الطموح الإمياين وعالقته
بحياة الإمام علي  Qومماته



 أ.م.د عبداالله نعمة الشبيب
جامعة الكوفة كلية الفقه /قسم العقيدة والفكر االسالمي

خال�صة البحث

يل  Qالذي تقيمه
ان البحث الذي نقدمه بتواضع إىل مؤمتر اإلمام ع ٍّ
يل  Qملا لها من مركزي ٍة
جامعة الكوفة كلية الفقه مشكور ًة هو قراء ٌة لحياة ع ٍّ
يف طموح املؤمنني ،وقد اخرتنا لهذه القراءة مقط ًعا من الدعاء الذي يحفظه أو

يقرأه كل املصلني بعد صالة الصبح أال وهو «اللهم أحيني عىل ما أحييت عليه

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل بن أيب طالب  »Qوقد
يل بن أيب طالب وأ ِمتني عىل ما مات عليه ع ُّ
ع َّ
وقع البحث يف جول ٍة مخترص ٍة عن حياته  Qال عىل غرار الذين يكتبون حياة

العظامء من الناس من املولد إىل املامت .فإن مثل هذه الحياة متر بأطوا ٍر إىل
أن تصل إىل النضج والرشد.

وقد عرفنا مبوضوع البحث وخطته وفرضيته وسائر األمور األكادميية التي

تتناولها املقدمة وقد وقع البحث من أجل الوصول إىل الهدف يف ثالثة مباحث
يل  Qحتى
كان األول منها يف مطلبني ،األول منهام يف أنه ماذا يف حياة ع ٍّ
يوم وقد أجبنا عن
تستحق هذا العشق املتكرر واإللحاح يف طلبها صبيحة ِّ
كل ٍ
ٍ
نصوص تُرسم من خاللها صور ٌة
هذا السؤال ،ويف املطلب الثاين عرضنا جملة

معرب ٌة عن هذه الحياة الخالدة لويل الله تعاىل وهي تتحرك تجاه اآلخرين ليك

توسع إطار مرضاة الله من خاللهم ،ويف املبحث الثاين حاول البحث أن ميزج
بني كل ألوان الربنامج العبادي ،والخروج منه بلوح ٍة تألألت بسموها يف بِّر
الشهادة ،الذي ال بر فوقه ،ويف ساحة الجهاد األكرب الذي ال جهاد أكرب منه .ويف
املبحث الثالث وقع البحث عن عل ّو الهمة واإلرادة العلوية أبرز معامل ونتاجات
حا إميان ًّيا عىل
اليقني العلوي والتي صاغ من خاللها هذه الحياة التي بقيت طمو ً

نتائج سجلناها يف خامتته.
أمد األعصار واألمصار ،وانتهى البحث إىل عدة
َ

املقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العاملني ،وصىل الله عىل محمد

وآله الطيبني الطاهرين ،وعىل جميع أصحابه األوفياء وامليامني املنتجبني.

طالب  ،Qوأ ِمتني عىل ما
يل بن أيب
«اللهم أحيِني عىل ما أح َي ْي َ
ٍ
ت عليه ع َّ

يل بن أيب طالب .(((»Q
مات عليه ع ُّ
ين مستم ٌّر يُ ِل ّح به اإلنسان املؤمن ليك يحقق له حيا ًة
البحث هو
ٌ
طموح إميا ٌّ

رشف ًة وموت ًا
منوذجي ًة هي حياة عيل بن أيب
ٍ
طالب  Qوأن يحقق له نهاي ًة م ّ
طالب  Qمن خالل اإلرادة وعلو الهمة.
رشيفًا هو موت عيل بن أيب
ٍ

طالب  ،Qوذلك من خالل مباحث ثالثة
الحياة واملوت لعيل بن أيب
ٍ
تتكامل ألجل إعطاء هذه النتيجة ،ففي املبحث األول مطلبان كان األول يف
تبي أنه تحقيق
يل  Qوقد ّ
معرفة الهدف من اإللحاح عىل تحقيق حياة ع ٍّ

مرضاة الله ،ويف املطلب الثاين كان التح ّرك بهذه الحياة نحو اآلخرين ألجل

توسيع دائرة مرضاة الله من خاللهم ،ويف املبحث الثاين حاول البحث أن
ج ف ِّن ٍّي بني كل ألوان الربنامج العبادي،
يقدم برنامج الحياة ال َعلوية من خالل مزي ٍ

((( الطويس ،مصباح املتهجد :ص ،207القمي ،عباس ،مفاتيح الجنان :ص ،19هذا الدعاء هو فقر ٌة من فقرات
تعقيب صالة الصبح.
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وفرضية البحث من خالل ما تق َّدم إمكانية االصطباغ بهذين املقطعني
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والخروج منه بلوح ٍة تتألأل بسموها يف بِّر الشهادة ،الذي ال ب َّر فوقه ،ويف ساحة

الجهاد األكرب الذي ال جها َد أكرب منه .واملبحث الثالث وقع يف عل ِّو الهمة
واإلرادة العلوية القرآنية حيث يتميَّز البحث ويرسم مثالهام يف القدوة واألسوة.
فتتجل من خالل حاجة املجتمع اإلنساين عموما إىل قدو ٍة
ّ
وأما أهمية البحث

أفضل يضعها اإلنسان أمامه يك ينتظم سريه نحو نقط ٍة واحد ٍة محروزة
َ
يف حياة
االستقامة والكامل مائة باملائة.

وأما الداعي إىل البحث فهو معالجة التخاذل واالنهزام أمام تحديات الفكر

والثقافة والحياة املعاشية التي بسطت نفوذها عىل وجود األجيال الجديدة

من جراء فقدان الهمة واإلرادة يف مقاومة هذه التحديات الجديدة من خالل

يل  Qوكيف كانت متتلك كامل اإلرادة والهمة
استعراض حياة اإلمام ع ٍّ
العالية يف مقاومة كل تحديات الحياة وصعوباتها.
وأما سابقة البحث فإن اإلمام عل ًّيا  Qكتبت عنه كل األقالم بال استثنا ِء

مذهب ،وقومي ٍة عن قومي ٍة ،ولك ّني يف بحثي هذا
ومذهب عن
ديان ٍة عن ديان ٍة،
ٍ
ٍ
تناولت حياته  Qمن خالل مفردتني هام مرضاة الله ،وعلو الهمة ،فاذا كانت
يل  Qمبرضاة الله تعاىل فال أظ ّن أن
األقالم قد أوغلت يف ربط حياة اإلمام ع ٍّ
األقالم قد فعلت ذلك من خالل علو الهمة فأرجو أن يكون توقّعي هذا هو الجديد

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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جلناها هناك.
ريا كانت للبحث نهاي ٌة يف عدة
نتائج س ّ
َ
يف البحث ،وأخ ً

ٌ
نصوص تتجلى فيها حياة اإلمام ٍّ
علي :Q
المبحث األول:
املطلب االول :ال�س�ؤال الإمياين املُ ِل ّح:

املصل من
ّ
يلح
إن السؤال الذي يطرح نفسه يف مقام البحث هو :لِ َم ّ
يوم؟ ثم قد ترد أسئل ٌة
وجل ومع فجر ِّ
ّ
املؤمنني بهذا الطلب عىل الله ع ّز
كل ٍ
يل  Qغري األمل
نفسه هيُّ :
أخرى يبعثها ويثريها السؤال ُ
أي يش ٍء فيها حياة ع ٍّ
واملتاعب ،والجوع ،والخشونة ،والقتال املستمر ،واملعاناة التي ت ُقرِح الفؤاد

ومت ِّزق األحشاء؟ وماذا ينفعنا اإللحاح عىل الله (عز وجل) بهذه الحياة املليئة

رسة والرفاهية يف الخشونة
باآلالم واملعاناة؟ هل الراحة يف األمل؟ أم هل امل َّ
والجشوبة والشظف؟

كأي
جر ِّ
والجواب :إ َّن عل ّياً  Qمل يعشَ ق األمل ،بل هو يتأ َّوه منه ،ويتض َّ
شٍ ،ولك ْن عندما يكون األمل يف طريق مرضاة الله تعاىل فهو Qيستعذبُه كام
بَ َ
ج ُد بخشونة الحياة
يستعذب العطشان املا َء الفُرات ،وهو  Qمل يأخذه الو ْ

ولك ْنها عندما تؤدي إىل مرضاة الله تعاىل يكون هو السبّاق إليها.

وال َفقْر يف نظر عيل  Qهو املوتُ األحمر ،ولك ْن حينام يكون طريقاً

يتجلبب به كأفقر إنسانٍ  .والقتال يف نظر
ملواساة املحرومني والفقراء واملساكني
ُ

يل  Qكُ ْرهٌ ولك ْن حينام ترتفع به راية حكم الله تعاىل يستأنس به كاستئناس
ع ٍّ
َ َۡ
الطفل بثدي أُ ّمه .بل يرشي نفسه من أجل أهدافه املقدسة ﴿ َوم َِن ٱنلَّ ِ
شي
اس من ي ِ
َۡ

َٓ

ُۢ

ۡ

َ
نف َس ُه ٱبۡتِغا َء َم ۡر َض ِ َّ َ َّ ُ َ ُ
(((
يل ُ Qركِّب يف نفسه
ات ٱللِۚ وٱلل رءوف بِٱلعِبادِ﴾  ،وع ٌّ

تهش
املَيْل إىل الزينة والنعومة كام ُركِّب فينا ذلك ،إال أنه ر َّوض نفسه رياض ًة ّ

معها إىل القرص اليابس والثوب املرقَّع ،وهو  Qيعمل من أجل أن يكون له

متا ٌع دائ ٌم هناك فينقلب إليه مرسورا ً .ولكن حينام يكون املتاع لدار النقلة يعزف

ري الله»((( .وما هذه السبل التي سلكها
ألنه هو القائل« :ضا َع َمن كان له مقصدٌ غ َ

تضج باآلالم واملعاناة وم ُّر ما القاه ،والتي مل يرتاجع
يل  ،Qوالتي كانت
ّ
ع ٌّ
فيها خطو ًة واحدةً ،والتي ما ذكر لنا التاريخ يف سط ٍر من سطوره أنه أصابه الوه ُن

((( سورة البقرة ،اآلية  207التبيان  -الشيخ الطويس  -ج  - 2صُ :183روي عن أيب جعفر  Qأنه قال :نزلت
يل  Qحني بات عىل فراش رسول الله  Pملا أرادت قريش قتله ،حتى خرج رسول الله  Pوفات
يف ع ٍّ
املرشكني أغراضهم ،وبه قال عمر بن شبهٌ.
((( املرعيش ،رشح احقاق الحق :ج 8ص315
((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة :ج 1ص757
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البيت كام يقول  Qال يَتأث َّث يف دار ال ُّنقلة(((.
عنه وال يَ ُه ُّم به ،أل َّن
َ
وجل،
َّ
يل  Qحقيق ًة هو مرضاة الله ع َّز
إذًا اليشء الوحيد الذي يعشقه ع ٌّ
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رصيح عن مدى عشقه لهذه الحقيقة .فهو
ري
والتعب خاللهاّ ،
والضعف
ُ
ٌ
إل تعب ٌ
ُ

دامئاً يسعى من أجل أن يوغل فيها أكرث ويستديم عيشها ،ويرقى يف مدارجها
ح َس ِ
السعدان ُم َس َّهدا ً ،أو يُج َّر يف األغالل
ك َّ
حتى لو أ ّدى األمر إىل أن يبيت عىل َ
صفَّدا ً ،كام يقول هو  ،Qوحتى لو أ ّدى األمر إىل أن يَلبس الكرابيس،
ُم َ
ويرشب اللنب الحامض .أو يجلس عىل حصريٍ رثٍّ .
وهو القائل« :اللهم إن هذه النفس نفس عبدك وأسألك أن تصيل عىل محمد

تحصنها من الذنوب بحصنك ومتنعها من الخطايا وتحرزها من
وآل محمد وأن
ّ
ذنب وال خطيئ ٌة وال يفسدها
السيئات وتجعلها يف حصنٍ مني ٍع ال يصل إليها ٌ
ٍ
راض وأنا مرسو ٌر تغبطني
عيب وال معصي ٌة حتى ألقاك يوم القيامة وأنت عني
ٌ

مالئكتك وأنبياؤك وجميع خلقك ،وقد قبلتني وجعلتني تابعاً طاهراً زاكياً عندك
يف الصادقني»(((.

يل فيها،
يل  Qومتام طموح ع ٍّ
إذًا إذا كان متام مرضاة الله تعاىل يف حياة ع ٍّ

كل فجرٍ ،ونعيش يف ظاللها
نتنسم عبري هذه الحياة مع بزوغ ِّ
فام أحوجنا إىل أن َّ
اإلميانية الوارفة! وما أحوجنا إليها حتى لو كانت مفعم ًة باآلالم واألذى إىل ما شاء

الله! ألنّها يف الحقيقة هي السعادة ،وهي الطموح اإلمياين مبعنى الكلمة ،وهي
الرسور والراحة التي ما بعدها راحةٌ .وما ألَ ٌم بع َده رضا الله سبحانَه بأَلَمٍ .
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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قائلَ « :والله إنَّ يوماً من ُع ْم ِر عثامنَ
وهل كان مح ّقاً ومنصفاً ومصيباً أن يقول ٌ

يل»(((.
ُ
أفضل من حيا ِة ع ٍّ

املطلب الثاين :الهدف احلركي حلياة الإمام علي :Q

يل  Qلوجدنا
لو راجعنا بعض النصوص التي تتجىل فيها حياة اإلمام ع ٍّ

فيها مرضاة الله هدفاً يتح ّرك نحوه اإلمام  Qبأرسع ما ميتلك إنسا ٌن من
ٍ
جهد وقو ٍة ومنافس ٍة .فهو السبّاق األ َّول ،وهو الفائز األ َّول يف كل طريقٍ يؤ ّدي
((( ابن طاووس الحسني ،اإلقبال :ج 1ص123
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 32ص  « 143 - 142راجع :رواية أحمد بن أعثم الكويف.

إىل الهدف ،يف الزهد ويف العبادة ،ويف الجهاد ،ويف السياسة ،ويف الحكم
واإلدارة ،ويف االقتصاد والعدالة ،ويف العلم واألخالق والكلمة ،ويف املحيا،

معب ًة عن هذه
ويف املامت .وقد رسم  Qمن خالل هذه النصوص صور ًة ِّ

الحياة وهي تتحرك تجاه اآلخرين ليك توسع إطار الهدف الحريك له يف مرضاة

عمل يهدف فيه  Qإىل تعبيد البرشية من خالل هذا
الله من خاللهم ،وهو ٌ
الهدف الذي ال ينتج إال اإلخالص يف العبودية لله تعاىل.

تتجل لنا فيها صور ٌة من حركة اإلمام Q
ّ
نصوص من نهج البالغة
وهذه
ٌ

يف الجانب اإلداري واملعييش والتهذيبي نحو تحقيق الهدف ،مرضاة الله ع ّز
جل.
و ّ
النص األول :يويص فيه عامله محمد بن أيب بكر (رض) حني قلَّده مرص

«فاخفض لهم جناحك ،وألِ ْن لهم
ْ
يف كيفيّة التعامل مع الناس هناك ،يقول فيه:

وآس بينهم يف اللحظة والنظرة ،حتى ال يطمع
جانبك ،وابسط لهم وجهكِ ،
رش
العظامء يف حيفك ،وال ييأس الضعفاء من عدلك ،فإنَّ الله تعاىل يسائلكم مع َ
عباده عن الصغرية من أعاملكم والكبرية ،والظاهرة واملستورة ،فانْ يع ِّذب فأنتم

ِ
ومجلسك
الناس بوجهك
أظلم ،وأن يَ ْع ُ
«سعِ
َ
ف فهو أكرم»((( .ثم يقولَ :Q

نص ميثِّل تح َّركه  Qنحو الهدف املقدس مرضاة الله
النص الثاين :وهو ٌّ
ِيت عىل َح َسك
تعاىل يف جانب العدالة واملساواة يقول فيه « :Qوالله ألن أَب َ
يل ِم ْن أن ألقى الله ورسوله
السعدان ُم َس ّهداً أو أج َّر يف األغالل ُمصفَّداً،
ُّ
َّ
أحب إ َّ

يوم القيامة ظاملاً لبعض العباد وغاص ًبا ليشء من الحطام»(((.
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.27
((( املصدر نفسه :ج 3ص.136
((( املصدر نفسه :ج 2ص.216
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والغضب فإنّه ِط َي ٌة من الشيطان ،واعلم أنّ ما ق َّربك من الله
وحك ِمك ،وإ ّياك
َ
يُباعدك من النار ،وما باعدك من الله يقربك من النار»(((.

63
63

نص يف امليدان السابق ِ
جه فيه اإلمام Q
النص الثالث :وهو ٌّ
نفسه يو ّ

ري وأعو ُد من الطمع بحطام
نفوس الحارضين إىل الطمع مبرضاة الله ،وأنها خ ٌ
الدنيا ومتاعها الزائل ،يقول فيه« :فأنتم عباد الله ،واملال ُ
قسم بينكم
مال الله يُ َّ

وأفضل
ُ
بالسوية ال فضل فيه ألحد عىل أحد وللمتقني عند الله غداً أحس ُن الجزاء

الثواب .مل يجعلِ الله الدنيا للمتقني أجراً وثواباً ،وما عند الله خري لألبرار» (((.

يل  Qيف الجانب املعييش منها
النص الرابع :وهو ٌّ
نص يقرأ لنا حيا َة ع ٍّ

حيث يقول « :Qما رأيت ُمذ َ
بعث اللهُ محمداً رخا ًء»(((.

وحياة اإلمام عيل  Qوإن أخذنا منها إرشاقتني ،واحد ٌة أطلَّت عىل عامل

السياسة والحكم والثانية أطلت عىل عامل املال واالقتصاد إال أنها من حيث
ٍ
مبقياس ،ألن رضب ًة واحد ًة من يد
اإلطار العام لها ال توزن مبيزانٍ  ،وال ت ُقاس

عيلٍّ Q لرأس بطل املرشكني عمرو بن و ّد العامري أفضل من عبادة الثقلني

يل  Qالتي هي كلها ج ٌّد واجتها ٌد
إىل يوم القيامة! فكيف بحياة اإلمام ع ٍّ
وجها ٌد؟ وما كلامته ورسائله وخطبه  Qالتي نقرأها يف نهج البالغة إال ترجم ٌة
ٍ
ومواقف.
سلوك
وقراء ٌة واقعي ٌة لِام كان يق ِّدم لنفسه ،وألُ ّم ِة اإلسالم ،ويق ِّرر لها من
َ
ولقد قال « :Qوكتابُك أبل ُغ ما ينطق عنك!»(((.
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يل  Qبالكامل ،كام نستطيع أن نقرأ
إننا نستطيع أن نقرأ حيا َة اإلمام ع ٍّ
القرآن ونهتدي به ،فهو ِعدلُه يدو ُر معه حيثُام دا َر.
ولكن هل نستطيع أن نزن ونحيط بآي ٍة من آيات القرآن الصامت ،حتى نستطيع

أن نزن حيا َة القرآن الناطق من محياها ملامتها ونحيط بها؟!

فليست هي
يل  ،Qعىل هذا القدر العظيم املعجز،
ْ
إذًا إذا كانت حياة ع ٍّ

مستحيل ،ونحن ال نقد ُر عليه .ولكن املمكن منها
ٌ
املطلوبة يف الدعاء ،أل َّن ذلك
((( املعتزيل ،أبو الحديد ،رشح نهج البالغة :ج 7ص.37
((( العالمة املجليس ،بحار االنوار :ج 34ص.339
((( اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 4ص.72

أن نَعر َِف الصبغة التي اصطبغت بها تفاصيل حياة هذا الخالد العظيم ـ ليك نتمكن
بعد ذلك من أن نصطبغ بنفس الصبغة التي اصطبغت بها ..وبالقدر املقدور.

إن الصبغة التي صبغت مسار هذه الحياة العظيمة -عزيزي القارئ -ليست هي

البيضاء والصفراء ،بل كان  Qيقول لها ُغ ّري غريي ،وليست هي الدنيا فهي
عنده أهون من عفطة عنز .ويف عينه أهون من عفص ِة مقر ٍة((( .ومن ِعراقِ خنزي ٍر
يف ِ
يد َمجذوم(((.

وليست هي الغدر والختل وهو القائل« :والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه

يغدر ويفجر» وال هي طمعاً ،ألنه ّ
رق مؤبّد ،وألن الطامع يف َوثاق الذُّل .وال
هي عدوانٌ ،ألنَّه هو القائل« :بئس الزاد إىل املعاد العدوان عىل العباد» ،وال هي

َذبت وال
بخل ..أل َّن ذلك عا ٌر ومنقص ٌة وألنَّه هو القائل« :ما ك ُ
نب وال ٌ
كذب وال ج ٌ
ٌ
جامع ملساويء العيوب»(((.
ْت وال ضُ َّل يب»((( والقائل« :البخل
بت وال ظَلَل ُ
كُ ِّذ ُ
ٌ

بالكلب العقور»((( ،وال
وال هي نزع ٌة انتقامي ٌة ألنه هو القائل« :إياكم واملثل ُة ولو
ِ

هي عنرصي ٌة وال قوميةٌ ،إذ كلكم آلدم وآدم من تراب .وال أرى لبني إسامعيل
فضالً عىل بني إسحق .إمنا هي صبغة العبودية لله عز وجل وحده ال رشيك له
ََ

َ

َٗ

َ

َ

َ

ۡ َۖ ۡ
َّ
ۡ
َّ َ
﴿ ۡ
صبغة و
ن ُن ُلۥ َعٰب ِ ُدون﴾((( .وهي صبغة التجرد
صبغة ٱللِ َوم ۡن أح َس ُن م َِن ٱللِ ِ
ِ

املطلق من األنا والدنيا والشيطان ،هذه الصبغة الثالثية املنحوسة.

(((
(((
(((
(((
(((
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ابن منظور ،لسان العرب :ج  - 7ص  ،55 – 54العفص :معروف يقع عىل الشجر وعىل الثمر .وأعفص الحرب:
جعل فيه العفص .والعفص :الذي يتخذ منه الحرب ،مولّد وليس من كالم أهل البادية .قال ابن يري :العفص
ليس من نبات أرض العرب ،ومنه اشتق طعام عفص ،وطعام عفص :بشع ،وفيه عفوصة ورساره وتقبض
يعرس.
عفصة مقرة :العفصة :العفص :نتوء يكون عىل شجرة البلوط...وال يعفص ذو العفوصة وهي املرارة والقبض
اللذان يعرس معهام االبتالع .واملقرة :أي املر .املنجد /مادة عفص.
اإلمام عيل ،نهج البالغة :ج 4ص.52
املصدر نفسه :ج 4ص.43
جورج جرداق ،روائع نهج البالغة :ص.65
املصدر نفسه :ج 4ص.48
سورة البقرة ،اآلية .138
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يل هو كام قال عنه رسول الله  Pيوم املوآخاة بني املهاجرين
فاإلمام ع ٌّ

واألنصار مخاطباً إياه« :أنت أخي وأنا أخوك فإنْ ذكرك أحدٌ فقل :أنا عبدُ الله
اب»(((.
وأخو رسولِه ال يَدَّ عيهام بعدَك إال ك ّذ ٌ

فحياة عيل بن أيب طالب  Qكلها مصبوغة بهذه الصبغة املقدسة
يوم ُولد فيه إىل آخر لحظ ٍة إرتفع فيها شهيدا ً
الطاهرة ..صبغة الله عز وجل من أول ٍ
لله ساجدا ً يف محرابه.

جانب من صبغة هذا الرجل العظيم ،هاك اقرأ معي هذه الرواية
وليك يتبني لك
ٌ

لعلَّنا نُوف َُّق مبقدا ٍر ما إىل أن نصطب َغ بها سائلني الله العون عىل ذلك :فقد جاء يف
رض
يل  Qوقناعته عن الباقر« :Qأنه ما ورد عليه أمران كالهام ً
زهد ع ٍّ

لله إال أخذ بأشدِّ هام عىل َبدَ نِه»(((.

واقرأ ما ح َّدث به أبو عمرو األسدي عن الكلبي قال :قال معاوية بن أيب سفيان
لرضار بن عمروِ :
ص ْف يل عل ّياً ،قال :أو ت َعفيني؟ قال :ال أَ َ
عفيك .قال :أ ّما إذا ال
ب َّد فإنّه والل ِه كان بعي َد املدى شدي َد القوى ُ
جر العلم
يقول فصالً ويحك ُم عدالً يتف ّ
من جوانبه ،وتنطق الحكمة من نواحيه ،يستوحش من الدنيا وزهرتها ،ويستأنس
طويل الفكرة ،يقلِّب كفَّه ،ويخاطب نفسه،
َ
بالليل وظلمته .كان والله غزي َر ال َعربة،
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ب!!! كان والله كأحدنا يجيبنا إذا
َص ومن الطعام ما َجشُ َ
يعجبه من اللباس ما ق ُ َ
سألناه ،ويبتدئنا إذا أتيناه ،ويلبّينا إذا دعوناه ،ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا ال

تبسم فَ َع ْن مثلِ اللؤلؤ املنظوم[ .كان] يعظِّم
نكلمه هيبة ،وال نبتدئه لعظمته!!! فإن َّ
ويحب املساكني ،ال يطمع القوي يف باطله ،وال ييأس الضعيف من
أهل الدين،
ُّ
الليل سدوله وغارت
عدله!!! فأشه ُد بالله لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى ُ

نجومه وقد َمث َُل يف محرابه قابضً ا عىل لحيته يتململ متلمل السليم ويبيك بكاء
يل تشَ ّو ِ
ِ
فت؟
يل
تعرضت؟ أو َ
الحزين فكأين اآلن أسمعه وهو يقول :يا دنيا يا دنيا أ َّ
((( الصدوق ،محمد بن الحسني ،عيون اخبار الرضا :ج1ص.68
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكايف :ج 8ص ،131ابن شهر آشوب ،املناقب :ج 2ص.51

ري وعيشُ ِ
هيهات ُغ ّري غريي قد أبنتُ ِ
ك
ك ثالثا ال رجعة يل فيك!!! فعم ُر ِك قص ٌ
ري!!! آ ٍه من قلَّة الزاد ووحش ِة الطريق وبُ ِ
فوكفت
السفر!!! قال:
ْ
عد َّ
ري وخط ُر ِك كث ٌ
حق ٌ

حها بكفِّه وقد اختنق القو ُم بالبكاء!!!
دموع معاوية ما متلكَّها عن لحيته وهو ميس ُ
فقال معاويةُ :رح َم الله أبا حسنٍ كان والله كذلك ،فكيف حزنك عليه يا ِ
ضار؟
ِح واح ُدها يف حجرها فال ترقأ عربت ُها وال
قال[ :رضار :حزين عليه] حز ُن من ُذب َ
خ َر َج(((.
ح َّرت ُها؟ ثم َ
تسكن َ

وبهذه القراءة املوجزة لهذه الحياة الحسنى صبغةٌ ،يتّضح لنا املعنى من
الدعاء الذي يقرأ ضمن تعقيبات صالة الصبح فيكون معناه هكذا:
يل كلها
يا إلهي اجعل كل أعاميل وأقوايل لك ال لغريك ،كام كانت حياة ع ٍّ

لك ،ما شذَّت منها لحظ ٌة لغريك ..واجعل ماميت يف سبيلك ويف مواطن عبادتك،
يل  .Qمات
ويف أقرب املواضع إليك يف
ّ
أحب األوقات لديك ،كمامت ع ٍّ
شهيدا ً يف سبيلك يف بقع ٍة طاهر ٍة من بقاعك ،أال وهي (مسجد الكوفة) ،ويف
املحراب ،ويف ليل ٍة هي أفضل ليايل شهر رمضان ،الذي هو أفضل الشهور ،ويف

وجل.
موضع السجود الذي هو أقرب مواضع العبودية لله ع ّز ّ

اللهم نحن ال نستطيع أن نحقق حيا ًة كلها إخالٌص وعبودي ٌة حق ٌة وصادق ٌة
ب عندك شهر الرحمة
يل  ،Qولكننا نسألك بحق هذا الشهر األَ َ
ص ّ
كحياة ع ٍّ
وحب الدنيا .وأن تجعل صبغة هذا الشهر ،شهر انصباب
بصبغة الشيطان والهوى
ِّ

الرحمة ،صبغ ًة لنا يف ما سواه من الشهور.

اللهم اجعل أعاملنا وأقوالنا وكل ترصفاتنا مصبوغ ًة بالوالء لك ولرسولك ،P

وآلل بيته األطهار ،Rليك نكون من أوليائك الذين يفتخرون بالعبودية لك.

اللهم اجعل صبغتنا إسالمي ًة ال رشقي ًة وال غربي ًة وثبتنا عليها وال تزغ قلوبنا

عنها.

((( الكويف ،محمد بن سليامن ،مناقب أمري املؤمنني  :Qج 2ص.52
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اللهم أحينا عىل ما أحييت عليه عيل بن أيب طالب وأمتنا عىل ما مات عليه

عيل بن أيب طالب .Q

المبحث الثاني :اللوحة الفنية لحياة اإلمام ٍّ
علي :Q
من خالل ما تقدم نستطيع القول بأن اإلمام عليّاً  Qبلحاظ كونه عبدا ً

لله ،وأخاً لرسول الله راح يعطي برنامج العبودية لله التي تتكامل بها الشخصية
اإلنسانية وبرنامج األخ ّوة الرسالية التي الزمت رسول الله  Pواتبعتْه كاتباع
الفصيل أثر أ ّمه((( ،فحققت نسخ ًة أصيل ًة لشخصية الكامل التي كان رسول الله P

كل ذلك من خالل املزج بني كل ألوان الربنامج العبادي واألخالقي
يُعرف بهاُّ ،
يل  Qويأمره باالقتداء به(((،
الذي كان رسول الله  Pيرفع علمه كل يوم لع ٍّ
والخروج منه والتخ ّرج بلوح ٍة تتألأل بسموها يف بِّر الشهادة ،الذي ال ِب َّر فوقه،

ويف ساحة الجهاد األكرب الذي ال جهاد أكرب منه .تخرج وهو يقول« :وإين ملن

قوم ال تأخذهم يف الله لومة الئم سيامهم سيام الصديقني ،وكالمهم كال ُم األبرار.
ٍ
متمسكون بحبل القرآن .يحيون سنن الله وسنن رسوله.
ُع ّم ُر الليل ومنا ُر النهار.
ّ
ال يستكربون وال يعلون ،وال يغلون وال يفسدون .قلوبهم يف الجنان وأجسادهم

يف العمل»(((.
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لوحة أخرجتها يد الجهاد ،وروح اإلخالص والفناء يف الله عز وجل ويف
رسول الله  .Pوأروع ما يف هذه اللوحة أنك ال تجد فيها لوناً من ألوان الصفراء
والحمراء فقد طلقهام مرارا ً وتكرارا ً ،وأنك ال تجد فيها لوناً من ألوان العسل

ولباب القمح ،ألنهام غري جميلني يف لوحة يرسمها القائد لألمة املستضعفة،

تخي األطعمة.
وهيهات أن يغلبه هواه ،ويقوده جشعه إىل ّ

((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 2ص 157يقول « :Qولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه،
علم ويأمرين باالقتداء به» ،والفصيل :ولد الناقة.
يرفع يل يف كل يوم من أخالقه ً
((( املصدر نفسه :ج 2ص.157
((( املصدر نفسه :ج 2ص.160

نعم فيها لون الصفرة إال أنها صفرة الوجوه من السهر ،والعبادة .وفيها اللون

األبيض واألسمر ..بياض اللنب الحامض ،وسمرة خبز الشعري ،اللذين اعتاد

أن يفطر عليهام ،وفيها مشهد البطون التي التحقت باملتون من الصيام تذلالً،
وفيها مشهد العبد الذي يطلب من الله فكاك رقبته .تلك اللوحة التي ازدهرت

بلون التقوى ،التي تجمع يف مركز ساحتها أكرث من مائة لونٍ من ألوان األخالق

الفاضلة .تلك األلوان التي أرشقت ببهائها عىل صاحبه هامم فخ ّر صعقاً ،وكانت

نفسه فيها.

فيها مشهد اإلنسان الذي إذا نظرت إليه وجدته كتاب الله! وإذا نظرت إىل

صامت.
ناطق والثاين
ٌ
كتاب الله وجدته إياه! ال فرق بينهام سوى أن أحدهام ٌ

فال أدري أيهام أقرأ؟ أقرأ كتاب الله الذي نزل يف شهر رمضان نزوله الكيل

ويف رجب نزوله التدريجي ،أم أقرأ حياة ويل الله الذي صعد إىل ربه عاب ًدا وعب ًدا

لله وشاه ًدا وشهيدا ً ،فختم لوحتها بعد أن وضعها بيديه بني دفتي املحراب
مخضب ًة بدمه األحمر الزيك وهو صائ ٌم دون أن يضعها له الناس؟

يل  Qكعالقة التطبيق بالنظرية فقيمة النظرية
إن عالقة العبادة باإلمام ع ٍّ

دامئاً من قيمة تطبيقها عىل الواقع .وقيمة الواقع تنبع من صدق النظرية .وليس
يل وبلوحة حياته املثىل،
من نافلة القول إذا قلنا أن شهور الله كلها تترشف بع ٍّ

برشي،
ج
يل  Qهي أفضل شخصي ٍة وأروع منوذ ٍ
ٍّ
ومام يُص ِّدق أن شخصية ع ٍّ
بعد منوذج رسول الله  Pهو استشهاده يف شهر القرآن عىل هذه الصفات التي
ذكرنا نز ًرا منها ليك يبقى خال ًدا مع القرآن وليشارك القرآن يف صمته يف ليلة نزوله،
ويف أرشف األماكن ،بعد املسجد الحرام ،ومسجد النبي ،ويف األفضل منها أال

وهو املحراب ،ويف أفضل حاالت العابد أال وهي السجود ،فهل بعد هذه العالقة

عالقةٌ؟
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يل
ولكن من رشف شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور أن اختص بشهادة ع ٍّ
رجب اختصاصه بوالدته وببعثة الرسول األكرم .P
 Qفيه ،ومن رشف شهر
َ
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وما الذي نستفيده من هذه العالقة الصميمية الصادقة بني االثنني؟
أي مدرس ٍة منهام درسنا نكون قد حققّنا ألنفسنا
إ َّن الذي نستفيده هو أننا يف ِّ

منوذجاً ال ميكن اإلرشاف عليه والدخول فيه ،إال من خالل هذه الخصال .ومن
دون أن نفهم هذه الخصال ال ميكننا أن نفهم كلتا املدرستني ،وال ميكننا أن
نكتشف مفتاحيهام وسرب أغوارهام.

ولهذا يصعب عىل غري املتعلمني يف مدرسة القرآن ،أن يفهموا شخصية

يل  Qويقيِّموها ويكتشفوا مفتاحها ،ويصعب عىل من ال يفهم
اإلمام ع ٍّ
يل  Qأن يحقّق لنفسه معرف ًة منوذجي ًة للقرآن تنضح بالتقوى
شخصية اإلمام ع ٍّ
يل  Qهم دون
والتضحية .ولهذا نجد كل الذين تكلموا عن القرآن بغري لغة ع ٍّ

أن يصلوا إىل واقع القرآن وفضله.

ولكن هذا ال يُثنينا ،كام ال يُثنينا التع ّرف عىل حقيقة تلك الحياة التي ا ُخربنا
رسول الله  Pعنها بقوله« :يا عيل ال يعرفك إال الله وأنا»(((.
نعم ،إن من يعيش يف محيط الدنيا ال يستطيع أن يعرف من هو خارجها .ومن

هو يف حبائلها ال يستطيع أن يعرف الذين أفلتوا منها.

لو حققنا ألنفسنا قراء ًة صحيح ًة واعي ًة للقرآن الستطعنا أن نفلت من حبائل

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل وشايعناه واجتمعنا معه
ّ
الدنيا،
وننسل من مخالبها ،وبالتايل نكون قد التحقنا بع ٍّ
قرب وواقعي ٍة.
ورأيناه رأي العني ،وعرفناه معرف ًة عن ٍ
أ ّما ذلك اإلنسان الذي ال يستطيع أن ير ِّوض نفسه ولو عىل محاول ٍة واحد ٍة
ٍ
واحد من إفطاراته
يل  Qكأن يشارك عليّاً أو يواسيه يف إفطا ٍر
من مدرسة ع ٍّ

يل وال حتى هذا
املعروفة كيف نريد له أن يفهم عل ّياً وهو مل يأخذ من مدرسة ع ٍّ
اليشء اليسري؟ وكيف نفهم علًّيا ونريد منه أن يرتك آثاره فينا ونحن نرغب عن

أن نروض أنفسنا عىل العطاء والكرم اللذين هام من مالمح مدرسة هذه الذكرى
يل  Qونحن ال زلنا نخجل وننهزم من خدمة
املعطاءة ،وكيف ينجذب إلينا ع ٌّ

((( الحيل ،الحسن بن سليامن ،بصائر الدرجات :ص.125

الناس وال نحقق منها ولو مبا يرفع العناء والحاجة والفقر؟ والقرآن الناطق والقرآن

َ َ َ ۡ َ َّ
ُ َ
ِب ب ّ
ك ّذ ُ
ِين 1
ٱدل
ي
ِي
ٱل
الصامت كالهام ينطقان ويقوالن :قال تعاىل﴿ :أرءيت
ِ ِ
َ َ ٰ َ َّ َ ُ ُّ
ع َط َع ِ ۡ ۡ
ع ۡٱلَت ِ َ
يم َ 2و َل َيُ ُّض َ َ ٰ
ِني﴾ ((( ويقول يف سورة الفجر:
فذل ِك ٱلِي يد
ام ٱل ِمسك ِ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ ُ َ
َ َ َ ٰٓ ُّ َ
َ َّ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ۡ
ون ٱلَت ِ َ
ون ٰ
ع َط َع ِ
ِني َ 18وتأكلون
يم  17ول تحض
﴿ك ۖ بل ل تك ِرم
ام ٱل ِمسك ِ
ُ
ۡ
ُّ َ َ َ ۡ
ك ٗل ل َّ ّٗما ّٗ ُ َ َ َ ُّ َ 19ا َ ّٗ
جا﴾(((.
ٱلتاث أ
وتِبون ٱلمال حب

وكيف يستذوق طعم التقوى ولذة العبادة من ال يكرم اليتيم وال يحض

عىل طعام املسكني إنّنا مدعوون جميعاً أن نر ّوض أنفسنا عىل مالمح هاتني
ّ
«تهش معها إىل القرص إذا
املدرستني ،ألن عل ّياً من قب ِلنا ر َّوض نفسه رياضة
قدرت عليه مطعوماً وتقنع بامللح مأدوماً»((( .و َمن ر ّوض نفسه عىل هذه الرياضة
لحري أن يكون هو
التي يتساوى بها مع الفقري واملسكني يف مطعومه ومأدومه
ٌّ

القرآن الناطق.

يل ومدرسة القرآن مبقدار قدرتنا وان
إنّنا مدعون جميعاً أن نأخذ من مدرسة ع ٍّ
سائل عنهام ألجبنا مبقدار ما ر َّوضْ نا أنفسنا
ٌ
كانا مدرس ًة واحدةً .حتى لو سأَلنا
عليه من دروسهام ،فإن هذا القليل هو الذي ينفعنا ،وهو الذي يلحقنا بهام وليس

الكثري الذي ال علم معه .فقد قيل« :وال تعلم من العلم إال ما تعمل به فقط»(((.

يل  ،Qوالذي
فالذي ينفعنا هو ما نر ّوض أنفسنا عليه وفق مالمح مدرسة ع ٍّ
ما نعلمه فحسب عن هذه املدرسة.

يل  Qهو الشخص األول بعد رسول الله  ،Qالذي استطاع أن
وع ٌّ
ض نفسه عىل كل معامل مدرسة القرآن التي هي معامل حياة الرسول األكرم .P
ير ِّو َ
(((سورة املاعون ،اآليات .3-1
((( سورة الفجر ،اآليات .20-17
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.74
((( العجلوين ،كشف الخفاء :ج 2ص.350
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ينفعنا من مدرسة القرآن ما نر ّوض أنفسنا عليه وفق معامل ومالمح مدرسة القرآن ال
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هذا ،ولو أين تركت القول يف ما ال أعرف لكان خريا ً يل ...ألنه هو القائل:

ب يقهر،
«ود ِع القول يف ما ال تعرف ،والخطاب يف ما مل تُكلَّف» ((( .ولكن ال ُ
ح َّ

أنقصت إذ النقيص ُة قدري ،وألنك قرآن
والوالء يظهر ،فإليك العذر يا سيدي لو
ُ
ٍ
محمد  Pكام تقول« :نوراً
الله الناطق ...فإذا كان قرآن الله الذي أنزل عىل نبينا

ال تُطفأ مصابيحه ورساجاً ال يخبو توقده وبحراً ال يُدرك قعره (((»...فكيف ندرك

قع َر بحرك وندرك كن َه رساجك الذي أوقدت َه بدم شهادتك.

وإذا كان القرآن النازل كام تقول أنت يا موالي« :بح ٌر ال ينزفه املستنزفون،

وعيون ال ُينضبها املاتحون ،ومناهل ال يغيضها الواردون»((( ،فام عسانا أن نقول
عن بحر علمك ومناهل تقواك ووصلك بالله عز وجل؟ وهكذا أرجع إىل واقع
عرف قد َره»(((.
قدر نفيس قائالً« :ما هلكَ امر ٌؤ
َ

المبحث الثالث :علو الهمة واليقين أبرز معالم حياة علي :Q
املطلب االول :علو الهمة:

نفيس تتعلق به األمور العظيمة ويرمز إىل املكانة وعلو
ُعل ّو الهمة هو أم ٌر
ٌّ

املرتبة ،وقد يكون هذا العلو ذات ّياً يف نفس الفرد فال ينتج إال العلو أيضا يقول
عيل « :Qال ِ
لم واألنا ُة توأمان ُينتجهام عل ُّو اله ّمة»((( ،وقد يكون الفرد
ح ُ
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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مثل أشبه بفور ٍة عاطفي ٍة رسعان ما تذوب أو
بذي همة وال ببعيدها ،فتكون همته ً

تضعف وتتحول إىل أم ٍر آخ َر يخترص فيها الفرد عىل أن يقف مع ما يريد بدون
اهتامم وانتبا ٍه ،وليس له ه ّم ٌة أبعد من ذلك.
ٍ
جاء يف تفسري الثعلبي« :نظر الحسن إىل رجلٍ يعبث بالحىص ويقول :اللهم

((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.39
((( املصدر نفسه :ج 2ص.177
(((املصدر نفسه :ج 2ص.177
Q
 :ص.364
((( ابن بابويه ،عيل ،فقه الرضا
((( جورج جرداق ،روائع نهج البالغة :ص.64

تخطب وأنت تع َب ُ
الخاطب أنت،
بئس
ث» (((.
ُ
ُ
َز ِّوجني من الحور العني ،فقالَ :
وجاء يف تفسري الثعلبي عن أيب ذر عن الرسول « :Pإذا قام أحدكم إىل الصالة

فإن الرحمة تواجهه فال يحركن الحىص»((( ألن مقام الرحمة اإللهية يجب أن يكون
مشتغل بتحريك الحىص بأصابع قدميه .وبعبار ٍة أخرى :إن
ً
شاغله ال أن يكون
صاحب الهمة الكبرية ال ينبغي له أن ينشغل بغري األمور الهامة والكبرية ،والرحمة
اإللهية وسعتها تطلب من املصيل ذلك.

وحينام يتح َّول الفرد إىل هذا املقدار من اله ّمة يكون أشبه شيئًا مبن يكون

يوم صومه كيوم فطره ليس بينهام مساف ٌة إالّ حرف الكاف ،فال يغري منه الصوم
شيئا ،ألنه ليس له همة يف أن يكون صومه متمي ًزا حتى متتاز حياته بعطائه .وبعبار ٍة

أخرى حينام ال يجد ما يش ّده إىل إراد ٍة أرف َع وهم ًة أعىل ،ويشعر بأن ال يشء

وعل ُّو الهمة واالرادة العالية إذا متلّك الفرد -مهام كان الفرد -فإنه ال ينهزم وال

يندحر وال ييأس أمام حاالت اإلخفاق والخطأ وانغالق الفرص والطرق أمامه.
ٍ
رشكات عاملي ٍة
وكم من األفراد من الذين أخفقوا يف حياتهم علامء وأصحاب
وأصحاب عملٍ وأفراد عاديني املرة واملرتني والثالث واألربع والعرشة والعرشين

((( الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج 7ص.39
((( الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج 7ص.38
((( الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل :ج 10ص.471
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يستحق الهمة واإلرادة يف هذه الحياة لن يتغري من حاله يش ٌء.
أ ّما صاحب الهمة العالية فهو مهام أعطى من عطا ٍء وق ّدم من تقديمٍ إىل
االنسانية أو إىل حياته األخرى فهو ال يرى أنه ق َّدم شيئا بل يقول كام يصور لنا هذه
الفكرة الشيخ مكارم الشريازي يف تفسريه األمثل« :إن أصحاب ال ّهمة العالية ليسوا
بأقل األعامل ثم يتصور أنه من املقربني
كالشخص الكسول الدينء الهمة الذي يأيت ِّ
عند الله .ويتملّكه العجب والغرور بحيث يرى اآلخرين ِ
صغا ًرا و ُحقرا َء ،بل إن هؤالء
ال يطمئنون وال يبتهجون بأك ِ
رب عملٍ مهام زكا وسام ،بل وينجزون األعامل الصالحة
كل هذا يقولون :آ ٍه من قلّة الزاد وبُع ِد السفر(((!
التي تعادل عبادة الثقلني .ومع ِّ
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نث عز ُمهم عن مواصلة الطريق وتجربة الحياة والعمل تحدوهم
بل واملائة ومل ين ِ
جلوا النجاح والتق ّدم،
فيه تلك اإلرادة الصلبة والهمة العالية ،واستمروا حتى س َّ

وحتى صاروا رموزًا يف مجاالتهم يذكرون حينام يكون الحديث عن الهمم العالية

واإلرادة الصلبة.

ََۡ ُ ََ َ
ت َّمن
وبعل ِّو الهمة هذا راح املفرسون يفرسون قوله تعاىل﴿ :نرفع درج ٰ ٖ

َّ َ ٓ

السني وال ِه ّمة
نشا ُء ۗ﴾((( ،قال جعفر الخلدي :نرفع درجات من نشاء بال ُ
خلُق َّ
الزكيّة((( .فهؤالء الذين رفعهم الله تعاىل أو سريفعهم إن يف الدنيا أو يف اآلخرة
إمنا ألجل همتهم بعمل الخري واالرتباط به دامئا ،وألجل املستوى الذي حققوه

منه.

بل صار رفع الهمة عن اليشء املهم والصالح أو انعدامها عنده َسفَهاً يُوصف
به الفرد.
َ

َّ

ورد يف تفسري الثعلبي عند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َمن يَ ۡرغ ُ
ه َۧم﴾(((،
ب َعن ّمِلةِ إِبۡ َر ٰ ِ 
َّ

َۡ

أي يرفع ه َّمته عنها ويعطيها ظهره ﴿إِل َمن َسفِ َه نف َس ُه ۚۥ﴾((( ،أي َمن أوبَ َق نفسه

وأهلكها كام عن أيب عبيدة»(((.

لكل من الفرد واملجتمع معاً أن يكون جام ًدا أو
وملا كان اإلسالم ال يريد ٍّ

يدور حول نفسه ويراوح يف مكانه نجده يؤكّد كثريا ً عىل بُعد اله ّمة عند الطلب
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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وبالخصوص يف أمور الدين واآلخرة ،فقد ورد عن اإلمام عيل « :Qك ْن بعيدَ

طلبت»((( ،وهكذا كانت سرية الصالحني أويل الهمم العالية من أولياء
َ
ال ِه َم ِم إذا
الله ،فهذا أبو ذر كام يذكره لنا اإلمام الباقر « :Qبىك أبو ذ ّر (رض) من
(((
(((
(((
(((
(((
(((

سورة األنعام ،اآلية .83
السلمي ،تفسري السلمي :ج 1ص.207
سورة البقرة ،اآلية .130
سورة البقرة ،اآلية .130
أنظر :الثعلبي ،تفسري الثعلبي :ج1ص.278
الليثي الواسطي ،عيل بن محمد ،عيون الحكم واملواعظ :ص.391

دعوت الله أن يشفي
َ
وجل حتى اشتىك برصه ،فقيل له :يا أبا ذ ّر لو
خشية الله ع ّز ّ
ٌ
رصكَ  .فقالّ :
ملشغول وما هو من أك ِ
رب ه ّمي :قالوا وما َيشغلُكَ عنه؟ قال:
إن عنه
ب َ

العظيمتان :الج ّنة والنار»(((.
وهذا هو ربيعة بن كعب يف همته وهدفه األعىل يقول« :قال يل ذات يوم
رسول الله  :Pيا ربيعة خدمتني سبع سنني أفال تسألني حاج ًة؟ فقلت :يا
رسول الله أمهلني حتى أفكر .فلام أصبحت ودخلت عليه قال يل :يا ربيعة هات
حاجتك ،فقلت تسأل الله أن يدخلني معك الجنة .فقال يل :من علَّمك هذا؟ (أي
لوي) فقلت :يا رسول الله ما علَّمني أحدٌ  ،لكني فكَّرت
من علَّمك هذا الهدف ال ُع ّ
يف نفيس وقلت :إن سألته ماالً كان إىل نفا ٍذ ،وإن سألته عمراً طويالً وأوالداً كان
أفعل ذلك ،فأع ّني بكرثة
رأسه ساع ًة ثم قالُ :
عاقبتهم املوت ،قال ربيعة :فنكَّس َ
السجود»(((.أي إذا كنت تريد هذه املكانة العالية فأع ِّني للوصول إليها بالسجود
أي بأقىص درجات التق ّرب إىل الله والسجود واح ٌد منها ،عل ٌّو بعل ٍّو ،أي عل ٌّو يف
املنزلة يقابله عل ٌّو يف الوسيلة التي توصل إليه ،والعلو ال يُنال بالعبث واللعب
والتمني.
أنشد بعضهم:

وبعضهم:

ـــســـب املــعــايل
بـــقـــدر الـــكـــ ّد ت ُـــكـــتَ
ُ

طــلــب الـــ ُعـــا َســـ َهـــ َر الــلــيــايل
ومــــن
َ

تــــــــرو ُم الــــعــــ َّز ثــــم تــــنــــا ُم لــيــاً

َــب الـــآيل
يــغـ ُ
ـوص يف البحر َمـــ ْن طَــل َ

((( الصدوق ،الخصال :ص.25/40
((( الراوندي ،قطب الدين :الدعوات :ص 39البحار :ج 93ص 326ح.10
((( املناوي ،فيض القدير رشح الجامع الصغري :ج  - 4ص .661

(((
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بــــقَــــ ْد ِر الــــكَــــ ِّد ت ُــعــطــى مـــا تــــرو ُم
طـــلـــب الـــعـــا لـــيـــاً يـــقـــو ُم
ومـــــن
َ
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فإنَّنا نستطيع أن نستفيد من الرواية والتي قبلها عدم كفاية النية وجمع الهمة

همً
وحدها بدون أن تف َعل يف أن تصنع فردا ً منوذج ّياً بل ينبغي للمؤمن أن يعيش ّ

همً عمليًّا بعيد األمد
أبعد من قضية النية الحقيقية ،بل ينبغي له أن يجعل لنفسه ّ

كه ّم أيب ذر الغفاري أو ه ّم ربيعة أو ه ّم عجوز بني إرسائيل أو ه ّم املؤمنني الذين
يل بن أيب
يسألون الله جوار رسوله  Pيف جنته وهمهم يف أن يحققوا حياة ع ّ
طالب ومامتاً مثل مامته .Q
ٍ

جه األمئة األطهار Rهمتنا وإرادتنا إىل
ومن هنا نستطيع أن نفهم ملاذا يو ّ
أبعد مساف ٍة يف ميدان الهمة واإلرادة .وملاذا يريد القرآن أن يُطلق فينا هذه الهمة
َ
َ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ َّ َ َ
نس ُن إِنك كد ٌِح إ ِ ٰل َر ّبِك ك ۡد ٗحا
ٱل
واإلرادة التي ال حدود لها وهو يقول﴿ :يأيها ِ
َ َ
ف ُملٰقِيهِ﴾((( ،همة الكدح وإرادته نحو املطلق الذي ال يح ّده ح ٌّد قائلً له :أنت

تكدح يف هذا الطريق فهل أعددت له ما يستأهله؟ إياك أن تتعامل معه بال هم ٍة
صادق ٍة وإراد ٍة جدي ٍة فإ ّن طريق كدحك سينتهي إىل مالقاة ربك ومن يد ربك
َ َ َّ َ ۡ ُ
ب ح َِس ٗ
وت ك َِتٰ َب ُهۥ ب َي ِمينِهِۦ  7فَ َس ۡو َف ُيَ َ
اس ُ
َ
ابا
ِ
ستتسلم جزاء كدحك﴿ ،فأما من أ ِ
َ
ََ َ ُ َ َ
ُ
ٓ
َ َ َۡ
َ
َ َ
يَس ٗ
س ٗ
ورا َ 9وأ َّما َم ۡ
ل أ ۡهلِهِۦ َم ۡ ُ
ِريا  8وينقل ِب إ ِ ٰٓ
وت كِتٰ َب ُهۥ َو َرا َء ظ ۡه ِره ِۦ  10فسوف
أ
ن
ِ
َّ ُ َ َ َ
ل َسعِ ً
يَ ۡد ُعوا ْ ُث ُب ٗ
ورا  13إنَّ ُهۥ َظ َّن أَن َّلن َيُ َ
س ً
ف أ ۡهلِهِۦ َم ۡ ُ
ريا  12إِنهۥ كن ِ ٓ
ورا َ 11و َي ۡص َ ٰ
ور﴾(((.
ِ

ال له ًوى متَّبعٍ فيقول:
بل يدين القرآن االنسا َن الذي تقعد به همته ال ليش ٍء ّ

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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َ َ

ۡ

َ

ۡ َ

﴿ ٰٓ ُّ َ
ٱل َ ٰ
نس ُن َما غ َّر َك ب ِ َر ّب ِ َك ٱلك ِري ِم﴾((( ،أي ما يُقعدك وما يشغلك عنه؟ فهو
يأيها ِ

الذي ربّاك ويُربّيك بأحسن الرتبية وبأكرم الرتبية ،من يقعد بك عن أن تروم غري
الرب الكريم الجواد ذي الفضل العظيم؟ نعم العقائد الضالة ومنها التكذيب بيوم
الدين هي التي تقعد باإلنسان عن ذلك.

((( سورة االنشقاق ،اآلية .6
((( سورة االنشقاق ،اآليات .14-7
((( سورة االنفطار ،اآلية .6

هذا هو اإلمام زين العابدين  Qيح ِّف ُزنا إىل هذه الهمة املقصودة فيقول

يف دعائه« :فقد انقطعت إليك ه َّمتي ،وانرصفت نحوك رغبتي ،فأنت ال غريك

مرادي ولك ال لسواك سهري وسهادي»((( .لقد انقطعت همته  Qإىل الله ع َّز
وجل ومل يأخذ من همته هذه حتى النوم الذي يحتاجه اإلنسان يف ليله ،مجد ًدا
َّ
يل بن أيب طالب Q
يف مقولته وهمته هذه مقولة وهمة جده أمري املؤمنني ع ّ

لنفس أدَّت إىل ر ِّبها فرضها ،وعركت بجنبها بؤسها .وهجرت
ٍ
وهو يقول« :طوىب

يف الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها وتوسدت كفَّها يف
خوف معادهم ،وتجافت عن مضاجعهم ُجنو ُبهم .وهمهمت
رش أسهر عيونَهم
مع ٍ
ُ

بذكر ربهم شفاههم ،وتقشَّ عت بطول استغفارهم ذنوبهم( ،أولئك حزب الله أال

أقراصك ليكون من
إن حزب الله هم املفلحون) ،فات َِّق الله يا ابن حنيف ولْ َتك ِفكَ
ُ

النار خالصك»(((.

ٍ
الس ِن ِّي من الهمة التي كانت عليها همة
وليس البحث
ببعيد يف ذكر الرشف َّ

زينب بنت أمري املؤمنني  Lالعبادية والرسالية فإنها عىل الرغم من ُم ِّر
املعاناة التي مرت عليها يف السبي والتي ال وصف لها أدت صالة الليل كام ورد
يف الرواية.

ويف موضعٍ من مواضع السبي قال لها ابن زياد أثناء عرض الرؤوس عىل

 Oوبكت وقالت له« :لعمري لقد قتلت كهيل ،وقطعت فرعي ،واجتثثت

أصيل ،فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ،فقال ابن زياد :هذه سجاعة ،ولعمري لقد
جا ًعا شاع ًرا .فقالت :ما للمرأة والسجاعة؟ إنّ يل عن السجاعة
كان أبوها س ّ
ً
لشغل ،ولكن صدري نفث مبا قلت»(((.
((( اإلمام السجاد  ،Qالصحيفة السجادية :ص.412
((( نهج البالغة :ج ،3ص.75
((( اإلربيل ،ابن أيب فتح ،كشف الغمة :ج 2ص.276
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يزيد (لع) :لقد شفى الله نفيس من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك .فرقَّت زينب
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الحظ ما الذي انرصف إليه ه ّم الطاغية ابن زياد وما الذي انرصف إليه ه ّم
زينب الكربى ،فالطاغية شغله السجع يف خطابة زينب ،مل يشغله عظم الجرمية
التي قام بها ،بينام شغل زينب عرض مظلوميتها ومظلومية أهل بيتها أمام الناس

املجتمعني.

نعم كان كل هم زينب كيف تنترص من هؤالء الطغام وكيف تحمي ما تبقّى

من ثقل النبوة واالمامة وتخلّصهم من القتل ،ولوال هذه الهمة البطولية العالية يف
الفداء والتضحية والتعلق املخلص منها النتهى أمر هذا الثقل يف تلك الساعة.

يل وابنته وحفيده  Rلوح ًة العبودية للعابدين لوحة
وهكذا يرسم اإلمام ع ٌّ

رسمتها يد الهمة العالية واإلرادة الصلبة ،اإلرادة التي تدفع باستغفارها الطويل
غيوم الذنوب املرتاكمة يف النفس ،والهمة التي يهمهم صاحبها بذكر الله كثريا،
وتجعله يتجايف بها عن لذة الكرى ،وما أدراك ما لذة الكرى ،وما أدراك ما

سلطانها ،الهمة التي ت ُقسم بأن تستفرغ كل ماء العني يف طريق املناجاة مع الله
ويف طريق محبته والعبودية بني يديه.

وألجل أن تبقى قضية الهمة واإلرادة مبناعتها كامل ًة ال يأخذ منها أم ٌر مأخذا ً،

ج
يل  Qيسيِّجها بسيا ٍ
وال يأخذ منها طلب الراحة واللذة شيئًا ،صار اإلمام ع ٌّ
منيعٍ مينعه من ان تستسلم فيه إىل غريها ،فرتاه يف هذا السياق يقول موبِّخا ابن

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا

78
78

يتحل مبقدار من الهمة ومناعة اإلرادة الرسالية التي يجب أن
َّ
حنيف الذي مل

يكون عليها املتصدي ألمور املجتمع سيام الذي يعرف بالوجدان حياة قائده

وإمامه أنها ليست عىل هذا النمط الذي مثَّله بحضور هذه الوليمة.

يقول  Qوقوله رس ٌم وإراد ٌة وحك ٌم« :أ ّما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن

ً
رجل من فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدب ٍة فأرسعت إليها تُستطاب لك األلوان

قوم عائلهم مجف ٌّو ،وغن ُّيهم
وتنقل إليك الجفان ،وما ظننت أنك تجيب إىل طعام ٍ
مدع ٌّو ...إىل أن يقول « :Qأال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه ِ
بطمريه ،ومن
طعمه بقُرصيه .أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك ولكن أعينوين بور ٍع واجتها ٍد ،وعف ٍة

وسدا ٍد .فوالله ما كنزت من دنياكم تربا ،وال ادخرت من غنامئها وف ًرا ،وال أعددت
لبايل ثويب ِط ْم ًرا»(((.

ومل يكتف رسم إرادته إىل هذا الحد بل راح يوبِّخ نفسه وينعى عليها لو أنها

ف ّك َرت ان تكون بهذا املستوى ،بل راح يجمع همته ويدفع بها إىل اعىل نقطة،

جا ال تستطيع الدنيا وال الهوى أن يصال إليه ،بل راح يتمنى
فيفرض لنفسه برنام ً

ما مل يتم َّن غريه يف أن يُقيم محكم ًة يحاكم فيها هذه الدنيا التي تحاول دوما أن
يل
تدغدغ هذه الهمة واإلرادة وتأخذ منها ،ولكن هيهات هيهات أن تدغدغ همة ع ٍّ
 Qوإرادته ،فهاك اسمع نربات هذه الهمة واإلرادة العلوية التي تتحول الدنيا
فيها إىل عراق خنزي ٍر وعفطة عن ٍز وعفص ٍة َم ِق َر ٍة.
قوم
حت عليها
نفوس ٍ
«بىل كانت يف أيدينا فدكٌ من كل ما أظلته السامء ،فش َّ
ُ

حك َُم الله»(((.
وسخت عنها نفوس آخرين .ونعم ال َ

محبوب ،والوجدان يدل عىل
كأي ما ٍل من األموال يش ٌء
ومعلو ٌم أن األرض ِّ
ٌ

يل Q
ذلك ولهذا كانت همة اآلخرين شاذة يف امتالكها ،وحيازتها وأما همة ع ٍّ

شاغل يستحق أن تشغل به النفس بل إن التقوى قادر ٌة عىل
ً
فكانت ال ترى فيها
أن تعرب قناة محبتها إىل محب ٍة أكرب أو تعربها إىل يش ٍء آخر يستحق من النفس أن

تفكر به أكرث وتعطيه اهتاممها األكرب ،ذلك هو الجدث وما أدراك ما الجدث،

معبا ً عن هذه
الباطل س ُيحكم عليه مبا
ّ
يستحق من الويل والثبور .فهو الذي يقول ِّ

تعب عن الهمة العالية يف عبور العقبات يف طريق العبودية
الرؤية العمالقة التي ِّ

وجل:
لله ع ّز ّ

ٌ
جدث تنقطع يف ظلمته
«وما أصنع بـ(فدك) وغري فدك والنفس مظانّها يف غ ٍد

آثارها ،وتغيب أخبارها ،وحفر ٍة لو زيد يف فسحتها وأوسعت يدا حافرها ألضغطها
((( خطب أمري املؤمنني  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.71
((( املصدر نفسه ،ج ،3ص.71
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ُ
والوقوف بني يديه حتميّاً ،وإن
ح َك ُم موجو ًدا،
ومع ذلك فالحق ال يضيع ما دام ال َ
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الحجر واملدر ،وسد فرجها الرتاب املرتاكم ،وإمنا هي نفيس أروضها بالتقوى

لتأيت آمن ًة يوم الخوف األكرب ،وتثبت عىل جوانب املزلق.

ثم ينتقل  Qلريسم لنا لوح ًة أخرى تجتذب بها النفس روحها من عامل

كل نَف ٍ
َس
اللذة واالنشغال بالطيبات ،ولكن هنا يبذل اإلمام طاق ًة كربى تحمل يف ِّ

ِ
أنفاسها هم ًة عالي ًة واراد ًة صلبةً ،تلك همة قطع الحبل عن اللذائذ الدنيوية
من
واالنشغال بالطيبات .يقول  Qوهو يرى أمامه كل الجائعني واملحرومني

يف األرض ،ويحفِّزه يف رسم لوحتها جوع الجائعني وحرمانهم أن يكون معهم
ورشيكهم بل وأسوتهم .ويربأ بنفسه أن يكون يف فريق الذين ال ه َّم لهم إال أن

يكونوا كالبهائم املربوطة أو املرسلة .يقول :Q

«ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج

تخي األطعمة.
هذا القز ،ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودين جشعي إىل ّ

ولعل بالحجاز أو الياممة من ال طمع له يف القرص وال عهد له بالشبع ،أو أبيت

مبطانا وحويل بطون غرىث وأكباد ح ّرى؟ أو أكون كام قال القائل:
وحــســبــك داء أن تــبــيــت بــبــطــن ـ ٍة

وحـــولـــك أكـــبـــاد تــحــن إىل الــقــد

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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أأقنع من نفيس بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر ،أو

أكون أسو ًة لهم يف جشوبة العيش .فام خُلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة
عم
املربوطة همها علفها ،أو املرسلة شغلها تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو ّ
يراد بها»(((.
راسم بقوله حركته التي ينسل بها من مخالب الدنيا ويفلت
ثم يقول Q
ً

من حبائلها ويجتنب فيها مداحضها وبنفس اإلرادة والهمة العلوية التي ال ميلكها

انسللت من مخالبك،
ُ
بتاممها غريه« :إليك عني يا دنيا فحبلك عىل غاربك ،قد
((( املصدر السابق :ج 3ص.74

واجتنبت الذهاب يف مداحضك .أين القرون الذين غررتِهم
ُ
وأفلت من حبائلك،
ُّ

مبداعب ِ
ِك ،أين األمم الذين فتن ِتهم بزخار ِفك .ها هم رهائن القبور ومضامني
اللحود .والله لو ِ
شخصا مرئ ًّيا وقال ًبا ِح ِّس ًّيا ألقمت عليك حدود الله يف عبا ٍد
كنت
ً
ٍ
وملوك أسلم ِتهم إىل ال َّتلف وأوردتِهم
وأمم ألقيتهم يف املهاوي،
غررتهم باألماين ٍ

ج ِ
ك
موار َد البالء إذ ال ورد وال صدر .هيهات من وطئ دحضَ ك َزلِق ،ومن ر ِكب لُج َ
َغرِق ،ومن اِزو َّر عن حبائلك ُوفِّق .والسامل منك ال يبايل إن ضاق به مناخه والدنيا
كيوم حان انسالخه .اعزيب عني .فو الله ال أَ ُذ ُّل ِ
س
عنده ٍ
لك فتستذليني ،وال أُ ْسلِ ُ
ِ
لك فتقوديني»(((.

املطلب الثاين :اليقني وعلو الهمة

َّ َ َ
َ ُ ْ َ ُّ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َ ٓ َ
ۡ َ
ت َوٱلِي ف َط َرناۖ﴾(((،
يف تفسري قوله تعاىل ﴿قالوا لن نؤث ِرك
ع ما جا َءنا م َِن ٱلَ ّيِنٰ ِ

وهو حكاية قول السحرة حينام رأوا معجزة موىس وخطابهم اليقيني لفرعون يدل

عليه قسمهم بالذي فطرهم وهو الله تعاىل شأنه بأنهم لن يؤيدوا فرعون مقابل
بعض األماين الزائفة والزائلة عىل ما رأوه من معجز ٍة يقيني ٍة ،وأنهم لن يتخلّوا عن
موىس مهام كانت النتائج .فهذه اإلرادة والهمة املرتكزة عىل اليقني يف الثبات

عىل املوقف اإلمياين مبوىس ومعجزته ناب ٌع كام يقول ابن عريب يف تفسريه من
وتفسري كالم املؤمنني الذين كانوا قبل لحظات من السحرة ومن أزالم الطاغية بأنه:

«كال ٌم صادر من عظم اله ّمة الحاصلة للنفس بقوة اليقني ،إذ قوة اليقني يف

القلب تورث النفس عظم الهمة وهو عدم مباالتها بالسعادة الدنيوية والشقاوة
البدنية واللذات العاجلة الفانية واآلالم الحسية يف جنب السعادة األخروية واللذة

ٱل َي ٰوةَ
الباقية العقلية ،ولهذا استخفوا بها واستحقروها بقولهم﴿ :إ ِ َّن َما َت ۡق ِض َهٰ ِذه ِ ۡ َ
((( خطب اإلمام عيل  ،Qنهج البالغة :ج 3ص.74
((( سورة طه ،اآلية .72
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نتاج قوة اليقني .يقول ابن عريب يف تحليل وتفسري هذه اإلرادة والهمة العالية
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َ ۡ َ
ُّ ۡ ٓ
ٱدلن َيا﴾(((﴿ .ل ِغ ِف َر لَا َخ َطٰ َيٰ َنا﴾((( أي :يسرت بنوره الهيئات املظلمة والصفات
الرديئة التي عرضت لنفوسنا بسبب امليل إىل اللذات الطبيعية ومحبة الزخارف
َٓ

َ

ۡ
ٱلس ۡ
ك َر ۡه َت َنا َعل ۡيهِ م َِن ّ
ِح ِرۗ﴾((( أي :معارضة موىس ألنهم ملا عرفوه
الدنيوية ﴿ َو َما أ

بنور استعدادهم وعلموا كونه عىل الحق ،فاس َتعفُوا عن معارضته»(((.

يل  Qبه َّمتة النابعة من اليقني بعي ًدا عن
ومن هذا الواقع القرآين ينطلق ع ٌّ

كل عل ٍّو واستكبا ٍر وغل ٍّو وفسا ٍد،
حبائل الدنيا وزخارفها ،وبعيدا ً عن مداحضها وعن ِّ

ح ّرا ً أب ّياً نظيفاً طاهرا ً زك ّياً ،ومل يكتف بذلك بل راحت إرادته وه ّمتُه املرتكزة عىل
ذات اليقني مبعرفة الله -الذي ال يقني فوقه ففي الحديث املستفيض عنه( :لو

يل الغطا ُء ما ازددت يقي ًنا)((( -تؤكّد نفسها باألميان املؤكدة -مستثنيا مشيئ َة
كُشف َ

الله -عىل أن تنتهج نهج الرياضة الجهادية يف طريق رسول الله وأثر سريه قوي
األعضاد واألعواد والفؤاد عىل فعل ما مل يستطع عليه إنسا ٌن غريه يف العزوف

واإلشاحة عن كل زخارف الدنيا وملذاتها...

«وأيم الله ميينا -أستثني فيها مبشيئة اللهَ -لُ ُروضَ َّن نفيس رياض ًة
يقول :Q
ُ
ُّ
تهش معها إىل القُرص إذا قدرت عليه مطعو ًما ،وتقنع بامللح مأدو ًما ،وألَ َد َع َّن

مقلتي كعني ما ٍء ِ
ب معي ُنها مستفرغ ًة دموعها .أمتتلئ السامئة من رعيها فتربك،
نض َ

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا

يل من زاده ف َيهجع؟َ .ق ّرت إذاً عي ُنه إذا
وتشبع الربيضة من ُعشبها فرتبُض ويأكل ع ٌّ

(((
(((
(((
(((
(((
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(((

اقتدى بعد السنني املتطاولة بالبهيمة الهاملة والسامئة املرعية»(((.

سورة طه ،اآلية .72
سورة طه ،اآلية .73
سورة طه ،اآلية .73
ابن عريب ،تفسري ابن عريب :ج 2ص.26
عيل عاشور ،حقيقة علم آل محمد  Pوجهاته :هامش ص 138نقال عن فضائل ابن شاذان 137 :وكشف
الغمة ،286 - 170 / 1 :والغرر والدرر ذيل حرف لو ،ورشح نهج البالغة البن أيب الحديد253 ...../ 7 :
الخطبة  113و 142 / 10الخطبة  ،186وبحار األنوار 153 / 40 :ح  54و 135 / 46ح  ،25واألنوار النعامنية:
مستفيض.
 35 - 26 / 1وقال أنه
ٌ
خطب اإلمام عيل  Qنهج البالغة :ج 3ص.75

يل عالي ًة برسم معامل حقيقة الدنيا بل هي هي يف عليائها
وال تحسنب علياء ع ٍّ

يف رسم معامل إدارتها وسياستها بني الناس ،تلك املعامل التي بقيت أث ًرا يرجع

إليه كلام أريد العدل والقسط يف ساحة حكم اإلنسان يف األرض .فاُقرأ كتابه
حا:
 Qإىل بعض عامله تج ْد ما نقول رصي ً

«أما بعد فإنكَ ِممن أستظه ُر به عىل إقامة الدين ،وأقمع به نخوة األثيم ،وأَ ُسدُّ به

ٍ
بضغث من اللني،
لَهاة الثغر املخوف .فاستع ْن بالله عىل ما أه َّمك ،واخلط الشدة

واخفض
ْ
أرفق ،واعتزم بالشدة حني ال يُغني عنك إال الشدةُ،
وارفق ما كان الرفق ُ

وآس بينهم يف اللحظة والنظرة ،واإلشارة
للرعية جنا َحك ،وأل ْن لهم جان َبكِ ،
والتحية ،حتى ال يطمع العظام ُء يف حيفك ،وال ييأس الضعفا ُء من عدلك»(((.

حصله بالوجدان والربهان
يل  Qالذي َّ
نعم ،إن اليقني الذي ميتلكه ع ٌّ
عىل كاملية منوذج حياة رسول الله  Pهو الذي خلق عنده هذه الهمة العالية
املتميزة يف أن تكون حياته نسخ ًة أخرى ووارث ًة لها يف كل خصالها التي َع ّرف بها

قبل .ومعرفته بها ويقينه بكاملها هو السبب الذي
القرآن وع ّرفت بها الرساالت من ُ
يقف وراء هذه الحياة املعجزة التي ق َّدمها  Qللبرشية ،ووراء هذه اله ّمة التي
يحملها يف طريق بناء اإلنسان الصالح.

من آثارهم يقول فيه صاحبه:
الـــــويص أَ ِ
ـــيـــل
ُ
ص
حـــيـــد َرة
حـــبِّـــي لِـــ َ
ُ
ِّ

ِــيــل
ُ
ـــى ت َــ ْرت
ف ِذكْـــــ ِر الـــ ُع َ
ي ِ
َولَـــــــ َد َّ
ْـــــت ِفـــيـــ ِه ِهــــ َّمــــ ًة ِعـــ ْمـــاقَـــ ًة
َرتَّـــــل
ُ
ـل
ِــي تَ ِــيـــــــ ُ
ت َــ ْنــ َمــى إىل نَـــ ْهـــ ِ
ج الــ َّنــب ِّ

((( املصدر نفسه :ج 4ص.48
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ويف هذه الهمة العمالقة واإلرادة التي ينحدر عنها السيل وال يرقى إليها الطري
خي ٍة وهم ٍة عالي ٍة ،وهذا أث ٌر
هام الشعراء وقالوا فيها كثريا وأحبوها حاف ًزا ِّ
لكل إرادة ِّ
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ت َعــلــيّــاً أَ ْرتَـــ ِقـــي
َّـــا أَأْ ِ
أَنَـــــا كُـــل ّ
حــــ ُّ
ِيــل
ــــي الــتَّــ ْنــز ُ
ــــا ِق
ف أَ ْع
ط ِ
َ
َويَــــ ُ
َ
َّـــا أَأْتِـــــــــــي َعــلِــيّــاً ِه ـ َّم ـ ِتــي
أنَــــا كُـــل َ

َعـــلْـــ َيـــا ُء تَـــ ْنـــشَ ـــ ُ
ِــيــل
ط بــالــتُّــقَــى َهــاب ُ
ـــس ِعــطْــ َره
أَنَــــا كُـــل َ
َّـــا أَأْتِــــيــــ ِه أَلْـــ َم ُ
ـــس ِ
ـل
ـــك الــشَّ ـ ِمــيــمِ َعـ ِلــيـ ُ
أَذ َ
ْك ِمـــ َن املِ ْ
يَـــ ْه ِ
ـــدي إذَا ق ِ
ــنــائــح ِعل ِمه
ُـــصـــدَتْ َم
ُ
اس ِ
يف الـــ ّر ِ
ـل
ن َولِـــلْـــ ُهـــ َدى ت َ ـ ْه ـلِــيـ ُ
ـــخـــ َ
ّ
جــــــدْتُ
ن َو َرا َءهُ
الــصــالِــحــ َ
ّ
إن َو َ
يــــشُ ــــو َن َهـــ ْونـــاً لِ
لــيــل
ُ
ـــــلـــــرا ِة((( َد
َْ
َّ
واح األَن
َـــــــام ِفـــــداؤُهُ
ِ
ُروحـــــي َوأَ ْر ُ
(((
ــيــل
َــــاح خَــ ِم ُ
ــس َوف
شق
َمــا أَ ْ
ْ
َ
َـــــت شَ ــ ْم ٌ

الخاتمة والنتائج:
إن هذا البحث عزيزي القارئ إمنا حاولنا فيه من خالل املقدمة من التعريف

لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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يل  Qومامته وفرضية
بالعنوان الطموح اإلمياين وعالقته بحياة اإلمام ع ٍّ
إمكان االصطباغ بهذه الحياة املثىل من خالل مباحثَ ثالث ٍة حاول البحث األول
من خالل املطلب األول أن يعرض جملة نصوص فيها وصف الحياة العلوية،
ويف املطلب الثاين طريقته  Qيف توسيع إطار مرضاة الله حرك ًّيا باتجاه
اآلخرين ،ويف البحث الثاين تناول البحث قراء ًة عن حياته  Qمن خالل

س ّي وهو السيد الرشيف السخي وصاحب املروة .راجع :الطربيس ،تفسري مجمع
ساة :بالفتح جمع ِ َ
((( ال َّ
الساة بالفتح اسم جمع ال جمع ،انظر :الزبيدي ،تاج
أن
يرى
سيبويه
أن
غري
ص،132
هامش
ج9
البيان:
َّ
العروس :ج 19ص.521
((( من ديوان صاحب البحث  /غري منشور.

عبادي مزج بني كل أنواع العبادة يك يقدمه أمنوذجا يف رسم لوحة الحياة
ج
برنام ٍ
ٍّ
املثىل يف القدوة واألسوة ،ويف املبحث الثالث تناولنا إرادته وهمته  Qالتي

انفرد بها والتي كانت من نبع يقينه الذي هو حق اليقني وال يقني فوقه ،والتي رسم

من خاللها حياته ورسم معها هدفه الكبري الذي تحركت به .ومل يكن البحث يثري
اليأس من بلوغ الهدف الذي استق َّر يف نص الدعاء والتعقيب الصباحي لصالة
الصبح ما دام يثري أمرين هام:

األمر األول :إمكانية الحصول عىل الصبغة اإللهية التي اصطبغت بها حياة

يل  Qوهي مرضاة الله عز وجل.
ع ٍّ

يل Q
األمر الثاين :إمكانية الكدح املستمر الذي تلبست به شخصية ع ٍّ

متلبسا به يف كل لحظ ٍة من لحظات عمره إىل أن لقي الله
والذي ظل Q
ً

بأفضل ما يلقى إنسا ُن ربَّه.
جل البحث من النتائج إىل ما تق َّدم ما ييل:
وقد س َّ

يل  Qال يُدرك مداه ،ولهذا فإ َّن
 - 1إن العمق الذي متتلكه حياة اإلمام ع ٍّ
مامرسة التعلُّم يف جو هذه الشخصية يعطيها درب ًة ومهار َة تؤ ّهلها ألن تكون

رفيق ًة للصالحني.

يل واالصطباغ
 - 2إن محبة القرآن الكريم وحياة رسول الله  Pهام الطريق لحياة ع ٍّ
يل  Qإىل
ّ -3
توصل البحث يف إثبات ما قصده من تناول حياة اإلمام ع ٍّ
ٍ
اشارات أخرى ال يسع املقام تفصيلها مثل اليقني ،والهمة العالية املنطلقة
ج آخر ،وقرآنية وفرقانية هذه
منه ،والفردانية التي ال ميكن تكرارها كنموذ ٍ

الحياة ،ونحو ذلك مام ميكن للمتلقّي أن يلتقطه بوعيه وتدبّره ،ومن الله نرجو

القبول ونسأله الحسنى.
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بها.
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المصادر
القران الكريم
 - 1ابن عريب (ت 638ه) تفسري ابن عريب ،تحقيق :ضبطه وصححه وقدم له عبد الوارث محمد
عيل ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع2001 - 1422 :م ،املطبعة :لبنان /بريوت  -دار الكتب
العلمية ،النارش :دار الكتب العلمية.
 - 2ابن بابويه ،عيل (ت  329ه) فقه الرضا  Qتحقيق :مؤسسة آل البيت  Rإلحياء
الرتاث  -قم املرشفة ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع :شوال ،1406النارش :املؤمتر العاملي
لإلمام الرضا  - Qمشهد املقدسة.
 - 3ابن طاووس (ت  664هـ) إقبال األعامل ،تحقيق :جواد القيومي االصفهاين ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع :رجب  ،1414املطبعة :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،النارش :مكتب
اإلعالم اإلسالمي.
 - 4ابن منظور(ت  711هـ) لسان العرب ،سنة الطبع :محرم  ،1405النارش :نرش أدب الحوزة
 قم – ايران. - 5اإلربيل ،ابن أيب الفتح (ت  693ه) كشف الغمة ،النارش :دار األضواء – بريوت.
 - 6اإلمام زين العابدين ( Qت 94هـ) الصحيفة السجادية (أبطحي) ،تحقيق :السيد محمد
باقر املوحد األبطحي اإلصفهاين ،الطبعة :األوىل سنة ،الطبع 25 :محرم الحرام 1411
املطبعة :منونه – قم ،النارش :مؤسسة اإلمام املهدي  ،Qمؤسسة األنصاريان للطباعة
لا ةمعن هلالادبع د.م/ .يناميإلا حومطلا
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والنرش  -قم – ايران.
 - 7الرتمذي (ت  279ه) الشامئل املحمدية ،تحقيق :سيد عباس الجليمي ،الطبعة :األوىل،
سنة الطبع ،1412 :النارش :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت.
 - 8الثعلبي (ت  427ه) تفسري الثعلبي ،تحقيق :اإلمام أيب محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق
األستاذ نظري الساعدي ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع2002 - 1422 :م املطبعة :بريوت -
لبنان  -دار إحياء الرتاث العريب ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب.
 - 9جورج جرداق (معارص) روائع نهج البالغة ،تحقيق :إعداد وترتيب :جورج جرداق الطبعة:
الثانية سنة الطبع 1997 - 1417 :م املطبعة :باقري النارش :مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.
 - 10الحيل ،الحسن بن سليامن (ت ق  9هـ) مخترص بصائر الدرجات ،الطبعة :األوىل ،سنة
الطبع 1950 - 1370 :م ،النارش :منشورات املطبعة الحيدرية – النجف.
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 - 11خطب اإلمام عيل ( Qت  40ه) نهج البالغة ،تحقيق :رشح :محمد عبده ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع 1370 - 1412 :ش ،املطبعة :النهضة – قم ،النارش :دار الذخائر  -قم
– ايران.
 - 12الدكتور الخلييل (معارص) السقيفة أم الفنت ،تحقيق وتقديم :مرتىض الرضوي ،الطبعة:
األوىل ،النارش :اإلرشاد للطباعة والنرش  -بريوت  -لندن.
 - 13الراوندي ،قطب الدين (ت  573هـ) الدعوات ،تحقيق :مدرسة اإلمام املهدي Q
الطبعة :األوىل ،سنة الطبع 1407 :املطبعة :أمري – قم ،النارش :مدرسة اإلمام املهدي
 – Qقم.
 - 14الريشهري ،محمد (معارص) ميزان الحكمة ،تحقيق :دار الحديث ،الطبعة :األوىل طبع
ونرش :دار الحديث ،النارش :دار الحديث.
 - 15الزبيدي (ت  1205ه) تاج العروس ،تحقيق :عيل شريي ،سنة الطبع1994 - 1414 :م
املطبعة :دار الفكر – بريوت النارش :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
 - 16السلمي (ت  412ه) تفسري السلمي ،تحقيق :سيد عمران ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع:
2001 - 1421م طبع ونرش :لبنان /بريوت  -دار الكتب العلمية.
 - 17الشنقيطي (ت  1393ه) أضواء البيان ،تحقيق :مكتب البحوث والدراسات .سنة الطبع:
1995 - 1415م ،املطبعة :بريوت - .دار الفكر للطباعة والنرش .النارش :دار الفكر للطباعة
والنرش.
 - 18الشريازي ،نارص مكارم( ،معارص) األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل.
 - 19الصدوق (ت  381ه) عيون أخبار الرضا  ،Qتحقيق :تصحيح وتعليق وتقديم :حسني
األعلمي ،سنة الطبع 1984 - 1404 :م ،املطبعة :مطابع مؤسسة األعلمي  -بريوت – لبنان،
النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت – لبنان.
 - 20الصدوق (ت 381هـ) الخصال ،تحقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،سنة الطبع:
 18ذي القعدة الحرام  1362 - 1403ش ،النارش :منشورات جامعة املدرسني يف الحوزة
العلمية يف قم املقدسة.
 - 21الطربيس (ت  548ه) تفسري مجمع البيان ،تحقيق :تحقيق وتعليق :لجنة من العلامء
واملحققني األخصائيني الطبعة :األوىل سنة الطبع 1995 - 1415 :م النارش :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات  -بريوت – لبنان.
 - 22الطويس (ت  460ه) التبيان ،تحقيق :تحقيق وتصحيح :أحمد حبيب قصري العاميل الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع :رمضان املبارك  ،1409املطبعة :مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي،
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النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي.
 - 23الطويس (ت  460ه) مصباح املتهجد ،الطبعة :األوىل ،سنة الطبع1991 - 1411 :م،
النارش :مؤسسة فقه الشيعة  -بريوت – لبنان.
 - 24العجلوين (ت 1162ه) كشف الخفاء ،الطبعة :الثالثة ،سنة الطبع1988 - 1408 :م ،النارش:
دار الكتب العلمية – بريوت.
 - 25العالمة املجليس (ت 1111ه) بحار األنوار ،تحقيق :عبد الرحيم الرباين الشريازي،
الطبعة :الثالثة املصححة ،سنة الطبع 1983 - 1403 :م ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت  -لبنان. - 26عيل عاشور (معارص) حقيقة علم آل محمد  Qوجهاته.
 - 27الكليني ،محمد بن يعقوب (ت  329هـ) الكايف ن تحقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب
الغفاري ،الطبعة :الرابعة ،سنة الطبع 1362 :ش املطبعة :حيدري ،النارش :دار الكتب
اإلسالمية – طهران.
 - 28املحقق البحراين (ت 1186ه) ،الحدائق النارضة ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
لجامعة املدرسني بقم املرشفة.
 - 29املرعيش (ت 1411هـ ) رشح إحقاق الحق ،تحقيق :تعليق :شهاب الدين املرعيش
النجفي ،تصحيح :إبراهيم امليانجي ،النارش :منشورات مكتبة آية الله العظمى املرعيش
النجفي  -قم – ايران.
 - 30املعتزيل ،ابن أيب الحديد (ت  656هـ) رشح نهج البالغة ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،النارش :دار إحياء الكتب العربية  -عيىس البايب الحلبي ورشكاه ،مؤسسة مطبوعايت
إسامعيليان.
 - 31املناوي (ت  1031ه) فيض القدير رشح الجامع الصغري ،تحقيق :تصحيح أحمد عبد
السالم الطبعة :األوىل ،سنة الطبع 1994 - 1415 :م ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت.
 - 32املريزا النوري (ت  1320هـ) مستدرك الوسائل ،تحقيق :مؤسسة آل البيت  Rإلحياء
الرتاث ،الطبعة :الثانية ،سنة الطبع 1988 - 1408 :م ،النارش :مؤسسة آل البيت R
إلحياء الرتاث  -بريوت – لبنان.
 - 33الواسطي ،عيل بن محمد الليثي (ت ق  6هـ) عيون الحكم واملواعظ ،تحقيق :حسني
الحسيني البريجندي ،الطبعة :األوىل ،املطبعة :دار الحديث ،النارش :دار الحديث.

