل أقدامهم شعثا غربا له .قد نبذوا ّ
وشوهوا بإعفاء ّ
الشعور حماسن خلقهم ،ابتالء عظيام ،وامتحانا شديدا،
وراء ظهورهمّ ،
واختبارا مبينا ،ومتحيصا بليغا ،جعله اهللّ سببا لرمحته ،ووصلة إىل جنّته)
ثم بينت أنه (لو أراد سبحانه أن يضع بيته احلرام ،ومشاعره العظام ،بني جنّات
ملتف البنى ،متّصل القرى ،بني ّبرة
ّ
جم األشجار ،داين ال ّثامر،
وأهنار ،وسهل وقرارّ ،
سمراء ،وروضة خرضاء ،وأرياف حمدقة ،وعراص مغدقة ،ورياض نارضة ،وطرق عامرة،
لكان قد صغر قدر اجلزاء ،عىل حسب ضعف البالء .ولو كان األساس املحمول عليها،
زمردة خرضاء ،وياقوته محراء ،ونور وضياء ،خل ّفف ذلك
واألحجار املرفوع هبا ،بني ّ
مصارعة ّ
الريب من
الش ّك يف ّ
الصدور ،ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب ،ولنفى معتلج ّ
النّاس .ولك ّن اهللّ خيترب عباده بأنواع ّ
الشدائد ،ويتع ّبدهم بأنواع املجاهد ،ويبتليهم برضوب
ّكرب من قلوهبم ،وإسكانا للتّذ ّلل يف نفوسهم ،وليجعل ذلك أبوابا فتحا
املكاره ،إخراجا للت ّ
إىل فضله ،وأسبابا ذلال لعفوه)
وهكذا رحت تفرس أرسار العبودية املودعة يف كل الشعائر ،فقلت( :عن ذلك ما
الصيام يف األ ّيام املفروضات،
بالصلوات والزّ كوات ،وجماهدة ّ
حرس اهللّ عباده املؤمنني ّ
تسكينا ألطرافهم ،وختشيعا ألبصارهم ،وتذليال لنفوسهم ،وختفيضا لقلوهبم ،وإذهابا
بالرتاب تواضعا ،والتصاق كرائم
للخيالء عنهم ،وملا يف ذلك من تعفري عتاق الوجوه ّ
الصيام تذ ّلال ،مع ما يف الزّ كاة من
اجلوارح باألرض تصاغرا ،وحلوق البطون باملتون من ّ
رصف ثمرات األرض وغري ذلك إىل أهل املسكنة والفقر .انظروا إىل ما يف هذه األفعال من
قمع نواجم الفخر ،وقدع طوالع الكرب)
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ثم ختمت حديثك عن هذه احلقائق العظيمة بالدروس العملية املرتبطة هبا ،فقلت:
فإهنا مصيدة إبليس
(فاهللّ اهللّ! يف عاجل البغي ،وآجله وخامة ال ّظلم ،وسوء عاقبة الكربّ ،
السموم القاتلة ،فام تكدي
الرجال مساورة ّ
العظمى ،ومكيدته الكربى ،ا ّلتي تساور قلوب ّ
أبدا ،وال تشوي أحدا ،ال عاملا لعلمه ،وال ّ
مقال يف طمره)
وهكذا حذرت يف وصاياك لكميل من االغرتار بظواهر العبادات دون التحقق
رت بأقوام يص ّلون فيطيلون ،ويصومون فيداومون،
بحقائقها ،فقلت( :يا كميل ،ال تغ ّ
ويتصدّ قون فيحسبون أهنم مو ّفقون ..يا كميل ،أقسم باهلل لسمعت رسول اهللّ  يقول:
(إن الشيطان إذا محل قوما عىل الفواحش مثل :الزنا ورشب اخلمر والربا ،وما أشبه ذلك
من اخلنا واملآثم ،ح ّبب إليهم العبادة الشديدة ،واخلشوع والركوع ،واخلضوع والسجود،
ِ ِ
ِ
ثم محلهم عىل والية األئمة الذين ﴿ َيدْ ُع َ ِ
ْرص َ
ون﴾ [القصص:
ون إ َىل النَّار و َي ْو َم ا ْلقيا َمة ال ُين َ ُ
)]41

187

الواعظ الناصح
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..تلك املواعظ
الكثرية املمتلئة بالرقة ،والتي ال تزال كتب الرقائق ترددها ،وتنسج عىل منواهلا ..فأنت من
أسس هلذا النوع من األدب الرفيع ،وما يرتبط به من علوم.
لقد كانت مواعظك سيدي حروفا نورانية شع هبا قلبك امليلء بالطهر والسمو..
فلذلك برزت طاهرة مجيلة سامية ..كل من تعلق هبا ،ورشب منها طهر هبا وحلق يف
سموات العرفان العالية.
وكيف ال يكون لكلامتك كل ذلك التأثري ..وكل كالم يربز ،وعليه كسوة النور الذي
منه برز ..وهل هناك كسوة نور أرشف من كسوتك التي كساك هبا ربك وحبيبك رسول
اهلل ..
وكلامتك سيدي ليست جمرد كلامت جوفاء ترددها ..بل هي حقائق عظمى ،فكل
كلمة بحر من بحار النور ..ومعراج من معارج الرتقي.
كم متنيت سيدي لو أسمعتك كل كلامتك التي وصلتنا ..فهي كثرية جدا ..وكل
كلمة منها قاموس من الكلامت ..وكل معنى منها حميط من املعاين..
لكني ـ سيدي ـ سأقترص عىل بعض ما وصلنا من وصاياك ومواعظك ألهلك
وأصحابك ،ولعامة الناس ،وألعدائك.
مواعظه ألهله:
الصال َِة
أما مواعظك ألهلك ..فقد كنت فيها مصداقا لقوله تعاىلَ ﴿ :و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
واص َط ِرب َع َليها الَ نَس َأ ُل َك ِرزْ ًقا نَّحن نَرزُ ُق َك وا ْلع ِ
اق َب ُة لِل َّت ْق َوى﴾ [طه]132:
َ َ
َ ْ ْ َْ
ْ ُ ْ
ْ
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وكنت فيها مصداقا لسنة األنبياء عليهم الصالة والسالم الذين أخرب اهلل عن أحدهم ،وهو

َان ي ْأمر َأ ْه َله بِالصال َِة والزَّ ك ِ
َاة َوك َ
َان ِعندَ َر ِّب ِه َم ْر ِض ًّيا﴾
َ
ُ َّ
إسامعيل عليه السالم ،فقالَ ﴿ :وك َ َ ُ ُ
[مريم]55:
وكنت فيها مصداقا لسنة األولياء واحلكامء الذين أخرب اهلل عن أحدهم ،وهو لقامن عليه

ِ
السالم ،فقالَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال ُل ْق َام ُن ال ْبنِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن ََّي الَ ُت ْ ِ
الرش َك َل ُظ ْل ٌم عَظِيم﴾
رش ْك بِاهللَِّ إ َّن ِّ ْ
[لقامن]13:
وقد وردنا من مواعظك ألهلك الكثري مما ال نزال ننعم به..

ومنها وصيتك البنك احلسن( ،)1والتي تقول فيها لهّ ( :إين أوصيك بتقوى اهلل ،أي
وأي سبب أوثق من سبب بينك
بني ،ولزوم أمره ،وعامرة قلبك بذكره ،واالعتصام بحبلهّ ،
ّ
وبني اهللّ إن أنت أخذت به؟)
وقوه
ثم رحت تقول له يف كلامت جامعة( :أحي قلبك باملوعظة ،وأمته بالزّ هادةّ ،
وبرصه فجائع الدّ نياّ ،
وحذره
باليقنيّ ،
وقرره بالفناءّ ،
ونوره باحلكمة ،وذلـّله بذكر املوتّ ،
صولة الدّ هر ،وفحش تق ّلب ال ّليايل واأل ّيام ،واعرض عليه أخبار املاضني ،وذكّره بام أصاب
وعام انتقلوا ،وأين
من كان قبلك من ّ
األولني ،ورس يف ديارهم وآثارهم ،فانظر فيام فعلوا ّ
ح ّلوا ونزلوا ،فإنّك جتدهم قد انتقلوا عن األح ّبة ،وح ّلوا ديار الغربة ،وكأنّك عن قليل قد
رصت كأحدهم)
إن كل كلمة من هذه الكلامت سيدي حتتاج إىل جملدات لرشحها ،وبيان األرسار
املودعة فيها ،وأنا أعجب من األمة تركت هذه احلكم اجلليلة البارزة من تلميذ النبوة األكرب،
وراحت تنهل من كلامت األحبار والرهبان ،ممن مل يستوعبوا اإلسالم ،ومل يدركوا قيمه.
ثم قلت له ـ سيدي ـ وأنت تعظه( :فأصلح مثواك ،وال تبع آخرتك بدنياك ،ودع
(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()31
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القول فيام ال تعرف ،واخلطاب فيام مل تك ّلف ،وأمسك عن طريق إذا خفت ضاللته؛ ّ
فإن
الضالل خري من ركوب األهوال ..وأمر باملعروف تكن من أهله ،وأنكر
ّ
الكف عند حرية ّ
حق جهاده ،وال تأخذك يف
املنكر بيدك ولسانك ،وباين من فعله بجهدك ،وجاهد يف اهللّ ّ
ّصرب
ّ
اهللّ لومة الئم ،وخض الغمرات
للحق حيث كان ،وتف ّقه يف الدّ ينّ ،
وعود نفسك الت ّ
احلق ..وأجلئ نفسك يف أمورك ك ّلها إىل إهلك؛ فإنّك
عىل املكروه ،ونعم اخللق التّصرب يف ّ
تلجئها إىل كهف حريز ،ومانع عزيز ،وأخلص يف املسألة لر ّبك؛ ّ
فإن بيده العطاء واحلرمان،
وتفهم وص ّيتي ،وال تذهب ّن عنك صفحا؛ ّ
فإن خري القول ما نفع ،واعلم
وأكثر االستخارةّ ،
حيق تع ّلمه)
أنّه ال خري يف علم ال ينفع ،وال ينتفع بعلم ال ّ
بنيّ ،
أحب ما أنت
أن ّ
ومن كلامتك املمتلئة باملعاين يف وصيتك إليه قولك( :واعلم يا ّ
آخذ به إ ّيل من وص ّيتي :تقوى اهللّ ،واالقتصار عىل ما فرضه اهللّ عليك ،واألخذ بام مىض
فإهنم مل يدعوا أن نظروا ألنفسهم كام
األولون من آبائكّ ،
عليه ّ
والصاحلون من أهل بيتكّ ،
عام
ثم ر ّدهم آخر ذلك إىل األخذ بام عرفوا ،واإلمساك ّ
أنت ناظر ،وفكّروا كام أنت مفكّرّ ،
بتفهم
مل يك ّلفوا؛ فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كام علموا ،فليكن طلبك ذلك ّ
بتورط ّ
الشبهات ،وعلق اخلصومات ،وابدأ قبل نظرك يف ذلك باالستعانة بإهلك،
وتع ّلم ،ال ّ
والرغبة إليه يف توفيقك ،وترك ّ
كل شائبة أوجلتك يف شبهة ،أو أسلمتك إىل ضاللة؛ فإن
ّ
مها واحدا ،فانظر
مهك يف ذلك ّ
وتم رأيك فاجتمع ،وكان ّ
أيقنت أن قد صفا قلبك فخشعّ ،
حتب من نفسك ،وفراغ نظرك وفكرك ،فاعلم أنّك إنّام
فرست لك ،وإن مل جيتمع لك ما ّ
فيام ّ
وتتورط ال ّظلامء ،وليس طالب الدّ ين من خبط أو خلط ،واإلمساك عن ذلك
ختبط العشواء،
ّ
أمثل)
بني وص ّيتي،
ومما ورد يف وصيتك من املعاين العرفانية الرفيعة قولكّ ( :
فتفهم يا ّ
وأن املفني هو املعيدّ ،
وأن اخلالق هو املميتّ ،
أن مالك املوت هو مالك احلياةّ ،
واعلم ّ
وأن
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املبتيل هو املعايفّ ،
لتستقر ّإال عىل ما جعلها اهللّ عليه من النّعامء واالبتالء،
وأن الدّ نيا مل تكن
ّ
واجلزاء يف املعاد ،أو ما شاء ممّا ال تعلم ..فإن أشكل عليك يشء من ذلك فامحله عىل
ويتحري
ثم ع ّلمت ،وما أكثر ما جتهل من األمر،
ّ
جهالتك؛ فإنّك ّأول ما خلقت به جاهال ّ
ّ
ثم تبرصه بعد ذلك ،فاعتصم با ّلذي خلقك ،ورزقك
فيه رأيك،
ويضل فيه برصكّ ،
وسواك ،وليكن له تع ّبدك ،وإليه رغبتك ،ومنه شفقتك)
ّ
هذا جزء بسيط مما ذكرته البنك احلسن ..وهو وحده كاف ألن يكون مدرسة يف
الرتبية والعرفان والسلوك ..وكل القيم النبيلة.
ومما حفظت لنا الدواوين من وصاياك وصيتك البنيك احلسن واحلسني عند
احتضارك ،وقبل استشهادك ..وهي وصية جامعة لكل ألوان اخلري حمذرة من كل أنواع
الفتن ،ومما ورد فيها قولك( :أوصيكام بتقوى اهللّ ،وأن ال تبغيا الدّ نيا وإن بغتكام ،وال تأسفا
باحلق ،واعمال لألجر ،وكونا لل ّظامل خصام ،وللمظلوم
عىل يشء منها زوي عنكام ،وقوال ّ
عونا)

()1

ثم رحت توصيهام بفروع الرب وتفاصيله ،فقلت( :أوصيكام ومجيع ولدي وأهيل،
فإين سمعت جدّ كام 
ومن بلغه كتايب ،بتقوى اهللّ ونظم أمركم ،وصالح ذات بينكم؛ ّ
والصيام))
الصالة ّ
يقول( :صالح ذات البني أفضل من عا ّمة ّ
ثم رحت تؤكد عليهم ،وبإحلاح شديد االلتزام هبذه الوصايا( :اهللّ ،اهللّ يف األيتام!
فإهنم وص ّية نب ّيكم ،ما
فال تغ ّبوا أفواههم ،وال يضيعوا بحرضتكم ..واهللّ ،اهللّ يف جريانكم! ّ
سيورثهم ..واهللّ ،اهللّ يف القرآن! ال يسبقكم بالعمل به غريكم..
زال يويص هبم حتّى ظننّا أنّه
ّ
فإهنا عمود دينكم ..واهللّ ،اهللّ يف بيت ر ّبكم! ال خت ّلوه ما بقيتم؛ فإنّه
واهللّ ،اهللّ يف ّ
الصالة! ّ
إن ترك مل تناظروا ..واهللّ ،اهللّ يف اجلهاد! بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يف سبيل اهللّ،
(  )1هنج البالغة :الكتاب رقم()47
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وعليكم بالتّواصل والتّباذل ،وإ ّياكم والتّدابر والتّقاطع)
ثم رحت توصيهم بمواصلة مسريتك من بعده ،حتى ال يسيطر الدجالون عىل
الدين ،فينحرفوا به عن مساره ..لقد قلت هلم( :ال ترتكوا األمر باملعروف والنّهي عن
املنكر؛ ّ
ثم تدعون فال يستجاب لكم)
فيوىل عليكم رشاركمّ ،
مواعظه ألصحابه:
هذا بعض ما وصلنا من وصاياك البنيك الطاهرين رحيانتي رسول اهلل  ،وسيدي
شباب أهل اجلنة ..أما وصاياك ومواعظك ألصحابك ومن تبعك يف زمنك أو بعده ،فهي
كثرية جدا ..بل كل كلمة من كلامتك وصية وموعظة هلم.
ومن مجلة تلك الوصايا واملواعظ ما حدث عنه تلميذك النجيب نوف البكا ّيل ،فقال:
رأيت أمري املؤمنني ذات ليلة وقد خرج من فراشه ،فنظر يف النّجوم ،فقال يل :يا نوف ،أراقد
الراغبني يف
أنت أم رامق؟ فقلت :بل رامق ..قال( :يا نوف ،طوبى للزّ اهدين يف الدّ نياّ ،
اآلخرة ،أولئك قوم ّاختذوا األرض بساطا ،وتراهبا فراشا ،وماءها طيبا ،والقرآن شعارا،
ثم قرضوا الدّ نيا قرضا عىل منهاج املسيح ..يا نوفّ ،
السالم
إن داود عليه ّ
والدّ عاء دثاراّ ،
الساعة من ال ّليل ،فقالّ :إهنا لساعة ال يدعو فيها عبد ّإال استجيب لهّ ،إال
قام يف مثل هذه ّ
أن يكون ّ
عشارا ،أو عريفا ،أو رشط ّيا)

()1

وقد وصلنا يف الروايات أنك سمعت رجال من أصحابك يذ ّم الدّ نيا ،فقلت لهّ ( :أهيا
ّ
املتجرم عليها
ثم تذ ّمها؟ أنت
ّ
رت بالدّ نيا ّ
رت بغرورها ،املخدوع بأباطيلها ،أ تغ ّ
الذا ّم للدّ نيا ،املغ ّ
غرتك؟ أ بمصارع آبائك من البىل؟ أم
أم هي
املتجرمة عليك؟ متى استهوتك أم متى ّ
ّ
مرضت بيديك؟ تبتغي هلم ّ
الشفاء،
بمضاجع أ ّمهاتك حتت ال ّثرى؟ كم ع ّللت بك ّفيك ،وكم ّ
وتستوصف هلم األط ّباء غداة ال يغني عنهم دواؤك ،وال جيدي عليهم بكاؤك ،مل ينفع
(  )1هنج البالغة :احلكمة()104
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بقوتك ،وقد م ّثلت لك به الدّ نيا
أحدهم إشفاقك ،ومل تسعف فيه بطلبتك ،ومل تدفع عنه ّ
نفسك ،وبمرصعه مرصعك)
ثم بينت له املوقف الصحيح من الدنيا ،فقلتّ ( :
إن الدّ نيا دار صدق ملن صدقها،
تزود منها ،ودار موعظة ملن اتّعظ هبا ،مسجدا أح ّباء
ودار عافية ملن فهم عنها ،ودار غنى ملن ّ
ّ
الرمحة ،وربحوا
اهللّ،
ومصىل مالئكة اهللّ ،ومهبط وحي اهللّ ،ومتجر أولياء اهللّ ،اكتسبوا فيها ّ
فيها اجلنّة ..فمن ذا يذ ّمها وقد آذنت ببينها ،ونادت بفراقها ،ونعت نفسها وأهلها؟ فم ّثلت
الرسور ،راحت بعافية ،وابتكرت بفجيعة ترغيبا
هلم ببالئها البالءّ ،
وشوقتهم برسورها إىل ّ
وترهيبا ،وختويفا وحتذيرا ،فذ ّمها رجال غداة النّدامة ،ومحدها آخرون يوم القيامة ،ذكّرهتم
الدّ نيا فتذكّروا ،وحدّ ثتهم فصدّ قوا ،ووعظتهم فاتّعظوا)

()1

وقد وصلنا يف الروايات أيضا أنك سمعت رجال يقول﴿ :إِنَّا هللَِّ وإِنَّا إِ َل ْي ِه ِ
راج ُع َ
ون﴾،
إن قولنا :إِنَّا هللَِّ إقرار عىل أنفسنا بامللك ،وقولنا :وإِنَّا إِ َل ْي ِه ِ
راج ُع َ
فقلت لهّ ( :
ون إقرار عىل
أنفسنا باهللك)

()2

ووصلنا أن بعض أصحابك رأى عليك إزارا خلقا مرقوعا ،فسألك عنه ،فقلت له:
ّ
وتذل به النّفس ،ويقتدي به املؤمنونّ ،
عدوان
إن الدّ نيا واآلخرة
(خيشع له القلب،
ّ
ّ
وتوالها أبغض اآلخرة وعاداها ،ومها
أحب الدّ نيا
متفاوتان ،وسبيالن خمتلفان ،فمن
ّ
بمنزلة املرشق واملغرب وماش بينهام ،ك ّلام قرب من واحد بعد من اآلخر ،ومها بعد
()3

رضتان)
ّ

لكن أعظم تلك الوصايا واملواعظ ـ سيدي ـ وكلها عظيمة ،وصيتك إىل كميل بن

(  )1هنج البالغة :احلكمة()131
(  )2هنج البالغة :احلكمة()99
(  )3هنج البالغة :احلكمة()103
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زياد ..وهي وصية ممتلئة بتعليم األدب واألخالق العالية ،والسلوك احلضاري الرفيع.
ومما ورد فيها مما يتعلق بآداب الطعام قولك له( :يا كميل ،ما من حركة ّإال وأنت
حمتاج فيها إىل معرفة ..يا كميل ،إذا أكلت الطعام فسم باسم اهللّ ،الذي ال يرض مع اسمه
داء ،وهو الشفاء من مجيع األدواء ..يا كميل ،إذا أكلت الطعام فواكل الطعام وال تبخل
عليه؛ فإنك مل ترزق الناس شيئا ،واهللّ جيزل لك الثواب بذلك ..يا كميل ،أحسن خلقك،
ّ
فطول أكلك ليستويف من
وابسط جليسك ،وال
تنهرن خادمك ..يا كميل ،إذا أنت أكلت ّ
معك ،ويرزق منه غريك ..يا كميل ،إذا استوفيت طعامك فامحد اهللّ عىل ما رزقك ،وارفع
بذلك صوتك ليحمده سواك ،فيعظم بذلك أجرك ..يا كميل ،ال تو ّقرن معدتك طعاما،
ودع فيها للامء موضعا وللريح جماال ..يا كميل ،ال تنفد طعامك فإن رسول اهللّ  مل ينفده..
يا كميل ،ال ترفعن يدك عن الطعام ّإال وأنت تشتهيه ،فإذا فعلت ذلك فأنت تستمرئه ..يا
كميل ،صحة اجلسد من قلة الطعام وقلة املاء)

()1

ومما يتعلق منها بآداب التعامل مع املال قولك له( :يا كميل ،الربكة يف املال من إيتاء
الزكاة ،ومواساة املؤمنني ،وصلة األقربني ..يا كميل ،زد قرابتك املؤمن عىل ما تعطي سواه
ّ
تردن
من املؤمنني ،وكن هبم أرأف ،وعليهم أعطف ،وتصدق عىل املساكني ..يا كميل ،ال
بشق مترة ،أو من شطر عنب ..يا كميل ،الصدقة تنمى عند اهللّ ..يا كميل ،حسن
سائال ولو ّ
خلق املؤمن من التواضع ،ومجاله التع ّطف ،ورشفه الشفقة ،وعزّ ه ترك القال والقيل)
ومما يتعلق منها بآداب التعامل مع املخالفني قولك له( :يا كميل ،إ ّياك واملراء! فإنك
تغري بنفسك السفهاء ،وإذا فعلت تفسد اإلخاء ..يا كميل ،إذا جادلت يف اهللّ تعاىل فال
ختاطب إال من يشبه العقالء وهذا رضورة..يا كميل ،هم عىل ّ
كل سفهاء ،كام قال اهللّ تعاىل:
الس َف َهاء َو َلـكِن الَّ َي ْع َل ُمون﴾ [البقرة ..]13:يا كميل ،يف ّ
كل قوم صنف أرفع
﴿ َأال إِ َّهنُ ْم ُه ُم ه
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  8ص  233 -208الكتاب رقم()30
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من قوم ،فإ ّياك ومناظرة اخلسيس منهم! وإذا أسمعوك فاحتمل ،وكن من الذين وصفهم
اجل ِ
اه ُل َ
ون َقا ُلوا َس َ
ال ًما﴾ [الفرقان ..]63:يا كميل ،قل احلق
اهللّ تعاىل فقالَ ﴿ :وإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
عىل كل حال ،ووازر املتقني ،واهجر الفاسقني ،وجانب املنافقني ،وال تصاحب اخلائنني)
وتطرق أبواب
ومما يتعلق منها باملوقف من الظلمة قولك له( :يا كميل ،إ ّياك
ّ
الظاملني ،واالختالط هبم ،واالكتساب منهم! وإ ّياك أن تطيعهم ،أو تشهد يف جمالسهم بام
يسخط اهللّ عليك ،وإن اضطررت إىل حضورهم فداوم ذكر اهللّ تعاىل ،وتوكّل عليه،
واستعذ باهلل من رشهم ،وأطرق عنهم ،وأنكر بقلبك فعلهم ،وأجهر بتعظيم اهللّ تعاىل
لتسمعهم؛ فإهنم هيابوك وتكفى رشهم)
ومما يتعلق منها بآداب احلياة الشخصية قولك له( :يا كميل ،ال بأس بأن ال يعلم
وتسرت ..يا كميل ،ال
ّ
رسك ..يا كميل ،ال تري الناس افتقارك واضطرارك ،واصرب عليه بعز
ّ
بأس بأن تعلم أخاك رسك ،ومن أخوك؟ أخوك الذي ال خيذلك عند الشدة ،وال يقعد عنك
عند اجلريرة ،وال خيدعك حني تسأله ،وال يرتكك وأمرك حتّى تعلمه ،فإن كان مميال
أصلحه ..يا كميل ،املؤمن مرآة املؤمن؛ ألنه يتأمله ،ويسدّ فاقته ،وجيمل حالته)
ومما يتعلق منها بحقوق األخوة ،والعالقات بني املؤمنني قولك له( :يا كميل،
املؤمنون إخوة ،وال يشء آثر عند كل أخ من أخيه ..يا كميل ،إن مل حتب أخاك فلست أخاه)
ومما يتعلق منها بكيفية التعامل مع النعمة والبالء قولك له( :يا كميل ،امحد اهللّ تعاىل
واملؤمنني عىل ذلك وعىل كل نعمة ..يا كميل ،قل عند كل شدة( :ال حول وال قوة ّإال باهلل
العيل العظيم) تكفها ،وقل عند كل نعمة( :احلمد هلل) تزاد منها ،وإذا أبطأت األرزاق عليك
يوسع عليك فيها)
فاستغفر اهللّ ّ
ومما يتعلق منها بالتحذير من الشيطان قولك له( :يا كميل ،إذا وسوس الشيطان يف
صدرك فقل( :أعوذ باهلل القوي من الشيطان الغوي ،وأعوذ بمحمد الريض من رش ما قدّ ر
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وقيض ،وأعوذ بإله الناس من رش اجلنة والناس) تكفى مؤونة إبليس والشياطني معه ،ولو
أهنم كلهم أبالسة مثله ..يا كميل ،إن هلم خدعا وشقاشق ،وزخارف ووساوس ،وخيالء
عىل كل أحد قدر منزلته يف الطاعة واملعصية ،فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة ..يا
أرض بك منهم ،أمن ّيتهم أن تكون معهم غدا إذا جثوا
كميل ،ال عدو أعدى منهم ،وال ضار ّ
يف العذاب ،ال يفرت عنهم برشره ،وال يقرص عنهم ،خالدين فيها أبدا ..يا كميل ،سخط اهللّ
تعاىل حميط بمن مل حيرتز منهم باسمه وبنب ّيه ومجيع عزائمه ..يا كميل ،إهنم خيدعوك
بأنفسهم ،فإذا مل جتبهم مكروا بك وبنفسك بتحسينهم شهواتك ،وإعطائك أمانيك
ويسولون لك وينسونك ،وينهونك ويأمرونك ،وحيسنون ظنك باهلل عزّ و ّ
جل،
وإرادتك،
ّ
رت بذلك فتعصيه وجزاء العايص لظى ..يا كميل ،إنه [الشيطان] يأيت لك
حتى ترجوه فتغ ّ
بلطف كيده ،فيأمرك بام يعلم أنك قد ألفته من طاعة ال تدعها ،فتحسب أن ذلك ملك كريم
وإنام هو شيطان رجيم ،فإذا سكنت إليه واطمأننت محلك عىل العظائم املهلكة التي ال نجاة
معها ..يا كميل ،إن له فخاخا ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها)
ومما يتعلق منها برعاية األولويات ،وتقديم ما قدم اهلل وتأخري ما أخر ،قولك له( :يا
ّ
وجل ال يسألك ّإال عىل
كميل ،ال رخصة يف فرض ،وال شدة يف نافلة ..يا كميل ،إن اهللّ عزّ
الفرض ،فإنام قدّ منا عمل النوافل بني أيدينا لألهوال العظام ،والطا ّمة يوم املقام ..يا كميل،
إن الواجب هلل أعظم من أن تزيله الفرائض والنوافل ،ومجيع األعامل ،وصالح األموال،
تطوع خريا فهو خري له)
ولكن من ّ
ومما يتعلق منها برعاية مقاصد الدين ،قولك له( :يا كميل ،ليس الشأن أن تصيل
وتصوم وتتصدق ،الشأن أن تكون الصالة بقلب نقي ،وعمل عند اهللّ مريض ،وخشوع
سوي ،وإبقاء للجدّ فيها ..يا كميل ،عند الركوع والسجود وما بينهام تبت ّله العروق
واملفاصل حتى تستويف والء إىل ما تأيت به من مجيع صلواتك ..يا كميل ،انظر فيم ّ
تصيل
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وعالم ّ
تصيل ،إن مل تكن من وجهه وح ّله فال قبول)
ومم ا يتعلق منها بطلب احلالل ،والتحذير من أكل احلرام ،قولك له( :يا كميل ،إن
اللسان يبوح من القلب ،والقلب يقوم بالغذاء ،فانظر فيام ّ
تغذي قلبك وجسمك ،فإن مل
يكن ذلك حالال مل يقبل اهللّ تعاىل تسبيحك وال شكرك ..يا كميل ،افهم واعلم إنّا ال
ّ
نرخص يف ترك أداء األمانات ألحد من اخللق ،فمن روى عني يف ذلك رخصة فقد أبطل
وأثم ،وجزاءه النار بام كذب ،أقسم لسمعت رسول اهللّ  يقول يل قبل وفاته بساعة مرارا
قل ّ
ثالثة( :يا أبا احلسن ،أ ّد األمانة إىل الرب والفاجر ،فيام ّ
وجل حتّى يف اخليط واملخيط)
مواعظه للعامة:
تلك ـ سيدي ـ بعض وصاياك ومواعظك ألصحابك املقربني ..أما مواعظك لعامة
املسلمني ..فهي تشكل قاموسا من املعاين السامية الرفيعة التي تطهر النفس ،ومتأل القلب
باملواجيد الصادقة ،والروحانية السامية.
وال يمكنني أن أرسد عليك ما وصلنا من مواعظك يف هذا ..ولكني سأكتفي بذكر
بعضها ..ألمأل نفيس من نورانية كالمك املقدس.
فمن ذلك أنك رست يف جنازة ،فرأيت رجال يضحك ،فقلتّ ( :
كأن املوت فيها عىل
احلق فيها عىل غرينا وجب ..و ّ
غرينا كتب ..و ّ
عام
كأن ّ
كأن ا ّلذي نرى من األموات سفر ّ
ثم قد نسينا
قليل إلينا راجعونّ ..
نبوئهم أجداثهم ،ونأكل تراثهم ،كأنّا خم ّلدون بعدهمّ ..
كل واعظ وواعظة ،ورمينا ّ
ّ
بكل فادح وجائحة)

()1

ومن ذلك أنك عند رجوعك من ص ّفني ،أرشفت عىل القبور بظاهر الكوفة ،فقلت
ّ
واملحال املقفرة ،والقبور
ـ تسمع من كان معك ،وتعظهم بذلك ـ( :يا أهل الدّ يار املوحشة،
الرتبة ،يا أهل الغربة ،يا أهل الوحدة ،يا أهل الوحشة ،أنتم لنا فرط سابق،
املظلمة ،يا أهل ّ
(  )1هنج البالغة :احلكمة()122
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ونحن لكم تبع الحق ،أ ّما الدّ ور فقد سكنت ،وأ ّما األزواج فقد نكحت ،وأ ّما األموال فقد
قسمت ،هذا خرب ما عندنا فام خرب ما عندكم؟)
ثم التفت إىل من كان معك ،وقلت( :أما لو أذن هلم يف الكالم ألخربوكمّ :
أن خري
ّ
()1

الزّ اد التّقوى)

ومن ذلك أنك مررت بقذر عىل مزبلة ،فقلت( :هذا ما بخل به الباخلون ..هذا ما
كنتم تتنافسون فيه باألمس)

()2

ويف موعظة أخرى قلت( :إنّام املرء يف الدّ نيا غرض تنتضل فيه املنايا ،وهنب تبادره
كل جرعة رشق ،ويف ّ
املصائب ،ومع ّ
كل أكلة غصص ،وال ينال العبد نعمة ّإال بفراق
أخرى ،وال يستقبل يوما من عمره ّإال بفراق آخر من أجله ،فنحن أعوان املنون ،وأنفسنا
نصب احلتوف ،فمن أين نرجو البقاء ،وهذا ال ّليل والنّهار مل يرفعا من يشء رشفاّ ،إال أرسعا
الكرة يف هدم ما بنيا ،وتفريق ما مجعا)
ّ

()3

ويف موعظة أخرى قلت( :يا ّأهيا النّاس ،متاع الدّ نيا حطام موبئ ،فتجنّبوا مرعاه،
قلعتها أحظى من طمأنينتها ،وبلغتها أزكى من ثروهتا ،حكم عىل مكثر منها بالفاقة ،وأعني
بالراحة ،من راقه زبرجها أعقبت ناظريه كمها ،ومن استشعر ّ
الشغف هبا
من غني عنها ّ
وغم حيزنه ،كذلك حتّى
هم يشغلهّ ،
مألت ضمريه أشجانا ،هل ّن رقص عىل سويداء قلبهّ :
يؤخذ بكظمه ،فيلقى بالفضاء ،منقطعا أهبراه ،ه ّينا عىل اهللّ فناؤه ،وعىل اإلخوان إلقاؤه،
وإنّام ينظر املؤمن إىل الدّ نيا بعني االعتبار ،ويقتات منها ببطن االضطرار ،ويسمع فيها بأذن
املقت ،واإلبغاض إن قيل أثرى قيل أكدى ،وإن فرح له بالبقاء حزن له بالفناء ،هذا ومل

(  )1هنج البالغة :احلكمة()130
(  )2هنج البالغة :احلكمة()195
(  )3هنج البالغة :احلكمة()191
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يأهتم يوم فيه يبلسون)

()1

ويف موعظة أخرى قلتّ ( :أهيا النّاس ،اتّقوا اهللّ فام خلق امرؤ عبثا فيلهو ،وال ترك
حتسنت له بخلف من اآلخرة ا ّلتي ق ّبحها سوء النّظر عنده ،وما
سدى فيلغو ،وما دنياه ا ّلتي ّ
مهته كاآلخر ا ّلذي ظفر من اآلخرة بأدنى سهمته..
املغرور ا ّلذي ظفر من الدّ نيا بأعىل ّ
الرياش ،وأسبغ عليكم املعاش ،فلو ّ
أن أحدا
أوصيكم عباد اهللّ بتقوى اهللّ ،ا ّلذي ألبسكم ّ
السالم ،ا ّلذي
جيد إىل البقاء س ّلام ،أو لدفع املوت سبيال ،لكان ذلك سليامن بن داود عليه ّ
ّ
فلام استوىف طعمته ،واستكمل مدّ ته،
سخر له ملك اجل ّن واإلنس ،مع الن ّّبوة وعظيم الزّ لفةّ ،
قيس الفناء ،بنبال املوت ،وأصبحت الدّ يار منه خالية ،واملساكن مع ّطلة ،وورثها قوم
رمته ّ
آخرون ،و ّ
السالفة لعربة ،أين العاملقة وأبناء العاملقة؟)
إن لكم يف القرون ّ

()2

ثم رحت تصيح بصوتك املجلجل الذي هتتز له القلوب واألرواح( :أين الفراعنة
الر ّس ،ا ّلذين قتلوا النّب ّيني ،وأطفؤوا سنن املرسلني،
وأبناء الفراعنة؟ ..أين أصحاب مدائن ّ
وأحيوا سنن اجل ّبارين؟ ..أين ا ّلذين ساروا باجليوش ،وهزموا باأللوف ،وعسكروا
العساكر ،ومدّ نوا املدائن؟)
ويف موعظة أخرى ،قلتّ ( :أهيا النّاسّ ،إين قد بثثت لكم املواعظ ،ا ّلتي وعظ األنبياء
هبا أممهم ،وأ ّديت إليكم ما أ ّدت األوصياء إىل من بعدهم ،وأ ّدبتكم بسوطي فلم تستقيموا،
وحدوتكم بالزّ واجر فلم تستوسقوا ،هللّ أنتم! أ تتو ّقعون إماما غريي يطأ بكم ال ّطريق،
السبيل؟ أال إنّه قد أدبر من الدّ نيا ما كان مقبال وأقبل منها ما كان مدبرا ،وأزمع
ويرشدكم ّ
()3

الرتحال عباد اهللّ األخيار ،وباعوا قليال من الدّ نيا ال يبقى ،بكثري من اآلخرة ال يفنى)
ّ

(  )1هنج البالغة :احلكمة()367
(  )2هنج البالغة :احلكمة()370
(  )3هنج البالغة :اخلطبة رقم .182
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رض إخواننا
ثم رحت تذكرهم بإخواهنم الذين استشهدوا يف صفني ،وتقول هلم( :ما ّ
ا ّلذين سفكت دماؤهم وهم بص ّفنيّ ،أال يكونوا اليوم أحياء ،يسيغون الغصص ،ويرشبون
الرنق؟ قد واهللّ ،لقوا اهللّ فو ّفاهم أجورهم ،وأح ّلهم دار األمن بعد خوفهم)
ّ
ثم رحت تسميهم واحدا واحدا ،وتقول( :أين إخواين ا ّلذين ركبوا ال ّطريق ،ومضوا
عامر؟ ..وأين ابن ال ّت ّيهان؟ ..وأين ذو ّ
الشهادتني؟ ..وأين نظراؤهم من
عىل ّ
احلق؟ ..أين ّ
إخواهنم ا ّلذين تعاقدوا عىل املن ّية ،وأبرد برؤوسهم إىل الفجرة؟)
ثم قلت( :أوه عىل
ثم رضبت بيدك عىل حليتك ّ
الرشيفة الكريمة ،فأطلت البكاءّ ،
ّ
السنّة ،وأماتوا
إخواين ،ا ّلذين تلوا القرآن فأحكموه ،وتد ّبروا الفرض فأقاموه ،أحيوا ّ
البدعة ،دعوا للجهاد فأجابوا ،ووثقوا بالقائد فاتّبعوه)
وإين معسكر يف يومي هذا،
ثم ناديت بأعىل صوتك( :اجلهاد ،اجلهاد عباد اهللّ ،أال ّ
ّ
الرواح إىل اهللّ فليخرج)
فمن أراد ّ
مواعظه ألعدائه:
هذه سيدي بعض مواعظك لعامة املسلمني ..والتي شملت مجيع املجاالت..
ووعظك ونصائحك سيدي مل ختص هبا هؤالء ..بل أرسلت هبا حتى إىل أعدائك
الذين عاندوك وخاصموك ،فقد كنت ترسل هلم الرسائل كل حني تذكرهم باهلل..
ومن ذلك ما أرسلت إىل معاوية ،تقول له( :من عبد اهلل عيل أمري املؤمنني إىل معاوية
بن أيب سفيان .أما بعد فإن الدنيا دار جتارة ،وربحها أو خرسها اآلخرة ،فالسعيد من كانت
بضاعته فيها االعامل الصاحلة ،ومن رأى الدنيا بعينها ،وقدرها بقدرها ،وإين ألعظك مع
علمي بسابق العلم فيك مما ال مردله دون نفاذه ،ولكن اهلل تعاىل أخذ عىل العلامء أن يؤدوا
االمانة ،وأن ينصحوا الغوي والرشيد ،فاتق اهلل ،وال تكن ممن ال يرجو هلل وقارا ،ومن
حقت عليه كلمة العذاب ،فإن اهلل باملرصاد وإن دنياك ستدبر عنك ،وستعود حرسة عليك
200

فاقلع عام أنت عليه من الغي والضالل عىل كرب سنك وفناء عمرك ،فإن حالك اليوم كحال
الثوب املهيل الذي ال يصلح من جانب إال فسد من آخر ،وقد أرديت جيال من الناس
كثريا ،خدعتهم بغيك ،وألقيتهم يف موج بحرك تغشاهم الظلامت ،وتتالطم هبم الشبهات،
فجاروا عن وجهتهم ونكصوا عىل أعقاهبم وتولوا عىل أدبارهم وعولوا عىل أحساهبم إال
من فاء من أهل البصائر فإهنم فارقوك بعد معرفتك ،وهربوا إىل اهلل من موازرتك ،إذ محلتهم
عىل الصعب ،وعدلت هبم عن القصد ..فاتق اهلل يا معاوية يف نفسك ،وجاذب الشيطان
قيادك ،فإن الدنيا منقطعة عنك ،واآلخرة قريبة منك ،والسالم)()1

(  )1هنج البالغة :رسائل .32
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احلكيم املعلم
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..حكمتك التي
تسلب األلباب ..وبيانك الذي خضع حلكمك ،واستسلم هلا ،وعرب عنها بام ال طاقة ألحد
بمثله.
وما وصلنا من خطبك ورسائلك وكلامتك كلها دليل عىل ذلك ..فكلها بحار من
النور واحلكمة ،تسقي من رشب منها كل ألوان األدب والسالم واألخالق واحلقيقة.
وقد شهد لك بذلك اجلميع ..وأكثرهم شهادة لك من عرف العربية وأرسارها ..ثم
هنل من بحر كلامتك ،فعرف أرسار اإلعجاز فيها.
ومنهم الشعبي الذي قال عنك ،وعن حكمك( :تكلم أمري املؤمنني عيل بتسع كلامت
ارجتلهن ارجتاال ،فقأن عيون البالغة ،وأيتمن جواهر احلكمة ،وقطعن مجيع األنام عن
اللحاق بواحدة منهن :ثالث منها يف املناجاة ،وثالث منها يف احلكمة ،وثالث منها يف
األدب :أما اللوايت يف املناجاة ،فقال( :كفى يب عزا أن أكون لك عبدا ،وكفى يب فخرا أن
تكون يل ربا ،أنت كام أحب فاجعلني كام حتب) ..وأما الاليت يف احلكمة فقال( :قيمة كل
امرئ ما حيسنه ،وما هلك امرؤ عرف قدره ،واملرء خمبوء حتت لسانه) ..وأما الاليت يف
األدب فقال( :امنن عىل من شئت تكن أمريه ،واحتج إىل من شئت تكن أسريه ،واستغن
()1

عمن شئت تكن نظريه)

وقال األديب الكبري عبد احلميد الكاتب – الذي قيل عنه( :فتحت الرسائل بعبد
احلميد ،وختمت بابن العميد)  -عندما سئل عن رس بالغته( :حفظت سبعني خطبة من
(  )1اخلصال للصدوق ج1ص.49
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()1

خطب اإلمام عيل ،ففاضت ثم فاضت)

ولذلك كانت كلامتك سيدي مدرسة يف تعليم األدب واحلكمة ،حيفظها األدباء،
ويتدربون هبا عىل احلكمة والتعبري عنها ،وقد قال ابن نباته – وهو صاحب اخلطب املشهورة
( :حفظت من اخلطابة كنزا ال يزيده اإلنفاق إالّ سعة وكثرة ،حفظت مائة فصل من()2

مواعظ عيل بن أيب طالب)

وقال اجلاحظ – وهو أشهر األدباء عىل اإلطالق– يف وصف مائة كلمة مجعها من
()3

كالمك( :إن ألمري املؤمنني مائة كلمة ،كل كلمة منها تفي بألف من حماسن كالم العرب)

وقال ـ تعليقا عىل قولك(قيمة كل امرئ ما حيسنه) ـ( :فلو مل نقف يف هذا الكتاب إالّ
عىل هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية ،وجمزية مغنية ،بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية،
وغري مقرصة عن الغاية ،وأحسن الكالم ما كان قليله يغني عن كثريه ،ومعناه يف ظاهر
لفظه ،وكأن اهلل عز وجل قد ألبسه من اجلاللة ،وغشاه من احلكمة عىل حسب نية صاحبه،
وتقوى قائله ،فإذا كان رشيفا ،واللفظ بليغا ،وكان صحيح الطبع ،بعيدا عن االستكراه،
ومنزها عن االختالل ،مصونا عن التكلف ،صنع يف القلب صنع الغيث يف الرتبة الكريمة،
ومتى فصلت الكلمة عىل هذه الرشيطة ،ونفذت من قائلها عىل هذه الصفة ،أصحبها اهلل
من التوفيق ومنحها من التأييد ما ال يمتنع عن تعظيمها صدور اجلبابرة ،وال يذهل عن
()4

فهمها عقول اجلهلة)

وقال األديب الكبري الرشيف الريض – الذي ترشف بجمع الكثري من كلامتك:-
(إذ كان أمري املؤمنني مرشع الفصاحة وموردها ،ومنشأ البالغة ومولدها ،ومنه ظهر
(  )1نقال عن أمراء البيان ملحمد كرد عيل ج1ص.45
(  )2نقال عن جملة تراثنا  :العدد اخلامس  1406ص.15
(  )3جملة تراثنا :العدد اخلامس ص ..32
(  )4انظر :البيان والتبيني للجاحظ ،نقال عن الطراز املذهب ج1ص.167
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مكنوهنا وعنه أخذت قوانينها ،وعىل أمثلته حذا كل قائل خطيب ،وبكالمه استعان كل
واعظ بليغ ،ومع ذلك فقد سبق وقرصوا ،وقد تقدم وتأخروا ،ألن كالمه الكالم الذي
()1

عليه مسحة من العلم اإلهلي ،وفيه عبقة من الكالم النبوي)

وقال العالمة شمس الدين احلنفي الشهري بسبط ابن اجلوزي( :كان عيل ينطق بكالم
قد حف بالعصمة ،ويتكلم بميزان احلكمة ،كالم ألقى اهلل عليه املهابة ،فكل من طرق سمعه
راقه فهابه ،وقد مجع اهلل له بني احلالوة واملالحة ،والطالوة والفصاحة ،مل تسقط له كلمة،
()2

وال بارت له حجة ،أعجز الناطقني ،وحاز السبق يف السابقني)

وقال الشيخ حممد بن طلحة الشافعي( :الفصاحة تنسب إليه ،والبالغة تنقل عنه
()3

والرباعة تستفاد منه ،وعلم املعاين والبيان غريزة فيه)

وقال ابن أيب احلديد – األديب الكبري شارح كلامتك( :-واعلم أننا ال يتخاجلنا
الشك يف أنه عليه السالم أفصح من كل ناطق بلغة العرب من األولني واآلخرين ،إالّ من
كالم اهلل سبحانه ،وكالم رسول اهلل )
وقال يف التفريق بني كالمك وكالم غريك( :إن سطرا واحدا من (هنج البالغة)
يساوي ألف سطر من كالم ابن نباته ،وهو اخلطيب الفاضل الذي اتفق الناس عىل أنه أوحد
()4

عرصه يف فنه)

وقد أورد الشبه التي يوردها من ناصب لك العداء يف التشكيك يف كلامتك ،ألهنم
لكربهم وصلفهم يرون أنه ال يصح أن يروي عنك إال من كان معهم وفيهم ،وأكثرهم
كانوا يف صف أعدائك ..أما من صحبك وكان معك وواالك ،فيحرمونه رشف الرواية
(  )1مقدمة (هنج البالغة)
(  )2عن تذكرة خواص األئمة ص .128
(  )3عن مطالب السؤال ج1ص.137
(  )4رشح النهج ج2ص ..454
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عنك ،فقال( :كثري من أرباب اهلوى يقولون :إن كثري ًا من النهج البالغة كالم حمدث صنعه
قوم من فصحاء الشيعة ،وربام عزوا بعضه إىل الريض أيب احلسن أو غريه ،وهؤالء أعمت
العصبية أعينهم فضلوا عن النهج الواضح ،وركبوا بنيات الطريق ضاللة وقلة معرفة
بأساليب الكالم)
ثم راح يربهن عىل ذلك باحلجج العقلية الواضحة ،فقال( :وأنت إذا تأملت هنج
البالغة وجدته كله ما ًء واحد ًا ونفس ًا واحد ًا وأسلوب ًا واحد ًا كاجلسم البسيط الذي ليس
بعضه خمالف ًا لباقي األبعاض يف املاهية ،وكالقرآن أوله كأوسطه ،وأوسطه كآخره ،وكل
سورة منه وكل آية مماثلة يف املأخذ واملذهب والفن والطريق والنظم لباقي اآليات
()1

والسور)

ومثله قال األستاذ الشيخ حممد عبده ـ شارح كلامتك ـ( :ذلك الكتاب اجلليل هو
مجلة ما اختاره السيد الرشيف الريض رمحه اهلل من كالم سيدنا وموالنا أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب كرم اهلل وجهه .مجع متفرقة ،وسامه هبذا االسم (هنج البالغة) ،وال أعلم اس ًام أليق
()2

بالداللة عىل معناه منه ،وليس يف وسعي أن أصف هذا الكتاب بأزيد مما دل عليه اسمه)

وقد قال يف وصفه ووصفك( :وأحيان ًا كنت أشهد أن عق ً
ال نوراني ًا ،ال يشبه خلق ًا
جسداني ًا ،فصل عن املوكب اإلهلي ،واتصل بالروح اإلنساين ،فخلعه عن غاشيات الطبيعة
وسام به إىل امللكوت األعىل ،ونام به إىل مشهد النور األجىل ،وسكن به إىل عامر جانب
ٍ
وآنات كأين أسمع خطيب احلكمة ينادي
التقديس بعد استخالصه من شوائب التلبيس.
بأعلياء الكلمة ،وأولياء أمر األمة ،يعرفهم مواقع الصواب ،ويبرصهم مواضع االرتياب،
وحيذرهم مزالق االضطراب ،ويرشدهم إىل دقائق السياسة ،وهيدهيم طرق الكياسة،
(  )1ابن أيب احلديد املعتزيل :رشح هنج البالغة ،ج  1ص  128ـ .129
(  )2اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم :هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،ص .8
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ويرتفع هبم إىل منصات الرئاسة ،ويصعدهم رشف التدبري ،ويرشف هبم عىل حسن
()1

املصري)

وقال الشيخ حممد أبو زهرة( :وعيل سيد خطباء تلك الفرتة ،انفتق لسانه بالبيان
الرائع ،والقول السائغ،واحلكمة الفائقة ،حتى أورث األخالف طائفة من اخلطب هي هنج
()2

البيان،ومرشع احلكمة ونور احلق ووضح احلقيقة)

وقال الباحث الكبري أمحد احلويف( :وصف القدماء واملحدثون اإلمام عليا بالبالغة،
( )3

ومل يشذ أحد عن هذا اإلمجاع)

وقال حممد عبد املنعم خفاجي( :إمام اخلطباء من املسلمني بعد رسول اهلل  ،وكان
بطال مقداما وفارسا شجاعا ،علام من أعالم اإلسالم ،كام كان خطيبا مصقعا وبليغا منطقيا)
وقال( :كان عيل يف الذروة من البالغة والبيان والفصاحة ،وكان أخطب اخلطباء
()4

بعد رسول اهلل )

وقال عن هنج البالغة( :كتاب جليل ،وأثر أديب خالد بعد كالم اهلل وكالم رسوله...
هذا وقد تتلمذ عىل الكتاب وتثقف بثقافته الكثريون من عاشقي األدب ودارسيه يف القديم
واحلديث ،وال يزال حتى اليوم من أهم كتب األدب والثقافة الدينية والعربية ..والكتاب
عايل األسلوب ،فخم العبارة ،مصقول البيان ،لطيف الروح ،مرشقها ،ينحدر إىل النفس
()5

بسهولة ،ويدخل إىل القلب بغري استئذان)

وقال األستاذ أبو الفضل البلياوي – أستاذ األدب يف دار العلوم ( :-حكيم اإلسالم
(  )1اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم :هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،ص .8
(  )2اخلطابة ص .258
(  )3بالغة اإلمام عيل ص .144
(  )4احلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم.
(  )5احلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم ص .136
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وخطيبه وفارسه ،ووارث رسول اهلل  يف األدب والبالغة والعلم بال خالف ،وإمامته يف
ذلك مل تنازع قط ،أخطب املسلمني ،وإمام املنشئني ،وأحد أصحاب األساليب واملذاهب
يف اإلنشاء وآثاره األدبية من خطب وكتب وحكم – ما صح منها – مجال اللغة العربية
()1

وبدائع النثر العريب ،وموضوع دراسة األديب والباحث)

وقال الدكتور حسن إبراهيم حسن( :وكان عيل مرضب األمثال يف الفصاحة ،يلقي
()2

القول فيأخذ بمجامع القلوب ،وخيطب اخلطبة فيثري النفوس وحيمسها للحرب)

وقال األستاذ حممد فريد وجدي( :اجتمعت يف عيل خصال مل جتتمع لغريه من
اخللفاء وهي العلم الغزير والشجاعة العالية والفصاحة الباهرة ،وكان مع هذا حاصال من
()3

حمامد األخالق ومكارم الطباع عىل ماال يتفق لغري الكاملني من األفراد)

وقال الفاضل اآللويس( :هذا كتاب هنج البالغة قد استودع من خطب اإلمام عيل
()4

بن أيب طالب ما هو قبس من نور الكالم اإلهلي وشمس تيضء بفصاحة املنطق النبوي)

وقال األديب الكبري أمحد حسن الزّ يات( :وال نعلم بعد رسول اهلل  فيمن سلف
وخلف أفصح من عيل يف املنطق ،وال ّ
أبل منه ريق ًا يف اخلطابة ،كان حكي ًام تتفجر احلكمة
من بيانه ،وخطيب ًا تتد ّفق البالغة عىل لسانه ،وواعظ ًا ملء السمع والقلب ،ومرتس ً
ال بعيد
غور احلجة ،ومتكل ًام يضع لسانه حيث يشاء ،وهو باإلمجاع أخطب املسلمني وإمام
ّ
املنشئنيُ ،
احلث عىل اجلهاد ورسائله إىل معاوية ووصف الطاووس واخلفاش
وخطبه يف
والدنيا ،وعهده لألشرت النخعي تعدّ من معجزات اللسان العريب وبدائع العقل البرشي،
وما نظن ذلك قد هتيأ له إال لشدة خالطه الرسول ومرانه منذ احلداثة عىل الكتابة له
(  )1خمتارات من أدب العرب للندوي هامش ص .37
(  )2تاريخ اإلسالم ج1ص..273
(  )3دائرة معارف القرن العرشين ج6ص.659
(  )4بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب..180 / 3 :
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()1

واخلطابة يف سبيله)

وقال األستاذ حممد حميي الدين عبد احلميد( :فهذا كتاب (هنج البالغة) وهو ما
اختاره الرشيف الريض أبو احلسن حممد ابن احلسن املوسوي من كالم أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب ،وهو الكتاب الذي مجع بني دفتيه عيون البالغة وفنوهنا ،وهتيأت به للناظر فيه
أسباب الفصاحة ،ودنا منه قطافها ،إذ كان من كالم أفصح اخللق – بعد الرسول – 
منطقا ،وأشدهم اقتدارا ،وأبرعهم حجة ،وأملكهم للغة ،يديرها كيف شاء ،احلكيم الذي
تصدر احلكمة عن بيانه ،واخلطيب الذي يمأل القلب سحر بيانه ،العامل الذي هتيأ له من
خالط الرسول وكتابة الوحي والكفاح عن الدين بسيفه ولسانه منذ حداثته ما مل يتهيأ ألحد
()2

سواه)

وقال األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم عن (هنج البالغة)( :ومنذ أن صدر هذا
الكتاب عن جامعه ،سار يف الناس ذكره ،وتألق نجمه ،أشأم وأعرق ،وأنجد وأهتم،
وأعجب به حيث كان ،وتدارسوه يف كل مكان ،ملا اشتمل عليه من اللفظ املنتقى ،واملعنى
املرشق ،وما احتواه من جوامع الكلم ،يف أسلوب متساوق األغراض حمكم السبك ،يعد
()3

يف الذروة العليا من النثر العريب الرائع)

وقال العقاد  -وهو األديب املعروف ـ( :وللذوق األديب  -أو الذوق الفني  -ملتقى
بسريته كملتقى الفكر واخليال والعاطفة ألنه رضوان اهلل عليه كان أديب ًا بليغ ًا ،له هنج من
األدب والبالغة يقتدي به املقتدون ،وقسط من الذوق مطبوع حيمده املتذوقون وإن
تطاولت بينه وبينهم السنون .فهو احلكيم األديب واخلطيب املبني ،واملنشئ الذي يتصل

(  )1تاريخ األدب العريب.90 :
(  )2مقدمة رشح النهج لإلمام حممد عبده.
(  )3عن مقدمته عىل رشح ابن أيب احلديد.
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()1

إنشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات النارشين والناظمني)

وقال الدكتور زكي نجيب حممود ـ وهو الفيلسوف املعروف ـ( :لقد عرفت (هنج
البالغة) يف صدر الصبا ،بل لعل الصواب هو أين عرفته يف أطراف الصبا األوىل ،وبقيت
منه نغامت يف األذن ،ثم أخذت أسمع بعد ذلك – كلام ملع خطيب عىل منابر السياسة – قول
الناس تعليقا عىل بالغة اخلطيب :لقد قرأ هنج البالغة وامتأل بفصاحته ،وهاأنذا أعيد
القراءة هذه األيام ،فإذا النغامت قد ازدادت يف األذنني حالوة ،وإذا العبارات كأهنا أضافت
()2

طالوة إىل طالوة)

وقد ذكر ـ بإعجاب شديد ـ ما يف كلامتك من حتليالت فلسفية عميقة ،مصبوبة يف
لغة بسيطة واضحة معجزة ،فقال( :ونجول يف أنظارنا يف هذه املختارات من أقوال اإلمام
عيل التي اختارها الرشيف الريض ،وأطلق عليها هنج البالغة ،لنقف ذاهلني أمام روعة
العبارة وعمق املعنى ،فإذا حاولنا أن نصف هذه األقوال حتت رؤوس عامة جتمعها،
وجدناها تدور ـ عىل األغلب ـ حول موضوعات رئيسية ثالث ،هي نفسها املوضوعات
الرئيسية التي ترتد إليها حماوالت الفالسفة قديمهم وحديثهم عىل السواء ،أال وهي :اهلل
والعامل واإلنسان ،وإذن ،فالرجل ـ وإن مل يتعمدها ـ فيلسوف بامدته ،وإن خالف الفالسفة
يف أن هؤالء قد غلب عليهم أن يقيموا لفكرهتم نسق ًا حيتوهيا عىل صورة مبدأ ونتائجه ،وأما
هو فقد نثر القول نثر ًا يف دواعيه وظروفه)

()3

ومل تكن الشهادة لك باحلكمة والبيان خاصة باملسلمني ،بل إن إخواهنم من
املسيحيني ممن اطلعوا عىل كلامتك ،مل يملكوا إال أن يشهدوا لك بذلك..

(  )1مقدمة كتاب (عبقرية اإلمام عيل)
(  )2املعقول والالمعقول ص .31
(  .)3د .زكي نجيب حممود :املعقول والالمعقول يف الرتاث العريب ،دار الرشوق ـ بريوت ،ص ..30

209

ومنهم األديب الكبري جربان خليل جربان الذي شهد لك بالشهادات الكثرية،
ومنها قوله( :إن علي ًا ملَن عاملقة الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان)

()1

ومنهم ميخائيل نعيمة الذي قال عنك( :بطوالت اإلمام ما اقترصت عىل ميادين
ال يف صفاء بصريته وطهارة وجدانه ِ
احلرب ،فقد كان بط ً
وسحر بيانه)

()2

ومنهم جورج جورداق الذي قال( :فاإلمام بإمجاع الباحثني رائد البلغاء يف عرصه
حتى وبعد عرصه ..وكل من عارصه كان عياالً عىل نبعتني قرشيتني ثرتني ..النبعة املحمدية
والنبعة العلوية ..أضف إىل النشأة والسرية والبيئة ونوع الثقافة اخلصائص العلوية الذاتية
التي تكاد تقف وحدها يف جمال األخالق والذوق والذكاء والعمق والشمولية وقوة التأمل
والسرب ..تقف لتؤلف شخصية عجيبة خصبة معطاء ..شخصية تلتحم فيها مزايا الفارس
والبطل إىل مزايا املصلح واألديب واخلطيب الرباين امللتزم يف هندسة نفسية وذهنية وفنية
()3

رائعة)

ومنهم املفكر واألديب املسيحي (نرصي سلهب) الذي قال عن كلامتك( :لو قدر
عيل مكانه بني أعظم
لنهج البالغة من ينقله ،روح ًا ومعنى ،إىل بعض لغات الغرب ،ألخذ ٌّ
املفكرين الذين خاطبوا القلوب والعقول والضامئر لريقوا هبا إىل ملكوت اهلل ،ذلك
()4

امللكوت الذي ال يزول ،حيث تنعم النفس بخلود أبدي يف حرضة اهلل)

وقد دعا يف كتابه الذي خصصه عنك (يف خطى عيل) إخوانه املسيحيني إىل قراءة
كلامتك والتدبر يف معانيها للتعرف عىل اإلسالم احلقيقي املمتلئ بالروحانية والسالم..
والتي تقرب املسلم من املسيحي كام ال يقربه كالم آخر ،ومن مجلة كالمه عنك ،وهو
(  )1االمام عيل صوت العدالة االنسانية ..1213 /5
(  )2االمام عيل صوت العدالة االنسانية ..22/1
(  )3عن كتابه (عيل وسقراط)
(  )4نرصي سلهب :يف حظي عيل ،ص .332
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خياطبك( :حياتك سفر قداسة لو يقرأه البرش ويعيشونه الستحالت قلوهبم قطع ًا من
()1

السامء ،ذلك هو رس خلودك ،يا عيل :ألنك حي باهلل ،واهلل حي فيك)

ومنهم األديب واملفكر (عبد املسيح اإلنطاكي) الذي اعترب لسانك (اللسان الذي
حفظ الرسالة ،وهو اللسان الذي استطاع أن حيفظ حتى القرآن الكريم نفسه من الضياع
والفساد)

()2

وهو يعتربك إمام الفصحاء وأستاذ البلغاء ومعيار سالمة اللغة ومقياسها (ألن الذي
يكون كالمه دون كالم اخلالق ،وفوق كالم املخلوقني ،البد وأن يكون إمام املخلوقني
ومقياس سالمة لغتهم ومعيار بالغتهم وفصاحتهم ،العرب ومعلمهم بال مراء ،فام من
أديب لبيب حاول إتقان صناعة التحرير إال وبني يديه القرآن وهنج البالغة ،ذاك كالم
()3

اخلالق وهذا كالم أرشف املخلوقني)

وقد ذكر هذا األديب املحب لك حديث ًا قاله له مرة األديب الكبري (إبراهيم
اليازجي) ،وهو قوله( :ما أتقنت الكتابة إال بدرس القرآن العظيم وهنج البالغة القويم،
فهام كنز اللغة العربية الذي ال ينفذ وذخريهتا للمتأدب ،وهيهات أن يظفر أديب بحاجته
حيي لياليه سهر ًا يف مطالعتهام والتبحر يف عايل أساليبهام)
من هذه اللغة الرشيفة إن مل َ

()4

ومنهم األديب والباحث (روكس بن زايد العزيزي) الذي قال عنك( :يقين ًا ،إن كل
مثقف عريب ،كل كاتب عريب ،كل شاعر عريب ،كل خطيب عريب مدين لإلمام عل..
وانطالق ًا من هذه النقطة ،فنحن ال نعد كاتب ًا أو أديب ًا عربي ًا مثقف ًا ثقافة عربية أصيلة إن مل

(  )1نرصي سلهب :يف حظي عيل ،ص .30
(  )2عبد املسيح اإلنطاكي :ملحمة اإلمام عيل ،ص .676
(  )3نفس املصدر السابق :ص ..699
(  )4نفس املصدر السابق :ص ..700
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()1

يقرأ القرآن وهنج البالغة قراءات عميقة متواصلة)

ومنهم املسترشق الفرنيس (هنري كوربان) الذي قال يف كلامتك املبثوثة يف هنج
البالغة( :وتأيت أمهية هذا الكتاب يف الدرجة األوىل ،بعد القرآن وأحاديث النبي ،ليس
بالنسبة للحياة الدينية يف التشيع عموم ًا وحسب ،بل بالنسبة ملا يف التشيع من فكر فلسفي.
ويمكن اعتبار هنج البالغة منه ً
ال من أهم املناهل التي استقى منها املفكرون الشيعة ..وإنك
لتشعر بتأثري هذا الكتاب بصورة مجة من الرتابط املنطقي يف الكالم ،ومن استنتاج النتائج
السليمة ،وخلق بعض املصطلحات التقنية العربية التي أدخلت عىل اللغة األدبية والفلسفية
()2

فأضفت عليها غني وطالوة ،وذلك أهنا نشأت مستقلة عن تعريب النصوص اليونانية)

ومنهم األديب الكبري (أمني نخلة) الذي اختار من كلامتك مائة كلمة وضعها يف
كتاب سامه (كتاب املئة) ،متأسفا عىل عىل اختياره هلذا العدد فقط (إذ ال يستطيع املرء ،برأيه،
أن جيتزئ أو أن يفصل األبناء الغوايل عن أمهم الرؤوم ،وذلك ألن الروح واحدة واجلوهر
واحد)

()3

وقد قال يف بعض املجالس عنك وعن كلامتك وآثارها النفسية والروحية( :من يريد
أن يعالج أمراض نفسه ،عليه أن يلجأ إىل خطب اإلمام يف هنج البالغة ،حتى يتعلم طريق
()4

السري يف ظل هذا الكتاب)

ومنهم الباحث واألديب سليامن كتاين ،الذي قال عنك( :وهل الكتاب (هنج
البالغة) غري تقويم للرجل الكبري يف هنجه الطويل ،الذي زرع عليه اإلنسان قيمة تتبلور
بالعقل الصحيح وتسمو بالفضيلة ،وجعل الفضائل تنمو وتدور عىل حمور واحد هو حمور
(  )1روكس بن زايد العزيزي :اإلمام عيل أسد اإلسالم وقديسه ،ص .209
(  )2الشيخ حممد حسن آل ياسني :هنج البالغة ..ملن؟ ص .65
(  )3أمني نخلة :كتاب املئة ،الدار اإلسالمية ـ بريوت ،ط  ،2002/1ص .11
(  )4جمموعة من املفكرين :هنج البالغة والفكر اإلنساين املعارص ،ص ..205

212

التقوى واإليامن باهلل؟)
ثم راح يتساءل قائال( :ومتى ،ويف أية حلظة من حلظات عمره ،مل يعرب عن هذا النهج
الرصيح؟ أيف إعالنه الرسالة وإيامنه هبا ،ولقد نذر نفسه للدعوة هلا واجلهاد يف سبيلها ،أم
يف تطبيقها دستور ًا كام ً
ال لكل جماري أفكاره وأقواله وأعامله من حيث كان زهده وتقواه
()1

وشجاعته وبطولته؟)

هذه بعض شهاداهتم ـ سيدي ـ وهي ال تعرب إال عن قطرة من بحر حقيقتك ،وحقيقة
تلك الكلامت النورانية التي كنت تنطق هبا ،فيصيخ الكون كله ليستمع هلا.
وأئذن يل ـ سيدي ـ وأنا جالس بني يديك أن أتلو عليك بعض آيات احلكمة التي
وصلتنا ..وال زلنا نتنعم هبا ..وإن كان كل كالمك حكمة ..وكله نور ..وكله هداية.
فمن ذلك أن بعضهم ـ هو زيد بن صوحان العبدي ـ قال لك( :)2يا أمري املؤمنني،
ذل ّ
فأي ّ
أذل؟ ..فأجبته:
أي سلطان أغلب وأقوى؟ ..فأجبته عىل البدهية :اهلوى ..فسألكّ :
ّ
فأي
فأي فقد أشدّ ؟ ..فأجبته :الكفر بعد اإليامن ..فسألكّ :
احلرص عىل الدنيا ..فسألكّ :
دعوة ّ
فأي عمل أفضل؟ ..فأجبته:
أضل؟ ..فأجبته :الداعي بام ال يكون ..فسألكّ :
فأي صاحبك
فأي عمل أنجح؟ ..فأجبته :طلب ما عند اهللّ ..فسألكّ :
التقوى ..فسألكّ :
فأي اخللق أقوى؟ ..فأجبته :احلليم..
أرش؟ ..فأجبته :املز ّين لك معصية اهللّ ..فسألكّ :
ّ
فأي اخللق
فأي اخللق أشقى؟ ..فأجبته :من باع دينه برضا غريه ..فسألكّ :
فسألكّ :
فأي الناس
أشح؟ ..فأجبته :من أخذ املال من غري ح ّله ،فجعله يف غري ح ّقه ..فسألكّ :
ّ
أكيس؟ ..فأجبته :من أبرص رشده من غ ّيه ،فامل إىل رشده ..فسألك :فمن أحلم النّاس؟..
يغره الناس..
فأجبته :الذي ال يغضب ..فسألكّ :
فأي النّاس أثبت رأيا؟ ..فأجبته :من مل ّ
(  )1سليامن كتاين :عيل نرباس ومرتاس ،مصدر سابق :ص .440
(  )2دستور معامل احلكم ومأثور مكارم الشيم ،ص .103 -101
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رت بالدنيا وهو يرى ما فيها وتق ّلب أحواهلا..
فسألكّ :
فأي النّاس أمحق؟ ..فأجبته :املغ ّ
فسألك :فأي النّاس أشدّ حرسة؟ ..فأجبته :الذي حرم الدّ نيا واآلخرة ،ذلك هو اخلرسان
فأي اخللق أعمى؟ ..فأجبته :الذي عمل لغري اهللّ ،يطلب بعمله الثواب
املبني ..فسألكّ :
فأي القنوع أفضل؟ ..فأجبته :القانع بام أعطاه اهللّ عزّ وجل..
من اهللّ تعاىل ..فسألكّ :
أحب إىل
فأي األعامل ّ
فأي املصائب أشد؟ ..فأجبته :املصيبة يف الدين ..فسألكّ :
فسألكّ :
فأي النّاس خري عند اهللّ؟ ..فأجبته:
اهللّ عزّ وجل؟ ..فأجبته :انتظار الفرج ..فسألكّ :
فأي الكالم أفضل عند
أخوفهم هلل ،وأصربهم عىل التقوى ،وأزهدهم يف الدنيا ..فسألكّ :
فأي القول أصدق؟..
اهللّ؟ ..فأجبته :كثرة ذكر اهللّ،
والترضع إليه ودعاؤه ..فسألكّ :
ّ
فأي اإليامن أفضل عند اهللّ؟ ..فأجبته :التسليم
فأجبته :شهادة أن ال اهللّ ّإال اهللّ ..فسألكّ :
وكف لسانه عن
ّ
فأي النّاس أكرم؟ ..فأجبته :من صدق يف املواطن،
والورع ..فسألكّ :
املحارم ،وأمر باملعروف ،وهنى عن املنكر.
قل ّ
ومن كلامتك اجلامعة التي وصلتنا قولك يف بعض خطبك( :أهيا الناس ،من ّ
ذل،
ومن جاد ساد ،ومن كثر ماله رأس ،ومن كثر حلمه نبل ،ومن فكّر يف ذات اهللّ تزندق ،ومن
استخف به ،ومن كثر ضحكه ذهبت هيبته .فسد
ّ
أكثر من يشء عرف به ،ومن كثر مزاحه
حسب من ليس له أدب ،إن أفضل الفعال صيانة العرض باملال ،ليس من جالس اجلاهل
بذي معقول .من جالس اجلاهل فليستعدّ لقيل وقال ،لن ينجو من املوت غني بامله ،وال
فقري إلقالله)

()1

ومنها قولك( :أهيا الناس ،إنه ال رشف أعىل من اإلسالم ،وال كرم أعزّ من التقوى،
وال معقل أحرز من الورع ،وال شفيع أنجح من التوبة ،وال لباس ّ
أجل من العافية ،وال
وقاية أمنع من السالمة ،وال مال أذهب بالفاقة من الرضا والقنوع ،ومن اقترص عىل بلغة
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  63 -48اخلطبة رقم( )13
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الكفاف فقد انتظم الراحة .والرغبة مفتاح التعب ،واالحتكار مط ّية النّصب ،واحلسد آفة
التقحم يف الذنوب ،وهو داع إىل احلرمان ،والبغي سائق إىل احلني،
الدين ،واحلرص داع إىل
ّ
رب طمع خائب ،وأمل كاذب ،ورجاء يؤ ّدي إىل احلرمان،
ّ
والرشه جامع ملساوي العيوبّ ،
تعرض
تورط يف األمور غري ناظر يف العواقب ،فقد ّ
وجتارة تؤول إىل اخلرسان .أال ومن ّ
ملفضحات النوائب ،وبئست القالدة الذنب للمؤمن ..أهيا الناس ،إنه ال كنز أنفع من العلم،
وال عزّ أنفع من احللم ،وال حسب أبلغ من األدب ،وال نصب أوجع من الغضب ،وال
مجال أحسن من العقل ،وال قرين أرش من اجلهل ،وال سوأة أسوأ من الكذب ،وال حافظ
أحفظ من الصمت ،وال غائب أقرب من املوت ..أهيا الناس ،إنه من نظر يف عيب نفسه
شغل عن عيب غريه ،ومن ريض برزق اهللّ مل يأسف عىل ما يف يد غريه ،ومن ّ
سل سيف
البغي قتل به ،ومن حفر ألخيه بئرا وقع فيها ،ومن هتك حجاب غريه انكشفت عورات
ضل ،ومن استغنى بعقله ّ
بيته ،ومن نيس ز ّلته استعظم زلل غريه ،ومن أعجب برأيه ّ
زل،
تكرب عىل الناس ّ
ذل ،ومن سفه عىل الناس شتم ،ومن خالط العلامء وقر ،ومن خالط
ومن ّ
األنذال ح ّقر ،ومن محل ما ال يطيق عجز ..أهيا الناس ،إنه ال مال هو أعود من العقل ،وال
فقر هو أشد من اجلهل ،وال واعظ هو أبلغ من النصح ،وال عقل كالتدبري ،وال عبادة
كالكف،
ّ
كالتفكّر ،وال مظاهرة أوثق من املشاورة ،وال وحدة أوحش من العجب ،وال ورع
وال حلم كالصرب والصمت)

()1

ومن ذلك قولك يف بعض خطبك( :ال مال أعود من العقل ،وال وحدة أوحش من
العجب ،وال عقل كالتّدبري ،وال كرم كالتّقوى ،وال قرين كحسن اخللق ،وال مرياث
الصالح ،وال ربح كال ّثواب ،وال ورع
كاألدب ،وال قائد كالتّوفيق ،وال جتارة كالعمل ّ
كالوقوف عند ّ
الشبهة ،وال زهد كالزّ هد يف احلرام ،وال علم كالتّفكّر ،وال عبادة كأداء
(  )1مستدرك هنج البالغة للمحمودي :ج  1ص  63 -48اخلطبة رقم( )13
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الفرائض ،وال إيامن كاحلياء
والصرب ،وال حسب كالتّواضع ،وال رشف كالعلم ،وال عزّ
ّ
كاحللم ،وال مظاهرة أوثق من املشاورة)

()1

ثم أساء رجل ال ّظ ّن برجل
ومن ذلك قولك( :إذا استوىل ّ
الصالح عىل الزّ مان وأهلهّ ،
مل تظهر منه حوبة فقد ظلم ،وإذا استوىل الفساد عىل الزّ مان وأهله ،فأحسن رجل ال ّظ ّن
غرر)
برجل فقد ّ

()2

ومن ذلك أنك سئلت :كيف نجدك يا أمري املؤمنني؟ ،فأجبت( :كيف يكون حال
بصحته ،ويؤتى من مأمنه)
من يفنى ببقائه ،ويسقم
ّ

()3

ومن ذلك قولك( :عجبت للبخيل يستعجل الفقر ا ّلذي منه هرب ،ويفوته الغنى
ا ّلذي إ ّياه طلب ،فيعيش يف الدّ نيا عيش الفقراء ،وحياسب يف اآلخرة حساب األغنياء.
للمتكرب ا ّلذي كان باألمس نطفة ويكون غدا جيفة .وعجبت ملن ّ
شك يف اهللّ وهو
وعجبت
ّ
يرى خلق اهللّ .وعجبت ملن نيس املوت وهو يرى املوتى .وعجبت ملن أنكر النّشأة األخرى
وهو يرى النّشأة األوىل .وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء)

()4

مقر ،والنّاس فيها رجالن :رجل باع فيها
ممر ال دار ّ
ومن ذلك قولك( :الدّ نيا دار ّ
نفسه فأوبقها ،ورجل ابتاع نفسه فأعتقها)

()5

الصمت تكون اهليبة ،وبالنّصفة يكثر املواصلون،
ومن ذلك قولك( :بكثرة ّ
وبالسرية
السؤدد،
ّ
تتم النّعمة ،وباحتامل املؤن جيب ّ
وباإلفضال تعظم األقدار ،وبالتّواضع ّ

(  )1هنج البالغة :احلكمة()113
(  )2هنج البالغة :احلكمة()114
(  )3هنج البالغة :احلكمة()115
(  )4هنج البالغة :احلكمة()126
(  )5هنج البالغة :احلكمة()133
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السفيه تكثر األنصار عليه)
العادلة يقهر املناوئ ،وباحللم عن ّ

()1

ومن ذلك قولك( :من أصبح عىل الدّ نيا حزينا فقد أصبح لقضاء اهللّ ساخطا ،ومن
أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ر ّبه ،ومن أتى غن ّيا فتواضع له لغناه ذهب
ثلثا دينه ،ومن قرأ القرآن فامت فدخل النّار فهو ممّن كان يتّخذ آيات اهللّ هزوا ،ومن هلج
()2

هم ال يغ ّبه ،وحرص ال يرتكه ،وأمل ال يدركه)
قلبه ّ
بحب الدّ نيا التاط قلبه منها بثالثّ :

ومن ذلك قولك( :من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه ،ومن ريض برزق
اهللّ مل حيزن عىل ما فاته ،ومن ّ
سل سيف البغي قتل به ،ومن كابد األمور عطب ،ومن اقتحم
السوء ّاهتم ،ومن كثر كالمه كثر خطؤه ،ومن كثر خطؤه
ال ّلجج غرق ،ومن دخل مداخل ّ
قل ورعه ،ومن ّ
قل حياؤه ّ
قل حياؤه ،ومن ّ
ّ
قل ورعه مات قلبه ،ومن مات قلبه دخل النّار،
ثم رضيها لنفسه فذلك األمحق بعينه ،والقناعة مال ال
ومن نظر يف عيوب النّاس فأنكرها ّ
أن كالمه من عمله ّ
ينفد ،ومن أكثر من ذكر املوت ريض من الدّ نيا باليسري ،ومن علم ّ
قل
كالمه ّإال فيام يعنيه)

()3

ومن ذلك قولك( :ال رشف أعىل من اإلسالم ،وال عزّ أعزّ من التّقوى ،وال معقل
أحسن من الورع ،وال شفيع أنجح من التّوبة ،وال كنز أغنى من القناعة ،وال مال أذهب
وتبوأ خفض
الراحةّ ،
الرضا بالقوت ،ومن اقترص عىل بلغة الكفاف فقد انتظم ّ
للفاقة من ّ
ّقحم
والرغبة مفتاح النّصب ،ومط ّية التّعب ،واحلرص والكرب واحلسد دواع إىل الت ّ
الدّ عةّ ،
يف ّ
والرش جامع مساوئ العيوب)
الذنوبّ ّ ،

()4

ومن ذلك قولك يف كالم احلكامءّ ( :
إن كالم احلكامء إذا كان صوابا كان دواء ،وإذا
(  )1هنج البالغة :احلكمة()224
(  )2هنج البالغة :احلكمة()228
(  )3هنج البالغة :احلكمة()349
(  )4هنج البالغة :احلكمة()371
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كان خطأ كان داء)

()1

إىل آخر كلامتك ـ سيدي ـ التي يتقوت منها أصحاب العقول ،ليسقوا بامئها الطاهر
شجرة احلكمة يف قلوهبم ..فأنت سيد احلكامء وأنت أستاذهم وأنت رساجهم الذي
يستضيئون به.

(  )1هنج البالغة :احلكمة()265
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اإلنسان الكامل
سيدي وموالي ..حبيب اهلل ورسوله..
من املعاين العظيمة التي أتذكرها يف هذه األيام ..أيام شهادتك ..إنسانيتك الكاملة..
وشخصيتك اجلامعة لكل ألوان الكامل ..فأنت البطل الشجاع العابد العارف العامل املحقق
املدقق الفيلسوف السيايس القائد صاحب األخالق العالية واألدب الرفيع والفصاحة
والبالغة ..وكل ما خطر ببالنا ،وما مل خيطر.
وكيف ال تكون كذلك سيدي  ..وهل يمكن أن تكون غري ذلك ،وأنت تربية رسول
اهلل  اخلالصة ،بل أنت معجزة من معجزاته الباهرة ..بل أنت القرآن الناطق ..وهل يمكن
أن يكون القرآن الناطق خمتلفا عن القرآن الصامت؟
وهلذا ،فإن كل من عرفك ،وشم أرجيك ،شهد لك بالتفوق يف كل جمال ..وقد سئل
اجلنيد عنك ،وهو من يسمونه سيد الطائفة الصوفية ،فأجاب( :لو تفرغ إلينا من احلروب
()1

لنقلنا عنه من هذا العلم ما ال يقوم له القلوب ،ذاك أمري املؤمنني)

وقال اخلليل بن أمحد ـ اللغوي الكبري ،ومؤسس علم العروض ـ عندما سئل عن
فضائلك( :ما أقول يف شخص أخفى أعداؤه فضائله حسد ًا ،وأخفى أولياؤه فضائله خوف ًا
وحذر ًا ،وظهر فيام بني هذين ما طبقت الرشق والغرب)

()2
()3

وقال( :إحتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل عىل أنه إمام الكل)

وقال فيك أمحد بن حنبل ـ إمام أهل احلديث ـ( :ما جاء ألحد من أصحاب رسول

(  )1فرائد السمطني.380/1 :
(  )2مقدمة املناقب للخوارزمي :ص.8
(  )3عبقرية اإلمام :ص .138
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()1

اهلل  من الفضائل ما جاء لعيل بن أيب طالب)

وقال فيك الواقدي ـ إمام أصحاب املغازي والسري ـ( :إن علي ًا كان من معجزات
()2

النبي  كالعصا ملوسى (عليه السالم) ،وإحياء املوتى لعيسى (عليه السالم)

وقال النظام ـ إمام املعتزلة ـ (عيل بن أيب طالب حمنة للمتكلم ،إن وىف حقه غىل ،وإن
بخسه حقه أساء ،واملنزلة الوسطى دقيقة الوزن ،حادة اللسان ،صعبة الرتقي إال عىل احلاذق
()3

الذكي)

وقال الفخر الرازي ـ وهو إمام من أئمة األشاعرة الكبار ـ( :ومن اختذ علي ًا إمام ًا
لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى يف دينه ونفسه)
وقال( :أما إن عيل بن أيب طالب كان جيهر بالتسمية ،فقد ثبت بالتواتر ،ومن اقتدى
يف دينه بعيل بن أيب طالب فقد اهتدى ،والدليل عليه قوله  :اللهم أدر احلق مع عيل حيث
()4

دار)

وقال أبو العيناء لعبيد اهللّ بن حييى بن خاقان وزير املتوكل واملعتمد( :وما أقول يف
رجل حتبه أهل الذمة عىل تكذيبهم بالنبوة ،وتعظمه الفالسفة عىل معاندهتم ألهل امللة،
وتصور ملوك الفرنج والروم صورته يف بيعها وبيوت عباداهتا ،وتصور ملوك الرتك
والديلم صورته عىل أسيافها ،وما أقول يف رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ،ومل
يمكنهم جحد مناقبه وال كتامن فضائله ،فقد علمت أنه استوىل بنو أمية عىل سلطان اإلسالم
يف رشق األرض وغرهبا ،واجتهدوا بكل حيلة يف إطفاء نوره والتحريف عليه ووضع
املعايب واملثالب له ،ولعنوه عىل مجيع املنابر ،وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم،
(  )1فرائد السمطني.79/1 :
(  )2الفهرست :ص.111
(  )3سفينة البحار.146/1
(  )4التفسري الكبري..205،207/ 1 :
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ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكر ًا ،حتى حظروا أن يسمى أحد
باسمه ،فام زاده ذلك إال رفعة وسمو ًا ،وكان كاملسك كلام سرت انترش عرفه ،وكلام كتم
يتضوع نرشه ،وكالشمس ال تسرت بالراح ،وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته
عيون كثرية ،وما أقول يف رجل تعزى إليه كل فضيلة ،وتنتهي إليه كل فرقة ،وتتجاذبه كل
()1

طائفة ،فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها)

وقال فيك ابن أيب احلديد ـ وهو إمام من كبار أئمة املعتزلة ـ تعليقا عىل قولك( :فعند
اهللّ نحتسبه ولدا ناصحا ،وعامال كادحا ،وسيفا قاطعا ،وركنا دافعا)( :انظر إىل الفصاحة
كيف تعطي هذا الرجل قيادها ،ومتلكه زمامها ،فسبحان اهلل من منح هذا الرجل هذه املزايا
النفيسة ،واخلصائص الرشيفة ،أن يكون غالم من أبناء عرب مكة مل خيالط احلكامء ،وخرج
أعرف باحلكمة من أفالطون وأرسطو ،ومل يعارش أرباب احلكم اخللقية ،وخرج أعرف هبذا
الباب من سقراط ،ومل يرب بني الشجعان ألن أهل مكة كانوا ذوي جتارة ،وخرج أشجع
من كل برش مشى عىل األرض)

()2

وقال ـ تعليقا عىل قولك( :سلكوا يف بطون الربزخ سبيال س ّلطت األرض عليهم
فيه ،فأكلت من حلومهم ،ورشبت من دمائهم)( :وإين ألطيل التعجب من رجل خيطب يف
احلرب بكالم يدل عىل أن طبعه مناسب لطباع األسود ،ثم خيطب يف ذلك املوقف بعينه إذا
أراد املوعظة بكالم يدل عىل أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان الذين مل يأكلوا حل ًام ومل يريقوا
دم ًا ،فتارة يكون يف صورة بسطام بن قيس (الشجاع) ،وتارة يكون يف صورة سقراط
واملسيح بن مريم (عليهام السالم) اإلهلي ،وأقسم بمن تقسم األمم كلها به لقد قرأت هذه
اخلطبة منذ مخسني سنة وإىل اآلن أكثر من ألف مرة ،ما قرأهتا قط إال وأحدثت عندي روعة
(  )1رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.17 ،29 /1 :
(  )2سفينة البحار.146/1
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وخوفا وعظة ،أثرت يف قلبي وجيب ًا ،وال تأملتها إال وذكرت املوتى من أهيل وأقاريب
()1

وأرباب ودي ،وخيلت يف نفيس أين أنا ذلك الشخص الذي وصف اإلمام حاله)

وقد ذكر يف مقدمة رشحه لكلامتك كيف استفادت منك كل املدارس ،وكيف هنل
من علمك كل فحول العلم..
أن أرشف العلوم هو العلم اإلهليّ ،
فذكر ( ّ
ألن رشف العلم برشف املعلوم ،ومعلومه
السالم اقتبس ،وعنه نقل،
أرشف املوجودات ،فكان هو أرشف العلوم ،ومن كالمه عليه ّ
وإليه انتهى ،ومنه ابتدئ)
ثم راح يفصل ذلك ،فذكر أن (املعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب
النظر ،ومنهم تع ّلم الناس هذا الفن تالمذته وأصحابهّ ،
ألن كبريهم واصل بن عطاء تلميذ
السالم)
حممد بن احلنفية ،وأبو هاشم تلميذ أبيه ،وأبوه تلميذه عليه ّ
أيب هاشم عبد اهللّ بن ّ
فإهنم ينتمون إىل أيب احلسن عيل بن برش األشعري وهو تلميذ أيب
وهكذا (األشعرية ّ
عيل اجلبائي ،وأبو عيل أحد مشائخ املعتزلة ،فاألشعرية ينتهون بأخرة إىل أستاذ املعتزلة
ومع ّلمهم ،وهو عيل بن أيب طالب)
وهكذا (اإلمامية والزيدية فانتامؤهم إليه ظاهر)
السالم أصله وأساسهّ ،
وكل فقيه يف اإلسالم فهو
ومثل ذلك (علم الفقه ،وهو عليه ّ
حممد ،وغريمها
عيال عليه ومستفيد من فقهه .أ ّما أصحاب أيب حنيفة كأيب يوسف ،و ّ
حممد بن احلسن ،فريجع فقهه أيضا إىل أيب
فأخذوا عن أيب حنيفة ،وأ ّما الشافعي فقرأ عىل ّ
حنيفة ،وأ ّما أمحد بن حنبل فقرأ عىل الشافعي ،فريجع فقهه أيضا إىل أيب حنيفة ،وأبو حنيفة
السالم،
السالم وقرأ جعفر عىل أبيه ،وينتهي األمر إىل عيل عليه ّ
حممد عليه ّ
قرأ عىل جعفر بن ّ
الرأي ،وقرأ ربيعة عىل عكرمة ،وقرأ عكرمة عىل عبد
وأ ّما مالك بن أنس فقرأ عىل ربيعة ّ
(  )1رشح النهج البن أيب احلديد.150/11 :
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عيل ،وإن شئت رددت إليه فقه الشافعي بقراءته
اهللّ بن عباس ،وقرأ عبد اهللّ بن عباس عىل ّ
عىل مالك كان لك ذلك ،فهؤالء الفقهاء األربعة ،وأ ّما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر)
وهكذا رجع إليه الصحابةّ ( ،
فإن فقهاء الصحابة كانوا عمر بن اخلطاب وعبد اهللّ
عيل ،أ ّما ابن عباس فظاهر ،وأ ّما عمر فقد عرف ّ
كل أحد
بن عباس ،وكالمها أخذا عن ّ
مرة:
رجوعه إليه يف كثري من املسائل التي أشكلت عليه وعىل غريه من الصحابة ،وقوله غري ّ
عيل هللك عمر ) ،وقوله ( :ال بقيت ملعضلة ليس هلا أبو احلسن ) ،وقوله ( :ال يفتنيّ
( لو ال ّ
وعيل حارض )  .فقد عرف هبذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه .وقد روت
أحد يف املسجد
ّ
عيل ) ،والقضاء هو الفقه ،فهو إذن أفقههم ،وروى
العا ّمة
ّ
واخلاصة قوله  ( :أقضاكم ّ
ّ
الكل أيضا أنّه  قال له وقد بعثه اىل اليمن قاضيا ( :ال ّلهم اهد قلبه ،وث ّبت لسانه ) .قال:
فام شككت بعدها يف قضاء بني اثنني)
وهكذا كان األمر يف (علم الطريقة واحلقيقة ،وأحوال التصوف ،وقد عرفت أن
أرباب هذا الفن يف مجيع بالد االسالم ،إليه ينتهون ،وعنده يقفون ،وقد رصح بذلك
الشبيل ،واجلنيد ،ورسي ،وأبو يزيد البسطامى ،وأبو حمفوظ معروف الكرخي ،وغريهم.
ويكفيك داللة عىل ذلك اخلرقة التى هي شعارهم إىل اليوم ،وكوهنم يسندوهنا بإسناد
متصل إليه)
وهكذا كان األمر يف (علم النحو والعربية ،وقد علم الناس كافه أنه هو الذى ابتدعه
وأنشأه ،وأمىل عىل أبى االسود الدؤىل جوامعه وأصوله ،من مجلتها الكالم كله ثالثة أشياء:
اسم وفعل وحرف .ومن مجلتها :تقسيم الكلمة إىل معرفة ونكرة ،وتقسيم وجوه االعراب
إىل الرفع والنصب واجلر واجلزم ،وهذا يكاد يلحق باملعجزات ،الن القوة البرشية ال تفي
هبذا احلرص ،وال تنهض هبذا االستنباط)
وهكذا كان األمر يف خصائصك اخللقية والفضائل النفسانية والدينية..
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أما الشجاعة( :فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ،وحما اسم من يأيت بعده،
ومقاماته يف احلرب مشهورة يرضب هبا االمثال إىل يوم القيامة ،وهو الشجاع الذى ما فر
قط ،وال ارتاع من كتيبة ،وال بارز أحدا إال قتله ،وال رضب رضبة قط فاحتاجت االوىل إىل
ثانية)
وأما القوة واأليد( :فبه يرضب املثل فيهام ،قال ابن قتيبه يف(املعارف) :ما صارع
أحدا قط إال رصعه .وهو الذى قلع باب خيرب ،واجتمع عليه عصبه من الناس ليقلبوه فلم
يقلبوه ،وهو الذى اقتلع هبل من أعىل الكعبة ،وكان عظيام جدا ،وألقاه إىل االرض .وهو
الذى اقتلع الصخره العظيمة يف أيام خالفته عليه السالم بيده بعد عجز اجليش كله عنها،
وأنبط املاء من حتتها)
وأما السخاء واجلود( :فحاله فيه ظاهرة ،وكان يصوم ويطوي ويؤثر بزاده ،وفيه
أنزل ﴿ َو ُي ْط ِع ُم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا﴾ [اإلنسان ،]8:وروى املفرسون
أنه مل يكن يملك إال أربعة دراهم ،فتصدق بدرهم ليال ،وبدرهم هنارا ،وبدرهم رسا،
ِ ِ
وبدرهم عالنية ،فأنزل فيه﴿ :ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
رسا َو َعالَنِ َي ًة َف َل ُه ْم
ون َأ ْم َو َاهلُم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّهار ًّ
حيزَ ُنون﴾ [البقرة ،]274:وروي عنه أنه كان
َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َر ِّهبِ ْم َوالَ َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َ ْ
يسقي بيده لنخل قوم من هيود املدينة ،حتى جملت يده ،ويتصدق باالجرة ،ويشد عىل بطنه
حجرا .وقال الشعبى وقد ذكره عليه السالم :كان أسخى الناس ،كان عىل اخللق الذي حيبه
اهلل :السخاء واجلود ،ما قال( :ال) لسائل قط .وقال عدوه ومبغضه الذي جيتهد يف وصمه
وعيبه معاوية بن أبى سفيان ملحفن بن أيب حمفن الضبي ملا قال له :جئتك من عند أبخل
الناس ،فقال :وحيك ! كيف تقول إنه أبخل الناس ،لو ملك بيتا من ترب وبيتا من تبن ،النفد
تربه قبل تبنه .وهو الذى كان يكنس بيوت االموال ويصيل فيها ،وهو الذي قال :يا صفراء،
ويا بيضاء ،غري غريي .وهو الذي مل خيلف مرياثا ،وكانت الدنيا كلها بيده إال ما كان من
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الشام)
وأما احللم والصفح( :فكان أحلم الناس عن ذنب ،وأصفحهم عن مسئ ،وقد ظهر
صحة ما قلناه يوم اجلمل ،حيث ظفر بمروان بن احلكم وكان أعدى الناس له ،وأشدهم
بغضا فصفح عنه .وكان عبد اهلل بن الزبري يشتمه عىل رؤوس االشهاد ،وخطب يوم البرصة
فقال :قد أتاكم الوغد اللئيم عيل بن أبى طالب وكان عيل عليه السالم يقول :ما زال الزبري
رجال منا أهل البيت حتى شب عبد اهلل فظفر به يوم اجلمل ،فأخذه أسريا ،فصفح عنه،
وقال :اذهب فال أرينك ،مل يزده عىل ذلك .وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة اجلمل بمكة،
وكان له عدوا ،فأعرض عنه ومل يقل له شيئا .وقد علمتم ما كان من عائشة يف أمره ،فلام
ظفر هبا أكرمها ،وبعث معها إىل املدينة عرشين امرأة من نساء عبد القيس عممهن بالعامئم،
وقلدهن بالسيوف ،فلام كانت ببعض الطريق ذكرته بام ال جيوز أن يذكر به ،وتأففت وقالت:
هتك سرتى برجاله وجنده الذين وكلهم يب ،فلام وصلت املدينة ألقى النساء عامئمهن،
وقلن هلا :إنام نحن نسوه .وحاربه أهل البرصة ورضبوا وجهه ووجوه أوالده بالسيوف،
وشتموه ولعنوه ،فلام ظفر هبم رفع السيف عنهم ،ونادى مناديه يف أقطار العسكر :أال ال
يتبع مول ،وال جيهز عىل جريح ،وال يقتل مستأرس ،ومن ألقى سالحه فهو آمن ،ومن حتيز
إىل عسكر االمام فهو آمن .ومل يأخذ أثقاهلم ،وال سبى ذرارهيم ،وال غنم شيئا من أمواهلم،
ول و شاء أن يفعل كل ذلك لفعل ،ولكنه أبى إال الصفح والعفو وتقيل سنة رسول الل

يوم فتح مكة ،فإنه عفا واالحقاد مل تربد ،واالساءة مل تنس .وملا ملك عسكر معاوية عليه
املاء ،وأحاطوا برشيعة الفرات ،وقالت رؤساء الشام له اقتلهم بالعطش كام قتلوا عثامن
عطشا ،سأهلم عيل وأصحابه أن يرشعوا هلم رشب املاء ،فقالوا :ال واهلل ،وال قطرة حتى
متوت ظمأ كام مات ابن عفان ،فلام رأى أنه املوت ال حمالة تقدم بأصحابه ،ومحل عىل عساكر
معاوية محالت كثيفة ،حتى أزاهلم عن مراكزهم بعد قتل ذريع ،سقطت منه الرؤوس
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وااليدي ،وملكوا عليهم املاء ،وصار أصحاب معاوية يف الفالة ،ال ماء هلم ،فقال له
أصحابه وشيعته :امنعهم املاء يا أمري املؤمنني ،كام منعوك ،وال تسقهم منه قطرة ،واقتلهم
بسيوف العطش ،وخذهم قبضا بااليدي فال حاجه لك إىل احلرب ،فقال :ال واهلل ال
أكافئهم بمثل فعلهم ،افسحوا هلم عن بعض الرشيعة ،ففي حد السيف ما يغني عن ذلك.
فهذه إن نسبتها إىل احللم والصفح فناهيك هبا مجاال وحسنا ،وإن نسبتها إىل الدين والورع
فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله)
وأما اجلهاد يف سبيل اهلل( :فمعلوم عند صديقه وعدوه أنه سيد املجاهدين ،وهل
اجلهاد الحد من الناس إال له ! وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول اهلل  وأشدها
نكاية يف املرشكني بدر الكربى ،قتل فيها سبعون من املرشكني ،قتل عيل نصفهم ،وقتل
املسلمون واملالئكة النصف اآلخر .وإذا رجعت إىل مغازي حممد بن عمر الواقدي وتاريخ
االرشاف ليحيى بن جابر البالذري وغريمها علمت صحة ذلك ،دع من قتله يف غريها
كأحد واخلندق وغريمها ،وهذا الفصل ال معنى لالطناب فيه ،النه من املعلومات
الرضورية ،كالعلم بوجود مكة ومرص ونحومها)
وأما الفصاحة( :فهو إمام الفصحاء ،وسيد البلغاء ،ويف كالمه قيل :دون كالم
اخلالق ،وفوق كالم املخلوقني .ومنه تعلم الناس اخلطابة والكتابة ،قال عبد احلميد بن
حييى :حفظت سبعني خطبة من خطب االصلع ،ففاضت ثم فاضت .وقال ابن نباتة:
حفظت من اخلطابة كنزا ال يزيده االنفاق اال سعة وكثرة ،حفظت مائة فصل من مواعظ
عيل بن أبى طالب .وملا قال حمفن بن أبى حمفن ملعاوية :جئتك من عند أعيا الناس ،قال له:
وحيك ! كيف يكون أعيا الناس ! فو اهلل ما سن الفصاحة لقريش غريه ،ويكفى هذا الكتاب
الذي نحن شارحوه داللة عىل أنه ال جيارى يف الفصاحة ،وال يبارى يف البالغة .وحسبك
أنه مل يدون الحد من فصحاء الصحابة العرش ،وال نصف العرش مما دون له ،وكفاك يف هذا
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الباب ما يقوله أبو عثامن اجلاحظ يف مدحه يف كتاب (البيان والتبيني) ويف غريه من كتبه)
وأما سجاحة االخالق ،وبرش الوجه ،وطالقة املحيا ،والتبسم( :فهو املرضوب به
املثل فيه ..قال صعصعة بن صوحان وغريه من شيعته وأصحابه :كان فينا كأحدنا ،لني
جانب ،وشدة تواضع ،وسهولة قياد ،وكنا هنابه مهابة االسري املربوط للسياف الواقف عىل
رأسه .وقال معاوية لقيس بن سعد :رحم اهلل أبا حسن ،فلقد كان هشا بشا ،ذا فكاهة ،قال
قيس :نعم ،كان رسول اهلل  يمزح ويبتسم إىل أصحابه ،وأراك ترس حسوا يف ارتغاء،
وتعيبه بذلك ! أما واهلل لقد كان مع تلك الفكاهة والطالقة أهيب من ذي لبدتني قد مسه
الطوى ،تلك هيبة التقوى ،وليس كام هيابك طغام أهل الشام ! .وقد بقى هذا اخللق متوارثا
متنافال يف حمبيه وأوليائه إىل اآلن ،كام بقي اجلفاء واخلشونة والوعورة يف اجلانب اآلخر،
ومن له أدنى معرفة بأخالق الناس وعوائدهم يعرف ذلك)
وأما الزهد يف الدنيا( :فهو سيد الزهاد ،وبدل االبدال ،وإليه تشد الرحال ،وعنده
تنفض االحالس ،ما شبع من طعام قط .وكان أخشن الناس مأكال وملبسا ،قال عبد اهلل
بن أيب رافع :دخلت إليه يوم عيد ،فقدم جرابا خمتوما ،فوجدنا فيه خبز شعري يابسا
مرضوضا ،فقدم فأكل ،فقلت :يا أمري املؤمنني ،فكيف ختتمه؟ قال :خفت هذين الولدين
أن يلتاه بسمن أو زيت .وكان ثوبه مرقوعا بجلد تارة ،وليف أخرى ،ونعاله من ليف.
وكان يلبس الكرباس الغليظ ،فإذا وجد كمه طويال قطعه بشفرة ،ومل خيطه ،فكان ال يزال
متساقطا عىل ذراعيه حتى يبقى سدى ال حلمة له ،وكان يأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح ،فإن
ترقى عن ذلك فبعض نبات االرض ،فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان االبل ،وال يأكل
اللحم إال قليال ،ويقول :ال جتعلوا بطونكم مقابر احليوان .وكان مع ذلك أشد الناس قوة
وأعظمهم أيدا ،ال ينقض اجلوع قوته ،وال خيون االقالل منته .وهو الذي طلق الدنيا
وكانت االموال جتبى إليه من مجيع بالد االسالم إال من الشام ،فكان يفرقها ويمزقها)
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وأما العبادة( :فكان أعبد الناس وأكثرهم صالة وصوما ،ومنه تعلم الناس صالة
الليل ،ومالزمة االوراد وقيام النافلة ،وما ظنك برجل يبلغ من حمافظته عىل ورده أن يبسط
له نطع بني الصفني ليلة اهلرير ،فيصيل عليه ورده ،والسهام تقع بني يديه ومتر عىل صامخيه
يمينا وشامال ،فال يرتاع لذلك ،وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما ظنك برجل كانت
جبهته كثفنة البعري لطول سجوده .وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته ،ووقفت عىل ما فيها
من تعظيم اهلل سبحانه وإجالله ،وما يتضمنه من اخلضوع هليبته ،واخلشوع لعزته
واالستخذاء له ،عرفت ما ينطوي عليه من االخالص ،وفهمت من أي قلب خرجت،
وعىل أي لسان جرت ! .وقيل لعيل بن احلسني عليه السالم  -وكان الغاية يف العبادة :أين
عبادتك من عبادة جدك؟ قال :عباديت عند عبادة جدي كعبادة جدى عند عبادة رسول اهلل
)
وأما قراءته القرآن واشتغاله به( :فهو املنظور إليه يف هذا الباب ،اتفق الكل عىل أنه
كان حيفظ القرآن عىل عهد رسول اهلل  ،ومل يكن غريه حيفظه ،ثم هو أول من مجعه ،نقلوا
كلهم أنه تأخر عن بيعة أبى بكر ،فأهل احلديث ال يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر
خمالفة للبيعة ،بل يقولون :تشاغل بجمع القرآن فهذا يدل عىل أنه أول من مجع القرآن ،ألنه
لو كان جمموعا يف حياه رسول اهلل  ملا احتاج إىل أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته  .وإذا
رجعت إىل كتب القراءات وجدت أئمة القراء كلهم يرجعون إليه ،كايب عمرو بن العالء
وعاصم بن أيب النجود وغريمها ،الهنم يرجعون إىل أيب عبد الرمحن السلمى القارئ ،وأبو
عبد الرمحن كان تلميذه ،وعنه أخذ القرآن ،فقد صار هذا الفن من الفنون التى تنتهى إليه
أيضا ،مثل كثري مما سبق)
وأما الرأي والتدبري( :فكان من أسد الناس رأيا ،وأصحهم تدبريا ،وهو الذي أشار
عىل عمر بن اخل طاب ملا عزم عىل أن يتوجه بنفسه إىل حرب الروم والفرس بام أشار .وهو
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الذى أشار عىل عثامن بأمور كان صالحه فيها ،ولو قبلها مل حيدث عليه ما حدث .وإنام قال
أعداؤه :ال رأي له ،النه كان متقيدا بالرشيعة ال يرى خالفها ،وال يعمل بام يقتيض الدين
حتريمه .وقد قال عليه السالم :لو ال الدين والتقى لكنت أدهى العرب .وغريه من اخللفاء
كان يعمل بمقتىض ما يستصلحه ويستوفقه ،سواء أ كان مطابقا للرشع أم مل يكن .وال ريب
أن من يعمل بام يؤدي إليه اجتهاده ،وال يقف مع ضوابط وقيود يمتنع الجلها مما يرى
الصالح فيه ،تكون أحواله الدنيوية إىل االنتظام أقرب ،ومن كان بخالف ذلك تكون
أحواله الدنيوية إىل االنتثار أقرب)
بل إنك فوق ذلك كله استطعت أن تعرض اإلسالم وقيم اإلسالم بصورة مجيلة
هبرت غري املسلمني..
فقد قال عنك جربان خليل جربان ـ وهو األديب املسيحي الكبري ـ( :إن عيل بن أيب
طالب كالم اهلل الناطق ،وقلب اهلل الواعي ،نسبته إىل من عداه من األصحاب شبه املعقول
()1

إىل املحسوس ،وذاته من شدة اإلقرتاب ممسوس يف ذات اهلل)

وقال فيك ميخائيل نعيمة( :وأما فضائله فإهنا قد بلغت من العظم واجلالل
واإلنتشار واالشتهار مبلغ ًا يسمج معه التعرض لذكرها ،والتصدي لتفصيلها ،فصارت كام
قال أبو العيناء لعبيد اهلل بن حييى بن خاقان ،وزير املتوكل واملعتمد( :رأيتني فيام أتعاطى
من وصف فضلك كاملخرب عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر ،الذي ال خيفى عىل الناظر،
فأيقنت أين حيث انتهى يب القول منسوب إىل العجز ،مقرص عن الغاية ،فانرصفت عن الثناء
()2

عليك إىل الدعاء لك ،ووكلت اإلخبار عنك إىل علم الناس بك)

وقال( :تسألني عن اإلمام عيل ،ورأيي أنه من بعد النبي  سيد العرب عىل
(  )1نقال عن حاشية الشفاء ص ./ 566
(  )2نقال عن رشح النهج البن أيب احلديد.16/ 1 :
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االطالق بالغة وحكمة وتفهام للدين وحتمسا للحق وتساميا عن الدنايا .فأنا ما عرفت يف
كل من قرأت هلم من العرب رجال دانت له اللغة مثلام دانت إلبن ايب طالب ،سواء يف
عظاته الدينية وخطبه احلامسية ورسائله التوجيهية ،او يف تلك الشذور املقتضبة التي كان
يطلقها من حني اىل حني مشحونة باحلكم الزمنية والروحية ،متوهجة ببوارق اإليامن احلي
ومدركة من اجلامل يف البيان حد اإلعجاز ،فكأنام الآلىلء بلغت هبا الطبيعة حد الكامل،
وكأنه البحر يقذف بتلك الآلىلء دونام عنت او عناء ..ليس بني العرب من صفت بصريته
صفاء بصرية اإلمام عيل ،وال من أويت املقدرة يف إقتناص الصور التي انعكست عىل بصريته
وعرضها يف إطار من الروعة هو السحر احلالل .حتى سجعه ،وهو كثري ،يسطو عليك
بألوانه وبموسيقاه وال سطو القوايف التي تبدو كام لو اهنا هبطت عىل الشاعر من السامء،
فهي ما اختذت مكاهنا يف اواخر األبيات إال لتقوم بمهمة يستحيل عىل غريها القيام هبا .إهنا
هناك لتقول اشياء ال تستطيع كلامت غريها ان تقوهلا ،كالغلق يف القنطرة .إن عليا ملن عاملقة
الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان)
وقال فيك األستاذ البحاثة املسيحي (بولس سالمة) يف كتابه( :ملحمة الغدير)( :قد
يقول قائل :ومل آثرت عليا دون سواه من أصحاب حممد هبذه امللحمة وال اجيب عىل هذا
السؤال إال بكلامت فامللحمة كلها جواب عليه .وسرتى يف سياقها بعض عظمة الرجل
الذي يذكره املسلمون فيقولون( :رىض اهلل عنه ،وكرم اهلل وجهه ،والسالم عليه) ويذكره
النصارى يف جمالسهم فيتمثلون بحكمه وخيشعون لتقواه ،ويتمثل به الزهاد يف الصوامع
فيزدادون زهدا وقنوتا .وينظر إليه املفكر فيستضئ هبذا القطب الوضاء ويتطلع إليه الكاتب
األملعي فيأتم ببيانه ويعتمده الفقيه املدره -زعيم القوم واملتكلم عنهم -فيسرتشد بأحكامه.
أما اخلطيب فحسبه أن يقف يف السفح ويرفع الرأس إىل هذا الطود الشامخ لتنهل عليه
اآليات من عل .وينطلق لسانه بالكالم العريب املبني الذي رسخ قواعده أبو احلسن إذ دفعها
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إىل أيب األسود الدؤيل فقال :انح هذا النحو .وكان علم النحو .ويقرا اجلبان سرية عيل فتهدر
يف صدره النخوة وتستهويه البطولة .إذ مل تشهد الغرباء ومل تظل السامء أشع من ابن أيب
طالب فعيل ذلك الساعد األجدل اعتمد اإلسالم يوم كان وليدا .فعيل هو بطل بدر ،وخيرب،
واخلندق ،ووادي الرمل ،والطائف ،واليمن ....وهو املنترص يف صفني ويوم اجلمل
والنهروان والدافع عن الرسول يوم أحد وقيدوم الرسايا ولواء املغازي ..واعجب من
بطولته اجلسدية بطولته النفسية فلم ير اصرب منه عىل املكاره إذا كانت حياته موصولة
باآلالم منذ فتح عينيه عىل النور يف الكعبة حتى أغمضها عىل احلق يف مسجد الكوفة...
وبعد فلم جتادلني يف أيب احلسن؟ أو مل تقم يف خالل العصور فئات من الناس تؤله الرجل؟
وال ريب أهنا الضاللة الكربى .ولكنها ضاللة تدلك عىل احلق إذ تدلك عىل مبلغ افتتان
الناس هبذه الشخصية العظمى ومل يستطع خصوم الرجل أن يأخذوا عليه مأخذا فاهتموه
بالتشدد يف إحقاق احلق .أي اهنم شكوا كثرة فضله فأرادوه دنيويا يامرى ويداري .وأراد
نفسه روحانيا رفيعا يستميت يف سبيل العدل .ال تأخذه يف سبيل اهلل هوادة .وإنام الغضبة
للحق ثورة النفوس القدسية التي يؤملها أن ترى عوجا .أو مل يغضب السيد املسيح وهو
الذروة يف الوداعة واحلكم يوم دخل آهليكل فوجد فيه باعة احلامم والصيارفة املرابني فاخذ
بيده السوط وقلب موائدهم وطردهم قائال :بيتي بيت الصالة يدعى وانتم جعلتموه مغارة
()1

للصوص)

ثم عقب عىل هذه الشهادة بقوله( :بقى لك بعد هذا أن حتسبني شيعيا ،فإذا كان
التشيع تنقصا ألشخاص أو بغضا لفئات أو هتورا يف املزالق اخلطرة فلست كذلك ،أما إذا
كان التشيع حبا لعيل وأهل البيت الطيبني األكرمني وثورة عىل الظلم وتوجعا ملا حل
باحلسني وما نزل بأوالده من النكبات يف مطاوي التاريخ فإنني شيعي)
(  )1ملحمة الغدير ،ص.28 -27
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هذه شهادته ـ سيدي ـ وكم أتأمل إذ أختم حديثي معك هبا ..فاحلديث معك ال يمل..
وحسبي أنني أعيش كل حلظة يف صحبة كلامتك إىل أن يأيت ذلك اليوم الذي أترشف فيه
بلقياك ..ولعيل أفوز بأن خيتم يل بمثل ما ختم لك ،فأقول عندما يطعنني عدوك :فزت ورب
الكعبة.
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