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ثنـا زيُد بن وهٍب الُجهني – أّنه كان في الَجيِش الذي كانوا  حدَّ
 v الذين َسـاروا إلى الَخـواِرِج فقال علٌي v مـع علٍي
ها الناُس إني سـمعُت رسـوَل اللّٰه ى يقوُل : »َيخُرُج أقواٌم  : )أيُّ
من أّمتي َيقرؤوَن الُقرآَن ، ليَس ِقَراءُتُكم إلى ِقراَءتِِهم بِشيٍء ، وال 
َصالُتُكم إلى َصالتِِهم بِشيٍء ، وال ِصياُمُكم إلى ِصياِمِهم بشيٍء ، 
َيقرؤوَن القرآَن َيحِسبوَن أنَّه َلهم وهو عليِهم ، ال ُتجاِوُز صالُتُهم 
ميَِّة« ))).  هُم ِمَن الرَّ َتراِقَيُهم ، َيمُرُقون من اإلسالِم كما َيمُرُق السَّ

)1(  رواه مسلم )1066(.
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ْيُمَّم�ٌد النَّبِ�يُّ َأِخ�ْي َوِصْهِرْي �َهَداِء َعمِّ وَحْ�َزُة َس�يُِّد الشُّ

ْيَوَجْعَفٌر الِذْي ُيْضِحي وُيْمس َيطِ�ْ�ُ َم�َع امَلالئَِك�ِة اْب�ُن ُأمِّ

ٍد َس�َكنِي وِعْرس ِمْيوبِنْ�ُت ُمَمَّ بَِدِم�ْي وَلْ ُمَها  َمنُ�وٌط َلْ

ِمنَْه�ا َوَل�َداَي  َأْحَ�ٍد  ُك�ُم َل�ُه َس�ْهٌم َكَس�ْهِمْي؟َوِس�ْبَطا  فأيُّ
 

ًا ُط�رَّ اإلْس�الِم  إىِل  َصِغ�َ�ًا َما َبَلْغُت َأَواَن ُحْلِميَس�َبْقُتُكُم 

v َمقوَلُة اإلماِم علي بن أبي َطالٍب
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لـوال اعتـداُل األمـِر أو بمثِلـِه
 

 والَوَسـُط الَمشـروُع بيَن أهِلِه

ـٍة أئمَّ إلـى  الواِعـي  والنظـُر 
 

سـاروا بَِسْيِر الُمصطفى وقولِِه
 

بهم ُهَدى الرحمُن أهَل فضِلِه لَما َعَرْفنا النَّمـَط الَعالِي الذي
 

لِح وعـدِل فعِلِه مـن َعهِد طـه والَوِصـّي وَكذا ِمن َسـيِِّد الصُّ

 

بِط الُحسيِن ُمذ َغَدا بقتِلـِه والسّيِد السِّ حّجـًة  الجميـِع  علـى 
 

الـذي الّسـيِف  َبقيَّـِة  أَشـاَح َوجَهـًا عـن ِدمـاِء أهِلِه وبعـده 

 

راِعـي السـالم بكمـاِل عقِلـِه علي زيـن العابديـن الُمقتدى

 

ُمجتهـدًا بعدهـم  سـاٍع  أهِلـِه وكلِّ  الحـقِّ وصـوِن  بنُصـرِة 

 

بِنصِلـِه ُمجتنبيـن الـّذمَّ والـّدمَّ الـذي ُقتُِلـوا  قومـًا  أصـاب 

 

فِتنَـًة وصـاَر  العقـُد  يدعـو إليهـا َبعُضهـم بجهِلـِه وانفـرَط 
 

بدفِع شـيطاٍن َمضى في دجِلِه ولـم تـزل َتنُخـر أهـل عصِرنا
 

لمسـِخنِا مصنوعـٌة  بمثِلـِه ُسـنُتُه  مفتونـٌة  وشـيعٌة 
 

جيـاًل بجيـٍل فـي زمـاٍن أبَلـِه نحن الشـعوُب المسَتَفُز حاُلنا
 

وجلِب شـيطاٍن وحشـِد خيِلِه نحيـا علـى َهـمِّ الصـراِع بيننا

 

فِئـٍة قليـِل  فـي  بـاٍق  والحـُق 
 

ونقلـه بالمصطفـى   مقرونـة 

 ينبيـك عما قـال داعـي أصله فاقـرأ وحقـق فقـه علـم ثابت

عدلـه فـي رابـع األركان فهـو حجة فـي  لصـادق  غيـره   ال 
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ـيَرَة المأثورِة المشـهورِة ، فما قد َسَبق فيها  أنا لن ُأكّرر النُّسـَخَة الُمكُروَرِة ، والسِّ
ِمـن الَبياِن ِكفايٌة وجزى الله الباحثيـن والمؤلفين خيرا ، كما أّني لن أَوظَِِّّف َمناقَب 
يـق األكبـر في إدانِة أبي بكـر وعمر ء ، فقد ذهب فريـٌق لهذا الَمنَحى  الّصدِّ
َفَضلُّـوا وأَضلُّـوا ، ولـن ُأشـِغَل الَقارَئ بصـراِع التفاُضـِل والُمفاَضَلة بيـن الَجدير 
واألجـَدر فمـا هذه مـن ُوجهة نظري فيما نزعـت إليه أقالُم الُمتنازعيـن حولها إالّ 
وسـيلة )منافسة وتحريش( أساءت ِصياَغة التاريخ ، وبعثت كواِمَن النفوس السّيئة 
بسـوء تفسـير المواقف ، فإن صّحت ُوجهُة نظري وعسى أن تصّح فسأتناوُل حياَة 

القوِم من حيث كانوا ال من حيثما اختلف حولهم .
يـِق األكبـِر من خـالل مرتبتِه فـي المعاملِة مـع أخويه  وسـأتناول مواقـَف الصدِّ
الصديـق أبي بكـر والفاروق عمر وبقّية السـلف الصالح من أهل النمط األوسـط 

، وهذا ما نحتاُجه اليوَم وقبَل اليوم .. حيث ال معبود عندهم وال عندنا غير اللّٰه .
فـال عبـادَة لمنبـر وال لُسـلطة ، وال لَعسـكر ، وال أللقاٍب تذكـر ، وال لحاكم أو 
مسـتوزر ، وال نقـول ما قاله الخـوارج )ال حكم إال للّٰه( فتلك كلمـة حق أريد بها 

باطل.. 
ُلون  فالقوم عدول منذ عهد الرسالة وما بعد عهد الرسالة ، وما تقّوله عليهم المتقوِّ
ال يعُدو كونه سـوء فهم لقراءة النصوص ، وتحريفًا لمجريات الحوادث التاريخية 

من خالل تسـييس اللصوص وجرأة المفتيـن المفتونين على النصوص : )ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ( ]البقرة : 148[.
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قيل لي يومًا ما وأنا أدافع عن الحق الذي َعِلْمُته عن اإلمام علي v: لن يقبل 
َراُء ِمنَْك ما تقول ألنك خرجت عن اإلجماع بعدِّ الخلفاء خمسة .  القُّ

ولم أشتغل حينها بالرد على من قال بل اشتغلت بأمرين : 
األول : ما كان رسول اللّٰهى بصدده في علي والصحابة ئ.

الثان�ي : مـا علمُتـه من مشـايخي سـادات آل البيت عن اإلمـام علي v وآل 
بيتـه ، واعتبـرُت األمرين هما شـغلي الذي يجب أن أتناوله مع أشـتات المتقولين 
والمعترضيـن والموافقيـن والمريدين ، وأما ما زاد عـن ذلك فرأيته ال يتعدى قول 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ   : تعالـى  اللّٰـه 
ژ ژ ڑ ڑ ک( ]القصص : 55[ . 

والحقيقة المرة التي يجب إثبات شيء من مرارتها أنَّ الغالبية العظمى من الناس 
يميلون إلى اإلثارة والتحريش ، والغالبية العظمى من ِعليَِّة القوم في قراري الحكم 

والعلم يميلون إلى المنافسة.
وبين التحريش والمنافسـة تناسـب كبيـر وتناغم فاعل ألنها من عمل الشـيطان 
، والقلـة القليلـة من أمتنا اإلسـالمية من تحرروا من هذين الدائيـن العضالين بدًءا 

بمواقع التعليم والتربية ، ونهاية بكراسي الحكم ومنابر اإلعالم والثقافة .
وبيـن البدايـة والنهاية تركض األمة ركض حمر الوحش في سـاحة معركة النفي 

واإلثبات ، والوجود والعدم ، تبعًا للقواقع في هندسة الواقع وامتالك المواقع . 
ومـع كل تطـور معرفـي وتقـدم علمـي نظـري ترتفـع حـرارة المعركـة بارتفاع 
وسـائل المعرفة وأدواتها ، فتزيد الرائي للواقع ضبابية ، ولقراءة التاريخ إشـكاالً ، 

وللعالقات بين المصلين تعقيدًا .
َه منها السـالمة ، وكأني بها »فتنة  وُينِذُر األفُق المعتُم بعاصفٍة َهْوَجاء ؛ نسـأُل اللّٰ

تدع الحليم حيرانا« وقد كادت .

يعني موقف 
القراءة من االسم 

واالنتماء

ال نشتغل بالرد بل 
نشتغل بما عِلْمناه 

وتعلمناه

الغالبية من 
الناس يميلون 
إلى التحريش 

واإلثارة

ركض 
األمة بين 

معركة النفي 
واإلثبات

إرتفاع حرارة 
المعركة بارتفاع 
وسائل المعرفة

األفق المعتم ينذر 
بعاصفة هوجاء
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والقضاء والقدر المحتوم ال مرد له وال اعتراض عليه ، ولكنّا نسـأل اللّٰه اللطف 
ـُس منـه أن َيدّلنا على طريـق السـالمة الُمفِضيِة إلى حسـن الختام  والعافيـة ونتلمَّ

وإشاعة السالم . 
وقـد كان اإلمـام علي ش أحـَد مظاهِرِه وأعالِمـِه ، وأهمَّ أركانِـه ودعاِئِمه في 
زمانه ، وهو المثال األسـمى في سـره وإعالنه،  لتجسـيد معانيه وإقامة مبانيه ، وال 
يصح ألحد منا بأي حال من األحوال أن يفسر هذه المواقف وفق ما تجري به رياُح 
االختالف والصراع بين المصلين ، بل يجب أن ُيحيَّد اإلمام علي ش بعيدًا عن 
هـذه المعركـة ، ويعاد النظر في المواقف والحيثيات كما فعلها وفسـرها بذاته وما 

نتج عن تلك الذوات من مواقف وإجراءات .
أمـا ما وقف الُمِحبُّون أو الُمبِغُضون حوَله وحـوَل ذاتِِه وأفضليَّتِه وَجَدارتِه ، وما 
َع عن هـذه التفصيالت من احتدامات واختالفات واختالقـات فُرَكاُم أحداٍث  تفـرَّ
وعبـٌث بميراث ، وال يمكن بأي حاٍل من األحوال أن يفضَي األمُر المختلف عليه 

ٍة ُمشتركة . إلى رؤيٍة اعتباريَّ
وإنَّمـا األمُر الذي ُيمكُن أن َيعوَد بفائـدٍة مرجّوٍة هو الذاُت المباركُة وما َثَبَت من 
َمواِقِفها ، وما َتَهيَّأ من سـالَمة اإلستقرار وحقيقِة االستمَراِر على َيَديِه وتحَت َنَظِره 
ُه من اإلرِث والَمقاِم  ، ومـا صـحَّ عن َمواِقِفه النَّصيَِّة َقواَلً وفِعاًل عن كلِّ ما َحَبـاُه اللّٰ
َر فيه عنه التحرك ، أو ما أثَّـر فِيه عنه التوقُِّف ،  ِف ، فمـا أثَّ والَمرتبـِة وسـالمِة التصرُّ

فالحاجة ماسه لهذا ال لغيره ، والمشكلة تتضاءل بمعرفتنا لمثِل هذا ال غيره.
وربما كانت العلة الكبرى  إن لم تكن أم العلل في هذا األمر واسـتفحال أضرار 
تناوله مسألة السياسة والتسييس ، إذ صار النظر من خاللهما فتنة ، والكيل بمكيالهما 
محنـة ، سـواء كان في دائرة المحبين الغالة ، أو كان فـي دائرة المبغضين الجفاة ، 
ومثلهما الراغب في االعتدال والتوسـط إن هو اتخذ من السياسة والتسييس حجة 
ومرجعيـة ، ومن ركام األحداث وسـيلة ومطية ، فالجميع في هذه الدوائر أسـرى 
لطرفي المنافسـة والتحريش ، وال مجـال لإلنصاف من خاللهما ، وال من البحث 
في ركام ثمراتهما ، وأشـير إلى هذا وأؤكد عليه في مقالي هذا ألتجنب حساسـية 

القضاء والقدر 
المحتوم ال مرد له

اإلمام علي كان أحد 
مظاهر السالم وأهم 

أركانه

ائتالف المحبين 
والمبغضين ركام 

أحداث وعبث 
بميراث

الفائدة المرجوة 
في دراسة الذات 

ومواقفها

العلة الكبرى في 
السياسة والتسييس
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حرج الصدور ، وألتزم ما اسـتطعت بما هو أوسـط األمور ، ولست بملتزم مذهب 
محـٍب حّول المحبة سـالحًا يمنحه الظلـم لغيره ، وال بملتزم فكـرة مبغض جعل 
البغض درعًا يدافع به عن سـيره ومصيره ، وأسـتغفر اللّٰه أن أتجنى على مسـلم له 

من الحق البلج نصيب ، فالحق أحق أن يتبع.
ونسـأل اللّٰـه أن يرينا الحق حقـًا ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطـل باطاًل ويرزقنا 

اجتنابه ، وهو حسبنا ونعم الوكيل...

أبو بكر علي المشهور
جدة 18الحجة 1431هـ 

يوم ذكرى الغدير 
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جـاء هذا اللقب المشـار إليه فـي عنوان الكتـاب وفي هذا الفصـل من عدد عن 
المرويـات الثابتـة فـي كتب السـنة ، وقبـل أن نورد هـذه النصوص نـود أن نخرج 
القـارئ من أسـلوب المصادمـة والتحريش الطاغي على ثقافة المسـلمين في هذا 
العصر أو فيما سـبق ، حيث يعتقد البعض منافسـة اللقب للقب الخليفة األول أبي 
بكر الصديق ، أو االعتقاد بسـلب لقب الصديق ممن ال يستحقه إلى من يستحقه ، 
مثـل ذلـك مثل لقب الفاروق الذي نجد البعض يعزيه إلى اإلمام علي ويسـلبه من 
الخليفة الفاروق ، ومثل هذه األسـاليب ولألسف منعدمة األدب الشرعي مع أهل 

الرتب والمقامات ، ومبنية على َسورة الطباع وثورة األنفس ، ونزعات الذوات.
مـع أن اللقبيـن )الصديق والفاروق( تليـق بالجميع كٌل فيما يناسـبه من المعنى 
المراد في النص وهذا ما تشير إليه النصوص الشرعية وكفى بها حجة وبيانا ، ومنها 
مـا رواه اإلمام أحمد بن حنبل v في فضائل الصحابة )1/ حديث 115- 1( 
من رواية اإلمام علي بن أبي طالب v أنه قال  : )أنا عبد اللّٰه وأخو رسول اللّٰه 
، وأنا الصديق األكبر ، ال يقولها بعدي إال كاذب مفتر ، ولقد صليت مع رسول اللّٰه 
قبل الناس لسـبع سـنين وأنا أول من صلى معه..( ))) ، وروى الطبراني في الكبير 
بإسـناد رجاله ثقات ، عن أبي ذر وسـلمان قاال : أخذ رسـول اللّٰهى بيد علي بن 

)1(   فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل )993( والمستدرك على الصحيحين للحاكم )4584(. 
وفي المناقب ألحمد عن أبي ليلى عن النبي ى أنه قال : )الصّديقون ثالثة حبيب بن مرى 
النجار مؤمن آل ياسـين الذى قال يا قوم اتبعوا المرسـلين ، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذى 
قـال أتقتلـون رجـاًل أن يقول ربى اللـه ، وعلي بن أبـى طالب الثالث وهـو أفضلهم ( . اهـ 

تاريخ الخميس 2 /275.

من هو الصديق 
األكبر؟
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أبـي طالب فقال رسـول اللّٰه ى : »هذا أول م�ن آمن بي ، وهذا أول من يصافحني 
ي�وم القيام�ة ، وه�ذا الصديق األكبر وهذا ف�اروق األمة يفرق بين الح�ق والباطل ، 
وهذا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين«))) اهـ وفي تفسير قوله تعالى 
: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]الحديد : 19[ نزلت في علي بن 

أبي طالب . 
وقد تكلم بعض علماء الجرح والتعديل في كثير من هذه النصوص وعزوها إلى 
الضعـف ، وبعضهـا إلى الوضع الهالـك ، ومنهم من قبل بعضهـا وخصوصًا فيما 
يعضد بعضه بعضًا من الروايات الضعيفة ، ونحن نكل هذا األمرإلى رجاله وأهله ، 
فما كان موضوعًا ومتهالكًا فمردود ولو أنا استدللنا به ، وما كان ضعيفًا ومعضودًا 

بغيره فنرجو اللّٰه أن يجعله سببًا في معرفة الحق وأهله .
 إذن فالصديـق األكبـر هو اإلمام الحجة علي بن أبـي طالب بن عبد المطلب بن 

هاشم بن عبد مناف ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف.
كان أصغـر أبنـاء أبويه ، وأكبر منه جعفر وعقيل وطالـب ، وبين كل منهم وأخيه 
عشـر سنين ، ولم ُيذكر طالب بترجمة ألنه مات على غير اإلسالم ، ولد اإلمام في 
داخـل الكعبة ، وفتـح عينيه على اإلسـالم حيث تربى في بيت الدعوة اإلسـالمية 

بيت النبوة.
فهـو ابـن عم النبـي ى وربيبه الذي نشـأ في بيتـه وعاش تحت نظـر ومالحظة 

الرسول ى.
أسـلم فيمـا بين السـابعة إلى السادسـة عشـرة على اختـالف المرويـات، ولعل 

.b الراجح أنه أسلم في العاشرة أو قريبًا منها ُبعيد إسالم خديجة
مـأل الدين العظيم قلب ابن أبي طالب كما امتأل قلبه بحب النبي محمد وتبجيله 
، ولم تنفتح عيناه إالّ على عبادة النبي لمواله وعلى تنزل عطاء اللّٰه في بيت رسول 

اللّٰهى .

)1(المعجم الكبير للطبراني )6184( ومسند البزار )3898( . 

من هو الصديق 
األكبر

محيط األسرة 
المباركة لإلمام 

 v علي

إسالمه وتفقهه في 
الدين
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تفقـه في الدين تفقهًا ال يجارى ، ونال من فطرة المعرفة لغة وأدبًا وسـلوكًا على 
يـد المعلـم األعظـم ى ما لم ينله مسـلم في عصره ، وال عالم مقـرب في دهره ، 
وحـّق أن يكـون أهـاًل لمقالة من ال ينطق عـن الهوىى : »أنا مدين�ة العلم وعلي 
 v بابه�ا« وفي رواية بزيادة : »ومن أراد العلم فليأت الباب«))) ، وكان ش و
يقول عن نفسـه : )واللّٰه ما نزلت آية إال وقد علمُت فيمن نزلت وأين نزلت وعلى 
مـن نزلـت ، إن ربي وهب لـي قلبًا عقوالً ولسـانًا صادقًا ناطقـا()2) ، وكان يقول : 
)سـلوني عن كتاب اللّٰه فإنه ليس من آيـة إالّ وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار ، وفي 
سهل أم جبل()3) ، وفيه يقول المصطفىى : » علي مع القرآن والقرآن مع علي ال 

يفترقاِن حتى يردا علّي الحوض«.)4)
 وكم لإلمام علي ش من مناقب وفضائل أفاض الحفاظ والمحدثون والعلماء 
والباحثـون والكتاب حولها ، وتناولها الجيل بعد الجيل ، وكفى منها ما أعلنه ى 
فـي اجتماعـه ببني عبد المطلـب : »يا بني عبد المطلب إني واللّٰه ما أعلم ش�ابًا في 
الع�رب ق�د جاء قومه بأفض�ل ما جئتكم به .. إني قد جئتكم بخي�ر الدنيا واألخرة ، 
وق�د أمرني رب�ي أن أدعوكم ، فأيك�م يؤازرني على هذا األمر عل�ى أن يكون أخي 
ووصي�ي خليفت�ي فيكم بع�دي؟« فقال علي : فأحجـم القوم منهـا جميعًا وقلت : 
وإنـي ألحُدثهم سـنًا : أنا يا نبي اللّٰه أكون وزيرك عليـه، فأخذ برقبتي ثم قال ى : 
»إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاس�معوا له وأطيعوا« ، )5) وقال له النبيى 

)1( المستدرك على الصحيحين للحاكم )4639( ، والمعجم الكبير للطبراني )11061( . 
)2( تاريخ الخلفاء للسيوطي )142/1( ، تاريخ دمشق البن عساكر )398/42(. 
)3( تاريخ الخلفاء للسيوطي )142/1( ، تاريخ دمشق البن عساكر )398/42(. 

)4( المستدرك على الصحيحين للحاكم )4628( . 
)5( تاريـخ الطبـري )321/2(  ، ولعـل في هـذه األحاديث ما يحتج به على اسـتحقاق 
اإلمـام علي للخالفة دون منازع ، وذاك أمر صحيح وال خالف عليه عند أهل النمط 
األوسـط ، ولكنهـم ال يرضـون مخالفة اإلمـام علي وقـد رضي لنفسـه ولألمة بعد 
عقـد الخالفـة ألبي بكر أن يكون وزيـرًا وناصحًا ومعينًا لتحقيق الهدف اإلسـالمي 

المشترك. 

المناقب والفضائل 
v لإلمام علي
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: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى إالَّ إنه ال نبي بعدي«.)))
قلت: وهذا الوصف المشار إليه في األحاديث قيل بحضرة الصحابة وآل البيت 
والمهاجرين واألنصار مما ال يترتب عليه تنافس وال تحريش ، ولم يبلغ أحد أن أبا 
بكر أو عمر قاال في األمر شيئًا أو أنكراه أو احتجا به ، وبهذا يثبت اللقب بما فيه من 
الفضائل لإلمام علي v بوصفه )الصديق األكبر وفاروق األمة( بما هو معلوم 
من االسـتحقاق للصديقية الكبرى وهو جدير بها ، وكذلك فاروق األمة لما خصه 
اللّٰـه به من المواقـف والعلوم الغزيـرة ، ويظل أيضًا لقب الصديـق الممنوح ألبي 
بكر الصديق في موقعه السـديد ولقب الفاروق لعمر بن الخطاب باسـتحقاق أكيد 
، وال مكان لسـلب أحد من أصحاب النبيى مكانته وال لقبه ، بل وال يليق بحال 
مـن األحوال أن نزج عصبيـة الطائفية والقبلية والمذهبية فـي مقامات الحصانات 
 n للسـابقين إلى اإلسالم الباذلين أنفسـهم وأرواحهم فداء لرسول اللّٰه ى

أجمعين. 
هـذا هو اإلمام علي بن أبي طالب في مكانته العلمية وفضيلته الشـرعية، ومقامه 
الرفيـع السـامق .. قيـل البن عبـاس: أين علمك مـن علم ابن عمك؟ قال كنسـبة 

قطرة(.)2)
وإليـه ترجـع كافـة العلوم كما أشـار إلى ذلك العقـاد في عبقريته فقـال : )وكان 
أحسـن الناس علمًا وفقهًا كما كان أحسـنهم عبادة وعمـاًل ، فكانت فتاواه مرجعًا 
للخلفاء والصحابة في عهود أبي بكر وعمر وعثمان ، وندرت مسـألة من المسائل 
الشـريعة لـم يكن لـه رأي فيها يؤخذ بـه أو تنهض له الحجة بين أفضـل اآلراء.... 
إلـى أن قـال : قال ابـن أبي الحديد : ومـن العلوم علم الطريقـة والحقيقة وأحوال 
التصـوف ، وقـد عرفـت أن أرباب هـذا الفن في جميع بالد اإلسـالم إليـه ينتهون 
وعنده يفقهون ، وقد صرح بذلك الشـبلي والجنيد والسـري وأبو زيد البسـطامي 

)1( صحيح البخاري )4416( ومسلم )2404( . 
)2( عبقرية اإلمام لعباس محمود العقاد ص )42( طبعة دار المعارف مصر.

علم اإلمام علي 
وعلم ابن عباس

علم اإلمام علي بن 
أبي طالب في امتيازه 

بعلم الفقه المتفرد

أرباب فن التصوف 
وعلوم اإلحسان عالة 
على اإلمام علي بن 

أبي طالب 
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وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم إلخ ، وقد جمع نهج البالغة نماذج شـتى 
من الكلمات التي تنسـب إليه ويصح أن تحسـب أصاًل )للعلم اإللهي( أو ألسرار 
التصوف في صدر اإلسـالم قبل اشتغال المسـلمين بفلسفة اليونان وحكمة األمم 

األجنبية. )))
وكان مـن المعلـوم التـي بـرزت على لسـانه v علـم النحو ، فقد أثـر أن أبا 
األسود الدؤلي))قاضيه على البصرة(( وهو أحد القراء الفقهاء دخل عليه فقاَل َأُبو 
اأَلْسـَوِد: يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن َذَهَبْت ُلَغُة الَعَرِب لّما َخاَلَطِت الَعَجَم فَفَسـَدْت َأْلَسـنُِتها 
، وكاَن اإِلَماُم قد الحَظ  َمـُن أْن َتْضَمِحلَّ وَأْوَشـَكْت ُلَغُة الَعَرِب إْن َتَطاَوَل عليها الزَّ
ُه سأَل  َغاِر الذيَن ُتَربِّيِهُم اإِلَماُء ِمن الَمَوالي، ولكنَّ في الُكوَفِة َفَسـاَد َأْلِسَنِة َبْعِض الصِّ
أبـا اأَلْسـَوِد: وما ذاَك؟ أراَد َأْن َيْعـِرَف ما َأَلمَّ بِالَبْصـَرِة، َفَرَوى َأُبو اأَلْسـَوِد: إنَّ اْبَنًة 
( فرأيُتها َتْسَتْفِهُم  ، )َرَفَعْت َأَشـدُّ وجّرِت الَحرَّ لي َدَخَلْت َعَليَّ فقاَلت: ما َأَشـدُّ الحرِّ
، َفُقْلُت لها: ما َنْحُن فيه، قاَلْت: إِنَّما ُأْخبُِرَك ولم َأْسـَأْلَك،  َعـن َأيِّ َزَماِن الَحرِّ َأَشـدُّ
ُة قولي: ما َأَشـدَّ الَحـرَّ )بالنَّْصِب  ، َفُقْلُت لها: يا ُبَنيَّ ـبَ َفَعِلْمـُت َأنَّهـا َقَصَدْت التََّعجُّ
ـماِء فقاَلْت: ما  َب ِمْن َجَماِل السَّ فـي الَكِلَمَتيـِن( ، وأراَدْت بِْنٌت ُأْخرى لي أْن َتَتَعجَّ
ـماِء( َفُقْلُت لها: ُنُجوُمها، فقاَلـْت: إِنِّي لم  ـماِء )بَِرْفِع َأْحَسـُن وَجرِّ السَّ َأْحَسـُن السَّ
ْبُت ِمن ُحْسـِنها، فقلُت: إَِذْن َفُقولي: ما َأْحَسَن  ُأِرْد َأيَّ شـيٍء منها أحَسُن، إنَّما َتَعجَّ
َؤلِيُّ أنَّ ِرَجاال جاُءوا  ماِء( ُثمَّ روى له َأُبو اأَلْسـَوِد الدُّ ـماَء )بَِنْصِب َأْحَسـَن والسَّ السَّ
َي أبانا وَتَرك َبُنوَن، َفَصَرَخ فيِهُم َأِميُر  إلـى َأِميـِر الَبْصَرِة َفَقاُلوا: َأْصَلَح اللُه األميَر ُتُوفِّ

َي َأُبونا وَتَرَك َبنِيَن.  الَبْصَرِة: ليَس َهَكَذا، ُقوُلوا: ُتُوفِّ

َؤيلِّ َأْن َيْنَهَض يف الَوْقِت َفَيْشَتَِي ُصُحفًا  يب اأَلْسَوِد الدُّ فنَصَح َأِمرُي امُلْؤِمننَِي أِلَ

ُرُج عِن اسٍم وِفْعٍل وَحْرٍف، وااِلْسُم ما َأْنَبَأ  ُه ال َيُ بِِدْرَهٍم، ُثمَّ َأْمَل عليه: الَكالُم ُكلُّ

ى، واَلْرُف ما َأْنَبَأ َعن َمْعَنًى ليَس باْسٍم  ى، والِفْعُل ما َأْنَبَأ عن َحَرَكِة امُلَسمَّ عِن امُلَسمَّ

: واْعَلْم يا أبا اأَلْسَوِد أنَّ اأَلْشياَء ثالَثٌة: َظاِهٌر،  َؤيلِّ وال ِفْعٍل، ُثمَّ قاَل  أليب اأَلْسَوِد الدُّ

)1( عبقرية اإلمام )ص 43(. 
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 ، َهَذا  َنْحَو  واْنُح  َغِة  اللُّ َقَواِعَد  فاكُتْب  ُمْضَمٍر)))،  بَِظاِهٍر وال  ليَس  وُمْضَمٌر، وَشٌء 

ى ما َكَتَبُه ِعْلَم النَّْحِو، قاَل أبو اأَلْسَوِد: َفَجَمْعُت َأْشياَء وَعَرْضُتها عليِه، وكاَن  َفَسمَّ

 ، ، ومل أذكر َلِكنَّ من َذلَِك ُحُروُف النَّْصِب، فكاَن منها: إنَّ وأنَّ وليَت ولعلَّ وكأنَّ

فقاَل يل: مَل َتَرْكَتها؟ َفُقْلُت: مل َأْحَسْبها ِمْنها، فقاَل g: بل ِهَي ِمْنها، َفِزْدُتا.

)1( قيل: إن ما ليس بظاهر وال مضمر هو اسم اإلشارة ، والصحيح أنه الكالم المحذوف 
كقوله تعالى : ژ ى ائ ژ والمراد جاء أمر ربك ، أما اسم اإلشارة فيعد من الظاهر . 
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عرفـت الصديقيـة الكبرى بأنها هي أعلى مراتب اإلحسـان بال خالف ، واإلمام 
علـي ش جدير بها بال منازع ، فكيف ال تكون مواقفه مواقف الصديقية الكبرى 
وهـو بها أحرى ، فاللقب المشـار إليـه يناله مرتبة بجدارة ، وينالـه كفضيلة ومنقبة 

يصفه به من ال ينطق عن الهوى ى .
والحـرّي بهـذه المراتـب عبٌد محض ال حـّظ للنفس في تصرفاتـه وال رعونات 
لـه ، والذيـن جعلـوا اإلمامـة والصديقيـَة سـلطًة وحكمـًا وحطامـًا عكسـوا مقام 
نفوسـهم وحظوظها في العاجلة ، وجردوا بأفهامهم السـفلى عن اإلمام وأشـباهه 
وأمثاله مواهَبهم العالية ، تلك المواهب التي اكتسـبوها بصحبة النبي ى وعرفت 
رجولتهم بما عاشـروه وآكلوه وشـاربوه وعلموا منه وتعلموا ، وما وصفهم به وما 
حّصنهـم وحّوط به عقولهم وقلوبهم وجوارحهم ، وما أّدب به نفوسـهم وذواتهم 
وحظوظهـم حتى صـار للصحبة بهم مكانة ، ولها بجليل أعمالهم وصدق اتباعهم 

حصانة وأمانة ، فرضي اللّٰه عنهم وأرضاهم .
إن الصديق األكبر لم يكن باحثًا عن مظهر وال مفخر ، وإنما كان مجاهدًا في اللّٰه 
ورسوله منذ الصبا والصغر ، فهو الذي يقول : )لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب 
رجل شجاع ، ولكن ال علم له بالحرب للّٰه أبوهم ، وهل أحٌد منهم أشد لها مراسًا 
مني ، وأقدم فيها مقامًا ، لقد نهضُت فيها وما بلغت العشـرين ، وها أنذا قد ذرفُت 

على الستين ، ولكن ال رأي لمن ال يطاع(.
ولم تسـلبه الحـوادث والوقائع والتحوالت لقبه األفخـر وال مقامه األنور ، ظّل 
عليًا وعاش عليًا وتولى الحكم عليًا وقاتل عليًا وَساَلَم عليًا ومات عليًا وُيبعث عليًا 
، وهـو بيـن أنداده وإخوانه المؤمنين عليٌّ ووليٌّ فـي حياته وبعد مماته .. ولآلخرة 

الصديقية الكبرى 
أعلى مراتب 

اإلحسان واإلمام 
علي أحرى بها حااًل 

ومقاما

الصديقية الكبرى 
منهج سلوك وليست 
ميزة صراع ومنازعة
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أكبر درجات وأكبر تفضيال.
لقـد مألت مناقب الصديـق األكبر كتب الحديث والسـيرة والمناقب ، َوَحَد بها 
العالـم والباحـث والطالـب ، وال خالف علـى حقيقة ما ورد فيها ومـا صح منها ، 

رت في بعض تاريخنا اإلسالمي تسخيرًا غير ذي زرع... ولكنها ُسخِّ
وأقـول فـي بعـض تاريخنا اإلسـالمي وخاصـة التاريخ السياسـي ألنه فـي ذاته 
وموضوعـه تاريـخ صياغـة لألمجـاد ، وتاريخ إشـادة بأسـياد ، ولو على حسـاب 
العدالـة واإلسـناد ، خالفـًا لتاريـخ النبـوة وتاريـخ الصديقيـة وتاريـخ الرجولـة  
والفحولـة ، المصـاغ بأيدي وعقول الخلفاء الراشـدين المهديين بعيـدًا عن النقد 

المسف والقدح المسرف ، والنكاية والسعاية والوشاية. 
وانتقل التاريخ اإلسـالمي الناصع في بعض وجهه السياسـي من شرف االهتداء 
واالقتداء المشـروع إلى مادة التحريش اإلبليسـي ومادة المنافسة اآلدمية وصح ما 
قالـه اإلمام الصديـق األكبر : )َيهلك فّي رجالِن: محبٌّ مفـرٌط، وجاٍف مبغٌض( ، 
والرجالن اللذان يشـير إليهما اإلمام علي هما من أبناء األمة اإلسالمية الواحدة .. 
حيث يصابان بداء المنافسة فيخلدان بها إلى األرض، ويحشران مادة المناقب في 
وظائـف التحريش ، فتصاب أجيال بداء العـداوة  والبغض والجفاء حتى يدخلون 
بهـا النار ، وتصاب أجيـال أخرى بداء الغلّو واإلفراط في الحب حتى يدخلون بها 

النار...
وصـدق النبـيى يوم قـال : »يرث هذا العلم م�ن كل خلف عدول�ه ينفون عنه 
تحري�ف الغالين وانتحال المبطلين وتأوي�ل الجاهلين«))) ، فالفئات الثالث الغالية 

والجافية والجاهلة هي علة الفساد واإلفساد في كل مرحلة وتاريخ.
وهـي التـي خدمت المنهج الشـيطاني فـي الحياة اإلنسـانية عمومًا وفـي الحياة 
اإلسالمية خصوصًا ، فجعلت من مادة العلم عن الصديق األكبر مادة غلو وإفراط 
، وجعلـت مـن أصحاب رسـول اللّٰهى مـادة جفـاء وتفريط ، وبهمـا أي: بالغلّو 

)1( سنن البيهقي الكبرى )20911( .

المناقب سخرت 
في بعض تاريخنا 

اإلسالمي إلى مادة 
إثارة وتحريش

مقولة اإلمام عن 
هالك المحب 

والمبغض بالجفاء 
والغلو

الفئات المدمرة 
سالمة األرث النبوي

الحرب الطائفية التي 
جلب الشيطان بخيله 

ورجله في األمة 
المسلمة
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والجفـاء جلب الشـيطان بخيله ورجله في األمم المسـلمة إلقامـة حرب ال هوادة 
فيها أهلكت الحرث والنسل ، واللّٰه ال يحب الفساد.

وهـا نحـن اليـوم في هـذه )المواجهـة بين طرفـي الغلـو والجفاء( وقـد تحوال 
إلـى إعصـار وُطوفـان ، فالتحريش إعصار والمنافسـة ُطوفـان ، وخلف اإلعصار 

والُطوفان دّجال وشيطان .
مون إفـراط الغالة وتفريط الجفاة  واإلسـالم في حاجة إلى ُعدول وعقالء يحجِّ
وجهالـة الجهـالء ، وينقلـون العقـول والقلـوب من حمـأة الصـراع المفتعل إلى 

االقتداء واالهتداء .
فاشتغال الشعوب بالنقائض والنواقض علة من العلل ، وقد كان السلف الصالح 
يشـتغلون بالمحاسن ويشغلون األجيال باإليجابيات أماًل في بناء منهجية االقتداء 
واالهتـداء وخيـرًا فعلـوا .. فالكثير من المجتمعات التي اشـتغلت بهـذا النصيب 
المبارك كانت مجتمعات السـلم والسالمة وعاشت مصدرًا لألمن واالطمئنان في 
ذاتهـا ومـع غيرها ، حتى كان من أدب التربية والسـيرة في منهـج التعليم المذهبي 
الصوفي شحن عقول وقلوب الناشئة بمحاسن الصحابة وبطوالتهم ومحاسن من 
جاء من بعدهم دون االلتفات إلى المتناقضات واالختالفات ، حتى جاء عهد الغثاء 
وهـو العهد المذموم فـي نصوص الكتاب والسـنة وله مالمحـه المميزة وعالئمه 
المتميـزة بالنـص الشـرعي ، فانقلب المجّن فيه على اإلسـالم وأهلـه ، وتحولت 
اإليجابيات إلى سـلبيات ، كما تحولت الرذائل إلى فضائل ، وغزا الشيطان بجنده 
أمة القرآن والسـنة بالوسـائل المتنوعة ، واألبالسة المتقنّعة ، خالل مراحل وأزمنة 
متالحقـة مصنّعـة ، وفي هذا األمر لو أردنا بسـط مجرياته لخرجنـا عن موضوعنا 

األصلي لتشعب األسباب وكثرة الخلط المتعمد في أمة السنة والكتاب .
ولعلمنـا اليقينـي أن بعض القـراء ال يروق له أن يجد الحق مبسـوطًا على وجهه 
الصحيح ، وإن وجده وتحقق من صحته نكص على عقبيه وافترض له افتراضات 
، واعترض عليه باعتراضات، تجعل الصحيح في أعين الغثائيين أقرب إلى القبيح 
، والقبيح أقرب إلى الصحيح ، والعصر عصر مغالبة واسـتغفال ، واستمالة نفوس 

اإلسالم في حاجة 
إلى العدول العقالء 

لينقلوا األمة من 
الصراع إلى االقتداء 

واالهتداء

عهد الغثاء ودوره في 
تحول اإليجابيات 

إلى سلبيات بتوسيد 
األمر إلى غير أهله

العصر عصر مغالبة 
واستغفال
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بالسـلطان والمال ، واالندفاع واالسـتعجال ، وليس لنا أمـام هذه التغيرات إال أن 
نـردد مـا قالـه ربنـا ذو الجـالل : )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ( ]البقرة : 156[.
إن رغبتنـا فـي ترجمة اإلمام علي v واختيارنا لمسـمى الصديق األكبر إنما 
هو رغبٌة في إحياء ما مات وترميم ما َتَهّدم واندثر ، من شرف العالقة الشرعية التي 
كانـت ألفـة ومحّبة في مرحلة السـالمة بين أصحاب رسـول اللّٰـه ى ، وتحولت 
في عقول بعض المتأخرين من الجيل حّسـًا ومعنى إلى اسـتقباح ومنكر ، وسنشير 
إلى السـبب األصلي الذي أدى إلى هذه الحالة المستفحلة في بعض الكتل وجيل 

اإلعالم المستغفل. 
إنـه االنقالب الفكري المبرمج منذ حصول الموعودات النبوية التي تحدث عن 
وقوعها سيد البرية ى ، وبدراستها دراسة واعية ندرك حجم الشذوذ الذي تحول 
باألسـباب إلـى قاعدة فصرنا نسـمع ونرى مـا ال يؤلف وال يعرف. ونقرأ ونشـهد 
ما نسـتقبحه شـرعًا وعقاًل عند ذوي العقول السـليمة ، بينما يراه أولئك وكأنه حق 
وصدق ، وأستشعر في نفسي وجوب اإلفصاح الذي ال بد من إبرازه وإظهاره لمن 

أراد اللّٰه له السالمة والحفظ من الفتن ومضالتها.
فالفتن ومضالتها كانت على عهد الصديق األكبر بارزة في تيار الخوارج وعناصر 
النفـاق ، وفـي تلكم المرحلة برزت بذور ثقافة الحقـد والكراهية ضد أئمة الهدى 
من اآلل واألصحاب ، وعمل الشـيطان ما اسـتطاع بخيله ورجله كي يبذر سياسـة 
الفرقة بين المفهومين الشـرعيين )اآلل واألصحاب( كما فعل من قبل في محاولة 

بذر الفرقة بين المهاجرين واألنصار ليحقق بذلك ثقافة التجزئة والتفرقة..
وثقافة التجزئة عمل شـيطاني دجالي ينسـف األبنيـة المتكاملة ، ويفرق الوحدة 
المتضامنة تعرف في عصرنا بسياسـة )فرق تسـد( ، وسـواء كان الشـعار جديدًا أو 
كان تليدًا فهو من شعارات المدرسة اإلبليسية الهاتكة ، يفسد به العالقات ويفكك 
به الجماعات ، وينخر به في وحدة المؤمنين ، ويشوه به سمعة الصلحاء المتقين ، 

ويبث من خالله فتنة اإلشاعة المحرقة خيمة األلفة بين المسلمين.

هدفنا من ترجمة 
الصديق األكبر

االنقالب الفكري 
المبرمج وعالقته 
بموعودات النبوة

الفتن ومضالتها عبر 
التاريخ من النشأة إلى 

االمتداد

ثقافة التجزئة والتفرقة 
ثقافة شيطانية
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ودراسـتنا الواعية من خالل )الثوابت اإلسـالمية( المجتمعة في فقه التحوالت 
الخاص بعلم عالمات السـاعة وما يترتب على العلم بها من ثقافة شـرعية إسالمية 
واعية .. نتعرف يقينًا على شرف اآلل واألصحاب ، وشرف المهاجرين واألنصار 
، ووحدة منهجيتهم الشرعية في عصر النبوة ، ووحدة رؤيتهم االجتهادية في عصر 
األبـّوة ، وأن مواقفهـم الثابتـة هي إحدى سـنن الخلفاء التي ُيهتـدى بها ويقتدى ، 
وخصوصـًا أولئـك الذيـن تجمعهـم وحـدة المناقـب المميـزة مناقب الـذوات ، 
ومناقب المرحلة ، ومناقب االنتماء كما صّحت عن رسول اللّٰه ى ال غير ذلك.

إن هنـا مفصاًل هامًا في دراسـتنا لألئمة الخلفاء لم يهتم بـه الباحثون والكاتبون 
في غالب كتاباتهم ... إنه موضوع )التوثيق الخاص بمرحلة الرسـالة( وأن أساس 
التراجـم ومصدر األحـكام واالحتكام في هذه النماذج ال يرتبـط بفهمنا وال بفهم 
معاصريهم المرتبطين بمجريات األحوال واألحداث ، ولكن الفقه المتكون عنهم 
والفقـه المحّصن لذواتهم كان بشـهادات النبي ى لهم في حياتهم معه ، وما كان 
من أثر الوحي الرباني الذي ميز اللّٰه به الخبيث من الطيب ، إضافة إلى كون غالب 
القوادح ال عالقة لها بمرحلة الرسالة ، ألنها مرحلة الحصانة المصانة ، أما القوادح 
فإنمـا جـاءت ثمرة االختالف الطبعي والصراع االجتماعـي فيما بعد ذلك ، وهذه 
ال تقدح في العدالة ، وإنما هي تأكيد لضعف البشـرية وآثار المسببات لثورة الطبع 
، كمـا أنها ال تمنع عن المناصحة أو المعاتبة أو المشـاورة فيما بينهم فيما اختلفوا 
عليـه أو مـا أرادوا االتفاق حوله ، وعلينا أن نشـهد هذه الخصوصيـة وال نقع فيما 
وقـع فيه بعـض الباحثين القارئين طبـاع ومواقف الصحابة وأمهـات المؤمنين بما 
نحن نعيشـه ونمارسه من غلبة النفوس وهيمنة الهوى))). تحت قاعدة ال أصل لها 

)1( كتـب في هذا المضمـار أحدهم في ترجمة لإلمام علي vمشـيرًا إلى موقفه من عثمان 
وما جرى بعد خالفته : )هذه عداوة قديمة النسـب بين عبد شـمس ، وبين بني هاشـم ، ثم 
أن رسـول اللّٰه زوج عليًا بابنته ، وزوج عثمان بابنته األخرى ، وكان اختصاص رسول 
اللّٰـه  لفاطمة أكثر مـن اختصاصه للبنت األخرى ، واختصاصه أيضًا لعلي وزيادة قربه 
منه وامتزاجه به واسـتخالصه إياه لنفسـه أكثر وأعظم من اختصاصه لعثمانؤ ، فنفس 

دراسة فقه التحوالت 
لكشف أهمية الثقافة 

الشرعية الواعية

التوثيق الخاص 
بمرحلة الرسالة في 

حصانة الذوات

القوادح ناشئة في 
مرحلة الصراع 
السياسي كثمرة 
للضعف البشري
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في هذا المعنى وهو أنهم ليسوا أهل عصمة ، ويجري عليهم ما يجري على غيرهم 
.. فهذه كلمة حق في ذاتها ولكنها كما يبدو أريد بها باطل.

والباطـل المراد هو اسـتباحة أعـراض الصحابة وأمهات المؤمنيـن ، ولهذا فإن 
َفْهَمنَا الواعي لمفهوم الحصانات المشار إليها سلفًا تبين لنا فوارق النظر لمجريات 
السـلوك وغلبة أمر الطباع ، حتى بين مراتب الصحابة أنفسـهم واختالف خبرتهم 
التفصيلية حسب السابقة لإلسالم ، أوما يتميز به بعضهم من خصوصية دون غيره 
.. وهذا فقه هام في شـرح أحوال اآلل وصحابة رسول اللّٰه ى وأمهات المؤمنين 
وحتى بعض التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، وفق شروط 
خاصـة وضوابط شـرعية ربمـا اتضحت أبعادها بدراسـة فقه التحـوالت أكثر من 

الدراسة المعتادة ألي فقه آخر.

عثمـان ذلـك عليه فتباعد ما بين قلبيهما ، وزاد في التباعد ما عسـاه يكـون بين األختين من 
مباغضـة ، أو مشـاجرة ، أو كالم ينقـل من أحدهمـا إلى األخرى فيتكدر قلبهـا على أختها 
ويكون ذلك التكدير سـببا لتكدير ما بين البعلين أيضًا ، كما نشـاهده في عصرنا وفي غيره 
مـن األعصـار. راجـع ص 60   عن)اإلمـام علـي رابع الخلفـاء الراشـدين ، ط دار الكتب 

العلمية بيروت لبنان.

الحـظ آخـر مقولتـه : )كما نشـاهده فـي عصرنا وفـي غيره مـن األعصار(: فهـل يقاس 
موقـف وسـلوك وطبـاع أصحاب رسـول اللّٰه بما نشـاهده مـن طباع أهـل عصرنا أو 
َمر : 9[ إن  غيـره من األعصـار؟ قال تعالـى : )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]الزُّ
هـذا الوصف جـراءة من الكاتب ال يليق بأمانـة العلم عمومًا وال بخدمـة مواقف الصحابة 
خصوصًا ، بل إنها علة من علل الطبع البشري المتأثر بثقافة المراحل ، ونظرة معرفية أقرب 

ما تكون إلى الرؤى العلمانية المجردة ولألسف .

الفهم الواعي 
للحصانات يتبين 

فوارق النظر 
لمجريات السلوك
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ل��نر��� 
�ل���� ���ي�هي �

�ل������د�لي���ي ����ه .. � �ل�إم��ا � 
�ن�هي
م �مر�ي��

م���ن �ع���ل�
�ن ��
� ن
� ���م��ا
�ن

قال اإلمام علي كرم الله وجهه: ال يصدر عن القلب السليم إال المعنى المستقيم 
، وإذا أحب الله سبحانه عبدا رزقه قلبا سليما وخلقا قويما . 

وقـد اجتمع مـن مقوالت اإلمام علي رضـي الله وحكمته الشـيء الكثير الكثير 
وكأني بها مدرسـة الصديقية الكبـرى بعينها ..يكفي لقارئهـا ومتدبرها أن يجعلها 
منهجه ومنهج من يليه من أبنائه وأهله وذويه .. ومن يعنيه أمرهم في زمنه وعصره 

.. من أحبابه ومحبيه ..

وهذه أمثلة متنوعة من هذه المدرسة األبوية النبوية ..

ِليُم آثاُرُه وَعالئُِمُه  الَقْلُب السَّ
ِليِم إال الَمْعنَى الُمْسَتِقيَم.  م الله وجهه: ال َيْصُدُر عن الَقْلِب السَّ قاَل كرَّ

م الله وجهه: إذا َأَحبَّ اللُه ُسْبَحاَنُه َعْبدًا َرَزَقُه َقْلبًا َسِليمًا وُخُلقًا َقِويمًا.  وقاَل كرَّ
ْحَمَة لَِجِميِع النَّاِس واإِلْحسـاَن إليهم، وال  م الله وجهه: َأْشـِعر َقْلَبَك الرَّ وقاَل كرَّ

َتنَْلُهم َحيَفًا وال َتُكن َعَليِهم َسْيفًا. 
ِه بالَيِقيِن،  هاَدِة، وَقـوِّ م اللـه وجهه: َأْحـِي َقْلَبَك بِالَموِعَظـِة، وَأِمْتـِه بالزَّ وقـاَل كرَّ

نيا.  ْرُه َفَجاِئَع الدُّ ْرُه بِالَفنَاِء ، وَبصِّ ـْلُه بِِذْكِر الموِت، وَقرِّ وَذلِّ
م الله وجهه: إنَّ النَّاظَِر بِالَقْلِب الَعاِمَل بِالَبَصِر يكوُن ُمْبَتَدُأ َعَمِلِه َأْن َينُْظَر  وقاَل كرَّ

َعَمَلُه عليِه َأْم له؟ ، َفإِْن كاَن له َمَضى فيه، وإِْن كاَن عليِه َوَقَف عنه. 
م الله وجهه: ُطوَبى لمن َخال ِمن الِغلِّ َصْدُرُه وَسِلَم ِمن الِغشِّ َقْلُبُه.  وقاَل كرَّ

َر  م الله وجهه: ُقُلوُب الِعَباِد الطَّاِهَرُة َمَواِضُع َنَظِر اللِه ُسـْبَحاَنُه، َفَمْن َطهَّ وقاَل كرَّ
َقْلَبُه َنَظَر إليِه. 

م الله وجهه في َتْمثِيِلِه للُقُلوِب: إنَّ لله في األَْرِض آنَِيًة، أال َوِهَي الُقُلوُب،  قاَل كرَّ
َر َذلَِك فقاَل: َأْصَفاها في الَيِقيِن ، وَأْصَلُبها  َفَخْيُرها َأْصَفاَها ، وَأْصَلُبها وَأَرقُّها، ُثمَّ َفسَّ

يِن، وَأَرقُّها على الُمْؤِمنِيَن.  في الدِّ
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م الله وجهه لِنَْجِلِه الَحَسـِن: َوإنَّما َقْلُب الَحـَدِث َكاألَْرِض الَخالَِيِة، ما  وقـاَل كـرَّ
ُألقي فيها ِمن َشيٍء َقبَِلْتُه ، َفَباَدْرُتَك بِاألََدِب َقْبَل َأْن َيْقُسو َقْلُبَك وَيْشَتِغَل ُلبَُّك. 

الَقْلُب الَمْذُموُم 
م الله وجهه: اِْنتَِباُه الُعُيوِن ال َينَْفُع مع َغْفَلِة الُقُلوِب.  قاَل كرَّ

ْنيا.  م الله وجهه: ُخُلوُّ الَقْلِب من التَّْقَوى َيْمأُلُه ِمن فَِتِن الدُّ وقاَل كرَّ
اكُّ في إِيمانِِه.  م الله وجهه: َشرَّ الُقُلوِب الشَّ وقاَل كرَّ

م الله وجهه: ِعَظُم الَجَسُد وُطوُلُه ال َينَْفُع إذا كاَن الَقْلُب َخاِويًا.  وقاَل كرَّ
م الله وجهه: َمن ماَت َقْلُبُه َدَخَل النَّاَر.  وقاَل كرَّ

ِة  يَّ ُة النِّ يَّ  َأَهمِّ
اِمِع، وإذا َخاَلَف نِيََّتُه لم  ِم َقبَِلُه السَّ م الله وجهه: إذا طاَبَق الَكالُم نِيََّة الُمَتَكلِّ قاَل كرَّ

َيْحُسْن َموِقُعُه من َقْلبِِه. 
م الله وجهه: على َقْدِر النِّيَِّة َتُكوُن ِمن اللِه الَعطِيَِّة.  وقاَل كرَّ

ِة الَبَصائِِر.  َرائِِر ُبْرَهاُن ِصحَّ م الله وجهه: َصالُح السَّ وقاَل كرَّ

ِة وآَثاُرَها  يَّ  ُسوُء النِّ
م الله وجهه: إذا فَسَدِت النِّيَُّة َوَقَعِت الَبلِيَُّة.  قاَل كرَّ

م الله وجهه: ِعنَْد َفَساِد النِّيَِّة َتْرَتِفُع الَبَرَكُة.  وقاَل كرَّ
م الله وجهه: ُسوُء النِّيَِّة َداٌء َدفِيٌن.  وقاَل كرَّ

ْم إِْخالَص النِّيَِّة في الطَّاَعاِت لم َيْظَفْر بِالَمُثوَباِت.  م الله وجهه: َمْن لم ُيقدِّ وقاَل كرَّ

 النَِّصيَحُة 
م الله وجهه: َمْن َقبَِل النَِّصيَحَة َأِمَن ِمن الَفِضيَحِة.  قال كرَّ

م الله وجهه: َمن َأْقَبَل على النَِّصيِح، َأْعَرَض َعِن الَقبِيِح.  وقال كرَّ
ْن َنَصَحُك�م، وَتَلقَّوها  ه�ا النَّاُس اْقَبُل�وا النَِّصيَح�َة ِممَّ م الله وجهه: يا أيُّ وقـال كـرَّ
�ْن َحَمَلها إَِلْيُك�م، واْعَلُم�وا َأنَّ اللَه ُس�ْبَحاَنُه لم َيْمَدْح ِم�ن الُقُلوِب إال  بِالطَّاَع�ِة ممَّ
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َأْوَعاَها لِْلِحْكَمِة، وِمَن النَّاِس َأْسَرَعُهم إلى الَحقِّ إَِجاَبًة ، واعَلُموا أنَّ الِجَهاَد األَْكَبَر 
ِجَهاُد النَّْفِس، َفاْش�َتِغُلوا بِِجَهاِد َأْنُفِس�ُكم َتْس�َعُدوا، واْرُفُضوا الَقاَل والِقيَل َتْسَلُموا، 

وَأْكثُِروا ِذْكَر اللِه َتْغنَُموا، وُكوُنوا ِعباَد اللِه إِْخواَنا َتْسَعُدوا لديه بِالنَِّعيِم الُمِقيِم. 
م الله وجهه: ال َخيَر في َقْوٍم َلْيُسوا بِنَاِصِحيَن، وال ُيِحبُّوَن النَّاِصِحيَن.  وقال كرَّ

ِح إَِلْي�َك))) ، َفإِْن َدَخَل ِم�ْن َحْيُث ُيَضارُّ  م الله وجهـه : ُاْنُظر إلى الُمَتنَصِّ وقـال كـرَّ
اَلُح َفاْقَبْلَها  ْز منُه، وإْن دخَل ِمْن حيُث الَع�ْدُل والصَّ النَّ�اُس فاَل تقَب�ْل َنِصيَحَته وَتَحرَّ

ِمنُْه)2(. 
م الله وجهه: ومن شعِرِه كرَّ

َب��ْل��َدٍة يف  ُك��نْ��َت  إَِذا   ُح��َس��ٌن 

بِالنَُّهى َبْينَُهم  َت��ْف��َخ��َرْن   وال 
َط��الِ��ٍب َأِب  اْب���ُن  َع��ِم��َل  َوَل���ْو 

 

وَل��كِ��نَّ��ُه اْع��َت��اَم َأْم����َر اإِلَل���ِه
 

َع���ِذي���ُرَك ِم��ن ثِ��َق��ٍة بِ��الَّ��ِذي

 

 َف���ال َتْ���َرَح���نَّ أِلَوَزاِره������ا

يَح َتْسَتِ َكْي  بِاألَْمِس  الَغَد   ِقِس 

َغ��ِري��ب��ًا َف���َع���اِشْ بِ���َآَداِب���ا
 

َف���ُك���لُّ َق��بِ��ي��ٍل بِ��َأْل��َب��اِب��ا
 

ِبا َل��ُف��ْزَن��ا  األُُم�����وِر  ِبَ����ِذي 
 

َف���َأْخ���َرَق فِ��ي��ِه��م بِ��َأْن��َي��اِب��ا
 

َطابا َم���ْن  ُدْن���ي���اَك   ُي��نِ��ي��ُل��ك 
أِلَْوَص���اِب���ا َت��ْض��َج��َرنَّ   وال 
��اِب��ا ُرغَّ َس��ْع��َي  َت��ْب��َت��ِغ   وال 

ِصَفُة الُمْؤِمِن 
م الله وجهه في ِصَفِة الُمؤِمِن: الُمْؤِمُن بِش�ُرُه في َوْجِهِه، وُحْزُنُه في َقْلبِِه ،  قاَل كرَّ
ُه ،  ْمَعَة ،َطويٌل َغمُّ ْفَعَة ، وَيْشنَُؤ السُّ َأْوَس�ُع شيٍء َصْدرًا ، وَأَذلُّ شيٍء َنْفس�ًا ، َيْكَرُه الرِّ
تِِه  ُه ، َكثِيٌر َصْمُتُه، َمْشُغوٌل وقُتُه، َشُكوٌر َصُبوٌر ، َمْغُموٌر بِِفْكَرتِِه، َضنِيٌن بَِخلَّ َبِعيٌد همُّ

ْلِد ، َوُهَو أذلُّ من الَعْبِد.  ، َسْهُل الَخلِيَقِة ، َليُِّن الَعِريكِة ، َنْفُسُه َأْصَلُب ِمَن الصَّ

ُح : المتشبه بالنصحاء .  )1( المتنصِّ
)2( الضمير يعود على النصيحة . 
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ِصَفُة الُمَناِفِقيَن
ُرُكم  م الله وجهه في ِصَفِة الُمنَافِِقيَن: ُأوِصيُكم ِعباَد اللِه بَِتْقَوى اللِه، وُأَحذِّ قاَل كرَّ
ُن�وَن َأْلوان�ًا،  الُّ�وَن الُمِزلُّ�وَن، َيَتَلوَّ الُّ�وَن الُمِضلُّ�وَن، والزَّ ُه�ُم الضَّ َأْه�َل النَِّف�اِق، َفإِنَّ
ٌة،  َيْفَتنُّ�وَن اْفتِنَاَن�ًا، وَيْعَمُدوَنُكم بُِكلِّ ِعماٍد، وَيْرُصُدوَنُكم بِ�ُكلِّ ِمْرَصاٍد، ُقُلوُبُهم َدِويَّ
اَء، َوْصُفُهم َدَواٌء، وَقوُلُهم ِش�َفاٌء،  رَّ وِصَفاُحُه�م َنِقيٌَّة، َيْمُش�وَن الَخَفاَء، وَيُدبُّوَن الضَّ
َجاِء، لهم  ُدو الَبالِء)2)، وُمَقنُِّط�و الرَّ َخ�اِء)))، وُمَوكِّ اُء الَعَياُء، َحَس�َدُة الرَّ وفِْعُلُه�م الدَّ
بِ�ُكلِّ َطِريٍق َصِريٌع، وإلى ُكلِّ َقْلٍب َش�ِفيٌع، ولُِكلِّ َش�ْجٍو ُدُم�وٌع، َيَتَقاَرُضوَن الثَّنَاَء، 
وَيَتَراَقُبوَن الَجَزاَء، إْن َس�َأُلوا َأْلَحُفوا، وإْن َعَذُلوا َكَش�ُفوا، وإْن َحَكُموا َأْس�َرُفوا، قد 
وا لُِكلِّ َح�قٍّ َباطاًِل، ولُِكلِّ َقائِ�ٍم َمائاًِل، ولُِكلِّ َح�يٍّ َقاتاًِل، ولُِكلِّ َب�اٍب ِمْفَتاَحًا،  َأَع�دُّ
ُلوَن إل�ى الطََّمِع بالَي�ْأِس لُِيِقيُموا بِِه َأْس�َواَقُهم، وُينِْفُقوا  ولِ�ُكلِّ َليٍل ِمْصَباَح�ًا، َيَتَوصَّ
ن�ُوا الطَِّريَق، وَأْضَلُعوا  ُهوَن، قد َهوَّ ب�ه َأْعالَقُهم، يقوُلوَن َفُيَش�بُِّهوَن، وَيِصُفوَن َفُيَموِّ

�ُة النِّي�َراِن، ژ ی جئ حئمئ ىئ يئ جب  �يطاِن، وحمَّ �ُة الشَّ الَمِضي�َق، َفُه�ٍم لمَّ
حب خب مب ىب ژ . 

ْنَيا  الدُّ
ُلها َعنَاٌء، وآِخُرها َفنَاٌء، في َحاللِها ِحَس�اٌب، وفي َحَراِمها  م الله وجهه: أوَّ قاَل كرَّ
ِعَقاٌب، َمن َصحَّ فيها َأِمَن ، وَمن َمِرَض فيها َنِدَم، وَمِن اْسَتْغنَى فيها ُفتَِن، وَمن اْفَتَقَر 
فيها َحِزَن، وَمْن َساَعاها َفاَتْتُه، وَمن َقَعَد عنها َأَتْتُه، وَمْن َنَظَر إَِلْيها َأْعَمْتُه، وَمْن َأْبَصَر 

َرْتُه.  بها َبصَّ
َتاِن، َفبَِقْدِر ما ُترِضي إِْحداُهما ُتْس�ِخُط  نيا واآلِخَرُة َضرَّ م الله وجهه : الدُّ وقاَل كرَّ

األُْخرى. 
ْنيا بَِأْحَس�ِن ِزينَتِها، ُثمَّ قاَلْت: يا  م الله وجهه: إذا كاَن يوَم القياَمِة َأَتِت الدُّ وقاَل كرَّ
: اِْذَهبِي باِل َش�يٍء َفأَلَْنِت َأْهَوُن ِمْن  َربُّ َهْبنِ�ي لَِبْعِض َأولِيائَِك، َفَيُقوُل اللُه عزَّ وجلَّ

)1( أي : يحسدون كل النعم. 
)2( أي: إذا وقع واحد من الناس في البالء أكدوه عليه بالسعايات وإغراء السلطان عليه. 
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َأْن َأَهَبِك لَِبْعِض َأْولِيائِي، فُتْطَوى َكما ُيْطَوى الثَّوُب الَخلُِق. 
نيا ِس�تَُّة َأْش�ياَء: َمْطُع�وٌم، وَمْش�ُروٌب، وَمْلُبوٌس،  م اللـه وجهه: إِنَّما الدُّ وقـاَل كرَّ
وَمْرُكوٌب، وَمنُْكوٌح، وَمْش�ُموٌم، َفَأْش�َرُف الَمْطُعوَماِت: الَعَس�ُل َوُه�َو َمْذَقُة ُذباٍب، 
وَأْش�َرُف الَمْش�ُروباِت: الماُء وَيْس�َتِوي في�ِه الَبرُّ والَفاِجُر، وَأْش�َرُف الَمْلُبوَس�اِت: 
َجاُل، وَأْشَرُف  الَحِريُر وهو َنْسُج ُدوَدٍة، وَأْشَرُف الَمْرُكوَباِت: الَفَرُس وعليِه ُيْقَتُل الرِّ
ُن َأَحس�َن َش�يٍء ِمنْها وُيراُد  الَمنُْكوَحاِت: الَمْرَأُة َوِهَي َمَباٌل في َمَباٍل، وإنَّ الَمْرَأَة َلُتَزيِّ

َأْقَبُح شيٍء ِمنْها ، وَأْشَرُف الَمْشُموَماِت: الِمْسُك َوُهَو َدٌم. 
نيا التَّاِرَكُة َلُكم وإْن ُكنُْتم  م الله وجهه: ُأوِصيُكم بَِتْق�وى اللِه، والتَّْرِك للدُّ وقـاَل كرَّ
ال ُتِحبُّ�وَن َتْرَكها، الُمْبلَِيِة َأْجَس�اَمُكم وَأْنتم ُتريُدوَن َتْجِديَدها، َفإِنَّم�ا َمَثُلُكم وَمَثُلها 
ائِها  َكَمَثِل َقوٍم في َس�َفٍر َسَلُكوا َطِريقًا وَكَأنَُّهم قد َقَطُعوُه، فال َتْجَزُعوا لُِبْؤِسها وَضرَّ
نيا  ُه إلى َزَواٍل، َعِجْبُت لَِطالِِب الدُّ ُه إلى اْنِقطاٍع، وال َتْمَرُحوا لَِمَتاِعها وَنْعَمائِها َفإِنَّ َفإِنَّ

والَمْوُت َيْطُلُبُه ، وغافٍِل وَلْيَس بَِمْغُفوٍل عنُه. 
ْني�ا ِجيَفٌة، َفَم�ْن َأَراَد ِمنْها َش�ْيئًا َفْلَيْصبِْر عل�ى ُمخاَلَطِة  م الله وجهه: الدُّ وقـاَل كـرَّ

الكاِلِب. 
ْني�ا َتِفرُّ وَتُض�رُّ وَتُمرُّ ، إنَّ الل�َه تعالى لم َي�َر فيها ثَوابًا  م اللـه وجهه : الدُّ وقـاَل كـرَّ
نيا َكَرْكٍب َبْينَما ُه�ْم ُحُلوٌل إْذ صاَح بِِهم  ألَوْليائِ�ِه، وال ِعَقاب�ًا ألَْعَدائِِه، وإنَّ َأْه�َل الدُّ

َصائُِحُهم َفاْرَتَحُلوا. 
م الله وجهه: ومن شعِرِه كرَّ

ْن���ي���ا َف���نَ���اٌء  إِنَّ������ا ال���دُّ
ْن���ي���ا َك���َب���ْي���ٍت  إنَّ�����ا ال���دُّ

 َوَل����َق����ْد َي��ْك��ِف��ي��َك ِم��نْ��ه��ا

 َوَل���َع���ْم���ِري َع����ْن َق��ِري��ٍب

ْن��ي��ا ُث���ُب���وُت  َل���ْي���َس لِ��ل��دُّ
َن��َس��َج��ْت��ُه ال��َع��نْ��َك��ُب��وُت

 
�����ا ال���طَّ���الِ���ُب ُق����وُت  أيُّ
 ُك����لُّ َم����ْن فِ��ي��ه��ا َي���ُم���وُت

ْنيا: م الله وجهه في ِحْرِص النَّاِس على الدُّ  وِمْن ِشْعِرِه كرَّ
وَتْدبُِ� ْنيا  الدُّ عىل  ِحْرٌص  وَتْشِمُ�للنَّاِس  َعْقٌل  اهَلَوى  ُم��َراِد  ويف 
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ِ���ُم َربِّ هللِ  َط��اَع��َة  َأَت���وا  فالَعْقُل ِمنُْهْم عىل الطَّاَعاِت َمْأُسوُرَوإِْن 
وَتْكِديُرأِلَْجِل َهَذا وَذاَك اِلْرِص َقْد َمَزَجْت َه��مٌّ  ِعْيَشاِتا  َصَفاَء 
ُقِسَمْت ِعنَْدما  بَِعْقٍل  ُيْرَزُقوَها  بِامَلَقاِديِرمل  ُرِزُق��وَه��ا  َلكِنَُّهم 
ُتَساِعُدُه ال  َلبِيٍب  َأِديٍب  ِمن  بَِتْقِصِ�َكْم  ُدْن��َي��اُه  َن��اَل  وَم��ائِ��ٍق 
ُمَغاَلَبٍة َعْن  َأْو  ٍة  ُقوَّ َعْن  َكاَن  الَعَصافِِ�لو  بِ��َأْرَزاِق  الُبَزاُة  َطاَر 

ْنيا  َتْصِويٌر باِرٌع للدُّ
م الله وجهه ذاَت يوٍم وقاَل  جـاء َرُجـٌل إلى َأِميِر الُمْؤِمنِيَن َعِليِّ بِن أبي طالٍِب كـرَّ
ـراِء بَِيَديَك،  لـه: يـا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن ، لقد اْشـَتَرْيُت َداَرًا، وُأِريُد َأْن َتْكُتَب لي َعْقَد الشِّ
نيا قد َتَربََّعْت على َعْرِش َقْلبِِه، وَأَراَد  ُجِل َفَرَأى الدُّ َفنََظـَر َأِميُر الُمْؤِمنِيَن إلى َوْجِه الرَّ

ُرُه فيِه بالِله َتَعالى، َفَأْمَسَك بِالَقَلِم وَكَتَب: نَُه َدْرسًا ُيَذكِّ َأِميُر الُمْؤِمنِيَن أن ُيلقِّ
ِحيِم  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اللِه الرَّ

ِة الَغافِلِيَن، لها  ا َبعُد فقد اْش�َتَرى َميٌِّت ِمن َميٍِّت دارًا َتَقُع في َبَلِد الُمْذنِبيَن وِس�كَّ أمَّ
ُل: َينَْتِهي إلى الَموِت، والَحدُّ الثَّانِي: َينَْتِهي إلى الَقْبِر، والَحدُّ  َأْرَبَعُة ُحدوٍد: الَحدُّ األَوَّ

ا إلى النَّاِر.  ا إلى الَجنَِّة وإمَّ ابُِع: َينَْتِهي إمَّ الثَّالُِث: َينَْتِهي إلى الِحَساِب، والَحدُّ الرَّ
نيا بما ُيْجِزيِه َكاَن َأْيَسُر ما فيها َيْكِفيِه، وَمن  م الله وجهه: َمن َرِضَي ِمن الدُّ وقاَل كرَّ

نيا بما ُيْجِزيِه لم َيُكن فيها شيٌء َيْكِفيِه.  لم َيْرَض ِمن الدُّ
م اللـه وجهه َصاِحبًا له قـد َبنَى دارًا َكبِيـَرًة، فقاَل له: لق�د اتََّخْذَت داَرًا  ورَأى كـرَّ
نيا، َأَم�ا َأْنَت إَِليها ف�ي اآلِخَرِة ُكنْ�َت َأْحَوَج؟  اِر في الدُّ َواِس�َعًة فم�ا َتْصنَ�ُع بهذه ال�دَّ
فأجاَبـُه َصاِحُبُه فـي َحَياٍء وَنَدٍم: َبلى يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن ، قاَل اإِلَماُم: إْن ِش�ْئَت َبَلْغَت 

ِحَم ، وَتْطُلُع منها الُحُقوُق َمَطالَِعها. يَف، وَتِصُل فيها الرَّ بها اآلِخَرَة: ُتْقِري بها الضَّ

َكَرُم الَمْرِء
م الله وجهه: ِمْن َكَرِم الَمْرِء َخْمُس ِخَصاٍل:  قاَل كرَّ

1-ِمْلُكُه لِِلَسانِِه. 
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2-وإِْقَباُلُه على َشْأنِِه. 
3-وُبَكاُؤُه على َما َمَضى ِمن َزَمانِِه. 

4-وَحنِينُُه إلى َأْوَطانِِه. 
5-وِحْفُظُه لَِقِديِم إِْخَوانِِه)1(. 

الَعْقُل
م الله وجهه: َقبِيٌح بِِذي الَعْقِل َأْن َيُكوَن َبِهيَمًة، وَقد َأْمَكنَُه َأْن َيُكوَن إِْنسانًا،  قاَل كرَّ
وَأْن َيُك�وَن إِْنس�انًا وَقْد َأْمَكنَ�ُه َأْن َيُكوَن َمَلكًا ، وَأْن َيْرَضى لِنَْفِس�ِه بُِقنْيٍة ُمَعاَرٍة وَحَياٍة 

َدًة .  َدًة وحياًة ُمَؤبَّ ٍة وَلُه َأْن َيتَِّخَذ ُقنَْيًة ُمخلَّ ُمْسَتَردَّ
ْفُق والُِدُه، والِّليُن  م الله وجهه: الَعْقُل َخلِيُل الُمْؤِمِن، والِحْلُم َوِزيُرُه، والرِّ وقاَل كرَّ

َأُخوُه. 
م الله وجهه: ال ِغنَى ِمْثَل الَعْقِل، وال َفْقَر َأَشدَّ ِمن الَجْهِل.  وقاَل كرَّ

م الله وجهه: إذا َتمَّ الَعْقُل َنَقَص الَكالُم.  وقاَل كرَّ
م الله وجهه: وِمن ِشْعِرِه كرَّ

بِِفْطنٍَة ُت��نَ��اُل  ْنيا  الدُّ َك��اَن��ِت  َفَلو 

 

وِق��ْس��َم��ٌة َح���ظٌّ  األَْرَزاُق   وَل��َك��نَّ��ا 
امَلَراتِِب َأْع��ىَل  نِْلُت  وَعْقٍل  وَفْضٍل 

 

َط��الِ��ِب بِِحْيَلِة  ال  َملِيٍك  بِ��َف��ْض��ِل 

 

م الله وجهه:   وقاَل كرَّ
َعْقُلُه للَمْرِء  اهللِ  َقْسِم  ُيَقاِرُبْهوَأْف��َض��ُل  َشٌء  اِت  اخَل���ْ�َ ِمن  َفَلْيَس 
َعْقَلُه للَمْرِء  ْحَ��ُن  ال��رَّ َأْك��َم��َل  َف��َق��ْد َك��ُم��َل��ْت َأْخ��الُق��ُه وَم��آِرُب��ْهإَِذا 
ُه إِنَّ بِالَعْقِل  النَّاِس  يف  الَفَتى  ��اِرُب��ْهَيِعيُش  وَتَ ِعْلُمُه  َيْ��ِري  الَعْقِل  عىل 
َعْقلِِه ُة  ِصحَّ النَّاِس  يف  الَفَتى  َمَكاِسُبْهَيِزيُن  َعَليِه  َمْ��ُظ��ورًا  َك��اَن  وإْن 
َعْقلِِه ُة  ِقلَّ النَّاِس  يف  الَفَتى  وَمنَاِصُبْهَيِشُن  َأْع��َراُق��ُه  َك��ُرَم��ْت  وإْن 

)1( نقلته من نفس المصدر »قوت األلباب«. 
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وَن��ْج��َدٍة بَِعْقٍل  َغ��اَلّب��ًا  َك��اَن  َغالُِبْهوَم��ْن  امَلِعيَشِة  َأْم��ِر  يف  اجِل��دِّ  َف��ُذو 

وقاَل أيضًا:
َعْقَلِن الَعْقَل   َرَأْي���ُت 

َم��ْس��ُم��وٌع  َي��نْ��َف��ُع  وال 
��ْم��ُس  ال��شَّ َت��نْ��َف��ُع  ال   َك��ا 

َف��َم��ْط��ُب��وٌع وَم��ْس��ُم��وُع
َم��ْط��ُب��وُع  َي����ُك  مَلْ  إذا 

 
 وُض����وُء ال��َع��ِن َمْ��نُ��وُع

ْرِغيُب فيه  ُة الِفْكِر والتَّ يَّ  َأَهمِّ
م الله وجهه: الِفْكُر ِعَباَدٌة.  قاَل كرَّ

م الله وجهه: الِفْكُر في الَخيِر َيْدُعو إلى الَعَمِل به.  وقاَل كرَّ
م الله وجهه: ما ذلَّ َمن َأْحَسَن الِفْكِر.  وقاَل كرَّ

َمواِت واألَْرِض ِعَباَدُة الُمْخلِِصيَن.  ُر في َمَلُكوُت السَّ م الله وجهه: التََّفكُّ وقاَل كرَّ
ْر َقْبَل َأْن  �ْر َقْبَل َأْن َتْعِزَم ، وَش�اِوْر َقْبَل َأْن ُتق�ِدَم، وَتَدبَّ م الله وجهه: َتَفكَّ وقـاَل كـرَّ

َتْهُجَم. 
ْكِر.  م الله وجهه: ُطوَبى لَمن َشَغَل َقْلَبُه بالِفْكِر ولَِساَنُه بالذِّ وقاَل كرَّ

v م الله وجهه الْبنِِه الَحَسِن ُته كرَّ َوِصيَّ
م الله وجهه في َوِصيَّتِِه البنِِه الَحَسـِن v َكَتَبها إليـِه بَِحاِضَريِن)1( ِمن  قـاَل كرَّ
امِّ  هِر، الذَّ يَن: ِمَن الوالِد الفاِن، الُمقرِّ للّزماِن)2)، الُمْدبِِر الُعْمِر)3)، الُمْسَتْس�لِم للدَّ ِصفِّ

)1( المـراد بحاِضَريـِن : حاضِر حلٍب ، وحاضِر قنسـريَن ، وهي األرباض ، والضواحي 
المحيطة بهذه البالد . 

)2( الُمِقرِّ للزمان : بمعنى المقر له بالغلبة ، وكأنه جعل نفسه ش خصما للزمان بالقهر 
 .

)3( المدبِِر الُعمَر : ألنه قد تجاوز السـتين ، ولم يبق بعد مجاوزة السـتين إال إدبار العمر 
، ألن ذلـك نصـف العمر الطبيعي الذي قل أن يبلغه أحـد ، وعلى فرض بلوغه فكل ما بعد 

الستين أقل مما مضى ، وال مناص حينئذ أن يكون العمر قد أدبر . 
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ِل ماال ُيْدِرُك،  �اكِِن َمس�اكَِن الَموَتى، الّظاِعِن َعنْها َغدًا، إلى الوَل�ِد الُمؤمِّ نيا، السَّ الدُّ
اِم، وَرِميَِّة الَمصائِِب، وَعْبِد  الِِك َسبيَل َمْن َقْد َهلَك، َغَرِض األَْسَقاِم، وَرِهينَِة األَيَّ السَّ
ني�ا، وَتاج�ِر الُغ�روِر، وَغريِم الَمنايا، وَأِس�يِر الَم�وِت، وَحليِف الُهُم�وِم، وَقِريِن  الدُّ

هواِت، وخليَفِة األمواِت.  األحزاِن، وَنَصِب اآلفاِت، وَصريِع الشَّ
م الله وجهه البنِِه الَحَسِن في َوِصيَّتِِه له: يا ُبنيَّ ، إنَّ اْسَتَطْعَت أْن ال َيُكوَن  وقاَل كرَّ
ًا، فإنَّ الَيِسيَر  َبْينََك وبيَن اللِه ُذو نِْعَمٍة َفاْفَعْل، وال تُكن َعْبَد َغيِرَك وقد َجَعَلَك اللُه ُحرَّ

ِمن اللِه َتَعالى َأْكَرُم وَأْعَظُم ِمن الَكثِيِر ِمن غيِرِه وإْن كاَن ُكلٌّ منُه كثيرًا. 
م الله وجهه الْبنِِه الَحَسـِن v: يا ُبنيَّ ، اِْحَفْظ َعنِّ�ي َأْربعًا وأربعًا ال  وقـاَل كـرَّ
: َأْغنَى الِغنَى الَعْقُل، وَأْكَبُر الَفْقِر الُحْمُق، وَأْوَحُش الَوْحَشِة  َك ما َعِمْلَت َمَعُهنَّ َيُضرُّ

الُعْجُب، وَأْكَرُم الحَسِب ُحْسُن الُخُلِق. 
�اَك وُمَصاَدَقَة  َك، وإيَّ ُه ُيري�ُد أْن َينَْفَعَك َفَيُضرَّ �اَك وُمَصاَدَق�ِة األَْحَمِق: فإنَّ ياُبن�يَّ ، إيَّ
ُه َيبِيُعَك  اَك وُمَصاَدَق�َة الَفاِجِر: َفإِنَّ ُه َيْبُعُد َعنْ�َك َأْحَوَج ما َتُكوُن إليه، وإيَّ الَبِخي�ِل، َفإِنَّ
ُب عَليَك البعيَد وُيبِعُد عليَك  �راِب ُيقرِّ اِب ، فإّنُه كالسَّ بالتَّافِِه، وإّياَك وُمَصاَدَقة الكذَّ

الَقِريَب. 
ُم�َك َأْرَبَع ِخَصاٍل َتْس�َتْغنِي  م الله وجهه البنِـِه الَحَسـِن v: أال ُأَعلِّ وقـاَل كـرَّ
م الله وجهه: ))( ال َتْجلِْس  ؟ فقـاَل: َبَلى يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن، فقاَل كـرَّ به�ا عن الطِّبِّ
ِد  على الطََّعاِم إال وَأْنَت َجائٌِع، )2( وال َتُقْم عن الطََّعاِم إال وَأْنَت َتْش�َتِهيِه، )3( وَجوِّ
الَمْضَغ، )4( وإذا نِْمَت َفاْعِرْض َنْفَس�َك على الَخالِء، فإذا اْسَتْعَمْلَت هذا اْسَتْغنَيَت 

عن الطِّبِّ أبدًا. 

ألِيِف والِكَتاَبِة وَفْضُلُهما  ُة التَّ يَّ  َأَهمِّ
ِل بـِن َعْمٍرو: اكُتْب، وُبثَّ ِعْلَمَك ف�ي إِْخَوانَِك، َفإِْن  م الله وجهه للُمَفضَّ قـاَل كـرَّ
ُه يأتِي على النَّاِس َزَماُن َهْرٍج ال َيْأَنُسوَن فيِه إال بُِكُتبِِهم.  ِمتَّ َفَأْوِرْث ُكُتَبَك َبنِيَك ، َفإِنَّ
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التَّْحِصيُن 
�ْن ِعلَمَك من الُعْج�ِب، وَوَقاَرك من الكِْب�ِر، وَعَطاَءَك  م الله وجهه: َحصِّ قـاَل كـرَّ
�َرِف، وَصَراَمَتَك م�ن الَعَجَلِة، وُعُقوَبَت�َك من اإِلْفَراِط، وَعْف�َوَك من َتْعطِيِل  م�ن السَّ
، واْس�تِماَعَك من ُس�وِء الَفْهِم، واْستِْئنَاَس�َك من الَبَذاِء،  الُحُدوِد، وَصْمَتَك من الِعيِّ
وَخَلواتِ�َك م�ن اإِلَضاَع�ِة، وَغَراَماتِ�َك م�ن اللََّجاَج�ِة، وَرْوَعاتَِك من االْستِْس�الِم، 

وَحَذَراتَِك من الُجْبِن. 

ِقياُم الَّليِل 
يِل َحُسَن َوْجُهُه بِالنََّهاِر.  م الله وجهه: َمن كُثَرْت َصالُتُه بِاللَّ قاَل كرَّ

م الله وجهه: َصالُة الَّليِل َبَهاُء النََّهاِر.  وقاَل كرَّ
عها ،  �َحِر، َفإِنَّها َتْقِصُف َمن َدمَّ م الله وجهه: اِْحَذْر َدْمَعَة الُمْؤِمِن في السَّ وقـاَل كـرَّ

ْن َدَعا بها.  وُتْطِفيُء ُبُحوَر النِّيَراِن َعمَّ
م الله وجهه َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي  وَدَخَل األَْشـَتُر النََّخَعيُّ على َأِميِر الُمْؤِمنِيَن َعِليٍّ كرَّ
ليِل، فقاَل له: يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن: َصْوٌم بِالنَّهاِر وَسَهٌر بالليِل وَتَعٌب فيما بيَن َذلَِك؟  بِالَّ
ا َفَرَغ َعِليٌّ ِمن َصالتِِه قاَل له: َسَفُر اآلِخَرِة َطِويٌل َفُيْحَتاُج إلى َقْطِعِه بَِسيِر الَّليِل))).  فلمَّ
ـَمواِت  ليِل: َأْشـَهُد أنَّ السَّ م الله وجهه كثيرًا ما يقوُل إذا َفَرَغ من َصالِة الَّ وكاَن كرَّ
واألرَض وما َبْينَهما آياٌت َتُدلُّ عليَك ، وَشَواِهُد َتشَهُد بَِما إليِه َدَعْوَت ، ُكلُّ ما ُيَؤدِّي 
ُبوبيَّة َموُسوٌم بآثاِر نِعَمتَِك ومعالِِم تدبيرَك، َعَلْوَت بها  َة وَيْشَهُد لَك بالرُّ َعنَْك الُحجَّ
َعن َخْلِقَك َفَأْوَصْلَت إلى الُقُلوِب من َمْعِرفتَِك ما آَنَسـها ِمن وحشِة الِفكر ، وَكَفاها 
َرْجـَم االحتيـاِج فهـي – مَع َمعِرَفتِهـا بِك َوَوَلِهها إَِلْيَك – شـاِهدٌة بأّنـَك ال تأُخُذَك 
األوَهاُم ، وال ُتدِرُكَك الُعُقوُل وال األبَصاُر، أعُوُذ بَك أْن ُأِشيَر بَِقْلٍب أو لَِساٍن أو َيٍد 

إلى َغيِرَك، ال إلَه إال أنَت واحدًا أَحدًا َفْرَدًا َصَمدًا، ونحُن َلَك ُمسِلُمون. 

)1( انظـر كتـاب »لطائف المعارف« البـن رجب ، التحمس لقيـام الليل ، محمد صالح 
ص93 . 
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ِة حَّ َدَعائُِم الصِّ
َغا، وَتَرَك  م الله وجهه: َم�ْن َأَكَل الطَّعاَم على النََّق�ا ، وأجاَد الطَّع�اَم َتمضُّ قـاَل كـرَّ

الطََّعاَم َوُهَو َيْشَتِهيِه، ولم َيْحبِِس الَغائَِط إذا أتى ، لم َيْمَرْض إالّ َمَرَض الَموِت. 
ُه الطََّعاُم فال يأُكْل َحتَّ�ى َيُجوَع وَتنَْتِقي  م الله وجهه: َم�ن أراَد أن ال َيُضرَّ وقـاَل كـرَّ
َمِعَدُتُه، فإذا َأَكَل َفْلُيَسمِّ اللَه وْلُيِجِد الَمْضَغ، وْلَيُكفَّ عِن الطََّعاِم َوُهَو َيْشَتِهيِه وَيْحَتاُج 

إليه. 
م الله وجهه في َوِصيَّتِِه لُِكَميٍل: ال ُتوِقَرنَّ َمِعَدَتَك َطَعامَا، وَدْع فيها للماِء  وقاَل كرَّ
يِح َمَجاالَ، يا ُكميُل: ال َتْرَفَعنَّ َيَدَك من الطَّعاِم إال وَأْنَت َتْش�َتِهيِه، َفإِذا  َموِضعًا، وللرِّ

ِة الماِء.  ِة الطََّعاِم وِقلَّ ُة الَجَسِد ِمن ِقلَّ َفَعْلَت َذلَِك فَأْنَت َتْسَتْمِرُئُه، يا ُكميُل: ِصحَّ

 البِْطَنُة وآثاُرَها 
م الله وجهه: البِْطنَُة َتْمنَُع الِفْطنََة.  قاَل كرَّ

م الله وجهه: التُّْخَمُة ُتفِسُد الِحْكَمَة.  وقاَل كرَّ
الِح.  م الله وجهه: إذا ُملَِئ الَبْطُن ِمن الُمباِح َعِمَي الَقْلُب عِن الصَّ وقاَل كرَّ

َبُع ُيفِسُد الَوَرَع.  م الله وجهه: الشَّ وقاَل كرَّ
الِة،  اُكم والبَِطنََة، فإنَّها َمْقَس�اُة للَقْلِب، َمْكَس�َلٌة عن الصَّ م الله وجهه: إيَّ وقـاَل كـرَّ

وَمْفَسَدٌة للَجَسِد. 
ُتُه بِْطنَُه وَفْرَجُه.  م الله وجهه: أْمَقُت الِعَباِد إلى اللِه ُسْبَحاَنُه َمْن كاَن ِهمَّ وقاَل كرَّ
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من وظائف المسـميات واألسـماء في اإلسـالم كونها تحكي ارتقـاء في الحال 
والصفـات ، وال تقـف عند مجرد االسـم أو اللقب ذاته ، وخاصـة فيما يصدر عن 

لسان من ال ينطق عن الهوى ى.
ومن خصوصيات األسماء واأللقاب والكنى في االسالم أنها مبنية على وصف 
حال والحال يعبر عن مرتبة والمرتبة تفصح عن مقام بلغ إليه المشار إليه بجدارة.
والجـدارة فـي أصحاب رسـول اللّٰـه ى وآل بيته وأمهـات المؤمنين لـم ُتقرر 
باجتمـاع ثلـة أو جماعـة أو حملة قـرار أو معايير معينـة في النـاس ، وإنما جاءت 
على لسـان مـن ال ينطق عن الهـوى ى وهو النبي الـذي يوحى إليه بأمـر الديانة 
ومراتـب األمانـة وفضح صـور الخيانة ، بل وكان لهـذه الزمرة الخّيـرة مواقف ال 
تنسـى وأخبار ال تستقصى مع أولئك األرتال من المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض ، من تلك الفئات المدانة بالنص القرآني، وتميزت مواقف الحصانة 
فيهم عن مواقف اإلدانة في غيرهم ، وخاصة أولئك األئمة السابقين إلى اإلسالم ، 
والمبلغين حقيقة األمانة عن سـيد األنام ، ويليهم من جاء من بعدهم من الصحابة 
األثبـات رضي الله عنهـم ، ممن نالوا نصيبًا من حصانـة النصوص النبوية بصرف 

النظر عن المرحلة التي أسلموا فيها مع معرفة التميز الخاص بالسابقين.
حيـث لـّج في هذه المسـائل الحرجـة كثير من حملـة األقالم وأتبـاع المذاهب 
الُمْفِرطة والُمَفّرطة في اإلسـالم ، وجعلوا من أنفسـهم قضـاة فصل وحكم ، ومن 
الحـوادث التاريخيـة مـادة إدانـة أو حصانة ، وبنوا علـى هذا األمر مسـائل عقدية 
وأحـكام تعبدية توارثهـا األجيال ، وارتبطـت ارتباطًا وثيقًا بمسـألة الوالء والبراء 
بيـن الرجـال ، وصارت اليوم أعظم عقبة معلوماتية في تقارب األمة على أمر دينها 

مرتبة ومقام ... أم 
مجرد لقب؟

وظائف األسماء 
المسميات في 

اإلسالم

جدارة الصحبة 
لم تتقرر باجتماع 

جماعة أو حملة قرار 
وإنما جاءت على 
لسان المصطفى ى

لجاج األقالم واتباع 
المذهب المتعارضة 
كّون عقبة معلوماتية
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وشـرف ملتهـا العالميـة ، وبها وبما تفرع عنهـا من مواقف ومفاهيـم تلبدت غيوم 
العداوة والبغضاء في أجواء األمة ، واستشـرت فيروسـاتها بفعل الوسائل الحديثة 

وأثرها اإلعالمي الواسع.
وليـس ببعيـد أن يفخـر كل جانـب من هـذه األمة بمـا أنجزه في زمنـه ومرحلته 
وحدود سـلطة أثـره وتأثيره من خدمة كبيرة للدعوة إلى اللّٰـه ، والدفاع عن الفكرة 
التـي نشـأ وتربى وعاش عليهـا ، بل ومات البعض شـهيدًا من أجلهـا، مع أنها في 
غالب مخرجاتها قائمة على علتي )التحريش والمنافسـة( ، بغض النظر عن مسألة 

الحق الذي يدافع عنه الجميع من وجهة أنظارهم المتنوعة ، أو المتباينة.
لقد انتقلنا منذ بروز آثار مرحلة التدوين وانتشـار الفكر والفقه المذهبي وامتداد 
آثـاره إلـى تعقيـدات فرعية ، واسـتنباطات وضعية للعالقات بيـن المصلين ، فيما 
يخـص صـرف الجمهور األوسـع عن الثوابـت األصليـة لمفهوم القـراءة الواعية 
للدعوة إلى اللّٰه ، وهيمنتها األخالقية على المحدث والمفسـر واألصولي والفقيه 
واللغـوي والفلكـي والمتكلـم إلى هيمنـة المصطلحـات والتعريفـات ، والفهوم 
العقدية والحديثية والفقهية المتشـعبة خالل معـارك التدوين والتأصيل والتقعيد ، 
وتكوين المجموعات المذهبية والصوفية والسـلفية والسـنية والشيعية واألباضية 
واالعتزالية ، وما جاء من بعدها موافقًا أو معارضًا أو مناقضًا ، سـواء كان مصطبغًا 
بالصبغـة السياسـية لمرحلتـه ، أو كان مصطبغًا بصبغة المذهـب والفئة والجماعة 
الممتـدة بين الشـعوب ، مرتبطة بوالء مشـايخها وأئمتها وأسـاطين منهجيتها ، أو 

كان مصطبغًا بصبغة الطبع والذاتية الفردية.
وزاد طيننا بلة اصطباغ مرحلة الغثاء السياسية واالجتماعية واالقتصادية بجراثيم 
العلمانيـة والعلمنـة والعولمـة ، وجراثيـم ثمـرات ومخرجات وتسـييس مراحل 
االسـتعمار واالسـتهتار واالسـتثمار ، وامتزاجها المتداخل مع أمة القرآن والسـنة 
داخـل مواقع التعليم والتربيـة واإلعالم والثقافة، وفّوج إلـى الواقع المعلول بعلة 
التاريخية أجياالً محقونة بعناية وموضوعة بدراية ، لإلغراب بالسـفينة عن مسارها 

مرحلة التدوين وما 
ترتب على انتشار 

الفقه المذهبي 
لدى البعض من 

مادة صراع عقدي 
وطائفي

اصطباغ مرحلة الغثاء 
السياسية بجراثيم 
العلمانية والعلمنة 

والعولمة
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السليم ، إلى حيث يجب أن تسير في عالمنا الغثائي الموجه دينًا ودنيا...)1(
ومع هذا كله فالجميع ال يؤمنون بهذا التحليل وال يقبلون هذا التعليل، وإن قبله 
أحد فألمر معين ربما استمر حينا على قبوله والبحث عن مسبباته ، وربما تجاوزه 
وعـاد إلى حلبة الحيـاة المندفعة إلى جحر الضب مسـتمرًا فيما ألَِفـُه وعاش عليه 

الناس ، تحت قاعدة )كن مخطئًا مع الناس وال تكن مصيبًا لوحدك( .
وعـودًا على بدء فالمسـألة كلها عائدة إلـى عنوان الموضوع وإعـادة فهم أبعاده 

بوجهة نظر شرعية مجردة .. )أمرتبٌة ومقام؟ .. أم مجرد لقب؟( .
والمقصـود هنـا معرفـة التميز المشـروع عـن التميـز المصنـوع ، وحصانة هذا 
التميـز فـي نفـس المؤمن الـذي تميز أيضـًا بحصانة اإليمـان واإلسـالم في وعيه 
ومعيـار نظره إلـى اآلخرين ، وخاصة ممـن اندرجوا في دوائر اإلسـالم واإليمان 
واإلحسان بالعموم ، ثم النظر إلى خصوصيات ذات أهمية كبرى في كل مرتبة من 
هذه المراتب ، وخاصة مراتب اإلحسـان وما يترتب شرعيًا نحو من بّلغه اللّٰه إليها 
بسـلوكه وعمله ، فكيف بمن صدرت في حقه شـهادات من لسان من ال ينطق عن 

الهوى ى .
هـذه هي مسـألتنا التي نلـح على قراءتها وعمـق النظر فيها ، وهي المسـألة التي 
تترسـخ بهـا مبادئ العـدل والتسـامح والمحبـة والرحمـة واإلخاء والتعـاون في 
النفوس والقلوب وتسـتقر بها المجتمعات وتتضاعف بهـا األعمال وتتكاتف بها 
األجيال ، وهي عين الرسالة التي دعا إليها سّيد األمةى ، وبإلحاحنا وطلبنا عمق 
النظر فيها ال نلغي مسألة النقد والتقييم وال نؤيد مسألة النظر إلى األمور بالسطحية 
والسـذاجة! أو وضـع مبـدأ حسـن الظن علـى البر والفاجـر والصـادق والكاذب 

والمحتال والمنافق وإلخ! 

)1( كمـا هـو الحـال في الهجمة المسيسـة علـى منهج التصـوف والصوفيـة بعـد زوال الغطاء 
السياسـي الداعم لهـا والمتمثل بالخالفة العثمانية ، حتى كاد المهندسـون االستشـراقيون 
ووكالؤهم من العالم االسـالمي بعلم أو بغير علم يخرجون المسـمى وأهله عن اإلسـالم 

بالكلية ، وقد فعلوا ذلك . 

الجميع ال يقبلون 
هذا التعليل

معرفة التميز 
المشروع عن التميز 

المصنوع

قراءة نصوص 
أصحاب الحصانات 

مسألة تستقر بها 
المجتمعات
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حيـث ينظـر بعض الباحثيـن إلى جميع أهل السـنة بعين واحـدة وحكم واحد ، 
كمـا فسـر ذلك بعـض المتحاملين على مفهـوم )عدالة الصحابة( عند أهل السـنة 
اعتمـادًا علـى القاعـدة المتداولة فـي تعريف الصحابـي : ) كل مـن اجتمع بالنبي 
مؤمـن ومـات علـى اإليمـان( ، والعبـارة كمـا ذكرهـا المعتـرض منسـوبة )البن 
حجـر( وعممهـا باعتبار أنها المقولة التي اعتمد عليها أهل السـنة في تقييم مفهوم 
الصحابـي والصحابـة ، بـل وألف بعضهـم كتابًا يحمـل وجهة نظـر معلومة تميل 
ولألسـف لقاعدة اإلفراط في جانب والتفريط فـي جانب آخر تحت عنوان نظرية 
عدالة الصحابة والمرجعية السياسـية في اإلسالم تشعر القارئ الواعي بأثر النفس 
وسـورة الغضب والحقد والتشـفي واإلثارة التي تعّرف في التربية اإلسالمية بأنها 
من أثر الشـيطان في اإلنسـان ، وال مجال لغير هذا التفسـير ، مع أن مقولة الباحث 
وعنوان رسالته )نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في اإلسالم( تشير إلى 
انموذج الفقه السياسي وتاريخ األنظمة السياسية ، وهذه مسألة تخرج البحث عما 
يخـص )أهل النمط األوسـط( وما يخـص مواقف أهل العدالـة الوارثين من اآلل 
والصحابـة والتابعين ومن تبعهم بإحسـان إلـى يوم الدين ومواقفهـم من الموافق 

والمعارض لهم كما يحللّٰها ويفسرها فقه التحوالت الذي نحن بصدده. 
 حيث ال عالقة لهذه القراءة السياسية بحب آل البيت وال بتصحيح مفهوم العدالة 
وال بالغيرة على اإلسالم من وجهة النظر المعتدلة ، وإنما عالقتها المباشرة بالطبع 
اإلنسـاني والفهم النفسـاني الضدي القائم على الفعل ورد الفعل ، برغم الحشـد 
النصـي ألحاديـث المناقـب والفضائل مـن جهة ، وسـالمة الضبط واالسـتدالل 

بالمراجع في جهة أخرى ، وتوظيف ذلك كّله لمبدأ )التحريش والمنافسة(.
والتحريـش والمنافسـة ظاهرة واسـعة االنتشـار فـي كل عصر وزمـان ، ولكنها 
فـي عصرنا قد اتخذت شـكاًل جديدًا وخطيرًا ينذر بالمحـذور ويؤكد صدق نبوءة 
المصطفى ى في أمته مع استفحال عالمات الساعة وشمول دالالتها المنصوصة 

النظر بعين واحدة 
أفسد القراءة لعدالة 

الصحابة

الطبع اإلنساني 
والفهم النفساني 

في إصدر األحكام 
وتعليل األفهام
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في أمته.)))
والـدالالت المنصوصـة علـم شـرعي خـاص بفقـه المراحـل وتقييـم األقالم 
واأللسـنة واألوعيـة قديمها وحديثها ، صحيحها وسـقيمها ، غفـل عنه الكثير من 
علماء المذهبية األصولية كما غفل عنه العلماء الالمذهبيون ، وهو العلم الحاوي 
علـى القول الفصل في المتشـابهات واألمور الخالفيـة واالختالفية ، وقد تناولناه 
بتفصيل في كتبنا الحاملة صفة اإلفصاح عن )فقه التحوالت(،  وهو العلم الخاص 
بتعليالت أحاديث )عالمات السـاعة( وموضوعاتها االستباقية الجارية على لسان 
مـن ال ينطـق عن الهـوى ى ، وما ترتب على نصوصها الشـرعية من قـراءة نبوية 
واعية لمسـيرة التاريخ اإلنسـاني واإلسـالمي، بدًءا بعصر آدم ش ونهاية بعصر 
نبينا محمد ى الممتد من بعثته إلى قيام السـاعة ، باعتبار حقيقة شأنه أنه ركن من 

أركان الدين فليراجع.
وعنـد مراجعته بتأن وموضوعية يدرك القارئ المسـلم والعالم الموقن  أن أمتنا 
اإلسالمية قد تجاوزت بإدراك أوبغير إدراك أمرًا عظيمًا من أمور شرعتها الخالدة ، 
وأهملت ركنا أساسيا من أركان بناء األمة الواحدة ، وخاصة فيما هي اليوم بصدده 
من إثبات هويتها ، والبحث عن ذاتيتها بين األمم ، حيث أن إثبات الهوية والبحث 
عـن الذاتية أمـر يربط بالعلم الخاص الجامع بين علم الديانة وعلم التاريخ ، وهما 
العلمـان المنفصمـان في دراسـتنا المعاصرة عن بعضهما البعـض ، كمثل انفصام 
الدين عن الدولة في مرحلٍة ما ، وانفصام التربية عن التعليم ، وانفصام التصوف عن 
السنة ، وما تال ذلك من االنفصامات المحبوكة المقررة نصًا في أحاديث عالمات 
الساعة ، من مثل قوله ى : »لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة كلما نقضت عروة 

)1( إشارة إلى الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة واإلعجاب بالرأي ونص الحديث : 
»إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفس�ك .... إلخ« الحديث . سـنن الترمذي )3058( وسـنن أبي داود )4341( وسنن ابن 

ماجه )4014( .

الدالالت النصية علم 
شرعي خاص بفقه 

المراحل

ما ترتب على 
نصوص فقه 

التحوالت من قراءة 
شرعية لمسيرة 

التاريخ

آثار إهمال نصوص 
فقه التحوالت 

والعلم بعالمات 
الساعة

تسلسل االنفصام 
عالمة من عالمات 

الساعة
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تمس�ك الناس بالتي تليها أولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصالة ...«))) ، ولعل هذه 
المسـألة لـم تتبادر إلى أذهـان العلماء فضال عـن أذهان الدهمـاء .. وألجل ذلك 
يقابلها البعض باالسـتغراب والبعض باالسـتهجان والبعض باالستنكار والبعض 

بالصمت المطبق ..
 وقـد يضطر البعض إلـى نقل الموضوع من وظيفته االيجابيـة للربط بين الديانة 
والتاريـخ إلى ما ألفه الناس مـن النقد والقدح في كل جديد غير مألوف ، وقد جاء 

في المثل المعروف )المرء عدّو ما يجهل( .
وممـا ال بد لنا منه هنا حتى نجنب أنفسـنا علة )التحريش والمنافسـة( أن نحترم 
الـرأي اآلخـر على عاّلته ، ونختصر مسـافة الوقت والحالة حتى نصل إلى قاسـم 
مشـترك فـي القـراءة اإليجابية لتراكمـات تاريخنا بـكل ما فيـه ، ونؤصله بضوابط 
الركن الرابع من أركان الدين لمعالجة الخطأ المشـاع دون تشـف أو قدح في أحد 
بعينـه ، ونصلـح ما فسـد منـا بما جاءنا عـن نبينا وما تركـه لنا من شـرف العلم في 
مادة الفقه الخاص بعالمات السـاعة .. علم دراسـة التحوالت ومتعلقاتها ايجابية 
وسـلبية ، في دراسـة شـاملة التداخل بين األركان حتى يقـوم كل ركن في وظيفته 
الشـرعية .. ويحق لنا أن نفخر بعد ذلك بمسـمى العلماء األصولي الموصوف به 

حديث جبريل بأنه حديث )أم السنَّة(.
إن إهمـال وتجاوز هذا الركـن الهام جعل من المناقـب والحصانة في بعض آل 
البيـت والصحابـة وأمهات المؤمنين مجرد ألقاب ومسـميات ال فائـدة منها ، وال 
تسـهم حتـى في حصانـة حامليها من مسـلم مثلـه كان عالمـًا أو كاتبـًا أو باحثًا أو 
صاحب انتماء لمذهب من مذاهب المسلمين المتعارضة في شأن الوالء واالنتماء 

.. وهذا أمر غريب يفوق كل غرابة متوقعة ) ومتى عرف السبب بطل العجب(.
والسبب انشـغالنا جميعًا بوقائع التاريخ وأحداثه منفصاًل عن حصانة الديانة في 

)1( مسـند أحمـد )22160( وصحيـح ابـن حبـان )6715( والمسـتدرك علـى الصحيحيـن 
 . )7022(

مواقف البعض من 
قضية ربط الديانة 

بالتاريخ

وجوب احترام الرأي 
والرأي اآلخر

تعطيل وظائف 
المناقب وعدم 

وضعها في موقعها 
من حصانة أصحابها

تنزيل الوقائع 
والحوادث قادحًا 
وطاعنًا في أهل 

الحصانات الشرعية
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أركانهـا األربعة ، بل وبلـغ ببعضنا تنزيل أمور التاريخ وحوادثـه قادحًا وطاعنًا في 
صحابـي ُمَحّصن وموُثوق به بنصوص الديانة ذاتها ، كما فعل ذلك الخوارج ومن 
نحـا نحوهم في األزمنة المتالحقة .. بل أّلهوا مفهومهم البدعي للنص ، وحكموا 
مـن خاللـه بإعدام األئمة المحصنين كقتلهم اإلمـام علي v ، وقتلهم لخباب 

بن األرت وزوجته وغيرهم.
إن إعطـاء الفهـم الذاتي صفة القداسـة والحصانة مقابل إسـقاط قداسـة مدلول 
النّص النبوي وحصانته لمجرد الشـبهات وسـوء التصورات أمر يسـتحق التوقف 
والنظـر وقد وقـع في هذه الزلـة كثير من العلمـاء المتعصبين لألفـكار ومجريات 

الحوادث.
أمـا فريق آخر فقد أفقدوا مجمل األحاديث النبوية شـرف االسـتدالل بها ، ألن 
راوي الحديـث قد اعتمد في نقل بعض أحاديثـه على متهم بنصب أو مثله ، ومثل 
هـذا الحكم المطلق ال يمـت إلى الديانة بصلة وإنما يمت إلـى الطباع المتعّصبة ، 

وخصوصًا إذا كان للرواية مصدر ثقة أخرى ..
فـآل البيت أنفسـهم يقرأون صحيـح البخاري ويرُوونه ويجيـزون فيه وهم على 
علـم بمـا يتهم به بعـض رواته ، ولكنهم ال يثيـرون جدالً وال ينازعـون أحدًا رغبة 
فـي اجتمـاع كلمة األمة على ما فـي الصحيح من خير ونفع عام للمسـلمين ، وإذا 
ما احتدم األمر لدى منفعل معين منهم يسكت عن تلك األحاديث التي ال تتجاوز 
عدد أصابع اليد ، وفتح باب اإلفادة واالسـتفادة في جّلها األوسـع الحاوي شرف 
خدمـة العقيدة والشـريعة ومراتب السـلوك ، وقد عاصرنا العشـرات مـن أئمة آل 
البيـت اآلطهـار مـن خواص مدرسـة حضرمـوت والحجـاز واليمـن وغيرها من 
عدول بالد اإلسـالم وغيرها يقرؤون صحيح البخاري ومسـلم وغيرها ويتناولون 
مجمـل هذه األحاديث المتكلـم فيها بلطف وأدب مـع رواة الحديث ، ويعذرون 
من يسـتحق اإلعذار ويتجاوزون النبز والتعريض واالسـتصغار ، وال يربطون بين 
المحدثيـن وحملـة القرار كمـا يفعل هذا بعـض المفرطين األغيـار .. فالمحدث 
معـذور فـي مرحلتـه وصاحب القـرار مـدان بظلمـه وعضوضيته ، ومـا أخطأ فيه 

 علة البعض في 
إعطاء الفهم الذاتي 

لألحداث صفة 
القداسة والحصانة 
بدياًل عن النصوص

أهل البيت يعتمدون 
صحيح البخاري 

ويقرأونه ويجيزون 
فيه وال يفعلون ما 
يفعله المتعصبون
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الـراوي والمحدث ُيعـزل عن بقية مادة العلم الشـرعي ، فال يحكـم على الكتاب 
كلـه بالبطـالن وال على صاحبه بالبهتان ، فما يفعل هـذا إالّ مغرض فتان أو مفرط 
متعصـب ذو شـنئان ، والديـن في المتديـن الصادق يرفعـه عن مثل هـذه الدنايا ، 
ويحمـد فيـه غيرته وحرصـه على إظهار الحق وشـرف المزايا ، ولكـن ليس على 
حساب السخرية والتهكم والتشفي من اآلخرين .. وكفى لنا قدوة سلوك الصديق 

األكبر في معاملته مع األشباه واألمثال ممن خرج عليه من النساء والرجال.
إذن فمن هو الصديق األكبر على عين الحقيقة؟ إنه أول من أسـلم ... فقد روى 
أنس بن مالك v قال : بعث النبي ى يوم االثنين ، وأسلم علي يوم الثالثاء ، 

وهو ابن عشر سنين ، وقيل تسع ، ولم يعبد األوثان قط)1( .
ولما أمره ى أن يضطجع في فراشه ليلة اتخاذه ى قراره بالهجرة قال له : »إن 
قريش�ا لن يفقدوني م�ا رأوك« ، فاضطجع في الفراش حتـى إذا أصبحوا رأوا عليه 

عليًا ، فقالوا: لو خرج محمد لخرج بعلي معه فحبسهم اللّٰه بذلك)2(. اهـ
ولمـا خرج v قاصدًا المدينة ، وكان يمشـي الليل ويكمـن النهار حتى قدم 
المدينة ، فلما بلغها قال ى : »ادعوا لي عليًا« قيل : يا رسول اللّٰه ال يقدر أن يمشي 
، فأتـاه النبي ى فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم ، وكانتا تقطران 
دمـًا ، فتفل النبي ى في يديه ومسـح بهما رجليه ودعا له بالعافية ، فلم يشـتكهما 

.)3( v حتى استشهد v علي
قال معاوية بن أبي سـفيان لضرار الصدائي : صف لي عليًا فقال : اعفني ؛ قال : 
لتصفنّـه ، قـال : إذ ال بـد من وصفه ، كان واللّٰه بعيد المدى ، شـديد القوى ، يقول 
فصـاًل ، ويحكـم عـدالً ، يتفجر العلـم من جوانبـه ، وتنطق الحكمة مـن نواحيه ، 
يسـتوحش من الدنيـا وزهرتها ، ويأنس إلـى الليل ووحشـته ، وكان غرير الَعبرة ، 
طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، كان فينا كأحدنا 

)1( الطبقات الكبرى )15/3( . 
)2( أسد الغابة البن األثير )87/4( .

)3( تاريخ دمشق البن عساكر )69/42( أسد الغابة البن األثير )87/4( . 

من هو الصديق 
األكبر على عين 

الحقيقة؟

علي بن أبي طالب 
في حادثة الهجرة

ضرار الصدائي 
يصف علي بن أبي 

طالب 
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، يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا استنبأناه ، ونحن واللّٰه مع تقريبه إيانا وقربه منا ال نكاد 
نكلمه هيبة له ، يعّظم أهل الدين ، ويقرب المساكين ، وال يطمع القوي في باطله ، 
وال ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقدأرخى الليل 
سـدوله وغارت نجومـه قابضًا على لحيتيـه يتململ تململ السـليم ، ويبكي بكاء 
ي غيري ... إلّي تعرضت ، أم إلّي تشوفِت؟ هيهات قد  الحزين ، ويقول: يادنيا ُغرِّ
طلقُتك ثالثًا ال رجعة فيها ، فعمرك قصير وخطرك قليل ... آه آه من قلة الزادوبعد 

السفر ووحشة الطريق)1(.
علـي ش الذي قال له رسـول اللّٰه ى : »إن اللّٰ�ه قد زينك بزينة لم ُتَزيَّن العباُد 
بزين�ٍة أح�َب منه�ا ، ه�ي زينُة األبرار عن�د اللّٰه ، الزه�د في الدني�ا ، فجعلك ال ترزأ 
من الدنيا ، وال ترزأ الدنيا منك ش�يئا ، ووهب )بمعنى حبب( لك حب المس�اكين 

فجعلك ترضى بهم اتباعًا ويرضون بك إماما«)2). 
 وفـي موقف آخر قال له رسـول اللّٰـه ى : »يا علي كيف أنت إذا زهد الناس في 
اآلخرة ورغبوا في الدنيا ، وأكلوا التراث أكاًل لّما وأحبّوا المال حبًا جما ، واتخذوا 
دين اللّٰه دغاًل ومال اللّٰه دوال« فقال ش : )أتركهم حتى ألحق بك إن شاء اللّٰه .. 

قال : »صدقَت ، اللّٰهم افعل ذلك به«)3).
وجـاءه ابـن التَّيَّاح فقال : يـا أمير المؤمنين امتأل بيت مال المسـلمين من صفراء 
وبيضـاء فقـال : اللّٰـه أكبر ، فقـام متوكئًا علـى ابن التَّيَّـاح حتى قام علـى بيت مال 
المسلمين فقال : هذا جناي وخياره فيه ، وكل جان يده إلى فيه ، يا ابن التَّيَّاح علي 
بأشياخ الكوفة ، قال : فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت المسلمين ، وهو 
يقول : )يا صفراء يا بيضاء غري غيري ، هاوها ، مرتين ، حتى ما بقي فيه دينار وال 

درهم ، ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين)4( اهـ . 

)1( حلية األولياء ألبي نعيم األصبهاني )85/1( ، تاريخ دمشق )401/24( .
)2( حلية األولياء )71/1( . 

)3( األربعين للثقفي )262/1( ، ذخائر العقبى )101/1( . 
)4( فضائل الصحابة ألحمد )884( .

ه  زينة األبرار عند اللّٰ
الزاهد في الدنيا

علي بن أبي طالب 
يوزع األموال على 
الفقراء والمساكين
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إنـه علـي بن أبـي طالب الـذي ُذكر فـي مجلس النبـي ى قضاٌء قضـى به علي 
فاعجب النبي ى فقال : »الحمد للّٰه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت«)1( اهـ .

ألـم يقل النبـي ى فيه : »أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس�ى غير 
أن�ه ال نبي بع�دي)2) ، »اللّٰهم واِل م�ن وااله ، وعادي من ع�اده«)3) ، »علي مني وأنا 
م�ن علي«)4) ، »أنت أخي في الدني�ا واآلخرة« )5)، من آذى علي فقد آذاني)6) ، ومن 
أح�ب علي�ًا فقد أحبني وم�ن أحبني فقد أحب اللّٰه ، ومن أبغ�ض عليًا فقد أبغضني 
ومن أبغضني فقد أبغض اللّٰه«)7) ، »علي مع القرآن والقرآن مع علي ال يفترقان حتى 

يرد ا الحوض)8) ، »حق علّي على المسلمين حق الوالد على الولد«)9).
إنه أبو تراب ... ومن الذي سـماه كذلك؟ إنه رسـول اللّٰه ى ... قيل: سماه في 
)غزوة العشيرة( عندما غشي النعاس القوم فعمدوا إلى جانب من النخل فناموا في 
أرض متربة ، فأيقظهم رسول اللّٰه ى وحرك عليا برجله وقال : »قم يا أبا تراب)0)) 
، أال أخبرك بأشقى الناس أحيمر ثمود عاقر الناقة ، والذي يضربك على هذا  يعني 

قرنه فَيخضب هذه منها ، وأخذ بلحيته«)))).
وفـي روايـة أخرى دخل النبـي ى على فاطمة عليها السـالم فقال لهـا أين ابن 
عمـك؟ فقالـت هـو مضطجع في المسـجد ، فجاءه رسـول اللّٰـه ى ، فوجده قد 

)1( فضائل الصحابة )1113(. 
)2( صحيح البخاري )3706( وصحيح مسلم )2404( .

)3( مسند أحمد )950( . 
)4( فضائل الصحابة )1060( ، سنن الترمذي )3719( . 

)5( سنن الترمذي )3720( . 
)6( فضائل الصحابة )1078( ، المستدرك على الصحيحين )4619( . 

)7( فضائل الصحابة )1066( المعجم الكبير )380/23( )901( واللفظ له . 
)8( المستدرك على الصحيحين )4628( . 

)9( تاريخ دمشق البن عساكر )308/42( . 
)10( صحيح البخاري )441( ، ومسلم )2409( . 

)11( مسند أحمد )18321( . 

مناقب علي وفضائله 
المتميزة

أبو تراب أحب 
الكنى لإلمام علي بن 

أبي طالب
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سـقط رداؤه عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره ، فجعل يمسح التراب عن ظهره 
ويقول: »اجلس أبا تراب« قال الراوي : فو اللّٰه ما سماه به إالّ النبي ى ، وما كان 

له اسٌم أحب إليه منه))). 
علي بن أبي طالب قاتل أصحاب األلوية الثالثة في غزوة أحد ، وتارك طلحة بن 
عثمان بعد أن قطع علي رجله وانكشفت عورته وقال : )أنشدك اللّٰه والرحم يا ابن 
عم( فتركه وكبر رسول اللّٰه ى .. وقيل لعلي: ما منعك أن تجهز عليه؟ فقال: ابن 

عمي ناداني حين انكشفت عورته فاستحييُت منه.
وفـي غـزوة الخنـدق اقتحم عمرو بـن ود الخنـدق ، وطلب المبـارزة فخرج له 
اإلمـام علي بـن أبي طالب وحـاوره الحديث حتى حمي ونزل عن فرسـه وضربه 

اإلمام علي ضربة فقتله وأجهز عليه.
وفـي غـزوة خيبـر كان اإلمام عليا أرمد يشـكو عينيـه ، وكان اللـواء بيد عمر بن 
الخطـاب v فلقـوا أهل خيبـر بادي ذي بدء وانكشـفوا ، فقال ى : »ألعطين 
اللواء غدًا رجال يحب اللّٰه ورسوله ويحبه اللّٰه ورسوله« ، فلما كان الغد تطاول لها 
أبـو بكـر وعمر فدعا عليًا وهـو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللـواء ونهض معه من 

الناس من نهض ، فلقي أهل خيبر وقاتلهم حتى فتح اللّٰه عليه)2(.
وفي غزوة تبوك خلف رسول اللّٰه ى علي بن أبي طالب على أهله وأمره باإلقامة 
فيهـم ، فأرجف المنافقون بعلي وقالوا ما خلفه إال اسـتثقاالً لـه وتخففًا منه ، فلما 
بلغـه ذلك أخذ علي سـالحه ولحق برسـول اللّٰه وهو بالجـرف على موضع ثالثة 
أميال من المدينة فقال: يا نبي اللّٰه زعم المنافقون أنك لما خلفتني أنك اسـتثقلتني 
وتخففَت مني ، فقال : »كذبوا ولكني إنما خلفتك لما ورائي ، فارجع فاخلفني في 
أهلي وأهلك، أفال ترضى يا علي أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ، إال أنه ال 

نبي بعدي« فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول اللّٰه ى.)3(اهـ .

)1( صحيح البخاري )3703( .
)2( صحيح البخاري )3009( . 

)3( دالئل النبوة )220/5( .

قاتل أصحاب األلوية 
الثالثة في يوم أحد

قاتل عمرو بن ود في 
غزوة الخندق

علي بن أبي طالب 
في غزوة خيبر

علي بن أبي طالب 
في غزوة تبوك
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وفي السـنة التاسـعة للهجرة أمر رسـول اللّٰه ى أبا بكر v أن يحج بالناس 
فخـرج من المدينـة حتى بلغ )العرج( عقبة بين مكـة والمدينة على طريق الحاج ، 
نًا ببراءة يقرؤها في مشـاهد الحج ويقول ال يقربن  فبعث من خلفه عليًا v مؤذِّ
المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا وال يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين 
رسـول اللّٰه عهد فله عهده إلى مدته ، وإن هذه أيام أكل وشـرب - أي: أيام منى – 

وأن ال يدخل الجنة إال من كان مسلمًا.
وبعث النبي ى عليًا إلى اليمن على إثر خالد بن الوليد يدعو الناس إلى اإلسالم 
وصلى بهم الفجر وقام فحمد اللّٰه وأثنى عليه ، ثم قرأ عليهم كتاب رسول اللّٰه ى 
فأسـلمت همـدان كلها في يـوم واحد ، وكتب بذلك إلى رسـول اللّٰه ى فلما قرأ 
كتابـه خـر سـاجدًا ، ثم جلس فقال : » الس�الم على همدان« ، ثـم تتابع أهل اليمن 

على اإلسالم.
وفي عام حجة الوداع أدرك رسول اللّٰه ى في الحج ونحر من هدي رسول اللّٰه 
ى مابقي حيث نحر النبي ثالثا وستين بدنة بيده وأكمل عليًا v المائة ، وبعد 
انقضـاء الحـج توجه المدينة فلمـا وصل إلى )غدير خم( خطـب ى وذكر فضل 
علـي v وقـال : »من كنت مواله فعلي م�واله ، اللّٰهم وال من وااله وعادي من 
ع�اداه«))) ، وكان سـبب ذلك أن بعضًا من أهل اليمن قد اشـتكوا عليًا وعتبوا عليه 
مـن بعـض ما صدر من أحكامه التي ظنها البعض جْورًا وتضيقًا وبخاًل في حقهم ، 
والصواب كان مع علي v ، فأعلن رسول اللّٰه ى مقام علي ومكانته بينهم.)2)
إن لقـب الصديـق األكبـر الذي نطقت به لسـان اإلمام عن نفسـه جديـرة بالنظر 
والتفكـر .. فالصديقية مرتبـة عامة يبلغها الكثير من أهل اللّٰـه ، وأما لقب الصديق 
األكبـر فخصوصيـة مفردة تعرف وتفهم بمتابعة المقولـة ذاتها .. فها هو يقول : أنا 
عبـد اللّٰه ، وكفاه فخرًا بهذه العبودية ، وقد تحقق بمراتبها من العبودية إلى العبدية 

)1( مسند أحمد )950( . 
)2( راجع المرتضى سيرة أمير المؤمنين ألبي الحسن الندوي ص )53(. 

علي بن أبي طالب 
في مشاهد الحج

علي بن أبي طالب 
إلى اليمن

علي بن أبي طالب 
عام حجة الوداع

الصديقية الكبرى 
خصوصية مفردة
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إلى العبودة ... وهذه المراتب اليقينية هي السّلم اإليماني لها على درجات اليقين 
الذي عبر عنه v بقوله : )لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا(.

ويقول : )وأخو رسول اللّٰه( وقد آخى رسول اللّٰه ى بينه وبين علي v في 
المدينـة يوم آخى بين المهاجرين واألنصار ، وفي هذه األخوة الكبرى تبرز معاني 

المرتبة السامية المشار إليها من ِعّدة وجوه : 
أنـه أول مـن أسـلم وأنه تربى ونشـأ في حجر النبـي ى وأنه ولد قبيل اإلسـالم 
َجـه النبـُي ى بابنته فاطمة  بسـنوات لم يسـجد فيها لوثـن وال َعظَّـَم صنمًا ، وزوَّ
الزهراء ليكون وإياها يحمالن شـرف السـاللة الطاهـرة آلل البيت األطهار ، وهو 
أحـد أهل الكسـاء الذين غطاهم رسـول اللّٰـه ى بعباءته ، وكم في السـيرة له من 
خصوصيـات كان من آخرهـا ما عرف من الموالة العظمى في غدير خم ورفع يده 
وقوله ى : »من كنت مواله فعلي مواله«)))، وبهذا يصحُّ أن نفهم المعنى من قوله 

: ) أنا الصديق األكبر ال يقولها بعدي إال كاذب(.
فمـن الذي يضاهيـه في مناقبه الخصوصيـة وتفرداته الذاتيـة v وأرضاه ؟! 
وقد أشـرنا سـلفًا في مقدمة هذه المناقب ، أن هذه األفضليات والخصوصيات ال 
تدخل في دائرة الصراع المفتعل حول مراتب صحابة رسول اللّٰه ى ، فكٌل منهم 
لـه خصوصيتـه ، وللعلماء في ترتيـب األفضليات مندوحة التراتـب المجمع عليه 
بيـن الخلفاء األربعة n وأرضاهم أجمعين كما هـو مقرر في مفهوم العلماء 
المألوف أن الخلفاء الراشدون أربعة ، لكن النص النبوي يؤكد أن الخالفة ثالثون 
عامًا ، والخلفاء في هذه المرحلة خمسـة آخرهم الخليفة الخامس سـيدنا الحسن 
بـن علي v ، وعلى هذا النص يكون الخلفاء خمسـة والسـادس عمر بن عبد 

.v العزيز
وكفـى به تفـردًا وخصوصيـة أن ننظر في لغته األدبيـة ، وفصاحتـه اللفظية، وما 
ُحفـظ عنه مـن الخطب والمقامات التي قال عنها المسـعودي أنهـا بلغت أربعمئة 

)1( تقدم في الصفحة السابقة .

لو كشف الغطاء ما 
ازددت يقينًا

الخصوصيات 
الكبرى

خصوصياته األدبية 
البالغية
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خطبـة ونيـف وثمانون مقامة ، وهي من حجج اللّٰه علـى األمة. حيث جمعت بين 
اللغة القرآنية الفصحى ، والبالغة العربية القعسـاء والمواضيع اإلسالمية العلياء ، 

ونورانية آل البيت الشّماء ، فخذ لك منها أمثلة ونماذج : 
ه :  وصفه v لكتاب اللّٰ

)اعلمـوا أن هـذا القـرآن هـو الناصح الذي ال يُغـش ، والهادي الـذي ال يضل ، 
والمحـدث الـذي ال يكـذب ، ومـا جالس هـذا القرآن أحـد إالّ قام عنـه بزيادة أو 
نقصان ، زيادة في هدى ونقصان في عمى ، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة ، وال ألحد قبل القرآن في غنى ، فاستشفوا من أدوائكم واستعينوا به على 
ألوائكـم ، فـإن فيه شـفاء من أكبر الـداء ، وهو الكفـر والنفاق والغـّي والضالل ، 
فاسـألوا اللّٰه به وتوجهوا إليه بحبه وال تسـألوا به خلقه ، إنه ما توجه العباد إلى اللّٰه 
تعالى بمثله ، واعلموا أنه شـافع ومشـفع ، وقائل مصدق ، وانه من شـفع له القرآن 

يوم القيامة ُصّدق عليه(.
وفي وصيته v لولده : 

)يـا بنـي اجعل نفسـك ميزانـًا فيما بينـك وبين غيـرك ، فأحبب لغيـرك ما تحب 
لنفسـك ، واكره ما تكره لها ، وال تظلم كما ال تحب أن ُتظلم ، وأحسـن كما تحب 
أن يحسن إليك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وارض من الناس ما 
ترضـاه لهم من نفسـك ، وال تقل ما ال تعلم وان قـل ما تعلم ، وال تقل ما ال تحب 
أن يقال لك ، واعلم أن اإلعجاب ضد الصواب ، وآفة األلباب ، فاسع في كدحك 

وال تك خازنا لغيرك ، وإذا أنت ُهديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك(.
ومن درر عباراته : 

)من أبطأ عمله لم يسـرع به حسـبه ، ما أضمر أحد شيئًا إال ظهر في فلتات لسانه 
وصفحات قلبه ، أفضل الزهد إخفاء الزهد ، ال قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض 
، لسـان العاقل وراء قلبه وقلب األحمق وراء لسـانه ، أولى الناس بالعفو أقدرهم 
علـى العقوبة ، ال غنى كالعقل ، وال فقر كالجهل ، وال ميراث كاألدب ، وال ظهير 
كالمشـاورة ، الصبـر صبران ، صبر على ما تكـره ، وصبر عما تحب ، العفاف زينة 

وصفه vلكتاب 
اللّٰه

 v وفي وصيته
لولده

ومن درر عباراته
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طـا ، إذا تم العقل  الفقـر ، والشـكر زينة الغنـي ، ال يرى الجاهـل إالّ مفرطًا أو مفرِّ
نقـص الكالم ، من نصب نفسـه للنـاس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسـه قبل تعليم 
غيره ، وليكن تأديبه بسـيرته قبل تأديبه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق باإلجالل 

من معلم الناس ومؤدبهم ، قيمة كل امرئ ما يحسنه ، 
ألنسبن اإلسالم نسبة لم ينسبها أحد قبلي : 

اإلسـالم هو التسـليم ، والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق ، والتصديق هو 
اإلقرار ، واإلقرار هو األداء ، واألداء هو العمل.

)سوسـوا إيمانكـم بالصدقة ، وحصنوا أمولكـم بالزكاة ، وادفعـوا أمواج البالء 
بالدعـاء ، المـرء مخبـوء تحت لسـانه ، هلـك امرؤ لم يعـرف قدره ، مـا اختلفت 
دعوتـان إالّ كانت إحدهما ضاللة ، من وضع نفسـه مواضـع التهمة فال يلومن من 
أسـاء به الظن ، من كتم سـره كانت الخيرة بيده ، ترك الذنب أهون من طلب التوبة 
، عجب المرء بنفسـه أحد حسـاد عقله ، أشـد الذنوب ما اسـتهان به صاحبه ، من 

أصلح سريرته أصلح اللّٰه عالنيته( اهـ
بـل يكاد التميز والخصوصية تبلغ مداها حيـن اقترن بفاطمة الزهراء البتول بنت 
رسـول  اللّٰـه ى ، وكان اختيـارًا ربانيـًا ، وفيضـًا رحمانيـًا اكتمل به شـمل األمل 
المقـدور في بروز أهل الكسـاء المطهرين من عند اللّٰـه نضح النبي ى الماء على 
وجـه وصـدر اإلمام علي ليلـة زفافه ودعا بفاطمة b فجـاءت تعثر من الحياء 
فقال لها رسول اللّٰه ى قد انكحتك أحّب أهل بيتي إلّي ، ونضح النبي الماء عليها 
ودعـا لهـا ثم دعا لهما معًا وقـال : »اللّٰهم بارك فيهما ، وب�ارك عليهما ، وبارك في 
شملهما«))) قال علي v : )تزوجت فاطمة بنت محمد ى ومالي ولها فراش 
غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار ، ومالي خادم غيرها()2( 
، قالـت فاطمـة b : واللّٰه قد طحنت حتى مجلت يداي فأتيت النبي ى فقال 
ما جاء بك أي بنيه قالت جئت ألسـلم عليك واسـتحييت أن أسـأله ورجعت فقال 

)1( تاريخ دمشق )124/24( . 
)2( كنز العمال )37752( . 

ألنسبن اإلسالم نسبة 
لم ينسبها أحد قبلي

اقترانه بفاطمة 
الزهراء خصوصية 

عظمى
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علـي ما فعلت قالت اسـتحييت أن أسـأله فأتينا جميعـًا فقال علي يا رسـول اللّٰه ، 
واللّٰه لقد سـنوت حتى اشتكيت صدري ، وقالت فاطمة : قد طحنت حتى مجلت 
يـداي ، وقـد جاءك اللّٰه بسـبي وسـعه فاخدمنا ، فقال رسـول اللّٰـه ى : »واللّٰه ال 
أعطيكم�ا وادع أهل الصفة تط�وى بطونهم ال أجد ما انفق عليه�م ، ولكني أبيعهم 
وأنفق عليهم أثمانهم« ، فرجعا فأتاهما النبي ى وقد دخال في قطيفتهما إذا غطت 
رؤوسهما تكشف أقدامهما ، وإذا غطيا أقدامهما تكشف رؤوسهما ، فثارا ، فقال: 
»مكانكم�ا ث�م ق�ال : أال أخبركم�ا بخير مما س�ألتماني« قاال بلى فقـال : »كلمات 
علمنيهن جبريل ش تس�بحان في دبر كل صالة عش�ر وتحمدان عش�ر وتكبران 
عش�را ، وإذا آويتما إلى فراشكما فس�بحا ثالثا وثالثين واحمدا ثالثًا وثالثين وكبرا 

أربعًا وثالثين«))) وفي رواية » خير لكما من خادم .. «)2)اهـ . 
لقد تأثر اإلمام علي بهذه التربية وبقيت معه آثارها طيلة حياته ألن ذكر اللّٰه يمأل 
قلبـه ويغمـر وجوده ، ولقـد حافظ على وصية رسـول اللّٰه ى له وقـال عن ذلك 
v فو اللّٰه ما تركتهن منذ علمنيهن ، فسأله أحد الصحابة وال ليلة صفين؟ فقال 

: وال ليلة صفين(.)3) 
وأخـرج الحافـظ الثقفي في األربعيـن : عن علي كرم الله وجهه مرفوعًا : سـأل 
رسول الله ى عليًا : كيف أنت إذا زهد الناس في اآلخرة ورغبوا في الدنيا وأكلوا 
التـراث أكال لما وأحبوا المـال حبا جما ، واتخذوا دين الله دغال ومال الله دوال ، 
قال : قلت يا رسـول الله اتركهم وأترك ما فعلوه ، وإني أختار الله ورسـوله والدار 
اآلخـرة وأصبـر على مصائـب الدنيا وهو أنها حتـى الحق بك بمشـيئة الله ، فقال 

رسول الله ى صدقت يا علي ، اللهم افعل ذلك به . اهـ . 
ٍع  م الله وجهه على َأْصَحابِِه في َثْوٍب َغِليٍظ َخِشـنٍ ُمَرصَّ َخـَرَج اإلماُم َعِليٌّ كرَّ
َقِع. فقاَل له أصحاُبُه بِإِْشـَفاٍق: يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن، هاّل اتََّخْذَت لَِنْفِسـكَ َثوبًا ألَيَن  بالرُّ

)1( مسند أحمد )838( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )106/1( .
)2( صحيح البخاري )3705( . 

)3( صحيح البخاري )5362( ومسلم )2727( . 
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ْهَو، وُيَسـاِعُدني على  م الله وجهه: هذا الثَّـْوُب َيْصِرُف عنِّي الزَّ مـن هذا؟! قـاَل كرَّ

ُخوا. ُثمَّ قرأ  الُخُشـوِع فـي َصالتِي، َوُهَو ُقـْدَوٌة َصالَِحٌة للنَّاِس كي ال ُيْسـِرُفوا وَيَتَبذَّ

قوَل اللِه تعالى: )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ(  .

ُد ُفـَؤاُدُه آياٍت ِمَن  ـحًا ِرَداًء ُيَردِّ وعنـَد الِمْنَبـِر َجَلَس ابُن َعبَّـاٍس c ُمَتوشِّ

ْكِر الَحِكيِم.  الذِّ

َفَجاَءُه َرُجٌل َسائاًل: يا ابَن َعبَّاٍس ِفيَمْن َنَزَل قوُل اللِه َتَعالى: )ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( . 

م الله وجهـه ، كاَن ِعْنَدُه  فقـاَل ابـُن َعبَّـاٍس: َنَزَلْت في َعِلـيِّ بِن أبي طالِـٍب كرَّ

ـرِّ واِحدًا وفي العالنَِيِة  يـِل واِحَدًا وبِالنَّهاِر واِحدًا، وفي السِّ َأْرَبَعـُة َدَراِهَم َفَأْنَفَق بِاللَّ

واِحدًا)1(. 

ُة  َهُب والِفضَّ م الله وجهه والذَّ  َعِليٌّ كرَّ
م الله  يـاِح َيْعُدو في َعَجٍل َحتَّى َبَلَغ اإِلَمـاَم َعِلّيًا كرَّ َياِح َسـاِقيِه للرِّ أطَلـَق ابُن التَّ

 .m ِّبِي ُر اأَلْجواَء بِِسيَرِة النَّ َوْجَهُه الَِّذي َجَلَس ُيعطِّ

ٍة: يا َأِميَر الُمْؤِمنِيَن اْمَتأَل  َياِح َوُهَو َيْلَتِقُط َأْنَفاَسـُه الُمَبْعَثَرَة في َمَشـقَّ فقاَل ابن التَّ

ِة.  َهِب والِفضَّ َبْيُت الماِل ِمن َصْفَراَء وَبْيَضاَء: َيْعنِي بِالذَّ

اِح  يَّ ئـًا على ابِن التَّ م الله وجهه ِمْن َمْجِلِسـِه واْنَطَلَق ُمَتَوكِّ فَهـبَّ اإلماُم َعِليٌّ كرَّ

َة بيـَن يديِه: يا  َهـَب والِفضَّ ُب الذَّ َحتَّـى قاَم علـى َبْيِت المـاِل وَأَخَذ يقوُل َوُهـَو ُيَقلِّ

)1( انظر كتاب »اسد الغابة« البن األثير.
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ي َغيِري.  َصْفَراُء يا َبْيَضاُء ُغرِّ

ها على الُمْسـِلِميَن َحتَّى ما َبِقَي فيه ديناٌر وال ِدْرَهٌم، وَأَمَر بَِكْنِسـِه  ـمُ وَأَخَذ ُيَقسِّ

ى فيه َرْكَعَتيِن.  وَنْضِحِه، ُثمَّ َصلَّ
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أخـذت قضيـة الخالفـة بعـد رسـول اللّٰـه ى مأخـذًا جدليًا واسـعًا فـي حياتنا 
المعاصرة ، أكثر مما كان عليه األمر ساعة القرار في العهد األول َحَشَد فيه كل فريق 
أدلته وثوابت حججه .. وبهذه الحجج واألدلة وصل المسـلمون إلى لجة الصراع 

الطائفي الهاتك ، وخاصة عند أصحاب منحى اإلفراط ضد منحى التفريط.
وكانـت المشـكلة األساسـية لـدى الفريقين حسـب وجهـة القـراءة المتأنية في 

نصوص فقه التحوالت تكمن في اآلتي : 
• النظر حصريا في الفضائل والمناقب وتفسـير النصوص الخاصة بها كجدارة 	

االمتالك الشـرعي للقرار دون النظر فـي المواقف الذاتية ألولي المناقب وما 
قد أشار إليه النبي ى من علم السابقة في القرار.

• انعـدام النظـر فـي نصـوص التحـوالت والمواقـف التـي حصنـت الخلفاء 	
الراشدين كذوات ومرحلتهم الشرعية كخالفة .

• استشـراء مسـحة التعصب والوالء المفرط الحقًا من دعاة المنهج السياسـي 	
المعـارض لمجريات البيعة ، لتتحول إلى قضيـة عقائدية معقدة وكتل فكرية 

ومذهبية متباينة.
• خلـط األوراق السياسـية من أجل امتالك القـرار ، بين منابر السياسـة المعبر 	

عنهـا في نصوص الحديث )بالفتـن والفتنة( بدًءا من فتنة مقتل الخليفة الثاني 
عمـر بـن الخطاب )غلق الفتنة( حتى مقتل الحسـين شـهيد الطف رضي الله 
عنـه وما ترتب على مقتله من المواقف السياسـية المرتبطة بالحوادث ذاتها ، 

وتحول هذه الفتن إلى برنامج عمل سياسي بين فريقين : 
فريق الملك العضوض ومنابره. )
فريق الثورة الكربلية المعارضة للملك العضوض ومنابرها.. 2
• طغيـان التيـارات السياسـية بيـن الفريقيـن علـى تيـار )النمـط 	

مفصل الخالفة بعد 
m ه رسول اللّٰ

تحول الفتن منذ 
  v مقتل عمر

إلى مقتل اإلمام 
الحسين إلى برنامج 
عمل سياسي معاداًل 

ومنازعًا للنمط 
األوسط
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األوسـط()))، وهو الخط األول المعروف بتيار السـالمة ، وكان هذا الطغيان 
السياسـي على هذا النمط األوسط بسـبب غلبة الضجيج اإلعالمي السياسي 

وتبعاته ودعاته حتى اليوم. 
ويـكاد موضوع الخالفة كمفصل تاريخي وشـرعي هـو محك بحثنا هنا في هذه 
الرسالة ، برغم صعوبة األمر وتعقيداته لدى الفريقين اإلسالميين .. فريق الناقضين 

لمسألة الخالفة الراشدة ، وفريق المثبتين لها باالستحقاق والجدارة .
 ويحق لي أن أشـير هنا إلى مسـألة القول الوسـط بين القولين ، باعتبار دراسـتي 
المسـتفيضة لفقـه التحـوالت مع دراسـتي الطويلـة لفقه السـنن القوليـة والفعلية 
والتقريريـة التـي قامت عليهـا مواقف علماء أهـل األصول والفروع فـي الفريقين 
، والفريقـان في دراسـتهما وإصـدار أحكامهما على األوضـاع المتمرحلة لم يقفا 
على الركن الرابع المعنّي بالسياسة ووظائفها السلبية واإليجابية بل عالجا المسألة 
خـارج ميدانها الشـرعي ، ولسـت بصدد إقناع أحـد بعينه ، وال فريـق بمجموعه ، 
ولكني بصدد بسـط بحث شـرعي يرتبط بذات األصول التي يعتمد عليها الفريقان 
، وهـي الكتـاب والسـنة ، إاّل أن تأصيل الكتاب والسـنة لديهم لـم يتخذ المعادل 
الثالـث المشـار إليه في اآلية حكمًا فصـاًل ، ، بل اصطبغ األمـر بالطباع والفهوم ، 

والمعـادل الثالث المشـار إليه في اآلية قولـه تعالى : )ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ( ]األنعام : 89[.

فالمعادل الثالث )النبوة( وتفسـر باألخالق والمواقـف النبوية باعتبارها الوعاء 
الحامل للنصين الشـرعيين الكتاب والسـنة ، وقد أهمل المعادل الثالث من حيث 
التطبيق ألنه ال عالقة له بمسألة النّص اللفظي ، وإنما عالقته بالمعاملة .. وباجتماع 
الشروط الثالثة تتم المعادلة الشرعية للتطبيق )الكتاب والحكم والنبوة( وبانفصام 
أحد الشـروط تتحول المسـألة إلى مخرجات أخرى تنزع بالجميع إلى أحد طرفي 

)1( تيار الوسـطية الشـرعية واالعتدال الواعي في المسيرة اإلسـالمية كلها بدًءا بموقف 
اإلمـام علي والزهـراء رضي الله عنهما مـن قبول الخالفة وعـدم الخروج الصريح 

عليها إلى عهد اإلمام الحسن وتنازله عن الخالفة بالكلية. 

الخالفة الراشدة 
بين المثبطين لها 

بالجدارة والناقضين

البحث في فقه 
التحوالت ليس ضد 

أحد بعينه

المعادل الثالث النبوة 
وموقعه من حماية 

الكتاب والسنة
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اإلفراط والتفريط)1(.
ولـدى قراءتنا لنصـوص التاريخ المكتـوب بدًءا من منصوصـات كتاب الفتوح 
البـن أبي األعثـم الكوفـي ، وتاريخ الطبري ، ومـرورًا بتجارب األمـم ألبي علي 
بـن أحمـد بن محمد المعـروف )بمسـكويه( وبتاريخ ابن كثير ومـا بعد ذلك نجد 

النصوص تنقسم إلى ثالثة أقسام : 
نـص يتعلـق بمجريـات الحـوادث والتحـوالت مـن وجهـة نظـر الفريقيـن . )

المتصارعين.
ونـص يربط الفريقين بالثوابت الشـرعية والتزام العـود إلى تحكيم كتاب اللّٰه . 2

وسنة نبيه ى ، وعلى ألسنة الخلفاء العدول.
ونـّص ثالث يجمـع بين االعتـداد بالنصوص الشـرعية لمجـرد االحتجاج ، . 3

ويوظفها لسياسة الوقائع وصناعة الحوادث واستثمارها.
 ونجـد المـادة التاريخيـة المسـجلة في هـذه المؤلفـات تجمع النمـاذج الثالثة 
وتعرضهـا بأسـلوب وآخر ، وقد يصطبـغ العرض بوالء الكاتـب وانتمائه ، ولكن 
هذا ال يغير من الحق شيئًا .. فالمحور الهام في دراستنا الموضوعية هي األطراف 
الثالثـة مجتمعـة بادئ ذي بـدء .. ثـم ترجيح النمـوذج الثالث الخـاص بالخلفاء 
العـدول .. وهـو ما يخصنا في علم فقه التحوالت تحت شـعار الربـط بين الديانة 
والتاريـخ ، والتأكيد المسـتمر على أهمية هـذا النموذج من العلم المشـروع لدى 

تحليلنا لحوادث التاريخ ومخرجاته ألسباب منها : 
• أن نصـوص فقـه التحـوالت نصوص اسـتباقية تتنـاول الحدث قبـل وقوعه 	

وتصنفه في موقعه من السالمة وعدمها.
• أنها تحدد هوية األشخاص المتكلم حولهم سلبًا وإيجابًا ، فمن كان من أهل 	

)1( بـل قد كان موقف اإلمام علي v من كرسـي الخالفة موقفـًا صريحًا ال يحتمل التأويل 
فهـذا ابـن عباس v يقول : )دخلت علـى أمير المؤمنين علي كرم اللـه وجهه بذي قار 
وهو يخصف نعله فقال لي : ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت : ال قيمة لها . فقال v : )والله 

لهي أحب إلي من إمرتكم إال أن اقيم حقًا أو أدفع باطاًل ..( . اهـ . 

نصوص التاريخ 
المكتوب

ضوابط الربط بين 
الديانة والتاريخ
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الحصانـة ظل من أهلهـا ال يقدح فيه طعن طاعن ، وال تشـوبه ضغائن ، ومن 
كان مـن أهل الفتنة المنصوص عليها فـي أحاديث فقه التحوالت عرف حاله 

وموقفه .. واستشفت هويته وهدفه من خالل ذلك.
• أن فقه التحوالت يعتمد على نصوص النبوة في مسـألة السـابقة األزلية فيمن 	

سيحكم ومن يتولى أمر المسلمين ، ويصوغ الموقف الشرعي أمامه ، ويعضد 
ذلك موقف األئمة أنفسهم من التولي وعدمه.

 فالصديق األكبر خالل مرحلة الخالفة الراشدة كان يحمل في نهجه 
ووعيه وعلمه ومعاملته ثالثة مواقف : 

• موقـف النـّص الشـرعي والمواقـف التي عرفها فـي عصر صدر الرسـالة مع 	
رسول اللّٰه ى.

• موقـف الصحابة القائم على االجتهاد وتبادل الرأي وفق المصلحة الشـرعية 	
والظروف الملحة.

• موقف العناصر المخالفة والمتربصة والمرجفة.	
وهـا نحن نعـود إلى إحدى كلمـات الصديق األكبـر لنفهم المعنى المشـار إليه 

بالنهج الواعي والعلم والمعاملة لدى التحوالت السياسية)1(.
وبعيد مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب v اجتمع أولو الرأي والمشورة 
مـن أصحـاب رسـول اللّٰـه ى للنظـر في أمـر االسـتخالف ، وكانوا خمسـة من 
أصحاب الشـورى ، وللمؤرخين في هذا الموضوع بسـط وطول تناول لمجريات 

)1( فهـذا أبـو بكر الصديـق v عند توليه الخالفة يقول : )أيها النـاس اذكروا الله أيما رجل 
نـدم علـى بيعتي إال قام على رجليه ، فقام علي بن أبي طالب v ومعه السـيف فدنا منه 
حتـى وضـع رجليه على عتبـة المنبر واألخرى علـى الحصى وقال : )واللـه ال نقيلك وال 
 v نسـتقيلك فمن ذا يؤخرك ؟ قدمك رسـول الله ى ( ، وفي رواية أخرى : قال علي
: )ال نقيلـك وال نسـتقيلك قدمك رسـول اللـه ى لديننـا.. أال نرضاك لدنيانـا( اهـ . قال 
الباقالني: يعني بذلك حين قدمه رسـول الله ى في الصالة واسـتنابه في الحج اهـ . )رفع 

الضيق ص132( 

مواقف اإلمام 
علي خالل مراحل 

الخالفة

رأي اإلمام علي 
v فيمن يتولى 

الخالفة
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المـداوالت واألقاويـل تدخـل فيما عرفناه سـلفًا عن المـادة التاريخيـة المكتوبة 
، ومـن هـذه المـداوالت نّص القول الـذي عرض فيه اإلمام علـي v رأيه في 
الخالفـة ومـن يتوالها .. وهـذا نموذج مميز مـن نمـاذج اإلدراك الواعي لمرحلة 

الرسالة وحصانتها ، ومرحلة االجتهاد ومالبساته فها هو يقول : 
)إنكم تعلمون أننا أهل بيت النبوة وسبب نجاة األمة من المشقة والبالء، لنا حق 
إن ُنعطـه نأخـذه ، وإن نمنعـه نركب أعجـاز اإلبل ولو طال السـرى ، ونذهب إلى 
حيثمـا نراه صالحـًا ، وال نخاف من طول غيابنا حتى نبلغ أجلنا وباللّٰه لو عهد إلينا 
رسـول اللّٰهى عهـدًا ألنفذنا عهده ، ولو قال لنا قـوالً لجالدنا عليه حتى نموت ، 
ومع ذلك فأنا واحد منكم وقد سـبقت الجميع إلى اإلسالم وإّني أوصلكم للرحم 
فاسـمعوا كالمـي وعوا منطقي ، واعلموا أني موافق لمـا تفعلون وتابع لكم ، لكن 
ليكـن عملكـم مبنيًا على أصل ، وال تتبعوا الهوى وافعلوا ما فيه رضاء اللّٰه ورضاء 

رسوله())).
وفـي هذا النّص الذي ُيحّدد موقف اإلمام علي v نقرأ إشـهاره للحق الذي 
يعلمه آلل البيت ، والناُس فيه بين ُمعط له أو مانع ذلك الحق لسبب وآخر ، والنص 
أدب معاملة شـرعية ال غبار عليها ، وفـي فقه التحوالت يقرأ النص األبوي لإلمام 
علي من واقع مدلول سـنة المواقف ، وكل عبارة من عباراته تحمل موقفًا شـرعيًا 
في أدب الذات أمام الحق الذي يطالب به ، وأدبًا شـرعيًا مع الرموز الحاملة صفة 
مسـؤولية القرار وموقفهم المتخذ في شـأنه أو شـأن غيره .. وكفى بهذه المواقف 
مدرسـة للموافـق والمعـارض والمحب والمبغـض ، ولكنـه v أول من بايع 
عثمـان بعد عبـد الرحمن بن عوف nأجمعين ، كما جـاء في رواية صاحب 

التمهيد والبيان ص )26(: إنها مواقف معلم وملهم.
ومواقف المعلم والملهم ال ترتبط بالطباع والرغبات ، وإنما ترقى إلى مسـتوى 
االقتداء بالمتبوع األعظم ى في مواقفه مع العدّو األصلي ، فكيف بالمواقف مع 

)1( الفتوح البن أبي األعثم الكوفي )332(. 

موقع أهل البيت من 
الخالفة

مدلول سنة المواقف 
كالم اإلمام علي ى

مواقف العدول ال 
ترتبط بالرغبات 

والطباع
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شريك الديانة وقسيم بناء المرحلة.
إن كثيـرًا مـن نصـوص كتابـة التاريـخ بصـرف النظر عـن مسـميات أصحابها ، 
قـد أفـادت انحرافات االستشـراق ومرضـى علة النفـاق ، وبنيت عليها دراسـات 
مسـتفيضة من واقع احتـدام طباع البشـرية وتجانس مواقف المتعـدي والمعتدي 
والمتربص والمتجسـس والمتحسس ، بل واتهمت بعض هذه الروايات الصحابة 
بالمحاباة في أمر المسلمين ، وتأثير العالقات النسبية والصالت العرقية ، وجعلوا 
مواقف الخالفة قائمة على صراع بين حزب أموي وحزب هاشمي ، وصارت بهذه 
الروايات قراءة تاريخ الصحابة المبشرين بالجنة وأمانة نقل قرار اإلسالم من جيل 
إلـى آخر مبنيـة على الوقيعة والحيلـة والخداع ، مما ينفي مبدأ الحصانة الشـرعية 
التـي نالـوا جدارتها في عصر النبوة ، وينفي أيضًا سـالمة الصحبة والمرافقة النقية 
المدعمة بالبشـارات االسـتباقية التي قالها رسـول اللّٰه ى عن جملة من أصحابه 

األبرار.
إن مسـألة الخلط المتعمد لدى المغرضين بين سـورة الطباع البشرية ، وبين حق 
االجتهاد المشـروع في سـلوك السـابقين إلى اإلسـالم مسـألة خطيرة في اإلسالم 
كلـه، بـل وتعّد من وجهة نظر فقـه التحوالت نقض صريح لنصـوص من ال ينطق 
عن الهوى ى في شأن الثقة بآله األطهار وصحابته األخيار ، وقد أشرنا سلفًا إلى 
ضرورة التمييز بين فقه الحصانات الخاص بمناقب الصحابة ، وبين فقه المواقف 
والمتغيرات المنصوصة فيما يعرف بالعلم بعالمات الساعة ، وبهذا ال بغيره يعرف 
الباحث الفرق بين موقف األئمة والصحابة سـاعة وقوع األحداث ، وبين التعليل 
وتفصيل األقالم وزفير وشـهيق مرّوجي الفتنة ومفسدي العالقة الشرعية بين أئمة 

الديانة وحملة أمانة اإلسالم.
بـل ويجب أن تقف الهجمة المسيسـة داخل حظيرة األمة اإلسـالمية بين الكتل 
المتصارعة ضمن المسـميات واألسـماء المتوارثة ، ما بين سـنة مصنعة ، وشـيعة 
مقنعـة ، وحزبية إسـالمية معتدلـة أو متطرفة ، قائمـة اليوم أو متوقعـة ، فهذه كلها 
حسـب نظرة القـارئ لفقه التحوالت تراكمـات جمعت بين غلـّو االفراط وجفاء 

بعض نصوص 
كتابة التاريخ أفادت 
المستشرقين ومرض 

علة النفاق في 
دراستهم التحريشية

خطورة الخلط 
المتعمد لدى بعض 
الباحثين بين سورة 

الطباع وبين حق 
االجتهاد المشروع

وجوب توقف الهجمة 
المسيسة بين الكتل 
المتصارعة ضمن 

االنتماء والمسميات
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التفريـط بـل وخرجت من ذلـك القيد اللغـوي واالصطالحـي إلى دمـار العقائد 
والعالقات والمبادئ والقيم ، صّح في كثير منها قول الحق سبحانه وتعالى : )ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]النجم : 23[.
إن عودة االحتكام المشـروع إلى النصوص النبوية واألبوية في شـأن التحوالت 
والمتغيـرات المتمرحلـة  تعتبـر العـالج األنجـح لسـيل التراكمـات التاريخيـة 
المتناقضة، بل ومسـاعدة على إنشاء جيل إسالمي مجتمع النظر والفكرة من واقع 

المرحلة اإلسالمية األولى .. مرحلة الرسالة والوحي والعصمة والمعجزات.
وبهـذه المرحلة ومخرجاتها المنصوصة كتابا وسـنة تضبـط المراحل الالحقة ، 
وتضبـط العالقة باألوعية السياسـية والدينية ، كما تضبط أيضـًا أقاويل وتعليالت 

المؤرخين والُكتَّاب وحملة األقالم قديمًا وحديثًا.
لقد انضبط أمر الشـريعة في شـؤونها والعقيدة في صفائها ومراتب السـلوك في 
تطبيقاتـه بعلـم األصول وخدمتـه الجليلة وعرض ذلك كله على كتاب اللّٰه وسـنة 

رسوله ى.
وأما حوادث التاريخ السياسـي ، ومواقف الرجال في مفاصل التحول وسـالمة 
قـراري الحكم في أهله والعلم في رجاله وأوعيته فانضباطه منوط بالربط بين هذه 
األمور ونصوص فقه الدعوة إلى اللّٰه وأصول علم المتغيرات وفقه التحوالت وما 

طابقه من معاني كتاب اللّٰه تعالى وأحاديث العلم بعالمات الساعة ال غير ذلك.
لقد انضبط بنصوص فقه التحوالت شـأن العالقـة بين اإلمام علي وأم المؤمنين 
عائشـة c بقول النبي m : »س�يكون بينك وبين عائش�ة أمر« أو »إذا إذا كان 

ذلك فارددها إلى مأمنها«)1(. 
وبيـن اإلمـام علي والزبير c سـاعة اللقاء في معركة الجمـل وقول اإلمام 
»لتقاتلنه وأنت ظالم له«)2( فكان هذا النص   : m علي له )ألم يقل لك رسول الله

سببا في انسحابه من المعركة ..

)1(رواه الهيثمي في مجمع الزوائد 237/7.

)2(رواه إن كثير في البداية والنهاية 219/6.

ضرورة العود إلى 
االحتكام المشروع 

للنصوص النبوية

انضباط علوم العقيدة 
والشريعة والسلوك 
يقتضي إكمال مهمة 
االنضابط في وصف 

حوادث التاريخ 
ومتناقضاته
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إذن فالنص فيما سبق من المواقف السياسية يحتاج إلى عمق تأمل وتدبر، حيث 
ال حكـم على العـدول بمجريات الحوادث وإنما الحكـم بالنصوص  والنصوص 
هـي الحـد الفاصل بين تصور العقـل وغيرة الطبع وبين حقيقـة الموقف للمتناول 
 m شـأنه وحالـه وإقامة الحجـة له أو عليـه ، وخصوصا فيمن عاصر رسـول الله

. m  وجرى تعديل مواقفه بنبي األمة
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تعتبر الخالفة الراشـدة في تاريخ اإلسـالم السياسي مظهر القواعد الشرعية التي 
أقيمت على أسـس مرحلة الرسـالة األولى ، حيث إن مرحلة الرسالة قائمة بالنبوة 
والوحـي والعصمـة واألخالق والمعجـزات والجهاد في سـبيل اللّٰه ، وال خالف 

على ذلك.
والنتقال األمانة الشرعية على وجهها الصحيح ال بد من سالمة الوعاء التاريخي 
النتقال هذه األمانة بشـروطها المناسـبة لجيل مرحلة الخالفة الراشدة ، والمعلوم 
أن مرحلـة الخالفـة الراشـدة تقرأ في نصوص فقـه المتغيرات مرحلـة واحدة كما 
قرأهـا النص النبوي مبتدئة بمرحلـة الخليفة األول أبي بكر الصديق v ونهاية 
بمرحلة الخليفة الخامس الحسن بن علي n أجمعين وال تصح قراءة مرحلة 
الخالفـة مجـزأة أو مرتبطـة بالخليفـة وحـده وخاصة في مسـألة سـالمة المرحلة 

وسالمة القرار.
وقد وقع العديد من المؤرخين والكتاب وبعض العلماء أيضًا في علة الفصل بين 
مراحـل الخالفة ، ومواقف الخلفاء نتيجة غياب العلـم بفقه المتغيرات ونصوص 

فقه التحوالت.
فمنهـم أو أغلبهـم إن لم يكن كلهم قـد جعلوا الخلفاء أربعـة ، وتجاوزو اإلمام 
الحسـن بن علي لتنازله .. فخالفوا النص من جهه ، وأكسـبوا عدالة الخالفة لمن 

نسبهم النص إلى مرحلة الملك العضوض.
وجاء آخرون من غالة المسلمين وجّرحوا مرحلة الخالفة كّلها بدًءا من اجتماع 
السـقيفة ، وما تاله حتى اختلط األمر عليهم في شـأن خالفة اإلمام علي والحسـن 

n أجمعين.
وال زالت مشـكلة التجريح والخلط قائمة إلى اليوم على ألسنة ومذاهب وأقالم 
ووسـائل هذه المدارس الغالية بأنواعها ، وأسـاس المشـكلة نابع من سـوء قراءة 

النصوص وعلة التطبيقات بين الحوادث ونصوصها.
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ففريـق ربط مصير المراحـل ورموزها بالحوادث ذاتها ، وصـار الفقه التاريخي 
للحـوادث والوقائـع والروايات مادة الـوالء والبراء واالحتـكام ، وفريق آخر زاد 
علـى ذلك األمر النظر في نصوص المناقب والفضائل ورجح بها ميزان المفاضلة 
والجدارة واألحقية في الخالفة ووراثة القرار ، بل وزاد البعض من الغلّو واإلفراط 

انتحال المناقب والفضائل حتى خرج بعضها عن دائرة الشرع الشريف كله.
وفريق آخر حكم العقل والفهم واسـتقراء الماّدة التاريخية المكنونة لدى الفرق 

كّلها ليضع فهمه الذاتي حكمًا في ترجيح السالمة أو اإلدانة بالخطأ والجنوح.
وهذا هو اإلشكال المركب بين أمة القرآن والسنة إلى اليوم ، وال مخرج من هذه 
العّلـة الناخرة إالّ بإحياء سـنن النبوة ذاتها وتربية جيل الوسـطية الشـرعية المؤمن 
بدراسـة الديـن مجتمعًا في أركانه األربعة ثوابت ومتغيـرات ، ومن ثّم تقرأ مناقب 
وفضائل األئمة والصحابة في مجالها المشروع ، كما تقرأ التحوالت والمتغيرات 
ومـا ينشـأ مـن مواقـف واجتهـادات حيالهـا فـي مسـاقها المنصـوص ، ومجالها 
المخصوص ، وهذا الفصل الذي نحن بصدده أحد هذه األمثلة المراد ربطها بفقه 

التحوالت ومدلوالته.
فموقـف اإلمـام علي v فـي بدايـة المرحلة الراشـدة وموافقته علـى البيعة 
ومشـاركته الفعليـة في تثبيت دولـة الخالفة تعميد شـرعي للمرحلة وأسـاس في 
توثيـق سـالمتها ، بصرف النظر عما يقال أو يروى من التأخـر والتباطؤ في البيعة ، 
فالعبرة بالنتائج ال بمقدماتها سواء في رواية القائلين ببيعته في اليوم األول والثاني 
، أو القائليـن بتأخر البيعة سـتة أشـهر حتى وفاة السـيدة فاطمـة الزهراء b أو 
القائليـن بهما معًا ، أي: بيعتـه األولى في حينها وبيعته الثانية تجديد العهد وتأكيدًا 

عليه.
كمـا أن قبوله البيعـة في أخريـات مراحلها ومباشـرته الفعلية لقيادة المسـلمين 
قرارًا واسـتقرارًا تأكيد آخر مهم على صحة المرحلة واستقامة شروط السالمة في 
رجالها وقرارها ، بصرف النظر عن الظروف والحوادث والحيثيات المسّببة لذلك 

، أو الظروف والحوادث المترتبة بعد ذلك
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وهذا مفصل هام في قراءة المرحلة الراشدة اعتمادًا على المواقف والدالالت ، 
أما قراءة النصوص فاألحاديث الشـريفة أكبر شاهد على سالمة المرحلة بعمومها 

على مدى تأريخها بالهمز وتاريخها بغيره.
والمقصـود بالهمز .. أي بالرقم الزمني لفترة الخالفة إذا رمزنا بالهمزة السـاكنة 
على ألف )تأريخ( والفترة الزمنية مثبتة في الحديث بقوله ى : »الخالفة في أمتي 

ثالثون سنة ثم ملك بعد ذلك«))).
فالثالثون سنة رقم زمني أرخ لتاريخ شرعي محصن ال طعن فيه ، ومن طعن فيه 
طعن في سالمة النبوة ، قال ابن كثير : )كانت خالفة أبي بكر v سنتين وأربعة 
أشهرإالّ عشر ليال ، وكانت خالفة عمر v عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام 
، وخالفـة عثمان v اثنتا عشـر سـنة إالّ اثنى عشـر يومًا ، وكانـت خالفة على 
بن أبي طالب v خمس سـنين إالّ شـهرين ، ثم قـال: وتكمل الثالثين بخالفة 

الحسن بن علي v نحوًا من ستة أشهر.
هـذا مـن حيـث التأريخ الرقمـي المنصـوص، أما من حيـث التاريخ السـلوكي 
العملي للمرحلة وعدالتها الشـرعية فيدّل عليه قول حذيفة بن اليمان v قال : 
قال رسول اللّٰه ى : »أول دينكم نبوة ورحمة ، ثم يكون خالفة ورحمة ، ثم ملك 

ورحمة ، ثم يكون ملكًا وجبرية«.)2)
ويستفاد أيضًا لتثبيت مرحلة الخالفة الراشدة وسالمة قرارها مواقف اإلمام علي 
v مع الخلفاء ومسـاندتهم وحضور الصلوات في الجماعة معهم ومشـاركته 
المشورة في أمور المسلمين وحل معضالت الحكم والعلم المستعصية على كثير 
منهم ، وكلها دالالت ومواقف تؤكد سـالمة البواطـن وصدق المعاملة المتجردة 
عن النفوس وسخائم الطباع .. وقد أفاضت كتب التراجم والسير والمناقب حول 

هذه المواقف ودالالتها بما ال مزيد عليه وال حاجة هنا لتكراره.

)1( سنن الترمذي )2226(. 
)2( المعجم الكبير للطبراني )591( )223/22( . 
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إن البحـث الـدؤوب عـن المتناقضـات والمغامـز وعيـوب الرجـال وهنّـات 
المواقـف أوجد في تاريخ األمة شـرخًا عميقًا ال تعالجـه االنتماءات للجماعات ، 
وال الوالءات للمذاهب ، وهذه المؤلفات والرسـائل  وحملة الوسـائل بين أيدينا 
شـاهدة علـى انعدام نقطـة االلتقاء بين مـدارس االفـراط والتفريط بـل ونراها قد 
أغربت بالقافلة عن حّد التوسط واالعتدال سواء في التعايش الشرعي في المرحلة 
المعاصـرة ، أو فـي األحكام على مجريـات التاريخ المتناقض بيـن المجموعات 

المتناحرة والمتنافرة . 
ومع هذا أو ذاك فهي ال تحمل برنامج حل لألمة وأزماتها االقتصادية واالجتماعية 
.. وإنمـا حصرت الحلول في االلتزام بما فهمه كل أهل مذهب في مسـائل الوالء 
والبـراء .. حتى سـقطوا جميعا خالل المرحلـة الغثائية في تسـييس أعدائهم لهذا 

الصراع وتوظيفه لمصلحة القوى العالمية في المنطقة ..
وأّنـى ألمة تعيش الصراع العقـدي والطائفي والطبقي في واقعها المعاش حكمًا 
وعلمًا  أن تحمل راية العدل والسـالمة لدى كتابتها ، أو معالجتها لقضايا االفراط 

أو التفريط في تاريخ المتقدمين والماضين ؟!
إننـا هنـا في تناولنـا لمواقف اإلمام علـي v وأرضاه ودوره فـي تثبيت قرار 
الخالفة الراشـدة ال يعنى انشـغالنا بالتاريخ األول في ذلك العصر فحسب ، وإنما 
نحن من خالل القراءة لفقه المتغيرات الشرعي نربط بين مواقف اإلمام علي وبين 
تثبيت تعريف الخالفة الراشـدة حكمًا وعلمًا عبر تاريخ الحياة اإلنسـانية إلى قيام 

الساعة.
فإذا ثبت بهذا العلم المشروع سالمة الخالفة الراشدة في عصر الخلفاء الخمسة 
، فالخالفـة الراشـدة بعد هـذه المرحلة لم تنقطع في تسلسـلها الشـرعي بمعانيها 
األساسـية فـي مفهـوم الخلفـاء الراشـدين المهديّين إلـى أن يقضي اللّٰه أمـرًا كان 

مفعوال))).

)1( والمقصود بالمعاني األساسـية سالمة خالفة العلم وإن كانت خالفة الحكم معلولة 
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ألننا عند التناول لمفهوم الهداية والرشـد في )الحكم والعلم( نربط بين الخلفاء 
الخمسـة والخليفة السـادس عمر بن عبد العزيز ال ارتباطًا بالذات وال بالمرحلة ، 

وإنما ارتباطًا بالمواقف والدالالت مع البشارات االستباقية لسالمة الذات.
وعنـد تناولنـا للخالفـة الراشـدة في العلـم مجردًا عـن الحكم ، فإننـا نربط بين 
الخليفـة الخامـس الحسـن بـن علـي v وموقفـه التاريخـي في ربـط الهداية 
والرشـد بالمواقف والدالالت بعيدًا عن الحكم والسلطان المعلول ، وما تسلسل 
منـذ ذلك الحين من تعيين الخالفة الراشـدة في الوراث والعـدول الذين وصفهم 
الحديـث: »ي�رث ه�ذا العلم م�ن كل خل�ف عدوله ، ينف�ون عنه تحري�ف الغالين 

وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين«))).
واإلرث المشـار إليـه بالعلم يقطع طريق العدالة الكلية فـي الميراث النبوي عن 
كافة المرتبطين بسياسة الحكم العضوض أو ما يطابقه ويوافقه في االسم والمسمى 
والمواقـف والـدالالت على مـدى تاريخ األمة اإلسـالمية إلى يوم الديـن ، وهنا 

تكمن أهمية دراسة فقه التحوالت على ضوء نصوص العلم بعالمات الساعة.
ألن العلـة وقـد طرأت في قرار الحكـم وصارت عند الخليفـة الخامس معضلة 
خطيرة يشـهد بها في واقعه المعاش أسـبابها ومسـبباتها ويسـتطلع بثاقب فراسـته 
ثمراتها ونتائجها ، فليس لها من عالج إال ُسـنَُّة المواقف ، وهي السـنة األساسـية 
فـي فقـه التحوالت المقتبسـة من قـول النبيى : »عليكم بس�نتي وس�نة الخلفاء 

الراشدين المهديين..«)2).
واإلمام الحسـن بن علي من الخلفاء الراشـدين المهدييـن حكمًا وعلمًا ، وكان 
ا باالهتداء بها فصل قرار الحكم عن قرار العلم ، أو بمعنى  من سـنته التي ُأمرنا نصَّ
أدق فصـل أوعية قرار الحكم ومتعلقاته عن أوعية العلم الموروث نصًا ومتعلقاته 

بالعضوضيـة أو غيرهـا ، فخلفاء العلم الوارثين ال عالقة لهم بعضوضية الحكم وإن 
عاشوا في مرحلته.

)1( تقدم . 
)2( مسند أحمد )17144( .
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، فاجتمعت سنّة النبي المقررة عن تحول المرحلة من الخالفة الراشدة إلى الملك 
العضـوض مـع سـنة اإلمام الحسـن المقررة فصـل قـرار وراثة العلم عن سياسـة 
الحكـم ، وفيهـا قال اإلمام الحسـن في وصيته ألخيه الحسـين nأجمعين : 
)إنـي واللّٰـه ما أرى أن يجمـع اللّٰه فينا آل البيت النبوة والخالفـة( ، وللوصية بداية 
ونهاية تراجع في موقعها – راجع التليد والطارف ص )229( ، أو تاريخ الخميس 
ص )293( ، وبهـا يجتمع المعنى من الحديث الشـريف : »عليكم بس�نتي وس�نة 
الخلف�اء الراش�دين المهديين من بعدي عضوا عليه�ا بالنواجذ فإن من يعش منكم 
فس�يرى اختالفًا كثيرًا«))) ، قال الشـاطبي عند شـرحه لقول النبي ى : »ما أنا عليه 
وأصحاب�ي« فإنه راجع إلى ما قالوه وسـنّوه ، وما اجتهدوا فيه حجة على اإلطالق 
، وبشـهادة رسـول اللّٰه ى لهم بذلك خصوصًا إلى أن قال : فإذًا كل ما سنّوه فهو 
 n سنّة من غير نظير فيه بخالف غيرهم ، وقال في الموافقات : سنة الصحابة

يعمل عليها ويرجع إليها.
والنصـوص في فقه التحوالت هي أصل االحتكام ومصدر الحجة في السـالمة 

من الفتنة ، أو االرتكاس فيها.
وقد ضلت مواقف اإلمام علي v على مدى تاريخ الخالفة الراشـدة حصنًا 
حصينًا لإلسالم كله يشهد بهذا األمر كافة الخلفاء الثالثة وجمهور اآلل والصحابة 

والتابعين.
فـدور اإلمام في بسـطه يـده للمبايعة كان حاسـمًا قطعيًا لتثبيـت خالفة أبي بكر 
الصديق ومساعدًا عمليًا الجتماع كلمة األمة ، وروي عنه قوله في خطبته على منبر 
الكوفة مثنيًا على خالفة أبي بكر )فأعطى المسلمون البيعة طائعين ، فكان أول من 

سبق في ذلك من ولد عبد المطلب أنا(. )2)
وفـي عهد الخليفـة الثاني عمر بن الخطاب ظل اإلمـام علي v عضوًا بارزًا 

)1( مسـند أحمد )17145( ، وسـنن الدارمي )96( ، وسـنن ابن ماجه )42(، وسنن الترمذي 
 . )2676(

)2( أسد الغابة )156/4(  . 
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في شـؤون الدولـة العمرية ، وُمعترفًا بفضله وفقهه وحكمتـه ، وفيه يقول الفاروق 
v : )أعـوذ باللّٰـه من معضلة ليس لها أبو الحسـن( ، وفـي موقف آخر يقول : 

)عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، ولوال علي لهلك عمر())) .
وفـي عهـد عثمـان v كانت مواقـف اإلمام علـي v مثلها مثـل مواقفه 
مع الخلفاء السـابقين وهي السـمع والطاعة ، واإلدالء بالمشـورة والنصح ، وكان 
عاصمـًا من فتنـة االندفاع لدى الثـوار والمحيطين بهم الذين نـووا الضرر بعثمان 
وأقاربه ، بل ظل اإلمام واسطة بين الفريقين لتهدءة األوضاع ومحاولة التوفيق بين 
الفرقـاء ، حتـى تفاقم األمر وخرج عن شـروط الضبط وااللتزام فعـاد اإلمام علي 
إلى منزله مسـتقبحًا كافة المواقف المتناقضة ، وحريصًا كل الحرص على سـالمة 
الخليفـة عثمـان v ، ودافعـًا بأبنائه وجملة من المقربين إليـه كي يحموا منزل 
عثمـان من غوغائيـة المعتدين والمتعّدين حتى جرى أمر اللّٰه كما كان ، ولم يسـع 
اإلمام عليا إال أن يقول : )كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن وكان 
قد جرح ، وضرب صدر الحسـين ، وشـتم ابن الزبير وابن طلحة ، وقال: تّبًا لكم 

سائر الدهر ، اللّٰهم إني أبرأ إليك من دمه أن أكون قتلُت أو ماألُت على قتله()2)
ؤ اإلمـام علي من مقتـل عثمان إشـارة إلى عظـم الحدث وُخطـورة الفتنة  وتبـرُّ
وعلمـه v بعالقـة األمر بفتنة الدجـال .. وقد أخرج ابن عسـاكر عن جابر بن 
عبـد اللّٰـه v أن عليًا أرسـل إلى عثمان فقـال : )إن معي خمسـمئة ذراع – أي 
مقاتل – فأذن لي فأمنعك من القوم ، فإنك لم تحدث شـيئًا يسـتحل به دمك( فقال 

عثمان v :جزيت خيرًا ما أحب أن يهراق دم في سببي.)3) .

)1( سنن البيهقي )15558( . . 
)2( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )222/1( . 

)3( تاريخ دمشق ص ) 398/39( .

مواقف اإلمام علي 
في مرحلة عثمان 

v
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 أثبتت النصوص االسـتباقية التي نطق بها خير البريةى أن بدء مرحلة اإلختبار 
السياسي بين مدارس اإلسالم الحق ، ومدارس الجنوح واالرجاف كان مع  موت 
رسـول اللّٰه ى حيث بدأ العمل المنسـق لهذه المدارس السلبية مع هذا المفصل 
الخطيـر الـذي قال عنه ى فـي الحديث : »من نجا من ثالث فق�د نجاقالها ثالث 
م�رات« قالـوا : ماذا يا رسـول اللّٰه؟ قال : »موت�ي ومن قتل خليف�ة مصطبر بالحق 
يعطي�ه ، والدج�ال«))) ، وحديث :  »اعدد س�تًا موتي.....«)2) الخ ، وموت رسـول 
اللّٰه ى عالمة من عالمات الساعة ومفصل من مفاصل التحوالت أدخل المرحلة 
الجديدة ورموزها في محك االختبار ، وبرزت من خالل هذه االختبارات مواقف 
الثبـات ، ومواقف السـالمة لدى أهـل الحصانة والعدالة وحفـظ اللّٰه بها األمة من 
الزيغ والضالل واالختالف في سـاعة موت النبي ى واضطراب الجميع في هذه 
الحادثة وثبات الصديق وإنقاذه الموقف بما تاله على األسماع من قول اللّٰه تعالى : 

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ( ]آل عمـران : 
144[ ، ومرورًا بمواقفه وحسمه قضية ردة العرب ومنعهم للزكاة ومحاربتهم على 
ذلـك ثم قطعه دابـرة فتنة مدارس اإلفك التي ادعت النبوة كالمدرسـة المسـيلمية 
 v واألسـدية وغيرهـم ، ويلي ذلك مرحلـة الخليفة الثاني عمر بـن الخطاب
وتأكيد الرسـول ى أنهـا مرحلة )غلق الفتنة( ، وأن عمر بـن الخطاب )باب غلق 
الفتنة( كما جاء في البخاري ومسلم بسنديهما إلى أبي وائل شفيق ابن سلمة قال : 
سـمعت حذيفة يقول : )بينا نحن جلوسـًا عند عمر إذ قال : أيكم يحفظ قول النبي 
ى فـي الفتنـة؟ قـال : )فتنة الرج�ل في أهله ومال�ه وولده وج�اره يكفرها الصالة 

)1( مسند أحمد )22488( ، المستدرك على الصحيحين )4548( . 
)2( صحيح البخاري )3176( . 

بدء مرحلة االختراق 
الدجالي موقع القرار 
السياسي في اإلسالم

من نجا من ثالث 
فقد نجا
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والصدقة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكرقال ليس عن هذا أسألك ولكن التي 
تم�وج موج البحر قال: لي�س عليك منها بأس يا أمير المؤمني�ن إن بينك وبينها بابًا 
مغلقا ، فقال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر ، قال عمر إذًا ال يغلق أبدا 
قلت أجل قلنا يا حذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كمايعلم أن دون غد الليلة 
، وذل�ك أني حدثته حديثًا ليس باألغاليط ، فهبنا نس�أله من الباب؟ فأمرنا مس�روقًا 

فسأله فقال من الباب؟ قال عمر())).
المشار هنا بالفتنة السياسية التي يخترق القرار منها عناصر الدجال ، وهي الفتنة 
التي مهدت فيما بعد لقتل الخليفة المصطبر عثمان وخالل هذه المرحلة التي بدأت 
بمـوت النبـي ى إلى مرحلة عثمان v ، بقيت في نفـوس المدارس األخرى 
مـا بقي من الفتنة والتربص واالنتظار للفرص والمناسـبات لتصبح مسـألة )موت 
النبي ى( إحدى أسـباب الخوض في المالبسـات وفقـه المغالطات والمبررات 
إلـى يومنـا هذا ، وإلـى أن يقضي اللّٰـه أمـرًا كان مفعوال.. وقد شـملت الطعن في 

قراري الحكم وقراري العلم وما ترتب على مسألة الخالفة الراشدة وثمراتها.
وجاءت المرحلة الثانية المشـار إليها في الحديث ، )مقتل خليفة مصطبر بالحق 
يعطيـه( ، وهـي مرحلة الخليفـة المصطبر عثمـان بن عفـان v ومقتله عالمة 
خطيرة من عالمات االختراق الدجالي لموقع القرار في األمة اإلسالمية ، وأّن هذا 
األمر السياسـي فتنة خطيرة على كثير من العقول المترسـمة بالعلم وقراءة التاريخ 
حيث قال المصطفى ى : »والذي نفس�ي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من 
قتل عثمان إال تبع الدجال إن أدركه ، وإن لم يدركه آمن به في قبره«)2) ، ومثل هذا 
التوجيـه النبوي المسـتقبلي هو عيـن ما كان يحذره أصحـاب النبي ى ويخافون 
منـه .. ألنه يربط بين حوادث المراحـل وبين مجريات القضاء والقدر المبنّي على 
النذارة والتحذير ، ومنها قوله ى : »إن للّٰه سيفًا مغمودًا في غمده ما دام عثمان بن 

)1( رواه البخاري )525( )3586( )7096( . 
)2( تاريخ دمشق )447/39( ، وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )192/7( . 
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عفان حيًا ، فإذا قتل عثمان جّرد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة «))).
ولعل كثيرا من اإلرباكات والخالفات الجارية بين مجموعة النمط األوسـط من 
آل البيـت وأصحاب رسـول اللّٰه ى خـالل وبعد مقتل ُعثمـان v راجع إلى 
قلقهـم وخوفهم من تحذيـرات النبي ى خطورة هذه الفتنة علـى األمة جميعا .. 
فعن عائشـة b قالت : قال رسـول اللّٰه ى لعثمان v : »إن اللّٰه مقّمصك 
قميصًا« أي: موليك الخالفة »فإذا أرادك المنافقون على خلعه فال تخلعه«)2) ، وفي 

رواية الطبراني في األوسط : »وصم ذلك اليوم تفطر عندي«)3) .
وفي ذلك يقول اإلمام السـيوطي في تاريخ الخلفاء وأخرج عن سمرة قال : )إن 
اإلسـالم كان في حصن حصين وأنهم ثلموا في اإلسالم ثلمة بقتلهم عثمان الترد 
إلى يوم القيامة()4( ، وحديث عن أنس بن مالك v قال : قال رسـول اللّٰه ى 
: »إن للّٰ�ه س�يفًا مغمودًا في غمده ما دام عثمان بن عف�ان حيًا ، فإذا قتل عثمان جّرد 

ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامة «.)5)
وألجل هذا التحذير واإلنذار رفع اإلمام علي يده إلى السماء ساعة علمه بمقتل 
الخليفـة عثمـان قائاًل : )اللّٰهم إني أبـرأ إليك من دم عثمـان()6( ، وهرع حذيفة بن 
اليمان v يقول : )اللّٰهم إنك تعلم براءتي من دم عثمان ، فإن كان الذين قتلوه 
أصابـوا فإني بريء منهـم ، وإن كانوا أخطأوا فقد تعلم براءتي من ذمته ، وسـتعلم 
العـرب لئـن كانت أصابـت لتحلبن بذلك لبنـا ، وإن كانت أخطـأت بقتله لتحلبن 

بذلك دمًا ، فاحتلبوا بذلك دمًا ، ما رفعت منهم السيوف وال القتل.)7) 

)1( تاريخ دمشق )444/39( . 
)2( مسند أحمد )24466( والمستدرك على الصحيحين )4544( . 

)3( تاريخ دمشق )290/39( .
)4( تاريخ الخلفاء )121/1( . 

)5( تاريخ الخلفاء )152( .
)6( المستدرك على الصحيحين )4556( .

)7( فضائل الصحابة ألحمد )801( .

خطورة القراءة 
لنصوص مقتل 

عثمان كانت سببًا 
في االختالف حول 

مصير قتلته

مواقف ومقوالت 
الخلفاء العدول عند 
v مقتل عثمان
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لقـد ظّل اإلمـام علـي v طيلة مرحلـة )الصـراع المحتدم( بيـن المعارضة 
والدولة على عهد عثمان v في موقع العدل والتوسط بين الفريقين مستخدمًا 
شـتى الوسائل التي يعلمها ويحسن المعاملة بها مع كل عصر سبق ومرحلة ذهبت 
، وكانـت القوى المتصارعة والمتنافسـة داخل دائرة الحكـم وخارجه تعلم مكانة 
اإلمـام علـي v وآل بيتـه ومكانة من يليه مـن بقية أصحاب النبـي ى وتعلم 
مقـدار الجهـد المبذول من هـذا التيار الخير فـي تثبيت دعائم موروثات الرسـالة 
النبويـة وحفظهـا بين النـاس ، وأّما الناس فهـم لفيف بين أولـي المصالح والعامة 
وُنّزاع القبائل ، وفيهم من أولي الفتنة وأرباب الشـر قوم كثر وخاصة ممن قد أشار 
إلـى امتـداد فتنتهم مـن ال ينطق عن الهـوىى وممن وصفهم اللّٰـه تعالى بقوله : 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]األحزاب : 60[ .

 وهؤالء فئات لم يسـلم من فتنتهم عصر الوحـي والعصمة والنبوة والمعجزات 
فكيف بالمراحل الالحقة بعد شمول الفتن المتالحقة... 

وقد كان مقتل الخليفة عثمان v يوم الجمعة 18 من شـهر ذي الحجة سـنة 
خمـس وثالثيـن من الهجـرة ، وكان اإلمام علـي v في منزله فأتـى إليه رجل 
فقـال : )إن أميـر المؤمنين مقتول السـاعة ، فقام علي v فأخـذ ابنه محمد ابن 
الحنفيـة بوسـطه مانعـًا له من الخروج ، فقال: خل ال أم لـك ، فخرج فأتى إلى دار 
عثمان وقد ُقتل رحمه اللّٰه ، فرجع اإلمام علي ودخل داره وأغلق بابه ، فأتاه الناس 
فضربـوا البـاب عليه حتى دخلـوا فقالوا: إن هذا ُقتل وال بـّد للناس من خليفة وال 
نعلم أحدًا أحق بها منك ، فقال : )ال تريدوني فإني لكم وزيرًا خير مني لكم أميرا ، 
فقالوا: ال واللّٰه ال نعلم أحد أحق بها منك ، قال: فإن أبيُتم علي فإن بيعتي ال تكون 
سـّرًا ، ولكن أخرج إلى المسـجد’ فلما دخل المسـجد جاء المهاجرون واألنصار 

فبايعوا وبايع الناس.)))

)1( فضائل الصحابة )969( . . 
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وقـد كان اإلمام علـي v منكرًا كل اإلنكار موقف أهل الفتنة ، وكان يقسـم 
على ذلك في خطبه وكالمه وأنه لم يشترك في قتله وال ماأل وال رضي بذلك ، وكان 
يقـول : )اللّٰهـم إني أبرأ إليـك من دم عثمان ، ولقد طاش عقلـي يوم قتل وأنكرت 
نفسـي ، وجاؤوني للبيعة ، فقلت: واللّٰه إني ألسـتحي من اللّٰـه أن أبايع قوما قتلوا 
رجاًل قال فيه رسـول اللّٰه : »أال أس�تحي ممن تستحي منه المالئكة«وإني ألستحي 
من اللّٰه أن أبايع وعثمان قتيل على األرض لم يدفن بعد فانصرفوا ، فلما دفن رجع 
الناس فسـألوني البيعة فقلت : )اللّٰهم إني مشـفق مما أقدم عليه ، ثم جاءت عزيمة 
فبايعـُت ، فلقـد قالوا: يا أميـر المؤمنين ، فكأنما صدع قلبـي ، وقلت : )اللّٰهم خذ 

مني لعثمان حتى ترضى(.)))
وروى اإلمام أحمد بسـنده عن محمد بن الحنفية قال : بلغ عليًا أن عائشـة تلعن 
قتلـة عثمـان في المربد ،قال: فرفع يديه حتى بلـغ بهما وجهه فقال : وأنا ألعن قتلة 

عثمان لعنهم اللّٰه في السهل والجبل ، قالها مرتين أو ثالثا.)2)
وفي خطبة ألمير المؤمنين علي v عشية الصلح مع طلحة والزبير وعائشة ، 
فذكر الجاهلية وشـقاءها وأعمالها ، وذكر اإلسالم وسعادة أهله باأللفة والجماعة 
، وأن اللّٰـه جمعهـم بعـد نبيـه ى علـى الخليفة أبي بكـر ، ثم بعده علـى عمر بن 
الخطاب ، ثم بعده على عثمان ، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على األمة أقوام 
قتلـة عثمان طلبوا الدنيا وحسـدوا من أنعم اللّٰه بها عليـه ، وعلى الفضيلة التي من 

اللّٰه بها ، وأرادوا رد اإلسالم واألشياء على أدبارها ، واللّٰه بالغ أمره(.
ثـم قال : أال وإني راحل غـدًا فارتحلوا ، وال يرتحلن غدًا أحٌد أعان على عثمان 

بشيء في شيء من أمور الناس ، وليغن السفهاء عني أنفسهم.
وكان قبـول اإلمـام علي v للبيعة في هذا الظرف موقفًا شـرعيًا عزم عليه به 
المهاجـرون واألنصار وهـم أهل الحل والعقد ، وأما أهـل الفتنة وقتلة عثمان فال 
عالقـة لإلمام فـي قبوله المبايعـة إرضاء لهم أو اسـتنادًا على رغبتهـم ، وإنما هي 

)1( المستدرك )95/3(.
)2( فضائل الصحابة )733(. 

أسباب قبول اإلمام 
علي للبيعة بعد 
v عثمان
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مصلحة المسلمين في سائر األقطار وقطعًا لدابر الفتنة القائمة على ساقها بعد قتل 
عثمان شهيد الدار ، وتستمّد البيعة مشروعيتها من أهل الحل والعقد ، ومن حديث 
رسول اللّٰه ى بأن الخالفة ثالثون عامًا ، وكانت بقية الثالثين عامًا بنص الحديث 
مرحلـة اإلمام علـي v وما بقي منها فـي خالفة ولده اإلمام الحسـن .. ويدل 
على ذلك حديث سـفينة مولى رسـول اللّٰه ى عن رسـول اللّٰه ى قال : »خالفة 

النبوة ثالثون سنة ثم يؤتي اللّٰه ملكه من يشاء«))).
لقد بلغ اإلمام علي v إلى قرار الحكم كارهًا له مضطرًا للقيام به ، راغبًا في 
إصـالح ما يمكن إصالحه ، ولكن الواقع السياسـي واالجتماعي قد بلغ إلى حالة 
من المتناقضات والرؤى المتنافسـة نشـأت وتراكمت بفعل األحداث الجارية في 

.v عهد عثمان وبعد مقتله
فهناك المدرسـة السـبئية المنسوبة إلى عبد اللّٰه بن سـبأ اليهودي)2) وما قامت به 

من االختراق الفكري في المجتمع اإلسالمي آنذاك.
وسـواء صحـت رواية المؤرخيـن بوجود عبد اللّٰه بن سـبأ أو لم تصح كما يذكر 
بعض المؤرخين حقيقة وجوده ، فإن )المدرسـة السـبئية( كانت منتشـرة وظاهرة 
في المجتمع اإلسـالمي خالل تلك الفترة الزمنية ، وكانت سـببًا من أسباب الفتنة 
المنتهيـة بقتل عثمـان وما ترتب عليها مـن االختالف والنزاع وطـرح أفكار الغلّو 
واإلفـراط فـي اإلمـام علي وآل البيـت األطهار ، ممـا جعل اإلمام علـي يقف من 

الغالة موقفًا حاسمًا ال هوادة فيه وال تراجع.
وهنـاك أيضـًا مسـألة اختـالف الصحابة فـي طريقة األخـذ بالقصاص مـن قتلة 
عثمـان ، وكان لهـذا االختـالف أثـر خطيـر فـي مالبسـات األمـور وشـّب نيران 

)1( سنن أبي داود )4646( . 
)2( أصل عبد اللّٰه بن سـبأ من يهود اليمن أظهر اإلسـالم وغال في أمر االعتقاد في اإلمام 
علي v واجتهد في وضع قواعد التأليه لإلمام علي وقواعد الوصية ، والتناسـخ 
، وكـون له اتباعًا وأشـياعا يعتقدون اعتقاده ، ويقولـون بأرائه وأفكاره حتى تحولت 

إلى مدرسة بدعية ذات قواعد وأهداف معروفة. 

المدرسة السبأئية 
ودورها في الفتنة

اختالف الصحابة 
حول مصير قتلة 

عثمان v وأثر 
ذلك على وحدة 

الصف
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الفتنـة بيـن المختلفيـن ، وتدخـل عناصـر الفتـن والمصالـح لالسـتفادة من هذه 
االختالفات واسـتثمارها لتعميق الصـراع المفضي إلى صيد العناصر المفتونة في 
الماء العكر ، وهم العناصر التي سـماها رسـول اللّٰه ى بتسـمية كتـاب اللّٰه بأهل 
 n النفـاق واالرجـاف والذين في قلوبهم مرض ، ممـا حدا ببعض الصحابة
إلـى اعتـزال المجموعات كلها وعدم المشـاركة مع أحد ضد أحـد ، ومن أولئك 
 c وعبد اللّٰه بن عمر ، v المعتزلين فتنة المشـاركة سـعد بن أبي وقاص

، ومحمد بن مسلمة v ، وغيرهم.
وكانـت مواقفهـم تلك مبنية علـى قراءتهم نصوص فقه التحـوالت ، وأحاديث 
عالمـات السـاعة والفتـن المضلة ، فقد أخرج مسـلم من حديث عامـر قال : كان 
سعد بن أبي وقاص في إبله ، فجاءه ابنه عمرو فلما رآه قال: أعوذ باللّٰه من شر هذا 
الراكـب فنزل فقال لـه : أنزلت في إبلك وغنمك وتركت النـاس يتنازعون الملك 
بينهم؟ فضرب سـعد في صدره فقال : اسـكت سمعت رسول اللّٰه ى يقول : »إن 

اللّٰه يحب العبد التقي الغني الخفي«))).
وعن الحسن أن عليا v بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال ما خلفك 
عـن هـذا األمر قال: دفع ابن عمك – يعني النبي ى  سـيفًا لي فقـال : »قاتل به ما 
قوت�ل العدو ، فإذا رأيت الناس يقتل بعضه�م بعضًا ، فاعمد به إلى صخرة فاضربه 

بها ، ثم الزم بيتك ، حتى تأتيك منية قاضية ، أو يد خاطئة« قال: خّلوا عنه)2).
وعن سـعيد بن جبير قال خرج علينا عبد اللّٰه بن عمر ، فرجونا أن يحدثنا حديثًا 
حسـنًا ، قـال فبادرنا إليه رجل فقال : يا أبـا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة 
، فـا للّٰـه يقـول : )ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]البقـرة : 193[ – فقـال هل تدري 
مـا الفتنة ثكلتـك أمك؟ إنما كان محمد ى يقاتل المشـركين ، وكان الدخول في 

دينهم فتنة ، وليس كقتالكم على الملك)3).

)1( مسلم )1441(. 
)2( مسند أحمد )17979( . 

)3( صحيح البخاري )7095( مسند أحمد )5381( .

مواقف بعض 
الصحابة قائمة 

على قراءة عالمات 
الساعة
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وعـن نافـع أن رجـاًل قال البن عمر ، يا أبـا عبد الرحمن أال تسـمع قوله تعالى : 
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]الُحُجـرات : 9[ فقـال : ألن 

أعتبـر بهذه اآليـة فال أقاتل ، أحب إلّي من أن أعتبر باآلية التي يقول فيها : )گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]النسـاء : 93[ أال تـرى أن اللّٰـه تعالـى يقول 
: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]البقرة : 193[ قد فعلنا على عهد رسـول اللّٰه ى 
إذ كان اإلسالم قلياًل ، وكان الرجل يفتن في دينه ، إما أن يقتلوه ، وإما أن يسترقوه 

حتى كثر اإلسالم ، فلم تكن فتنة())).
وورد أن أميـر المؤمنيـن علـي بن أبي طالـب v َحِمَد البن عمر وسـعد بن 
أبي وقاص هذه المنزلة التي ارتضيا وشـكر لهما الموقف الذي اتخذاه .. إذ قال : 
)للّٰـه دّر مقام قامه سـعد بن مالك ، وعبد اللّٰـه بن عمر ، إن كان بّرا  إن أجره لعظيم 
، وإن كان أثمـًا إن خطـأه ليسـير( ، وفي روايـة : )للّٰه دّر منزل نزله سـعد بن مالك 
وعبد اللّٰه بن عمر ، واللّٰه إن كان ذنبًا إنه لصغير مغفور ، وإن كان حسـنًا إنه لعظيم 

مشكور()2).
وهـذا مثال مقتبس من موقف بعض الصحابة فـي مجريات األحداث بعد مقتل 
عثمـان ، مع أن المعتزليـن فتنة الصراع كانوا أكثر من هـذا النموذج ومنهم عمران 
بن حصين ، وسـعيد بن العاص ، وأسـامة بن زيد ، وعبد اللّٰه بن عمرو بن العاص 
، وصهيـب بن سـنان الرومي ، وأبو أيوب األنصاري ، وأبو هريـرة ، وعبد اللّٰه بن 
سـعد بن أبي سـرح بعد عزله من والية مصر انزوى في الرملة )3) كما أن رجااًل من 

أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم يخرجوا إالّ إلى قبورهم)4).
كّل هـذا كان لعظـم الحدث الـذي وقر في نفوسـهم )بمقتل عثمـان( ولما كان 

)1( سير أعالم النبالء )229/3( . 
)2( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )527/1( . 

)3( سير أعالم النبالء )33/3(..
)4( البداية والنهاية )281/7( . 

ثناء اإلمام علي 
v على أصحاب 

المواقف
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لمقتله من تحذير في األحاديث االستباقية التي أخبر عنها ى.
ومثـل هذا التعليـل الواعي يميَّز بين موقـف الصحابة القارئين سـنن المتغيرات 

وبين مواقف أهل الفتنة المتسببين في اإلثارة والتحريش والمستثمرين لها. 
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كبـرت في صـدور الصحابة n قضيـة مقتل عثمان v وشـهدوا عيانًا 
خطـورة النذارات التي أشـار إليها ى بعد مقتله ، وعالقـة األمر بالدجال وفتنته ، 

فاختلفوا في شأن المسألة إلى فريقين : 
فريـق اإلمـام علي v بعد توليه الخالفة ، وهـو الفريق الراغب في توطيد . )

أمـر القـرار والخالفـة ، وتتبـع القتلة واألخذ بثـأر عثمان من خالل اسـتقرار 
األمور والسـيطرة الكاملة علـى الوضع المضطرب ، وهو الـرأي الذي أيدته 

النصوص االستباقية.
والفريق اآلخر كان فريق طلحة والزبير وعائشة n أجمعين ، وهم الذين . 2

قدروا األمور بمجريات األحداث ،  ويرى هذا الفريق ضرورة األخذ بالثأر من 
القتلة قبل مشـروع االسـتقرار وعدم انتظار الوقت حتى سيطرة الخليفة على 
األمـور ، فالزمن يكسـب القتلة مواقف جديدة فـي التمويه والغدر والخديعة 
، وخاصـة أن كثيرًا منهم قـد اندرجوا ضمن جيش اإلمام علي بعد المبايعة له 

بالخالفة وتحول األمر بعد ذلك إلى فتنة وتعصب على الرأي والمواقف.
فعائشـة كانت تقـول : )إن عثمان قتل مظلومًا واللّٰـه ألطالبن بدمه( ))) ، وطلحة 
يقـول : )إنـه كان مني في عثمان شـيء ، وليس توبتي إال أن يسـفك دمي في طلب 
دمه()2) ، والزبير يقول : )ُننهُض الناس فيدرك بهذا الدم لئال يبطل ، فإن في إبطاله 
توهين سلطان اللّٰه بيننا أبدا ، إذا لم يفطم الناس عن أمثالها لم يبق إمام إالّ قتله هذا 

الضرب()3). 
وهذه عبارات تشـير إلى عظم الحدث في نفوسـهم وتأثرهم بها أكثر من تأثرهم 
بما عرفوه بينهم من العالقة المحصنة على عهد صاحب الرسالة ، وما اشتبه عليهم 

)1( تاريخ الطبري )459/4(.. 
)2( المستدرك على الصحيحين )5595( . 

)3( تاريخ الطبري )461/4(. 

مواقف الخارجين 
على قرار الخالفة من 
أصحاب الرسول ى
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فيه األمر من اختالط العدول بأهل الفتنة في قضية مقتل الخليفة الثالث . 
وتفاقمت األمور في أحداث متالحقة نّص النبي ى على كونها )فتنة( ال يسـلم 
منهـا القـوم وال يدركـون خطرها إالّ بعد إسـالة الدماء ، ونشـوب القتال ، وخالل 
ذلـك أرسـل اإلمام علـي القعقاع بن عمرو إلى عائشـة ومن كان معها يسـألها عن 
سـبب قدومهـا إلى العراق ، ودخل عليها القعقاع فسـلم عليها ، وقـال َأْي َأَمُة ، ما 
أشـخصك ومـا أقدمك هـذه البلدة؟ قالـت : أي بني إصالح بين النـاس ، وكانت 

حينها لم تدرك خطر الفتنة الموعودة ومقدار آثارها.
وبعد انتهاء حرب الجمل جاء علي إلى عائشـة ر وعنه فقال لها : غفر اللّٰه 

لك ، قالت: ولك، ما أردت إال اإلصالح())).
وثبت في الحديث إشارة النبي ى في أحاديثه االستباقية )مرور عائشة على ماء 
الحوأب( بقوله : »كيف بإحداكن تنبح عليها كالب الحوأب«)2) ، وورد أن عائشة 
لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكالب فقالت ما أظنني إال راجعة ، إن رسول 
اللّٰه ى قال لنا : »أيتكن تنبحها كالب الحوأب ، أو تنبح عليها كالب الحوأب« ، 
فقال لها الزبير: عسى اللّٰه عّز وجل أن يصلح بك بين الناس)3( ، وفي رواية أخرى 
تكلـم بها علماء الحديث بالتضعيف أّن مروان جمع أربعين من القوم يحلفون بأن 

المكان ليس ماء الحوأب حتى مضت عائشة معهم لقدر اللّٰه .
ويهمنـا هنا في دراسـة مواقف أهل النمط األوسـط من هذا الفريق المشـهود له 
بسـالمة االجتهـاد وحصانة العاقبة أن األطراف المسـتفيدة مـن اختالف وجهات 
النظـر بيـن هؤالء والصحابـة لعبت دور اإلثـارة والتحريش للوقيعة بيـن الفئتين ، 
ليضيـع الحق المطالـب به من كال الجهتين دون القدرة علـى تحقيق الحل األمثل 

والعالج األفضل.

)1( شذرات الذهب )42/1(. 
)2( مسـند أحمـد )24254( ، صحيـح ابـن حبـان )6732( ، المسـتدرك علـى الصحيحيـن 

 . )4614(
)3( مسند أحمد )24654( . 

تفاقم األمور بين 
أطراف العدالة 

واختراق أهل الخيانة

عائشة في موقفها 
تدعوا إلى اإلصالح

ماء الحوأب وعالقته 
بفقه التحوالت

األطراف المستفيدة 
من اختالف العدول
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 v كما نسـتفيد من دراسة أحاديث فقه التحوالت سالمة موقف اإلمام علي
في كافة مواقفه التي اتخذها ، وشاهدها نصوص النبي ى االستباقية عن توصيف 

الحوادث ومجرياتها ، ومنها : 
قولـه ى لعلي عن موقف أم المؤمنين عائشـة b : »وس�يكون بينك وبينها 

أمر« إلى أن قال : »فإن قدرت عليها فارجعها إلى مأمنها ، أو قال: مكمنها«))).
وقوله ى للزبير v عن موقفه من علي v : »لتقاتلنّه وأنت له ظالم«)2) 
، واعتـراف الزبيـر أثنـاء المعركة بصحـة هذا القول وانسـحابه مـن المعركة كاف 

لمعرفة الحق وأهله .
وخالصة األمر السـالمة مـن الفتنة لمن أراد اللّٰه له السـالمة من الفريقين ، وأما 
المعركة وضحاياها فأمٌر بدأ به أهُل الفتنة واسـتجلبوه أمانًا ألنفسهم وهالكًا لألمة 
، وكمـا قـال اإلمام الطحاوي : )فجرت فتنة الجمل علـى غير اختيار من علي وال 

من طلحة ، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين()3).
وهـذا اإلمـام علـي v في نهايـة المعركـة وهو يـرى القتلـى والجرحى في 
الجانبيـن فيتألـم ويحـزن ويقبل علـى ابنه الحسـن ويضمه إلى صـدره وهو يبكي 
ويقول: يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشـرين عامًا ، فقال الحسـن: يا أبت 
لقد كنُت نهيُتك عن هذا ، فقال علي: ما كنُت أظن أن األمر سـيصل إلى هذا الحد 

، وما طعم الحياة بعد هذا؟ وأي خير يرجى بعد هذا ..؟
 إنه وصف عجيب في موقف عصيب .

 v وبعيد معركة الجمل ودفن قتالها والترحم عليهم من أمير المؤمنين علي
دخل الكوفة وأبى أن ينزل بالقصر األبيض وقال : )إن عمر بن الخطاب كان يكره 

)1( مسـند أحمد )27198( ، ونصه : أن رسـول اللّٰه ى قال لعلي : »إنه س�يكون بينك 
وبين عائشة أمر قال : أنا يا رسول اللّٰه؟ قال : نعم ، قال أنا؟ قال : نعم ، )قلت( : فأنا 

أشقاهم يا رسول اللّٰه . قال : ال ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها« . 
)2( المستدرك على الصحيحين )5574( . 

)3( شرح العقيدة الطحاوي ص )546( . 

األحاديث االستباقية 
وأهميتها في قراءة 

التاريخ

موقف اإلمام علي 
من فتنة الحرب 
وموقعة الجمل
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نزوله فأنا أكره لذلك نزوله فنزل بالرحبة وصلى بالجامع األعظم ركعتين وخطب 
الناس وحثهم على الخير ونهاهم عن الشر ، ثم قام يأخذ البيعة ، وأرسل جرير بن 
عبـد اللّٰـه البجلي إلى معاويـة يدعوه إلى البيعة ، فلما انتهى إليـه جرير بن عبد اللّٰه 
أعطـاه الكتاب وجمع معاوية رؤوس أهل الشـام واستشـارهم فأبوا المبايعة حتى 
يقتل قتلة عثمان ، أو أن يسـلم إليهم قتلـة عثمان ، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه 

حتى يقتلهم عن آخرهم ، فرجع جرير إلى علي v فأخبره بما قالوا)1( . 
واجمع رأي اإلمام علي ومن معه على المسير إلى الشام للفصل في األمر وجهز 
جيشـًا كبيرًا وخرج به إلى )النخلة()2) ومنها إلى صفين ، وجهز معاوية جيشـًا آخر 

من أهل الشام وأجنادها وخرج بهم إلى ناحية صفين.
وتـكاد تفاصيـل المعركـة ومـا سـبقها أو لحقهـا معروفـة فـي جملـة الروايات 

التاريخية، أمامفاصلها التي تعنينا هنا تتلخص في موقفين : 
األول : مقتل عمار بن ياسر وعالقته بعدالة المعركة.

الثاني : قضية التحكيم وما ترتب عليها.
أمـا الموقـف األول وعالقتـه بالمعركـة ، أن الشـاهد علـى بغي الفئـة األخرى 
قولـهى : »وي�ح عم�ار تقتله الفئ�ة الباغي�ة«)3) ، وفي روايـة أخرى »تقتل�ك الفئة 
الباغي�ة«)4) ، وكان لمقتـل عمـار أثر على الفئتيـن ، ففئة اإلمام علي كانـوا يتبعونه 
حيث سـار وجعلوه علما وشـارة يتبين بها الحق من الباطل ، وازداد حماسهم في 
المعركـة ، وقـد ورد أن خزيمة بن ثابت حضر صّفين وكان كافًا سـالحه فلما رأى 
مقتل عمار سـًل سـيفه وقاتل أهل الشام ، وذلك ألنه سمع حديث رسول اللّٰه ى 
عـن عمـار : »تقتله الفئة الباغية«)5) ، واسـتمر فـي القتال حتى قتـل ،  وكان لمقتل 

)1( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )( .
)2( موقع قرب الكوفة على جهة الشام. 

)3( صحيح البخاري )447( )2812( . 
)4( صحيح مسلم )2916( . 

)5( هـذا الحديـث مـن أدق األحاديث االسـتباقية الفاصلة فـي الحكم علـى الحوادث 

موقف معاوية من 
البيعة لإلمام علي

معركة صفين مدلوالت 
النصوص
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عمار أثر عظيم على جند الشـام بسبب هذا الحديث ، بل ذكر بعض المؤرخين أن 
استشهاد عمار كان دافعًا للسعي في إنهاء الحرب.)))

ومواقـف الرجـال ، وهـي دليـل قاطـع علـى أهميـة أحاديث النبـوة الخاصـة بفقه 
التحـوالت وفقـه الفتـن والمتغيرات ، وهي العالج الحاسـم في ترجيـح كفة الحق 
بصـرف النظر عن اجتهاد الجانب اآلخر وعدالة قضيته ومطلبه وسـالمة مقصده أو 
عدم سالمته ، كما أّنه اختبار حقيقي للبواطن والتمييز بين فقه العدالة والصدق وفقه 
المغالطة والمبرارت ، ففي رواية صحيحة جاء رجالن عند )معاوية( يختصمان في 
رأس عمـار يقـول كل واحد منهمـا : أنا قتلته ، فقال عبد اللّٰه بـن عمرو بن العاص ، 
ليطـب به أحدكم نفسـا لصاحبه فإني سـمعت رسـول اللّٰه  يقـول : »تقتله الفئة 
الباغية« قال معاوية فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شـكاني إلى رسـول اللّٰه  فقال: 
      ) »أطع أباك ما دام حّيا وال تعصه « ، فأنا معكم ولسـت أقاتل. مسـند أحمد )6538
راجع سـيرة أميـر المؤمنين / الصالبي ، والمعلوم أن فقـه المغالطة والمبرارت فقه 
مبنّي على تحريف المعاني في مقتضى النصوص ومواضعها ، وقلب ثمرات ونتائج 
االسـتدالل لمصلحة الجانب اآلخر ، فقد ورد في رواية صحيحة أّن عمرو بن حزم 
دخـل علـى عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسـول اللّٰه  : »تقتله 
الفئ�ة الباغي�ة« فقـام عمرو بن العاص فزعـًا يرّجع حتى دخل علـى معاوية ، فقال له 
معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمار ، قال معاوية: فماذا؟ قال عمرو : سمعت رسول 
اللّٰـه  يقـول : »تقتل�ه الفئة الباغي�ة«، فقال معاويـة: َدَحْضَت في بولـك َأَو َنْحُن 
قتلنـاه؟! إنمـا قتلـه علي وأصحابه وجـاؤا به حتى ألقـوه بين رماحنـا ، أو قال : بين 

سيوفنا(اهـ مصنف عبد الرزاق )24/11( بسند صحيح.
)1( سيرة اإلمام علي / الصالبي ص )475( ، ومما يؤكد عدالة موقف اإلمام علي على 
قوله ى : في قاتل عمار : »قاتل عمار وسالبه في النار« المستدرك على الصحيحين 
)5661( ، والمعلـوم أن قاتلـه مـن جند الشـام المطلق عليهم عمـوم لفظ الحديث 

)بالفئة الباغية( اهـ بتصرف من سيرة اإلمام علي. 
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ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري v قال : قال رسول اللّٰه ى: 
»تمرق مارقة عند فرقة من المس�لمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق«))) ، وقد جاء 

الوصف النبوي للمعركة بما يلي : 
وصف المخالفين بالمارقة- )
حصول هذه الحالة عند ُفرقة واختالف.- 2
شهادة النبي لكال الفريقين بأنهما من المسلمين قبل وخالل وبعد المعركة.- 3
أن الفرقتين متعلقتان بالحق ال خارجا عنه ، ولكن الفتنة أصابت أحداهما.- 4
عدالة موقف الفئة المقاتلة إلى جانب اإلمام علي وهي أولى الطائفتين بالحق.- 5

وبهذا التفصيل استقامت القراءة التاريخية للحق المختلف حوله لدى العلماء ، 
وانتفى خوض الخائضين عن دائرة الحق إلى اإلفراط أو التفريط.

وكال الدائرتيـن )اإلفراط والتفريـط( ال عالقة لها بالنّص النبوي ، وإنما عالقتها 
باألحداث والنظر العقالني في مالبساتها ، ولنا أن نقرأ مقاالت األئمة الوارثين في 
هذه المسـألة باعتبارها نصوص أبوية معتمدة قائمة على العدالة المسنده والوراثة 

الشرعية المؤكدة .
فهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة السـادس يجيب على من سأله عن القتال الذي 
حصل بين الصحابة فقال : )تلك دماء طّهر اللّٰه يدي منها أفال أطهر منها لسـاني ، 
مثل أصحاب رسـول اللّٰه ى مثل العيون ، ودواء العيون ترك مسـها( ، قال اإلمام 
البيهقـي معلقـًا علـى مقالـة عمر بن عبـد العزيز : هذا حسـن جميل ألن سـكوت 
الرجـل عما ال يعنيه عين الصواب ، وسـئل الحسـن البصري رحمـه اللّٰه عن قتال 
الصحابة فيما بينهم فقال : قتال شهده أصحاب محمد ى وغبنا ، وعلموا وجهلنا 

، واجتمعوا فاتبعنا ، واختلفوا فوقفنا(.

)1( صحيح مسلم )1064( . 

آثار ونتائج معركة 
صفين وانعكاساتها 
قراءة نصية تحليلية

تحليل النص النبوي 
عن معركة صفين

اإلفراط والتفريط 
ال عالقة لهما 

بالنصوص النبوية

أهمية النصوص 
النبوية واألبوية
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وسـئل جعفر بـن محمد الصادق عما وقـع بين الصحابة فأجـاب : أقول ما قاله 
 ، ((( ]طـه : 52[  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(   : اللّٰـه 
ومثل هذه المقوالت األبوية شـاهدة لفريق من أهل الدين والعلم صانوا ألسـنتهم 
وقلوبهـم عمـا ال حاجة لهـم به في االنحياز ضـد أحد من أهـل االختالف ، وهم 
بهذا قد نجوا وأنجوا كما سـبق ذكره من توقـف جملة من الصحابة وأهل بدر بعد 
فتنـة مقتل عثمان مـن الدخول في أمر الفتنة ومالبسـاتها وهذا مخرج سـليم لكل 
ذي قلـب سـليم ، وأما من رغـب النظر في األمر من حيث يجـب معرفته فما عليه 
إال النظـر فـي نصوص المتغيرات والتعمـق في مدلوالتهـا دون الحاجة للنظر في 
تعليـل المؤرخين والمؤلفين المتنازعين بين سـالمة هذا وإدانة اآلخر ، فالسـالمة 
واإلدانـة مقرونـة بما قاله من ال ينطـق عن الهوى ى في الحالتيـن ، وأما اللجاج 
والجدل وبسـط األلسـنة واألقالم بكل ما يروى وبكل ما يقـال فأمر يفقد الحقيقة 
شـرفها وتفردها المشـروع مقدمًا التحكيم وآثارها ، وكفـى بالمرء إثمًا أن يحدث 

بكل ما سمع.
وآلـت المسـألة فـي معركـة صفين إلى ما عـرف بالتحكيـم بين الفريقيـن ، وقد 
اختلطـت الروايات المعبرة عن الحقيقة في هذه المسـألة ، وكثر لجاج المؤرخين 
في وصف أسـباب التحكيم ومجرياته ، وهناك رواية ذكرتها كتب السـير منسـوبة 
لإلمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت تروي قصة التحكيم والصلح 
بروايـة ال يتهـم أصحابها وليس فـي روايتها أو رواتها علة جاء فيهـا : )كنا بصفين 

)1( سـيرة اإلمـام علي بـن أبي طالب )د/ الصالبـي ص 502 ، 512( ، وجاء في بعض 
الروايات أن مجموعة ممن عرفوا بالقّراء من تالمذة عبد اللّٰه بن مسعود v من 
أهل الشام ، لم ينضموا إلى اإلمام علي ، وال إلى معاوية في معركة صفين ، وقالوا: 
إنا نخرج معكم وال ننزل عسكركم ، ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم ، فمن 
رأيناه أراد ما ال يحّل له أو بدا منه بغي كنا عليه فقال علي: مرحبًا أهاًل ، هذا هو الفقه 
فـي الدين والعلم بالسـنة: من لم يـرض بهذا فهو جائر خائن. اهـ سـيرة اإلمام علي 

)د/ الصالبي ص 470(.
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فلمـا اسـتحر القتل بأهل الشـام قـال عمرو بن العـاص لمعاوية: أرسـل إلى علي 
بالمصحـف فادعـه إلى كتـاب اللّٰه ، فإنه ال يأبى عليك ، فجاء بـه رجٌل فقال : بيننا 
وبينكـم كتـاب اللّٰـه ، فقال علي : نعـم أنا أولى بذلـك ، فقام القـراء الذين صاروا 
بعد ذلك خوارج بأسـيافهم على عواتقهم ، فقالوا: يا أمير المؤمنين أال نمشـي إلى 
هؤالء حتى يحكم اللّٰه بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف األنصاري v فقال : 
أيها الناس اتهموا أنفسكم ، لقد كنا مع رسول اللّٰه ى يوم الحديبية ولو نرى قتاالً 
لقاتلنا)1( ، وذلك في الصلح الذي بين رسول اللّٰه ى وبين المشركين ، ثم حدثهم 
عن معارضة عمر v للصلح يوم الحديبية ونزل سـورة الفتح على رسـول اللّٰه 

ى ، فقال علي : أيها الناس إن هذا فتح فقبل القضية ورجع ورجع الناس()2).
وعلـى هـذه الرواية يعلـم أن اإلمـام عليًا v قبـل وقف القتال فـي صفين ، 
ورضـي التحكيـم وعـّد ذلك فتحـًا ورجع إلى الكوفـة ، وعلق على أمـر التحكيم 

صالح األمر بين الفريقين.
وورد أن أمير المؤمنين مّر على مقابر قتلى صفين من الفريقين عند عودته فقال : 
السالم عليكم أهل الديار الموحشة ، والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات ، 
والمسـلمين والمسـلمات ، أنتم لنا سلف فارط ، ونحن لكم تبع ، وبكم عما قليل 
الحقون ، اللّٰهم اغفر لنا ولهم ، وتجاوز بعفوك عنا وعنهم ، الحمد للّٰه الذي جعل 
األرض كفاتا ، أحياًء وأمواتا ، الحمد اللّٰه الذي خلقكم وعليها يحشـركم ، ومنها 

يبعثكم ، وطوبى لمن ذكر المعاد ، وأعّد للحساب ، وقنع بالكفاء()3).
وهذه الكلمات والدعاء من لسـان اإلمام علـي v داللة على ارتباط مواقفه 
بمراقبـة مـواله ، ومـا يعلمه من واجـب الدعاء في السـراء والضـراء ، وهي – أي 
المراقبـة – للّٰـه تعالى جزء من سـنة المواقف التـي يتحّلى بها الخلفاء الراشـدون 
المهديون ، ممن قال فيهم المصطفى ى : »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

)1( مسند أحمد )15975( . 
)2( مصنف ابن أبي شيبة )37914( . 

)3( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص )657/2(  .

سالم اإلمام علي 
على قتلى صفين

سنن المواقف 
مدرسة األخالق 

الفاصلة في مراحل 
الفتن المضلة
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المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ« ، وهذه السـنة المشـار إليها هي ملحظ 
االهتداء واالقتداء في مراحل الفتن ومفاصل االختالف الموصوفة في الحديث : 

»فإن من يعش منكم فسيرى اختالفًا كثيرا«.
وقد كانت هذه السـنن مدرسـة األخالق الفاصلة بين سلوك الفريقين ، فقد ورد 
أن اإلمام علي v بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شـتم جند الشام ولعنهما. 
فأرسـل إليهما أن كّفا عما يبلغني عنكما ، فأتياه فقاال: يا أمير المؤمنين ألسـنا على 
الحـق وهـم على الباطـل؟ قال: بلى ورّب الكعبة المسـّدنة ، قاال: فلـم تمنعنا من 
شـتمهم ولعنهم؟ قال: كرهـت لكم أن تكونوا لعانين ، ولكـن قولوا: اللّٰهم احقن 
دماءنـا ودماءهـم ، وأصلح ذات بيننا وبينهـم ، وأبعدهم عن ضاللتهم حتى َيعِرف 

الحق من جهله ويرعوي عن الغّي من لجج به))). 
 

)1( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص )658/2(.. 
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تّم االتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء الحرب في صفين فأوكل اإلمام 
علـي v األمر في التحكيم بعد التشـاور مع أتباعه إلى أبي موسـى األشـعري 
v ، وكان محايدًا لم يشترك في المعركة بين الفريقين ، وأوكل جند الشام أمر 

التحكيم إلى عمرو بن العاص وكان أحد قادة المعركة.
 v وأول فتنة ترتب عليها قبول التحكيم خروج قسـم من جيش اإلمام علي

ورأوا أن التحكيم ذنب يوجب الكفر ، وهم الخوارج))).
أمـا الفريق الثاني من جيش اإلمام علي فهم الذين قبلوا التحكيم وارتضوه كحّد 

بين الفريقين وحقنا للدماء بين المسلمين.
ووقع الوثيقة كل من اإلمام علي ، ومعاوية بن أبي سـفيان وشـهد عليها كل من 
اإلمام الحسن والحسين ، وعبد اللّٰه بن عباس ، وعبد اللّٰه بن جعفر بن أبي طالب 
، واألشـعث بن قيس الكندي ، واألشـتر بن الحارث ، وسعيد بن قيس الهمداني ، 

)1( والخـوارج قوم أو أقوام أخبر النبـي عن ظهورهم في هذه األمة بدًءا من معركة 
هـوزان التـي اعترض فيهـا ذو الخويصرة التميمي على رسـول اللّٰـه  ، ومرورًا 
بالذيـن خرجـوا على اإلمام علـي v بعد قضيـة التحكيم ومواقفهم المتشـددة 
حتـى معركـة النهروان وإبادة الكثير منهم ، ثم قول اإلمام علي v بعد أن سـمع 
أحـد أتباعه يقـول : الحمد للّٰه الذي خلصنا منهم ، أو قـال: الحمد للّٰه الذي أبادهم 
وأراحنا منهم ، فقال علي v : )ال والذي نفسي بيده ، إن فيهم لمن في أصالب 
الرجـال لـم تحمله النسـاء بعد وليكونـن آخرهم لصاصـا حرادين( اهـ مسـند عبد 
الـرزاق )18655( ، ونهايـة بما تبقى من أتباع مدارسـهم التي قال عنها من ال ينطق 
عن الهوى  : كلما قطع قرن نشـأ غيره حتى يظهر في أعراضهم الدجال ، وهذا 
وعـد نبوي اسـتباقي ببقاء هـذه الفتنة وتعدد صورهـا ونماذجها وأوعيتهـا في حياة 
األمة اإلسـالمية مرحلًة بعد أخرى ، مما يلزمنا عمق النظر في الدالالت والمواقف 

التي جعلها النبي  عالمة لهم ولمتدادهم )ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ(. 

قصة التحكيم 
وآثارها

ظهور الخوارج 
وموقف اإلمام علي 

v منهم .
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والحصين والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب ، وأبو سـعيد بن ربيعة األنصاري 
، وعبد اللّٰه بن خباب بن األرت ، وسهل بن حنيف ، وأبو بشر بن عمر األنصاري ، 
وعوف بن الحارث بن عبد المطلب ، ويزيد بن عبد اللّٰه السلمي ، وعقبة بن عامر 
الجهني ، ورافع بن خديج األنصاري ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، والنعمان بن 
عجـالن األنصاري ، وحجر بن عـدي الكندي ، ويزيد بن حجية الكندي ، ومالك 
بن كعب الهمداني ، وربيعة بن شـرحبيل ، والحارث بن مالك ، وحجر بن يزيد ، 

وعلبة بن حجيه ، وهؤالء من جند اإلمام علي.
أما جند أهل الشام فمنهم حبيب بن مسلمة الفهري ، وأبو األعور السلمي ، وبسر 
بن أرطأة القرشـي ، ومعاوية بن خديـج الكندي ، والمخارق بن الحارث الزبيدي 
، ومسـلم بن عمرو السكسـكي ، وعبيـد الرحمن بن خالد بـن الوليد ، وحمزة بن 
مالك ، وسـبيع بن يزيد بن أبجر العبسـي ، ومسـروق بن جبلة العكي ، وبسـر بن 
يزيـد الحميـدي ، وعبد اللّٰه بن عامر القرشـي ، وعتبة بن أبي سـفيان ، ومحمد بن 
أبي سفيان ، ومحمد بن عمرو بن العاص ، وعمار بن األحوص الكلبي ، ومسعدة 
بـن عمـرو العتبي ، والصباح بن جلهمة الحميري ، وعبد الرحمن بن ذي الكالع ، 

وثمامةبن حوشب ، وعلقمة بن حكم.
وكتبـت الوثيقـة يوم األربعاء لثالث عشـرة ليلة بقين من صفر سـنة 37 هـ())) ، 

وتفرق جمع الفريقين بعد توقيع االتفاقية وعاد كل منهما إلى مستقره وبالده.
واشـتغل اإلمام علـي منذ رجوعه من صفين بأمر الخـوارج الذين آذنوه بالحرب 
وقالـوا: ال حكم إال للّٰه ، وأرسـل إليهم عبد اللّٰه بـن عباس لمراجعتهم ومناظرتهم 
فقالـوا لـه : نقمنا على علي ومن معه ثالث : إحداهـن أنه حّكم الرجال في أمر اللّٰه 
، واللّٰـه يقـول : ) ے ے ۓ ۓ( ]األنعام : 57[ ، والثانية : قاتل ولم يسـب ولم 
يغنـم ، فـإن كانوا كفارا حل سـبيهم ، وإن كانوا مؤمنين ما حل سـبيهم وال قتلهم ، 
والثالثة محا نفسه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

)1( تاريخ الطبري )665/5( ، والبداية والنهاية )276/7 – 277( ، وفي رواية أن أول 
االجتماع كان في دوامة الجندل في شهر رمضان 37 من الهجرة. 

معالجة أمر الخوارج 
ومناظرتهم
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، فـرد ابـن عباس وقال : )أما قولكم: حكم الرجال في أمر اللّٰه فإني أقرأ عليكم من 
كتـاب اللّٰـه أن قد صّيـر اللّٰه حكمه إلى الرجـال في ثمن ربع درهم فأمـر اللّٰه تبارك 

وتعالى أن يحكموا فيه قال تعالى : )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
يب جت حت خت مت ىت يت( ]المائـدة : 95[ ، وفـي المـرأة وزوجهـا قال تعالى 

: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]النساء : 35[ .
وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم ، أفتسبون أمكم عائشة ، تستحلون منها ما 

تستحلون من غيرها وهي أمكم؟
والثالثة : وأما محا نفسـه من أمير المؤمنين فإن نبي اللّٰه ى يوم الحديبية صالح 
المشـركين فقال لعلي : »اكتب يا علي ما صالح عليه محمد رسـول اللّٰه، قالوا: لو 
نعلم أنك رسـول اللّٰه ما قاتلناك، فقال رسـول اللّٰه ى : امـح يا علي ..اللّٰهم إنك 
تعلـم أني رسـول اللّٰه ، امح يـا علي واكتب هذا ما صالح عليـه محمد بن عبد اللّٰه 
، واللّٰه لرسـول اللّٰه خير من علي وقد محا نفسـه ولم يكن محوه نفسـه ذلك محا 
النبوة)1( .. فرجع بقول بن عباس ألفان منهم، وأبى سائرهم الرجوع فقاتلهم اإلمام 
علـي في معركة النهروان الشـهيرة وذلك بعد أن تفرق الحكمـان بعد صفّين على 
غيـر رضـى ، وأيس اإلمام علي من رجوعهم إلى الحق وخاصة بعد أن كتب إليهم 
: )ارجعـوا إلـى ما كنتم عليه وسـيروا بنا إلى قتال أهل الشـام ، فـرّدوا عليه : حتى 
تشهد على نفسك بالكفر وتتوب... ( فلما قرأ كتابهم أيس منهم وخرج لمقاتلتهم 
، وسواء صّحت رواية طلبهم التوبة من اإلمام علي أم لم تصّح على ما ذكره بعض 
الـرواة فإن مواقفهم وآراءهم أجمعت على تكفير علي v وعلى تكفير عثمان 

v من قبل..
وقـد أطلـق عليهـم اإلمام علـي صفة المارقيـن وقـال : )ُأمرت بقتـال المارقين 

)1( مسند أحمد )3187( . 

 v اإلمام علي
يقاتل المارقين 

اعتمادًا على النص
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وهؤالء المارقون ..()1( ، وكان عالمَة مروقهم كما ورد في الحديث : )ذو الثدّية( 
، وقـد أمر اإلمام علي v أصحابه بالبحث عنه بعد انتهاء المعركة ألن وجوده 
فـي القتلـى مـن األدلة على عدالـة اإلمام علي وصـواب فعله وقتالـه ، وبعد جهد 
ومـدة مـن البحث وجدت جثـة ذو الثديين المخدج عند شـفير النهـر فقال اإلمام 
علي ألصحابه أخرجوه فأخرجوه وكبر اإلمام علي وقال صدق اللّٰه وبلغ رسوله ، 

وسجد سجود الشكر ، وكّبر الناس حين رأوا ذلك واستبشروا)2). 
وأمـر اإلمـام علي v أصحابه بعد نهاية المعركة أن ال يتبعوا مدبرا أو ُيَذّففوا 
على جريح ، أو يمثلوا بقتيل ، ولم يقسـم بين جنده إال ما حمل عليه الخوارج في 
الحرب من السـالح والكراع فقط ، ولم يكّفر أحد منهم ، وقد سـئل v أكفاٌر 
ُهـم؟ قـال : من الكفر فرّوا ، فقيـل: منافقون؟ قال : المنافقـون ال يذكرون اللّٰه إال 
قليـال ، قيـل: فمن هم؟ قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم ، وفي رواية : قوم بغوا علينا 

فنُصرنا عليهم ، وفي رواية : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا )3).
ومـن مميـزات ومواقف اإلمـام علي v فـي معركـة النهـروان دون معركة 
الجمل وصفين أنه في قتاله للخوارج أظهر السرور والفرح بقتالهم .. قال العلماء 
n : أنـه قاتل الخوراج بنص رسـول اللّٰه ى ففـرح بذلك ، ولم ينازعه أحد 
من الصحابة ، وأما القتال في الجمل وصفين فقد ظهر منه من كراهته والندم عليه 
مـا ظهـر.. نتيجة لما رأى v من اشـتباك األمر واشـتباهه علـى جملة من أهل 

الحصانة والرأي من أصحاب رسول اللّٰه ى.
وقـد كان رضـي اللـه تعالـى عنـه يقول وهو يمشـى فـي السـوق : )گ گ گ 
ۀ(  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 

]الكهف:104-105[ أولئك هم الخوارج)4(. 

)1( السنة البن أبي عاصم )907( .
)2( مسند أحمد )672( . 

)3( أسمى المطالب سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص 737/2بتصرف.
)4( »الكنز الثمين« للسيد محمد المحضار . 

آداب المعركة من 
واقع الخليفة الراشد

الفرق بين معركة 
صفين والجمل 
ومعركة النهروان
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عانـى اإلمام علي v ما عاناه من الجهد والعنـاء لنصرة الحق والقيام بأمره، 
وكأني بمقولة رسـول اللّٰهى له يوم ذهب لقتل ذلك الرجل الذي تمثلت به الفتنة 
وقول النبي ى له : »أنت صاحبه إن أدركته« ، ولكنه لم يدرك الرجل، ولم يتمكن 
من قطع دابر الفتنة الستفحالها ، وهاهو بعد اختالف الحكمين منصرفه من صفين 
، وبعـد فراغه من معركة الخوارج بالنهروان يخاطـب أصحابه ويقول : )فيا عجبًا 
واللّٰـه يميت القلـب ويجلب الهّم من اجتماع هؤالء القـوم على باطلهم وتفرقكم 
عن الحق ، فقبحًا لكم وترحا، حيث صرتم غرضًا يرمى ، ُيغار عليكم وال ُتغيرون 
، وَتغَزون وال تغُزون ، وُيعص اللّٰه ورسـوله وترضون ، فإذا أمرتكم بالسـير إليهم 
في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ ، أمهلنا يسـبخ عنا الحر ، وإذا أمرتكم بالسـير 
إليهـم في الشـتاء قلتم هذه صّيارة القر ، أمهلنا يسـبخ عنا البـرد ، كل هذا فرارًا من 

الحر والقر ، فإذا كنتم من الحر والقّر تفرون ، فإذًاأنتم واللّٰه من السيف أفر.
 يـا أشـباه الرجال وال رجال ، حلوم األطفال ، وعقـول ربات الحجال ، لوددت 
أني لم أراكم ولم أعرفكم ، معرفة واللّٰه جرت ندمًا ، وأعقبت سـدمًا ، قاتلكم اللّٰه 
لقد مألتم قلبي قيحًا ، وشـحنتم صدري غيضا ، وجرعتموني ُنَغَب التهام أنفاسا ، 
وأفسدتم علي بالعصيان والخذالن حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل 
شـجاع ، ولكن ال علم له بالحرب .. للّٰه أبوهم ، وهل أحد منهم أشـد لها مراسـًا 
منـي ، وأقـدم فيها مقامًا لقـد نهضت فيها وما بلغت العشـرين ، وها أنذا قد ذرفت 

على الستين ، ولكن ال رأي لمن ال يطاع()1( .
إن هـذه الخطبـة لإلمـام علي تقرير حالـة ومرحلـة ، وكفى بهذا النـّص األبوي 

استطالعا لما دار ويدور . 
فهو v بعد هذا العمر المديد والجهد الشـديد يستشعر خذالن القوم آلماله 

)1( أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )1022/2(. 

بداية النهاية لإلمام 
v علي

مخاطبة اإلمام علي 
ألصحابه تحمل 

صفة المعاتبة
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ورغباتـه العادلـة ، حتـى اضطّر v في سـنة أربعين للهجـرة أن يوافق لمعاوية 
بالشام ، على أن يكون العراق له ، وال يدخل أحدهما على اآلخر بغزو وال غارة .. 
قال الطبري في تاريخه : )وفي سـنة أربعين جـرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد 
مكاتبات جرت بينهما يطول ذكرها على وضع الحرب بينهما ويكون لعلي العراق 
ولمعاويـة الشـام ، فال يدخل أحدهما على صاحبه في عملـه بجيش وال غارة وال 

غزو. ))) .
وتلفـت اإلمـام علي في وجـوه القـوم حوله فمـا رأى غير الخـذالن والعصيان 
والخلود إلى األرض واستتباع النفس والهوى والشيطان ، وكأني به يضع الخطوط 
العريضـة البنه اإلمام الحسـن كي يتخذ الموقف األخير عنـد توليه األمر من بعده 
بيسـر ... فقد روي أنه v خطب يومًا فقال : )اللّٰهّم إني سـئمتهم وسـئموني ، 
ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني ، فما يمنع أشقاهم أن يخضبها بدم ، 

ووضع يده على لحيته()2)اهـ .
وفي رواية أخرى عن أبي صالح قال : )شهدت عليًا وضع المصحف على رأسه 
حتى تقعقع الورق فقال : )اللّٰهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني ، اللّٰهم إني قد مللتهم 
وملونـي ، وأبغضتهم وأبغضوني ، وحملوني على غير أخالقي ، فأبدلهم بي شـرًا 
منـي ، وأبدلنـي بهم خيـرًا منهم()3)اهـ ، وفـي رواية : )فلم يلبـث إال ثالثًا أو نحو 
ذلك حتى قتل رحمه اللّٰه( ، وقال الحسن بن علي v إن رسول اللّٰه ى سنح 
لي الليلة في منامي فقلت:  يا رسـول اللّٰه : ماذا لقيُت من أمتك من األود واللدد ، 
فقال: »ادُع عليهم« قلت : اللّٰهم أبدلني بهم من هو خير منهم وأبدلهم من هو شـر 

منّي لهم(، قال الحسن v : فخرج فضربه الرجل..)4) .
وقد علم من األحاديث االستباقية أن أمير المؤمنين v كان على علم بشهادته 

)1( تاريخ الطبري )140/5(. 
)2( مصنف عبد الرزاق )18670( . 

)3( سير أعالم النبالء )144/3( . 
)4( الشريعة لآلجري )1598( . 

 v اإلمام علي
يضع الخطوط العريضة 

لمواقف إبنه الحسن 
من بعده

اإلمام علي يتمنى 
النقلة عن الحياة
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، وكيفية قتله ، وكان اإلمام عليًا يتحدث بذلك متيقنًا ، فقد روى أبو األسود الدؤلي 
قوله : سـمعت عليًا يقول : أتاني عبد اللّٰه بن سـالم وقد أدخلت رجلي في الغرز ، 
فقـال لـي : أين تريد؟ فقلت: العراق ، فقال: أما إنـك إن جئتها ليصيبنك بها ذباب 
السـيف ، فقال علي : وأيم اللّٰه لقد سـمعت رسـول اللّٰه ى قبلك يقوله ، قال أبو 

األسود: فعجبت منه وقلُت : رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه)1(.
وروي أيضـًا مثـل هذا قبل توليته الخالفة عند ما مـرض في )ينبع النخل( وعاده 
أبـو فضالـة األنصـاري البدري v وقـال له اإلمام علـي : )إني لسـت ميتًا في 
مرضـي هـذا ، أو من وجعي هذا إنه عهد إلّي النبي ى أني ال أموت حتى تخضب 

هذه يعني لحيته من هذه يعني هامته()2)
وعن عبد اللّٰه بن واسـع قال : سـمعت عليًا يقول : )لتخضبن هذه من هذه، فما 
ينتظـر بي األشـقى؟ قالوا : يا أمير المؤمنين فأخبرنا به َنبِيـُر ِعتَرَته ، قال : إذن تاللّٰه 
تقتلـون بـي غيـر قاتلي ، قالوا : فاسـتخلف علينـا ، قال : ال ولكـن أترككم إلى ما 

ترككم إليه رسول اللّٰه ى()3) .

)1(تاريخ دمشق )545/42( . 
)2(دالئل النبوة للبيهقي )438/6( . 

)3( مسـند أحمد )1078( . وهذه إشارة واضحة من لسان اإلمام علي v بعد الوصية 
بالحكم من بعد ألحد وترك األمر شورى. 

وصية اإلمام ألتباعه 
وأهل بيته
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ما كان علم فقه التحوالت أو فقه عالمات السـاعة إال ذرة من العلم الذي أحاط 
بـه اإلمام علـي v وأرضاه ، فقد كان اإلمام باب مدينـة العلم وما من علم من 
العلوم إال وكان له فيه باع كبير ، وقد أشار إلى ذلك ابنه الحسن عند وفاة أبيه اإلمام 
علي c ، إذ قام على المنبر وقال : فارقكم رجل باألمس لم يسـبقه األولون 

وال يدركه اآلخرون بعلم. 

وقال سعيد بن المسيب v : )ما كان أحد بعد رسول الله ى أعلم من علي 
بن أبي طالب( . 

وكان v يقول عن نفسـه : أما إني فقأُت عين الفتنة ، وإني وايم الله لوال أن 
تتكلوا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سـبق على لسـان نبيكم ى ، ثم قال : سلوني ، 

فإنكم ال تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إال حدثتكم . 

وقد ورد من كالمه في بعض خطبه قوله : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو أشاء 
ألخذتكـم بخـراب العرصات عرصة عرصـة متى تخرب ومتى تعمـر بعد خرابها 
إلـى يـوم القيامة ، وإن عندي من ذلك علمًا جمًا ، وإن تسـألوني تجدوني به عالمًا 
ال أخطُئ به عامًا وال دافئًا، ولقد استودعُت علم القرون األولى ، وما هو كائن إلى 

يوم القيامة ..( اهـ . 

وممـا كان يعلـم به قيـام األمر أي الحكم لمـن ينازعه عليه وليـس له ففي كتاب 
الفتن )ج2/ص79( عن أبي سـالم الجيشـاني ، قال سـمعت عليا vبالكوفة 
يقول : )إني أقاتل على حق ليقوم ، ولن يقوم واألمر لهم( ، قال : فقلت ألصحابي 
: مـا المقام هاهنـا ، وقد أخبرنا أن األمر ليس لهم فاسـتأذناه إلى مصر ، فَأِذَن لمن 
شاء منا ، وأعطى كل رجل منا ألف درهم ، وأقام معه طائفٌة منا .اهـ  . قال المحقق 

: إسناده حسن رقم )300( . 

ومـن علمه في هـذا الصدد قوله v: )ال يزال هؤالء القـوم آخذين بثبج هذا 
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األمر ما لم يختلفوا بينهم، فإذا اختلفوا بينهم خرجت منهم فلم تعد إليهم إلى يوم 
القيامة ـ يعني بني أمية ـ . كتاب الفتن ص124رقم 512إسناده حسن . 

وفي الفتنة الرابعة يقول اإلمام علي v : )جعلت في هذه األمة خمس فتن ، 
فتن عامة ، ثم فتن خاصة ، ثم فتن عامة ، ثم فتن خاصة ، ثم الفتنة السوداء المظلمة 
التـي يصيـر فيها الناس كالبهائم، ثـم هدنة، ثم دعاة إلى الضاللـة ، فإن بقي يومئذ 

خليفة فالزمه( اهـ . 

ُب فيـه إال الماِحُل، وال  وقـال كرم اللـه وجهه : َيْأتي على النَّـاِس َزَماٌن)1( ال ُيَقرَّ
َدَقـُة ُغْرمًا،  وَن الصَّ ـُف فيه إال الُمنِصـُف، َيُعدُّ ُيْسـَتْظَرُف فيـه إال الَفاِجـُر، وال ُيَضعَّ
ْلَطاُن بَِمُشوَرِة  ًا، والِعَباَدَة اْستَِطالًة على النَّاِس، َفِعْنَد َذلَِك يكوُن السُّ ِحِم َمنَّ وِصَلِة الرَّ

بياِن، وَتْدبِيِر الِخْصياِن.  النَِّساِء، وإَِماَرِة الصِّ
وقـال كـرم اهلل وجهه: يأيت عل النَّاِس َزَمـاٌن ال َيْبَقى فِيِهم ِمن الُقرآِن إال َرْسـُمُه، 
وِمـن اإِلْسـالِم إال اْسـُمُه، َمَسـاِجُدُهم َيوَمِئٍذ عاِمَرٌة مـن البِنَاِء، َخـَراٌب ِمن اهلَُدى، 

)1( روى أحمد في »مسنده« من حديث سهل بن سعد أن رسول الله m قال: )اللهم ال 
يدركنـي زمـان ، أو ال تدركوا زمانا ، ال يتبع فيه العليم وال يسـتحي فيه من الحليم ، قلوبهم 
قلوب األعاجم وألسـنتهم ألسـنة العـرب ، هكذا والله حالهم فهـم أعاجم القلوب والميل 
والهـوى ، ليس لهم من اإلسـالم إال االسـم الذي سـماهم به آباؤهم ، وال مـن العروبة إال 

اللسان(. 
وقـال الديلمـي في »مسـند الفـردوس«: أخبرنا أبـي أخبرنا ابـن النقور أخبرنا أبو سـعد 
اإلسـماعيلي ثنـا أبوبكـر محمد بن أحمد بـن حفص الدينـوري ثنا عبدالله ابـن محمد بن 
حمدان الدينوري ثنا إسـماعيل بن توبة الثقفي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشـم الروماني 
عن زاذان عن سـلمان عن علي ش قال: قال رسـول الله m: )يأتي على الناس زمان ال 
يتبـع فيـه العالم، وال يسـتحي فيه من الحليم ، وال يوقر فيه الكبيـر ، وال يرحم فيه الصغير ، 
يقتل بعضهم بعضا على الدنيا، قلوبهم قلوب األعاجم وألسنتهم ألسنة العرب ، ال يعرفون 
معروفـا وال ينكرون منكرا ، يمشـي الصالح فيهم مسـتخفيا ، أولئك شـرار خلق الله ، وال 

ينظر الله إليهم يوم القيامة(. 
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وَن  ُرها َشُّ أهِل األَْرِض، ِمنُْهم َتُْرُج الِفْتنَـُة وإَِلْيِهم َتْأِوي اخلَطِيَئُة، َيُردُّ اُنا وُعمَّ ُسـكَّ
َر َعنْها إَِلْيها، َيُقوُل اهللُ ُسْبَحاَنُه: َفبِي َحَلْفُت ألَْبَعَثنَّ  َمْن َشذَّ َعنَْها، وَيُسوُقوَن َمْن َتَأخَّ
ُك احلَِليَم فيها َحرَياَن، وَقْد َفَعَل، وَنْحَن َنْسَتِقيُل اهللَ َعْثَرَة الَغْفَلِة.  عل ُأوَلِئَك فِْتنًَة َتْتُ
وقاَل كرم اهلل وجهه : َيْأيِت عل النَّاِس َزَماٌن َعُضوٌض، َيُعضُّ امُلوِسُ فيه عل ما يف 
اُر  َيَديِه ومَل ُيْؤَمْر بَذلَِك، قاَل اهلل ُسْبَحاَنُه: ژ ىئ ىئ ی یژ َتنَْهدُّ فيِه األَْشَ

يَن.  وَن، وَقْد َنَى َرُسوُل اهللِ m عن َبْيِع امُلْضَطرِّ وُتْسَتَذلُّ األَْخياُر، وُيَباِيُع امُلْضَطرُّ
ماِن واقـتاِب الِقَياَمِة -َوُهَو َشُّ األَْزِمنَِة-  وقـاَل كـرم اهلل وجهه : َيْظَهُر يف آِخِر الزَّ
يِن، َداِخـالٌت يف الِفَتـن، َماِئالٌت إىل  َجـاٌت َكاِشـَفاٌت، َعاِرَياٌت ِمـن الدِّ نِْسـَوٌة ُمَتَبِّ

ماِت، يف َجَهنََّم َخالَِداٌت.  اِت، ُمْسَتِحالٌَّت للُمحرَّ َعاٌت إىل اللَّذَّ َهواِت، ُمْسِ الشَّ
وقـاَل كرم اهلل وجهـه : يأيت عل النَّاِس َزمـاٌن ُيْقَتُل فيه الُعَلمُء كـم ُتْقَتُل الِكالُب، 

اَمُقوا.  َماِن َتَ َفَياَلْيَت الُعَلمَء يف َذلَِك الزَّ
ُهُهـم َمَتاُعُهم،  ُهـم ُبُطوُنُم، وَشَ وقـاَل كـرم اهلل وجهه : يأيت عـل النَّاِس َزَماٌن َهُّ
ُهم وَدنانرُِيُهم، ُأَولِئَك َشُّ اخلَْلِق، ال َخالَق هلم ِعنَْد  وِقْبَلُتُهم نَِساُؤُهم، وِدينُهم َدَراِهُ

اهللِ.

الَمْهِديُّ الُمْنَتَظُر
ٍد m ، َفِعنَْد َذلَِك  مِء: إنَّ احلَقَّ يف آِل ُمَمَّ قاَل كرم اهلل وجهه : إذا َناَدى ُمناٍد ِمن السَّ

ُه.  ُبوَن ُحبَّه، وال َيُكوُن هلم ِذْكٌر َغرْيُ َيْظَهُر امَلْهِديُّ عل َأْفواِه النَّاِس، وُيْشَ
وقاَل كرم اهلل وجهه : ِحنَي َوَلَج هو وُعَمُر v الَبْيَت، فقاَل ُعَمُر v : واهللِ 
ـُمُه يف َسبيِل اهللِ؟  ـالِح واألَْمواِل أو ُأَقسِّ ما َأْدِري! َأَأَدُع َخَزاِئَن الَبيِت وما فيِه ِمن السَّ
فقـاَل له َعِلٌ كرم اهلل وجهه : اِْمِض يا َأِمرَي امُلْؤِمننَِي َفَلْسـَت بَِصاِحبِِه، إِنَّم َصاِحُبُه ِمنَّا 

َماِن.  ُمُه يف َسبيِل اهللِ يف آِخِر الزَّ َشابٌّ ِمن ُقَريٍش، ُيَقسِّ

اَعِة  اْقتَِراُب السَّ
ـاَعِة: إذا َكُثَر ُخَطَباُء َمنَابُِرُكم، وَرَكَن ُعَلَمُؤُكم  اِب السَّ قاَل كرم اهلل وجهه : ِمن اْقِتَ

ُموا َعَلْيِهُم احلَالَل، َفَأْفَتوُهم بِم َيْشَتُهوَن.  إىل ُوالتُِكم، فَأَحلُّوا هلم احلََراَم، وَحرَّ
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َم ُعَلمُؤُكم لَِيْجِلُبوا بِِه َدَنانرَِيُكم  ـاَعِة: إذا َتَعلَّ اِب السَّ وقاَل كرم اهلل وجهه : ِمن اْقِتَ
اَرًة.  ْذُتُم الُقرآَن ِتَ َ ُكم، واتَّ وَدَراِهَ

ـِة، وَتْصِديـٌق بِالنُُّجوِم،  ـاَعِة: َحيُف األَِئمَّ اِب السَّ وقـاَل كـرم اهلل وجهه : ِمـن اْقِتَ
وَتْكِذيٌب بِالَقَدِر. 

الَة،  ـاَعِة: إذا رأيُتـُم النَّاَس َأَضاُعـوا الصَّ اِب السَّ وقـاَل كـرم اهلل وجهه : ِمن اْقـِتَ
َشـا، وَشـيَُّدوا البِنَاَء،  َبا، وَأَكُلوا الرِّ وَأَضاُعوا األََماَنَة، واْسـَتَحلُّوا الَكَباِئَر، وَأَكُلوا الرِّ
ـباِع  َُذوا ُجُلوَد السِّ َُذوا الُقرآَن َمَزاِمرَي، واتَّ ْنيا، واتَّ يَن بالدُّ َبُعوا اهلََوى، وَباُعوا الدِّ واتَّ
َنـا، وَتَاَوُنوا  ِصفافـًا، وامَلَسـاِجَد ُطُرقـًا، واحلَِريَر لِباسـًا، وَأْكَثـُروا اجلَْوَر، وَفَشـا الزِّ
َن األَِمنُي، وصاَر امَلَطُر َقيظًا، والَوَلـُد َغْيظًا، وُأَمَراُء  بِالطَّـالِق، واْئُتِمَن اخلَاِئُن، َوُخـوِّ
اُء،  َفَجـَرٌة، َوُوَزَراُء َكَذَبـٌة، وُأمنَاُء َخَوَنـٌة، وُعَرَفاُء َظَلَمـٌة، وَقلَِّت الُعَلَمُء، وَكُثـَر الُقرَّ
َلِت امَلنَابُِر، وَفَسـَدِت  َيِت امَلَصاِحُف، وُزْخِرَفِت امَلَسـاِجُد، وُطوِّ َوَقلَِّت الُفَقهاُء، وُحلِّ
َبـِت اخلُُمـوُر، وُعطَِّلـِت  َـُذوا الَقينَـاِت، واْسـُتِحلَِّت امَلَعـاِزُف، وُشِ الُقُلـوُب، واتَّ
ـُهوُر، وُنِقَضِت امَلَواثِيُق، وَشـاَرَكِت امَلـْرَأُة َزْوَجها يف التَِّجاَرِة،  احلُُدوُد، وَنَقَصِت الشُّ
َجاُل بِالنَِّساِء، َوُحِلَف بَِغرِي  َجاِل والرِّ اِذيَن، وَتَشـبَّهِت النَِّسـاُء بِالرِّ وَرِكَب النَِّسـاُء الَبَ
َكاُة َمْغَرمًا واألََماَنُة َمْغنًم، وَأَطاَع  ُجُل ِمن َغرِي َأْن ُيْسَتْشَهَد، وَكاَنِت الزَّ اهللِ، وَشِهَد الرَّ
َب َصِديَقُه وَأْقَص َأَبـاُه، وَصاَرِت اإِلَماَراُت َمَواِريَث،  ُه، وَقرَّ ُجـُل اْمَرَأَتُه َوعقَّ ُأمَّ الرَّ
ُط، َوَصَعَدِت  َ ِه، وَكُثـرْت الشُّ َقاَء َشِّ ُجُل اتِّ هَلـا، وُأْكِرَم الرَّ ِة َأوَّ َوسـبَّ آِخُر َهِذِه األُمَّ
َجاُل التِّيَجاَن، وُضيَِّقِت الطُُّرَقاُت، وُشـيَِّد البِنَاُء، واْسـَتْغنَى  اُل امَلنَابَِر، وَلبَِس الرِّ اجلُهَّ
َجاِل، والنَِّساُء بِالنَِّساِء، وَضيَّْعُتم َحقَّ اهللِ يف َأْموالُِكم، وَصاَرْت َأْمواُلُكم  َجاُل بِالرِّ الرِّ
 ، ْبُتم اخلُُمـوَر يف ناِديُكم، وَلِعْبُتـم بامَلْيِسِ اِرُكـم، وَقَطْعُتـم َأْرَحاَمُكـم، وَشِ عنـَد ِشَ
ْبُتـم بالَكـَبِ وامَلْعَزَفِة وامَلَزاِمـرِي، وَمنَْعُتم َماِوجَيُكم َزَكاَتُكـم وَرَأْيُتُموها َمْغرمًا،  وَضَ
ـَقاِط،  َة، واْخَتَلَفْت َأْهواُؤُكم، وصاَر الَعَطاُء يف الَعبيِد والسِّ يُء لَِيِغيَظ الَعامَّ َوُقتَِل الَبِ

َفهاُء.  َفِت امَلَكاِييُل وامَلواِزيُن، َوَوليْت ُأُموَرُكم السُّ َوُطفِّ

والقـارئ بعمـق وطـول مالحظة لحيـاة اإلمام علـي v يجد كافـة تصرفاته 
ومواقفه قائمة على االلتزام بالنصوص في حربه وسـلمه ، ونصوص فقه عالمات 
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الساعة هي أصل منهجه الشرعي في معالجة األمور السياسية ومنهجه الفكري ..، 
ولم يتصرف يومًا بدافع طبعه ورغبته الذاتية ال في موقع الحكم وال في موقع قرار 
العلـم ، بـل يكاد أن يتميز عن كثير من أصحاب رسـول الله ى في هذه المسـألة 
ما سـوى مواقف تعد بأصابع الكف الواحدة اضطر أن يتخذ فيها موقفًا ذاتيًا بدافع 
الغيـرة كما هي في عدم محوه اسـم النبي ى من وثيقة صلـح الحديبية حتى أخذ 

النبي الصحيفة ومحا اسمه بيده .

والقـارئ فـي مجموع سـيرة اإلمام علـي ومناقبه سـيرى الـدالالت والمواقف 
الخاصـة بفقه التحوالت والعلم بعالمات السـاعة ومسـتقبل الزمان بادية واضحة 

كل الوضوح ..

حتى إن الباحث )جوزأونيل( في كتابه القصة الحقيقة للهندسة الذرية أشار إلى 
اإلمام علي وثاقب نظره واطالعه العلمي على مستجدات علوم آخر الزمان فقال: 
)إن أحد النقط المتألألة في القرون الوسطى تأتي من العالم اإلسالمي حيث نجد 
مـا سـطره قلم علي أبو الحسـن صهـر محمد ـ ويعني به سـيدنا علـي v ـ أبا 
الحسـن والحسـين يقول : )إذا فلقَت الذرة أي ذرة تجد في قلبها شمسًا( وإن هذا 
يدل على بصيرته الصافية قد اسـتطاعت أن تلمح حقيقة النظام الشمسـي الحديث 

في الذرة. 

إذن فمجمل القول أن اطالع اإلمام علي v على دقائق هذا العلم المعروف 
بعلم عالمات السـاعة وعلم المتغيرات وعلم فقه التحـوالت كان بمثابة البوصلة 
التي يتحرك من خاللها ويحرك سفينة الحكم والعلم سر مجريات الفتن وتقلبات 
المراحل ملتزمًا )منهج التوازن الوسطي المشروع( ال مجامال وال جبانا وال نكوصا 
عـن الحق ونصرته ..وظل هذا المنهج عين السـلوك ألبنائه وأسـرته بالخصوص 

وكل منهم أخذ منه بمقدار اجتهاده فيما قدر له وخلقه الله من أجله .. 

وهذا ما يحتاج منا إلى إعادة دراسـة هذه المواقف وعزلها عن مواقف المحبين 
وعامة المتكلمين عن آل الكساء n وأرضاهم . 
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فالتعليـالت المطروحـة في سـاحة المحبين خرجت عن التـوازن إلى اإلفراط، 
والتعليـالت المطروحـة في سـاحة المبغضيـن والبغاة قصـرت عن التـوازن إلى 
التفريـط، المفضـي إلـى الوقـوع في المحـذور، وقد وقعـوا فيه .. وصـار كل من 
الفريقين يدافع عن موقفه ال عن موقف آل البيت، حتى بلغ األمر مبلغه إلى ما نراه 
ونسمعه في عصرنا من تجييش كل فريق منهم ضد اآلخر إلى اليوم وإلى أن يقضي 

الله أمرا كان مفعوال ..

إن قـراءة المحبين لإلمـام علي ومنهج اإلمام علي والراغبيـن في األخذ بمبادئه 
وأسـلوبه فـي ريـادة الحكم والعلـم يجب عليهـم أن ينظـروا إلى مواقفـه بمنظار 
سلوكه وعلمه وحكمه .. وهذا هو عين المحبة ، وأما أن تكون المحبة لإلمام علي 
ولمنهجه وسلوكه تطبيقا عكسـيًا يبرز طباع المفرطين وطموحاتهم وانفعاالتهم ، 
وتصبـح األمة بهذا الطباع عرضـة للنبز والهمز والتكفير واللعن والتربص وسـوء 
تعليل المواقف والتصورات فهذا أمر قد كلف آل البيت أنفسـهم مدفوعات كبيرة 
وخطيرة ، ولعل أكثرها خطرا دفعهم إلى أن يكونوا سـفن غرق الذم والدم وليسوا 

سفن نجاة .. ولألسف .

فهل من مستبصر ..
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من معاين )الصديق األكب(بلوغ اإلمام عل v إىل أعل مراتب الصديقية 
الكبى وهو بال مراء جدير هبا وأهلها ، وقد عب عنها v يف بعض كالمه، 
كقولـه : »لو كشـف الغطاء مـا ازددت يقينـا« ، فاليقني الكامل قد اسـتوعب 
شوطـه وعرف خباياه ، وهو عني مدلول هذا العلم فيم يعرفونه بحق اليقني، 

وها هو يناجي ربه يف بعض أدعيته فيقول يف دعاء الِعزة:
»ريب أوقفني موقف العز والكمل والبهجة واجلالل حتى ال أجد يّف ذرة وال 
دقيقـة إال وقـد غشـاها من عز عزك مـا يمنعها عن الذل لغريك، حتى أشـاهُد 
ذّل من سـواي لعزيت بك، مؤّيدًا برقيقة من الرعب خيضع هلا كل شيطان مريد 
وجبـار عنيـد ، وأبق عـّل ذّل العبودية يف العزة بقاًء يبسـُط لسـان االعتاف ، 
ويقبض لسـان الدعـوى إنك أنت العزيز اجلبار املتكـب القهار، وقل احلمد هلل 
الـذي مل يتخـذ ولدًا ومل يكن له شيك يف امللك ومل يكن له ويّل من الذل وكبه 
تكبريا، سـبحان ربك رب العزة عم يصفون وسـالم عل املرسـلني واحلمد هلل 

رب العاملني« .
ْجني إىل  ويف مناجـاة أخـرى يقول v : »ربِّ ال تكلني إىل أحـد ، وال َتُ
أحـد، َوَأْغنِنِـي عن كل أحـد، يا من إليه املسـتند وعليه املعتمـد، وهو الواحد 
ني  الفرد الصمد ال شيك له وال ولد ، خذ بيديَّ من الضالل إىل الرشد ، ونجِّ

من كل ضيق ونكد« .
ولـه أيضـًا v دعـاء يعـرف بدعاء الفـرج وهو : »يـا كهيعص يـا نور يا 
قـدوس يـا حي يا اهلل يا رمحن )ثالثًا( اغفر يل الذنـوب التي تل النقم ، واغفر 
يل الذنـوب التـي تغري النعـم ، واغفر يل الذنوب التي تـورث الندم ، واغفر يل 
الذنـوب التـي تبس الِقسـم ، واغفر الذنـوب التي تتك العصـم ، واغفر يل 
الذنـوب التـي تنـزل البالء ، واغفـر يل الذنوب التـي تعجل الفنـاء، واغفر يل 
الذنـوب التـي ُتِديُل األعداء ، واغفر يل الذنوب التـي تقطع الرجاء، واغفر يل 
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الذنوب التي ترد الدعاء ، واغفر الذنوب التي متسـك غيث السـمء ، واغفر يل 
الذنوب التي ُتْظِلُم اهلواء ، واغفر يل الذنوب التي تكشف الغطاء« )1(. 

وله أيضًا دعاء يسمى دعاء املعراج لكشف الشدائد والنوائب وهو : »اللهم 
إين أسـألك يـا من أقر له بالعبودية كل معبـود ، يا من حيمده كل ممود ، يا من 
يفزع إليه كل جمهود ، يا من يطلب منه كل مقصود ، يا من سائله من فضله غري 
الِِه غري مسـدود ، يا من هو غري مصور وال مدود ، يا  مردود ، يا من بابه لُِسـؤَّ
من عطاؤه غري ممنون وال منكود ، يا من هو ملن َدَعاُه دائًم مقصود ، يا من رجاء 
عبـاده بحبلـه مشـدود ، يا من ليس له شـبيه وال مثال موجود ، يـا من ليس له 
والـد وليس بمولود ، يا من ليس يوصف بقيام وال بقعود وال حركة وال مجود 
، يا اهلل يا رمحن يا رحيم يا ودود يا رحيم الشـيخ الكبري يعقوب ، يا غافر ذنب 
داود ، يا كاشـف ض أيوب ، يا منجي إبراهيم من نار النمرود ، يا من ليس له 
شيـك وال معـه أحد مقصـود ، يا من ال خيلف الوعد ويعفـو عن املوعود ، يا 
مـن بـره ورزقه للعاصني ممدود ، يا من هو بر حليـم ونعم املقصود ، يا من هو 
ملجأ كل ملهوف ومطرود ، يا  من أذعن له مجيع خلقه بالسجود ، يا من ليس 
عـن بـاب جوده أحد مطرود ، يا من ليس عن باب كرمه سـائل مفقود ، يا من 
ال حييـف يف حكمـه وحيلم عن الظامل اجلحود ، ارحم عبـدًا ظاملًا خمطئًا مل يوف 

بالعهود ، إنك فعال ملا تريد ، وأنت املقصود .
يا اهلل )ثالثًا( يا رب )ثالثًا( يا رمحن )ثالثًا( يا رحيم )ثالثًا( يا ودود ارمحني 

برمحتك يا أرحم الرامحني يا رب يا معبود .
اللهـم إين أسـألك بحرمة هذا الدعـاء وعظمته عندك أن تصل وتسـلم عل 
سـيدنا ممد وعل آل سيدنا ممد وأن تغفر يل ولوالدي وللمسلمني أمجعني«، 

ثم يسأُل اهللَ تعاىل حاجَتُه فإنا ُتقَض بإذِن اهلل. 
وينسب إليه v دعاء آخر وهو : »اللهم ضمناك أنفسنا وأموالنا وأوالدنا 
وأهلينا وذوي أرحامنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجدرات بيوتنا ومن معنا 
ومـا معنـا ، وكل ما أنعمـت به علينا ، فكن لنا وهلم حافظًا يا خري مسـتودع يف 

)1( رواه ابن أبي الدنيا في الفرج )68( والهندي في كنز العمال )4999(.
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الدين والدنيا واآلخرة، وصل اهلل عل سيدنا ممد وآله وصحبه وسلم يف كل 
حلظة أبدًا عدد نعم اهلل وإفضاله«.

ولـه ريض اهلل عنـه صيغة للصالة النبوية مأثورة وهي هـذه: صلوات اهلل ومالئكتِه 
وأنبياِئـه ورسـِله ومجيِع خلِقـه عل ممد وآِل ممـد وعليه وعليهم السـالم ورمحة اهلل 

وبركاته)1( . 

ٌب للحفظ يِف السفِر للمسافر وما معه ، وهو هذا : ومنها دعاء السفر ، وهو جمرَّ
ْمنِي َوَسلِّْم ما معي واحَفْظنِي واحفظ ما معي . 1 سورة الفاتة )ثالثًا ( . اللهم سلِّ

ْغنِي وَبلِّْغ ما معي ) ثالثًا ( . وبلِّ
ْمنِي َوَسلِّْم ما معي واحَفْظنِي 2.   ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  ) َثاَلَثًا ( .  اللهم سلِّ

ْغنِي وَبلِّْغ ما معي ) ثالثًا (  .  واحفظ ما معي وبلِّ
ْمنِي َوَسلِّْم ما معي واحَفْظنِي واحفظ ما معي . 3 آَيُة الُكْرِس )َثاَلَثًا ( . اللهم سلِّ

ْغنِي وَبلِّْغ ما معي ) ثالثًا (  .  وبلِّ
ْمنِي َوَسلِّْم ما معي واحَفْظنِي واحفظ ما معي . 4 اإِلْخاَلص )َثاَلَثًا( . اللهم سـلِّ

ْغنِي وَبلِّْغ ما معي ) ثالثًا ( . وبلِّ
 ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ  . 5. 

أليس هو اإلمام العابد الزاهد املتململ يف صالة ليله متلمل السليم ، ورد أنه 
v ليلة صفني كان يصل من ليله ويقول: »يا دنيا غري غريي لقد طلقتك 

ثالثًا«. 
وكان يلـح عل أتباعه وأشـياعه أن ينبذوا لغلو واالندفـاع يف املحبة والوالء 
فهـا هـو يقـول : »ال تتجاوزوا بنـا العبودية ، ثم قولـوا فينا ما شـئتم ، وإياكم 

والغلو كغلوا النصارى فإين بريئ من الغالني« .
وقـال v : »إياكم والغلو فينا، قولوا : إنا مربوبون ، واعتقدوا يف فضلنا 

ما شئتم« . 
وقال v : »هلك يفَّ رجالن .. مب غال ، ومبغض قال«.

)1( األدعية التالية من كتاب ربيع األسرار ، جمع قسم التحقيق بدار األصول..
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قاَل v يف اإلكثار من ذكر املوت:
َأْكثِـُروا ِذْكـَر امَلوِت، وَيوَم ُخُروِجُكـم ِمن الُقُبوِر، وِقياِمُكم بـنَي َيَدِي اهللِ َعزَّ 

َوَجلَّ َتُوُن َعَلْيُكم امَلَصاِئُب. 
نيا بالَيِسرِي.  وقال v : َمن َأْكَثَر ِمن ِذْكِر امَلوِت َريِضَ ِمن الدُّ

ِذي إْن ُقْلُتم َسِمَع، وإْن َأْضَمْرُتم َعِلَم،  ُقوا اهللَ الَّ ا النَّاُس، اتَّ وقاَل v : أيُّ
ِذي إْن َهَرْبُتم منه َأْدَرَكُكم، وإْن َأَقْمُتم َأَخَذُكم، وإْن َنِسـيُتُموه  وباِدُروا امَلْوَت الَّ

َذَكَرُكم. 
وقاَل v : لكلِّ داٍر باٌب وباُب داِر اآلخرِة املوُت. 

، َأْكثِْر ِمن ِذْكـِر امَلوِت، وِذْكِر ما َتُْجُم عليِه  وقاَل v الْبنِِه احلََسـِن: ياُبنِيَّ
وُتْفـِ� بعـَد امَلوِت إليـه، َحتَّـى َيْأتَِيَك وقد َأَخـْذَت منه ِحْذَرَك، وَشـَدْدَت له 

َأْزَرَك، وال َيْأتَِيَك َبْغَتًة َفْيَبَهَرَك. 
وِمْن ِشْعِرِه  كرم اهلل وجهه :

َوَلدًا ُيْبِقي وال  َوالِدًا   املوُت ال 

تِِه أِلُمَّ ُلْد  َيْ ومل  النَّبِيُّ  ك��اَن 

 

َخاطَِئٍة غُ�  ِسَهاٌم  فِينا  لِْلَموِت 

بِيُل إىل َأْن ال َتَرى َأَحدًا   َهَذا السَّ
َخَلَدا َقْبَلُه  َخْلقًا  اهللُ  َد  َخلَّ  لو 
َغَدا َيُفْتُه  مل  َسْهٌم  اليوَم  َفاَتُه  َمْن 

 
ْشيِيُع للِجَناَزِة التَّ

ًة ِجنَاَزًة ،  كاَن v َيُقـوُم بَِتْشـِييِع اجلَنَاِئـِز إىل َمْثواَها األَِخرِي، وَقْد َشـيََّع َمرَّ
فلـّم ُوِضَعـْت يف حَلِْدها َعجَّ َأْهُلهـا بِالُبَكاِء، فقاَل v : ما َتُكـوُن؟ َأَما واهللِ 
لـو َعاَينُوا ماعاَيَن َميُِّتُهم ألَْذَهَلْتُهم ُمَعاَينَُتُهم عن َميِّتِهم، وإنَّ له فِيِهم َلَعوَدًة ُثمَّ 
وا يف الطََّلِب، وباِدُروا  ُقوا اهللَ عباَد اهللِ وِجـدُّ َعـوَدًة، ُثـمَّ الُيْبِقي منهم أحدًا، فاتَّ
نيا ال َيـُدوُم َنِعيُمها وال ُتْؤَمُن  اِت، فإنَّ الدُّ بالَعَمـِل َمْقَطـَع النََّهمِت وهاِذَم اللَّـذَّ
وا باآلياِت  ، واْعَتِبُ ِعُظوا ِعَباَد اهللِ بالِعَبِ َفَجاِئُعها، ُغُروٌر حاِئٌل وَسـنَاٌد ماِئٌل، اِتَّ
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واألَثـِر، واْزَدِجُروا بالنُُّذِر، واْنَتِفُعوا بامَلَواِعِظ، فـَكأْن قد َعِلَقْتُكم خَمَالُِب امَلنِيَِّة، 
وِر وَبْعَثَرِة الُقُبوِر  ْتُكم ُمَقطَّعاُت األُُموِر بِنَْفَخِة الصُّ اِب وَدَهَ َ ُكـم َبْيُت التُّ وَضمَّ
وِسـياَقِة امَلْحَشِ وَموِقِف احِلَسـاِب بِإَِحاَطِة ُقْدَرِة اجلبَّاِر، ُكلُّ َنْفٍس َمَعها َسـاِئٌق 

ها، وَشاِهٌد َيْشـَهُد عليها بَِعَمِلها: ژ ٹ ڤ ڤ ڤ  َيُسوُقها ملَِْحَشِ
ژ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ْت لَِذلَِك اليوِم الباِلِد، وناَدى امُلنَاِد، وكاَن يوَم التَّالِق وُكِشـَف عن َسـاٍق  فاْرَتَّ
اُر،  ، وبَدِت األَْسَ ِت الُوُحوُش مكاَن َمَواطَِن احلَْشِ ـْمُس وُحِشَ وَكَسَفِت الشَّ

ِت األَْفِئَدُة.  اُر، واْرَتَّ وَهَلَكِت األَْشَ

الِعْبَرُة في ِزَياَرُة الُقُبوِر 
ليِل، واْغِسِل  : ُزِر الُقُبوَر، َتْذُكُر هبا اآلِخَرَة، وال َتُزرها بِالَّ قاَل v أليب َذرٍّ
ِزُنَك، َفإِنَّ احلَِزيَن يف ظِلِّ  ْك َقْلُبَك، وَصلِّ عـل اجلَنَاِئِز لعلَّ َذلَِك حُيْ امَلوَتـى َيَتَحرَّ

اهللِ َتَعاىل. 
ـنَي وَدَخَل َأَواِئـَل الُكوَفِة رأى َقْبًا فقـاَل: َقْبُ َمن  ومّلـا َرَجـَع v ِمن ِصفِّ
هذا؟ فقالوا: َقْبُ َخبَّاِب بِن األََرتِّ ، َفَوَقَف عليِه وقال: َرِحَم اهللُ َخبَّابًا، َأْسـَلم 
َراِغبـًا، وهاَجـَر َطاِئعًا، وعاَش جُمَاِهدًا، واْبُتِلَ يف ِجْسـِمِه آِخـرًا، أالَ وأنَّ اهللَ ال 
ُيِضيُع َأْجَر َمن َأْحَسـَن َعَمال، ُثمَّ َمَشى فإذا ُهَو بُِقُبوٍر، َفَجاَء َحتَّى َوَقَف عليها، 
ياَر امُلوِحَشـِة ، وامَلَحالِّ امُلْقِفَرِة، َأْنُتم لنا َسـَلٌف  ـالُم عليُكـم َأْهَل الدِّ وقاَل: السَّ
اَوْز َعنَّا  وَنْحـُن َلُكـم َتَبٌع، وبُِكم َعمَّ َقِليـٍل الِحُقوَن، اللَُّهمَّ اْغِفر َلنَا وهلُـم ، وَتَ
وَعنُْهم، ُطوبى ملَِْن َذَكَر امَلَعاَد وَعِمَل لَِيوِم احِلَسـاِب وَقنَِع بالَكَفاِف وَريِضَ َعن 
َياُر فقد  ا الدِّ اهللِ َتَعـاىل، ُثـمَّ قال: يا َأْهَل الُقُبـوِر، أّما األَْزَواُج َفَقْد ُنِكَحـْت، وأمَّ
ـَمْت، َهَذا ما ِعنَْدنا، فـم ِعنَْدُكم؟ ُثمَّ الَتَفَت إىل  ا األَْمواُل َفَقْد ُقسِّ ُسـِكنَْت، وأمَّ

اِد التَّْقوى.  ُم لو َتَكلَُّموا َلَقاُلوا : َوَجْدَنا َخرَي الزَّ َأْصَحابِِه وقاَل: أَما إِنَّ
ياِر امُلوِحَشـِة وامَلَحالِّ  ـالُم َعَليُكـم يا َأْهَل الدِّ ٍة فقاَل: السَّ ومـرَّ  v بَِمْقَبَ
امُلْقِفـَرِة ِمـَن امُلْؤِمننَِي وامُلؤِمنَاِت، وامُلْسـِلِمنَي وامُلسـِلمِت، أنُتْم لنـا َفَرٌط ونحُن 
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َلُكـْم َتَبٌع، َنُزوُرُكم َعـمَّ َقِليٍل وَنلَحُق بُِكم بعَد َزماٍن َقِصرٍي، اللَُّهمَّ اغِفْر لنا وهَلُم 
ـِذي َجَعـَل األَْرَض ِكَفاتًا، َأْحيـاًء وَأْمواتًا،  ا وَعنُْهـم، احلَْمُد هللِ الَّ ، وتـاَوْز عنَـّ
واحلَْمُد هللِ الذي ِمنْها َخَلَقنَا وعليها مَمَْشاَنا وفيها َمعاُشنَا وإليها ُيِعيُدنا ، َفُطوَبى 

ملَِْن َذَكَر امَلَعاَد وَقنَِع بالَكَفاِف وأَعدَّ لِلِحَساِب. 
َة؟ فقاَل: إيِنِّ َأِجُدُهم ِجرَياَن ِصْدٍق،  وُسـِئَل v : ما َشْأُنَك َجاَوْرَت امَلْقَبَ

روَن اآلِخَرَة.  وَن األَْلِسنََة وُيِذكِّ َيُكفُّ
وِمن ِشْعِرهv ِحنَي َزاَر الُقُبوَر:

واِرِس سالٌم عىل َأْهِل الُقُبوِر الدَّ
 

َبًة َشْ امَلاِء  َباِرِد  ِمن  ُبوا  َيْشَ ومل 
 

َذلِيلُِكم َقْبُ  َأْيَن  وِن  ُ َخ��بِّ  أال 

امَلَجالِِس يف  َيْلُِسوا  مل  ُُم   َكَأنَّ

ومل َيْأُكُلوا ِمن َخِ� َرْطٍب وَيابِِس
 

امُلَتنَافِِس الَباِذِخ  الَعِزيِز  وَقْبِ 
 

ْهَراِء الَبُتـوِل س إىل َمْثواَها  ـيَِّدَة َفاطَِمـَة الزَّ َع َزْوَجَتـُه الطَّاِهَرَة السَّ وملـا َودَّ
ـالُم َعَليَك يا  األَخـرِي، َذَهـَب إىل َقْبِ احلبيِب امُلْصَطَفـى m لِِزياَرتِِه قائاًل: السَّ
َعـَة اللََّحاِق بَِك، قلَّ يا  ي وعِن اْبنَتَِك وَزاِئَرتِـَك وامُلْخَتاِر هلا ُسْ َرُسـوَل اهللِ َعنِـّ
َ بُِسـنَّتَِك،  لُِّدي، إالَّ أّن يل التََّأسِّ ي، وَقلَّ َعنْها َتَ َرُسـوَل اهللِ عن َصِفيَّتِـَك َصْبِ
ا إليـِه َراِجُعوَن، قـد اْسـُتِجَعِت الَوديَعُة  ، إِنَّـا هللِ َوإِنَّ ويف ُفْرَقتِـَك َمْوِضـُع َتَعـزٍّ
اَء يا َرُسوَل اهللِ،  اَء والَغْبَ ْهَراُء، فم َأْقَبَح اخلَْضَ ِهينَُة، واخُتِلَسِت الزَّ وُأِخَذِت الرَّ
َتاَر اهللُ يل  ُح َذلَِك ِمْن َقْلبِي َحتَّى خَيْ ٌد، وال َيْبَ ا َلِيْل َفُمَسـهَّ َمٌد، وأمَّ ا ُحْزين َفَسْ أمَّ

تِي َأْنَت هبا ُمِقيٌم. َداَرَك الَّ

ِة  ابُِقوَن إلى الَجنَّ السَّ
قاَل v : لقد َسـَبَق إىل َجنَّاِت َعْدٍن أقواٌم ما كاُنوا َأْكَثَر النَّاِس َصالًة وال 
ـًا وال اعتِـَمرًا، وَلِكْن َعَقُلوا عـِن اهللِ َأْمَرُه َفَحُسـنَْت َطاَعُتُهم،  ِصيامـًا وال َحجَّ

وَصحَّ َوَرَعُهم، وَكُمَل َيِقينُُهم، َفَفاُقوا َغرَيُهم باحلَْظَوِة وَرفِيِع املنزلِة. 
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كان أثـر معركـة النهـروان شـديدة على من بقي مـن الخوارج ، وقـد تفرقوا بعد 
المعركـة هاربيـن في أفجاج األرض ، وروت كتب السـير اجتماع عـدد منهم بعد 
الهزيمـة وعابوا أنفسـهم علـى مواقفهم وترحموا علـى قتالهم ، وقالـوا ما نصنع 
بالبقاء بعدهم شـيئًا ، فلو شـرينا أنفسـنا وأتينا أئمة الضاللة فالتمسنا قتلهم فأرحنا 
منهـم البالد ، وثأرنا بهم إخواننا ، وقال ابـن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب 
، وقـال البـراك بـن عبد اللّٰـه: وأنا أكفيكم معاويـة ، وقال عمرو بن أبـي بكر : وأنا 
أكفيكـم عمـرو بن العـاص ، فتعاهدوا وتواثقـوا باللّٰه ال ينكص رجـل منا صاحبه 
الـذي توجـه إليه يقتله أو يموت دونه ، فأخذوا أسـيافهم وسـّموها واّتعدوا لسـبع 

عشرة تخلوا من رمضان أن َيثَِب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه.
قـال ابـن الحنفية : إني كنت واللّٰـه ألصلي تلك الليلة التي ضـرب فيها علي في 
المسـجد األعظم في رجال كثير من أهل المصر يصلون قريبًا من السـدة ما هم إال 
قيام وركوع وسـجود ، وما يسـامون من أول الليل إلى آخره ، إْذ خرج علي لصالة 
الغداة فجعل ينادي: أيها الناس الصالة الصالة ، فما أدري أخرج من السدة فتكلم 
بهـذه الكلمات أم ال ، فنظرت إلى بريق ، وسـمعت )الحكم للّٰه يا علي ال لك وال 
ألصحابك( فرأيت سيفًا ، ثم رأيت ثانيا ، ثم سمعت عليا يقول: ال يفوتنكم الرجل 
، وشّد الناس عليه من كل جانب ، قال: فلم أبرح حتى ُأخذ ابن ملجم وُأدخل على 
علـي فدخلـت فيمن دخل من الناس ، فسـمعت عليًا يقول النفـس بالنفس ، أنا إن 

مت فاقتلوه كما قتلني ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي( )1(.
ثم دعا اإلمام علي بأبنائه الحسـن والحسين وقال : )أوصيكما بتقوى اللّٰه ، وأالّ 
تبغيا الدنيا وإن َبَغْتُكما ، وال تبكيا على شـيء زوي عنكما ، وقوال الحق ، وارحما 
اليتيـم ، وأغيثـا الملهـوف ، واصنعـا لآلخرة ، وكونـا للظالم خصمـًا ، وللمظلوم 

)1( المعجم الكبير للطبراني )168( باختصار . 

مقتل اإلمام علي 
ثمرة مؤامرات 

الخوارج

وصية اإلمام علي 
ألبنائه
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ناصـرا ، واعمـال بمـا فـي الكتـاب وال تأخذكما في اللّٰـه لومة الئم(، ثـم نظر إلى 
محمد بن الحنفية ، وكان حاضرًا فقال : )هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم ، قال: فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك ، فاتبع 
أمرهما ، وال تقطع أمرًا دونهما ، ثم قال للحسـن والحسـين: أو صيكما به فإنه ابن 

أبيكما ، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه()1( .
ثـم لمـا حضرته الوفاة كتـب وصيته العامة : )بسـم اللّٰه الرحمـن الرحيم هذا ما 
أوصـى بـه علي بن أبـي طالب أوصى أن يشـهد أن ال إله إال اللّٰه وحده ال شـريك 
له وأن محمدا عبده ورسـوله أرسـله بالهـدى ودين الحق ليظهره علـى الدين كله 
ولـو كره المشـركون، ثم إن صالتي ونسـكي ومحياي ومماتي للّٰـه رب العالمين 
ال شـريك له وبذلك أمرت وأنا من المسـلمين، ثم أوصيكما يا حسـن ويا حسـين 
ويـا جميـع أهلي وولدي ومـن بلغه كتابي بتقـوى اللّٰه ربكم وال تموتـن إال وأنتم 
مسـلمون، واعتصموا بحبل اللّٰه جميعا وال تفرقوا فإني سـمعت رسـول اللّٰه ى 
يقـول: إن صـالح ذات البين أعظم مـن عامة الصالة والصيـام، وانظروا إلى ذوي 
أرحامكـم فصلوهم يهـون اللّٰه عليكم الحسـاب، واللّٰه اللّٰه في األيتـام ال يضيُعنَّ 
بحضرتكـم، واللّٰـه اللّٰه فـي الصالة فإنها عمود دينكـم، واللّٰه اللّٰه فـي الزكاة فإنها 
تطفئ غضب الرب، واللّٰه اللّٰه في الفقراء والمسـاكين فأشـركوهم في معايشـكم، 
واللّٰه اللّٰه في القرآن ال يسـبقنكم بالعمل به غيركم، واللّٰه اللّٰه في الجهاد في سـبيل 
اللّٰـه بأموالكم وأنفسـكم، واللّٰه اللّٰه في بيت ربكـم ال يخُلَونَّ ما بقيتم، فإنه إن ترك 
لـم تناظروا، واللّٰه اللّٰه في ذمة نبيكم ى فـال ُتْظَلَمنَّ بين ظهرانيكم، واللّٰه اللّٰه في 
جيرانكـم فإنهم وصية نبيكم ى قال: مـا زال جبريل يوصيني بهم حتى ظننت أنه 
سيورثهم، اللّٰه اللّٰه في أصحاب نبيكم ى فإنه أوصى بهم، واللّٰه اللّٰه في الضعيفين 
من النسـاء وما ملكت أيمانكم، الصالة الصـالة، ال تخافن في اللّٰه لومة الئم، اللّٰه 

يكفيكـم من أرادكم وبغى عليكـم )ې ې ى ى ائ ائ 

)1( المعجم الكبير للطبراني )168( ، تاريخ الطبري )147/5( . 

وصية اإلمام علي 
عند الوفاة
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ەئ( ]البقـرة : 83[ كمـا أمركم اللّٰـه، وال تتركوا األمـر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فُيولى أمَركم شـراُركم ثم َتْدُعون وال يستجاب لكم، عليكم بالتواصل 
والتبـادل، إياكـم والتقاطع والتدابـر والتفـرق : } َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبـرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ 

ُقوْا الّلَه إِنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاب{]المائدة : 2[ . َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ
حفظكـم اللّٰـه من أهل بيـت ، وحفظ فيكم نبيكـم ى، أسـتودعكم اللّٰه وأقرأ 

عليكم السالم()1( .
وقـال v موصيـًا من حوله: احبسـوا الرجَل أي: بن ملجم فـإن مت فاقتلوه 
وإن أعش فالجروح قصاص ، وفي رواية )يا بني عبد الطلب ال ألفينكم تخوضون 
في دماء المسـلمين تقولـون : قتل أمير المؤمنين قتل أمير المؤمنيـن ، أال ال ُيْقَتَلنَّ 
انظر يا حسن إن ِمتُّ من ضربته هذه فاضربه ضربًة بضربة وال تمّثل بالرجل ، فإني 

سمعت رسول اللّٰهى يقول : »إياكم والُمثلة ولو أنها بالكلب العقور«)2).
وأمـا الرجـالن اآلخران اللـذان أرادا قتـل معاوية وابـن العاص فلـم يصال إلى 
بغيتهما حيث وقعت الضربة من معاوية في مؤخرة جسـمه وبرء منها ، وأما عمرو 
بـن العاص فلم يخرج تلك الليلة وكان يشـتكي من بطنـه ، وقتل مكانه خارجة بن 
حذافة صاحب شرطته إذ أمره عمرو ان يصلي بالناس بدالً عنه فضربه الرجل ظانًا 

أنه ابن العاص ، ثم قبض عليه وقتل ، كما قتل صاحب معاوية .
وكانـت مدة خالفة اإلمام علي أربع سـنين وتسـعة أشـهر وسـتة أيـام وقيل غير 
ذلك ، وكانت وفاته يوم الحادي والعشـرين من شـهر رمضان عام أربعين للّٰهجرة 
، وتولى غسـله وتكفينه الحسن والحسـين وعبد اللّٰه بن جعفر رضوان اللّٰه عليهم 

أجمعين ، وصلى عليه الحسن v ، واختلف في موقع قبره اختالفًا كبيرا .
وذكـر ابن الجوزي عددًا من الروايات في ذلـك ثم قال : واللّٰه أعلم أي األقوال 
أصح، والذي يعنينا في دراسـة شخصية اإلمام علي v ما كان في حياته ، وأما 

)1( المعجم الكبير للطبراني )168( .
)2( ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى )116/1( . 
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ما اختلف عليه في شـأن قبره ومدفنه فمرجعه إلى اختالف الروايات كما هو شـأن 
االختالف في مدى عمره يوم قتل v وأرضاه.

وفـي كتـاب الفتوح البن أعثـم الكوفي أنه دفـن في جوف الليـل بموضع يقال له 
)الغري( وهو بناء كالصومعتين بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب.)))

 ولما كان الغد خطب الحسن فحمد اللّٰه وأثنى عليه وقال : )أيها الناس من عرفني 
فقد عرفني ، ومن جهلني أنبأته باسـمي علـى أن الناس بي عارفون .. أيها الناس : 
قد دفن في هذه الليلة رجل لم يدركه األولون بعلم وال اآلخرون بحلم ، ولقد كان 
النبـي ى إذا أقدمـه للحـرب فجبريل عن يمينه ، وميكائيل عن يسـاره ، فما يلبث 
أن يفتـح اللّٰـه على يديـه .. أيها الناس : إنه ما خلف صفراء وال بيضاء إال سـبعمئة 
درهـم قـد كان أراد أن يبتاع بهـا ألختي أم كلثوم خادما ، وقـد أمرني أن أردها إلي 

بيت المال .
ورثى اإلمام علي v جملة من الشـعراء منهم أبو األسود الدؤلي الذي استهل 

رثاءه بقوله : 
المؤمنينـا أال يـا عين ويحك أسـعدينا أميـر  تبكـي  أال 
عليـه كلثـوم  أُم  اليقينـاوتبكـي  رأت  وقـد  بعبرتهـا 
فـال قـرت عيـون الشـامتيناأال قل للخوارج حيث كانوا
بخيـر النـاس طـّرًا أجمعيناأفي شـهر الصيام فجعتمونا
وذللّٰهـا ومن ركب السـفيناقتلتم خير من ركب المطايا
ومـن قـرأ الَمثانِـَي والِمِئيناومن لبس النعال ومن حذاها
وحب رسول رّب العالمينا فـكل مناقـب الخيـرات فيه

وقال شاعر الخوارج عمران بن حطان : 
إالّ ليبلغ من ذي العرش رضواناياضربـًة مـن تقـي مـا أراد بها
فأحسـبه حينـًا  ألذكـره  أوفـى البريـة عنـد اللّٰـه ميزاناإنـي 

)1( الفتوح ص )282(. 

مرثية أبو األسود 
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فرد عليه بكر بن حماد بقوله : 

غالبـة واألقـدار  ملجـم  البـن  أركانـاقـل  لإلسـالم  ويلـك  هدمـت 
وإيمانـاقتلـت أفضـل مـن يمشـي علـى قدم إسـالمًا  النـاس  وأول 
بمـا ثـم  بالقـرآن  النـاس  وتبينـاوأعلـم  شـرعا  لنـا  الرسـول  سـن 
وناصـره  ومـواله  النبـي   وبرهانـا صهـر  نـورا  مناقبـه  أضحـت 
لـه  الحسـود  منـه علـى رغـم  ما كان هارون من موسـى ابن عمراناوكان 
أقرانـا وكان فـي الحرب سـيفا صارما ذكرا األقـران  لقـي  إذا  ليثـًا 
منحـدر والدمـع  قاتلـه   فقلـت سـبحان رّب النـاس سـبحاناذكـرت 
بشـر مـن  كان  مـا  ألحسـبه   يخشـى المعـاد ولكـن كان شـيطانا إنـي 
قبائلهـا ُعـدت  إذا  ُمـراٍد  ميزانـاأشـقى  اللّٰـه  عنـد  النـاس  وأخسـر 
التـي جلبـت الناقـة األولـى  علـى ثمـود بـأرض الحجر خسـراناكعاقـر 
فأزمانـاقـد كان يخبرهـم أن سـوف يخضبها أزمانـًا  المنيـة   قبـل 
تحّملـه مـا  عنـه  اللّٰـه  عفـا  حطانـافـال  بـن  عمـران  قبـر  سـقى  وال 
مجترمـا ظـل  شـقّي  فـي  وعدوانـا لقولـه  ظلمـًا  نالـه  مـا  ونـال 
بهـا  أراد  مـا  تقـي  مـن  ضربـة  إال ليبلـغ مـن ذي العـرش رضوانـايـا 
فسـوف يلقـى بهـا الرحمـن غضبانا بـل ضربـة مـن غـوّي أوردتـه لظـى 

مرثية بكر بن حماد 
التاهرتي
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من أخطر ما نعانيه في عصورنا المتالحقة حشد العلماء والباحثين  تراجم اإلمام 
علـي وفضائلـه وخصوصياته ومميزاتـه، لخدمة الجنوح الذاتـي القائم في النفس 
البشـرية علـى قاعدتـي »المنافسـة ، والتحريش« ، وهمـا صفتان سـلبيتان أدانهما 
رسـول اللّٰهى في أحاديث عالمات السـاعة وفقه التحـوالت ، حتى ال نكاد نقرأ 
ترجمـة من تراجـم اإلمام علي v إال وهي تصب في تجييش المسـلمين ضّد 
اآلخـر ممن يصف اإلمام بما هو بصدده من التوّجه والمنطلق والرؤية ، سـواًء في 
مسألة جدارة الحكم ، أو جدارة العلم ، بل وتخرج بعض هذه التراجم عن األدب 
الشـرعي العام إلى طرفي اإلفراط والتفريـط ، ومرجع ذلك كله على قضية واحدة 
. ، وهـي »تأليه الحاكمية« ووضعها عقيدة الوالء والبراء والنظر إليها كأنها ميراث 

الديانة األساس ، وإسقاط بقية الثوابت دونها.
وقـد برز هذا الملحظ العدواني منذ مرحلة الخليفة الثالث عثمان v ، وهي 
المرحلـة المعنيـة في أحاديـث فقه التحـوالت باالختـراق الدجالـي  واالختراق 
الدجالـي فـي تعليل هذا الفقـه تأليه قضيـة الحاكمية فوق مسـتوى نصوص العلم 
بعالمـات السـاعة ، والنظـر المحصـور فـي نصـوص الثوابـت دون المتغيرات ، 
وقـد وقع في هـذا الفخ الكثير ممن أصابتهم الفتنة في تلكـم المرحلة .. وكفي أن 
ندرس نصوص األحاديث الخاصة بالفتنة خالل صراع القوم على قضية الحاكمية 
وامتالك قرارها ، حيث اسـتوى الكثير من أولئك في الحصانات والصحة والعلم 
واالجتهاد ، وكانت هذه الشـروط عين التأثير على عموم األتباع والجند وجحافل 

الموالين..
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وترجـح لنا اليوم سـالمة أهل السـالمة وعدالـة مطلب اإلمـام علي v يوم 
دارت رحـى الحـرب بينه وبين عائشـة والزبيـر وطلحة بأحاديث فقـه التحوالت 
وعالمات الساعة ، وعرفت عدالة معركة صفين بين الفريقين بتوقفها ساعة ظهور 
عالمة الفقه الشرعي للتحوالت : »عمار تقتله الفئة الباغية«، وترجح بهذا الحديث 
علـم لم يكن في حسـبان الكثير من علماء وفقهـاء الفريقين، حتى أن جيش اإلمام 
علي v يقاتل أهل الشـام وعيونهم على عمار بن ياسر منتظرين الحسم اآللي 

لقضية المعركة وعدالة أحد الفريقين بمقتل عمار.
وإذا كانـت الحيرة قد شـملت أتبـاع اإلمام علي v في تلكـم المعركة حتى 
ظهـرت العالمـة ، فمـا هـو حال األمـة اليوم وهي تجيـش النصوص ضـد بعضها 
البعـض .. اسـتعدادًا لمعركة ال مفـر منها باعتبار المقولـة المألوفة: لكل مقدمات 

نتائج.
وإذا كان مـا يقدمه علماء المسـلمين مـن كل مذهب وطائفة هـو صراع األقالم 
واألفـالم واألزالم مـع حكامهم وشـعوبهم إلبطـال المنهجيـة السـنّية المتداولة 
بالشـبهات والنواقض عند فريق ، أو التكفير وإدانة وكشـف هنات وعيوب وترات 
أتبـاع التشـيع لـدى فريق آخـر ، فالنتائـج المتوقعة بيـن الفريقين الهـالك والدمار 
وحـرق األخضر واليابس .. دون عائد إيجابي ، أو مسـتقبل مسـتقر يرجى ، وإنما 
هـي النسـخة المكرورة منذ عهد عثمان رضي الله عنه ومـا تاله إلى أن يقضي اللّٰه 

أمرًا كان مفعوال.
ولن يسـلم من هذه الحالة المدمرة سـوى الفريق الذي عرف طريق السالمة منذ 
العهد األول فسـار علـى طريق الرجاء في اللّٰه والخوف منـه متخذا من الدين ُجنة 
ودرًءا مـن الفتن المضلـة وعاصمًا من قواصمها على ما سـار عليه األئمة األعالم 

أهل النمط األوسط رضي اللّٰه عنهم وأرضاهم أجمعين.
كما أنه لن يسـلم من فتنة المسـيخ الدجال الكاسـحة ومقدماتها الهاتكة إال من 
عرف الدين برباعية أركانه مسلمًا لسانه ما استطاع من الذم ويده من الدم ... محبًا 
آلل البيـت وألصحاب رسـول اللّٰـه ىواصفًا لهم كما وصفهم ربهـم في كتابه : 
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إّن كتابتنـا لهـذه الترجمـة الخاصـة بالصديـق األكبر فـي مرحلتنا هـذه إنما هي 
محاولـة – ال أقـول يائسـة – وإنما هي إن شـاء اللّٰه محاولة جـادة إلنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه مـن عالقة األمة اإلسـالمية بعضها ببعـض بعد أن خلط الشـيطان األوراق 
ودفـع بالفرقـاء خلـف وسـائل االعـالم، كـي يخندقوا األمـة في صـراع ال يخدم 
اإلسـالم وال المسـلمين ، وال يجنـي منه آل البيت وال غيرهم غيـر الهرج والمرج 

والصراع والنزاع.
ومـع هذا وذاك فالذي نرجـوه ونتمناه أن يكتب اللّٰه لنا ثوابًا وأجرًا ينفعنا سـاعة 
لقائه وغرسة أو فسيلة نزرعها في خضم الواقع المتناقض نستودعها اللّٰه كي تكون 
شـهادة لنا بإذنه سـبحانه وتعالى إن أدينا األمانة كما علمناها ، ودعونا إلى السالمة 

كما تعلمناها..
واللّٰه من وراء القصد...
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كانـت نهايـة اإلمام علـي المرتضى مأسـاة لإلسـالم والمسـلمين ، وعالمة من 
العالمات الوسطى التي أخبر بوقوعها سيد المرسلين ، ومدرسة ذات تميز خاص 
في حياة النمط األوسط أهل العدالة والسند في العالمين .. بنيت فيه منذ صباه بين 
يدي سيد األمة ومبعوثها األمين ، منذ أن أخذهى من أبيه أبي طالب فضّمه إليه ، 
فعـاش مقتبل العمر في بيت النبـوة والوحي والعصمة والمعجزات ، وتعرف على 
أسـرار حياة المبعوث األكرم ى ودقائق خصوصياته ، بل كان من أول من شـرح 
اللّٰه صدره باإلسالم ، فقد روى بن إسحاق : أن عليًا v جاء إلى النبي ى بعد 
إسـالم خديجـة  ، فوجدهما يصليان فقال علـي : ما هذا يا محمد؟ فقال النبي 
ى : »دين اللّٰه الذي اصطفاه لنفس�ه وبعث به رس�له ، فأدعوك إلى اللّٰه وحده وإلى 
عبادت�ه ، وتكف�ر بال�اّلت والعّزى« ، فقال علي : هذا أمر لم أسـمع به من قبل اليوم 
، فلسـت بقابض أمرًا حتى أحدث أبا طالب ، فكره رسـول اللّٰه ى أن يفشي عليه 
سره ، قبل أن يستعلن أمره ، فقال له : »يا علي إذا لم تسلم فاكتم« فمكث علّي تلك 
الليلة ، ثم إن اللّٰه أوقع في قلبه اإلسـالم ، فأصبح غاديا إلى رسـول اللّٰه ى حتى 
جاءه فقال : ما عرضت علّي يا محمد؟ فقال له رسـول اللّٰه ى : »تش�هد أن ال إله 
إال اللّٰه وحده ال ش�ريك له ، وتكفر باالت والعّزى ، وتبرأ من األنداد« ، ففعل علي 

وأسلم منذ ذلك اليوم ))). 
وكان v منـذ تلـك المرحلـة مرحلـة الكتمـان والسـرية علـى غايـة الحذر 
والحيطة في حفظ سر رسول اللّٰه ى ، وعدم البوح أو اإلظهار ألمر الدعوة وأمر 
أتباعها ممن دخل إلى اإلسـالم متخفيًا في باكـورة تلك المرحلة ويبدو ذلك جليًا 
في قصة إسـالم أبو ذر v لما جاء إلى مكة راغبًا في التعرف على رسـول اللّٰه 

)1( البداية والنهاية بتصرف )4/3(. 

الخاتمة
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ى لكنه كره أن يسأل عنه ، حتى أدركه الليل فاضطجع فرآه علي v فعرف أنه 
غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء ثم غادر صباحًا إلى المسجد الحرام فمكث 
حتى أمسى فرآه علي فاستضافه لليلة الثانية وحدث مثل ذلك الليلة الثالة ، ثم سأله 
عن سـبب قدومه ، فلما اسـتوثق أبو ذر من أمره أخبره بمراده ، فقال له علي : فإنه 
حق وهو رسـول اللّٰه ، فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شـيئًا أخاف عليك منه 
قمت كأني أريق الماء ، فإن مضيت فاتبعني فتبعه وقابل الرسـول ى واستمع إلى 

قوله وأسلم.
وها هو v ليلة الهجرة يلتزم البقاء في فراش النبي ى واألعداء قد أحاطوا 
بالبيت يتربصون برسول اللّٰه ى ليقتلوه ، فما كان منه إالّ افتداء رسول اللّٰه بنفسه 

وقائه محتسب على فراشه حتى الصباح.
كما كان محاًل لسـر رسـول اللّٰه ومحاًل ألداء أمانات الناس بعد هجرته ى كما 
نـراه ُبَعْيـد أداء األمانات وتنفيذ الوصايا يهرع مهاجرًا من مكة وحده دون مصاحبة 
أحد من الناس يكمن بالنهار ويسير بالليل حتى قدم المدينة وقد تفّطرت قدماه.))) 

اهـ
إنـه اإلمام الملهم المحفوف بالرعاية النبوية ، عاصر القرآن تنزياًل وتنزالً ووعاه 
حفظـًا وفهمـًا وعمـاًل وعلمـا ، وقد روي عنـه قولـه : )واللّٰه ما نزلت آيـة إال وقد 
علمت فيم نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت ، إن ربي وهب لي قلبًا عقوالً ولسانًا 

صادقًا ناطقا(.
ويقول v : )سـلوني عـن كتاب اللّٰه ، فإنه ليس من آيـة إال وقد عرفت بليل 
نزلـت أم بنهار ، وفي سـهل أم فـي جبل( ، ويرى ابن عبد البـر أن عليًا v كان 
ممـن جمـع القرآن الكريم على عهد رسـول اللّٰهى وهو حي( وقد فسـر بعضهم 
الجمـع بالحفظ عن ظهـر قلب ، وكان يقول v في أخريات عهده : )سـلوني 

قبل أن تفقدوني(.

)1( سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص )43/ د الصالبي(. 
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بـل أن بعـض اآليات القرآنية نزلت في شـأنه وشـأن ما دار بينـه وبين آخرين في 
عصر النبوة ، فقد روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال : )أنا أول من 
يجثـو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة( ، وقال قيس بن عبادة فيهم نزلت : 

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ( ]الحـج : 19[ ، قال هم الذيـن تبارزوا يوم الدين ببدر 
، حمـزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث وشـيبة بن ربيعـة ، وعتبه بن ربيعة ، والوليد 

بن عتبه .
وهـو أي اإلمـام علي v أحـد الذين أنزل اللّٰه فيهـم قوله : )ۅ ۅ ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( ]آل عمـران : 61[ ، 
وذلـك فـي وفد نجران حينما جادلهم النبي ى في عيسـى بن مريـم وأنه عبد اللّٰه 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمته الطاهرة ، وكّذب ادعائهم بأنه اللّٰه أو إبن اللّٰه أو أنه 
ثالث ثالثة ، ودعاهم إلى اإلسـالم فأبوا دعاهم إلى المباهلة ، وجاء علي وفاطمة 
وحسـنا وحسـينا n فقال : »اللّٰهم هؤالء أهلي« ، فأبوا))) المباهلة وارتضوا 

دفع الجزية.
لقد كانت حياة الصديق األكبر لوحة صدق وأمانة ورجولة في تاريخ اإلسالم ... 
كما كان استشـهاده شـاهد حق وحجة على تيارات االفك والنفاق وحرج ال يزول 
أثره وال يغسل عاره بأي حال من األحوال... إذ ثبت في النصوص فساد عقول هذ 
الفئة المعرضة من بدايتها إلى أن يظهر في أعراضهم الدجال طبقًا لحديث : »كلما 
قط�ع قرن نش�أ قرن ، حتى يخ�رج في بقيتهم الدجال«)2) ليـس لهم في األرض غير 
الفتن التي ترسـم الشـر واألذى فـي األمة .. بل هم جزء من مـادة تكوينها ونموها 
وتنفيذها تدفعهم الطباع ومصالح االنتفاع ، ويسـتذلهم اإلبليس المحتنك لينفذوا 
برنامجه الشـري بعلم واقتناع ، أو بدون علـم وال امتناع ، وقد تطورت فتنتهم بعد 

)1( نصارى نجران . 
)2(مسند أحمد )6952( ، والمستدرك على الصحيحين )8558( . 
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احتـواء الكفـر والدجال توجيه األمر فـي المرحلة الغثائية ليصبحـوا رأس الحربة 
الموجهة إلى دمار التركيبات الشـرعية في اإلسـالم ، وانتهاك ُأولي العدالة والسند 
والوراثـة بيـن األنام ، وقليل من يفقه ذلك أو يدرك أبعاده وخطورته ، ونسـأل اللّٰه 

العظيم العفو والعافية..
ولعلنـا في هذه الدراسـة النصيـة المرتبطة بفقـه التحوالت نتعـرف على ضابط 
الربط بين فتنة الخوارج في األمة أول الزمان ، وفتنتهم في أخريات الزمان لنتدارك 
ما يمكن تداركه من حفظ األمة من علة اإلندفاع المفضي إلى إشاعة الذم وإساحة 

الدم بين المصلين.
ونسأل اللّٰه الحفظ لنا جميعًا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن...

رحم اللّٰه اإلمام الغالب علي بن أبي طالب وحشرنا معه وبمعية الحبيب األكرم 
ى وآل بيته األطهار وصحابته األبرار...

اللّٰهم آمين..
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َضاء َم�نْ�ُظ�وَم�ُة الرِّ
الحاويِة على سالمِة عالقِة الخلفاِء 

الراشديَن مع اإلماِم عليٍّ الُمرَتَضى وذكِر 
أسانيِد مدرسِة النََّمِط األوسِط ذاِت العالقِة 

ِط واالقتداِء في القضاِء  بَِمنَهِج التََّوسُّ
واالقتضاِء
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مقدمة المنظومة
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الحمـد للّٰه وكفى ، وسـالم علـى عباده الذيـن اصطفى ، وخصوصـا على اآلل 
الخلفا واألصحاب الحنفا ، اآلخذين دينهم وأدبهم عن الحبيب المصطفى. اللّٰهم 

صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى كل من اتبعه واقتفى إلى يوم الدين.
وبعـد فأرفـع منظومتي هـذه إلى طالب العلـم الذين طلبوا منـي أن أختصر لهم 
موقـف الفحـول من أصحاب الرسـول ، وما ترتـب على هذا الموقف من إسـناد 
وحفـظ للديانـة واألمانة ومرتكـزات هذه المواقف الشـرعية مـن األصلين كتاب 
اللّٰه وسـنة نبيه ى ، وعلى مدى تاريخ األمة من عصر الرسـالة إلى ما سـماه النبي 
بعصر الحثالة ، وما ترتب على هذا المدى من ظهور السنن لدى قوم وظهور البدع 
العقدية والوالئية لدى قوم آخرين ، حتى صار البعض من معاصرينا يعتقد سـالمة 

ما تبنته العقول من ركام الفضول ونقائض النقول.
فجردُت وقتي مسـتجيبا للطالب الراغب ، وحرصت أن أسـلك طريق التوسـط 
فـي التنـاول وفي االسـتنتاج ، وهي طريق السـالمة التي رضيها لنا سـلفنا الصالح 
: سـالمة األيدي من الدم وسالمة األلسـن من الذم ، وهذا شأن مدرستنا المتصلة 
سـندا ورواية وعلما وعمال بهدي النبي ى وأسـانيد دعوته كابرا عن كابر وإماما 
عـن إمـام من الوسـطية الشـرعية واالعتـدال الواعي أهـل النمط األوسـط ، وفي 
مقدمتهم سـاداتنا آل البيت من سـادة الصلح وبقية السـيف آل الحسـن والحسين 

ئ وعن بقية اآلل واألصحاب أجمعين.
وإذا كان هنـاك مـن آل البيت وأصحـاب المذاهب والرؤى مـن يخالف الفكرة 
والمنهـج ويقـرأ األمور على صفة ما جرى من األحـداث وما ترتب لدى فريق من 
الناس من اتخاذ موقف عدائي بحجة أو بغير حجة؛ فإنا ومن أشرنا إليهم من فريق 
السـالمة عبر تاريخ اإلسـالم كله ال ننزع بأحد منزع التصادم وال التنازع ، وألهمية 
هذا المنزع والمبدأ وضعته في منظومتي هذه كما علمته وقرأته وشاهدته وعايشته 

واتحدت به حاال ومقاال وسندا ورواية ودراية.
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يشـهد اللّٰه أني ال أخالف ما قرأت وما رأيت وما سـمعت من أشـياخي آل البيت 
وفـي مقدمتهـم سـيدي وإمامـي الحبيب عبدالقـادر بن أحمد السـقاف وسـيدي 
الوالد علي بن أبي بكر المشـهور وسـيدي الحبيب أحمد مشهور الحداد وسيدي 
الحبيب عطاس الحبشي وسـيدي الحبيب محمد الهدار وسيدي الحبيب الحسن 
بن عبداللّٰه الشـاطري وسـيدي الحبيب عبدالقادر بن أبي بكر المشـهور وسـيدي 
الحبيب محمد بن أحمد الشـاطري وسيدي الحبيب عبدالرحمن بن أحمد الكاف 

وسيدي الحبيب محمد بن علوي المالكي وغيرهم من أشياخ الطريق.
ومع ما سـمعُته وشـاهدُته وعرفُته منهم فقد وضعُت في منظومتي ما أدركُته من 
خالل دراسـتي الحديثية في مجالسـهم من فقه رباعية األركان ، وهو ما سمي بفقه 
التحوالت ، وجعلُت هذا الفقه محوَر االرتكاز في معالجة ما اختلف عليه البعُض 

في مسائل الوالء والبراء ، ومحور التناول لمنهج السالمة المشار إليه.
وأطلـب من القـارئ الكريم مـن حيثما كان مبـدؤه ومنزعه وعلمـه ومنهجه أن 
يتأنـى في اتخـاذ الموقف من منظومتـي لمجرد االطالع العـام والتصنيف المعتاد 
والتعليل النظري البديهي ، بل أطلب منه أن يتدبر الفكرة وأسلوب التناول ويتعمق 
فـي المرقومـات ودالالتها ومصادرها وما اسـُتند إليه في تحليـل المواضيع ، فإن 
وجد خيرا فليشـكر اللّٰه وليدع لي ولنفسـه وللمسـلمين ، وإن وجد ما ال يتناسـب 
مع أصول المنهج الشـرعي النبوي األبوي فليدع األمر ويسـلك لنفسـه ولغيره ما 
يراه مناسبا من االختيار.. فالحق أحق أن يتبع.. واللّٰه يتوالنا جميعا بواسع رحمته 

ورأفته وكرمه.. إنه سميع الدعاء..
وباللّٰه التوفيق..
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وا ، فُسِئَل:  اٌر هم؟ فقال : من الُكفِر فرُّ ُسِئَل اإلماُم عليٌّ v عن الخوارِج : أُكفَّ
يهم؟  أمنافقون هم؟ قال : ال.. إّن المنافقين ال يذكرون اللّٰه كثيرًا ، فُسِئَل : فما ُنَسمِّ

وا... قال : قوٌم من إخوانِنا َبَغوا علينا أصاَبتهم الِفتنَُة فَعُموا و َصمُّ
 

ُء �ل�إ��ه��د� �

بِالُمْجَمـِل َأْرَفُعهـا  لِْلُمْرَسـِل  َمنُْظوَمتِـي  َمَحبَّـٍة  ِذي  لِـُكلِّ 
 

َخالِصـًا ُحبًّـا  اآلَل  ُيِحـبُّ  ـِل َوَمـْن  َوالتَّنَصُّ ْفـِض  لِلرَّ ال  لِلـه 
 

ِمْثَلَمـا النَّبِـيِّ  َأْصَحـاِب  األَْفَضـِل َوُحـبِّ  األنـام  خيـر   َأَحبَُّهـْم 

َوِقيَعـٍة َواَل  َنْبـٍز  َمـا  َغيـِر  ِمـْن 
 

الُمْجَمـِل فـي  َواِرٍد  بِنَـصٍّ  إاِلَّ 
 

ــًة ــوَن ــنُ ــْك ـــًة َم ـــِديَّ ــا َه ــَه ـــ ــُع لِْلُمْسـَتْقبِِل َأْرَف التَّْقِديـِر  َمـَع  ي  ِمنِـّ
 

َسـالٍِك ِمـْن  َأْو  لِْلِعْلـِم  َطالِـٍب  ِمـْن 

 

ـَراِع الَجَدلِـي   َأْو َراِغـٍب َرْفـَض الصِّ

َواْقتَِفـا َبـاٍع  اتِّ ُحْسـُن  ُمْبطِـِل  َوَشـْرُطَها  َواْختَِيـاٍر  َنْفـٍس  َغْيـِر  ِمـْن 
 

اإِلْنتَِمـا  َشـْأُن  َيْعنِيـِه  َمـا  َوَفْهـِم 
 

األَْمَثـِل  النَّبِـيِّ  َأْصَحـاِب   َوَشـْأُن 

الُمْجَتَبـٰى  ٰطـَه  بَِعْيـِن  فِيَمـا َجـَرٰى ِمـْن َحـاِدٍث َأْو ُمْشـِكِل  َوَنَظـٍر 
 

الُخَلَفـا َبْيـَن  َكاَن  َقـْد  َمـا  َيِلـي َأُخـصُّ  َوَمـْن  الُمْصَطَفـٰى  َبْيـِت  آِل   َأْو 

الـَواَل  َتْصِحيـِح  ِمْفَصـُل  َهـا  أِلَنَّ
 

 َعَلـٰى َطِريـِق الَهـْدِي َهْدِي الُمْرَسـِل

َجاِمـٌع  فِْقـٌه  الُحْكـِم  فـي  َواْعِقـِل  َضابُِطَهـا  فاْفَهـْم  األَْرَكاِن  َرابِـِع  ِمـْن 
 

َوالَجَفـا الُغُلـوِّ  َعـِن  الُمْسـَتْعِجِل َبِعيـَدٌة  بِالَعَواطِـِف   َوالُحْكـِم 
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اْخَتَفـٰى  مـا  َيبِيـُن  بِـِه  ـِذي  الَّ ٰهـَذا 
 

األَُوِل ِعنْـَد  األَْمـِر  ٰهـَذا  ِسـرِّ  ِمـْن 

 

بَِغيـِرِه  اْشـَتَغُلوا  ِذيـَن  الَّ ـا  َأمَّ
 

ُمْسـَتْفِحِل  َداِئـٍم  ِصـَراٍع   َعَلـٰى 

الُمْعِضـِل  َقـْد َجَعُلوا اإِلْسـاَلَم َحْكًرا فـي الَواَل  َحـلِّ  ُدوَن  الَبـَراِء   َوفِـي 

َأْجِلـِه  ِمـْن  َفُهـْم  الِحْقـَد  َتَواَرُثـوا 
 

الُمنْـَزِل فـي  ُلـوا  َوَبدَّ ُفـوا  َحرَّ  َقـْد 

ُهـُم َواَل  ُمنَاِدًيـا  َيْسـَمُعوا  لـم 
 

الَمْقَتـِل  فِْقـِه  َغْيـَر  فِْقهـًا  َيـْدُروَن 
 

َأَذٰى  َكاُنـوا  َحْيُثَمـا  اإِلبِـِل  َفٰهـُؤالِء  َسـْوَق  إِْبِليـُس   َيُسـوُقُهْم 

َجـَرٰى  َوَتْفِريـٍط  إِْفـَراٍط  َبْيـَن  الُمْخـِذِل  َمـا  ـَراِع  بِالصِّ  َيْسـَتْمتُِعوَن 

اإِلْهتِـَدا َأْهـِل  ـَباِب  الشَّ ُعْصَبـَة  األََمـِل َيـا  َبـاِب  اآلِل  َبنَـاِت   َوَيـا 

َمَضـٰى  َشـرٍّ  ِمـْن  َكاَن  َمـا   إَِلٰى ُسـُلوِك الُمْصَطَفٰى الَهاِدي الَجِلي  َتَجـاَوُزوا 

اإِلْهتِـَدا النَّبِـيِّ  َهـْدِي  فـي  َفـإِنَّ 
 

 َوَلْيـَس فـي األَْحـَداِث َحـلُّ ُمْشـِكِل

َوِسـيَلٌة  َمنُْظوَمتِـي  َوٰهـِذِه 
 

بِالتََّسْلُسـِل  الَهـْدَي  َأَراَد   لَِمـْن 
ـًة  ُحجَّ َتُكـوَن  َأْن  َربِّـي  ُمْسـَتْقَبِلي  َسـَأْلُت  َواِعـٍد  اْجتَِمـاٍع  إَِلـٰى 

 

ُسـنٌَّة  ُثـمَّ  الُقـْرآُن  الُمْرَسـِل  َأَساُسـُه  النَّبِـيِّ  بَِأْخـاَلِق   َزاَنـْت 

الُهـَدٰى أِلَْرَكاِن  َتْطبِيـٍق  َواْعِقـِل َوُحْسـُن  َفاْنُظـْر  صِّ  النَـّ فـي   َأْرَبَعـٍة 
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ـِه َمْواَلَنـا الَعِلـي  ِمـْن َبْعـِد َحْمـِد اللّٰ
 

األَْكَمـِل  ـاَلِم  َوالسَّ ـاَلِة  الصَّ  َمـَع 

الُمْصَطَفـٰى  ٰطـَه  الُمْخَتـاِر  لـي  لَِحضـْـَرِة  ُحـقَّ  فِيَمـا  اإِلْسـنَاَد   ُأَسْلِسـُل 

َضـٰى الُمَسْلَسـِل الَمْعنِـي بِـِه  َولِـي  ِمـَن الرِّ اٍب  َأوَّ ُكلِّ  ِمـْن  الُهـَدٰى  َأْهـُل 
 

ُعْصَبـًة  َوَكاُنـوا  اإِلْرَث  َحِفُظـوا  ـُبِل  َمـْن  السُّ َخيـِر  الَحـقِّ  َطِريـِق   َعَلـٰى 
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األَْتِقَيـا  الِكـَراِم  الَقـْوِم  َصْفـَوُة  الَجِلـي  ُهـْم  بِـاإِلْرِث  اَيـِة  الرَّ َوَحاِمِلـي 
 

نَـا  َربِّ بِاإِلٰلـِه  َرِضينَـا  َقاُلـوا 
 

الُمْرَسـِل  بِالنَّبِـيِّ  َرِضينَـا   َكـَذا 

ُذْخِرَنـا  ـٰى  الُمَصفَّ الطُّْهـِر  ـِد  ِل  ُمَحمَّ األَوَّ فِيـِق  الرَّ َبْكـِر  َأبِـي  َكـَذا 
 

البِنَـا  َأسَّ  َمـْن  الَفـاُروُق  اْبُتِلـي  َوَبْعـَدُه  األَْمـِر  فـي  ُعْثَمـاُن   َوَبْعـَدُه 
َحْيَدُرَنـا  الُمْجَتَبـٰى  ِضـيُّ  الرَّ ُثـمَّ 

 
ُمْمَتِلـي َبْحـٌر  الِمْقـَداُم   َوَلْيُثنَـا 

ٌم ُمَقـدَّ َمَكانِـِه  فـي  َغـْرَو  بِالُحِلـي ال  الُمَحلَّـٰى  الَبـاُب   َوَأنَّـُه 
الُمْصَطَفـٰى َواَلـٰى  َوااَلُه  َمـْن  َوَأنَّ 

 
األَْبَجـِل الَغِديـِر  َيـْوَم  َأَتـٰى   َكَمـا 

ـُه َخصَّ َقـْد  لَِمـا  َأْهـٌل  ـُه  األَْشـَمِل َوَأنَّ الَعِميـِم  بِالَفْضـِل   َمـْواَلُه 

ِمْثِلـِه َعـْن  َضـا  الرِّ ِمـَن  َمْوِقُفـُه 
 

ِة الُحْكـِم اْعتِـَراٌف َفْيَصِلـي   فـي َسـدَّ

بِـِه صُّ  َوالنَـّ صِّ  لِلنَـّ ـٌد  ُمَؤيِّ
 

َواْنُقـِل ـْق  َوَدقِّ َفاْقـَرْأ  ـٌد   ُمَؤيَّ
الُخَلَفـا َبْيـَن  التَّْرتِيـِب  ال ُتنِْقـُص الَفْضـَل لَِمْخُصـوٍص َولِي َوِصَفـُة 

 

الُخَلَفـا  ِخَتـاُم  ـْبُط  السِّ ُمْعَتِلـي  َوالَحَسـُن  بِنَـصٍّ  الَعْهـِد  َسـالِِف  فِـي 
 

الُخَلَفـا ـُيوِخ  الشُّ َعْبـَر  ـٌق   َفاْسـَمْع َمَقالـي َواْجَتنِْب َمْن َقـْد ُبِلي  ُمَوثَّ
ِمْثَلَمـا  َقاَمـْت  صِّ  بِالنَـّ نَـْت ِمـْن َعْهـَد ٰطـَه األَْفَضِل  َمْرَحَلـًة   َقـْد ُحصِّ

َعْشـَرٍة  ِمـْن  َوَكـَذا  َبـْدٍر  َأْهـِل  ِمـْن 
 

ُمْخِضـِل  ظِـلٍّ  َتْحـَت  َباَيُعـوُه   َقـْد 

ُروا َوَقـرَّ اْجَتَهـُدوا  فيمـا  َقـْدَح  اَل 
 

 َوُهْم ُعـُدوٌل فـي الِخـاَلِف الُمْجَمِل

بِِعْلِمِهـْم َأْدَرُكـوا  َبـْل  ُيْخطُِئـوا  لـم 
 

الُمْشـِكِل لَِحـلِّ  ُرَباِعيًّـا  فِْقًهـا 
 

َسـِقيَفٍة فـي  َتـمَّ  َقـْد  َضـا  الرِّ بِـِه 
 

ُدَوِل ِمـْن  َبْعِدَهـا  ِمـْن  َجـَرٰى   َوَمـا 

ِخْدَمـٍة  فـي  َعْصُرُهـُم  َمَضـٰى  بِاألََمـِل  َوَقـْد  َواِعـٍد  اْجتَِمـاٍع  َوفِـي 
 

َيـَزْل َوَلـْم  بِِهـْم  الَحـقُّ  ـَخ  الُمُثـِل َتَرسَّ فـي  َبْعَدُهـْم  النَّبِـيِّ   إِْرُث 
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َوالَبـال ـَراِع  الصِّ َرْغـَم  َينَْقطِـْع  َأَزلِـي َلـْم  بِِحْفـٍظ  َمْحُفوًظـا  َداَم  َبـْل 
 

ُمَخالِـٌف َقاَلـُه  فِيَمـا  بِالِعَلـِل َوَلْيـَس  َداِمَغـٍة  ـٍة  ُحجَّ ِمـْن 

 

َوِعْلِمـِه  َأْمـِرِه  ِمـْن  َيُكـْن  َمْهَمـا 
 

َوالَعَمـِل َوَحالِـِه  َوفِْقِهـِه 
 

َأَتـٰى لَِمـا  ُمَعـاِرٌض  الُمْصَطِلـي أِلَنَّـُه  َنـاِر  األَْرَكاِن  َرابِـِع  فـي 
 

َهاتِـٍك ُرَكاٍم  ِمـْن  الِعـاَلُج  َوْهـَي 
 

اِس َتْحـَت الِمْرَجـِل وِمـْن َسـِعيِر النَـّ
 

ُمْسـَتنَْوٌق َفَجاِهـٌل  َأَبـٰى  ِمـْن ِحْزِب إِْبِليـَس الَمِقيـِت الُمْضِلِل َوَمـْن 
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ـْبِط َغـَدا  الُمْشـِكِل  َعْهـُد اإِلَمـاِم الَحَسـِن السِّ لِـَزَواِل  َسـِليًما  َحـالًّ 

 

ُمنِْهًيـا  َمـاِء  الدِّ َحْقـَن  اْرَتَضـٰى  ـا  َشـرَّ اْصطَِداِم الُمْسـِلِميَن الُمْخِجِل  َلمَّ
 

الُهـَدٰى لِِميـَراِث  الِحْفـَظ  َواْلَتـَزَم 
 

الَخِلـي  َجْهـِل  ِمـْن  ـاُه  إِيَّ  ُمْسـَتنِْقًذا 

بِاألَُلـٰى َهَداُكـْم  َقـْد  َربِّـي  الُمْسـَتْرَذِل َوَقـاَل  ِم  الـدَّ َحْقـُن  بِنَـا   َكـَذا 

ـًة  َمْهِديَّ ُسـنًَّة  فِينَـا  ْأِي الَعِلـي  َوَسـنَّ  َوَكاَن فِيَهـا َصاِحـَب الـرَّ
 

َمْوِقًفـا  ِمنْـُه  الُمْخَتـاُر  ـَد  الَجِلـي  َوَأيَّ ْلـِح  الصُّ َسـيُِّد  ٰهـَذا   َوَقـاَل 
الُخَلَفـا  َكَراِسـي  ـْت  َتمَّ بِـِه  لِـَذا 

 
الُمْجَمـِل  َكَمـاُل  الثَّاَلثِيـَن   َعـدُّ 

َهـا بِنَصِّ َمْحُفوَظـٌة  ـِل َمْرَحَلـٌة  الُكمَّ الَواِرثِيـَن  َجـاِل   َوبِالرِّ

َذاِهـٍب َزَمـاٍن  ِسـرَّ  َأْبـَرَزْت  َقـْد 
 

ُمْشـِكِل َعْصـٍر  َوِسـرَّ  ـٍن   ُمَحصَّ

ُمَثبَّـٌت َداِرٌس  ٰهـَذا  َمْوِئـِل ُيـْدِرُك  َخْيـِر  األَْرَكاِن  لَِرابِـِع 
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َتْلَقـُه ٰهـَذا  َدْرُس  َيُفْتـُه  َوَمـْن 
 

األَْفَضـِل الـَواَل  َأْمـِر  فـي  َيْخبِـُط 
 

َشـاَبُه َسـِقيًما  َفْهًمـا  ُمْسـَتْتبًِعا 
 

اْبُتِلـي بِالتََّعالِيـِل  َعِقيـٌم  َطْبـٌع 
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ـْبِط َأَتـٰى ُمْبَتِلـي  ِمـْن َبْعـِد َعْهـِد الَحَسـِن السِّ بِالُمُلـوِك  َعُضـوٌض   َعْهـٌد 

ُلـوا الُحْكـَم َعُضوًضـا َبْينَُهْم  َمـْن َحوَّ
 

الِحَيـِل َعِريـَق  ِوَراثِيًّـا  ُمْلـًكا 
 

َرْحَمـٌة  َوفِيـِه  ُمْلـٌك  ُلـُه  ُسـِل  َأوَّ الرُّ َخْيـِر  َقـْوِل  فـي  َأَتـٰى   َكَمـا 

ـٌة  َجْبِريَّ َشـاَبُه  ُمْلـٌك  َهْيَكِلـي  َيِليـِه  َعُضـوٌض  ُمْلـٌك   َوَبْعـَدُه 
ُضًحـى  ـْبَط  السِّ َخَذُلـوا  َقـْوٌم  الَمْقـَوِل  َوفِيـِه  ِعنْـَد  الُحـبِّ  َعـاِء  ادِّ  َرْغـَم 

َبْيَعَتُهـْم  َوَنَكُثـوا  َباَيُعـوا  َقـْد 
 

الِمْرَجـِل  َوُقـوَد  َشـبُّوا  َوَغْيُرُهـْم 
 

بِالَفنَـا  ٰطـَه  آَل  اْسـَتَباُحوا   َسـلُّوا ُسـُيوَف اإِلْفـِك َيـْوَم الَكْرَبـِل  َحتَّـٰى 
َواْفتِـَرا ُظْلًمـا  الُحَسـْيَن  َأْلَيـِل َوَقَتُلـوا  َبْغـٍي  َغْيـِر  َحـقٍّ  بَِغيـِر 

 

َعنْـَوًة  ٰطـَه  َأْصَحـاَب  الَجْحَفـِل  َواْسـَتْأَصُلوا  َيـْوَم  ِة  الَحـرَّ َوْقَعـِة   فـي 
ْحٰمـِن فـي  الرَّ َحـَرَم  اْسـَتَباُحوا  كمـا 

 
الَبـَدِل  َبْيـِر  الزُّ اْبـِن  ـِهيِد  الشَّ َقْتـِل 

 

ُبـوا  ُصلِّ ٰطـَه  آِل  ِمـْن  َوَكـْم  ُدَوِل َوَكـْم  ِمـْن  َمَضـٰى  فِيَمـا  ُدوا   َوُشـرِّ

الَفَتـٰى ُذوالنَّْفـِس  ُثـمَّ  َوَيْحَيـٰى  َزْيـٌد 
 

ْبَراِهيـَم فـي الَقْفـِر الَخِلـي َواْذُكـْر إِلِ
 

ُنْصـَرًة َأَراُدوا  ـا  َلمَّ ُقتُِّلـوا  الُمْعَتـِدِل َقـْد  ـِط  التََّوسُّ لَِمنَْهـِج 
 

َكَمـا األَْمـَر  ـَر  َفسَّ ِحـْزٍب  الُمْسـَتْرِذِل َوُكلُّ  الَواِقـِع  فـي  َلـُه   َيْحُلـو 
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ِعنَْدَمـا ُعَصـاًة  اآلَل  َولِـي َواْعَتَبـُروا  َقـْد  َواٍل  َواَلَء  َيْلَزُمـوا   لـم 

َوَضـاَع َأْمـُر الُحْكـِم َحتَّـٰى لـم َيَكـْد
 

َيْلَقـى ُعُدواًل فـي الُمِحيـِط الُمْخِجِل
 

اإِلْنتَِمـا َأَعـاَد  ـِذي  الَّ الَفَتـٰى  ِسـَوٰى 
 

الَولِـي الَحْبـِر  ُعَمـَر  ٰطـَه   لَِشـْرِع 

الُخَلَفـا َبْيـَن  التَّْرتِيـِب  َواْعِقـِل َمـْن ُعـدَّ فـي  ـْق  َوَدقِّ َفاْنُظـْر   َساِدَسـُهْم 

ُمَوثَّـٍق َرابِـٍع  فِْقـٍه  َتْرتِيـُب 
 

الَجِلـي صِّ  بِالنَـّ التَّْأِصيـِل  ـِق  ُمَحقَّ
 

���ِط ��ْو��سِ
�ل�اِأ

� ���ِط �
ِ
�م
����فِّ ��ِ�كهيِ � رِ �ُه�ورُ �ِم�ْد  ����ُف

ـا َرَأٰى اأْلَْثَبـاُت ِمـْن َأْهـِل اْلنَُّهـٰى  َمْعِقـِل  َلمَّ بِـُكلِّ  اأْلَْمـِر   ُخُطـْوَرَة 

اْلـَوال َأْمـِر  فِـْي  اْلَغْوَغـاِء  َوَكْثـَرَة 
 

ِل  اْلتََّحـوُّ فِـْي  ْرَجـاِف  اإْلِ َة  َوِشـدَّ
 

َوَبـاَل  َكـْرٍب  َشـرِّ  ِمـْن  َجـَرٰى  َوَمـا 
 

ـِل  َواْلتََّعقُّ اْلِعْلـِم  َأْهـِل  َوَحصـِد 
 

َعالَِيـًا ِحْصنَـًا  اْلَبْيـِت  َآُل  َأَقـاَم 
 

ِل َتـَرذُّ َمـْن  اْللَّـِه  ِدَيـِن  لِِحْفـِظ 

 

تِـْي  الَّ ْهـِد  الزُّ َمْدَرَسـَة  ُسـوا  اْلُمْسـَتْقَبِل  فَأسَّ ُف  َتَصـوُّ بَِهـا   َبـَدا 
َعَلـٌم  بَِهـَذا  َنـاَدٰى  َمـْن  ٌل  َأْمَثـِل َأوَّ َمَقـاٍم  ُذْو  ٰطـَه  َآِل  ِمـْن 

 

اْلُمْقَتـَدٰى  اْلَعابِِدْيـَن  َزيـُن  اْلَمنَْهـِل  َعَلـيُّ  فِـْي  َبْعـِدِه  ِمـْن  َأَتـٰى   َوَمـْن 

َواْرَتَضـْوا  اْلُحـُرْوِب  َثـْأَر  َتَجـاَوُزْوا 
 

اأْلَْفَضـِل  ـُلوِك  َواْلسُّ اْلُعُلـوِم   َنْشـَر 

َأْيَقُظـْوا  َحتَّـٰى  لِْلِعْلـِم  ُرْوا  اْلتََّبتُّـِل  َتَصـدَّ َمَشـاِيَخ  اْلَكـَرٰى   َمـْن 
ُجْمَلـًة اْلُحَطـاِم  َعـْن  الَخَلـِل َوَأْعَرُضـْوا  َعْيـِن  الُحْكـِم   َوَعـْن ِصـَراِع 

َداِئـٍم  اْجتَِهـاِد  فِـْي  َيَزاُلـوا  َوَلـْم 
 

بِالتََّسْلُسـِل  ـِه  اْللَّ ِدْيـِن  َوِحْفـِظ 

 

َواِرٍث َوإَِمـاٍم  بَِشـْيٍخ  َشـْيخًا 
 

َعـْن ِمْثِلـِه فِـْي ِحْفـِظ إِرٍث اْلُمْرَسـِل 

 

َفاْرَتَضـٰى  َمـاُم  اإْلِ َزْيـُد  َأَتـٰى  َحتَّـٰى 
 

َفيَصِلـّي  بِاْجتَِهـاٍد  اْلُخـُرْوِج  َشـْأَن 
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َأْمـِرِه  ِمـْن  َلـُه  َكاَن  َمـا  َفـَكاَن 
 

َمْقَتـِل  َوُسـْوُء  َأْتَبـاٍع   ِخـْذاَلُن 

لَِمـْن  اأْلَْمـَر  ـَد  َقعَّ َقـْد  ُه  ِمـْن َبْعِدِه فِـْي اْلُحْكِم َواْلِعْلـِم اْلَجِلّي ٰلِكنَـّ
 

ُمْسـَتْوثٍِق َوَمْذَهـٍب  اْلَعِلـّي بُِمْسـنٍَد  اْلَعالِـَي  اْلَيَمـِن  فِـْي   َمْوِقُعـُه 

الــ َمَذاِهـُب  َدْت  َتَعـدَّ َبْعـِدِه  ِمـْن 
 

ِل  اأْلَوَّ اْلُمِحْيـِط  فِـْي  َحّقـًا  إِْسـاَلِم 
 

َخاِمـٍل َفِرْيـٍق  إَِلـَى  َواْنَقَسـَمْت 
 

َجَدلِـّي َوَفِرْيـٍق  َزاِع  اْلنِـّ  َعـْن 

َجْعَفـٌر َزْيـٍد  َبْعـِد  ِمـْن  ُلَهـا  ُتْجَهـِل َأوَّ َلـْم  ُأُصوُلـُه  َمْذَهـٍب   فـي 
َأْينََعـْت َحتَّـٰى  الَبْيـِت  بِـآِل  ُمْبطِـِل َقاَمـْت  ُغُلـوٍّ  َعـْن  َبِعيـًدا  فِيِهـْم 

 

َوَخـاِرٍج َكاِذٍب  َرافِِضـيٍّ  ِمـْن 
 

َقاتِـِل َعَصبِـيٍّ  َسـَبِئيٍّ   َأْو 

َوَخاَلُفـوا َمْذَهَبنَـا  ُقـوا  َمزَّ َمـْن 
 

ِل الُبـزَّ الِكـَراِم  اآلِل  َمَقاَلـَة 
 

فِْتنَـٍة فـي  َأْنُفْسـُهْم  َوَأْغَرُقـوا 
 

ـْت ُسـُهوَل األَْرِض ِمْثـَل الَجَبـِل  َعمَّ

ِعْلَمُهـْم َصاُنـْوا  ـنَِّة  اْلسُّ اْلُمْخِجـَل  َمَذاِهـُب  َواْلِجـَداِل  ـَراِع  اْلصِّ َعـِن 
 

َحَسـٍن  َمـاِم  اإْلِ ُصْلـَح  اْلَولِـّي َواْلَتَزُمـْوا  ـْبِط  اْلسِّ َمْقَتـُل  اْقَتَضـاُه   َوَمـا 
َزينِهـم  َمـاِم  اإْلِ اإِلْبـِن  َوَمْوِقـُف 

 
َبـَدِل َخْيـُر  ْيـِن  لِِلدِّ ِحْفظِـِه  فِـْي 

 

ـاَلِم فـي َشـْأِن الـَوال الُمْسـَتْقَبِلي ُهـْم ُقـْدَوُة السَّ ِف  التََّصـوُّ  َوَقـاَدُة 
َدَعـا  لِْلثَّـْأِر  آَخـُر  َوَمْوِقـٌف 

 
َوِل  اْلـدُّ ُظْلـِم  ِضـدَّ  َولِْلُخـُرْوِج 

 

َوَكـَذا  َزْيـٍد  َمـاِم  اإْلِ َكَمْوِقـِف 
 

َيِلـي  َهـَذا  َعَلـٰى  َوَمـْن  اْبنُـُه  َيْحَيـٰى 
ُبـوا  َوُصلِّ ُقتُِّلـَوا  َقـْد  ُهـْم  اْلَعَمـِل  َوُكلُّ َلُشـُيْوِخ  َدْرَسـًا   َفـَكاَن 

َمْحُمـْوَدٌة َمَواِقـٌف  َواْجَتَمَعـْت 
 

َعِلـّي َوَأْبنَـاِء  ْلـِح  اْلصُّ ـاَدِة   َلسَّ

َثـْوَرٍة ُدْوَن  ـَلَم  اْلسِّ َأَحـبَّ  َوَمـْن  ـِل   اْلُكمَّ َجـاِل  بِاْلرِّ  ُمسـُتْصبِِحيَن 

َشـَططًا افِِضيـَن  اْلرَّ َبْعـُض  َوَشـذَّ  اْلَملـّي   َواْلَبْحـِر  اآْلِل  فِـْي  َوَأْفَرُطـْوا    
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لَِجْعَفـٍر  إِْفَراَطُهـْم  َوَنَسـُبْوا  ُمْخِجـِل   ُغُلـوٍّ  ِمـْن  اْلَبـِريُء   َوُهـَو 

َثابِـٌت َعـْدٌل  ـاِدِق  اْلصَّ َفَمْذَهـُب   
 

َجِلـي إِْفـَراٌط  اْلَغالِْيـَن   َوَمْذَهـُب 

َشـَططًا َوَيْدُعـْو  اْلثَّـْأَر  ـُم  اْلَعاِئِلـّي  ُيَعمِّ لِْلَعـَداِء  َعْصـٍر  ُكلِّ  فِـْي 

 

َأَبـدًا َيِلْيـُق  اَل  ٰهـَذا  َوِمْثـُل 
 

اأْلَْكَمـِل  لِْلنَّبِـيِّ  بِاْلُمنَْتِميـَن 
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اْنَتَهُجـوا  اْلَواِرثِْيـَن  اْلِكـَراِم  ِل  ُكلُّ  اْلُبـزَّ الِِحْيـَن  اْلصَّ َجـاِل  اْلرِّ  َنْهـَج 

ـْيَخْيِن َبـْل َواَلوُهمـا  ِل  َلـْم َيْرُفُضـْوا اْلشَّ اأْلَوَّ اْلَقِدْيـِم  اْلَعْهـِد  ِل  َأوَّ ِمـْن 

 

َقـَراِرِه فِـْي  ْيـِق  دِّ اْلصِّ وَسـاَنُدوا 
 

َولِـي َأْن  ــا  َلـمَّ اْلَفـاُرْوَق   َوَسـاَعُدْوا 
ِعنََدمـا  اْلَماِرِقْيـَن  ُيَماُلـْوا  اْلَولِـي َوَلـْم  ُعْثَمـاَن  لَِحْصـِر   َتَظاَفـُروا 

َسـاَنُدوا  َقـْد  َعْهـِدِه  فِـْي  َكالَجَحفـِل َوَحْيـَدرًا  ـِه  َصفِّ فِـْي  َغـَدْوا   َحتَّـٰى 

َحَسـٍن َمـاِم  اإْلِ ُصْلـَح  اْلُمْوِحـِل َواْلَتَزُمـْوا  اْلِعـَراِق  َتـَرَك  َوَقبُِلـوا   
 

َوُنْزلِهـا  َطْيَبـٍة  فِـْي  ـِل َواْسَتْأَنُسـوا  الُمَبجَّ اْلَحَسـِن  َوَفـاِة   َحتَّـٰى 
َطَلًبـا ـَراِع  الصِّ َغـيَّ  َجاَنُبـوا  ـِل َقـْد  الُعجَّ الُمْفِسـِديَن  َبْيـَن  لأِْلَْمـِن 

 

َثابِـٌت َسـْيٌر  األَْمـِن  فـي  َلُهـْم  الَعَمـِل كمـا  َبْعـَد  لِْلِعْلـِم   َوُنْصـَرٌة 
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لِنَاِكـٍث  َبْيَعـًة  اْلُحَسـيُن  َعِلـي َأَبـٰى  َشـْهمًا  َمْوِقِفـِه  فِـْي  َوَظـلَّ 
 

ِشـْيَعٍة ِمـْن  َبْيَعـٌة  َأَتْتـُه  َحتَّـٰى 
اْلِحَيـِل   ُصنْـُع  َحْيـُث  افَِدْيـِن  اْلرَّ  فِـْي 
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َعْهـَدُه  َباُعـْوا  ُثـمَّ  َفاْسـَتْخَرُجوُه 
 

َكْرَبـِل فِـْي  َجـًا  ُمَضرَّ َغـَدا   َحتَّـٰى 
ُهـْم  ُكلُّ اْلِكـَراُم  ُل  اآْلِ اأْلَْبَجـِل َوُقتِّـَل  اْلِعَبـاِد  َزيـِن  َعـَدا  فِْيَمـا 

 

اْلـَوال فِْينَـا  َأْحَسـنُْوا  اْلُغـاَلُة  َعِلـّي َفـاَل  آَل  اْحَتَرُمـْوا  اْلُبَغـاُة   َواَل 
َأْهُلنَـا ُمْوَنـا  َعلَّ ٰهـَذا  ِعَلـِل أِلَْجـِل  ُدْوَن  اْلَحـقِّ  ِرْيـِق  اْلطَّ َنْهـَج 

 

اْلَقَضـا َيـْوِم  فِـْي  اْلَفْصـَل  ُنِرْيـُد  َخِلـّي َأنَّـا  ِغـرٍّ  َمـْن  اْلَعـْدَل  ُنِرْيـُد   َواَل 

َضـا  اْلرِّ ْنَيـا  اْلدُّ َهـِذِه  فِـْي  َوُشـْغُلنَا 
 

اْلَعِلـّي  َمْواَلَنـا  َيْقِضْيـِه  َمـا   بِـُكلِّ 

َصادقـًا  ُحّبـًا  اآْلَل  َأَحـبَّ  الَجِلـي َفَمـْن  اآلِل  َمْوِقـَف  َيْرَضـٰى   َعَلْيـِه 

اْلِعـَدا  ِسَياَسـاِت  فِـْي  ٰى  َتـَردَّ اْبُتِلـي َوَمـْن  فِْيـِه  َمـا  ُيْكَشـَف  َأْن  ُبـدَّ  اَل 
 

َعاِئـدًا َيْسـَتِفْيَق  َأْن  ـُه   إَِلـَى اْلُهـَدٰى َفاْلَحقُّ فِْي األَْمـِر اْجُتِلّي َلَعلَّ

َواْلتَُّقـٰى  ـاَلِم  اْلسَّ َأْهـِل  بَِأْهِلـِه 
 

اأْلَْمَثـِل اْلَعاَلِمـيِّ  اْلَقـَراِر  َأْهـِل 
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��مف
 َنْقـِض الُعـَرٰى َوالَقْبـِض َبْيـَن الُمُثـِل ِمـْن َأْجِل َرْفـِع الَحـَرِج الُمْفِضي إَِلٰى
َضـَرٍر ِمـْن  َشـاَبنَا  َقـْد  َمـا  َقَبِلـي َوَدْرِء  ِصـَراٍع  ِمـْن  ُأِشـيَع  َوَمـا 

 

ُكلََّمـا ـِريِف  الشَّ بِالِعْلـِم  َوالَكْشـِف 
 

ـَلِلي َقـْد َكاَن ِمـْن ِغـيِّ الِخـاَلِف الشِّ

 

َقـاِدٍم َشـَتاٍت  ِمـْن  َسـَيْأتِي  َوَمـا 
 

ُمْقبِـِل َوَخْيـِر  ْنَيـا  َوالدُّ يـِن  الدِّ  فـي 

َشـاِمَلٍة  ِدَراَسـٍة  ِمـْن  الُبـدَّ 
 

الَمنْـِزِل َوْفـَق  األَْرَكاِن  لَِوْحـَدِة 
 

َبْعِضَهـا فـي  َمْزُموَمـٌة  الُمْكَتِمـِل َأْرَبَعـٌة  ـنَِّة(  السُّ )ُأمِّ   َأَسـاُس 
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لَِثابِـٍت َوَناِقـٌض  َثَوابِـٌت 

 

ـِل  الُجمَّ ُعُلـوِم  ِمـْن  اْسـَتَجدَّ   َوَمـا 
َسـاَلَمٌة َشـْأنِِه  ِمـْن  ـِذي  الَّ ٰهـَذا 

 
ُمْعَتـِدِل َسـاَلَمٍة  ِذي  لِـُكلِّ 

 

ُكلََّمـا الَكاِذبِيـَن  َكْشـُف  َوفِيـِه 
 

ـاَلِح الَمْخَمِلي  َقـْد َلبُِسـوا َثـْوَب الصَّ

ُمْسـِلٍم َبْيـَن  الَفـْرُق  الَعَمـِل لَِيْسـَتبِيَن  فـي  ـِه  بَِربِّ  ُمْسـَتْوثٍِق 

َمْسـَلِكِهْم فـي  الُكْفـِر  َأْهـِل  ِحَيـِل َوَبْيـَن  َأْو  ِخْدَعـٍة  ِمـْن  َلُهـْم  َوَمـا 
 

الِعـَدا َتْوِسـيِد  ِمـْن ِسـرِّ  َوَمـا َجـَرٰى 
 

الُكَتـِل َبْيـَن  الَمْخـُذوِل  الَعاَلـِم   فـي 

َمْأُموَنـٌة َأَماَنـٌة  ِل َوُضيَِّعـْت  التََّمـوُّ فِْتنَـِة  ِمـْن  َمَضـٰى  فِيَمـا 
 

َوَواِضـٌح َبـاِرٌز  ٰهـَذا  ِل َوُكلُّ  بِالتََّحـوُّ األَْرَكاِن  َرابِـِع  فـي 
 

���ِط ��ْو��سِ
�اِأ

ْ
�ل
� ���ِط �

ِ
�م
�فِّ
ْ
��� � ِ

ِ��ف
���ي ���ُ��عِ�ا �فِ�مِ�وِ� �فِ�ا ِ

��ي رْ
ٱ
ْ�ِي ��ِو�

رِ�ِم�و
��مفْ

ِ
��ِ�كهيِ �ح رِ دُ �ِم�ْد �ا �ِف ��سْ �ِأ

اْبَتـَدا اْلَحـقِّ  َمَواِقـُف  ـِل  َتَسْلَسـَلْت  اْلُمَكمِّ ـيِِّد  اْلسَّ ٰطـَه  َعْصـِر   ِمـْن 

تِـْي  الَّ اآْلِل  َمَواِقـُف  ِل  َوَبْعـَدُه  اأْلَوَّ اْلَقـَراِر  َعْهـَد  َعَلـٰى   َقاَمـْت 

ـًة  ُحجَّ َكاَن  َمـاِم  اإْلِ اْجُتِلـي  َفَمْوِقـُف  بِاْلُعـْذِر  ْهـَراِء  اْلزَّ َوَمْوِقـُف 
 

ِعْلِمَهـا  َبـاَب  اأْلَْصَحـاُب  فِـْي ُطـوِل َعْهـِد اْلُحْكـِم ُدْوَن ِعَلـِل َواْسـَتْوَزَر 
 

ثَِقـٌة  َوُهـَو  اْلُحْكـُم  َأَتـاُه  فِـْي َعْهـِد َهْيَشـاِت اْلـَواَلِء الُمْوَحـِل  َحتَّـٰى 
 

َحْتُفـُه  َفـَكاَن  ـْيَف  اْلسَّ َد  َوَجـرَّ
 

َعَلـٰى َيـِد اأْلَْشـَقٰى اْلَخِسـيِس اأْلَْرَذِل

 

َحَسـٌن اْلَحِصْيـِف  بِاأْلَْمـِر  َأْشـَمِل َفَقـاَم  بَِوْعـٍي  ْلـَح  اْلصُّ ـَع   َوَوقَّ
ِشـْرَعًة  َصـاَرْت  اأْلَْطَمـاَع  َرَأٰى  ـا  ِلـي َلمَّ دَجَ ِصـَراٍع  فِـْي  َضـاَع  ْيـَن   َواْلدِّ

ُدوَنـُه الظَّالِِميـَن  اإِلَمـاُم   َبْعًضـا َعَلـٰى َبْعـٍض َوَقـاَل ُحـقَّ لـي َأْلَقـٰى 
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َأْعَراِضِهـْم  َعَلـٰى  اْلنَـاُس  ـْعِي َخَلـْف اْلِحَيِل  َواْسـَتْأَمَن  ْلـِح َرْغَم اْلسَّ  بِاْلصُّ

َشـَرٍف ُدوَن  الَقـَراَر  َرَعـٰى  ـْن  َجِلـي ِممَّ َحـقٍّ  َعـْن  الَبْيـِت  آِل  لَِصـدِّ 
 

ِشـْيَعتِِه  فِـْي  اْلُحَسـْيُن  َكْرَبـِل َوَحـاَوَل  فِـْي  َناَصـٍر  ِمـْن  َيِجـْد   َفَلـْم 

َدٰى  ُدوا َسـْيَف اْلرَّ َغْيـَر اْلِعـَدا َمْن َجـرَّ
 

ـِل  اْلُكمَّ اْلِكـَراِم  َواآْلِل  ـْبِط  لِْلسِّ
 

قاتـل  بيـن  السـبط  َدمُّ  َخـاِذل فضـاع  ِحـبٍّ  وَبيـن  ُمسـتكبٍِر 

َفَجـاَء َعْصـُر اْبـِن اْلُحَسـْيِن اْلُمْقَتَدٰى 
 

ـِل  بِاْلَتَمهُّ ـاَلَم  اْلسَّ ـَل  َأصَّ  ِمـْن 

اْلـَواَل  فِـْي  اْلَجِلـيَّ  اْلَفْهـَم  ـَس  اْلُمْخِجـِل  َوَأسَّ االْنِفَعـاِل  ُدْوَن  ْبـِر  بِاْلصَّ
 

َحْسـَرٍة ُدْوَن  اْلَقـَراَر  َوِل  َوَتـَرَك  اْلـدُّ ِصـَراِع  َأْو  اْلَقـَراِر   َعَلـٰى 

َواِضـٍح  لِِدْيـٍن  اْلَعـْزَم  َد  اأْلَْجَمـْل  َوَجـرَّ اْلَجِلْيـِل  َواْلِحْلـِم  بِاْلِعْلـِم 

 

َوَداِعيـًا َهاِدَيـًا  ـُعْوِب  اْلشُّ اأْلَْمَثـِل َبْيـَن  ـِويِّ  اْلسَّ َواْلِفْعـِل  بِاْلَقـْوِل   
 

َواِرٍث َخْيـُر  ْرَث  اإْلِ َهـَذا  َوَنـاَل 
 

اْلَمْحَفـِل  َشـْيُخ  اْلَباِقـُر  ـُد   ُمَحمَّ
َأْهَلـُه َوَكاَن  اْلِعْلـَم  َبَقـَر  اْلُمْرَسـِل  َمـْن  اْلنَّبِـيِّ  ِمـْن   بَِشـاَرًة 

َبْعـِدِه  ِمـَن  َجْعَفـٌر  َهـَذا  ُمْعَتِلـْي  َوَنـاَل  ِحْصنَـًا  اْلَمْذَهـَب  ـَس   َوَأسَّ
َأْتَباُعـُه َبْعـِدِه  ِمـْن  ِل َواْخَتَلُفـَوا  َكالُعـذَّ ُطـوا  َوَفرَّ  َوَأْفَرُطـْوا 

َقاِسـمًا َهـَذا  إِْشـَكاُل  َيـَزْل  اْلُمْشـِكِل  َوَلـْم  َواْلَبـَراِء  اْلـَواَلِء  َبْيـَن    

لـه   اْلَعـْدُل  اْلَكاظِـُم  ُمْوَسـٰى  واسـأِل  َكـَذاَك  ـق  َفحقِّ الَعالِـي   َمقاَمـه  

َضـا الرِّ ُذو  علـٌي  النـدُب  الُمُثـِل والسـيَُّد  وإَمـاُم  الُعلـوم  َشـيُخ 

َأَتـٰى  َبْعـُد  ِمـن  اْلُعَرْيـِض  ُمْوِحـِل َوَصاِحـُب  َشـْيٍن  ُكلِّ  َعـْن   ُمْبَتِعـدًا 

َقانِتـًا  ِرْيـِق  اْلطَّ َنْهـَج  سـًا  َمْوِغـِل  ُمَؤسِّ َغْيـَر  صِّ  بِاْلنَـّ  ُمْجَتِهـدًا 

َجْعَفـٍر َمـاِم  اإْلِ َنْهـَج  اْلَجـَدِل ُمْلَتِزمـًا  َغـيِّ  ُدْوَن  اأْلُُصـوِل   َنْهـَج 
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اْرَتَضـٰى  ِمـْن  ـٌد  ُمَحمَّ َوَبْعـَدُه 
 

األَْشـَمِل لِْلَمَقـاِم  اْلِعـَراِق  أْرَض 
 

َمَضـٰى  َمـْن  ِعْيَسـٰى  اْلَمَقـاَم  َوَوِرَث 
 

اأْلَُوِل الِِحْيـَن  اْلصَّ َنْهـِج  اْلنَّْهـِج  فِـْي 
 

َرَأْوا لّمـا  َسـاَدٍة  ِمـْن  بِِهـْم  الُمفِشـِل َأْكـِرْم  َزاِع  َواْلنِـّ ـَراِع  اْلصِّ  ُسـوَء 
َوَسـَموا اْلُغـاَلِة  اْلَقـْوِم  َعـِن  اأْلَْرَذِل َنـَأْوا  فِـْي  ُمْوِقـٍع  َغـيٍّ  ُكلِّ  َعـْن 

 

اإِلْهتـدا  ِشـُيْوُخ  اْلِفْقـَه  ـَل  َوَأصَّ
 

بِالتََّسْلُسـِل  ْسـنَاَد  اإْلِ َأَخـُذْوا   َمـْن 
َمْرِجعـًا َصـاَرْت  ـنَِّة  اْلسُّ ـِل َمَذاِهـُب  اْلُكمَّ ـُيوِخ  اْلشُّ ِعنْـَد   ُمْعَتَبـرًا 

َشـَطٍط ُدْوَن  اْلَبْيـِت  آِلَِل  آَلـْت 

 

اأْلَْمَثـِل َمـاِم  اإْلِ ُصْلـَح   َواْلَتَزَمـْت 

َجـَرٰى َقـْد  فِيَمـا  لِّلـِه  الَكْرَبـِل َواْسـَتْرَجَعْت  َيـْوَم  الُحَسـْيِن  ـيِِّد   لِلسَّ
بِِفْعِلـِه ُمْجَتِهـٌد  َوَأنَّـُه 

 
الِعَلـِل ُسـوَء  الِحَجـاَز  َب  َجنَـّ  َقـْد 

َسـاِئًدا اإِلْجتَِمـاِع  َنْهـُج  ِل َوَظـلَّ  الُبـزَّ بِالُعـُدوِل  َعْصـٍر  ُكلِّ  فـي 
 

َحَماَقـة ذي  غيـر  َيَشـذ  الُمثـِلوَلـْم  فـوق  السـيف  أقـام  مـن  أو 

ر�م�و�ي
����� �ح��مف ِ �أ

���ي �ِ�رِ�
ْ
��� ِ �ِع��يْ��ِ���ٰ �ِم�فْ �

�ف
ْ
�ْح�مِ�ِد �ف

ِأ
رِ � ��ِف �ا

ِ
�ع
ُ
م
ْ
�ا� هُي �

ِ
ر
ْ
�هِ��ف

��و��س���ط
�ل�اأ

� ���ف�م���ط �
� �����ع�ا ��ف�ا ر��ي�ف�ا  ��و�

�ا�م�در���كهي د � �ا ��س�ف ��و�أ
اْلَفَتـٰى  ْدُب  اْلنَـّ اْلُمَهاِجـُر  ِشـَهاُب ِدَيِن الِلـه ِذْي اْلَقـْدِر اْلَعِلّي َوأْحَمـُد 

 

َوْجَهـُه اْلِعـَراِق  أْرِض  َعـْن  َمنـِزِل َأَشـاَح  لَِخْيـِر  َعنَْهـا  ُمَهاِجـرًا 
 

َهانِئـًا َحْضَرَمـوَت  َواِدْي  ـِل  َوَحـلَّ  اْلُكمَّ َجـاِل  اْلرِّ َنْهـَج  سـًا   ُمَؤسِّ
َشـاِمٍل اْعتِـَداٍل  فـي  ٰطـَه  آِل  ِمـْن 

 

الَمنْـِزِل ُحَمـاِة  يـِن  الدِّ ـِة  َأِئمَّ

 

َوالَجَفـا الُغُلـوِّ  َعـِن  َوَعِلـي ُمْبَتِعـًدا  النَّبِـيِّ  َنْهـَج   ُمْلَتِزًمـا 
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َواِعيـًا اإِلْعتِـَداِل  َنْهـَج  َأَقـاَم 
 

اْلُكَتـِل  اْختِـاَلِف  َشـأَن  َوُمْصِلَحـًا 
 

ـُعْوِب ُدْوَن إِْشـَغاِل اْلَوَرٰى  ِمفَصـِل َبْيـَن اْلشُّ َشـرِّ  َواْلُكْرِسـيِّ   بِاْلُحْكـِم 

 َنْهـُج اْلنَّبِـيِّ اْلُمْصَطَفـٰى َخْيـِر َولِـّي ٰهـَذا َطِرْيـُق اْلَعـْدِل َحّقًا فِـْي اأْلَُلٰى
اأْلَْتِقَيـا اْلُمنِْصُفـْوَن  َسـاَر  َعَلْيـِه 

 
ِل ْلـِح اْلِكـَراِم اْلُعـدَّ ِمـْن َسـاَدٍة اْلصُّ

 

َغـَدوا  ـْيِف  اْلسَّ َبِقيَّـُة  ُمْمـَتِلـْي  َوِمْثُلُهـْم  بِاْلُعُلـوِم  ِخَضّمـًا   َبْحـَرًا 

ُمْفِسـٍد  ِصـراٍع  ِمـْن  ُحِمْينـا  بِِهـْم 

 

لِْلَعَمـِل  ُمْحبِـٍط  ِجـَداٍل  َوَمـْن 
 

اْلُمْقَتـَدٰى  اْلَفِقْيـُه  اْلنَّْهـَج   بَِكْسـِر َسـْيِف اْلَحْرِب َحْرِب اْلكتِل َوَأْكَمـَل 

َلـُه  اْلَعُمـْوِديُّ  ـْيُخ  اْلشَّ ـَد  ُمْعِضـِل َوَأيَّ ُكلِّ  َحْسـِم  فِـْي   َفاتََّحـدا 

َمَضـٰى  َقـْد  فِْيَمـا  َتْغِريـَر  اَل  َثـْأَر  ْوِق َخْيـِر َبَدِل اَل   َبـْل َحْمـُل َنْهـِج اْلـذَّ

َنْهِجِهـْم  اْنتَِشـاُر  َكاَن  الُمُثـِل َوٰهَكـَذا  َبْيـَن  َواأْلَْعَمـاِل  بِاْلِعْلـِم 
 

ـٌة  ُحجَّ َوُهـَو  ْيـِن  اْلدِّ ٰهـَذا  بِنَـاُء  َمـاِن اأْلَْرَذِل    َعَلـٰى اْلَجِمْيـِع فِـْي اْلزَّ
 

َنِجـْد َلـْم  َهـَذا  َبْعـِد  ِمـْن   ِضـّدًا َوٰلِكـْن َقـْد َوَجْدَنـا َمـْن ُبِلـَي َوَلْيَتنَـا 

َنـا  ِضدُّ َغـزاُه  َقـْد  ـْن  َوِممَّ ا  ِمنَـّ
 

 َيْهُذْوَن َكاْلَمْحُمْوِم فِْي اْلَعْصِر اْلَخِلّي
َواأْلََذٰى  بِاْلتَمانِـي  اأْلََمانِـي  ْوا  َظنُـّ

 
َفْيَصـِل ُدْوِن  لأِْلَْسـاَلِف  ـْتِم  َواْلشَّ

 

َأْهَلـُه ُينَـاِدْي  َمْخـُدوٍع  َبْيـَن  َكْي ُيْسـَلُمْوا ِمْن َبْعِد ِشـْرٍك ُمْفِشـِل  َمـا 
 

ُقْرَبـًة َحـاِب  اْلصِّ َلْعـَن  َطاَلـٍب  ِل َأْو  اأْلَوَّ بَِلْعـِن  ْيـَن  اْلدِّ َينُْصـُرَوا   َكـْي 

َنْزَغـًة  اإِلْعتِـَداِل  َنْهـَج  َواْعِقـْل  َيْأَبـْوَن  َفاْفَهـْم  ـْرِع  لِْلشَّ اَل  ْبـِع  لِْلطَّ
 

َكَأنََّمـا  َمْذُمْوَمـًة  َجـَراَءًة 
 

اْلَخَلـِل  بِٰهـَذا  ْيـُن  اْلدِّ َأَمـَر   َقـْد 

اْلنَُّشـَطا اْحتِـَواُء  اأْلَْمـِر  َوِعلَّـُة 
 

ِل ِمـْن أْهـِل ِحـْزِب النَاِعِقيـَن اْلُعـذَّ

 

َثابِـٍت  اْعتِـَداٍل  َنْهـَج  ُفـْوا  َحرَّ َواْلِعَلـِل  َمـْن  اْلَهـَوٰى  َبْيـَن  َبـا  اْلصِّ  ُمنْـُذ 
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ْحتِـَوا  ِمـْن َداِرٍس فِـْي َخَدَمـاِت اإْلِ
 

َولِّي ـَراِع اْلدُّ  َأْو َجاِمـٍح َخْلـَف اْلصِّ

َمنَْهـٍج فـي  لُِمْفـِرٍط  ُمنَْتـٍم  ُمْسـَتْعِجِل َأْو  لَِهالِـٍك  َتابِـٍع  َأْو 
 

َمَضـٰى بَِمـْن  َأْنُفَسـُهْم  َشـَغُلوا  َقـْد 
 

َمـاِن الُموِحـِل  َوَضيَُّعـوا َفـْرَض الزَّ

َوْقتِِهـْم ُجـلَّ  ـْيَطاُن  الشَّ َوالتََّكتُّـِل َفاْسـَتْحَوَذ  َوالتَّْحِريـِش  النَّْبـِز   فـي 

َوَعْيُشـُهْم َمْعُلوَلـٌة  ُبُيوُتُهـْم 
 

ُمْمَتِلـي َصـاَر  التَّْمِويـِل  ُشـَبِه   ِمـْن 

َفُمِحُقـوا َبـا  الرِّ َمـسُّ  الَمْقـَوِل َأَصاَبُهـْم  فـي  َوَخَلُطـوا   َوَخَبُطـوا 

الِحَيـِل َكَمـا َأَتـٰى فـي اآلِي َعنُْهـْم َفَغـَدْوا ُصنْـَع  َيْهـَوْوَن   بَِجْهِلِهـْم 

َواِقًيـا ِدْرًعـا  يـَن  الدِّ ُمتَِّخِذيـَن 
 

بِالِمْعـَوِل َأْرَكاَنـُه  َيْهِدُمـوا  َكـْي 
 

َدَرا َمـا  َوِمنُْهـْم  َيـْدِري  ِل َوِمنُْهـُم  الُمَمـوِّ َمَصالِـُح   َتْحُكُمُهـْم 
َواْسـَأِل َقـْد َأْخَبـَر الُمْخَتـاُر َعـْن ُظُهوِرِهـْم َفاْقـَرْأ  َمـاِن  الزَّ آِخـِر  فـي 
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اْلُمْخِجـِل  َيـا َمـْن ُتِرْيـُد اْلَعـْدَل فِـْي ُدْنَيـا الُهـرا ْحتِـَكاِم  اإْلِ َيـْوَم   َواأْلَْمـَن 

ُمْسـَتِمعًا َوُكـْن  َتْعنِْيِفـي  َعنْـَك  ِمْقَولِـي  َدْع  َتَرانِـْي َصاِدقـًا فِـْي  ُنْصِحـْي 
 

ـا ُحـقَّ لِـي َجاَلْسـُت َقْومـًا ِمـْن ُشـُيْوِخ اإِلْهتِـَدا ْبـَر َعمَّ  ُهـْم َعّلُمْونِـْي اْلصَّ
َوُهـَدًى  ِعْلـٍم  ِجَبـاَل  َولِـّي َرأَيُتُهـْم  ُكلِّ  َعـْن  اآْلَداَب  َوِرُثـوا   َقـْد 

َوَبَغـٰى  ٰى  َتَعـدَّ َمـْن  َيْشـُتُموَن  اَل 
 

لِْلَعِلـي  ُحبًّـا  َصاُنـْوُه  َمـا  ُربَّ  َبـْل 
اْلُمْصَطَفـٰى  ٰطـَه  َأْخـاَلُق  ُتُهـْم  اْلَعَمـِل ُحجَّ فِـْي  اُثـُه  ُورَّ ُهـْم   أِلَنَّ
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اْلَفنَـا  ُدْنَيـا  ِمـْن  اأْلَْتَبـاُع  الُمْفِشـِل َفْلَيْحـَذِر  ـنِْيِع  اْلشَّ ْعـِن  اْللَّ َوَلْوَثـِة 
 

َأْو َلْوَثـِة اْلتَّْشـِريِك فِـْي َأْهـِل اْلُهـَدٰى 
 

َمَثـِل َأْو  َعابِـٍد  َأْو  َقانِـٍت  ِمـْن 

 

اْلُبَلـَدا  اْلُمْغِرُضـوَن  ُيثِيـُر  َفاْلَحـقُّ َجِلـي َمهَمـا  اإْلْفـِك  ِمـْن ُشـُبَهاِت 
 

بَِأْحَمـٍد َقاِئـٌم  َشـيٍء  َوُكلُّ 
 

اْلُموِغـِل بَِشـْطِح  اَل  ـُلوِك  اْلسُّ َأْصـِل 
 

َعَبَثـْت ِمْحنََتْيـِن  َبْيـَن  ِل َفنَْحـُن  بِاْلُعـذَّ َغَلـْت  ْنَيـا  َواْلدُّ ْيـِن  بِاْلدِّ
 

اْلَجَدلِـّي إِْفـَراُط َأْحَبـاٍب َتَمـاَدْوا فِـْي اْلَهـَوٰى  اْلُمبِيـِر  َتْفِرْيـُط  َكـَذاَك 
 

َمَضـٰى  فِْيَمـا  َأْوَطاَننـا  ـُروا  َدمَّ َبالِحَيـِل  َقـْد  ِشـَيعًا  ُقْونـا   َوَفرَّ

اأْلََنـا ُأْسـَتاِذ  اإِلْبَلْيـِس  َمطِيَّـُة 
 

ـُبِل السُّ َبْيـَن  اْلتَّْفِرْيـِق   َوَمْرِجـِع 
فِْتنَـٌة  اْلَقِدْيـِم  ُمنْـُذ  َتاِرْيُخـُه 

 
الُمفِشـِل بِاْلِصـَراِع  ـُعْوِب  اْلشُّ بِيـَن 

 

اْلُعـَرٰى  َتْفِكْيـِك  َأَسـاُس  َتُسـْد  ْق  اْلَجـَدِل  َفـرِّ َبـاُب  اْلتَّْحِرْيـُش   َوِمْثُلـُه 

َوَواَل  ُحْكـٍم  َأْجـِل  ِمـْن  الَمَرحِلـّي َتنَاُفـٌس  اْلَذِمْيـِم  اْلَمـاِل   َوُسـْلَطِة 

فِـْي  ْفـَراِط  َواإْلِ اْلتَّْفِرْيـِط  َوفِْتنَـِة 

 

اْلَمْقَتـِل  َأْصـِل  اأْلَْمـِر  ُشـُؤْوِن  ُكلِّ 
 

ِدْينِنَـا  َم  َوَسـلِّ َواْحَفْظنَـا  َربِّ  اْلَمْوِئـِل َيـا  َوَيـْوَم  ْنَيـا  اْلدُّ ٰهـِذِه  فِـْي 
 

َأْفَرُطـْوا  ِذْيـَن  لِلَّ َتِكْلنَـا  َواَل 
 

اْبُتِلـي اأْلَْمـِر  فِـْي  َفاْلـُكلُّ  ُطـوا  َفرَّ َأْو 
 

اْلَعَمـِل  َواْسـُلْك بِنَـا ِمنَْهـاِج ٰطـَه اْلُمْصَطَفـٰى َأْهـِل  اأْلَْطَهـاِر  َوَآلِـِه 
 

ااِلْقتِـَدا َأْهـِل  اأْلَْخَيـاِر  َوَصْحبِـِه 

 

اأْلَْمَثـِل  ِرْيـِق  اْلطَّ فِـْي  َواْلتَّابِِعْيـَن 
 

اْلـَوَرٰى  َسـاَداِت  ْحٰمـُن  اْلرَّ َحيَّاُهـُم 
 

ـِل الُمَكمَّ الَكاِمـِل  ـُلوِك  اْلسُّ َأْهـِل 
 

َقَضـٰى  َمْفُتـْوٍن  ُكلُّ  اْلِعَلـِل  َوْلَيْعُذَرنِّـْي  َبـاِع  اتِّ فِـْي  اْلَحَيـاِة  ُلـبَّ 
 

ـُه  أنَّ اْعتَِقـاِديَّ  اْلنَّظـِم  َفَدافِـُع 
 

اْلُمْجَتِلـي  اْلنَِّقـيَّ  اْلَحـقَّ  َيْعـِرِف   َلـْم 

َمْدُرْوَسـٍة ِخْدَمـٍة  فِـْي  أنَّـُه  َأو 
 

ـتِْيِت اْلُمْخجِل  َغاَبـْت َعِن اْلَوْعِي اْلشَّ
 



(36

َشـاَبُه  َقـْد  َجاِمـٍح  ُطُمـْوٍح  فِـْي  ُتْحَلـِل َأْو  َلـْم  َذاتِـِه  فِـْي  ُعْقـَدٍة  َأْو 
 

ُسـْلَطٍة  فِـْي  َراِغـٍب  ُمَصـلٍّ  ِمـْن  َأْو 
 

َقَبِلـي َطاِئِفـيٍّ  َجاِهِلـيٍّ  َأْو 
 

َنـَرٰى َمـا  َأْصـُل  اأْلَْسـَباُب  ِل  َوٰهـِذِه  اْلتََّحـوُّ فِْتنَـِة  ِمـْن  َجـَرٰى  َمـا   َأْو 

َقـاِدٍم  ِصـَراٍع  ِمـْن  َسـَيْأتِي  َمـا  َأْو 
 

ِل الُِتـْرذُّ إَِلـَى  ُيْفِضـي  َحاِضـٍر  َأْو 

 

الُمْصَطَفـٰى ٰطـَه  بِالُمْخَتـاِر  َمـْن َبيَّـَن األَْمـَر َعَلـٰى الَحـقِّ الَجِلـي َوالَخْتـُم 
 

َبـَدا َنْجـٌم  مـا  اللّٰـُه  َعَلْيـِه  ُمْسـَتْقَبِلي َصلَّـٰى  َطـاِرٍق  َعـْن  َأَتـٰى   َكَمـا 

الـَوَرٰى َسـاَداِت  األَْطَهـاِر  َوآلِـِه 
 

َوالتََّبتُّـِل الَفْضـِل  َأْهـِل  ْحـِب   َوالصَّ

َأَبـًدا ا  َعنَـّ ْحٰمـُن  الرَّ َجاَزاُهـُم 
 

الثَُّلـِل َجْمـِع  َيـْوَم  الَجـَزاِء   َخْيـَر 

تمت منظومة الرضا.. ونسأل اللّٰه الرضا .. واللطف فيما يجري به القضا
وآخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمين

يلي هذه المنظومة 
منظومة )وال ينبئك مثل خبير(
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احلمـد لريب عل مدى األزمان ، والصالة والسـالم عل سـيد ولـد عدنان ، ممد 
بن عبداهلل رسـول اإلنس واجلان ، واملبعوث هداية ورمحة لكل الذوات واألجناس 
واأللوان ، صل اهلل عليه وعل آله وأصحابه أئمة اهلدى واإليمن ، وعل التابعني هلم 

بإحسان .

وبعـُد فقد بلغ السـيل الزبا ، وارتفعت أصوات المسـلمين ضـد بعضهم البعض 
بعد تفرقهم كأيدي سـبا.. حيث أخذ الصراع الطائفي دوره اليوم في مسـير الحياة 
بعد أن أخذ الصراُع االعتقاديُّ الدوَر قبله بسنوات، وقد رأينا من قبل ذلك الصراَع 
الطبقـيَّ فـي محيط األوطـان يحصد المئـات ويشـغل الفئات، وكانـت ثمرة هذه 
األدوار المتالحقة زيادة الغربة والشـتات ، ولم يتحقق في كل مرة هدف وال غاية 
ما عدا ما شهدناه من تدخل األعداء ، وتمكنهم في كل جولة من وضع أيديهم على 
الرقاب والثروات، وامتالكهم مواقع القرار وأسـباب االسـتقرار بسياسة خبيثة من 

شجرة خبيثة ، كما قال تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(   ]إبراهيم:26[.

وكأني باآلية الكريمة تشير إلى هذه األمة التي نزع منها قرارها وسلب استقرارها 
، وغزيـت بليـل في أعز ما تملكه وتتمناه ، وُمنحت بسياسـِة التوسـيِد المنصوِص 
عليه ضياَع األمانَة وشـموَل سياسـِة الخيانـِة، حتى تجيَّش المسـلمون في مراحل 
الغثـاء ضد بعضهم البعض، ودفع بهم إبليس نحـو التنافس والتحريش في الطول 
والعـرض، فاكتسـبوا صفة التنمـر والتحدي فيمـا بينهم، كما خلـدوا إلى األرض 
واسـتتبعوا أهواءهـم في شـأن العالقـة بثقافة وسياسـة واقتصاد وإعـالم أعدائهم 
علـى غيـر تمييز وال تثبت وال تمحيـص ، فهم بهذه الثقافة السياسـية واالقتصادية 
واإلعالميـة يتعلمـون ويعلمـون، ويدفعـون بأبنائهـم وبناتهـم في مسـارب جحر 
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الضـب يتأهلـون ويتخرجون وُيسـتخدمون ويخدمـون ، فتراهم في واقـع الحياة 
المعاصرة غربيين شرقيين ، وتسمعهم في واقع الديانة عصبيين طائفيين متعصبين 
، يتجهـزون بين الفينـة والفينة من خالل واقع الخدمات، ومـن داخل أقبية البنوك 
والمؤسسـات لحرب شـعواء تأكل األخضر واليابس)1(، قواُمها عنـد فريٍق مندفٍع 
مسـُخ المعالِم الصوفية ، ولدى فريٍق منتفٍع تقويُض مظاهِر السـلفيِة، ومن خلفهم 
َة لمسـِخ الجميـع خالل معركة الوالء آلل  ُة الفكرِة والرؤى ُتِعدُّ الُعدَّ فَِرٌق مسـتِجدَّ

البيت المظلومين وآل محمد m المحرومين برعاية مشبوهة عالمية.

ويتلفت المتأمل إلى الظالمين في رحلة التاريخ فيجدهم قد ذهبوا أدراج الرياح، 
ومثلهـم المظلومون األوائل قد انتقلوا بمظلمتهم إلى عالم المسـتراح، فما يدري 
المسـتبصر المعاصر َمن هو المتهم بالخيانة اليوم ليقام عليه الحد الشـرعي، ومن 
هو الَمعنّي بحمل األمانة لُيسـار خلفه بشـاهد قطعي.. في زمن أجمعت أدلة الفقه 
النبـوي الصحيحـة أنه عصر فتنة واسـتتباع وغثاء واندفاع وانتفاع : قادُته األشـياع 
واألقماع.. مستثمُره الكافرون المستعمرون والمستهترون أولو الحقد واألطماع.. 
هم األصليُّ اإلسالم، وغرُضهم المبدئيُّ هزيمُة المسلمين في معركة الصمت  عدوُّ
والكالم.. واحتواء األسباب الوضعية والشرعية لتهيئة العقول والقلوب واألرواح 
واألجساد، لمشروع »فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل ـ فيها ـ مؤمنا ويمسي 
ْنَيا«)2( فيرتبط أولها  كافرا َأْو ُيْمِسـي ُمْؤِمنًا ، َوُيْصبُِح َكافًِرا ، َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ
بآخرهـا وآخرهـا بأولها ، منذ مقتِل الخليفـة المصطبِر عثمان ؤ ، ومنذ تخلي 
اإلمام الحسن ؤ عن كرسي خالفته تاركًا زمام السلطة إلى غيره، ومنذ إثبات 
اإلمام الحسـين ؤ شجاعة آل البيت في مواقفهم المصيرية ومقتله بين تخاذل 
المحبيـن الثرثارين وخيانـة البغاة القتلـة المبغضين.. مؤكدًا نهايـة النصرة بمقتله 

وأهل  بيته المظلومين.. 

ُل َمـن علم ذلك ووعاُه وأشـاح عن خطِره بمعناه ومبناه إماُمنا السـجاُد عليٌّ  وَأوَّ
ـعاِر، ولكنّه  زيـُن العابديـن ؤ الذي كان َمْعنِّيًا بأخذ الثأِر وإقامِة المطلِب والشِّ

)1( ملحـظ هـام هنا في قوله: )حـرب( حيث أوعد الله تعالى آكلي الربا بالحرب المشـار إليها 
كثمرة من ثمرات أكل السحت والحرام )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]البقرة:279[  .

)2(رواه مسلم )120(.
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رسـم آلل البيت مدرسَة السـالمة ، وكان خير قارئ للداللة والعالمة فاْغَتنََمها في 
سـبيل االقتداء واالهتداء.. وكان درسـا لمن )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ(   ]اإلسـراء:19[ ، فلـم يجيـش أحدًا على أحد في ذكريات آبائـه، ولم يقم مأتمًا 
أو دعا إليه أو أوصى به لنصرة المظلومين في ذلك اليوم الخطير على مدى مسيرة 

حياته.

وإنمـا حقيقـُة األمر لمـن أراد الحقيقـَة أن مبتدأ هـذا التركيب السياسـي صراٌع 
مفتعـٌل بيـن فئتين ال عالقـة آلل البيت األكابـر بهما وال بثمراتهمـا ، إال من حيث 

نسبة األمر إليهم : 

إما على َأْلِسنَِة فئِة الُمْفِرطِين الغالة.	 

طِين البغاة.	  أو التلبيس عليهم بَأْلِسنَِة فئِة الُمَفرِّ

وهـذان الفريقـان هما اللذان اكتسـبا القـدرة على الحركـة بين مالِـٍك للقرار أو 
معارٍض له.. وهما في قراءة تاريخ النصوص معلومون صفًة وحاالً وشعارًا.. وال 
يخرج عنهما إالّ المخدوعون المستغفلون الذين تأخذ بهم المحبة الجامحة مأخَذ 
االسـتتباع.. أو جماعٌة من سـادة الصلح وبقية السـيف اجتهدوا فثاروا على الظلم 

واستشهدوا في سبيل الله.. وال يقاس عليهم أحد من األطراف المتعارضة ألبتة.

ومقدمُتنا هذه قاعدُة عمٍل ومشـروُع بناٍء ُمْسـنٍَد للتعرف على المخرج الصحيح 
الذي اتخذه فريق النمط األوسـط إلنقاذ ما يمكن إنقاذه، وليسْت معارضًة لُمِحبٍّ 

مندفٍع وال لمبغٍض منتفع.

فالمندفُع ال يرجع إال بعد أن تصيبه العوارض واألسباب.	 

والمنتفع ال يرغب في السـماع وال في العود إلى الصواب.. إال 	 
بعد انقطاع عوامل االكتساب.. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون.

إن قاعدَة ِعْلِمنَا ومشروَع بناِئنا المسنِد يقوم على أربعة ثوابت:

مواقف اإلمام علي v من الفتن	 
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مواقف اإلمام الحسن v من الفتن	 

مواقف اإلمام الحسين v من الفتن	 

مواقف اإلمام علي زين العابدين v من الفتن	 

وقد أشرنا إلى هذا المشروع بثوابته العلمية والعملية في هذه المنظومة ، فمن أراد 
االقتداء واالهتداء بهؤالء األئمة فبابه مفتوح ، ولكل إمام مدرسـة ومنهج وتطبيق 

ونتيجـة ، ومـن أراد غير ذلك فال ننازعه في أخـذه ومواقفه ، وإنما نقول: )ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ (   ]البقرة:148[.. 

وإنما نقول للجميع: هذه أبياٌت شـعريٌة نظمُتها على غرار المنظومات التعليمية 
نُْتهـا ِوْجَهَة نظِر الركِن الرابِع من أركان الدين.. ركِن المتغيرات.. في إحدى  ، َضمَّ

مسائل االختالف.

والمعلـوُم أن قضيَة آل البيت ـ ومنها يوم الغدير وما ترتَّب على هذا األمر ـ جزٌء 
مـن علم فقه التحـوالت.. فَرَبْطُت النصوَص بالمواقِف والمواقَف بالشـخوِص.. 
وأسـقطُت عن كاهلي مسـؤوليَة العلم الذي َأْعَلُمه في مثل هذه المسألة التي َأْثَبتُّها 
هنـا ال من واقع تفسـير األحـداث ، وال من مواقـف االختالف التي تشـكلْت بين 

الفريقين في كتب التراث ، وإنما بلغة القراءة الجامعة للثوابت والمتغيرات. 

وهـي القـراءة التي أهملهـا الكثير من حملـة العلم، واسـتعاضوا عنهـا بالقراءة 
األصوليـة للثوابـت دون المتغيـرات، فجـاءت المخرجات لحديـث جبريل على 
الصفـة التي نعانيها جميعا ، وال زال حديث أم السـنة يتيما عن أحد أركانه األربعة 
حتـى اليوم ، وسـيظل الحرج مصاحبـا لنا في قضايانا المصيرية حتـى نفقه القراءة 

النصية ألركان الدين األربعة مجتمعة ال متفرقة .

والله من وراء القصد..

المؤلف

جدة - 18 ذي الحجة 1434 هـ
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��ِ���فسَ��ي ِ���سًا 

��كف �ُم�فِ�ا

�فسَا  ِ
ّ
ِ�ِف��ي

��ف �ِع�ْف  ءِ  �حفِ�ا ���ِي�ْد  �ِم�ا  ْ�كِ 
�ا��سَكلِ����ِو�ِير �  ِ �ف

ْ
��فِ��ي  ِ ِره

ْ
��ِو���سَ��ف كهِ  ِ

���ْط�عف
ُ

��ل �ِم�ْف 
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��ِو��فِ�فسَا   
ًح
�ْي�

���صِف رُ 
ْ

���
ِ

�ع ����ٰطكِه  رُ 
�ْع�ِيكلِ�� ���ِف�ِ���مْ

ٱ
��ِو� �ًل 

� رُ��و���ِط �عِ�ْد
��مُش �عًا  �مِ �يْ �ِي��ف

�ُم���صْ

�ً �ِع�د �
ِ
�و

��مِي ����طفَ�هِف��ٰ  ��لْ
ُ
�ا�م � رْ��ِ���ٰ 

ِأ
� �يكهِ  ِ

�هف �ا ���ِف
ِ
�ل
�

ِ
رف
�ِم��ْف دِ  ��ِو���شسَا ��ف�ًا  �يِ�ا

��فُ��ْف  
ِّ

��س
ِأ
��ِو�

��ِف�ٌي  ��ِش�ا  
ٌ

�ل �وْ
��مِي ءُ  �

ِّ
�����فسَير � �يُكهُ 

كلِ�� ��ُ���فِّ ْك�مِ
ُأ
� ���ِي�ْد  ِر�يرُُه 

��ِي��ْي كُه 
ُ
ِ��ْس��ل

��ِو���ف

ِ��فسًا 
���ي � �ِم�وِ ِ��سَا 

ْ�ف
��فِ��ي �ِم�فْ  ��فِ�ا  ِد � رِف �عيِكلِ����ِو �لِ��ل��سفُ

� كهٌي 
ِ
��ل �ا

ِ
�ل
� ِد ��سَا 

ُ
��ِو�ِم�شْ��ل

كهيً 
ِّ
��ل سِ �ُس���ف  ً

�ِ��ف ��ِو�ِأ  ً
ف

�
���فِس��ِي �ا�ِع�ْف 

ِ
�ل
� ِ
���و

� � ِ
�ف
�اْأ ���ف��ي ���ِش  ِ

�ي�ف �ل��ّدِ
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
� ُ

��ي�ف �لُي���ِ

�ِم�ْف   ِ
�ف ِْك�ا

ر
�ل�اِأ

� �  
ِع
� ��ِف �

ِ
ر ���ف��ي  �و�عِكهًي 

ُ
�م
ْ

���ّسَكلِ�� �مِ�حف
��يِ�اِأ ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل � ِر�ل�ي�لِ 

ْ
��ف �حِف  ِ

��ي�ش �ِح��ِد

ً
ف

��� ِ
���ي �وِ�

��ِف �ِع�فْ   
ِ

��ك �ي �ِف
��يُ��ْف ��ُ��عِ�ا  رْ �ا ���ِف�ِد

ِ
�ل
� ��فِ�دِّ �ْد 

���ِي ��ِو�ِم�فْ  �ِم 
ْ
����ِع�ال ��ِو� �ل�ُحْك�ِم  � ���ف��ي 

��كِي�ْي 
ِّ
ر

���ِف ���ِي�ْد  ٌف 
ِ��س

�لأ �عيِ�ا ��ِف ��سَا 
ُ
كلِ����ِو�ِم�شْ��ل

ِ
���ِع��ل

� � ��ِش��ْي�فسَا  ��ْورِ
ِأ
��ِو� ��ل�عُ�ِد���ٰ  � �ي�فِ  ِد

�و� 
ُ

�ع �ِفرِف  ً
هي ��سَا ُد �ِع�فْ  �لً  ��ي �ِف��ِف �يكل�ً�  ��فِكلِ�� ��ِف ُ�و� 

��ف �ا
ِ
���ك �ا 

ِ
�ُش�م

ْ
�ِ��ي  ٰ��

�يِّ ���ِش  �ِ�� ��ل�فّسَا ��فِ�ا

��سَي�ِمكل�ً�   ِ
ف
ح
�و�

ُ
�ي

��ل��سشُّ �  ِ
فح
�

ْ
�ِف�ه �و� 

ُ
�حف
ِ

�ه
�ْف
ِ
�ي �ْم 

ِ
�ا���

ِ
�ل
سَ�ِد� �ل��ف � �ُم�و�  ���ِي�ا

ِأ
� �لْ 

ِ
�ل�ف ءً  � ���ْي�ِي�ِد

ٱ
� �ا 

ِ
�ل
�
��ِو

�و� 
ُ
�عِ��ل ِ

��ف  ٰ��
�ِ��يِّ �لِ 

� �ِح�ا
ْ
ر
��ل��يِّ ��ِو�  ِ

ّ
�ل�حِ���ط � ��ٰ ���ف��ي 

ِ
��ِو���يِس���  �ً �ِح�عيْ�د �ِم 

��ْ�كلِ�� ِأ
�ل�ا
� � ���ِي�ِة  �عِكلِ��

���سًا
ُّ
�ِيرِ�لف ��ْو 

ِأ
�  ِ �ف

ْ
���ِع�ي

� � ���ف��ي  رً� 
����ِف ِككلِ����ِو�لِف ���ْش

ِأ
� �ْمرً 

��فِ�اِأ ��ْو 
ِأ
� ��ي�فُ 

���ِش
ِ
�ي �فِ�مِ�ا 

���ف��ي �ِم 
��ْ�كلِ�� ِأ

�ل�ا
� � �لُ  �ح�ِ �ِمرِ� �عِف�ِد�ْي   ٰ��

�ا�ِ��يِّ
ِ
�ل
�
��فُ�ّدِ �ًم 

ْ
�ُحك �مِ  ����فسَا ِ

�لف ِه�مْ 
�وِر�

�ِم�ْف����ُف

ِ��فسًا
���ي � �ِم�وِ �مْ 

��سيُ
ِ
�ِ��ف �ِم�دْف �و� 

��ُش ��ْورِ
ِأ
ِكلِ����ِو�

�عف �ُم��مْش �ا 
ً
�ِي�ِد�ي�م

�ُم��سْ �عًا  رِ� ��مِ ��ِ��ي 
��ْ��

�ِي

�فسَا
ُ
�ع �عِ�ا ��فِ�ا  ْ

ر
���ِش

ِأ
� ِ�ي�ي�ِما 

��كف ُ�فسَا  ��ف
ْ

كلِ����ِو�ِف�ه ِ
ّ ���ُف���ف �ًل 

� �عِ�ْد ���ِ�ِر��ي��يِ  �هفِ��ي 
ْ�يسفَ ِ��ف

��ف �ْف 
ِأ
�
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ًع
� ��ِف �

ِ
ر  ً

�ف
ُككْ

��ِ�ر �ًم 
ْ
�ه

���ِف ���ف��ي  �ِف  �ا
ِ
كلِ�����ِف���� ���ُف��ّ�ِ ���ِي�ْد  �مِ��ًل 

سيْ �مُ��ف �ِم�ْف  كُه 
ِ
��ل ��ِو�ِم�ا 

ٰ
��ُ��ِد���

ْ
��لِ��ل �ي�ع�ًا  �َي�مِ ��ف �فِ�ا  ِ�هْي

��ِو���ّف  ِ
ّ
ِ�ف
ر ��يِ�ا 

كلِ��
ِ
�ف
��ل�فُّ �ِم � ���ِكيرِ� � 

فِح
�

ْ
���ف��ي �ِف�ه ِر 

ْ
�ي
ِّ

��ل��م ��ِو�

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

م
�
ن
���
ن
� ��ك��م �ع���ش ��ه��دن �ن��ا

ِر��فِ�ا 
��مْ

ِ
�ع ���ف��ي  �ِم�ا   

�ِم
��ْف

��
����فِّ �  � �عٰ�دِف �ِع�ُش  كلِ�� ��فِ�ا

ِ
�ا�م � دِ  ��ِ��ا ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل � ْ�فِح 

��ل�ِهر � هيِ 
ِ
ر
��ْش

ِ
���� �ِم�ْف 

�فِ�ا 
ِ
��� �ِح�وْ �فْ 

ِّ
�ِم�م �ِل 

� �وِأ�
ُّ

��ل��� � هُي 
ِ
ر
ِ�ِحكلِ�� ��ِوِك��ْش

ر  ً
�ف �ِم�ا رِف �ِع�ْف  �ا  �ِف �ي لِ

�ليِ�� ��ِو�ِم�ْف 

ْ
ِه�م
� �ّدِ ِ

���ف �لِف �فسَا  �عْ��لِ
ِأ
�  

فِح
�

ْ
�ِف�ه ْ���ِط 

سَكلِ����ِورِ�لف ��ف
ُّ
��ل��د �  ُ

ع
� �ي ��سِش

ُ
�ي ِك�ِم�ا   

ً
�يا
�فُّ
ِ
��يِ�ع

كهيً 
ِ
��ل

ْ
س ��ف ��ِف ���ف��ي  �فسَا 

��فِّ
ِأ
�  

ُ
�ل
� ��يسَا

ُ
��ي ��ٰ ��ِو�ِم�ا 

ِ
���يِ��� ��ْو 

ِأ
� �عْكلً�� 

ِ
�حف  ِ

ْ�ي
���فِ��ي

� � �ِل 
� �آ ِر 

ْ
����ِ
دف �ِع�فْ 

��ِي�فِ�ا  � ِد �عِ�� ���ف��ي   
ُ
ر

ِ
��يُ�دفْ���� ��يِ�عُ�ْد  �ْم 

ِ
��� �ْع�ِيكلِ����ِو ِأ

�ل�ا
� � �لِ 

ْ
�ع�

ِأ
� �ِل 

� �ل�اآ
� � �ُي  �فِ�ا ��سِ �ُم�فِ�ا

�فِ�مِ�ا  ًد  �يسَا
ْ

�ع
ِأ
� ِف 

���
ْ

��ِ ��ف ِف 
�لِ��ي�

� �فْ�ِد
كلِ�� �ُم��ْ���ِي

���ِي�يِّ �ِم�ْف  ��وْ 
ِأ
�  

�ِم
ْ
�ال

��ل����فُّ � �لِ 
�ع�ْ

ِأ
�  

ُّ
���ُ �يِ�حف

��فِكِه 
�اْأ ���ِش �ِل �ِم�ا �ِم�فْ 

� ِ�ا �عف ��ْف �ِأ ��ْو 
ِأ
� ْ�كِ 

���فُكلِ�� ��ِو�ِير �����ُف �  ِ
هي � ��ل�عُ�ِد ��فِ�ا  

ِع
�ي� سيَ�مِ �ل��ف �  

ُ
ْ���ط

رِ�لف

��فِكِه  �ًم 
ْ
��يِ�و �ِع�ْف  ءِ  �حفِ�ا ���ِي�ْد  �ِم�ا  ��ْش�لِ  �مِ

ِ
كلِ�� ك

ِ
�ا�م � �ِي  �ِي�ا ��سْش

ِأ
� رُ  �ِي�ا

��فْ
ُ
��م �  ِ

ع
سيَ�ِم� ��ف ���ِي�ْد 

�ِيكِه 
ِّ

��ف
ِ

�ح �ِم�فْ  دِ  �عِ�� ���ِي�ْد  �ْف 
ِأ
� ِ�عْ�دِ  ��ف �ا �ِم�ْف 

ِ
�ل
� �ِفرِف �يِر  �����فسَ�ِد ��فِ�ا ِع 

� ِد ِ
���و

� � �مِ  ��سَا

ِ�ع�ًا 
���ف � رِ  

ِ
�ل
� ��ِو���ِي�ا  

ِ
��� ��ل�فّسَا �  ِ

���ِ��ف ��ِو�حِف
�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �  ٰ��
ِ
��� �ِم�وْ كُه 

��فِّ
ِأ
� �ِم 

�ِم�ا ِأ
�ل�ا
� �  

ِّ ��ف كفِ



(45

�ِم�ا  رِّ  ��ِل��مِ �ِم��سًا  �حفِ�ا  �ً �ِع�ي�د  ِ
ر �ا���ِف��ِ��ا

ِ
�ل
سَ�ِد� �ل��ف � رِ  ��ِش�ا

ِأ
��ِو�  

���فِ كلِ�� ِ
�ل��ف �  ٰ��� ِ

��فْ�د
ِأ
�

�عي�ًا 
ِ
���ِي��ل ��يُ�فْ�ِد���ي  ُه  ِْكيرِ�

دف  
ْ
�ل
� �ِيرِف �ْم 

ِ
��� ُك�يِكلِ�� ��ِو ��و� 

ُ
ر ���ِف��ِ��ا  ِ

�عِ���ي ��
ِ
كم
ِ
ل��ف
� � �فِ 

ْ
��فِ��ي

سًا  ��ف
ِ

�ه
�ِم�ْف رِ  ��ِو��ِ��ا �ْمرُ 

�ل�اِأ
� �  

ِ
�ل
ِ
���
ِ�هْف �ي

ِسكلِ����ِو�ٱ��سْ ��ف
ْ
��ل
ِ
مُ��ف
� ��سًا  رِف

��ِو�ْم��ِف  �ً د �ُس��سَ�ّدِ

 �ً��
ِّ
�ُم���سَ��ي  ً

�ش
ِ
��ِ���َع�ف ِ�فسًا  كلِ����ِو��ِ���ف

ِ
���وُ����

� � �لُ  �ِم��ي
�ِي

ْ���
ِ
�ي رً 

��مْ
ِ

�ع �لِّ 
ك�ُ ���ف��ي   

ِ�ْي
ر

���ِف �ا �لِي����ِف ِ��ي 
�ي
ِّ
��� � رِ 

��ْف
���كفُ � كهيِ 

ِّ
�م

ُأ
� �ِمكلِ���ِم�فْ  �����سيُ �  ِ

ع
��ُ��فْ� ��ِس�ي�دِ  �وْ

����يِّ � كهيِ 
ِّ
�ِع��ل ��ِف

 ٌ
�ل �ع�ِ �حفِ�ا ��ِو�ْه�وِ   �ِ�� ����فِّ�ا � ُف 

����ْ�ِ ��ف �يكِه  ِ
�هف ��ِو���ِف���ّسَكلِ�� ��يِ�ْف �ِط�هِف��ٰ 

�� ��لْ
ُ

�ا�م � �ِف  ��فِ�ا
ِأ
� �ا 

ِّ
�ِع�م

�مِ�ا 
�فِّ �ِأ  

ِ
ك � ��ِودِف  � �عٰ�دِف �ِم�فْ   

ِ
�عْ��ك سَكلِ�� ���ِف�ِد ��ة

ِ
�� ���ِي�ْد  �فْ 

ِ
�ا�ِم �مِ��ي 

����يْف �لِف ���ف��ي  ��يُر  ِ
���ش

ُأ
�

ً
ِرِ���ي

���ف ���ف��ي  ��ْو�  سَ�ِد
��ف ���ِي�ْد  �و�ِف 

ُ
��ْ���لِ�م

ُ
�ا�م �ا���ِف�ا

ِ
�ل
ِ��ِد� ل��ف

� � ُك�و�ِف 
ُ
ر
��ْي
ِ
��ي �ل�ا 

� ��و�ِمكهيً 
ُف
�ِس�ْهر

ِسكِه  ��ف
ْ

�ه
�ِف�ِف  

ٌ
ح
ِر�

���ِف  ً �ِ�رْف�ف  
ُّ
�ل

��ِو��ِ�كلِ�� ��ِوك�ُ ���ِي�ْد  ��يسَكهُ  ���ِف ��ِو� �ِم�ْف  �فُّ 
ِ����ُف
�لي

�ً رِّد
ِ
�مُ��ف ����طفَ�هِف��ٰ  ��لْ

ُ
�ا�م �  

ُّ
�لِف���  

ُّ
���

����فِّ
ِ
كلِ����و�

ِ
���� ���ْش

ِأ
� دٌ  �ِي�عِ�ا ��ْف

ٱ
� ِ

ّ
���

����فِّ � ���ف��ي  �ُم 
ْ

�ه
�����ِف ��ِو�

ُك�و�
ِ
ر ْد

ِأ
� �ي�فِ  ِ

��دف
ِّ
��ل � �ِم 

ْ
�و

�����ِي � �عِكهُي 
ْ
��ِو�حف ���ِ�كلِ����ِو ���ْش

ُ
�ا�م � �ُح�و�  � رِف

ِأ
� �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � مِ�ِة  ��ِ�كلِ��

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
مش ِ
��ِل�ي�مًا ك

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

ر��م��و�ي
��ح�����ن �ن���ي���ي �ن

�ك�� �ل �
� �ي �آ �� م���ن �����ا

�� �
�ل�� �ل������ا �ل�������ل���ن � �ن �

��م��ن�ه��

�فسَا �عْ��لِ
ِأ
�  ِ

ي
���ِ�ِر��ي��  ٰ��

ِ
�عِ��� ُ�فسَا  ��ف

ِ
�ه

��ِ�كلِ���ِم�ْف
ْ
�ُم��ِ���ل  �ً �د �ِف �ُم��سْ ���ٰ�كِه  �ِل 

� �آ �ِم�فْ 
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 � �وْ
رْ�لِي���ِف

ٱ
��ِو� �ِح�عيّ�ًا   ِ

ّ
���

����فِّ ��فِ�ا �ِم�ُف�و� 
آ
� ���فِكلِ���ِم�فْ  �����ُف � ِ�يكهِ 

���ف  ِ
ر ��ِ��ا �ًل 

� � �ْع�ِي�ِد
ٱ
�  ِ

فح
�

ْ
�ِف�ه

�َي�ِم�ُ��و� ��ف �ي�فِ  ِ
��دف
ِّ
��ل �  

ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ل��� �  ِ

هي ِد ��ِ��ا �ا�ِم�فْ 
ِ
�ل
� ِّ
��و

ِأ
��ِو� رً�  سيِ ��ف

آ
� �ِم 

َكلِ�� ��ل���سّ � رِّ  ��مِ

�و� 
رْ�لِي���ِف

ٱ
�  ِ

�يْ��ف
ِّ

��ل��س � �يِّكهُي  ِ
��فِ�هي �ْم 

ُ
�ه

ُ
��ِو��فِكلِ����ِو�ِم�شْ��ل  ً ��و�ف �ُ�رُ �ِم�فْ   ِ �ُ��و�ف

��ل��مشُّ � ���طِف  �ِح��ْف

ْ
�م

��سيُ
ِّ
�ِ��ف

ِأ
� ��ِو�ِم�فْ  �مْ 

���يُ �و� 
ُ
��� رفِ�

ِ
�ي �مْ 

ِ
��� ��ِو

�ا
ِ
�ل
ِ��ِد� ل��ف

� � �ُم�ْفِكيِر�ي�فِ   ِ
�ف �ِم�ا

���رفِّ � رِ 
ْ
�عِ��ف

�ا 
ِ
ِ�م
�فْ�ي ِأ

�ل�ا
� � رُ��و���طِ  ��مُش �ِف ِف 

ِك��ي� ِ���
ْ
�ِي�م

�ا�ُم���ْ
ِ
�ل
�
��ِو ��ِو �����ًا  ِ�فسَا

��ي رْ
ٱ
��ِو� ِ��ْ�كل��ً 

��ِو���ف �ل�ًا 
� ْ
�و

��مِي

����ُ��ِد���ٰ 
� ��ِو� �و�ِم 

ُ
����عُ��ل ��فِ�ا ِف 

��ِل��ي� ��فسِ �ِي ٰ�ُم��سْش
��
ِ
ْ�يسَ��� ��يُ��ف ��م 

�ا �ْف 
ِ
�ا�ِم  ٰ

�ل��ُ��ْ��ِف��
� ��فِ�ا ِح 

�
ْ

��ص�
����فُّ ��ِو�

 ٰ���
ِ
�د
ِ
�ا�م �  

ِ
�ل
�
���ُ��و �مْ 

ُ
�ه

�لُف ِ
��يْ�د ِد  � ��فسَكلِ�� ��ِو�ٰ�ِك�دِف �فِ�مِ�ا  �ُم�ورِهٌي  �ِم��سيْ �مْ 

ُ
�ه

�لُي ��ْو���ِي�ا
ِأ
�

ً
ي

��� ِ
�ِفرف ��ْو 

ِأ
�  

ًع
� ��ِف ِ�ا

��ي �ِم�ْف   � ��فِ�ِد �ْف  كلِ�� ��ِو�ِأ ِ
�عي ��ُف �ِم�ا  ��وْ 

ِأ
�  ِ

ّ
���

��لِ��ل�فِّ ٌف 
ُّ��س

ر
ِ
��يِ��

رُُه 
ْ
��ي
�عِف �ل�ا 

� �ِم�ْف  ِي 
��� �حْفكلِ��

ِأ
� كُه 

ِ
��ل ��ْو� 

ِ
��فْ�د

ِأ
����ُع�عيِكلِ��� �  ٰ��

ِ
ْفك

ر
ِأ
�  ِ
�ي�ف �ل��ّدِ

� �  � �عٰ�دِف ��ِوهيِ  �ْد
���ُي

�فِ��سَا  �و� 
ُ
��� ���ِي�ا �ِم�ْف  �مُ 

���يْ
���ِف  � �عٰ�دِف ��و�ِف  كلِ�� ��ِوُد �ّحِ

ُ
ر �ًل 

� �ِي�ا ِ
��كْي�ي

�لِ�اٱ
�  ِ

�ُ��و�ف
��ل��مشُّ � ���ي  ِر

��يُ��ْف

حٌ 
� ِ

��ص�ف  ��ِو�
���ٌف �ِيكلِ�� ��ْف

ٱ
�ْمرِ �

�ل�اِأ
�  ���ف��ي �

ُ
�ل

ْ����
�ل�اِأ

� �ِيكلِ����ِو� ��ْف
ٱ
� �مِ  � رِ �ْف 

ِ
�ا�ِم  ِ

ّ
���

����فِّ � ��يِكهيِ  سَا
��ف ���ف��ي 

 ٌ
ع
�ِم� سيْ ��ِو�مُ��ف ��فِكهِ   

ٌ
�و���

ُ
�ِم�ْف��� �لُ 

����فْ �����ِف ��ِو�
ٰ
��ِ���

�ل�اُأ
� �  

ِ
�ل
� ���ِي�ا ��سَا 

ِ
�ِم�شْ��ل ِر  رِ�

�����ِي � ��و�ِف  ُد

�فِ�مِ�ا  ُ�و���ٌط  �ِمرْ��ف �ِم 
ْ

��ل�ُحك � �ِف 
�اْأ ���ِش  

�فِّ
�لِ�اِأ

كلِ�� �
ِ
�ا�م � �فِ 

ْ
��فِ��ي ��فِكِه   

ٰ
���ِ

�ور
��ل���شُّ �  ِ

�ي ِء �حفِ�ا ���ِي�ْد 

��ِف�ٌي  ��ِش�ا  
ٌ
�ل

ْ����
ِأ
� ِع 

ْ
ر

��ل���شسيَّ � ���ف��ي  كُه 
ِ
��ل �مٌ 

���يْ
���يِكلِ�� ���ِف  ٰ���ِ

�ور
��ل���شُّ � �ِه�ُم�و� 

���ِف ��و�ِف  رُ
��ِف

�ل�اآ
� ��ِو�

��ُفكُه 
�اْأ ���ِش  

���فُ �ل��فِ�كلِ�� ���ِف�ا  � �عٰ�دِف �لِ 
ْ
�ح�ف
�لِ�اِأ

�ا �
ِ
�ل
�
��ِو ��ِو ًء  �ا

ِ
ِ�م
�ْف�ي

ٱ
� ���ف��ي  �و��ِ� 

ُ
���

����فُّ � �مُ 
���يْ

���ِف

�ِط�هِف��ٰ 
�� ��لْ

ُ
�ا�م �  

ُّ
�لِف��� �يْكِه 

ِ
�عِ��ل ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل � �ا 

ِّ
�م

ِأ
�ا�

ِ
�ل
سَ�ِد� �ل��ف � ِ��يرُ 

��يُ�ش ا 
ِّ
��سَي�م ٌه 

فِّ
�ُم�فسَير
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 ٰ�� رْ�لِي���ِف
ُ
�ا��م � �لِ 

���ِف����فْ  
ُ
ك � رِ ْد �ِأ  ٌ

�ف ��ِف ��ِو� �ِمكلِ����ِو سيْ ��ِو�مُ��ف ���ّسَكل��ً  �ُم��ِف كُه 
ِ
��ل ��ِو�ِم�ا 

ِرهِ 
ْ
��ي
�عِف �ِل 

���ِف����فْ �لُك  رِ� ْد �ِأ كه 
ُ
�ا ��ِو�ِم�شْ��ل

ِ
�ل
�
�فْ �عُ�ّدِ

ِّ
�ِم�م  ِ �ف ��ِ�ا

�ل�اِأ��ص�ْ
� � كهيِ 

ِ
�ْم��ل سيُ �ِم�فْ ��ف

��فِكِه �ُم�و�  ���ِي�ا ��ِو�ِم�ا   
ٌ
�ل
� �عِ�ْد �مْ 

ُ
�ه

ُّ
كلِ�� ���ِفُك��ل ِ

ّ
��ص�ُ��ف ���ِي�ْد   ً

��ِف�ي ��ِش�ا دً  ِ��سَا
ْ�ي

ٱ��ف
�  ُ �ف

ْ
�عِ��ي

��لِكِه  �وْ
��ِي ��ِف ُه  �ِد

ِّ
ك

ِأ
� رٌ  كلِ����ِو��حَس�يْ�ِد ِ���ْ �ُم��س�ِي��ف ِرك�ًا  �ا �ُم���ِش ِ�عْ��ِلكِه 

��ِو���ف

�ُم�فِ�ا �ِم�ا �ِأ كُه 
ِ
��ل ���ِي�ا �ِم�ا   ٰ��

ِ
�عِ���  

ْ
�ْ�ِر��س

���ُي�ِيكلِ�����ِف�اٱ  ٰ��
�ِ��يِّ �ْمرِ 

�ل�اِأ
� �  � �عٰ�دِف  ِ

�ف
ْ
ا
أ
���شَس ���ف��ي 

�و� 
�ُف ِ�ّ��

ُ
�ي�ِم�فْ �ح ِ

���ف  
ِ
ح
����عيِ�ْد� �  

ِّ
�حِف��ي

ُأ
� رْ 

�ْح��دِف
ٱ
كلِ����ِو�

ِ
��
ُ

�ل�حف � ِر���ي  سَا ��ف
�ُي �ا 

ِ
�ل
�
��ِو �و� 

ُ
��ل ِ

ّ ��ِو���ُف���ف

�ِحكِه  ��ِ��عيِ�ْد  ٰ
�ِط�هِف��

�� ��لْ
ُ
�ا�م � رِ  ���شسَا

ِأ
� �ِم�فْ 

�ِمكلِ�� ���ف�يَ
ْ
�حف
ُأ
� �و��ِ� 

ُ
���

����فُّ ��فِ�ا ِ�يكِه 
���ف  

ُ
ح
����عيِ�ْد� ���ِف�ا

��ِف�ٌي  ��ِش�ا  
ٌ
�م �ِ رف �يسيِ

ْ
��ل
ٱ
�  � �عٰ�دِف ���ف��ي   

�فِّ
�لِ�اِأ

�حفِكلِ���
ِّ
��ل��د � ِ��يرُ 

��يُ�ش  
ٌ
ع
���ِ��فْ� �ل�ا 

� ِع 
ْ
ر

��لِ��ل��مشِّ

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

ر ر�
�ل���ي ��ك �

�
���ل�
��م���ي م���ن �

�� v ي��
 �ع���ل�
م
م��ا �ل�إ ع �

��ي��� ��م��و

�عف�ًا 
ِ
��ِ���ل  

ُ ِر��ي��ف
��ل��مشِّ �  

ُّ
���

����فِّ � �ِي 
ِ
��ف
��ْش
ِأ
� �ِيكلِ�����ِي�ْد 

ْ
�ع

ٱ
�م�ًا ��ِو�

ْ
�ِم �ُحك

�ِم�ا ِأ
�ل�ا
� رِهِي � � ِ��ِد

�حف

�و� 
ُ
���ِف�عِ��ل �ْف  �ِأ �ٌم 

ِّ
�ُم�عيِ�د كُه 

��فِّ
ِأ
ْ�ِيكلِ����ِو� ��ف ِأ

�ل�ا
� � �ِع�فْ�ِد   

ُّ
�ل

ِ
��ل��� � ��يْكهِ  ��يِ�ِد ���فِ��ي  ��ِو

�ِيكُه 
ْ
رِ���� ْد

ِأ
� �ْف  �ِأ ��ْف�ِي 

ِأ
� ���ٰ�كهِ   

ِ
�ل
� ٰ��ِو���ِي�ا

��
ِ
�يِ��� ��ْف

ٱ
�  ِ

ّ
���

����فِّ ��فِ�ا  ُ
�ْمر

�ل�اِأ
� ��ِو� �ِ��فُكهُ  ��ِ��ا

ٌ
ر ���ِي�ِد  � ��ِو�عٰ�دِف  

�ِف �ِف �ِم�ا ِك�ا �ا ِ
�ا ���ِفك

ِ
�ل
اِ�
أ ���سْ

ٱ
��ِو� ْي 

��ِ
���ِف�حِ��ّي  

ُّ
���

����فِّ � �عُكهُ  �عِف ��مْش
ِ
�ي
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كُه 
ُ
��ل �وْ

��مِي  ِ
ّ
�ِف��ي
��لمفِّ �  ِ

�ِع�ف  ٰ
��ِي��

ِأ
� �عيِ�ْد  �عيُكلِ�����ِف ��ْف

ٱ
� �و�ِف 

��ُش ��ِشكلِ�� ���ي  ِ��ْ��ِد ��ف ���ِف�ٌي  كلِ�� ِ
�حف

��سَا  ِ�عْ�ِد ��ِو��ف �ِمكهٌي  ِ��سيْ
��ِور �وِّهٌي 

ُ
ُ�ف �ِ�كلِ�� ��ف

ِ�هْف �ي
�ُم��سْ  

ْ
�ل
� رِف

ِ
�ي  

ْ
�م
ِ
�ا� ٌف 

�و���
���ُف

ِ
�ع  

ٌ
�ُم��لْ�ك

�ِم�ا  �ِع�فْ�ِد �مِ 
�ِم�ا ِ

���رّف �  
ُ

ْ���ط لف ِ
��ل��سّ � ِ�لِك 

��ِ�كلِ�� ��ِو�ِير �ِم��ْف ��ِف�ْي  �ا
ِ
��وِ���ك ِف 

ِ��ي�
��ش كلِ��

َّ
��ل�ش� � ���ِف��ٰ  ��ْو

ِأ
�

 � ��ِو��فسَ�ِد  � �فِ��ٰس�دِف  ُ
�ْمر

�ل�اِأ
� �  ِ

ِس�م
��ِ��

ٱ�ْف
�عِفكلِ�� ��ِو� ���ِي�ْد   

ً
��ي�ا
ْأ
� رِ �يكهِ  ِ

�هف ��يِ�ْف ِ���ي 
��دف
ِّ
��ل � ���يُ 

ْأ
� رِ

ٰ
�ِط�هِف��

�� ��لْ
ُ
�ا�م �  

ِ
�ل
� ْ
�و

��مِي  ِ
�ف ����ِ�رْ���ِف�ا � �حِف�ا 

ِأ
� رْ 

����ُف �لْف
��ٰ ���ِف�اٱ

ِ
���ِي��� �ِم�فْ   

ْ
ك

ُ
�ْير

ٱ
��ِو� �ِل 

� ����عِ�ْد � ���ِ�ِر��ي��يِ  ��ِو�حُف��دْف 

كهٌي 
ِّ
��ِس��ل �ْه�وِ 

���ِف ���ِط  رِ�
���ْف ِأ
�ل�ا
� �  ِ ِ�ف

��ف ا
َ
� ��سَكلِ����ِو��ف

ُ
�ل�حف � �ُف 

�اْأ ���ِش ِر�لي���ُط 
��ْف
����يِّ � كُه 

ُ
��ِو�ِم�شْ��ل

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

ر ر�
�ل���ي ��ن �

إ
��ي ���ش��ا

�
������و ��ن
�ل���عن � ���

���ن �ع���ل
ر�ي
م��ا �ي��ي

�ا  �ِف
ِّ
��� �حِف �ي�مِ�ا  ِ

���ف ِه 
ّٰ
لل

ٱ
�  ِ

�ي�ف ِد ِ�عيْكهِ 
���ف ِكلِ���ِم�ْف 

ّ
��ل ُد �مً 

ْ
�ه

��ِف ��ِف �ِل 
� ����عِ�ْد � �ِمكهُي  ���ِي�ا �ِأ

��ِي�ْي 
ِأ
� ���ِي�ْد   

ٌ
�و���

ُ
�لُف��� �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � ���ُط  �لِف ��ِو���فِ�ا

�ا
ِ
�ل
��ِد�

ِ
�ل��ف
� � ِ��ي 

��ِو��يِ�فْ�هف  
يِّ
��
ِ
��ل�ح �  ُ ِ�ف

ّ
ُ�فِ��ي

��ي

رِ���ٰ 
ِ
��ف ���ِي�ْد  �ي�مِ�ا  ِ

���ف �ِل 
� �ا
ِ
���� ���ْش ِأ

�ل�ا
� �  ُ

ِ�ف
���فِكلِ����ِو��ِ���ف �����ُف �  ِ

ف
����ْ�ِ ��ف �و��ِ� �ِع�فْ�ِد 

ُ
���

����فُّ � �لُ 
���ْي ��ِف

��فِكِه 
�اْأ ���ِش �ِم�فْ  ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل � �فُ 

ُّككْ
���ر �  ُ

ع
� ��ِف �

ِّ
���ر ��ٰ ���ِف�ا

ِ
�ِي���

ْ
�ف
ُ
�ا�م �  

ُ ��ف ��مْش
ِ
��وِ���ك ِر���ي 

ْ
�يِ��ف �ِم�ا  �لُ  ��ي ِ�عْ��لِ

��ي

��فِكِه  �ِف 
��يُ�هكْ  

ْ
�م
ِ
�ا� ��ِو �ل�ًا 

�
��و �ِم�ْ�رُف �ِف  ِك�ا �ا���ِي�ْد 

ِ
�ل
�����ُس�ِد� � رُ��وِع 

�����ُف ��ِو� �ِل 
�
�و

ُ
���

�ل�اُأ
� � �لُ 

�ع�ْ
ِأ
�

��لِكِه  � �ْح�وِ
ِأ
� ���ف��ي  رِ  ����يسَيرِ�

� � �و� 
ُ
�حف
ِ

�ل كلِ�� ��ِو�عِ��
ِ
�ا�م  ���ف��ي �

ِ
�ل
�
�و

ُ
���

�ل�اُأ
� �و� �

�عُف �ا ��ِ��ا
ِ
�ُش�م

ْ
�ِم�فْ �ِ��ي
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ً
ِر�
�ُم�وِأ�ّش ِ�فسًا  ��ِ���ف  � �عٰ�دِف �ِف  �ُي�ِ�كلِ�����ِفِك�ا �ٱلصْف �ِم�ا   ٰ��

ِ
��� �ِأ  �ٰ�� ِّ

د
ِأ
� كل�ً�  �مِ ��ِو��سَا

��ل�عُ�ِد���ٰ  � �و 
ُ
ْ�حف
ر

ِ
�ي �ْف 

ِ
�ا�ِم �ْمِر 

�ل�اِأ
� �  

ُ
ِ�فح
ر
�ِمكل�ً���ِو�مِ��فْ سيْ �مُ��ف �لِف��ّ��ًا   ِ

�ف
ْ
���رُّ���� � رْ��ِ�  ِد  

ُ
�ل
� ��
ِ
كم
ْ

�ِأ��ك

 ٌ
ع
� ��ِف �

ِ
��ِور ��شسَكهٌي  ��ِشكلِ�� ��ِف�ٌي  �

ِ
�و

�عِكلِ����ِش �ةسفَ �ا�مُ�عْف �  
ِ

�وُّ�ل
ِ
�ح
��لل�يِّ � فحُ 

��لِ� ��يُ��سَا

�عِ�ا �لِف ��فِ�ا ���ف��ي  كهٌة 
ِ
�ِم��ل سيْ �مُ��ف �عِ�ا 

�و��لُ
ُ

كلِ�� �لُف��� �ْه��ِف
�ِي �ُم��سْ �ْف 

��ِيككُ �ا 
ِ
�ل
�
��ِو �عِ�ا  �لِف ��ُف��دْف 

���ِف

ٰ
��
ِ
���
�ل�اُأ

� � �عْ�دِ 
ِ

�ع �ِم�فْ  �ِف  �ا
ِ
���ك ���ِي�ْد  �ِم�ا   

ُّ
�ل

ُ
كلِ�� ���ِف����ك ِ

�عي ��ُف ًع 
رِ� ��مِ �ِم�فْ  ُك�و�ُف 

ِ
��ي ��ِو�ِم�ا 

�ِط�هِف��ٰ 
�� ��لْ

ُ
�ا�م � ِ

ْ�ي
ِ�عْ�ِد �ِم�و رِ���ٰ �ِم�ْف ��ف

ِ
��وْ �ِم�ا ��ف

ِأ
كلِ�� �

ِ
���� ���ْش

ِأ
�  ً

���ف كلِ�� ِ
��ْو �حف

ِأ
�  ً

���ف �ِيكلِ�� ��ْف
ٱ
�  ِ
�ِم�ف

ِ��ي 
�ي
ِّ
��� � �ُي   �ِم�ا ����عِكلِ�� � �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � ���ُط  �لِف ���ِ�كلِ�����ِف���فِ�ا ���ْش

ُ
�ا�م � ْ���ِ��ي  ��ف

�ِي  
�ِم
ْ
����ِع�ال �  � �عٰ�دِف ِ�عيْكِه 

���ف ���ف��ي 

�ِد���ٰ 
ِّ
��ل��� � �لِ 

����ِع���ْي �  ِ
�ِع�ف ْ���ِ��ي  �يِ��ف ُ�عِ�ا 

ر
ْ
��ي
�عِف �ل�ا 

�ْم�ِيكلِ��� ِأ
�ل�ا
� � ِْد�ِي 

ر
ِأ
� �ْف  �ِأ ْي 

��ِ
��ِو�ِح��ّي  

ْأ
رِ�
���ْي
���ِف�اٱ

ِ�ْي�ِفكهيً 
��كف ِ���ي 

دف ��ِو�ِم�فْ   ً
ش

��� ��ِو� �ِم�ْف   ِ
�عْ��ك ��ِوِد

ٰ
��
ِ
���
�ل�اُأ

� � ���ف��ي   � �دِف ٰ
��س  ِ

�ي
��يِ�اْأ  

ْ
�م
ِ
�ا� �ًل  ِ

�ل�أ ���ِي�ا ��وْ 
ِأ
�

رُُه 
ْ
سَ��ي

��ف �ل�ا 
� �ِط�هِف��ٰ 

�� ��لْ
ُ
�ا�م �  

ُ
�ل
� ْ
�و

��مِي  
ُ
�ل
� ْ
�و

�����ِي �ا���ِف�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �  
ِّ
ح
�

ِ
��ص� �ْف  �ِأ  ِ

ّ
���

����فِّ �  ُ
�م
ْ
�����ُ�  ُ

�م
ْ
��ل��ُ���� ��ِو�

�ا 
ِ
�ل
� 

ِ
�ل
� ���ِي�ا �ي�ِم�فْ  ِ

���ف �و��ِ� 
ُ

�ْف���
ِ
�ا�م �  ِ

ً �ِع�ف
���ف �ا

ِ
����ُع�عيِكلِ�����ك � �ي���طِف  ِ

��يُ�هف �ْف 
ِأ
� رْ 

�ْح��دِف
ٱ
��ِو� �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � ���ف��ي 

ُ
ه ْ��ِد

��ِو�ح ءُ  �ا ���ِش
ِ
�ي �ِم�ْف  ���ي  �عْ�ِد

ِ
�لي هُ 

ّٰ
لل

���فِكلِ�����ِف�اٱ
� �  

ِّ
�م

���يَ �ْف  �ِأ ���طُف  �يِ�حْ��ِف ِ���ي 
��دف
ِّ
��ل � ��ِو�ْه�وِ 

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�
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�ل��س���ن�هي �ل �
� �����و

إ
���ن�هي �و�

���ي
�ل���ن �ور � ��ن��دن

كُه 
ُ
��ْ���ل

ِأ
��ِو� رُُه 

ِ��دْف
�حف ءً  ْ

���ِش��ي �لِّ 
كلِ�� ��ِ�ك�ُ ِ

�عي ��ُف �ي��سَا  ِ
���ف  ِ

ْك�ِو�ي�ف
����يِّ �  ُ

ع
�
ِ
�ف ��ِو�ِم�ْف

�ًل 
ُّ

��س�
��يِ�اِأ  ٰ��

ِ
��� �ِأ �و��فِ�ا 

ُ
�ع ��يِ�ْد �ي�ُف  �ل��ّدِ

� كلِ����ِو�
ِ
���ِع��ل

� �  ِ
ع
� �ي ��سِش

ُ
�ي �ل�ا 

�  ٰ��
�ِ��يِّ �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � ���ف��ي 

كهيً 
ِّ

�فِ�ِمك  ٰ
�ِط�هِف��

�� ��لْ
ُ
�ا�م � �ِف  �ا

ِ
���ك �فْ�دُف 

ُ
�م
كلِ�� ���ِف �مِ

�ِي��سيْ
�ُم���صْ كهيً 

ِ
�ف
ْ
�ِ��ي
�� ���ف��ي  �عِ�ا  ِ�عْ�ِد ��ِو��ف

��وِر��سَا 
ُ��دُف

�حف �ِم�فْ  �ْي�ِفكهِي  ِ
����عف � كهُ  �حِف كلِ����يُ�وِ�

ِ
�ا�م � �فِ 

ْ
��فِ��ي  ً

ي
�� ِ��� ���ِف�ا ��وْ 

ِأ
� ِرً 

���ف ِك�ا ���ف��ي 

كُه 
ِ
��ل

ْ
�ِم�شس ��ْو 

ِأ
� �وِّهًي 

ُ
ُ�ف ��ف ًع 

ِّ
�ُم�د ��وْ 

ِأ
�ِعكلِ��� �عِف �ُم�ْف ��فسًا  ْ�حِف

�ُمر ��وْ 
ِأ
� ِ��يسًا 

���ف �ُم�فِ�ا

��ْو� 
ِ
�و

��ِش �ُش 
ْ
�ِ��ي �ِم�فْ   

���فُ �حفِ�ا
ْ
ر ِأ

�ل�ا
� � �مُ 

���يُ
ُّ
�ا�ِه��

ِ
�ل
� ِ
���و

� �لِ �
�ع�ْ

ِأ
���ف��ي �  

ُ
�ل �ل�ي ِ

��ْف��دف
��لل�يِّ ��ِو� ِْكيرُ 

�ا�م ��ِو�

�مْ  ���يِ ِ
ِ�ْ����ف ��ف �ِم�ْف   ٰ��� ِ

ر
ِ
�ي ���ٰ�كهِ   

ْ
�ل
� رِف

ِ
�ي �مْ 

ِ
��� كلِ����ِو

�حفُّ ��ل�يّسَ�ِد � رِ���ٰ 
ِ
�ي  ��

ِ
كم
ِ

��ك  ٰ��� دِف
�ل�اِأ

� � رِّ 
���ِش

ِ�م�ًا
�أ � ِد ��ف�ًا 

ْأ
� ِد �عْ��ِل  ِ

����عف ��فِ�ا ��ْو 
ِأ
� �ِل  �وْ

�����ِي �ا ��فِ�ا
ِ
�ل
� رِف

�ُم��ْف  � �عٰ�دِف �لِف  
ُّ

��س
����فِّ � ��ِي��ٰ 

ِأ
� ��ِو���ِي�ْد 

���َا  �ِم�شْ��لِ ���ف��ي  ��ْو 
ِأ
�  ِ

�فِ�ي
ْ
�و
����يِّ � �ورِهيِ 

ُ��� ��يِّكلِ�����ف��ي  رُ �لِف��ّ��ًا  �ِل  �عفِ�ا ��ْف
�ل�اِأ

� � �ورِهيِ 
ُ��� �ِم�فْ 

�ًا  ��ف
ِ

�ه
�ِم�ْف �ِي�ْحِك��ي   ِ

���ي ِ�ا �عف ����ّفِ � �ورِهُي 
كلِ�� ��ِو���ُ

ِّ
�ُم�وِأ��� ِ��سًا 

���ي ��ِو�  ِ
�ف ��سَا

���رفِّ � رِ 
ْ
�عِ��ف

�عِا 
ُ

رْ��� ِد �وْأ�ِم�فِ��ي�فِ 
ُ
�ا�م � ��يِ 

ْ
��ِو�ع  

ُ
ِ�فح
ر
�ا �مِ��فْ

ِ
�ل
��ْ��ِد�

ُأ
� ���ِي�ْد  �م�ا  رُّ  ِ��� ��ِا 

�ِم�ْف �مُ 
��سيْ

�����ِف ��ِو�
كهًي

ِّ
�َي�م ��ف  �ً �ُه�ود

ُ
�ع  ٰ

�هِي��
ْ
��يِ�ف �ِم�ا  رُّ  كلِ�� ��ِو��مِ

ِّ
��ل �ُم�ِد  �ً �د �ِف �ُم��سْ �لً  ��ي �ِف��ِف ِس�يكل�ً�  ��ف

ِ �ِم�ا 
�ف
�اْأ ���ف��ي ���ِش ��ْو 

ِأ
�  
�ِم
ْ
��ل��ُ���� � ���ف��ي  ��و 

ِأ
�  
�ِم
ْ
����ِع�ال � كلِ�� ���ف��ي 

ِ
�ِي�م �ٱ���ْش �ُش 

ْ
�ِ��ي �ْمرِ 

�ل�اِأ
� �  � �عٰ�دِف ���ُط  رْ�لِف

ِ
�ي

 ٌ
ِ�ف
��أ ٌ ��ِ��ا

فح
�

ْ
�ِم �ِف�ه

��ْ�كلِ�� ِأ
�ل�ا
�  ���ف��ي �

ُ
�ل

ْ����
�ل�اِأ

� �ِمكلِ�� ���ف�ا سيْ �مُ��ف ر�ع�ً� 
��مِش  �ِ�� ����فِّا � �فِ 

ْ
��فِ��ي �و�مُ 

��يِ��ُي

�و� 
ُ
��سيَ�ِم��ل �و�ِف 

��ُش رُ ���وِ�
� �  

ُ
�ل
�
��و ���عُ�ُد

� � كُه 
ِ
�ا��سَكلِ�� ��ل �  ِ

ف
�
ْ
��فِ��ي  

�ِم�ْف  ِ
ف
ع

��فْكلِ�� ِأ
�ل�ا
� � �فِ�ِي  ��سَا

ِأ
�

�فسًا 
ِ
�عِ��ل ��يرُ  ���ِش

ُ
�ي �ِم�ا  �و��ِ� 

ُ
���

����فُّ � ���فِ��ي  �ِ�كلِ�� ��ِو
ِ�هْف �ي

�ُم��سْ ��ِأ�ف�ًا  ِك�ا �ًا  ��ِو��ِف��ْي���ف �ًا  ْ���ف
���ِي�ف
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�ُم�و�  �ي�يَّ
��ِف �ُش 

ْ
�ِ��ي  

ِ
�ل
�
��و ���عُ�ُد

� � ُف 
ِر��� ��سَكلِ����يُ�عِ�ا

ُ
�ل�حف � �مِ��ي 

ِ��سيْ ��ِو�ي  
يِّ
��
ِ
�ل�ح � ُف 

��� ْ��ُي ��ِو��يِ�ف

��لِ��ًك  ً �عِ�ا ِر���يّ
�ْ���مِف �عف ُ

رًّ �حف ِ
ِ ��ف

ّ
�ل

�ا �ِم�فْ ك�ُ
ِ
�ل
� �ِفرِف �ُش 

ْ
�ِ��ي  ِ

ّي
��

ِ
�ح
ْ
��لِ��ل  �ً�� ِ

ّ
�ُم���سَ��ي

ِ��ْس��ِلكِه 
���ف ��ِو  ��لِكهِ  �وْ

��ِي ��ِف ًر  ِ
��شسيّ كلِ�� �ُم�وِأ ��فسِ �عْف �ِي �ُم��سْ �ِع�فسَا  �ِ��فِ�ا

�� رً  ِ
�هف �ُم��ْ���ِي�ْف

�ِط�هِف��ٰ 
�� ��لْ

ُ
�ا�م �  ِ

ْ�ي
��فِ��ي �ِل 

� �آ �ِم�فْ  �ْف 
ُ
ليِ����  ْ

�و
ِ
��ِو��فِكلِ�� ��ِو��� رٌّ 

���ِش ��ي���ُ  �ِي
��سْ
��ل��يِّ ��ِو� ِْكيرُ 

�ا�م ���ِف�ا

��فِكهيً  ���سَا
ِ

�ح ���ِ��ي  ��و
ُأ
� �م�ًا  �

ِ
�و

��مْي
ِأ
�  ِ

�ف ��ِ��ا
ِأ
�ِم�شِكلِ��� �عِ�ا 

��ُف��دْف
���ِف ���ِع��ْ��ِد 

� �  ِ
ي

�� ��ِف ��ِ��ا ���ف��ي 

��� ً
��ِو�ِه�و ��يِ��سَ�ّدً   � �عٰ�دِف ����ُي�لْ 

ِأ
�  

ْ
�م
ِ
�ا� �ِمكلِ����ِو سيْ �مُ��ف �ِف��يُّ 

��لمفِّ �  
ِ
�ل
� ���ِي�ا �ِم�شْ��ِل��سَ�ا   ْ

�ل
ِ
�ل�ف

ِ�ِي�ًف�ا
��كف  ِ

�و�ي
ُ
�ي
ُ
�ل�ف
� � �فِ 

ْ
��فِ��ي  ٰ

���ِ
ر

ِأ
� ��ّفِ��ي  �ِم�ِي��ٰ ��سَا �ِ����ِ�كلِ���ِأ �����ِي���ْ�رُ  � �عِ�ا 

�لفِّ
ِك�اِأ

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

���ن�هي
���ي
�ل���ن م���ن �

���ن��ا �� ���ن
��ي ��م��و��ي

�
�ل ��ن
���ص���
ن
��

ِ��ي
�ِي�هف �هْي ��ِف  ِ

�ف �ل�فَس�يِا
� �  � �عٰ�دِف ���ف��ي  �ْ��ُف 

ُ�فسَكلِ�� ��ِو�ِف
��ف �مًا  ِكيرِ�  ِ

�ي�ف �ل��ّدِ
� � ِ��ّسَكهِي 

�ِأ�أ

�و� 
ُ
���

�حِف��دِف ���ِي�ْد  �ِم�فْ   
ِ
�ِم��ْش�ل ِف 

�ِ���ي�
ِر��

�ُم��ْف �ل�ا 
���ِي�يِكلِ�� � ���ِي�ْد  �ِم�فْ   

ِ
�ِم��ْش�ل هًي  ��فسَا

ُ
�حف �ا 

ِ
�ل
�
��ِو

��ْو� �يِ�ِد
ْ
�ه

ٱ
��ِو� �ْمرً 

ِأ
� �لِّ 

ُ
ك� ���ف��ي  ���ُ��و� 

ِّ
�وِ��س

�ْع�ِيكلِ����ِي
ٱ
� ِر 

ْ
��ي
�عِف �ِم�فْ    ِ �ف � ِد

�ل�اآ
� ��ِو� ِع 

ْ
ر

��ل��مشِّ ��فِ�ا

 ٰ�� �ِس���ِف ���ِي�ْد  �يْكِه 
ِ
�عِ��ل ����اً 

ِ��ْي
���ف �و� 

ُ
�ِع�ف ْ

�و
�ِي ��سْ

ٱ
��ٰ ��ِو�

ِ
���
�ل�اُأ

� � �ُي  ��فِ�ا ��ِ�ا
ِّ

��ل��ص� ��ِو�  ِ
ّ
�ِف��ي
��لمفِّ �  

ُ
�ل
� �آ

�ْف 
ِ
�ا�ِم �و� 

ُ
��� �ِم�ا �ا 

ِ
�ل
�
��ِو �م�ًا 

ْ
��ل ����ُف �و� 

رْ�لِي���ُف
ِ
�ي �مْ 

ِ
�ا���

ِ
�ل
�
��ِو ��ِو ِ��ْسكل��ً 

��ِو���ف �ل�ًا 
� ْ
�و

��مِي كهُ  ُ
��و��س

ُ
ر

ِ
�ي
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�اًأ
ِ
��ف
ْ
�ِم��ل ���ٰ�كهِ   ِ

ّ
�لِف��س �ِم�ْف  ��و� 

��فِ��دُف
�يِّ ٱ

���ِ�كلِ����ِو� ��لْ
ٱ
��ِو� رً� 

ْ
��ِ���ف �ْمرِ 

�ل�اِأ
� � �ِم  � �ْ��ِي�ِد

ٱ
� �ِع�فْ�ِد 

 ٌ
ر ��حَس�يْ�ِد ���ٰ�كهِ  ِ�عْ�دِ  ��ف �ِم�ْف  �ُم�فِ�ا  �ِم�ا �ِيكلِ�� �ِأ ��ْف

ٱ
ِف  �

���ْ
ر

ِ
�ي �مْ 

ِ
��� ��ِو  

ِ �يْ��ف
ِّ

��ل��س �  �يِ�ْ�كمِ��لِ 
ْ
�م
ِ
�ا�

 ْ
�م �هِ ِ

�ِم�ي ��ْد ِ
�حف ���ف��ي   ِ

�ف ��ِ�ا
�ل�اِأ��ص�ْ

� �  
ِ
ك ِ

ر �ا ْ���سَكلِ����ِو���ِش
���ِف�ي �يرً�  ِ

ف
��ِور رً�  �مُ��فْ�يسَا   ِ

�ي�ف �لِ��ل��ّدِ
�

�ْي  ِ
�ِي�عف
ْ
�ليِ��ل  

ْ
�م
ِ
�ا� ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل �  

ِح
�
ْ
��ل

ُّ
��ل��� � ِ�ُد 

ّ
�ي

���ْف���فِكلِ����ِو��سِ �ل�اِأ
� �  

ِ
�وك

ُ
��ل

ُّ
��ل��� �  ٰ��� ِ

��فْ�د
ِأ
� �لْ 

ِ
�ل�ف �ِم 

ْ
����ُ��

ْ
��لِ��ل

ٰ
����ُ�ِد���

� �  ِ
ف
ع
�ي� لِ

��ِو��يِ�فْ��  
�ِم
ْ
����ِع�ال ��فِ�ا  

ِف
��� �ْع�ةسَ�ا

ٱ
ْ�يِ�عيِكلِ�� ��ِو� ��ف

ٱ
�  ٰ
��

�ِ��يِّ �ِم 
��ْ�كلِ�� ِأ

�ل�ا
� �  ِ

�ي
ِّ
م
ُأ
� ���ف��ي 

�فِ�ا 
ِ
���  �ٰ�� ِ

��فْ�د
ِأ
� �ِم�فْ   ُ �ف

ْ
�ل��ُ��ِ���ي � ُه  ِ�عْ�ِد ��ِو��ف

��لل�فُ��فسَكلِ�� �  ِ
هي ُكلِ�� ����عف � ِ��ي�فِ 

ّ
��ُم�ِ��ف � ��يْ��ِف 

ِف
ر

��فِكهُ  ��ِو�حِف�ا سَكهُ  ���ف ْ��ِف ��ف
ِأ
� �ِم�فْ   

ِ
���ْف��ك ��ِو�ِأ

كلِ��
�يِّ ����هُي �  ِ ��ي�ف ِ

�عي ��مِ ����فسَا
� �  ِ

هي ��فسَا
ُ
����ف � �ِم�فِ 

ً
ِ��ف
���ي �ِم�وْ ���ف��ي  �و� 

��ُف ُ�ْف���ِ
��ي  

ْ
�م
ِ
�ا� �ِم�ا 

���يُ كلِ�����ِ�كلِ�� ِ���
�يِّ
ُ
�ا�م � �ا  �ِف ��سِ رْ ِد  � �عٰ�دِف رِ  ���ِف��ِ��ا

ِ�ًي 
��ف ���ِي�ا رُ 

ْ
��ي
�حِف دُ  ّسَا ��ف

ِّ
��ل��ص� � ُه  ِ�عْ�ِد ��ِو��ف

����ُع�عيِكلِ�� � �مُ  ���َا �ِأ  ِ
�يْ��ف

��ل���سَّ � �يّسَكهُي  ِ
��فِ�عي

�ف�َا 
ِ
���ِ�ِر��ي�عي ���ف��ي  �عْ�ِد 

���رفُّ � �ِم  �ِم�عيِا ��فِ��ي  ���ّسَكلِ�� ��فِ�ا
��يِ�اِأ ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل �  

�ِم
ْ
����ِع�ال � �ِم  ِد سَا ��ِو��ف

�ً د سَ�ّدِ �مُ��ف ُه  ِ��ْس�ِد ��ف ��يْ�ٌد 
ِف
ر ءِ  ا

َ
� �ا ��ِو��ف

ِ
�ل
�
ِ
�حُف��دف �فْ  ككِ

ٰ
��� ��يْ�فِاِع 

�ل�اِأ
� �  

ِ ِ��ف
���ي � �ِم�وِ

ِرهِ  �لْف���سَا
ِأ
� ���ف��ي  �ِل  �ل�ي ِ

��ْف��دف
��لل�يِّ �  

ُ
�ل ��وِّ

ِأ
��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� � �ي 
ف
��� �وُه 

ُ
�ع ِف

ر ��ِو��فِ�ا  � �وْ
ِ
�عِف��ل َا  ّ

�س
ِ
�ا�

�ْف 
ِ
�ا�ِم ِي 

��
ْ
��يِ�ف  

ْ
�م
ِ
�ا� ��ِو �ِف  �ا

ِ
���ك �ِم�ا  �ِف  �ا

ِ
�ِم�شِكلِ�� ���ِف���� �ًم 

���سَكلِ�� �م�ف  هِي  سَا ��لل�ّف��ف � �و 
ُ
ْ�حف
ر

ِ
�ي

�و� 
ُ
�حف
ِ

�ِف�ه  ً
ف
ح
�و�

ُ
�ي ��ِل��سُش ًء  ��فسَا ِ

���ْي�ي
ٱ
� رِ 

ْ
�ي
كلِ�� �عِف

ِ
�ف
��ل�فُّ � ِء  سَا ��ف

ِ
�ل��فُ��ل � ِ�فسَاِع 

��ّي
ٱ
�  ِ

فح
�

ْ
�ِف�ه

  ْ
�م
ُ

�ه
�ي�ِف ُ�و� ِد

��ف �ْمرِ ��ِ��ا
�ل�اِأ

� � ِ �ف ���ِ�رِ� ��لْف
ٱ
��فسَكلِ�� �ِع�فْ�ِد � ِد ��وْ 

ِأ
� ِ�ةْس�فِكهًي 

��كف ��و�  ِ��يُر
��يُ�ش  

ْ
�م
ِ
�ا� ��ِو

�ْم  ِ��سيِ
ّ
ف
��ِ�رِ� �ُم 

ِ��سيُ
�ْمر

ِأ
� �و� 

ُ
��ْوِك��ل

ِأ
�فِكلِ����ِو�

�هْي �ِي �ُم��سْ ُه  ِء �ا ���ِش ���ِي�ْد  �فِ�مِ�ا  ��ي  ِ
��يِ��ْي���ف
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�مْ 
���يُ

ْ�ِف
فِ��ي
��ِو�� ِ�يْ��ِف�فسَا  ��ف �ي�مِ�ا  ِ

���ف ����ِ���ْس�ُد  ��ٰ ��ِو�
ِ
�ِي���

ْ
�ف
ُ
�ا�م �  ِ

�ف ��ِ��ا ��لِ
ْ
��ل ��ِو� ِء  �ِم�ا �ل��ّدِ

� � ���طُف  �ِح��ْف

�ُ��و��فِ�فسَا 
��مُش ���ف��ي  �يكُه  ْ��ِف

�و
����يِّ ��ِو�  ُ

ح
�

ْ
��ص�

����فُّ �ا ��ِو�
ِ
�ل
ِ��ِد�

�حف �ُك  �يُ��ِ�ا ا 
ِّ
�ِع�م �مْ 

�ُف���يُ ْ
�و

ِ
��ِو���

�ِط�هِف��ٰ 
�� ��لْ

ُ
�ا�م �  

ِ
�ل
� ���ِي�ا دِ  ��ِ�ا �ل�حِف � �لُ  ���ْف����ِف كلِ����ِو�ِأ �مِ

�يْ ��ف
ُأ
�  

ٌ
�ل
� �ِم�عيِ�ا �ٌف  �ا

ِ
����

ْ
��ُ���ل رِ  �حفِ�ا �ْف  �ِأ

�ِ��مْ  �هِ
ِ��ْي
���ف �ِم�فْ  ��ِي��ٰ 

ِأ
� �ِم�ا   

ِّ
�حِف��ي

ُأ
� ��ُف��دْف 

ْ�ِحكلِ�� ���ِف
ر

ٱ
��ِو� ��ي  ِ

�ِم�ّف  ِ
�عْ��ك ِد ��ي�ِي 

ِ
��ف
ِأ
� �ْف  ��ِو�ِأ

ِ�عي�ًا
��ش
ْ
�و

�ِي �ُم��سْ ���ي�ًا  ِد ��ِ��ا ُك�و�ُف 
��ِي �عيِ�ْد  �عفِكلِ�����ِف �عْف �ِي �ُم��سْ �ِعكل�ً�  �حفِ�ا ُك�و�ُف 

ِأ
� ��ِو���ِي�ْد 

�ْي
ِ
��سَير ����ِف �ِم�ا   � دِف �ِأ  

يُّ
��
ِ
�ل�ح � ��فِ�ا  ��ِو�عْ�ُد كلِ����ِو ِ

�عي ��ُف �ي��سَ�ا  ِ
���ف  ِ

ّ
��ْس�ِد���ي

ِ
�ا�م � مِ�ُة  ��سَكلِ��

ِرًد  ��فِ�ا  
فًح
�
ْ
�لِش��ل ِي 

��� �وْ
��مِف �وً� 

ْ
�ِ��ف رُ  �ي �ا�ِف��مِ

ِ
�ل
�

ِ
رف
��ْف
ِ
�ا�م � ِرِك��ي�فِ  �ُم�ْد �ِمرْ��فِ�ا 

ُأ
�  ��

ِ
كم
ِ

��ك

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

�ي�هي ��و
��ن
إ
����هي � �م���ي��ا

� 
ن
�
��
ي
� ر ��ا

ي
�ك��� �ع �
� ��� ����ر�

ع �إ�ل
��ي��� �ل��و� �ل�هي �

�
�م���عر

�ل �
���ي��� �لن

ِع �ِم�ا �ِفرِ���ٰ 
رِ� ِ

��ل��مّ � ِ
�ف �ا

ِ
����ْ لي ِ�عْ��لِ ��سِش

���ف ���ِي�ْد �حِفكلِ�� �ِم�ْف   ً
���ف �ِيكلِ�� ��ْف

ٱ
���ف��ي �  ِ �ُ��و�ف

��ل��مشُّ � 
ُّ
�فح ِف

ر

��و��ِ�كهيً 
ُ
ر �ِم�ْد ِ�ْي�ِفكهيً 

��كف �ِع�ْف  �و� 
ُ
ِ��ل �عف �لِ��يُ��مْش

�حفِكلِ���
ِّ
��ل��د � �مِ��ي 

���يْ
�ِي �ُف  �ا

ِ
����ْ لي

��ل��سشِّ � �ِس�عِ�ا  ���ِي�ا
ِأ
�

�مْ  ���يِ ِ
ِ�ْ����ف ��ف  

ِّ
�د ِ

���ف  ِ
�ي�ف �ل��ّدِ

� � �لِ 
�ع�ْ

ِأ
� رُ  ِ�ي

�ِعكلِ�� ��ُي��ش ��مْش
ُأ
� ءً  �ش�َا ��ِو�عُف  

ً
�ا ْ��ف

��ِو�ِمر  
ً
�ا ْ��ف

�ِ�ر

�ًم  ِ
هأ � ِد ًع 

رِ� ��مِ ���ف��ي  �ًل  ��ي �ِف��ِف �يكل�ً�  كلِ����ِف رْ���ِ
ُأ
� ���ِي�ْد  ِ���ي 

��دف
ِّ
��ل �  ِ

�ف
ِ
�ع ��ِي��ٰ 

ِأ
� ِك�ِم�ا 

��و�ِف�مِ�ا ُد �ي�ُي  ِ
�ا�مِ�عي � �ُد 

ْ
�ل�ِح��يس �  ُ �م

���ُي سَا  ��فِكلِ�� ��ِي��ف
ِ
ر �لْ ��ِ��ا

ِ
ِع �ل�ف

ْ
ر

��ل���شِّ ���ف��ي � ���ًط  �لِف �ِم�فْ ���فِ�ا
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 ٰ��
ِ
�عِ��� ��وْ 

ِأ
�  

�ًم
ْ
�����ُ� �لِ 

�ع�ْ
ِأ
� �ِم�فْ   

ٌ
�ل
��ِفكلِ�� ��ِيِك��يُّ

ْ
�حِف��ل ���ِي�ْد  ��يِ��ًك  �عِ�ا ْكيًر  ِ

���ف ِع 
رِ� ��مِ

���ف��ي   
ُ
�ل
� ّسَا ��ف

ِّ
��ل��د ��ِو� �ُف  �ا

ِ
����ْ لي

��ل��سشِّ � �يرُُه  ��يُ�ِد
��سَكلِ��

ْ
�عِ��ل  ٰ��

�ِ��يِّ ��ي��ِ�  �ِي
��سْ
��ل��يِّ � �لِ  �ح�ِ �ِمرِ�

�ُح�ومِ�يً 
ْ
��سَير �يً 

ِّ
م
ُأ
� ��يِ�ا  ِرُك�و�  �يُ�ْد

ْ
ٰ���ِف��ل

��
ِ
���
�ل�اُأ

� �  
ِ
�عْ�د

ِ
�ع �و� 

����ُف �ْح��ِف
ٱ
��ِو� ِء  �ِم�ا �ل��ّدِ

� �  
يِّ
�ِح��

رُ��و�ِعِه  ���ف��ي �ِم��مْش �ِف  �ا
ِ

����ْ لي
��ل��سشِّ � �ُم�و�  ��فْ��ِد

�ل�ا �ِي
���ِ�كلِ�� � �ُم���ْش  ْ

�م
ُ
�يْ����

ِ
�عِ��ل ��ي  ِ

���ف �ا
ِ
�ا�م �  � ��فِ�ِد �ِم�ا 

ْ
�ِس�ه

�ِعكِه  ��يْ�فِ�ا
ِأ
� ���ف��ي   ِ

�ي�ف �ل��ّدِ
� � ���طُف  �ِح��ْف �لُ 

ْ����
�ل�اِأ

� كلِ�� ���ِف�ا �ُم�و���ِ �ُ��فّسًا   ِ
ْ�ي

���فِ��ي
� � �ِل 

� �آ  
ُّ
��ِو�ُ��ف

����طَكهيً 
ْ

��ُ���ل �لِ 
ْ
��ِل�فَس��ي ��ف�ًا 

ْ
ر

ِ
�ح �ل�ا 

� هِ 
ّٰ
�الِل

ِ
�ل
�
��ِو �ل��ُد

� � �ِش��يرُ 
��ْ���ِي

ِ
�ي �ْم�ِيكلِ��ك�ًا 

ٱ
� �ل�ا 

�
��و

�مْ��ِلُك�و� 
ِ
 �ي
�ل�ا
ِء �ِم�ْف � �شِ�ا ����هُف ��ْ��فِكهيِ �

ُ
�ِمكلِ�� �ِم�ْف �ع ��سيُ �و� 

���ُش ��ِو�عِا �ْ��ي�ًا 
�لِف �ا 

ِ
�ل
�
��ِو �ْمرً� 

ِأ
�

ِه�مْ 
� ِ�عْ�ِد ��ف �ِم�ْف  ��ِي��ٰ 

ِأ
� ��ِو�ِم�فْ   ْ

�م
ُ

�ه
ُّ
��ِوُك��ل

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� � ���ف��ي  ِء  �شسَا ����عُف ��فِ�ا �ِمِر�ي�ِف  ���يْ �ِي �ُم��سْ

�ِط�هِف��ٰ 
�� ��لْ

ُ
�ا�م � ��ِو�عْ�ُد  �عْ�ُد  ِ

���و
� � ءِ  ��ي �يِ�حِف  ٰ

��
كلِ�� �ِ��يِّ ِ

�عي ��ُف ِ�ي�ي�ِما 
��كف �و��ِ� 

ُ
�ْف���

ِ
�ا�م � ْ���ِ�كهِ 

ر ��مِش �ِف

�ِم�ْف �ِع�فْ�ِد  ِ��يِر 
���ف
���رفِّ �  � �عٰ�دِف �ِم�فْ   ِ

�عْ��ك �عِكلِ�� ���ِف�ِد �عِف ��ْف
ٱ
�  ِ

ي
�ي�� ِ���

�ل���شِّ
� ��فِ�ا  

ِ
ك � ��ِودِف ���ي  ِ

��ْ��دف
ِ
�ي

كهًي 
ِّ
�ِع��ل ��فِ��ي  ��يُ��سَا ��و�مٌ 

ُف
ر

�ِم�اْأ  
ُّ
�ل

���ك�ُ كلِ�����ِف�ا ��ل���ّ�ِ �  ِ
���ف �ْ��يسَا

��
��فِ�اِأ  

ِّ
�ل

ِ
�ل��� � ْ�ِ��ُش  ف

�ِ
ي

��ِولص

�ِم�شْ��ِلكِه  ���ف��ي  ��ْو 
ِأ
�  ِ �ل�ِ�رْف�ف ��فِ�ا ��ْو 

ِأ
�  ِ ْ�ف

�ل�ِ�ر ��فِ�ا
�ا
ِ
�ل
�
�ل��ّدِ
� رْ ���ف��ي �

����ُف �لْف
���ِف�اٱ رِ 

��مْ
ِ

����� � ِ
�ي �حفِ�ا

ِ
ر
�ِم�فْ �مُ��فْ

�ِم�ْف  �لِّ 
ُ

�ِم�فْ ك� ��ي  ِ
��يِ�هْي�ِي���ف  �

�عٰ�دِف  
ُ
�ا ��ِو�ِم��ْش�ل

ِ
�ل
��ْ��اِأ�

ِ
�ي �ْف 

ِأ
� ���ٌي  ِد ���سَا ءٌ  ِ���َا

�ْف�ي
ٱ
� كُه 

ِ
��ل

��لِ��ًك  �عِ�ا  ً
�ف ��سَا ِف

ر ���ف��ي  رُ  � ��يُ�ِد �ا 
ِّ
�م

ِ
�ِيكلِ�� �ع

ْ
�ع

ٱ
��ِو� �ًا  ����ف ِ �ِح��ْف

ش
�ْ�ِر�ي���

��لل�يِّ ��ْ��فِكهيِ �
ُ

�ِم�ْف �ع

��فِكهٌي  �ُس���سَا �ُ�رْ��سَكهٌي  ِء  ��سَا ��ِل�ل��ّدِ
ٰ���ِف

��
ِ
�ُم�فْس�ةِ��� ِء  ��سَا �ل��ّدِ

� ��فِ�ا  
ُّ ��ف ِ

�ِي�حف
��مُ���صْ ��وِ�

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���



(55

ِ�ا  ���ِط�عف ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

�ل�ه ��ا
ش
��م���
إ
��د�لير �و�

�ل���عن �ي � ر�ي��ا
�ن���ل

 ً
رِ���ف

��مِش �ُي  ��يِ�ا
ِ
ِْكير

دف �يِر  ِ�ِد ����عف � ��ٰ �ِع�ي�ُد 
ِ
���
�ل�اُأ

� �  ِ �ْ��ف
ِّ

��ل��ص� ��ِو� �ِل 
� �ل�اآ

� � رِ  ���ِي�ْد  ُ
ع
�ِيرْ���ِف�

�فسًا  ِ
�عف � رِ  

ِ
�ل
� ��فسَا ِ

�ْ��ي ِأ
�ل�ا
� � دِ  � رِ

ِأ
� ���ِف�عِكلِ�� ��ِو�ِم�فْ  ْ���ًا 

ر
��مِش  ِ

ف
ح
ِر�ي� ��ل�ةّسَا �  ِ

مِ�ي ��ْد ِ
�حف ���ف��ي 

��يِكهيً  ��ِو� ِر �ِم�ْف  �ْمرِ 
�ل�اِأ

� �  � ��ٰ�دِف ِ��
�
 ْ
ِك�م

��ٰ ���ِف
ِ
�ِي���
ْ

�يُ��ف �م�ًا  ��سيْ
���ِف  

�ِم
ْ
����ِع�ال � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
� �ي�ُد  ِ

��ُي�هف

كُه 
ُ
��ل

ْ
��ِو�ِم�شس ْ�ُح��سَا 

ر
��ِو��مِش ��سَا 

ُ
رْ��� �عِفكلِ�� ��ِوِد �لً 

���ِف����فْ �ِم�فْ  �ِل 
��لِكلْ��آ� �ِم�ا  كهُي 

ِ
�ْم��ل �يُ ��ف

��ل��ّ�ِ� كُه  �
ُ
��ِو�ِم�شْ��ل ًر  �ِم ��حَس�يْ�ِد ِ�ِما أ

��ْو ��لِكلْ��
ِأ
�عِكلِ���

�لْف
ٱ
��ِو� ِ��ْد�ِي 

��ِو�حف �ِم�ا   
ْأ
رِ�
���ْي
���ِف�اٱ  ِ

�ف ْ���ِ��ا
��ف

 ���� � كهُ 
ِّ
��� �حِف ���ِي�ْد  �فِ�مِ�ا  �و���ٌي 

�مِ�حْ��ُي  
ُّ
�ل

ُ
��ل����ك ��ِو�ِحكلِ�� ���ِف�ا ًه  ��ِو�حفِ�ا �ًل 

���ِف����فْ �ِم�فْ  �ٰم�ُف  ���يْ
ِّ
�ير

كُه
ِ
�ِم�شْ��ل �م�ًا  �ِما �يِ

�ْع�ي
ٱ
�  � �عٰ�دِف  ٰ��

ِ
��سَ��� ِدْ 

ف
�ا ��ِور

ِ
�ل
�
��ِو �ْف 

ِ
���  

ِ
�ل
�
�و

�ْف ��ِي��ُي
ِأ
� رْ 

�ْح��دِف
ٱ
��ِو�  ِ �ْ��ف

ِّ
��ل��ص� ��فِ�ا

 ً
��ف ِ��� ��ِو� �ِل 

� �ِم�عيِ�ا �ِم�فْ   ٰ��
ِ
��� ��ْو

ِأ
�  

ُّ
���

����فِّ �شُكلِ�����ِف�ا
ُ
�ا�م �  

فُّ
��ِي��ُي���  ً

��ش � �ْح��ِد
ِأ
� ِح 

�ْ
ر

��ِو���ِش

ْ��ِلكِه  ���ِف���ف ���ف��ي  ��فِكهِ    
ٌّ

�لِف��س ��ِي��ٰ 
ِأ
� �فْ 

ِ
�م
�ا ���ِف

ِ
�ل
�
�عُ�ّدِ رْدٌ 

���ِف �ْه�وِ 
���ِف ���ٰ�كهِ  رِ 

ْ
���

ِ
�ع �ِم�ْف 

كِه  ِ
ّ

�ِح��يس ���ف��ي   
ٌ
ح
ِد� ���ِي�ا ��فِ�ا  ��يِ�ا

ِأ
� ���يِكلِ����ِو�ِم�فْ   

ُ
ه ��فِ�ا ْد ِ

ف
ر  �ِ�� ����فِّ�ا � ِر 

ْ
سَ��ي ��ف �ِل 

� ْ
�و

��مِي �ِم�فْ 

كُه
ُ
�عِ��ل

ْ
ِ���ي �ِف�حف

��دف
ِّ
��ل ���ف��ي �  

ٌ
ر
ْ
��ي
��ل���سيَّ�ْم�ُي �حِف ��ِو�

�ا
ِ
�ل
سَ�ِد� �ل��ف � �و�ِف 

��ُي ��يِ�ْع��مِش �و�ف 
��ُي ��مِ �َا ����ف

� ��ِو�

�و� 
ُ
��َس�ف دِف ���ِي�ْد  �ْف 

ِأ
� ِ�عْ�ِد  ��ف  ُّ

ح
� ��ص�ِ

ِ
�لي �ا 

ِ
�ل
�
ِ��سَكلِ�� ��ِو

ر �ي�ِم�ْف  ِ
���ف �ل�ِح�عيْ�ِد  � �ِش��يرِ 

�ِف��ْ���ِي �ْف 
ِأ
�

 ً
ِ��ف
���ي �ِم�وْ ���ف��ي   �ً ��َ��د

ِأ
� �ي�فِ  ��فُ�ِد �ا 

ِ
�ل
�
�ا ��ِو

ِ
�ل
�
��فِ�ّدِ  �ً �ّد ِ

���ف �فْكهُ 
ِ

�ع  
ِ

�و�ل
��ِف��ُي �ْف 

ِأ
� ��وْ 

ِأ
�

 ٰ���ِ
ِر
���و

� � ِر 
ْ
��ي
�حِف �ِع�فْ  ِ�يكِه 

���ف  ً
ّ

�ِف��� ��ِف �ا 
ِّ
�ل
�
��ِي�ِف���ّسَكلِ�� �ِأ  

ٌ
�ل �ُم�فسَ�ّدِ كُه 

��فِّ
��فِ�اِأ
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 ٌ
ع
� ����لِ ِ �ُحْك�مٌ ���ِي�ا

�ش � �ْح��ِد
ِ ��لِكلْ��ِأ

��يْ���
ِ
�ا���ِف��ل

ِ
�ل
� �عِ�دِّ  ٌ

ح
�ي� ��صِ

��ص�ِ  
ٌّ

�لِف��س كُه 
ِ
��ل ِ�ي�ي�ِم�فْ 

��كف

��ِشكهيً  ِد �ِح�ا  ٰ��
ِ
�عِ��� �ُحْك�م�ًا  �فِ�ِف��ٰ  ��ِو�ِم�ْف 

�ا
ِ
�ل
� ِ
�و

�ا�ِم��ْي � ِر���ي 
��يِ��ْف  ِ

�ْه�و
���ِف  ً

ّ
�لِف��� ِر 

ْ
��ي
�عِف �ِم�ْف 

�ل�ًا 
� ِف
ر

ِأ
�  ْ

ِ�م
ّ
��ِو����سَ�ال  ِ

ّ
سَ��ل ���� �فسَا 

ِّ
��ف
ِ
ر ����عُكلِ�� ��يِ�ا  �  

ِ
��ْو�فح

ِأ
� ِ��ي 

رْ��ِي�هي
ُ
�ا��م �  ِّ ��ي ��ل�فّسَ�ِف �  ٰ��

ِ
���سَ���

���ِط�عفِ�ا  ��لْ ِأ
�ل�ا
� � �لِ 

�ع�ْ
ِأ
�  ِ �ف ِا ��ح

�ل�اِأ��ص�ْ
� ��ِو� �ِل 

� �ل�اآ
� ��ِو�

�ا
ِ
�ل
� ِ
���و

� �و��ِ� �
ُ
رِ �ِم�ْف���� �

ِّ
���ِكير رِ � �يْ�ِد

ِ
��ِو��ح

رً� ِ�ي
��ِل�ي�مًا ِكمش

����سْ
ْ �ِي

ِ�م
ّ
�ال ِ

��ِو���� �دً 
ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
�ِل ��س�

� ��ٰ �آ
ِ
��ِو�ع�ِ��� �دً 

ِّ
مُ��حسيَ�م

��فِا � ِ�ِد
ّ
�ي

ِ
��ٰ ��س�

ِ
ِ �ع�ِ���

ّ
�ل

ِ
����� 

ِّ
�م

���يُ
ٰ
��ل
ْ
��ل
ٱ
�

ء �ل��د�ع��ا � ���م�هي �و
�ي ��ا
ن
�ل��ح �

�ُم�فِ�ا  �ي�يْ ��ِف �ي�ي�مِ  ��لِ
ِّ

��ل��� �  ِ
��ْو���ي

��ل��دفِّ � �ِع�دِ  �ا ���ِش ِكلِ�� �ِف
ّ
��ل ��ِوُد �فسَا  �مِ

����يْف �لِف ���ف��ي   ٰ
��ِي��

ِأ
� �ا�ِ�سَا 

�فسَا 
����فِّ

ِ
�ح �ورِف 

ُ
�ح

�ِف �ْف 
ِأ
�  ً

�ّف
����ِف  ِ

����عُكلِ�� ��ِو�ُ���ْ��ف �  ٰ��
ِ
��� �ِم�وْ ��فِّ�ف�َا 

ِ
ر �ِم�ْف   ٰ�� ِ���ِف

ّ
���ر � �ِم�فِ 

�م�ًا 
ِ
ِكير �ُم�ورِ 

�ل�اُأ
� � هُ 

ّٰ
لل

ٱ
�  ِ

ح
��ْ���لِ�

ُ
�ِمكلِ����ِو�لي

�ل�اِأ
� � ُ�ْ��ِي��ي  ي

��ِو�  
ِ

���
ْ
ا
أ
�ل�فَ�

� �  ِ
ع
���ِف� ��ِو��يِ�ْد

ِ���ي 
��دف
ِّ
��ل �  ِ

ّي
��

ِ
�ح
ْ
��لِ��ل ��ورِ  �ُد
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43 من هو الصديق األكبر على عين الحقيقة؟    
43 علي بن أبي طالب في حادثة الهجرة    
43 ضرار الصدائي يصف علي بن أبي طالب     
44 زينة األبرار عند اللّٰه الزاهد في الدنيا    
44 علي بن أبي طالب يوزع األموال على الفقراء والمساكين  
45 مناقب علي وفضائله المتميزة     
45 أبو تراب أحب الكنى لإلمام علي بن أبي طالب   
46 قاتل أصحاب األلوية الثالثة في يوم أحد    
46 قاتل عمرو بن ود في غزوة الخندق     
46 علي بن أبي طالب في غزوة خيبر     
46 علي بن أبي طالب في غزوة تبوك     
47 علي بن أبي طالب في مشاهد الحج     
47 علي بن أبي طالب إلى اليمن     
47 علي بن أبي طالب عام حجة الوداع     
47 الصديقية الكبرى خصوصية مفردة     



48 لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا     
48 الخصوصيات الكبرى      
48 خصوصياته األدبية البالغية     
49 وصفه vلكتاب اللّٰه      
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49 ومن درر عباراته       
50 ألنسبن اإلسالم نسبة لم ينسبها أحد قبلي    
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54 معادالً ومنازعًا للنمط األوسط     
54 ه ى      مفصل الخالفة بعد رسول اللّٰ
55 الخالفة الراشدة بين المثبطين لها بالجدارة والناقضين   
55 البحث في فقه التحوالت ليس ضد أحد بعينه    
55 المعادل الثالث النبوة وموقعه من حماية الكتاب والسنة   
56 نصوص التاريخ المكتوب      
56 ضوابط الربط بين الديانة والتاريخ     
57 مواقف اإلمام علي خالل مراحل الخالفة    
57 رأي اإلمام علي v فيمن يتولى الخالفة    
58 موقع أهل البيت من الخالفة     
58 مدلول سنة المواقف كالم اإلمام علي ى    
58 مواقف العدول ال ترتبط بالرغبات والطباع    

بعـض نصوص كتابـة التاريخ أفادت المستشـرقين ومـرض علة النفاق في دراسـتهم 
59 التحريشية       

خطـورة الخلـط المتعمد لدى بعـض الباحثين بين سـورة الطباع وبين حـق االجتهاد 
59 المشروع       
59 وجوب توقف الهجمة المسيسة بين الكتل المتصارعة ضمن المسميات 
60 ضرورة العود إلى االحتكام المشروع للنصوص النبوية   

انضباط علوم العقيدة والشـريعة والسـلوك يقتضي إكمال مهمـة االنضابط في وصف 



60 حوادث التاريخ ومتناقضاته     
62 موقع اإلمام علي v في تعميد أركان الخالفة الراشدة   
62 شروط انتقال األمانة الشرعية سالمة الوعاء التاريخي للنقل  
62 تحديد الخلفاء األربعة تعليل قاصر عن قراءة المراحل المنصوص عليها 
63 العلل التي شابت الفقه التاريخي لقراءة المراحل   
63 ضرورة إحياء سنن النبوة إلعادة قراءة التاريخ الشرع   
63 قبول اإلمام علي للبيعة في مرحلة الخالفة داللة سالمة المراحل السابقة 
64 فائدة التاريخ بالهمز والتاريخ بغيره     
64 الخالفة ثالثون عامًا      
64 دالالت متعددة تؤكد صحة مرحلة الخالفة الراشدة   
65 استحالة رفع راية العدل والسالم في أمة تعيش الصراع العقدي والطائفي 
65 دور اإلمام علي في تثبيت الخالفة الراشدة    
65 الخالفة الراشدة مستمرة في أحد معانيها الشرعية   

موقـع اإلمام الحسـن من الربط بيـن الخالفة الراشـدة ومواقف الخلفـاء العدول عبر 
66 التاريخ        

العلـة التي طـرأت في قرار الحكـم ألزمت اإلمام الحسـن الفصل بيـن خالفة الحكم 
66 وخالفة النبوة       
67 مواقف اإلمام علي v حصنًا حصينًا لإلسالم كله   
67 بسط اإلمام علي يده للمبايعة الصديق حسم لالعتراض على قرار السقيفة 
67 مدلول عجزت النساء أن تلدن مثل ابن طالب    
68     v مواقف اإلمام علي في مرحلة عثمان

68 بدء مرحلة االختراق الدجالي موقع القرار السياسي في اإلسالم  
69 من نجا من ثالث فقد نجا      
70 القراءة لنصوص مقتل عثمان كانت سببًا في االختالف حول مصير قتلته 
71   v مواقف ومقوالت الخلفاء العدول عند مقتل عثمان
73    v أسباب قبول اإلمام علي للبيعة بعد عثمان

74 المدرسة السبأئية ودورها في الفتنة     
74 اختالف الصحابة حول مصير قتلة عثمان v وأثره على وحدة الصف 
75 مواقف بعض الصحابة قائمة على قراءة عالمات الساعة  



76 ثناء اإلمام علي v على أصحاب المواقف   
78 مواقف الخارجين على قرار الخالفة من أصحاب الرسول ى  
78 موقف الخارجين من الصحابة في األخذ  بثأر  عثمان ؤ  
79 تفاقم األمور بين أطراف العدالة واختراق أهل الخيانة   
79 عائشة في موقفها تدعوا إلى اإلصالح    
79 ماء الحوأب وعالقته بفقه التحوالت    
79 األطراف المستفيدة من اختالف العدول    
80 األحاديث االستباقية وأهميتها في قراءة التاريخ   
80 موقف اإلمام علي من فتنة الحرب وموقعة الجمل   
81     v موقف معاوية من البيعة لإلمام علي 
81 معركة صفين مدلوالت النصوص     
83 آثار ونتائج معركة صفين وانعكاساتها قراءة نصية تحليلية  
83 آثار ونتائج معركة صفين وانعكاساتها قراءة نصية تحليلية  
83 تحليل النص النبوي عن معركة صفين    
83 اإلفراط والتفريط ال عالقة لهما بالنصوص النبوية   
83 أهمية النصوص النبوية واألبوية     
85 سالم اإلمام علي على قتلى صفين     
85 سنن المواقف مدرسة األخالق الفاصلة في مراحل الفتن المضلة 
87 قصة التحكيم وآثارها      
87 قصة التحكيم وآثارها      
87 ظهور الخوارج وموقف اإلمام علي v منهم .   
88 معالجة أمر الخوارج ومناظرتهم     
89 اإلمام علي v يقاتل المارقين اعتمادًا على النص   
90 آداب المعركة من واقع الخليفة الراشد    
90 الفرق بين معركة صفين والجمل ومعركة النهروان   
9( بداية النهاية       
91      v بداية النهاية لإلمام علي

91 مخاطبة اإلمام علي ألصحابه تحمل صفة المعاتبة   
92 اإلمام علي v يضع الخطوط العريضة لمواقف إبنه الحسن من بعده 



92 اإلمام علي يتمنى النقلة عن الحياة     
93 وصية اإلمام ألتباعه وأهل بيته     
94 اإلمام علي v وعلمه بفقه التحوالت    

(00 اإلمام علي v في محراب العبودية الخالصة   
(03 اإلمام علي v واالعتبار باآلخرة     
106 مقتل اإلمام علي ثمرة مؤامرات الخوارج    
106 وصية اإلمام علي ألبنائه      
106     v مقتل اإلمام علي بن أبي طالب

107 وصية اإلمام علي عند الوفاة     
108      v مدة خالفة اإلمام علي

108 اختالف الرواة حول مدفنه     
109 مرثية أبو األسود الدؤلي      
110 مرثية بكر بن حماد التاهرتي     
111  v استثمار المارقين والفاسقين والناكثين لمحبة اإلمام علي

((4 الخاتمة        
((8 منظومة الرضى       
122 ضى.. عهُد الِخالفِة     تسلسُل إسناِد الرِّ
124 ْلِح       َعْهُد التَّنَاُزِل َوالصُّ
125 َمْرَحَلُة الُمْلِك الَعُضوض     
126  ُظُهوُر َمْدَرَسِة النََّمِط األَْوَسِط     
128 ْفَراِط َواْلتَّْفِرْيِط    َساَلَمُة َمنَْهُج اْلنََّمِط اأْلَْوَسِط َمْن اإْلِ
128 آَثاُر َنقِض اْلَعْهِد َوَمَواِقُف اْلنََّمِط اأْلَْوَسِط    
129 ضرورة إعادة قراءة ثمرات أركان الدين مجتمعة   
130 إِْسنَاُد َمْدَرَسِة َحْضَرَمْوَت َوٱْرتَِباُطَها بَِمَواِقِف اْلنََّمِط اأْلَْوَسِط  
132 ِهْجَرُة اْلُمَهاِجِر َأْحَمَد ْبِن ِعْيَسٰى ِمْن اْلِعَراِق إلى حضرموت  
132 وإسناد المدرسة وارتباطها بالنمط األوسط   
134 ْمَع َوُهَو َشِهْيٌد     َنِصْيَحٌة لَِمْن َأْلَقَى اْلسَّ



(37 منظومة الغدير        
144 باعث هذا النظم      
145 منهج السلف الصالح من سادات آل البيت بحضرموت  
148 ما يترتب على الغلو في شأن القرار    
150 جذور الفتنة وأصول السنة     
151 فصل في موقفنا من الفتنة     
153 نقل معركة الواقع إلى صراع التاريخ سياسة أنوية   
155 ذكريات الغدير وأمثاله      
156 الخاتمة والدعاء      






