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19204 الــعــدد   - 2017م  يونيو   18  - 1438ه  رمــضــان   23 االحـــد: 

أكد أنه كان سباقًا في ُكّل الفضائل، واألول من َأْبَناء اإلْسَالم ومن أتباع الّنَِبّيأكد أنه كان سباقًا في ُكّل الفضائل، واألول من َأْبَناء اإلْسَالم ومن أتباع الّنَِبّي
َالُم، الجزء الثاني: َالُم، الجزء الثاني: في ذكرى استشهاد اإلمام َعلِـّي َعلَـْيِه الّسَ السيُد عبُدالملك الحوثي في محاضرته الّرَمَضـانَية الـالسيُد عبُدالملك الحوثي في محاضرته الّرَمَضـانَية الـ١٣١٣ في ذكرى استشهاد اإلمام َعلِـّي َعلَـْيِه الّسَ

ْيَطاِن الرَِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبـْســـِم اللِه الرَّْحـَمـِن الرَِّحـْيـِم

ــُقّ املُِبنْي،  ــُه املَـِلُك الَحـ ــَهـُد أْن َال إلَه إَالّ الل ــه رَِبّ العاملني، وأَش ــُد لل الَحْم
ــداً َعْبـُده ورَُســْوُله َخاَتُم النَِّبـّيني. وأشَهُد أن َسيِّـَدنا ُمَحَمّ

ــٍد وعىل آِل  ــىل ُمَحَمّ ــٍد وبارِْك ع ــٍد وعىل آِل ُمَحَمّ ــ ــم َصِلّ عىل ُمَحَمّ الّله
ــَم إنك حميٌد  ــَىل آِل إِْبـرَاِهْي ــىل إِْبـرَاِهْيَم َوَع ــا َصلَّْيَت وبارَْكَت ع ــٍد، كم ــ ُمَحَمّ
ــاِئِر  ــاِر املنتَجبني وَعْن َس ــِه األَْخَي ــاك عن أَْصَحاِب ــم برَِض ــٌد، وارَض اللَُّه مجي

ِعَباِدك الصالحني.
ـــَالُم َعَلـْيُكْم َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته، وتقبَّْل اللُه  َها اإلِْخَوُة واألخواُت.. الَسّ أَيُّ

َياَم والِقَياَم َوَصاِلَح األَْعَماِل. منَّا وِمنَُّكُم الصِّ
ــابقة من  ــا بدأناه باملحارضة الس ــتكماًال مل ُث يف هذه املحارضة اس ــدَّ نتح
ــبة لنا  ــَالُم؛ بما لذلك من أهمّية بالنس ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــث عن اإلم الحدي
كمسلمني يف عالقتنا بهذا الرجل العظيم، تلك العالقة اإلْيَمانية التي يتحتمُّ 
ــاٌق، وأن نتطلع إليه  ــاٌن وبغُضه نف ه إْيَم ــوَن محبني له، حبُّ ــا فيها أن نك علين
ــد  ــد ومن أتباع ُمَحَمّ ة ُمَحَمّ باعتباره النموذَج اإلْيَمانيَّ األرقى واألكمل يف أُمَّ
ـــْول الله خاتم النبيني َصلَّـى اللُه َوَسلَّـَم َعَلْيِه َوَعَىل  ــد رَُس ومن تالميذ ُمَحَمّ
ــا بيننا وبني نبينا،  ــه باعتباره حلقَة الوصل م ــِه الطاهرين، وأن نتطلع إلي آِل
ــَالم وملرشوع  ــاة نبينا َصلَّـى اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه يف حمله راية اإلْس ــا بعد وف م

اإلْسَالم يف روحيته ويف معارفه ويف علمه ويف أَْخـَالقه ويف مواقفه.
اإلماُم َعِلـّي.. منهٌج ومدرسٌة متكاملة

ــهرية  ــوم مثل ما تحدثنا باألمس عن بعٍض وقليٍل من النصوص الش والي
ــُدلُّ عليه تلك  ــَالُم فيما َتـ ــأن اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ـة بش ــي نقلتها األُمَّ الت
ــا الِفِرُق  ــا ونقلته ِته ــُة عىل صحَّ ـ ــي أجمعت األُمَّ ــُث الت ــوُص واألحادي النص
ــة فيما َتـُدلُّ عليه من مقامه ومن دوره ومن كماله اإلْيَماني  واملذاهب املختلف
ــه َعَلـْيِه  ــريته وحيات ــري عن س ــيشء محدود ويس ــدث اليوَم ب ــم، نتح العظي
ــعَ محارضٌة أَْو كلمة للحديث عن  ُم، وكما قلنا باألمس ال يمكن أن تتس ــالَ السَّ

َالُم يف ُكّل أبعاد حياته وشخصيته، ال. اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
َالُم منهج متكامل، مدرسة متكاملة تلتقي به وأنت  اإلماُم َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــه كنموذج عظيم يف موقع  ــَالم يف أحكامه ورشائعه، تلتقي ب ــرف عن اإلْس تتع
القدوة واألسوة يف اتباع الرَُّسـْول َصـَلَواُت اللِه َوَسَالُمُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، اإلمام 
ــَالمي يف ُكّل املجاالت ويف ُكّل  ــرتاث اإلْس ــَالُم تلتقي به يف ال ــّي َعَلـْيِه السَّ َعِلـ

الجوانب.
نرى فيه إبداَع الرَُّسـْول وثمرة جهده

ــَالُم حينما نتحدث  ــّي َعَلـْيِه السَّ ــتفادة، اإلمام َعِلـ ــن للذكرى ولالس ولك
ــَالُم أننا نرى فيه إبداَع الرَُّسـْول  ــتفيُده بشأنه َعَلـْيِه السَّ عنه من أهّم ما نس
ــَالُم هو  ــرَة ُجهده.. اإلماُم َعِلـيٌّ َعَلـْيِه السَّ ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، وثم ــَواُت الل َصـَل
تربيُة رَُسـْول الله َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، هو الذي رّباه، هو الذي عّلمه، 
ــَالُم  ــخصية َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــذي اهتمَّ به، فُكلُّ ما نراه من عظمة يف ش هو ال
ــن ارتقاء  ــم، فيما كان عليه م ــا كان عليه من عل ــَالق، فيم ــراه من أَْخـ ــا ن فيم
ــِه َوَعَىل آِلِه،  ــَواُت اللِه َعَلْي ــاهٌد للنبي َصـَل ــاني وكماٍل هو ش ــي وإْنَس أَْخـَالق
ــاٌج لجهود النَِّبّي َصـَلَواُت  ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، هو نت ــو أثٌر للنبي َصـَل ه
ــِه َعَلْيِه َوَعَىل  ــّي َصـَلَواُت الل ِب ــو داللٌة عىل عظمة النَّ ــِه َوَعَىل آِلِه، ه ــِه َعَلْي الل
ــات وآثار عظمته  ــَىل آِلِه واحٌد من تجلي ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَع ــيُّ َصـَل ــِه، فالنَِّب آِل
ــَالُم، وإذا أتينا لنتحدث  ــده يف اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــاره وأَْخـَالقه ما نج وآث
ــَالُم ويف محطات محدودة عن  ــديد عن اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ وباختصار ش
ــاذَج، هذا هو  ــواهَد ونم ــأته ويف محطات محدودة من حياته كش والدته ونش
ــا إىل غريها وإىل ما  ــتفيد منها ونتطلُع من خالله ــواهد ونماذج نس املهمُّ كش

وراءها.
خصوصياٌت عجيبة لإلمام َعِلـّي

ا، فمنذ والدته  َالُم كان له خصوصيات عجيبة ِجـدًّ اإلماُم َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ُم وليَد الكعبة، كان شخصيًة امتاز حتى بهذه امليزة، أن كان  ــالَ كان َعَلـْيِه السَّ
ــريَ ويف اإلخبار أن والدَته رحمة الله عليها  مولده يف الكعبة املرشفة، ففي السِّ
لق واملخاض ذهبت إىل الكعبة لتدعو الله أن يسهل عليها  عندما أصابها الطَّ
ــا، فأخذها طلُق الوالدة ومخاض الوالدة وأرشفت عىل الوالدة وألجأها  والدته
ذلك إىل الدخول إىل الكعبة، فما إن دخلت إىل داخل الكعبة إال ووضعته فور 
ــف الله به وصنيع  ــة، وهذا كان من لط ــة، فكان وليد الكعب ــا إىل الكعب دخوله

الله له.
نشأ يف َكَنِف النَِّبّي: اختصاٌص ما لم يكن لغريه

كان أَْيضاً من صنيع الله له ولطف الله به ورعاية الله له واإلعداد له لدور 
ــَىل آِلِه، وفيما بعَد وفاة  ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَع ِب ــري ودور مهم يف إطار النَّ كب
ــه كان له من االختصاص بالنَِّبّي ما لم  ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه أن ِب النَّ
ـــوًْال،  ــىل الله عليه وآله أخذه وهذا كان قبل مبعثه رَُس ــن لغريه، فالنَِّبّي ص يك
ــًال، وذلك ليخفف عن والده، ليخفف  ــذه يف مرحلة طفولته، أَْو ال يزال طف أخ
ــاَىل وتهيئة  ــْبَحاَنُه وََتَع ــري من الله ُس ــة، ولتدب ــة العيال وَهمِّ املعيش ــه نفق عن
ـــْوُل  ــذ علياً منذ طفولته عنده، فاهتم برتبيته، الرَُّس ــة ورعاية إلهية، أخ إلهي
ــار كفالة عمه أبي طالب؛  ــِه َوَعَىل آِلِه كان يف طفولته يف إط ــَواُت اللِه َعَلْي َصـَل
ــده َعبداملطلب  ــه وطفولته اهتم به ج ــاً، يف مرحلة ُيتم ــأ يتيم ــيّ نش ِألَّن النَِّب
ــه والعناية به عمه أبو  ــزال طفًال صغرياً، وتوىل كفالت ــويف والنَِّبّي ما ي إىل أن ت
طالب، النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه قابل هذا الجميل، وأخذ عليا لديه 
ــري وتهيئة إلهية، وهو ما يزال طفًال صغرياً، فاعتنى به واعتنى برتبيته  وبتدب
َالُم  ــئته وعني به فيما يتعلق بأَْخـَالقه، وتحدث اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ وتنش
ــَالُم: (وقد علمُتم موضعي من رَُسـْول الله  ــألة فقال َعَلـْيِه السَّ عن هذه املس
ــهُ َعَلْيِه وِآله بالقرابة القريبة واملنزلة الخصيصة، وضعني يف حجره  َصىلَّ الل
ــوَل: (ولقد كنُت أتبعه  ــه منذ طفولته، إىل أن يق ــد)، فالنَِّبّي أخذه لدي وأنا ول
ــة يالزم أمه، فكانت  ــي أالزمه، كما كان ولد الناق ــاَع الفصيل أثر أمه)، يعن اتب
ــا اتباع فيها  ــن مالزمته، ومالزمة فيه ــتمرة ال ينفك ع ــه له مالزمة مس مالزمت
ــَالُم: (يرفع يل يف ُكّل  ــا تأثر بأَْخـَالقه، قال َعَلـْيِه السَّ ــداء فيها اهتداء فيه اقت
ــداء به)، فكان يف ُكّل يوم يحرص عىل  ــوم من أَْخـَالقه َعَلما، ويأمرني باالقت ي
ُم، واإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه  ــالَ ــه يف اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــرتك أثرا من أَْخـَالق أن ي
ــذا الفضل الكبري، برتبية  ــس الوقت وقد حظي بهذه الدرجة به ُم يف نف ــالَ السَّ
ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه،  ـــْول الله َصـَلَواُت الل ـة برَُس ــئة َخاصَّ مبارشة وعناية وتنش
ا، وهذه مسألة  َالُم قابلية عالية ِجـدًّ قابلها من جانب اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــي، لكن إذا لم يكن  ــن أن تحظى باهتمام تربوي وأَْخـَالق ــة، مثال قد يمك مهم
ــك قابلية كبرية قد يعاني من يهتم بك، قد يعاني من يعمل عىل تربيتك،  لدي
ــتوى تأثرك، أما  قد يعاني من مدى تقبلك، من مدى تفاعلك، من مدى ومس
ــذي حظي بأن يكون من يعتني  ــَالُم فإنه يف الوقت ال ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ اإلم
ـــْول َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه بكمال أَْخـَالقه؛ ِألَّن النَِّبيَّ  به وبرتبيته الرَُّس
ـة  ــي برعاية َخاصَّ ـــوًْال حظ ــِه َوَعَىل آِلِه ما قبل مبعثه رَُس ــَواُت اللِه َعَلْي َصـَل
وعناية وإعداد إلهي خاص ، الله أعده خصيصا ملهمة كبرية عاملية وعظيمة 

ــالة، والرسالة يف أكرب مستوياتها، يف أكرب مراحلها، يف أهّم مراحلها،  هي الرس
ــه العظيم اعتنى  ــّي يف كمال ِب ــلني، فإذن النَّ ــيد املرس ــم النبيني، وهو س وخات
ا وتأثر  ــاك قابلية ِجـدًّ ــَالُم، ويف نفس الوقت كان هن ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ باإلم
ــذر فيها، (والبلد  ا التي ينبت فيها ما ُب ــدًّ ــة الخصبة ِجـ ــري كاألرض الطيب كب

الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي َخُبث ال يخرج إىل نكدا).
األثُر العظيُم للرتبية العظيمة

ا، ما ألقي فيها من بذور  ــدًّ ــاُم َعِلـّي كان كاألرض الطيبة الخصبة ِجـ اإلم
ا التي  ــذه القابلية العالية ِجـدًّ ــت فيها ونمت فيها وكانت مثمرة فيها، فه نبت
ــا يبذله النَِّبّي من  ــريا، ينتفع انتفاعا كبريا بم ــه يتفاعل، يتأثر تأثرا كب تجعل
ــا وجد يل كذبًة يف قول وال  ــه، ونتاج هذه الرتبية كما قال: (وم ــود يف تربيت جه
َالُم، ارتقاء عىل  خطلة يف فعل)، فكان لها هذا األثر يف اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــب، وما وجد يل كذبة يف  ــتقامة عىل نحو عجي ــٍو عجيب منذ الطفولة، اس نح
قول، وال حتى كذبة واحدة، الكذبة الواحدة يف الكالم، أَْو الترصف غري الالئق، 
وال خطلة يف فعل، وال أي ترصف سيئ أَْو ترصف غري حكيم، أَْو ترصف لم يكن 
ــة يف فعل، هذه النتيجة  ــن َرِويَّة وعن تفكري وعن ترصف صحيح، وال خطل ع
ــتمر  ــخص متقبل، منتفع، واس هذا األثر العظيم، هذه الرتبية العظيمة يف ش
ــاس يف إطار النبي، يف إطار تربيته َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه  عىل هذا األس
ــا ُبعث النَِّبّي  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، وحينم ـــوًْال َصـَلَواُت الل ــث النَِّبّي رَُس إىل مبع

رَُسـوًْال كان َعِلـيٌّ ال يزاُل عنده يف منزله، يحظى برتبيته، يالزمه.
ــرَّم اللُه  ــه بقول "ك ــىل اختصاص ـة ع ــت األُمَّ ــبب تعارف ــذا الس له

وجَهه"
ـــْول  ــع خديجة زوجة الرَُّس ــَالُم م ــّي َعَلـْيِه السَّ ــام َعِلـ ــايل كان اإلم وبالت
ــِه، والنَِّبّي ُبعث كما يف األخبار واآلثار يوم االثنني  ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل َصـَل
ويف يوم الثالثاء عرض عليهما اإلْسَالم فأسلما وصدقا به وآمنا به رَُسـوًْال من 
ق فيه  َالُم يف الوقت الذي صدَّ عند الله ُسْبَحاَنُه وََتَعاَىل، اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ـة لم يكن قد سبق إْسَالُمه رشك،  ــالة النبي، وسبق إىل ذلك ُكّل أَْبَناء األُمَّ برس
ــه  ــها، ال، النَِّبّي نفُس ــبق إْيَماَنه تلوٌث بدنس الجاهلية ورجس ولم يكن قد س
ـــوًْال،  كذلك َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، النَِّبّي كان موحداً ما قبل مبعثه رَُس
ــبقه يف إْيَمانه  ــَالُم، لم يس ــة، عىل دين إبراهيم َعَلـْيِه السَّ ــىل الحنيفي وكان ع
ــرشك والعبادة  ــبق ذلك يشء من ال ــن عند الله لم يس ـــوًْال م ــه رَُس أَْو يف مبعث
لألصنام أَْو التلوث أَْيضاً بيشء من رجس الجاهلية، ال، كان طاهراً وكان زكياً 
ـة من الله وطهارة وحفظ وَصون من الله ُسْبَحاَنُه  وكان يحظى برعاية َخاصَّ
ــة وهذا االختصاص  ــَالُم يف ظل هذه الرتبي ــّي َعَلـْيِه السَّ ــاَىل، فاإلمام َعِلـ وََتَع
بالنَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه وسلم ما قبل مبعثه رَُسـوًْال، كذلك ُحفظ 
ــجد ألي  ــذه الرتبية يف ظل هذا الجو الراقي واإلْيَماني، ُحفظ من أن يس يف ه
ـة أن تقول  ــت األُمَّ ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل، ولذلك تعارف ــَد غَري الله ُس ــم، أَْو أن يعُب صن
َالُم، كرَّم اللُه وجَهه، من باب االختصاص له، ُيقاُل  عن اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
عنه، عىل وجه الخصوص، يتحدث مثًال عن بعض الصحابة يقال ريض الله 
عنه إىل آخره، لكنَّ اإلماَم َعِلـّياً أَْيضاً يقال عنه كرم الله وجهه، يقال؛ ِألَّنه من 
ــلموا  ــجد لصنم قط، كان الكثري ممن أس ــذه الكرامة، كرم الله وجهه لم يس ه
ــَالمه رشك، عبادة  ــبق إْس ــَالم فيما بعد، كان الكثري منهم س ــوا باإلْس والتحق
لألصنام، بل كان البعض حتى من كبار الصحابة قد انقضت مدة شبابهم يف 
ــادة األصنام، يعني كانوا ُكّل ما مىض من حياتهم يف حالة عبادة لألصنام  عب
م  ــالَ م فتطّهروا باإلْس ــالَ ويف تلوث وغرق بني دنس الجاهلية إىل أن جاء اإلْس
م وتركوا األصنام، كبار من  ــالَ م ووحدوا، ودخلوا يف دين اإلْس ــالَ وَرشُفوا باإلْس
ــبابهم ُكّل حياتهم فيما مىض يف ظل عبادة لألصنام، يف  الصحابة كان ُكّل ش
ــا، البيئة الجاهلية، بكل ما فيها من  ــوا فيه ظل غرق وتأثر بالبيئة التي عاش
ــَالم  ــادات وتقاليد، حتى جاء اإلْس ــهوات وع ــر ومن متاهات وملذات وش خم
ُم، ال، نشأ نشأة طاهرة، نشأة  ــالَ م.. اإلماُم َعِلـيٌّ َعَلـْيِه السَّ ــالَ فتطّهروا باإلْس
ــأة زكية، لم يتلّوث فيها بأي من رجس الجاهلية وال بكل ما كان  صالحة، نش
ــة اعتيادية  ــادات، أَْو بصف ــة تقاليد أَْو بصفة ع ــيئة بصف ــياء س فيها من أش

للناس يف طعامهم ورشابهم وغري ذلك.
اإلماُم َعِلـيٌّ وفضيلُة السبق إىل اإلْسَالم قبل ُكّل األمة

ــَالُم وترّبى وبقابلية عالية  ــأ َعَلـْيِه السَّ يف ذلك الجو الطاهر النظيف نش
ومع هذه السالمة تربية وتنمية أَْخـَالقية، ليست فقط مجرد سالمة من تلك 
ــَلم ولكن يبقى  ــادات وبقاء يف وضع عادي، يعني َيس ــاس ومن تلك الع األرج
ــتوى  ــىل وضعية طبيعية، عىل فطرته وبالحد األدنى من أَْخـَالقه ومن مس ع
ــة عالية وارتقاء كبري يف ُكّل مكارم األَْخـَالق، وحميد  الصالح والزكاء، ال، تنمي
ــتمر، فحينما أتى مبعُث النَِّبّي رَُسـوًْال  الصفات وجميل الصفات، ارتقاء مس
ـــوًْال من  ــِه، رسعان ما التحق وآمن وصدق به رَُس ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل ــَواُت الل َصـَل
عند الله من غري سابقة رشك وال دنس الجاهلية وال رجسها، ولذلك ورد فيما 
ــوم القيامة،  ــة وروداً عىل الحوض)، يعني ي ـ ــر: (إن أوَل هذه األُمَّ ــن أث ورد م
ــَالم وأن يكون  ــبق إىل اإلْس ــَالماً َعِلـّي بن أبي َطاِلب)، فضيلة الس (أولها إْس
ـة إْسَالماً وسابقة، هذا فضل كبري، هذا رشف عظيم، هذه منزلة كبرية  أول األُمَّ
ــاِبُقوَن  ــاِبُقوَن الَسّ ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل قال يف كتابه الكريم: (َوالَسّ وعالية، الله ُس
ــد الله، لهم  ــابقون لهم فضيلة عن ــات الَنِّعيم)، الس ــوَن ِيف َجَنّ ُب ــَك اْلُمَقَرّ أُوَلِئ
ــال عند الله  ــاص بمقام ع ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل، اختص ــه ُس ــة عند الل ــة عالي منزل
ــن أَْبَناء  ــابقون م ــبقهم، الس ـة أس ــابقي األُمَّ ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل، فكان هو يف س ُس
م والتصديق لرَُسـْول الله رَُسـوًْال  ــالَ ــبقهم، أسبقهم يف اإلْس ـة هو أس هذه األُمَّ
ــاِبُقوَن  ــول الله يف آية أخرى: (َوالَسّ ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل، يق ــا من عند الله ُس ونبي
ــاٍن رَِّيضَ الَلُّه َعْنُهْم  ــوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْألَنَصاِر َواَلِّذيَن اَتَّبُعوُهم ِبإِْحَس اْألََوُّل
ــوا َعْنُه َوأََعَدّ َلُهْم َجَنّاٍت َتْجرِي َتْحَتَها اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ? َذ?ِلَك  َورَُض
ا ولهذا أُثري  ــرية ِجـدًّ ــَالم فضيلة كب ــبق إىل اإلْس اْلَفْوُز اْلَعِظيُم)، ففضيلة الس
ــض الكتاب واملؤلفني  ــض اآلثار وعند بع ــض كتب الرتاث ويف بع ــط يف بع اللغ
ــدل يف من هو  ــىل أن يثريوا الج ــغلوا بالجدل، ركزوا ع ــن انش ــاً الذي ُخُصوص
ــي واليشء الطبيعي  ــتقراء التأريخ ماً، ولكن الثابَت يف االس ــالَ ـة إْس أول األُمَّ
ــَالما،  ـة إْس ــِه َوَعَىل آِلِه أنه أول األُمَّ ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْي ِب ا وهو لدى النَّ ــدًّ ِجـ
ـة  ــّي يقول: (اللهم إني ال أعرف أن عبداً لك من هذه األُمَّ ــذا كان اإلمام َعِلـ له
ــلم)، فكان له  ــد َصلَّـى اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه وس ــ ــدك قبيل غري نبيك ُمَحَمّ عب
ــاص، ولذلك الجو الرتبوي، واالختصاص بالنَِّبّي عىل نحو ليس  مع االختص
لغريه، كان له فضيلة السبق أَْيضاً ودخل يف اإلْسَالم هذا الدخول الذي سبقه 
ــريه يف  ــة وأَْخـَالقية عالية، وبالتايل كان ُخطاه كان مس ــة تربوية وروحي تهيئ
م مسار ارتقاء، كان مساره مسار ارتقاء نحو األفضل نحو األعىل،  ــالَ هذا اإلْس

وتنامياً إْيَمانياً عظيماً وراقياً.
جهاُده يف سبيل الله: رشٌَف كبٌري ومنزلٌة عالية

ُم ومن جوانب إْيَمانه وارتقائه  ــالَ جانب آخر من جوانب حياته َعَلـْيِه السَّ
اإلْيَماني هو جهاُده يف سبيل الله، إذا أتيت إىل الُقـرْآن الكريم لتعرف جوانَب 
ــا يف اإلْيَمان من أَْخـَالق وأعمال  ــان ومجاالت اإلْيَمان تجد أن من أهّم م اإلْيَم
ــه، وهو أَْيضاً  ــبيل الل ــياء كثرية هو الجهاد يف س ــؤوليات ويرتبط به أش ومس

ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل، وفيه  ــد الله ُس ــري ومنزلة عالية عن ــة عظيمة ورشف كب فضيل
ــْبَحاَنُه  ــة اإلْيَمان فنجد الله ُس ــوح عىل حقيق ــة التي تدل بوض ــاً الدالل أَْيض
ــة إْيَمانية من  ــبيله كصف ــرْآن الكريم يتحدث عن الجهاد يف س ــاَىل يف الُقـ وََتَع
َل  ــة رفيعة وعالية (َوَفَضّ ــات اإلْيَمانية، ونجده يتحدث عنه كمنزل أهّم الصف
ْنُه َوَمْغِفرًَة َورَْحَمًة). الَلُّه اْلُمَجاِهِديَن َعَىل اْلَقاِعِديَن أَْجرًا َعِظيًما * َدرََجاٍت ِمّ

متميٌز من بني أتباع الرَُّسـْول
ا  َالُم كان جهاُده يف سبيل الله وإسهاُمه الكبُري ِجـدًّ اإلماُم َعِلـيٌّ َعَلـْيِه السَّ
ــهام  ـة ويف اإلس م وعن األُمَّ ــالَ م ويف الدفاع عن اإلْس ــالَ يف مواجهة أَْعَداء اإلْس
الكبري يف إقامة هذا الدين كان متميزاً نستطيُع القوَل: ما بعد النَِّبّي َصـَلَواُت 
ــه وال من أنصاره  ــد من أتباعه وال من أصحاب ــِه َوَعَىل آِلِه، ليس ألح ــِه َعَلْي الل
ــهاماته  ــَالُم يف هذا الجانب، فكان جهاده وإس ــا هو لإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ م
ا يف  ــه العالية ِجـدًّ ــاله وفدائيت ــبيل الله واستبس ومواقفه وعناؤه الكبري يف س
ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل وطول مسرية اإلْسَالم ويف ُكّل املشاهد واملقامات  سبيل الله ُس
ـــْول أَْكرَث من  م كان ُكّل ذلك متميزاً بني أتباع الرَُّس ــالَ واملواقف الكبرية يف اإلْس

أي شخص آخر بني املسلمني.
املعّلُم واملُرّبي هو النبي

ــِه َوَعَىل آِلِه،  ــَواُت اللِه َعَلْي ــة من النَِّبّي َصـَل ــاً نتاٌج لتلك الرتبي ــذا أَْيض وه
ــداً، جهوٌد أثمرت أيما ثمرة  ــم ُتِضْع جهود النَِّبّي يف تربيته، لم تضع عبثاً أب ل
ــاهداً عىل عظمة  ــة، وأثمرت أيما أثراً عظيماً، وكانت يف نفس الوقت ش عظيم
م، أثر اإلْسَالم، ُكّل ما فيه من أثر  ــالَ م نفسه؛ ِألَّن علياً هو صنيعة اإلْس ــالَ اإلْس
ــن النَِّبّي  م، وبجهد م ــالَ ــَالم ملعارف اإلْس ــَالم، لقيم اإلْس ــو أثر أَْخـَالق اإلْس ه
ــعي من النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه،  َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه وبس
ــم واملربي هو النبي،  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، فاملعل ــن النَِّبّي َصـَلَواُت الل ــة م وبرتبي
ــَالم، معارف اإلْسَالم،  ــأه عليه هي أَْخـَالق اإلْس والذي رباه به وعلمه به وأنش
ــاهدا للنبي وشاهدا لإلْسَالم وعىل عظمة هذا اإلْسَالم،  قيم اإلْسَالم، فكان ش
ــتوى، هناك  ــذا الدين عىل أرقى مس ــذا الدين وأَْخـَالق ه ــت فيه قيم ه وتجل
ــاء يف إْيَمانهم  ــة من برزوا عظم ــاك أَْيضاً من الصحاب ــلمون عظماء، هن مس
ــتوى ما كان عليه اإلمام  ــم يف جهادهم، يف صربهم، ولكن ليس بمس يف عطائه
َالُم،  َالُم، وليس بمستوى ما وصل إليه اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــا ويف نفس الوقت  ــَىل آِلِه أواله اهتماما خاص ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَع ــّي َصـَل ِب والنَّ
ــلمني من قابلية  ــه أعىل من قابلية غريه، لم يمتلك أحد من املس ــت قابليت كان
ــاعره ويف  ــه ويف مداركه ويف مش ــن قابلية عالية يف نفس ــدر ما امتلك هو م بق
ــه ويف وجدانه ويف قدراته ويف طاقته إىل آخره، فكان جهاده ومسريته  إحساس
ــتطيع الحديث عن  الجهادية، موطئه الجهادي عىل نحو عظيم، ولذلك تس

َالُم من جوانب متعددة. الجانب الجهادي بالنسبة لإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
قوٌة معنوية عالية لبطل اإلْسَالم

م، بني تالمذة الرَُّسـْول بني أتباع الرَُّسـْول ما من أحٍد  ــالَ أوًال هو بطل اإلْس
ــتوى اإلمام َعِلـّي  ـــْول الله ما من أحٍد يصل إىل مس ــلمني وأتباع رَُس بني املس
ــجاعته يف قوته املعنوية، كان يمتلك  ُم يف بطولته يف ثباته يف ش ــالَ َعَلـْيِه السَّ
ــْبَحاَنُه  ـــْول، ووهبه الله ُس ــَالم والرَُّس ــوًة معنويًة عالية، وصنعها فيه اإلْس ق
ُم كان يمتلُك  ــالَ وََتَعاَىل هذه الهبة العظيمة والعالية، فاإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــوًة غريزية  ــت فقط ق ــداً؛ ألنها ليس ــًة عالية ج ــًة وقوًة معنوي ــًة معنوي طاق
ــَالُم  ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــجاعًة غريزية أكيد يتوفر اإلم ــض يمتلكون ش البع
ــجاعة الغريزية، ولكن قد تكون القوة الغريزية فيك والفطرة الربانية قد  الش
ــتوى معني، إْن أنَت قمت بتنميتها وتنشئتها والرفع من مستواها  تكون بمس
ــت وتعاظمت وتجذرت وتمكنت  ــأنها كانت لديك القابلية ونم واإلعالء من ش
ــا تبقى  ــَع إىل التفاعل معه ــم تس ــذه الفطرة ول ــم تنمِّ ه ــت ل ــرت وإن أن وأثم
ــه قد  ــرضب فطرًة معينة يف نفس ــان قد ي ــدود وأحياناً اإلْنَس ــتوى مح يف مس
ــا يمنحه الله  ــكاد أن تنعدَم فيه، فُكٌل من ــتفيد منها وت ــا أصًال فال يس يرضبه
ــياء ذات قيمة وكل امللكات الالزمة  ــياَء عظيمًة أشياَء مهمة أش يف فطرته أش
ــد  ــالح وللخري وللتقوى وللرش ــا يف حياته للص ــاج إليه ــي يحت ــان الت لإلْنَس
ــه يف فطرته ذلك، لكن إذا  ــاني واألَْخـَالقي كٌل منا يمنحه الل ــاء اإلْنَس ولالرتق
ــت وتعاظمت  ــاء وارتقاء نم ــئة وبن ــذه الفطرة تنمية وتنش ــب ه كان إىل جان
ــَالُم إىل جانب  ــّي َعَلـْيِه السَّ ــام َعِلـ ــبة لإلم ــذا هو ما كان بالنس ــرت، وه وأثم
ــه عليها وَنَمت  ــب الفطرة التي فطره الل ــر اإلْيَماني إىل جان ــك كان له األث ذل
وتعاظمت بفعل الرتبية بفعل التنشئة اإلْيَمانية املباركة والتنمية األَْخـَالقية 
ــب ذلك األثر  ــي ترّبى فيها إىل جان ــة الراقية الت ــانية والبيئ ــة اإلْنَس والتنمي
اإلْيَماني؛ ولذلك قّدم الله ُسْبَحاَنُه وََتَعاَىل هذا االستبسال يف سبيل الله هذه 
ــبيل الله  ــه وهذه الطاقة املعنوية العالية يف س ــبيل الل الفدائية العالية يف س
ــُه  ــًة إْيَمانية قال الله تعاىل (َوِمَن النَّاِس َمْن َيْرشِي َنْفَس ــا الُقـرْآن تقدم قدمه

اْبِتَغاَء َمرَْضاِت اللَِّه ? َواللَُّه رَُءوٌف ِباْلِعَباِد).
سبٌق يف ُكّل الفضائل: األول من أَْبَناء اإلْسَالم ومن أتباع النَِّبّي

يذكر املفّرسون وبرواية الرواة أن أول وأعظم مصاديق هذه اآلية من أَْبَناء 
ــَالُم، أول مصاديقها  ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ـــْول هو اإلم م من أتباع الرَُّس ــالَ اإلْس
ــن أتباع النَِّبّي هو اإلمام َعِلـّي ونعني بأنه أول مصاديقها  ـة وم من أَْبَناء األُمَّ
ــُه اْبِتَغاَء  ــه وهي ال تعنيه فقط (َوِمَن النَّاِس َمْن َيْرشِي َنْفَس ــة ال تخص أن اآلي
ــه هذا التوجه  ــه من الله ويتج ــمل ُكّل من يبيع نفس ــاِت اللَِّه) هي تش َمرَْض
(اْبِتَغاَء َمرَْضاِت اللَِّه) من اتجاه صحيح ويف اتجاه صحيح وسليم ال تشوبه 
شوائب باطلة وال محبطة، ولكن أرقى من فعل ذلك أعىل شأناً من ذلك أكمل 
ـة  ــه من األُمَّ ـــْول الل ــدق من فعل ذلك من أتباع رَُس ــن فعل ذلك أص ــاً م إْيَمان
ــاع النَِّبّي  م من أتب ــالَ ــم يف املرتبة األوىل األول من أَْبَناء اإلْس مية وأوله ــالَ اإلْس
ــَالم إذا  ــع إليه كجندي من جنود اإلْس ــي َطاِلب، فأنت تتطل ــو َعِلـّي بن أب ه
ــبقك من جنود  ــع إىل هذا الجندي الذي س ــبيل الله تتطل ــت تجاهد يف س أن
ــي َطاِلب كيف كان عىل هذا النحو  م وهو َعِلـّي بن أب ــالَ النَِّبّي من جنود اإلْس
وكيف كان السابق أيضاً، وسبق َعِلـّي يف اإلْسَالم كان سبٌق إليه يف التصديق 
ـــوًْال وسبٌق يف ُكّل فضائل اإلْسَالم يف ُكّل مجاالت العمل اإلْسَالمي  بالنَِّبّي رَُس
ــبق يف ُكّل  ــل روحية الس ــباقاً يحم ــباقاً صداقاً س ــة كان س ــة واملهم العظيم
مجاالت اإلْسَالم حينما يدعو النَِّبّي إىل يشء ويأمر بيشء ويحث عىل يشء 

فهو من يسبق إىل فعل ذلك.
استبسال ومواقف بطولية َوفدائية 

ــَالُم من املواقف  ــَري لإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــّجلت السِّ ــّجل التأريُخ وس س
ــجل لغريه،  ــبيل الله ما لم يس ــال يف س البطولية والفدائية ومواقف االستبس
ــَالمية وبني  ـة اإلْس ــني األُمَّ ــَالُم وُعرف ب ــِه السَّ ــيٌّ َعَلـْي ــاُم َعِلـ ــى برز اإلم حت
م عظيم اإلْسَالم يف جهاده عظيم أتباع النَِّبّي  ــالَ البرشية كافة بأنه بطل اإلْس

عظيم رجال النَِّبّي عظيم جنوده بطل جنوده صفوة جنوده.
ــتفيد الناس من التأريخ  ــدث بإيجاٍز جداً يعني؛ ِألَّن املعول ألَّن يس ونتح
ــَالمي فيما ورد، من املواقف التي  ــأن ومن الرتاث اإلْس ــري يف هذا الش ومن الس
ــّجلها التأريخ وسّجلتها السري ليلة املبيت عىل فراش النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه  س
ــه بعد أن أتى البعض من  ــد أن تآمر األَْعَداء عىل قتله؛ ِألَّن ــِه َوَعَىل آِلِه بع َعَلْي

األوس والخزرج من األنصار إىل مكة وأسلموا وعزم النَِّبّي عىل الهجرة فتفاقم 
ــل النَِّبّي َصـَلَواُت  ــة، واتخذوا قراراً بقت ــق لدى املرشكني والكافرين يف مك القل
ــه بالهجرة، فالليلة التي  ــِه َوَعَىل آِلِه والتخلص منه قتًال وأذن الله ل ــِه َعَلْي الل
ــِه وفق ُخّطة أعدت  ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل ــا عىل قتل النَِّبّي َصـَل ــروا فيه تآم
ــاً فّتاكاً يحمل  ــَلفاً جمعوا فيها من ُكّل بطن من بطون قريش مقاتًال رشس َس
ــب قولهم  ــيوفهم فحس ــاداً ُبغية أن يقتلوا النَِّبّي برضبة واحدة بس ــيفاً ح س
ــي تلك الليلة بعد  ــم عن الثأر له، فف ــرق دمه يف القبائل فيعجز بنو هاش يتف
ــك املقاتلني للتنفيذ،  ــلوا أولئ ــدوا خطتهم هذه وجهزوا لتنفيذها وأرس أن أع
ــِه َعَلْيِه َوَعَىل  ــرب النَِّبّي َصـَلَواُت الل ــَالُم بوحي من الله أخ ــل َعَلـْيِه السَّ جربي
آِلِه مسبقاً، وأعطاه اإلذن واألمر من الله بالهجرة ولكن لنجاح عملية الهجرة 
ــيما واملكان الذي  ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه س ــروج من منزل النَِّبّي َصـَل والخ
ــا إذا كان النَِّبّي موجوداً أَْو  ــوفاً يتضح م كان يبيت فيه النَِّبّي كان مكاناً مكش
غائباً كان ال بد من عملية تمويه حتى يتوهم أولئك أن النَِّبّي ال زال موجوداً 
ــِه َوَعَىل آِلِه  ــَواُت اللِه َعَلْي ــرة، فالنَِّبّي َصـَل ــا يتمكن هو بالخروج والهج بينم
ــك كان جاهزاً الفتداء النَِّبّي وقال  ُم بذل ــالَ عندما أخرب اإلمام علياً َعَلـْيِه السَّ
ــذه املهمة الفدائية  ــيحظى به ــتبرش جداً أنه س نعم الكرامة وفرح بذلك واس
ــي يبيت فيها يف فراش النَِّبّي حتى يتوهم أولئك األَْعَداء أن النَِّبّي ال يزاُل  الت
ــة التي حددوها لقتله  ــت يف منزله فينتظروا حتى اللحظ ــه وأنه يبي يف فراش
َالُم  فينقضوا عليه لقتله وحينها يكون النَِّبّي قد خرج، وبات علياً َعَلـْيِه السَّ
ــِه، وعندما هجم أولئك مع طلوع  ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِل ِب ــراش النَّ يف ف
َالُم تفاجأوا بأن املوجود هو  الفجر تفاجأوا وثار فيهم اإلماُم َعِلـيٌّ َعَلـْيِه السَّ
ــي َطاِلب أما النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه فلم يكن موجوداً  َعِلـّي بن أب
ــريَ والحديث عنها وما قبلها  ــهرية يف التأريخ ويف السِّ وكان قد خرج، قصة ش

وأثناءها وبعدها حديٌث واسع.
مواقُف باهى اللُه بها بعَض مالئكته

ــَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل  ــّجلت يف التأريخ وورد عن النَِّبّي َصـَل ــذه الليلة ُس ه
آِلِه بشأنها مواقف أن الله باهى بعيل بعض مالئكته كيف بقي تلك الليلة يف 
ــه للشهادة ويعد روَحه للشهادة وحارض للشهادة  موقٍف فدائي يجهز نفَس
َحاَنُه  ــبْ ــبيل الله يف تلك اللحظة ويف ذلك املوقف ونزل الله قول الله ُس يف س
ــِه) فكان علياً أول  ــُه اْبِتَغاَء َمرَْضاِت اللَّ ــَن النَّاِس َمْن َيْرشِي َنْفَس ــاَىل (َوِم وََتَع
ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه  ِب ــود النَِّبّي من طّبق ذلك فعلياً مع النَّ ــني أول جن املؤمن

َوَعَىل آِلِه.
حامُل الراية يوم بدر

ــديد، يوم بدر يوم بدر عندما  ــي إىل مقامات أخرى كذلك باختصار ش نأت
ــنَي).. وكان أعظم هؤالء املؤمنني  ِه َوِباْلُمْؤِمِن ــْرصِ ــه (ُهَو الَِّذي أَيََّدَك ِبَن قال الل
َالُم هو تميز بذلك  أثراً يوم بدر وعطاء وجهداً، كان هو اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
وعرف يوم بدر ببطولته وثباته واستبساله استبساله العجيب يف سبيل الله 
ــه وكان َعِلـّي َعَلـْيِه  ــز عرف بذلك كل ــة يف القتال وأداءه املتمي ــة العالي وجدي
م يف  ــالَ ــّي صلوت الله عليه وعىل آله راية اإلْس ِب ُم حامل الراية راية النَّ ــالَ السَّ
يوم بدر ويف مشاهد النَِّبّي كلها التي حرضها كان هو حامُل الراية وكان دائماً 
ــجاعته  ــاله وش ــل الراية إىل من يعرف بثباته واستبس ــادة يوكل حم ويف الع
ــو حامل راية  ــَالُم كان ه ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــه وصربه واإلم ــكه وإقدام وتماس
النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه.. يف يوم بدر كان أول ما حدث يف املعركة أن 
ــيبة وولده  برز من جانب املرشكني ثالثة مقاتلني هم عتبة بن ربيعة وأخوه ش
ــوا للمبارزة  ــال الرشك والكفر وتقدم ــن أبطالهم أبط ــد كبار املرشكني وم الولي
فقال النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه: القصة طويلة نأتي إليها باختصار: 
ــة ودخلوا يف أول  ــارث فقام الثالث ــا عبيدة بن الح ــيل يا حمزة وقم ي ــم يا ع ق
ــارزة يف املعركة ونتج عنها مقتل الذين خرجوا من املرشكني ونزل قول الله  مب
ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل(َه?َذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِيف َربِِّهْم).. خصومة يف ربهم عىل  ُس
اإلْسَالم وعىل الحق وعىل الدين اإلْسَالمي.. إىل آخر اآليات بما فيها من ثناء 

عىل املؤمنني بما فيها أَْيضاً من كالم ووعيد ألَْعَداء الله الكافرين.
حاصد النصف من قتىل مرشكي بدر

ــَالُم كان له  ــون أن علياً َعَلـْيِه السَّ ــا نقله املؤرخ ــوم بدر من أعجب م يف ي
ــهام يف  ــا لكن كان له أكرب إس ــت أول معارك يخوضه ــع أنه كان ــهام م أكرب إس
ــري أحصوا يف إحصائية  القتال لدرجة أن البعَض من املؤرخني وأصحاب الس
للقتىل من املرشكني أن علياً قتل قرابة النصف من قتىل املرشكني يعني نصف 
ــو من قتلهم  ــف من قتىل املرشكني كان ه ــبت عليه.. قرابة النص ــة حس املعرك
وكان معروفاً عنه أنه َقَتل صناديدهم.. صناديد األَْعَداء وأبطالهم ومقاتليهم 
ــدم كان البعُض من  ــا تق ــداء عندم ــم األش ــَض مقاتليه ــل إن بع ــداء، ب األش

املسلمني يتهرب من مواجهته فيكون َعِلـّي من يتقدم ويواجه.
ثباُت يوم أُُحد: ال سيَف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل

ــلمون وهرب  ــوم أُُحد؟!، عندما انهزم املس ــوم أُُحد وما أدراك ما ي ــا يف ي أم
َم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن إِنََّما  ــوْ ــري منهم قال الله تعاىل: (إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُكْم َي الكث
ــُبوا) وكذلك قال: (إِْذ ُتْصِعُدوَن وََال َتْلُووَن  ْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَس ــَتزَلَُّهُم الشَّ اْس
َالُم كان له  ــوُل َيْدُعوُكْم ِيف أُْخرَاُكْم).. اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ َعَىل? أََحٍد َوالرَُّس
ــَىل آِلِه يوم أُُحد  ــّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَع ِب ا بثباته مع النَّ ــز ِجـدًّ ــف متمي موق
ــرار قبل الهزيمة  ــاله العجيب ِجـداً ما قبل الف ــربه ومرابطته واستبس ويف ص
ــا بعد ما هربوا ما  ــروب اَألْكرَث وما بعد أَْيضاً م ــلمني ه وهروب الكثري من املس
ــرار.. ما قبل الفرار كان هو قاتل أصحاب الرايات  ــل الفرا منهم وما بعد الف قب
ــاً وفالناً  ــجلة.. قتل فالن ــه يف ذلك مس ــل معظمهم ومواقف ــني فقت ــن املرشك م
ــَداء يف  ــد عليهم األَْع ــال الذين يعتم ــن األبط ــماء م ــرون باألس ــاً.. يذك وفالن
ــا بعد الفرار من  ــجاعتهم يف إقدامهم.. ثم م ــم يف دورهم القتايل يف ش بطولته
ا صموداً  ــلمني كان صموده كذلك صمودا أسطوريا وعجيبا ِجـدًّ جانب املس
ــل هو كرس  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه واستبس ــع النَِّبّي َصـَلَواُت الل ــري له ثبت م ال نظ
جفن سيفه؛ ِألَّنه يف البداية شاعت شائعة عن استشهاد النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه 
َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه وهرب الكثري من املسلمني فكرس اإلمام َعِلـّي جفن سيفه وكان 
ــيفه إىل جفنه..  ــهد وليس يف أمله أن يعيد س ــذا صنيع من يريد أن يستش ه
ــفهم  ــىل األَْعَداء حتى كش ــهَد وحمل حبله ع ــى يستش ــد أن يقاتل حت يري
ــًى عليه ودافع عن  ــِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه جريحاً ومغم ــد النَِّبيُّ َصـَلَواُت الل فوج
ــِه َوَعَىل آِلِه وخرج من حالة  ــال حتى عاد النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْي يف استبس
ُم مع قلة قليلة ِجـداً من  ــالَ ــل اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ اإلغماء وأفاق واستبس
ــري ِجـداً عىل اختالف يف الروايات  الصابرين والثابتني يحصون بالعدد اليس
َالُم  يف ذلك.. من الثابت واملجمع عليه يف التأريخ ثبات اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ا ومنحه الله  ــدًّ ــاً ِجـ ــاًال عجيب ــل استبس ــن انهزموا واستبس ــم ينهزم يف َم ل
ــل ذلك  ــاً جدا.. وهتفت له املالئكة وهو يستبس ــاً منحه الله عوناً عجيب عون
ـة.. ال سيف إال ذو الفقار  ــال يف ما أَْصَبـح معروفاً ومنقوًال لدى األُمَّ االستبس

وال فتى إال عيل.
منقبٌة عظيمٌة تُدلُّ عىل عالقة اإلمام َعِلـّي بالنَِّبّي

ــا يروى من أحداث أحد ما يروى عن النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل  يف م
ــلمني  ا ما بعد هزيمة املس ــي محتدمة ِجـدًّ ــلم أنه يف أثناء املعركة وه ــِه وس آِل
ــف كان هو موقف  ــرز موق ــن الثابتني وأب ــة قليلة م ــاء النَِّبّي بقل ــا بعد بق وم
ــهاد حمزة واستشهاد من استشهدوا  ُم بعد استش ــالَ اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــهيداً.. كان األَْعَداء يحرصون يف تلك  ــبعني ش ــلمني قرابة الس من أبطال املس
ــم، فكانت تتقدم  ــيس هدف رئييس له ــل النَِّبّي كهدف رئي ــات عىل قت اللحظ
ــعي عىل قتل النَِّبّي  ــة ُكّل آونة تتقدم كتيبة لهذا الهدف لالقتحام والس كتيب
ــاً ومثخناً بجراحه  ــِه َوَعَىل آِلِه.. كان النَِّبّي جريح ــارشة َصـَلَواُت اللِه َعَلْي مب
ــة حارضين،  ــض من املالئك ــَالُم والبع ــل َعَلـْيِه السَّ ــه جربي ــىل جانب وكان ع
ــره أن يتجه إىل  ــَالُم يا َعِلـّي ويأم ــول لإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــكان النَِّبّي يق ف
ــة أمر علياً  ــة.. كلما أقبلت كتيب ــه تلك الكتيب ــة ويجهه أن يواج ــك الكتيب تل

بالتصدي لها.
ــام عىل  ــعى لالقتح ــة تس ــه إىل ُكّل كتيب ــَالُم يتج ــِه السَّ ــّي َعَلـْي كان َعِلـ
ــان فيها فَرسعاَن ما  ــها وقائدها وبطلها وأهم الفرس النَِّبّي وقتله فيقتل فارس
ترتاجع.. تأتي كتيبة أخرى يقتل قائدها َرسعاَن ما ترتاجع تأتي كتيبة ثالثة 
ــك الكتيبة يف قتال  ــدى لهذه الكتيبة ثم يتحول إىل تل ــذا.. ال ينفك يتص وهك
َالُم إن هذه َلهي املواساة.  ــكل عجيب فقال جربيل َعَلـْيِه السَّ واستبسال بش
ــذا رشف ال يفوقه  ــه فقال جربيل وأنا منكما.. ه ــّي إنه مني وأنا من ِب ــال النَّ فق
ــام َعِلـّي  ا تدل عىل عالقة اإلم ــدًّ ــذه ومنقبة عظيمة ِجـ ــداً فضيله ه رشف أب
ــاً مما يدلنا عىل  ــِه َوَعَىل آِلِه.. أَْيض ــَواُت اللِه َعَلْي ــَالُم بالنَِّبّي َصـَل ــِه السَّ َعَلـْي
ُم يف  ــالَ املوقعية إذا جاز التعبري أَْو املكانة التي يحتلها اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــهام يف إقامة  طبيعة الدور الذي ينهض به ملنارصة النَِّبّي والجهاد معه واإلس

اإلْسَالم ويف نرصة النَِّبّي َصـَلَواُت اللِه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه.
مقصوٌد بقوله تعاىل "َوَصالُِح الُْمْؤِمِننَي"

ــة قرآنية مهمة تحدثنا عنها يف كلمة من الكلمات.. عندما قال اللُه جل  آي
ــورة التحريم مخاطباً اثنينت من نساء النبي: (َوإِن َتَظاَهرَا َعَلْيِه  شأُنُه يف س
ــنَي ? َواْلَمَالِئَكُة َبْعَد َذ?ِلَك َظِهٌري)..  ــإِنَّ اللََّه ُهَو َموَْالُه َوِجْربِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِن َف
ــع بعظيم مقامه  ــار النَِّبّي أن النَِّبّي يتمت ــدث عن األنصار أنص ــه هنا يتح الل
ــة وبتأييد عجيب مع  ــار وبحماية عجيب ــة وطبيعة دوره بأنص ــم فضل وعظي
ــه وحافظه مؤيده.. إىل  ــأنه ونارصه وُمعين ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل مواله جل ش الله ُس
ــّخر له وأعانه أَْيضاً بأنصار من هذا املستوى  ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل س آخره. والله ُس
ــوا ما أعجبه من  ــا ما بني جربيل الحظ ــذه الدرجة جربيل ثم يقول هن ــن ه م
موقع وما أخصه من منزلة ما بني جربيل وما بني بقية املالئكة فيدخل من يف 
الوسط صالح املؤمنني صالح املؤمنني من هو صالح املؤمنني هذا؟.. الروايات 
ــو صالح املؤمنني،  ــول َعِلـّي بن أبي َطاِلب، ه ــار والواقع يقول عيل.. يق واآلث
ــاً يف هذه اآلية، واملالئكة بعد ذلك ظهري، هذا يدل عىل عظم  هو املقصود أَْيض
ــَالُم، لنرصة النَِّبّي  ــي َطاِلب َعَلـْيِه السَّ ــام به اإلمام َعِلـّي بن أب ــدور الذي ق ال

َصلَّـى اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه.
مبارزٌة شهرية يوم األحزاب والرايُة يف خيرب لرجل كرار غري فرار

ــارزة لعمر بن ود  ــَالُم يف مب ــام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــتهر اإلم ــوَم األحزاب اش ي
ــرز اإلْيَمان كله للرشك  : (ب ــرية، وعندما قال النَِّبيُّ ــهاماته الكب العامري، واس
ــُه اللُه  ــداً لرجل ُيِحّب ــني الرايَة غ ــال النَِّبّي (ألعط ــرب عندما ق ــه)، ويف خي كل
ـــْوَله، كرار غري فرار)، حتى هذا الوصف العجيب،  ـــْوُلُه وُيِحبُّ اللَه ورَُس ورَُس

الكرار غري الفرار الذي ال يعرف الفرار، إىل آخره كم تتحدث يف هذا الجانب.
ُم بقدر  ــالَ ــل إىل جانب آخر وباختصار أيضاً، اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ندخ
ما كان يف دوره الجهادي واسهاماته الكبري يف إقامة اإلْسَالم، ومن واقع إْيَمانه 
ــخصية متكاملة شخصية إْيَمانية متكاملة  العظيم يتَحـرّك فيه كان أَْيضاً ش
يف جهاده شجاعته يف بطوالته، يف صربه يف استبساله يف سبيل الله يف روحه 

العالية.
ـة بعد نبيها تلميُذ النَِّبّي: أعلُم األُمَّ

ُم كان  ــالَ أيضا جانب آخر من أهّم الجوانب، علمه، اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــتفاد منه بما لم يستِفْده  ـة بعد نبيها، هو تلميُذ النَِّبّي الذي اس هو أعلُم األُمَّ
ــِه َوَعَىل آِلِه يف  ــّي َصلَّـى اللُه َعَلْي ِب ــاص كبري النَّ ــريه، مثلما كان عىل اختص غ
املجال الرتبوي استفاد عىل نحو أَْكرَث من غريه والنَِّبّي بعد أن نزل قوله تعاىل 
ــألت الله  ــلمون عنه، س ــة"، قال فيما روي عنه ورواه املس ــا أُُذٌن واعي "وتعيه
ُم أول مصداق لهذه  ــالَ أن يجعلها أذنك يا عيل.. فكان اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــاع النَِّبّي لهذه اآلية،  ــلمني من اتب ــة، أول مصداق وأرقى مصداق من املس اآلي
ــتوعبه وال ينىس  ــمع تتلقف الهدى وتس ــتوعب وتس األذن الواعية التي تس
لدعاء النَِّبّي له لم يكن ينىس ما حفظة وتعلمه من معارف وعلوم وإىل آخره.

ــتفيَد إىل درجة  ــه يف أن يتعلم وان يس ــّي كان يف مدى اهتمام ــاُم َعِلـ واإلم
ــوٌم عينيَّ وال غمض  ــَالُم: ما دخل ن ــن ذلك، قال َعَلـْيِه السَّ ــة من قال ع عالي
ـــْول الله حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جربيل َعَلـْيِه  رأيس عىل عهد رَُس

َالُم من حالل أَْو حرام أَْو سنة أَْو كتاب أَْو أمر أَْو نهي ويف من نزل. السَّ
ما ينام إال وقد استوعب ما نزل عىل النبي

ــتوعب يحفظ ما ينىس ما  ــذه اهتمام كبري جداً، أُُذن واعية يس الحظوا ه
ــّي له، يف نفس الوقت عناية،  ِب ــتوعبه يمنحه الله الحفظ لذلك بدعاء النَّ اس
ــزل يف ذلك اليوم من  ــتوعب ما ن ــة اهتمام كبري، جد، ما ينام إال وقد اس عناي
ــاب أَْو أمر أَْو نهي ويف  ــنه أَْو كت م من حالل أَْو حرام أَْو س ــالَ جربيل عليه اإلْس
ـــ ارتقاءه العميل هو الذي أوصله إىل قول النَِّبّي أنا مدينة العلم وعيل  من نزل
ـة ليكون ناقال لهذا  ــتقبيل يف األُمَّ ــا، ثم هو أُّهل، أُّهل ليكون له الدور املس بابه
العلم، ومؤتمنا عىل معارف اإلْسَالم يحتاج إىل يؤتمن عليها كم يدخل يف من 
م من محرفني من كاذبني من دجالني من مفرتين من قائلني  ــالَ ينطق عن اإلْس
م مالم  ــالَ م ومن مفتني عىل اإلْس ــالَ عىل الله مالم يقل، ومن مفرتين عىل اإلْس
ـة من شخصيات كبرية تقدم نفسها عىل أنها تنطق  يقله اليوم كم تعاني األُمَّ
ــم اإلْسَالم وليس هو مؤتمنا عىل اإلْسَالم فكان َعِلـّي املؤتمن بعد رَُسـْول  باس
ــا يقدمه من معارف،  ــَالم فيم ــُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، عىل هذا اإلْس ــه َصلَّـى الل الل
ــا أَْيضاً يحمله من  ــن مواقف وقرارات وفيم ــَالم وفيما يتخذه م ــن هذا اإلْس ع

أَْخـَالقيات وفيما يحمله من روحيه تعرب وهي أثر هذا اإلْسَالم.
ــعة، وفيه الكثري والكثري  ــذا جانٌب وهذا الجانُب أَْيضاً له مجاالُته الواس ه
ــع لنا الوقَت لنخلَص أَْيضاً يف ختام كالمنا إىل جانب آخر عطائه  لكن ال يتس
ــانه ورحمته هذه من أهّم الجوانب التي يجب أن تتصل بها النفسية  وإحس

املؤمنة وهو جانب أَْيضاً إْنَساني وأَْخـَالقي وإْيَماني.
ــاً عىل  ــزاً وراقي ــب متمي ــذا الجان ــَالُم كان يف ه ــِه السَّ ــيٌّ َعَلـْي ــاُم َعِلـ اإلم
اآلخرين من اتباع النَِّبّي َصلَّـى اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه، وسّجل له الُقـرْآُن الكريم 

والتأريخ، يف ذلك ما فيه دالئُل مهمٌة و دروٌس مهمة.
إيثاٌر بطعام ال يمتلكون غريَه مع صيام

ــري  ــكني واليتيم واألس ــذا الجانب قصة اإلطعام للمس ــجل يف ه ــن ما س م
َالُم والزهراء عليها السالم  واإليثاُر لهؤالء بالطعام الذي كان َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ
ــام، وكان  ــوا يف حالة صي ــريَه مع صيام، كان ــة ال يمتلكون غ ــا فض وجاريتهم
ــالم كانا مريَضني،  ــن والحسني عليهما الس ــفاء للحس عليهم نذر، نذر بالش
ــال إليه بالصيام  ــفاء تقرب إىل الله وتوس ــذر َعِلـّي والزهراء بالصيام والش فن
ــا ثالثة أقراص  ــني وصاموا، عند اإلفطار كان لهم ــن والحس ــفيا الحس أن يش
ــعري، فعندما  ــة أقراص من هذا الش ــن لهما غري هذه الثالث ــعري لم يك من الش
ــكني فطرق الباب وأعطياه قرصاً، لم يلبث أن  أتى وقت اإلفطار، أتى أوًال املس
ــُري، ُكلٌّ منها  ــده اليتيُم فأعطياه القرص الثاني ولم يلبثا أن أتى األس ــى بع أت

يسألهما ويطلب منهما فأعطياه القرَص الثالَث وبات يف حالة جوع!.
ــي أول مصاديق هذه  ــك األرسة الطاهرة ه ــاُت الُقـرْآنية، أن تل ــت اآلي نزل
ــع لنا الحديث  ــل مهمة ال يتس ــة املباركة ويف اآليات دالئ ــذه اآلي ــة، ويف ه اآلي
ُم يف روحيتهما اإلْيَمانية  ــالَ عنها يف إْيَمانهما يف ِبرِّهما هو والزهراء َعَلـْيِه السَّ
ــْبَحاَنُه  ــاَىل، يف إخالصهما لله ُس ــْبَحاَنُه وََتَع ــا من الله ُس ــة، يف خوفهم الراقي
ــان  ــادئ التي يحتاج إليها اإلْنَس ــَالق والقيم واملب ــة من األَْخـ ــاَىل، مدرس وََتَع

املؤمن.
تصّدق بخاتمه وهو راكٌع

ــوُلُه َواَلِّذيَن آَمُنوا  ــُه َورَُس ُكُم الَلّ ــا َوِلُيّ ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل (إَِنَّم ــزل فيه قوله ُس ن
ــزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن) يوم تصّدق بخاتمه وهو  الَة َوُيْؤُتوَن ال ــَن ُيِقيُموَن الَصّ اَلِّذي
ــهورة  مية ومش ــالَ ــيش رواه املفرسون من الفريقني يف األمة اإلْس ــع وهذا ال راك
ــة؛ ِألَّنه ُيقيُم الصالَة هو  ــا داللة مهمة، داللة مهمة، روحية عجيب القصة وله
مقبٌل عىل الله، ولكن مع ُكّل ذلك انتبه لذلك السائل الذي دخل املسجد ولم 
ــة الُقـرْآنية قصة أَْيضاً  ــيئاً، فأومأ له بخاتمه فأخذه ونزلت اآلي يعطه أحد ش

لها داللتها التي ال يتسع لنا الحديث عنها.
شخصيٌة إْيَمانيٌة راقية

ــوَن أَْمَواَلُهم ِبالَلّْيِل  ــْبَحاَنُه وََتَعاَىل: (اَلِّذيَن ُينِفُق ــزل أَْيضاً يف قول الله ُس ن
ــَالُم  ــًة) قالوا: كان أول مصاديقها اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ــاِر ِرسًّا َوَعَالِنَي َه َوالَنّ
من أتباع النَِّبّي كان ينفق أمواله يف الليل ويف النهار رساً وعالنية إىل غري ذلك.

ــىل فيه عظمة  ــخصيٌة إْيَمانيٌة راقية، تج ــَالُم ش ــيٌّ َعَلـْيِه السَّ ــاُم َعِلـ اإلم
ــَالم من  ــرْآن؛ ِألَّنه أثر من صنعة اإلْس ـــْول وعظمة الُقـ م وعظمة الرَُّس ــالَ اإلْس
م ومن تربية النبي، شاهد للنبي, لعظيم ما  ــالَ م ومن أَْخـَالق اإلْس ــالَ قيم اإلْس
ـة، جناية عىل  ــة عىل األُمَّ ــن أثر، ولذلك كانت الجناية عليه جناي ــه فيه م ترك
ــىل الحق وهو قرينه، جناية  ــة عىل الُقـرْآن وهو قرينه، جناية ع الحق، جناي
ــة يف أمّس الحاجة إىل َعِلـّي،  ـة واألم م وهو رمزه، جناية عىل األُمَّ ــالَ عىل اإلْس
م وعىل الدين  ــالَ ــّي، إىل أمانة عيلٍّ عىل اإلْس ــّي، إىل أَْخـَالق َعِلـ ــدى َعِلـ إىل ه

وعىل الحق.
قاتله أشقى اآلخرين

ــّي كيف كان يف مرحلة  ــتفيد من َعِلـ ــوم نحن يف أمّس الحاجة إىل لنس الي
عهد النَِّبّي َصلَّـى اللُه َعَلْيِه َوَعَىل آِلِه جندياً مخلصاً، تلميذاً متميزاً وإْنَساناً 
م  ــالَ راقياً يف إْيَمانه ما بعد النَِّبّي، مقاتًال عىل تأويل الُقـرْآن ومؤتمناً عىل اإلْس
ــاً عنها وعن  ــاً عليها ومدافع ــا ومحافظ ـة وعىل َوحدته ــىل األُمَّ ــاً ع وحريص
ــكان قاتُله كما قال  ــل تأريخها، ف م لألمة يف ُكّل مراح ــالَ م ليبقى اإلْس ــالَ اإلْس
النَِّبّي أشقى اآلخرين، أشقاهم كما كان عاقرة ناقة ثمود كان أشقى األولني.

َقَنا َوإيَّاكم ملا ُيرضيه َعنَّا. َنْسأَُل اللَه ُسْبَحاَنُه وََتَعاَىل أن ُيَوفِّ
ـَالُم َعَلـْيُكْم َورَْحـَمُة اللِه َوَبرََكاُته..  َوالَسّ

إْيَمانه  في  راقيًا  وإْنَسانًا  متميزاً  وتلميذاً  مخلصًا،  جنديًا  بعده  وما  الّنَِبّي  مرحلة  في  كان  كيف  َعلِـّي  من  لنستفيد  الحاجة  أمّس  في  إْيَمانه نحن  في  راقيًا  وإْنَسانًا  متميزاً  وتلميذاً  مخلصًا،  جنديًا  بعده  وما  الّنَِبّي  مرحلة  في  كان  كيف  َعلِـّي  من  لنستفيد  الحاجة  أمّس  في  نحن 
ــه الرَّْمَضـاَنية الـ13 يف  ــي خالل محارضت ــيِّـُد عبُدامللك بدر الدين الحوث ــد الثورة السَّ ــل قائ واص
ــَالُم   ــزء الثاني حديثه عن اإلمام عيل َعَلـْيِه السَّ ــَالُم، الج ــهاد اإلمام َعِلـّي َعَلـْيِه السَّ ذكرى استش
ــلمني ورضورة أن تكون عالقتنا بهذا الرجل العظيم  ــبة لنا كمس وأهمّيًة إحياء هذه الذكرى بالنس
من منطلق العالقة اإلْيَمانية التي يتحتم علينا فيها أن نكون ُمحبني له؛ كون ُحبه إْيَماناً وبغضه 

نفاقا.
ــى واألكمل يف أمة  ــوذج اإلْيَماني األرق ــاره النم ــه باعتب ــا أن نتطلع إلي ــه يجب علين ــاً أن  موضح
ــه وأن نتطلع إليه باعتباره  ــذ النبي صلوات الله عليه وعىل آل ــن أتباع محمد ومن تالمي ــد وم محم
حلقَة الوصل ما بيننا وبني نبينا وفيما ما بعد وفاته صىل الله عليه وعىل آله وحمله راية اإلسالم 

وملرشوع اإلسالم يف روحيته ويف معارفه ويف علمه ويف أخالقه ويف مواقفه.
ــبق  ــالة النبي وس ق فيه برس ُم يف الوقت الذي صدَّ ــالَ وقال قائُد الثورة بأن اإلماَم علياً َعَلـْيِه السَّ
إىل ذلك ُكّل أبناء األمة لم يكن قد سبق إسالُمه رشك ولم يكن قد سبق إْيَماَنه تلوٌث بدنس الجاهلية 
ورجسها، فقد كان طاهراً وكان زكياً وكان يحظى برعاية وطهارة وصون من الله سبحانه وتعاىل.

ــتفيَد من عيل كيف  ــّس الحاجة إىل أن نس ــا اليوم يف أم ــك الحوثي، بأنن ــيِّـُد عبداملل ــح السَّ وأوض
ــاناً راقياً  ــىل آله جندياً مخلصاً تلميذاً متميزاً وإنس ــد النبي صىل الله عليه وع ــة عه كان يف مرحل
ــالم وحريصاً  ــرآن ومؤتمناً عىل اإلس ــاً عىل تأويل الق ــي مقاتًال ومحافظ ــا بعد النب ــه وفيم يف إْيَمان
ــالم لألمة يف ُكّل  ــالم ليبقى اإلس عىل األمة وعىل وحدتها ومحافظاً عليها ومدافعاً عنها وعن اإلس
ــا كان عاقرة ناقة ثمود  ــقاهم كم ــقى اآلخرين، أش ــل تأريخها، فكان قاتله كما قال النبي أش مراح

كان أشقى األولني.
وفيما ييل تنُشـُر "الثورة" َنصَّ املحارضة:


