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أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمّد هلل ربِّ العاملني
والصالة والسالم على سيِّدنا ونَبيِّنا أبي القاسم حممّد
وعلى آله الطيّبني الطاهرين
واللعنة على أعدائِهم أمجعني
ذ َ َذ ُ َ ذ ُ َ ذ ذ أُِذ ذ
أ ً
َ َ
َي ُدون ُه َمكتُوبا عِنأ َد ُه أم ِِف اتلذ أوراة ِ
ي
اَّل
قال اهلل احلكيم يف كتابه الكريم{ :اَّلين يتبِعون الرسول انل ِِب اْل ِّم
ِ
أ أ
َأُ ُ ُ أ أ
َ أ ُ أ َ أ ُ أ َ ُ ُّ َ
ُ َ ِ ُ َ َ أ ُ أَ َ َ َ
أ
ذ
ْص ُهمأ
ِ
ُ
َ
ض ُع َعنأ ُه أم إ أ َ
ُ
ُ
بات ويحرِم عليهِم اْلبائِث وي
ْن
يل يأمرهم بِالمعر ِ
حل لهم الطي ِ ِ
وف وينهاهم ع ِن المنكرِ وي ِ
ِ
و ِ
اْل ِ
َ
ُ
ُ
ذ
ذ
أ
أ َ
أ أ َ
َ ُ ُ ُأ ُ َ
الل الذيت اكنَ أ
ين َ
َصوهُ و ذاتبَ ُعوا انلُّ َ
ت َعلَيأه أم فَاَّل َ
آمنُوا بهِ و َع ذز ُروهُ ونَ َ ُ
ون}()4؛
ور اَّلي أنزِل َم َع ُه أولئِك هم المفل ِح
واْلغ
ِ
ِ

صل عل حمم ٍد ِ
صلوا عل حممد وآل حممد؛ اللهم ِّ
وآل حممد.

يبني اهلل لنا يف هذه اآلية صفات المؤمنني احلقيق ِّيني الذين آمنوا برسول اهلل ،والذين استقاموا عل
إيامهنم ،فيقول اهلل هنا َّ
بأن المؤمنني هم أولئك الذين اتبعوا النبي الذي أرسلته إليهم ،ذلك النبي األمي
الذي مل يتلقى تعليمه يف مدرسة من المدارس ،والذي ذكرت اسمه يف التوراة واإلنجيل ،وهو النبي الذي
ٍ
عمل قبيح ،ذلك النبي الذي أحل هلم الطيبات وحرم
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعن كل
عليهم اخلبائث ،والذي أزاح عنهم الثقل والضيق وحررهم من األغالل التي كانت يف أعناقهم الواحد
تلو اآلخر؛ فهؤالء المؤمنون الذين آمنوا بالرسول وعزروه وأعانوه واتبعوا النور الذي أنزل معه ،هم
المفلحون.

( )4سورة األعراف ( ،)2اآلية .432

2
املــتقـــني
www.motaghin.com

اختالف الناس يف تفسري رسالة الغدير وحقيقة الوالية
هذا اليوم هو يوم عيد الغدير ،وهو اليوم الذي تم فيه تنصيب أمري المؤمنني للوالية بشكل علني؛
فام الذي نعرفه عن الوالية؟ وما الذي عرفناه عن فحوى تلك الرسالة التي وجهت إلينا يف عيد الغدير؟
لقد تم تفسري هذه الرسالة بتفاسري خمتلفة؛ فأما أهل السنة ،فقد قالوا َّ
بأن ما حصل يف ذلك اليوم كان عبارة
عن حادثة تأرخيية ــ هذا إن مل يقوموا بإنكارها وما فعل البعض منهم ــ أوىص خالهلا النبي الناس بأهل
بيته ،فقال هلم :أوصيكم بأهل بيتي خري ًا ،إن أنا رحلت عن هذه الدنيا ،فهم أقربائي؛ فهذه ابنتي ،وهذا
صهري ،وهؤالء أسباطي؛ فوصية النبي وكالمه يف ذلك اليوم مل تتعدَّ هذا احلد ،ومل تتجاوز هذا المقدار.
غري َّ
أن هنالك من أهل السنة من مل ترض نفسه هبذا النوع من التفسري ،فارتقى مرتب ًة أسمى وقال:
كيف يمكن ٍ
لنبي هبذا اخلصوصيات وهبذه الفضائل والمكارم األخالقية [التي يعرفها منه اجلميع] أن
يقوم بجمع عرشات اآلالف من الناس يف تلك الصحراء ليقوم بإبالغهم ذلك األمر؟! فهذا مما ال يمكن
حتى لرجل عادي أن يقوم به ،فام بالك برسول اهلل؟! بل أراد رسول اهلل ــ بعمله ذاك ــ أن يبلغ األمة
برضورة الرجوع إىل هكذا رجل يف أمورهم الدينية ،وسؤاله عنها.
وهذا ما كان حيصل بالفعل ،فقد كان اخللفاء يرجعون إىل أمري المؤمنني فيام كان يستعيص عليهم
من مشاكل وشدائد األمور والقضايا التي تتعلق بالقضاء بني الناس والتي كانوا يقضون ببعضها بغري
احلق ،فكان أمري المؤمنني يسعفهم يف تلك المواقف؛ ولقد سمع كثري ًا كيف كان اخلليفة األول والثاين
يثنون عل أمري المؤمنني ويعظمونه؛ فلم يكن هلم بد من ذلك ،إذ ال يوجد من يتمكن من حل المشاكل
التي كانوا يواجهوهنا غريه؛ حيث كان حيصل مثل هذا اليشء يف خمتلف المجاالت سواء الفقهية منها أو
العلمية ،فقد كانت الوفود التي متثل األديان المختلفة تأيت من أماكن متفرقة من العامل ليجروا مناظرات،
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ٍ
رجل يف ال ميدان يتمكن من اإلجابة عل أسئلتهم سوى أمري المؤمنني ،وكان هذا األمر جيري
ومل يكن من
مرأى ومسم ٍع من مجيع الناس.
عل
ً
فقد كان يأيت من يسأل عن خليفة رسول اهلل ،فكانوا يدلونه عل اخلليفة األول ،فيسأله عن مسائل
له ،فكان اخلليفة األول يعجز عن اإلجابة ،فيأيت أمري المؤمنني هنا لنجدته ومن دون أن حياول أن يثبت
[أحقيته باخلالفة] أو حياول أن يدعي لنفسه شيئ ًا ،بل كان يوضح ما يلزم توضيحه ،ثم يطرق برأسه إىل
ٍ
بأحد من الناس؛ فال بد واحلال هذه من أن حيظى
األرض وينرصف إىل بيته ومن دون أن يكون له شأن
هكذا رجل بإجالل واحرتام اآلخرين وتواضعهم وتذللهم له وخضوعهم جتاهه.
حسن ًا ..هذا هو أحد التفاسري الذي فّس به القوم ما قام به رسول اهلل يف يوم الغدير؛ وها هو هذا
التفسري يطرح اليوم من قبل البعض أيض ًا؛ فهناك الكثري ممن يقول َّ
بأن هدف رسول اهلل مما قاله يف يوم
الغدير هو رضورة رجوع الناس إىل أمري المؤمنني يف مسائلهم الدينية ،المتمثلة يف التكاليف الرشعية
المرتتبة عليهم ،والتعاليم األخالقية وتربية وإعداد النفس وتزكيتها ،وفيام خيص مصريهم األخروي؛ وهو
تفسري صحيح إىل حد ما؛ فيمكننا أن نقبل مثل هكذا تفسري إن مل يؤ ِّد إىل إلغاء ما سواه بالطبع ،بل عل أنه
تبيان جلزء من الواقع ،ال متامه.
وبصورة عامة ،فال بد من التعامل مع األمور وتقديم التوضيحات اخلاصة بشأهنا بشكل منطقي؛
فإن طرح أمر ما ،أو فهمت واقعة ما بشكل من األشكال ،حتى وإن كان ذلك الفهم غري صحيح ،فال
يقتيض اجلو العلمي والمنطقي أن ير َّد عل األمر بقسوة وبإحراج المقابل والتض ِّييق عليه ،بل جيب أن يتم
تقديم اإلجابة العلمية والمنطقية الالزمة عل ما يتم طرحه من مواضيع.
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َّ
إن الدين اإلسالمي والمذهب الشيعي هو دين ومذهب المنطق ،ال مذهب الغلظة يف القول
والفعل وتشنيج األجواء ،بل تعترب تلك الترصفات ترصفات بعيدة من المذهب وغريبة عن هنج عظامء
الدين.
حسن ًا ..وقد فّس البعض رسالة واقعة الغدير بلزوم انتقال اخلالفة واحلكومة بعد النبي إىل أمري
المؤمنني ،وال شأن هلذا األمر بالمسائل العلمية والدينية ورجوع الناس يف مسائلهم الرشعية إليه ،كام وال
شأن له بموضوع تربية وإعداد النفوس وتزكيتها وتكاملها وما يريد الناس معرفته فيام خيص ما يصلحهم
أو يفسدهم ،بل كل ما يف األمر هو أن تنتقل احلكومة إىل أمري المؤمنني بعد ارحتال رسول اهلل ،وأن تبقى
أوامر رسول اهلل ونواهيه سارية المفعول؛ فهذا هو مفاد رسالة عيد الغدير برأهيم ،أي :كام َّ
أن رسول اهلل
كان هو حاكم المجتمع ورئيسه يف وقته ،وهو الذي كان يأمر بالقيام بعمل ما أو تركه ،وهو الذي كان
يرسل بالرسائل إىل األماكن المختلفة وكان يدعو الملوك إىل متابعة طريق احلق ،وهو الذي كان يأمر
باخلروج إىل القتال أو الصلح ،وبصورة عامة فكام كان زمام أمور المسلمني وجمتمعهم بيده (وهو ما
نشاهد نظريه يف جمتمعات اليوم) ،فستنتقل مجيع هذه المسئوليات إىل أمري المؤمنني عليه السالم؛ وهذا هو
المعنى الدارج والرائج والمتعارف كام نشاهده بأنفسنا.
فنحن وعندما نراجع ما حصل يوم الغدير ونسمع من رسول اهلل قوله يف ذلك اليوم :من كنت
عيل مواله ،فسيتبادر هذا المعنى إىل أذهاننا وهو :إنَّني كنت أنا اآلمر الناهي ،وكنت الامسك
مواله ،فهذا ٌّ
بزمام أمور المجتمع ،وها أنا ذا أسلم هذه المسئوليات من اآلن فصاعد ًا إىل ابن عمي وصهري عيل بن
أيب طالب.
نعم ،ال شك بأن البعض من الناس قد أدرك مغزى كالم رسول اهلل بشكل أفضل وأعمق مما
أدركه اآلخرون ،فهم يقولونَّ :
إن تنصيب أمري المؤمنني ليس تنصيب ًا عادي ًا ،فهو ليس من قبيل ما نشاهده
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اليوم من تنصيب الوزير معاون ًا له ،أو تعيني رئيس اجلمهورية وزراء له؛ وذلك أنه يف مثل هذه األمثلة،
المعني للمنصب وحتى األمس ال يتعدى كونه رج ً
ال عادي ًا يميش يف الشارع شأنه شأن أي
يكون الرجل
َّ

ٍ
أحد آخر من الناس ،ولربام ال يرد عليه أحدهم السالم إن سلم عليه ،أما اليوم وبعد أن عني يف هذا
المنصب اجلديد ،فسرتى الناس تنحني أمامه بمقدار التسعني درجة وقد يركعون ويسجدون له كذلك؛
فهذا النوع من التنصيب هو تنصيب اعتباري قد يكون مبني ًا عل أسس ،وقد ال يكون مبني ًا عل يشء!

أما يف حادثة الغدير ،فلم ِ
جير األمر هبذه الكيفية ،بل جرى ما جرى يف حادثة الغدير بنا ًء عل مالكات

ثابتة؛ فصحيح أ َّن تنصيب أمري المؤمنني كان قد تم بواسطة رسول اهلل ،غري َّ
أن هذا األمر قد جرى وفق ًا
ٍ
لمالك معني ،وهو المالك المتمثل بحقيقة االرتباط مع اهلل؛ فكام كان رسول اهلل مرتبط ًا باهلل ،فهكذا كان
األمر مع أمري المؤمنني ،ولقد تم هذا التنصيب وفق ًا لذلك االرتباط ،أي أ َّن تنصيب أمري المؤمنني قد تم

َ ُّ َ ذ ُ ِ أ
الر ُسول بَل ِغ ما
من قبل اهلل ،ولقد كان النبي مأمور ًا بتبليغ ما أمره اهلل به ،وكام جاء يف اآلية الرشيفة{ :يا أيها
أ َأ َأ َأ َ َذأ
َ َ ُ ()4
ُأ َ َأ َ أ َِ َ
َ
أنزِل إَِلك مِن ربِك وإِن لم تفعل فما بلغت رِساتله} ؛ [فاآلية تقول ]:إنَّك مأمور من قبل اهلل بالقيام هبذا

التبليغ ،فأنت مل ِ
تأت به من تلقاء نفسك ،بلغ ما أنزل إليك من ربك ،فاهلل هو الذي قال لك :عليك القيام
هبذا العمل ،وهو الذي أمرك بتبليغ هذه الرسالة إىل الناس.

اإلميان بالوالية يساوي اإلميان بالرسالة
هذه جمموعة من التفاسري المختلفة التي فّست هبا هذه احلادثة؛ ولكن ما هي حقيقة األمر؟ وما
الذي كان يريد رسول اهلل إبالغه للناس يف واقع احلال؟ وكم هي من قضية مهمة تلك القضية التي يصل
فيها احلزم إىل احلد الذي جيعل اهلل هيدد رسوله بإبطال كافة أعامله التي قام هبا خالل ثالثة وعرشين سنة
إن مل يقم بذلك العمل؟ نعم فاآلية ترصح بذلك وتقول :ستصبح كافة األعامل التي قمت هبا خالل الثالثة
والعرشين سنة وكافة المتاعب والمشقات التي القيتها فيها هبا ًء منثور ًا وستمحى من الوجود؛ [فاآلية
( )4سورة الامئدة ( ،)3جزء من اآلية .62
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ِ

تقول{ ]:وإن لم تفعل فما بلغت رساتله} ،أي كأنَّك مل تقم بأي عمل أبد ًا! فام هو هذا الموضوع الذي
خياطب اهلل رسوله بشأنه بمثل هذا اخلطاب ويأمره بتنفيذه باستعامل مثل هذه العبارات الغليظة
والشديدة؟
َّ
إن أهل السنة وإخواننا من عامة المسلمني مل يلتزموا بمضمون هذه اآلية الرشيفة ،فهم مل يتخلوا
عن عنادهم وإغامض أعينهم عن رؤية احلق ــ وهو مما اعرتف به الكثري منهم ــ فلم يقبلوا والية أمري
المؤمنني عليه السالم ،وقاموا بحمل ما حصل يف يوم الغدير عل ٍ
أمور أخرى من قبيل توصية الرسول
الناس بأهل بيته ،وهم يقولون :ها نحن ملتزمون بام أوىص به النبي ،فنحن نحب أهل البيت ونحرتمهم
ونبجلهم ،وهم صادقون فيام يقولون؛ فغري المعاندين منهم حيرتمون أهل بيت النبي ،فال يوجد من
النواصب واجلاحدين للحق والمعادين ألهل البيت والمعاندين هلم إال القليل منهم ،فنرى اآلخرين منهم
يسمون أبناءهم بأسامء األئمة ،ونراهم يقيمون جمالس األفراح بمناسبة والدة األئمة يف الكثري من البلدان
اإلسالمية والعربية منها ،ويقومون بتوزيع احللوى يف هذه المناسبات ،وهم يتوسلون بأهل البيت
وينذرون هلم النذور.
فكل هذا صحيح وهذا األمر متعارف ورائج بينهم؛ ولكن كالمنا معهم يف هذا وهو :أ َّهنم مل يقبلوا
والية أمري المؤمنني وما أراد رسول اهلل إبالغه هلم؛ فهم وبعدم التزامهم بام أوىص به رسول اهلل بتلك
الكلامت الغالظ الشداد ،يكونون قد رفضوا رسالة النبي بأكملها؛ لامذا؟ َّ
ألن إبالغ هذه القضية للناس
تكون مساوية لتبليغ الرسول لرسالته ،وعدم إبالغها يساوي عدم تبليغه هلا؛ [فاهلل يقول لنبيه هنا ]:إن
أبلغت الناس هذا النداء ،فتكون قد أنجزت مهمتك خالل الثالثة وعرشين سنة الامضية ،وإال فستذهب
كل جهودك خالل تلك الفرتة هبا ًء منثور ًا.
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ومن هنا ،فمن مل يقبل حادثة يوم الغدير عل حقيقتها وعل نفس المبنى واهلدف الذي أمر اهلل
رسوله بتبليغه ،فهو بمثابة من مل يؤمن بالنبي نفسه ،وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل أية حماسبة للتحقق من
صحته ،كام أنَّه ليس بتلك األحجية التي حتتاج إىل االستعانة بالرمل واالسطرالب حللها؛ فلقد أبلغ رسول
اهلل الناس َّ
بأن والية أمري المؤمنني معادلة لرسالته.

مناقشة القائلني أن حقيقة الوالية هي احلكم والزعامة السياسية
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل َّ
إن المقصود من حادثة الغدير هو موضوع تويل زمام أمر
احلكومة فقط؟ أي َّ
أن ما أراد النبي صل اهلل عليه وآله أن يقوله هو :إنَّك اخلليفة من بعدي يا عيل ،فعليك
أن تتوىل مقاليد احلكومة واألمر والنهي من بعدي وأن تفعل كذا وكذا؟! إن كان األمر كذلك ،فام الامنع
من أن يتوىل رجل آخر من الصاحلني هذا األمر؟ فنحن ال نقول هنا بجواز تويل هذا األمر من قبل أحد
المعاندين من مثل أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من أجل أن يستتب هلم أمر اخلالفة ،والذين وصل هبم
احلد إىل تقطيع جسد بنت رسول اهلل بني الباب واجلدار! بل نقول ما الامنع من أن يتواله أحد الصحابة
كسعد بن عبادة عل سبيل المثال ،فيتوىل زمام األمور وهو ممن حيرتم أمري المؤمنني ،بل ويقدمه لصالة
اجلامعة ويقتدي به ،ويأخذ أمور دينه منه ،فريجع إليه يف المسائل الرشعية من قبيل هل َّ
المتنجس
إن
ِّ
نجس أم ال؟ أو إن شك أحدهم يف أمر ما حني اإلحرام ،فهل يتسبب ذلك الشك يف خلل يف إحرامه؟ وما
ي ِّ
هو حكم المسألة؟ وكم هو مقدار الكفارة المرتتبة عليه؟ وما شابه ذلك من قضايا.
أال نفعل مثل هذا اليشء يف الوقت احلارض؟ فها هو كل واحد من الناس يقتني رسالة أحد مراجع
التقليد ويضعها عل الرف لريجع إليها من أجل معرفة حكم المسائل التي يواجهها يف حياته؛ فهل أصبح
المرجع حاك ًام واحلال هذه؟! فال يمكن أن يكون هنالك عرشة أو مائة من احلكام ،بل يوجد واحد منهم
وال غري؛ فلكل واحد من الناس مرجع يقلده ويرجع إليه يف أموره؛ وها نحن نرى أحدهم يرجح أحد
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المراجع عل غريه ،بينام يعتقد اآلخر بأعلمية غريه من المراجع ومن دون أن يكون هنالك أي نزاع بني
ٍ
واحد] وكل واحد منهام يقلد مرجع ًا غري
الناس؛ فقد يكون هنالك رشيكان [يشرتكان يف مرشوع جتاري
الذي يقلده اآلخر ،وهو يعتقد بأعلمية المرجع الذي يقلده ،ومع هذا فنراهم يتوافقان فيام بينهام عل ما قد
ألهنام إن مل يتوافقا ،فسيتسبب ذلك يف خسارهتام مع ًا ،فال بد هلام من أن يضعا
حيصل من خالف ،وذلك َّ
موضع اخلالف يف تلك المواضيع احلساسة جانب ًا؛ وأية مسألة هي أشد حساسية من هذه المسألة،
أتالحظون؟
وهذا مما كان حيصل نظري له يف ذلك الزمان؛ فام الامنع من أن يتوىل زمام احلكم أحد المهاجرين أو
األنصار؛ فعلينا أن نتفحص األمر لنرى ما هو العامل الذي جعل الناس تفّس [رسالة عيد الغدير] بتفاسري
خمتلفة؟ وما الذي أوصلهم إىل هذه االستنتاجات؟ فهذا مما جيب التحقيق بشأنه؛ فهل تم حتليل حادثة
الغدير بالشكل الذي يتناسب مع أمهيتها؟ وما هي الرسالة التي بعثت هبا إىل اآلخرين؟
فلو أنَّنا أخذنا زماننا احلارض بنظر االعتبار ،فلامذا نذهب بعيد ًا؟ فهل يوجد إمام الزمان ــ أرواحنا
له الفداء ــ اآلن بيننا أم ال؟ نعم إنَّه موجود بيننا؛ فهل نراه؟ ال ،إنَّنا ال نراه؛ فهل نكون قد أصبحنا كفار ًا أو
من المرتدين أو من عديمي الدين بعدم متكننا من رؤيته؟ ال ،وذلك لعدم امتالكنا األهلية حلد اآلن
لرؤيته ،وقد أخفاه اهلل عن أنظارنا إىل أن حيني الوقت المالئم لذلك ،حيث سيظهر وسيعمل ما يتناسب
مع شأن إمامته وواليته.
فام دام األمر كذلك ،فلنفرض اآلن َّ
بأن وضع أمري المؤمنني يف ذلك الزمان كان كوضع إمام
الزمان يف وقتنا احلارض ،بل َّ
إن مقام أمري المؤمنني هو أعل من مقام إمام الزمان ،فهو أبو إمام الزمان؛
فليجلس أمري المؤمنني يف بيته وكام هو احلال مع إمام الزمان يف زمان الغيبة؛ حيث يستطيع الناس
االستمرار بحياهتم العادية ،فيقومون بتأدية صالهتم وصيامهم وبدفع مخسهم وزكاهتم وتأدية حجهم

9
املــتقـــني
www.motaghin.com

و بقية أعامهلم ،أال حيصل مثل هذا اليشء يف الوقت احلارض؟ فام الذي كان سيحصل لو سارت األمور عل
نفس هذا المنوال [بعد ارحتال] رسول اهلل؟! فكان بإمكان رسول اهلل أن يأمر علي ًا باجللوس يف بيته ،وال
يقوم بإتالف وقته باألمر والنهي واحلرب والصلح وإرسال الرسائل إىل هذا وذاك ،بل جيلس يف بيته لرتبية
وإعداد الناس ،كام كان اإلمام الباقر أو اإلمام الصادق عليام السالم يفعالن؟
فهل توىل اإلمام الباقر عليه السالم مقاليد السلطة؟ وهل كان اإلمام الصادق عليه السالم قد
توالها؟ ففي ظل أية حكومة كانا يعيشان؟ أمل يكونا يعيشان يف حكومة الكفر؟ فهل كانت حكومة
المنصور الدوانيقي حكومة إسالمية عادلة؟! وهل كانت حكومة هارون الرشيد أو المأمون حكومة
إسالمية؟! أم َّ
أن أولئك احلكام قد كانوا من أئمة الكفر والظلم؟ ويف نفس هذا الوقت فقد كان األئمة
يعيشون بينهم .ماذا عن اإلمام الرضا عليه السالم؟ حتت ِّ
ظل أية حكومة كان اإلمام الرضا يعيش؟ ولقد
أمىض اإلمام موىس بن جعفر السنوات الثامنية األخرية من عمره يف سجن هؤالء احلكام ،وكان ينقل من
ٍ
سجن إىل سجن؛ لقد قال البعض َّ
بأن الفرتة التي قضاها اإلمام يف السجن كانت اثنا عرش عام ًا ،وقال
بأهنا
آخرون بأقل من ذلك ،وأقل ما قيل يف هذا المجال هوَّ :إهنا كانت ثامنية سنوات ،وإن قال البعض َّ
كانت ستة سنوات.
فهل يعترب من ألقى بموىس بن جعفر يف السجن حاك ًام إسالمي ًا؟ فهل يمكن لكم أن تسموه بحاكم
إسالمي؟ وإن كان يصيل ويقيم اجلمعة ويعتيل المنرب [وخيطب بالناس] ،ثم يأيت المدينة وجيلس أمام قرب
النبي ويضع يده عليه ويقول :يا بن عم؛ فلقد كانوا يعتربون أنفسهم من أبناء عمومة النبي! ومع كل هذا
ٍ
سجن إىل
فنراه يقوم بإلقاء موىس بن جعفر يف السجن ،فيسجنه يف البرصة يف بادئ األمر ،ثم ينقله من
ٍ
سجن حتى استقر به المطاف يف سجنه األخري الذي عاىن فيه ما عاىن إىل الدرجة التي جعلته يطلب من
اهلل أن يتوفاه يف ذلك السجن!! أفيعترب أولئك من احلكام المسلمني؟!
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وهكذا يكون عليه الوضع هذه األيام؛ فام المشكلة المتولدة من استمرار نفس ذلك احلال يف
الوقت احلارض؟ فها نحن نصيل ونصوم ونحج ونقوم بتأدية بقية أعاملنا؛ فمع كون إمام الزمان يف الغيبة،
فكل واحد من الناس يعمل بموجب تكليفه ومن دون حصول أية مشكلة ،فها هو أحدهم يرى المرجع
الفالين هو األعلم فيقوم بتقليده ،بينام يرى آخر َّ
بأن فالن ًا من المراجع هو األعلم فيقلده؛ فام الذي دعا
رسول اهلل ألن يقوم بتبليغ تلك الرسالة التي تلقاها من ربه ويقول هلم :يا َّأهيا الناسَّ ،
إن األمر يف غاية
اجلدية ،فمن أنكره ،فسيكون قد أنكر رسالتي.
حسن ًا  ...إن هذا هو عني الوضع الذي نعيشه اآلن ،فهل يوجد إمام الزمان بيننا اآلن حتى نقول:
اليوم عيد الغدير وعلينا مبايعته؟ َّ
إن إمام الزمان ال يتواجد بيننا اليوم وهو غائب عن األنظار؛ فامذا عن
أعاملنا التي نقوم هبا؟ فهل هي باطلة بأمجعها؟ وهل سنكون كلنا من الكفار ويكون أمرنا قد حسم ،وال
نستطيع أن نجني من أعامرنا أية ثمرة؟! فإن كان األمر كذلك ،فام هو تقصرينا يف ذلك؟!
عندما كان المرحوم العالمة رضوان اهلل عليه مشغوالً بتأليف كتابه المعروف يف تلك األيام
السابقة ،تكلمت معه يوم ًا بشان موضوع وجوب صالة اجلمعة ،ولقد كان رأيي ومنذ ذلك احلني
بالوجوب العيني التع ِّييني لصالة اجلمعة ،وبكوهنا غري خمتصة بزمان النبي ،أو زمان األئمة أو بإقامة
احلكومة اإلسالمية؛ فيجب إقامتها إن توفرت رشوطها ،حتى مع وجود احلكام والسالطني الظلمة ويف
أي مكان من العامل.
فلو كان هنالك مجع من المسلمني يعيشون يف أسرتاليا هذه األيام ،فعليهم إقامة صالة اجلمعة ،إذ
ال يشرتط إقامتها يف البلدان اإلسالمية فقط ،أو حيث يكون احلاكم حاك ًام مسل ًام واحلكومة القائمة حكومة
إسالمية؛ كال ،ال يشرتط ذلك ،بل َّ
إن وجوب صالة اجلمعة هو وجوب عيني تع ِّييني إن توفرت رشوطها
الالزمة ،وذلك بأن يكون عدد المصلني سبعة أفراد ،بل وحتى إن بلغ العدد مخسة أفراد فبإمكاهنم إقامة
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الصالة إن وجد بينهم من يستطيع أداء اخلطبة وتقديم النصح والتحدث عن أحد المواضيع األخالقية؛
فيتوجب عليهم إقامة صالة اجلمعة بدالً عن صالة الظهر يف مثل هذه احلالة.
فهذا ما كنت أراه يف عهد المرحوم العالمة رضوان اهلل عليه؛ وأتذكر بأنَّني كنت قد تكلمت معه
بشأن الموضوع ــ لقد رشحت هذا الموضوع يف أحد هواميش عل رسالة وجوب صالة اجلمعة ويستطيع
اإلخوة الرجوع إليه ــ وقلت :ما هو ذنب المسلمني الذين يولدون ويكربون يف هذا الزمان ،يف َّأهنم قد
ولدوا يف هذا الزمان ومل يولدوا يف عهد األئمة؟ فقد يولد أحدهم يف عهد اإلمام الرضا ،وهو يعيش يف
المدينة إىل جنب اإلمام ويستطيع االتصال باإلمام وسؤاله عام يريد ،بينام يولد اآلخر بعد ألف وأربعامئة
عام من ذلك ،فأي تقصري له يف ذلك؟ ولامذا حيرم مثل هؤالء الناس من تلك المواهب التي كان يتمتع هبا
المسلمون الذين كانوا يعيشون يف عهد األئمة عليهم السالم؟ هذا يف الوقت الذي ال دخل لإلنسان يف
الزمان الذي يولد فيه؛ فجميع هذه األمور خاضعة لتقدير اهلل؛ فلامذا ال نستطيع نيل تلك العناية التي
شملت حال أصحاب األئمة عليهم السالم ومن كان يعيش يف زماهنم؟ هذا هو األمر الذي جيب أن
نعرف حقيقته.
فلو فرضنا بأنَّنا قد توجهنا هبذا السؤال إىل رسول اهلل وقلنا له :لو أنَّكم قد عشتم يف زماننا هذا،
ويف نفس الظروف التي نعيشها ،وبالشكل الذي ال تستطيعون فيه عمل يشء غري االهتامم بنفسك ال أكثر،
فكيف كنتم ستتعاملون مع مسألة الوالية ومع القضية التي طرحتموها يف عيد الغدير؟
وهذا هو السؤال الذي يشمل حالنا مجيع ًا؛ ألسنا نعيش نفس الظروف التي كان يعيشها الناس يف
زمان ما بعد النبي؟ غري َّ
أن الفرق الوحيد بني الزمانني هو :أ َّن أمري المؤمنني قد أصبح جليس بيته بذلك
الشكل الذي واجهه ،حيث ألقوا باحلبل حول عنقه وجروه إىل المسجد من أجل البيعة ــ األمر الذي مل
حيصل مثله هذه األيام واحلمد هلل ــ ثم أخذ أمري المؤمنني يطرق عل المهاجرين واألنصار أبواهبم باب ًا
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باب ًا ويذهب إىل هذا وذاك ويقول له :أمل تكن حارض ًا يف يوم الغدير؟ أمل تسمع من رسول اهلل ماذا قال يف
ذلك اليوم؟ فكانوا جييبونه :لقد حصل ما حصل يا عيل ،وال نريد أن نجلب لنا المشاكل ،أفال ترى أي
نوع من الناس قد أحاط هبم ،وها هم قد شهروا سيوفهم؟ فأنت ترى كل ذلك بنفسك يا عيل؟!
فهل خيتلف زماننا هذا عن ذلك الزمان؟ إ َّن ما حصل يف ذلك الزمان هوَّ :
أن أمري المؤمنني قد
اعتزل الناس يف بيته ،وانحازت الناس إىل الطرف المقابل ،حيث امتألت صفوف صالة اجلامعة؛ نعم ،لقد
كانت الصالة تقام مجاع ًة ،ولكن من كان يؤم تلك اجلامعة؟ لقد كان أبو ٍ
بكر هو من يؤم اجلامعة؟ فتبدلت
تلك الصالة التي كانت تقام بإمامة رسول اهلل ،بصالة تؤدى بإمامة أيب ٍ
بكر؛ ولقد أخذ أمري المؤمنني بعد
مدة ــ وألمور ومصالح أخرى ــ بحضور مسجد المدينة واالقتداء هبم؛ فلم يرتك أمري المؤمنني مجاعة
المسلمني ،بل حرض المسجد واقتدى هبم.
إنَّنا ال شأن لنا بأولئك الذين ختلوا عن أمري المؤمنني وذهبوا إىل حال سبيلهم واتبعوا من كان
جيب أن يتبعوه ،ولكن ماذا عن أولئك الذين تابعوه ،فهل سيشملهم ما قاله رسول اهلل؟ فالسلطة ليست
بيد أمري المؤمنني يف ذلك الوقت وهو ال يمتلك الوالية [بحسب تفسريكم للوالية]؛ فهل يعني هذا َّ
بأن
مصري هذه المجموعة من الناس سيكون اإلمهال ،وسوف لن يكون هلم أي نصيب وسواء عليهم أترددوا
عل بيت أمري المؤمنني ،أم مل يرتددوا عليه؟ فهل كان األمر هبذا الشكل فعالً؟ أم أنَّه كان بشكل آخر؟
إن كان أمري المؤمنني قد أجرب عل أن يكون جليس البيت يف ذلك الوقت ،فإنَّام كان جسده هو
الذي حبس يف البيت ،أما روحه ونفسه وواليته وباطنه ومشيئته وقدرته ورعايته حلال اآلخرين ،وكونه هو
واسطة الفيض بني اهلل وخلقه ،وكونه هو المريب والمزكي للنفوس ،وكونه المطلع عل نفوس مجيع العباد
وهو القادر عل التشخيص الصحيح والدقيق لام يصلحها أو يفسدها ،فكل ذلك ثابت وحمفوظ يف حمله.
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مناقشة القائلني بأنّ حقيقة الوالية هي بيان األحكام الشرعية فقط
عندما قال رسول اهلل يف يوم الغدير :من كنت مواله ،فهذا عيل مواله ،فهو قد عني بقوله :يا أهيا
الناس ،ما الذي عرفتموه عنِّي خالل هذه الثالثة والعرشين عام ًا؟ فهل تقترص رسالتي عل توضيح بعض
المسائل لكم؟ فهل هذه هي رسالتي حق ًا؟ إن كان األمر كذلك ،فكان بإمكان أي رجل هيودي أو نرصاين
من أن يطلع عل عدد من الكتب ويدرس لعدة سنوات ،ثم يأيت ويطرح عليكم نفس ما طرحته أنا عليكم!
أن ا أعرف الكثري باالسم والعالمات من أولئك الذين ال يؤمنون باهلل أو بالنبي أو اإلسالم ،وهم
من عمالء األجانب؛ حيث انتموا إىل المدارس العلمية الدينية وأصبحوا من الطراز األول من علامء
الدين؛ ثم علم فيام بعد كيف َّأهنم كانوا عمالء تابعني لبلد ما! وكيف كانوا أدوات بيد ذلك البلد! وبمن
كانوا يرتبطون! فمن يستطيع معرفة باطن ذلك الذي يضع العاممة عل رأسه؟ نعم ،من يستطيع معرفة
ذلك؟ فقد كان اآلخرون يرجعون إليهم يف االستفسار عام كان يستعيص عليهم من مسائل؛ وكانت
الدروس التي يلقوهنا من النادر أن يوجد مثلها من حيث العمق والشمولية؛ ال أذكر اس ًام ألحدهم هنا،
فأ نا ال أريد اخلوض يف هذا المجال؛ فكيف لآلخرين أن يعرفوا حقيقتهم؟ [لقد بقيت حقيقة هؤالء الناس
خافية عل اآلخرين] حتى حصلت حادثة ما جعلت الناس يتعجبون عندما عرفوا بم كانوا يرتبطون.
إذن مل يأت رسول اهلل من أجل طرح بعض المواضيع عل الناس فقط؛ [فلسان حال النبي يقول]:
هل عرفتم منِّي خالل هذه الثالثة والعرشين سنة سوى كوين حاك ًام عليكم؟ فهنالك الكثري ممن يقوم بمثل
هذا األمر ،بل وجتد الناس راضية عن طريق إدارهتم للبالد وهم يمجدوهنم؛ نعم يوجد مثل هذا اليشء يف
الكثري من دول العامل ،ولو سئ ل مواطنوهم عنهم ،لقالوا ال يمكن إدارة البالد بأحسن مما يقوم به هؤالء
احلكام؛ واحلق ما يقولون.

14
املــتقـــني
www.motaghin.com

هنالك بعض الدول تكون هيئاهتم القضائية جتلس منتظرة عىس أن يأيت رجل ليقيم دعوى قضائية
ٍ
مشتك يراجع حماكمهم؛ فالمواطنون
عل آخر! نعم ،يوجد مثل هذا اليشء ،وأنا عل علم بعدم وجود
مشغولون كل بعمله ،وهم ال يتجاوزون القوانني السارية ،هلذا ال يمكن أن حيصل خالف بينهم؛ عل َّ
أن
بأهنم سيواجهون قانون ًا صارم ًا إن ختطوا احلدود المرسومة هلم؛ فال يتجاوز
المواطنني يعلمون جيد ًا َّ
القانون إال من كان يف عقله مرض؛ وإال فإن الذي يعرف عواقب المخالفة وخطورهتا ،ال يمكن أن
يرتكب ذلك؛ وهلذا نرى كيف جتري األمور يف تلك البلدان.
فلو أراد اهلل أن يقول هلؤالء الناس :سأرسل لكم نبي ًا يكون له حق األمر والنهي عليكم ،لقالوا:
لدينا مثل هذا اليشء بالفعل ،فهل تستطيع أن جتلب لنا حكومة تكون أفضل من حكومتنا احلالية؟ فالناس
ملتزمة بالقوانني وهم يعملون بموجبها ،وإن واجه الناس أمر جديد ،فسيتم ترشيع قانون خاص يتم
إحلاقه بالقانون األسايس ،فها هي حياهتم جتري بصورة طبيعية ومل حيصل ما ينغصها عليهم.
فام هو ذلك الموضوع الذي أراد رسول اهلل طرحه عل الناس عندما قال هلم :ما الذي جنيتموه
خالل هذه الثالثة والعرشين عام ًا؟ وما هو ذلك األمر الذي أردت طرحه عليكم ،والذي أدركه عدد قليل
منكم ،ومل يدركه أغلبكم؟ نعم ماذا كان ذلك األمر؟ إنَّه موضوع الرتبية وإعداد النفوس؛ فأنا مل آت خالل
تلك الثالثة والعرشين سنة من أجل أن أعلمكم األحكام الرشعية ،فهذا مما يمكن لغريي أن يفعله أيض ًا؛
ومل ِ
آت من أجل تويل زمام السلطة واحلكومة عليكم! فها هي الكثري من احلكومات [العادلة] موجودة يف
العامل هذا اليوم ،وها هم مواطنوهم راضون عنهم.
لقد حكم عمر بن عبد العزيز بالشكل الذي كان الناس يلطمون رؤوسهم عنـد تشـيعهم جلنازتـه؛
فعل الرغم من كون عمر بن عبد العزيز غاص ًبا للوالية واخلالفة أيض ًا ،غري أنَّنا إن قارناه ببقيـة حكـام بنـي
أمية وبني مروان وبني العباس ،ورأينا [كيفية عدله] يف حكمه بني الناس ،األمر الذي جعل الدموع تنهمـر
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من أعني الناس عند تش ِّييعهم جلنازته اهنامر مطر الربيع [ ،ولسان حـاهلم يقـول ]:ألـف رعـة عليـه مقابـل
أولئك احلكام الظالمني ،كانوا يبكون عليه ،وهتطل دموعهم كام هيطل المطر أثناء تشييعهم جلنازته ،مـع أن
عمر بن عبد العزيز هذا كان غاصب ًا للخالفة والوالية .هل التفتم؟
لقد جاء يف التاريخ أفراد كثريون كانوا عادلني يف حكمهم ،وكانوا حم ًّ
ال لرضا الناس ،وكـان النـاس
حيزنون لذهاهبم ويبكون لفقدهم؛ وذلك أن هذا األمر يكفي فيه أن يكون هذا احلاكم صـادق ًا إىل حـد مـا،
وعنده مقدار من الضمري والوجدان ،والعدالة والفهم ،وأما باقي األمور فيسهل تـدبريها ،فهـذا مـا يريـده
الناس ال أكثر ،يريدون إحقاق احلقوق ،وإقامة العدل ورفع الظلم ،وال عالقة هلم بأن هذا احلاكم هل يقـيم
الصالة أم ال  ،وال هيتمون بمحافظته عل أداء صالة الليل ،فلسان حاهلم يقول :هذا ال عالقـة يل بـه ،وإنـام
ٍ
كـاف..
الذي هيمني هو المحافظة عل احلدود ،بحيث ال يتعدى أحد عل حـدود اآلخـر وحقوقـه ،فهـذا
نحن نريد أن يلتزم اجلميع حتى أنت أهيا احلاكم بالقانون ..هذا ما نريده ال أكثر.

حقيقة الوالية هي اهلداية وتربية النفوس وسوق اإلنسان إىل كماله
إن ما كان يعمل من أجله النبي صل اهلل عليه وآله خالل هذه الثالثة والعرشين سنة ،واألمر الـذي
من أجله أرسل اهلل نبيه هو عبارة عن مسألة تربية النفوس وتزكيتها ،واألخذ بيـد األفـراد إىل آخـر مراتـب
الكامل! هذه كانت رسالة النبي خالل الثالثة والعرشين سنة ،فالنبي مل ِ
يأت ليقول للناس :افعلوا كـذا ،ثـم
يتنحى جانب ًا ويرتكهم وشأهنم ،بل كان النبي يأمر األفراد بأداء التكليف ،ثم كان يسأهلم أن :هل أديتم هـذا
العمل أم ال؟ وهل عملتم بالدستور الذي أعطيتكم إياه أم ال؟ وهل ذهبتم وأديتم ما أمرتكم به بخصوص
القضية الفالنية أم ال؟
هذه كانت رسالة النبي صل اهلل عليه وآلـه ،وهـذا كـان دوره ،فـالنبي بواسـطة إرشافـه البـاطني،
واالرتباط الواقعي واحلقيقي بينه وبني اهلل سبحانه كان يوصل النفوس بواسطة هذه األوامـر واألعـامل إىل
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مراتب الكامل والفعلية ..هذا كان دوره وعمله ووظيفته .نعم ،ينضوي حتت هذا الدور األسايس احلكومـة
واألمر والنهي  ،ومسائل احلرب والسلم والقتال والمواجهة ...مجيع هذه األمور وأمثاهلا تدور حول ذلـك
المحور األسايس وتندرج حتته .وأداء هذا الدور هبذا النحو ال يمكن أن يقوم بـه إال شـخص قلبـه متصـل
بعامل الملكوت ،ويتلقى اإلهلام من عامل الملكوت ،وأما غريه فال يقدر عل ذلك.
إن هذا النحو من اإلجراء وأداء هذا الدور ال يمكن أن يقوم بـه سـوى رسـول اهلل صـل اهلل عليـه
ٍ
شخص ينصبه النبي ،فالنبي قـد
وآله ،وذلك الشخص الذي هو هبذا الشكل وله تلك اخلصوصيات ،ال أي
نصب أفراد ًا كثريين لقيادة اجليش والّسايا ،وكان المسلمون يسألونه أن :يا رسـول اهلل ،إىل أي حـد جيـب
أن نطيع هذا القائد الذي نصبته؟ فكان جييبهم :أطيعوه ما دام أمره ال خيالف أمر اهلل تعـاىل وأحكامـه ،وإال
إن خالف حكم اهلل فال طاعة له ،هذا أمر رسول اهلل هلم بعينه .ولكن النبي صل اهلل عليه وآله مل يقـل مثـل
ذلك بحق أمري المؤمنني عليه السالم ،فهو مل يقل :أهيا الناس ،اتبعوا علي ًا طالام مل يكن ذلك خمالف ًا لمرضـاة
ِ
يعص اهلل! كال ،مل يقل ذلك بل قال« :عيل مع احلق واحلق مع عيل يدور معه
اهلل عز وجل ،وأطيعوه طالام مل
حيثام دار» ،يعني أن كل عمل يقوم به عيل طوال حياته ،وكل كالم يقوله ،وكل قيام له وكل قعود وكل ٍ
فكر
وكل سكوت وكل حديث ،وكل ٍ
حـق وجيـب علـيكم أن تتبعـوه فيـه ،فـإذا شـهر سـيفه،
حال من أحواله ٌّ
فاشهروا سيوفكم ،وإن أغمد سيفه ،فليس لكم أن تعرتضوا عليه قائلني :لـامذا أغمـدت سـيفك ومل تقاتـل
فالن ًا؟ لامذا قتلت فالن ًا ومل تقتل فالن ًا؟ ال ينبغي أن نسأل علي ًا بـ "لامذا " !
ال يصح لنا أن نسأله :لامذا مل تقتل عمـرو بـن العـاص يف حـرب صـفني ،فتحسـم بـذلك احلـرب
لصاحلك؟! وعندما استوىل جيش معاوية عل رشيعة الامء ،ثم استطعت أن تدفعهم عنهـا وتسـيطر عليهـا،
لامذا مل تعاملهم بالمثل وتقطع عنهم الامء؟! هل التفتم ؟! فاألمر لـيس سـه ً
ال دائـ ًام! فاتبـاع عـيل ال يكـون
بعمل احللوى وتناوهلا فقط! كال  ،بل يف تلك الظروف احلساسة ،ويف ذلك الموضع المصريي ،هناك جيب
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أن نتبع علي ًا ونطيع أمره ،وأما اجللوس يف البيت وادعـاء مشـايعة عـيل فلـيس بـاألمر الصـعب! فـااللتزام
بالصالة والصيام واحلج ليس صعب ًا ،ويمكننا أن نفعله دون مشقة كبرية ،ولكن المهم هو أن نطيع عليـ ًا يف
تلك المواقف الصعبة ،ونفعل ما يأمرنا به دون زيادة وال نقصان.
إن رسول اهلل صل اهلل عليه وآله وسلم قد جاء يف هـذه السـنوات الثالثـة والعرشـين ألجـل هـذا
األمر ..لكي يقول لنا :إن اهلل أمرين أن أخرجكم من [التعلق] بالعلـل واألسـباب الطبيعيـة ،وأن أصـحح
نظرتكم جتاه هذه العلل واألسباب الطبيعية ،وأن أخرج نفسكم من تلك األهواء واألميال الامنعـة هلـا مـن
التكامل والرتقي ،وأن أغري نظرتكم لألمور ،وأبدل متايالتكم ،وأن آخذ بنفوسـكم مـن عـامل احليوانيـة إىل
عامل اإلنسانية ،فهذه مسؤوليتي وهذا دوري ووظيفتي ،فمن منكم يتقدم ويميض يف هذا الطريق معي؟

الفرق بني احلكومات العادلة الدنيوية وحكومة رسول اهلل صلّى اهلل عليه و آله
وهذا ما تشري إليه اآلية الرشيفة التي تلوناها يف مطلع كالمنا ،حيث تقول إن المـؤمنني هـم الـذين
ْص ُه أ
يتبعون هذا النبي الذي له هذه المواصفات ،ومـن ضـمن األمـور التـي ذكرهتـا أنـه {يَ َض ُ
عع َععنأ ُه أم إ أ َ
عم
ِ
أ َ أ َ َِ

َ

واْلغالل اليت اكنَ أت َعليأ ِه أم} ،فالنبي يأيت ليخلصنا من هذه األغالل التي كبلنا أنفسنا هبا ،هذا هو دور النبـي،
فهل تستطيع احلكومات العادية الموجودة يف الدنيا أن تفعل ذلك؟! حتى تلك احلكومات التي تفتخر بأهنا

حكومات عادلة ،والناس يمدحوهنا ،أي واحدة منها تتحمل مثل هذه المسؤولية ،وتؤدي هذا الـدور؟! إن
هذه احلكومات ال عالقة هلا إذا كان هذا الشخص يصيل يف بيته أم ال ،وهل يرتكب العمل اخلاطئ الفـالين
يف بيته أم ال ،ال عالقة هلا هبذا ،بل هي تقول :المهم أال ترتكـب هـذا اخلطـأ يف الشـارع ،ووظيفتـي أنـا أن
أمنعك من ارتكاب األعامل اخلاطئة التي يرفضها المجتمع يف المأل وأمام الناس ،وأما لو كان هـذا العمـل
يعترب حق ًا له مع أنه خطأ فأنا (احلكومة) ال أتدخل وال أمنع منه حتى لو ارتكب ذلك أمام الناس!
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و من هذا القبيل تلك المظاهرات التـي حتصـل يف الكثـري مـن هـذه الـدول ..تلـك المظـاهرات
المخالفة للعفة ،والمليئة بالمفاسد ،وجتد أن احلكومة تعترب هذا من احلقوق األولية للناس ،ولذا ال تتدخل
وال متنع منها ،وتقول :ال بأس ،دعهم يتظاهرون كام حيلو هلم ،طالام أهنم ال يتعرضون ألحـد ،وال يّسـقون
وال خيربون وال حيرقون المحالت والسيارات ،بل هم يقولون :هذا حقنا ونحن نريـد أن نبـني حقنـا هبـذه
الطريقة؛ فال عالقة ألحد هبم! ولذا يسمحون هلـم أن خيرجـوا هبـذه الطريقـة أمـام النـاس ..أمـام الطفـل
الصغري والشيخ الكبري .يقولون :هذا ال يعنينا  ،فهـم مل يتجـاوزوا اخلطـوط احلمـراء اخلاصـة بنـا ،إذ هـذه
األمور ال متثل خطوط ًا عراء عندنا ،بل خطوطنا احلمراء هي التعدي عـل اآلخـرين ،فـإذا حـاول أحـدهم
التعدي عل حقوق اآلخرين ،فإن الرشطة متنعه ،ولكن ال عالقة هلم به هو نفسه ماذا يفعـل بنفسـه ،فلـه أن
يفعل بنفسه ما يشاء وال عالقة لنا به ،إن شاء أن يعدم نفسـه فليفعـل ،ونحـن إذا علمنـا أنـه انتحـر سـتأيت
الرشطة وتفتح باب بيته وتأخذه ليدفن يف المقربة ،هذا هو دورنا ال أكثر.
ولكن النبي صل اهلل عليه وآله ال يقول ذلك ،بل يقـول :لـيس لـك أن تقتـل نفسـك ،وإن فعلـت
ذلك ،فإن اهلل سيعقبك يوم القيامة بشدة ،فنحن هنتم بك أنت نفسـك ،ونتـدخل بـذلك ،كـام أننـا نتـدخل
بالمسائل المتعلقة بزوجتك وعيالك ،ونتـدخل بعالقاتـك االجتامعيـة ،وبكالمـك ،وبعملـك ،وبطريقـة
تفكيك أيض ًا! فمن ِمن هذه احلكومات يقوم بذلك ،بأن تقول :ال يسمح لك أن تفكـر تفكـري ًا خاطئـ ًا جتـاه
رفيقك ،فإن فعلت فسوف يعاقبك اهلل؟! كال ،ال أحد منهم يقول ذلك ،بل يقولون :فكر كيفام شـئت ،بـل
يسمح لك أن تتكلم وتقول ما تشاء ،طالام أنـك ال تسـب أحـد ًا وال تشـتمه (ألن ذلـك يعـد مـن حقـوق
اآلخرين)  ،فطالام أنك ال تفعل ذلك فقل كل ما حيلـو لـك ،تعـال واكتـب كالمـ ًا ضـد اهلل وضـد السـيد
المسيح عليه السالم يف اجلريدة ،فلن يمنعك أحد ولك احلرية يف فعـل ذلـك ،فأنـت حتـى اآلن داخـل يف
حدود احلرية المسموحة.
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جسدي عل اآلخـرين ،فـإن التزمـت بـذلك ،فافعـل مـا
إنام المهم عندهم أال يكون هناك تعرض
ٌّ
شئت!
هذا هو حال احلكومات التي يعتربها الناس عادلة ،ويرضوهنا عنها ،وأما النبي فهو يقـول :إن مثـل
هذه احلكومة متثل واحد ًا باأللف بل واحد ًا بالمليار من المسؤولية التي عل عاتقي أنـا ،وأمـا البـاقي فإنـه
يتمثل باألمور والمسائل المتعلقة بالرتبية والتزكية .نعم ،من أجل حتقيق ذلك ال بد أن يكـون هنـاك أمـان
وعدالة يف المجتمع ..جيب أال يكون هناك سـارق يف المجتمـع ،وجيـب أال يكـون أحـد مـن المسـؤولني
سارق ًا ،وجيب أال يسمح هلم بالتعـدي عـل حقـوق اآلخـرين ،فهـذه األمـور وأمثاهلـا تنـدرج حتـت تلـك
المسؤولية ،ولكن  %22.22منها يرجع إىل األمور والمسائل اخلاصة بنفس الفرد وتربيته ،فالمهم عنـدي
هو أنه خالل هذه السبعني سنة التي أعطانا اهلل إياها يف هذه الدنيا ،هل يصل اإلنسان إىل النتيجة المطلوبـة
يف ظل هذه احلكومة أم ال؟ أنا مسؤول عن هذا األمر وهذا اهلدف.
أما احلكومات األخرى ،فال عالقة هلا هبذا اهلدف ،فلسان حاهلم يقول :إن أعطاك اهلل سـبعني سـنة
من العمر ،فال عالقة يل ،وإن أعطاك سبعامئة سنة فال عالقة يل هبذا األمر وال هيمني ،بينام النبي يقول :أنـا يل
عالقة ،وهذا األمر هيمني؛ فهذه السبعون سنة التي أعطاك اهلل إياها ماذا فعلت هبـا؟ وأنـت الـذي أعطـاك
اهلل مخسني سنة ،ماذا فعلت يف مقابل هذه السنوات وماذا حققت؟ إذا نظرتم إىل مجيع خطب أمري المؤمنني
عليه السالم يف هنج البالغة ،وإىل خطب رسول اهلل صل اهلل عليه وآله يف مكـة والمدينـة ،فسـوف جتـدون
أهنا مجيع ًا تتحدث عن التقوى واآلخرة؛ فلم ذلك؟ ومن أجل ماذا؟ ألن هذه هي مسـؤوليته! إن مسـؤولية
النبي هي أن يقود الناس نحو التكامل والرتقي ،ويوصلهم إىل درجات الكامل.
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ال يقدر أن يؤدّي دور النيب إال من كان مثله وعلى هنجه
حسن ًا ،إذا ارحتل النبي من هذه الدنيا ،فمن سيقوم هبذا الدور ومن سـيتحمل هـذه المسـؤولية؟ إن
النبي يقول :من ذا الذي يمكنه أن يتحمل هذه المسؤولية من بعدي؟ هل يمكن لعمر وأيب بكر أن يتحمال
هذه المسؤولية؟! كال ،بل إن هذين قد رضبا ابنتي وقتالها! أم هل يقـدر خالـد بـن الوليـد عـل أداء هـذا
الدور؟! أم عبد الرعن بن عوف؟ أم يقدر أبو حنيفة عل ذلك؟! أبو حنيفة الذي جاؤوا إليه بشخص متهم
بّسقة يشء من النخل ،فأفتاهم بقطع يده ،فأخذوه ليقطعوا يده ،فاعرتض عليه أحـد جلسـائه ،بـأن حكـم
مثل هذا الشخص ليس القطع ،فاعرتف أبو حنيفة بأنه خمطئ ،فقال لـه ذاك :إذن ،أرسـل بّسـعة مـن خيـرب
هؤالء اجلنود لكيال يقطعوا يد هذا المسكني ،فأجابه أبو حنيفة :ال داعي لذلك ،فلتقطع يده ،فهي كلمة قد
خرجت منا وال داعي للرتاجع عنها!
هذا حال مفتي أهل السنة! وهذا الفرد هو الذي قال عنه البعض :إنـه مـن مفـاخر اإلسـالم! هـذا
اإلنسان لو وصلت احلكومة إليه ،فامذا سيفعل؟ وما الذي سيحصل؟ هل التفتم ؟
إن النبي يقول للناس :أنا مل ِ
آت لكي أكون حاك ًام عليكم ..ليس هذا هديف ،بل أنا جئت لكي أهيء
لكم الظروف واألجواء ،وأضعكم يف موقعي ٍة بحيث تستفيدون من هـذه السـبعني سـنة التـي مـنحكم اهلل
إياها ،وتصلون إىل النتيجة المتوخاة منها ..هذه هي وظيفتي وهذا هو هديف ،والميـدان حـارض  ،والسـفرة
ممدودة ،فإن شئتم فتفضلوا واستفيدوا ،وأما إذا رفضتم ومل ترغبوا بذلك فكام يقول الشاعر:
گر گدا كاهل بود تقصري صاحب خانه نيست
[يقول :إن كان المستجدي عديم اهلمة فليس الذنب ذنب صاحب البيت ،فصاحب البيت كريم
ويعطي ما يطلب ،ولكن المشكلة يف المستعطي أنه ال يأخذ ما يقدم له].
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ٍ
شخص يكون لـه نفـس تلـك الرتبـة وتلـك المكانـة
وظيفة النبي هذه جيب أن توكل من بعده إىل
وتلك األجواء وذلك اإلدراك والمعرفة ،وهذا ال يمكن أن يكون سوى أمري المؤمنني عليه السـالم! فمـن
غريه يمكنه ذلك ؟! من يمكنه أن جيلس مكان النبي ويقرأ النفوس؟ من يقدر أن جيلس مكان النبي ويكون
عنده اطالع تام عل المصالح الواقعية لكل ٍ
فرد من األفراد فيقول له :افعل كذا وال تفعل كذا؟
ذكرت لكم سابق ًا أنه ذات مرة كلفني السيد العالمة رضوان اهلل عليه بأداء ٍ
أمـر ،ولكننـي قرصـت
فيه ،ثم تبني يل بعد ذلك أنه كان هناك مسألة واقعية خلف هذه القضية ،وأن حل هذه المسألة منـوط بـأداء
هذا العمل الذي كان قد أمرين به ،وبالتايل بقيت هذه المسألة بغري حل حتى تأيت فرصة أخرى ،فمن الـذي
ٍ
شخص لديه إرشاف عل النفوس واقع ًا؟ من يقـدر عـل
يستطيع أن يتابع مثل هذا األمر ويرشد إليه سوى
ذلك؟ هل نقدر نحن عل ذلك؟ إن غاية ما يمكننا أن نفعله هو أن نحلل ونفكر ،ثـم نقـرتح عمـ ً
ال معينـ ًا،
ومن الممكن أن يتبني أن تشخيصنا كان خاطئ ًا فنعتذر؛ فـنحن بالنتيجـة لسـنا معصـومني ،وال إشـكال يف
ذلك ،إذ إن اإلنسان ينبغي له أن يعمل طبق ًا لام يراه وطبق ًا لام يعرفه ويدركه وطبق ًا للوظيفة التي يشخصـها،
وهو مكلف بذلك ،ولكن الكالم يف أنه هل ينتهي األمر بذلك؟ إن كان كذلك ،فلـامذا جئـت إىل هنـا ،قـم
واذهب إىل مكان آخر ،فهناك ألف مكان آخر ،ومجيعهم يصيل ويصـوم ويـذهب إىل احلـج ويـؤدي الزكـاة
ويعملون باألحكام.
فام هو االختالف إذن بني مدرسة األولياء وبـني غـريهم؟ هـل يرجـع األمـر إىل إقامـة المجـالس
ونصب الزينة وما شابه ذلك؟ اآلخرون يعملون ذلك أيض ًا ،بل ربام يعملونه بشكل أفضل ،وبطريقـة أكثـر
جذابية وأكثر لفت ًا للنظر ،هل التفتم؟
عندما جاؤوا إىل السيد العالمة رعه اهلل ،وقالوا له :إن عدد األفراد قد صار كثري ًا ،فـأذنوا لنـا ببنـاء
طابق إضايف حتى يتسع المكان للحارضين ...لو قيل هذا الكالم لألشخاص اآلخـرين ،فـامذا سـيفعلون؟
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سيبنون عرشة طوابق بدالً من الواحدة ،ويقولون :ال بد من بناء طبقات أخرى ،فالناس يـأتون ويشـاركون
يف جمالس أهل البيت عليهم السالم ،فلامذا نكتفي بطابق واحد؟ األفضل أن نبني برج ًا ذا مائة طابق ،وكلـام
استطعنا أن هنيء مكان ًا أكرب ،فهو أفضل!
ولكن ماذا عن العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه ،بامذا أجاهبم؟ قال هلم( :المكان المتوفر هو هبذا
احلجم فقط ،فمن شاء أن جيد مكان ًا فليحرض باكر ًا!) ،ههنا يكمن الفرق! فهذا الرجـل ال هتمـه الـدعايات
واإلعالنات والراديو والتلفزيون ،بل هو يقول :أنا قد أعددت نفيس [لمسـاعدتك] ،وأمـا أنـت الـذي ال
تريد أن تستيقظ نصف ساعة أبكر من نومك لتستفيد ،فمن األفضل أال تأيت إىل المجلس .هذه هي فحـوى
ِ
فليأت وسـوف يأخـذ حظـه وفيضـه،
كالمه ،والرسالة التي حيملها ،فكل من يرغب فليتفضل ..بسم اهلل،
سواء كنت أنا حارض ًا أم ال ،وسيصل إىل ما ينبغي أن يصل إليه ،وسينال ذلـك اهلـدف الـذي يتطلـع إليـه.
وأما ذلك الشخص الذي يقوم متثاق ً
ال قبل طلوع الشمس بقليل ،ثم يستحم ويفكر أيـن نـذهب اآلن؟ ثـم
يأخذ استخارة بمسبحته ،ثم يقول :حسن ًا ،دعنا نذهب إىل منزل العالمة الطهراين ،فهناك جملس عـزاء يقـام
هناك ،فمثل هذا سيكون نصيبه هبذا المقدار القليل ال أكثر.
لقد جاء رسول اهلل صل اهلل عليه وآله لمدة ثالث وعرشين سنة من أجل هذا األمر ..لكي يرتقـي
بالنفوس ،ويوم الغدير هو ألجل هذا األمر أيض ًا ،فعندما قال رسول اهلل صل اهلل عليـه وآلـه« :مـن كنـت
عيل مواله» ،فإن معنى كالمه هو :هل رأيتم تلك الوالية التي كانت يل عليكم؛ حتـى أننـي لـو
مواله فهذا ٌّ
أمرتكم بأن تلقوا بأنفسكم من فوق السطح إىل األرض ،فيجب عليكم أن تنفذوا ذلك فور ًا ودون تأمل أو
تردد ودون تفكري حتى ،ولو قلت لك :اقتل ابنك اآلن ،فيجب عليك أن تقتله فور ًا ،ولو قلـت لـك :طلـق
زوجتك ،فيجب أن تطلقها دون أي تأخري ،وإن قلت لك :خذ هذه زوجة لك ،فيجب أن تنفـذ فـور ًا ،وإذا
قلت للمرأة :عليك أن تنفصيل عن زوجك ،فيجب عليها أن تنفذ ذلك فور ًا  ...هذه الوالية التي كانـت يل
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عليكم ...فنفس الوالية التي كانت هلل عل إبراهيم عليه السالم وأمره بموجبها أن يذبح ابنـه ،نفـس هـذه
الوالية موجودة عند رسول اهلل صل اهلل عليه وآله وسلم ،دون أدىن فـرق ،بـل إن واليـة النبـي أعـل مـن
ذلك ...هذه الوالية التي يل عليكم ،والتي إن قبلتموها وترصفتم طبقـ ًا لآليـة الرشـيفة{ :فعاَّلين آمنعوا بعه
ِ
وعزروه ونَصوه} ،يعني آمنوا به وساعدوه ،ومعنى أن يساعدوه هو اإلقدام واالمتثـال ،وأن يكـون اإلنسـان

حارض ًا ولسان حاله يقول :أنا معك ،ومتابع ألمرك مهام كان ،وال يوجد حد وال خط أعـر أقـف عنـده يف
ذلك ،فإن قلت :قوموا ،قمنا ،وإن قلـت :اقعـدوا ،قعـدنا ،وإن قلـت :اذهبـوا وقـاتلوا يف صـفني ،نـذهب
ٍ
حينئذ :توقفوا وأغمدوا سـيوفكم ،فإننـا
ونقاتل ،وعندما نصل إىل معاوية ،ونرفع السيف لنقتله إن قلت لنا
سنتوقف ونغمد سيفنا ...السيف فوق رأس معاوية ،ومل يبق إال أن هيبط عل رأسه ،فإذا باألمر قد جاء مـن
عيل أن :توقف وال ترضب!
 يا عيل ،أمهلنا حلظات قليلة لنحسم األمر ..ليت رسولك قد وصل بعد ثانية واحـدة ،كنـت قتلـتهذا المحتال وارحتنا من رشه!
 كال ،انتظر لرتى ما أقوله أنا لك ،فمن هو معاوية هذا الذي هتتم ألمره إىل هذا احلد؟! ما هو حجـممعاوية هذا يف عامل اخللقة حتى هتتم به إىل هذا احلد؟! عليك أن هتتم يب أنا ال بمعاوية! لامذا خلطت
رغبتك النفسية مع أمري أنا؟ فإن كنت تقاتل معاوية حتى اآلن امتثاالً ألمري ،فأنا اآلن أقول لـك:
ال تقتله ،فام عالقتك باألمر؟ إن كان المهم هو أمري ،فأنا أقول :ال تقتل يزيد ًا اآلن ،إن كنت تريـد
أمري أنا ،فأنا أقول لك :افعل هذا األمر .وأما إن كنت متبع ًا هلواك وأميالك ،فـذلك مطلـب آخـر.
وإن كان خمتلط ًا بنسبة  %33و %23فتلك حالة أخرى ،وإن كانت النسـبة  %33و %33فهـي حالـة
أخرى ومطلب آخر ،وأما لو كان اتباعك هو  %433يل ،فأنت مصداق لآلية الرشيفة.
فهذا الذي يتبع علي ًا مائة بالامئة هو مصداق لقوله تعاىل{ :واتبعوا انلور اَّلي أنعزل مععه} ،فـنحن قـد
أنزلنا معه نور ًا ،وهؤالء المؤمنون يستفيدون من هذا النور ويتبعونه ،فحيـثام قـال هلـم :اذهبـوا ،يـذهبون،

24
املــتقـــني
www.motaghin.com

وحيثام قـال هلـم :ال تـذهبوا ،فـال يـذهبون ،وال يغلبـون مصـاحلهم الشخصـية وال مصـالح النـاس ،وال
يتحركون بناء عل التفكري المصلحي ،وال بسبب التأثر بـاألجواء المحيطـة ،بـل يضـع احلـق أمـام عينـه،
ويتذكر أن هناك غد ًا سيأيت علينا...ما أكثر العرب يف التاريخ ،فلامذا ال نتعظ ونعترب منها ؟!
يقول تعاىل ... { :واتبعوا انلور اَّلي أنزل معه}  ،فهم عندما يرون النور ،يتبعونه ،فهؤالء مـا حـاهلم؟
ُ َ

أ أ

َٰ َ ُ ُ ُ ُ َ
ون } ها ! هـؤالء هـم المفلحـون والنـاجون والفـائزون! متـى قـال أمـري
يقول تعاىل { :أولئِك هم المفل ِح

المؤمنني عليه السالم هذه الكلمة؟ قاهلا عندما رضبه ابن ملجم عل رأسه! قال :فزت ورب الكعبة! يعنـي
اآلن وصلت إىل الفالح والفوز ،واآلن أديت مسؤوليتي ،فامذا يعني ذلك؟ يعني أنني طوال المـدة الامضـية
مل أكن أنا المحور ،بل هو (يعني اهلل عز وجل)  ،فأنا مل أكن أعمل طبق ًا لرغبـايت ومشـيئتي بـل كنـت أنفـذ
مشيئته هو ،إذ لو كنت أعمل لنفيس ،لكنت قتلت عمرو بن العاص ،ولو كنت أعمـل لنفيسـ ،لـام سـقيت
احلر بن يزيد الرياحي وجيشه عندما جاء عطشان ًا  ،ولكنت تركتهم حتى يموتـوا مجيعـ ًا مـن العطـش بعـد
ساعتني ،لو كان األمر لنا لفعلنا ذلك ،ولكن األمر ليس يل ،وأنا ال أعمل ألجل نفيس؛ ولذلك أنـا أسـقيهم
الامء ،بل إنني آخذ قربة الامء وأسقي من أهنكه العطش منهم بيدي ،يعني أنا بيدي أوجـد كـربالء! هـذا مـا
يعنيه ذلك الترصف!
إذن ،من الذي أوجد كربالء؟ الذي أوجدها نفس اإلمام احلسني عليه السالم! ومـن الـذي أوجـد
صفني؟ إنه أمري المؤمنني عليه السالم! ومن الذي أوجد واقعة النهروان؟ هو نفسـه ،إنـه هـو الـذي يـدير
مجيع األمور ،ولكننا نحن نعيش يف أفكارنا وأوهامنا بعيد ًا عن احلقيقة!
من الذي أوصل علي ًا األصغر إىل تلك المرتبة التي يغبطه عليها األنبياء؟ إنـه اإلمـام احلسـني عليـه
السالم نفسه! ومن الذي أوصل علي ًا األكرب إىل ذلك المقام بحيث صار األولون واآلخرون يتوسلون بـه؟
إنه اإلمام احلسني عليه السالم نفسه! هل ترون؟ هو من وراء مجيع األمور!
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فإذن واقعة الغدير تعني إجراء والية اهلل عـز وجـل يف النـاس بواسـطة أحـد الظهـورات ،وذلـك
الظهور هو أمري المؤمنني عليه السالم ،هذا هو معنى الغدير! وهذا األمر ثابت سواء استلم احلكومـة أم ال،
وسواء صار هو احلاكم بدالً من أيب بكر والباقني ،كام حصل فع ً
ال لمدة  1سنوات ستة أشهر تقريبـ ًا ،حيـث
توىل أمري المؤمنني عليه السالم احلكم وصار هو احلاكم ،ولكنه قىض هـذه المـدة يف احلـروب ووأد الفـتن
وأمثال ذلك ،حيث اندلعت الفتن من كل مكان ،فهذا ينادي من هنا ،وهذه عائشة زوجة النبي تولت قيـادة
ِ
عليك أن تقـري
اجليوش وألبت الناس ضد أمري المؤمنني ...إنك امرأة يا عائشة فام لك وهلذه األمور ،كان
يف بيتك ...ومن جهة أخرى نجد طلحة والزبري يأتون إىل أمري المـؤمنني عليـه السـالم بعـد توليـه احلكـم
مبارشة ليطالبوه قائلني :يا عيل أعطنا حقنا! فقد صربنا كـل هـذه المـدة ،ومل نبـايع غـريك ،واآلن أنـت قـد
استلمت احلكم ،فأعطنا نصيبنا! إال أن أمري المؤمنني جييب عليهم قائالً :ما هو هـدفكم مـن هـذا الصـرب،
وألي يشء فعلتم كل ما فعلتم؟ هل كان ذلك مـن أجـل أن تنـالوا نصـيب ًا مـن احلكومـة؟! إن كـان األمـر
كذلك ،فانتظروا حتى أرضب بالسيف عل رأيس وأستشهد ،فاذهبوا إىل من يأيت بعدي ،وتقاسموا الغنـائم
معه!
أما أنا فهذا حايل كام ترون ،هذه هي حقيقة عيل ،فالكالم الذي يصدر مني ليس كالمي أنا بل كـالم
ٍ
ٍ
شخص آخر ،وتفكريي وكل أموري كذلك ،فأنا ال أعمل لصالح نفيسـ ،فعـن
شخص آخر ،وعميل عمل
أي غنائ ٍم تتحدثون؟ أهيا المساكني ،لقد كنتم معي حتى اآلن ،فابقوا معي من اآلن فصـاعد ًا أيضـ ًا ،تعـالوا
وألقوا بحملكم عندي [واستفيدوا مني للوصول إىل كاملكم احلقيقي] ،فام هي هذه الغنائم التـي تتحـدثون
عنها وما قيمتها؟ أين ذهب عقلكم؟
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العاقل يطلب من علي أن يأخذ بيده إىل الكمال ال الرئاسة واألموال
إن اإلنسان العاقل ال يأخذ دواء بدون أن يكون مريض ًا ،فبدالً من هذه الرتهـات التـي تطرحوهنـا،
كان عليكم عندما رأيتم أنني قد توليت احلكم ،أن تأتوا إيل وتقولـوا :يـا عـيل[ ،إيـاك أن تسـلمنا واليـ ًة أو
حكومة فتبعدنا عنك ،وحترمنا من االستفادة منك( ،]...رغم أنه حتى هذا الكالم غلط ،ومثل هذا الكـالم
ال ينبغي أن يقال لعيل ،ولكن هذا هو احلد األدىن ،وأقـل درجـة حمتملـة ،وإال فهـذا الكـالم ال يليـق بـأمري
المؤمنني عليه السالم؛ [ألن أمري المؤمنني عليه السالم ال يفرق عنده القرب والبعـد ]،فلقـد أراد عمـر أن
يويل سلامن رضوان اهلل عليه عل المدائن ،فقال له :من أنت حتى توليني عل المدائن؟! فأنا يل سـيد أطيـع
أمره ،فإن قال يل سيدي أن أفعل ذلك ،فعلت ،وإال فال ،فقال له :حسن ًا ،اذهـب واسـأله ،فـذهب إىل أمـري
المؤمنني عليه السالم وسأله ،فقال له :اذهب ،وال عليك منه ،وأنا سأكون معك أيـنام ذهبـت! نعـم ،لقـد
صار سلامن حاك ًام عل المدائن يف زمان خالفة عمر ،ولكنه قال لعمر :أنا ال آخذ أمري منـك ،فأنـا يل سـيد
هو اآلمر الناهي عيل ،فإن قال يل اذهب سأذهب وإال فلن أعتني بكالمك!) هل التفـتم؟  ...حسـن ًا ..كـان
عليكام (يا طلحة والزبري) عندما رأيتام أمري المؤمنني عليه السالم قد توىل احلكم أن تقوال :ما لنا وللرئاسـة،
وما لنا وللحكم ،وكان عليكام أن تذهبا إليه وتسعيا لتحصيل الكامل الذي كنتام تبحثان عنه طوال عمـركام،
ال أن تأتيا وتطالبا باحلكم والرئاسة! فام أبعدنا عن احلقائق! وما أجهلنا بالواقع والمطالـب احلقـة! وإىل أي
حد مل ندرك حقيقة المسألة؟!
فهذا الشخص كان عليه أن يفر فرار ًا من السلطة واألموال وأمثال ذلـك ،فيمسـك أمـري المـؤمنني
عليه بتالبيبه ويقول له :تعال ،إىل أين تذهب ،عليك أن تتحمل المسؤولية الفالنية! ولكنه بـدالً مـن ذلـك
تراه يأيت مطالب ًا أمري المؤمنني أن :أعطني حقي من الغنائم وحكومة المكان الفالين!
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من أين ينشأ االختالف إىل هذه الدرجة؟! إنه ينشأ من عدم فهمنا حلقيقة المسـألة ،وعـدم إدراكنـا
ً
احتفاال بسبب جلوس أمري المؤمنني
للمغزى واهلدف ،أما أولئك الذين قد فهموا المسألة فإهنم سيقيمون
عليه السالم [وعدم توليه للحكومة] ،فلسان حاهلم يقول :مـا هـو شـغلنا ببقيـة النـاس ،لقـد جلـس أمـري
المؤمنني يف بيته ،فام شأين أنا بذلك؟! وما حصل قد حصل فامذا نفعل ،فبجلوس عيل يف منزله حصلت لنـا
فرصة ألن نذهب إىل عيل ونجلس معه ونتحدث إليه ،ونبث إليه مهومنا ونسامره ونامزحه ونؤانسه ،ألـيس
كذلك؟ هذا هو معنى عدم تويل عيل للحكومة!
لقد جاء النبي ليقول هذه المسألة وهي :إن اليوم ليس يوم توليـة عـيل احلكومـة ،وال اليـوم الـذي
أريد أن أنصب علي ًا عليكم لكي يقوم بتوضيح المسائل الفقهية لكم؛ بل أريد أن أنصب علي ًا عليكم اليوم
بعنوان كونه مربيا لكم ،بعنوان كونه مزك ًيا لكم ،بعنوانه الشخص الذي يقوم بنزع هذه األغالل عـنكم..
غل األطامع ،غل احلسد ،غل احلقد ،واألغالل التي حتصل بسبب الشهوات ،شهوة الدنيا وشـهوة الرئاسـة
وغريها ،فانظروا ما يقومون به اليوم يف الـدنيا مـن أجـل الرئاسـة مـن شـق للبطـون واسـتخراج لألكبـاد
ومتزيقها إر ًبا  ...أجل ،نصبته من أجل أن ينزع عنكم هذه األغالل ،إىل أين أنتم ذاهبـون؟! هـل أعطيـتكم
أمرا وتكلي ًفا بأن تقوموا باألمر الفالين؟! فبام أننـي مل آمـركم ،فلـامذا توقعـون أنفسـكم يف الك هلفـة ،أهكـذا
ً
شخصا يرفع عنا أعالنا ...فام الذي يريـده األعمـى؟ يريـد أن يعطيـه
نفعل؟! فبدل أن نسأل اهلل أن جيد لنا
ً
شخصـا يتحمـل عنـا المسـؤولية الملقـاة عـل عاتقنـا ،أمل يقـل أسـتاذ
اهلل عينان يبرص هبام ...ونحن نريد
ً
المرحوم الوالد :يا سيد حممد حسني! كل مكان تذهب إليه يف الدنيا فأنا معك وإىل جانبك .أمل يقـل لـه :إن
أردت الــذهاب إىل إيــران ،فأنــا بجانبــك ،وإن أردت الــذهاب إىل المرشــق ،فأنــا معــك ،وإن ذهبــت إىل
المغرب ،فأنا معك فلامذا تريد البقاء يف العراق ،وظيفتك وتكليفك هو أن تذهب إىل إيران ،وقـد أ هثبـت لـه
ذلك من الناحية العملية ال أنه قال له ذلك فقط ،أمل يقل لذلك الشخص اآلخـر الـذي كـان متعهـدً ا بأخـذ
مسؤولية عدة أشخاص وجاء إىل منزله :ضع علك هنـا .وقـال لـه عنـدما قـال لـه :بـأن بعـض تالمـذيت
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يسألونني أسئلة فأحتري يف إجابتها .فأجابه :هل أنت جمبور عل أن تتعهد هبـذه المسـؤولية؟! ِ
ألـق بأعالـك
عند من يكون قادر ًا عل علها.
ماهي هذه المسألة؟ هذه هي قضية الغدير فقد جاء النبي ليقول للناس :يا أهيـا النـاس صـالحكم
وعتقكم يف اتباع عيل ،ال أن يكون جمرد حاك ٍم عليكم ،أو يكون جمرد شخص يوصل لكم احلكم الرشـعي،
أو ألجل أن جيلس بينكم وجييء ويذهب ،ال ليس هذا.
لذا عندما نرى ما يفهمه العالمة رضوان اهلل عليه فهو يقول :حتى عندما كنت يف النجف أتيت إىل
هنا ساع ًيا إىل أن أبدل النظام االجتامعي إىل نظام إهلي ،ألن يكون نظامنا كله ألجـل ذلـك .اآلن فهمنـا مـا
شخصـا مت ً
شخصـا يأخـذ
صـال،
أيضا يوضح ذلك ويقول :البـد أن يكـون [احلـاكم]
يعنيه ،وقد كان هو ً
ً
ً
شخصا قد انتقل من اجلزئية إىل الكلية ،فمثل هذا الشخص هو من ينبغـي أن يأخـذ
احلقائق عرب نافذة قلبه،
ً
المسائل عل عهدته ،وأن يكون زمام األمـور بيـده؛ يعنـي البـد أن يكـون وليـ ًا إهليـ ًا ،ال يأخـذ المطالـب
والقضايا واخلصوصيات وينظر إليها من خالل متابعة التقارير وهـذه المسـائل ،وال أن يأخـذها مـن هنـا
وهناك؛ بل جيب أن ينظر إليها ويطلع عليها من خالل الرجوع إىل قلبه ،ويأخذها من هناك ،بيـنام اآلخـرون
يطرح عليهم مطلب معني بأنحاء وأشكال خمتلفة ،فبعد أن ينكشف له األمر يتعجب كيف ظهرت المسـألة
بذلك النحو.

توضيح قول اإلمام احلسني عليه السالم  :مل خترجين يف دولة أئمة الكفر
أمل يقل سيد الشهداء عليه السالم يف دعاء يوم عرفة يف تلك الفقرات التي حتـدث فيهـا عـن كيفيـة
ٍ
صلب إىل رحـم يف تقـادم مـن
تكونه ،وسريه ـ فقد كان دعا ًء عجي ًبا ـ حيث يقول فيه« :فلم أزل ظاعنا من
األيام الامضية ،والقرون اخلالية ،مل خترجني لرأفتك يب ،ولطفك يل ،وإحسانك إ َّيل ،يف دولـة أئمـة الكفـر،
الذين نقضوا عهدك ،وكذبوا رسلك ،ولكن ك أخرجتني للذي سبق يل مـن اهلـدى الـذي يّسـتني وفيـه
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أنشأتني»()4؟! فام هو المعنى المراد من عبارة سيد الشـهداء عليـه السـالم؟ أمل يكـن سـيد الشـهداء حتـت
حكومة أئمة الكفر؟! فإذا غضضنا الطرف عن تلك السنوات التي كان فيها يف عهـد رسـول اهلل صـل اهلل
عليه وآله وسلم ،ولكن من سن الطفولة إىل زمان شهادته مل يكن يف حكومـة اإلسـالم إال يف تلـك األربـع
سنوات واألشهر الستة التـي قضـاها يف حكومـة أمـري المـؤمنني عليـه السـالم؛ ولكـن أيـن قىضـ بـاقي
السنوات؟ أمل تكن حكومة عمر وعثامن وأيب بكر؟! أمل يقضها يف حكومـة معاويـة؟! هـا  ..وعنـدما هلـك
معاوية أىت يزيد وقام بام قام به يف كربالء ،فام هو المقصود من كالم سيد الشهداء؟! وكذلك بالنسبة لبـاقي
األئمة فمن منهم مل يكن يف حكومة أئمة الكفر؟! ففي أي زمان كانوا؟! سوا ًء اإلمـام السـجاد أو البـاقر أو
الصادق أو الرضا عليهم السالم ،فجميعهم إىل اإلمام احلجة بقية اهلل أمل يكونوا حتت حكومة أئمة الكفر؟!
إذ ًا ما هو معنى كالم سيد الشهداء عليه السالم هذا؟
أو حتى نفس إمام الزمان عليه السالم ،فأين هي احلكومة العادلة اآلن باعتقادكم حتى يعـيش فيهـا
اإلمام؟! أين هو اآلن؟ فإن كان يعيش يف المدينة فحكومة المدينة معروفـة [بعـدم العدالـة] ،أو يعـيش يف
غريها فأي حكومة إسالمية يعيش فيها؟! اإلمام اآلن غائب وبالتايل ليس هو احلاكم ،إذ ًا ما هو معنى كـالم
ٍ
حكومة يكون فيها زمـام أمـوري بيـد أئمـة
اإلمام عليه السالم؟ إنه يريد أن يقول :إنني مل أنمو وأتكامل يف
الكفر ،ومل حيرفوين إىل جهة الظلمة والضاللة .وقد كان األمر كذلك واق ًعا ،فقد تكامل وترّب اإلمـام عليـه
السالم يف حضن والده ،وحضن جده عليهم السالم ،وكذلك يف زمان حكومة أخيه اإلمام المجتبى عليهام
السالم كان حتت والية أخيه ،ووصل إىل الكامل [يف أثنائهـا] وبعـد شـهادة اإلمـام المجتبـى انتقلـت إليـه
اإلمامة ،وقىض سيد الشهداء عليه السالم مدة عرش سـنوات مـن إمامتـه حتـت حكومـة معاويـة ،أمل يكـن
معاوية من أئمة الكفر؟! أمل يكن هارون من أئمة الكفر؟! أمل يكن المأمون وبني مروان وبني أمية مـن أئمـة

( )4جزء من دعاء اإلمام احلسني عليه السالم يوم عرفة.
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ٍ
الكفر؟! هل كانوا أئمة ٍ
وعدل؟! لقد كان كل واحـد مـنهم أسـوء مـن اآلخـر ،وكـان الـوايل يف تلـك
نور
احلكومة حيتيس اخلمر إىل درجة أنه يأيت للمسجد ،فيصيل الصبح أربع ركعات أو مخس ًا بدالً مـن ركعتـني!!
ُ ُّ

وكانت حكومة يتفأل اخلليفة فيها بالقرآن ،فتأيت آيةَ ﴿ :و َ
خاب ك َج ذبار َعنيعد﴾ (سـورة إبـراهيم ،ذيـل اآليـة

 ،)43فيأخذ القرآن ،ويعلقه ،ويرميه بالسهام ،ويمزقه قطعة قطع ًة ،ثم يقول:
ِ
أتوعــد كـل جبـ ٍ
ار عنيــد

فهـا أنـا ذاك جبـار عنيد

إذا ما جئت ربك يوم حرش

فقل يا رب مزقني الوليد

()4

أفهل كان األئمة يعيشون حتت ظل حكومة عادلة؟
وعليه ،فامذا يريد اإلمام أن يقول هنا؟ يريد أن يقول :يا إهلي ،احلمد لك ألنك قـد وضـعتني حتـت
والية إمام معصوم ..هذه هـي حقيقـة المسـألة! وإال فاحلكـام واألئمـة الـذين كـانوا يف زمانـه مل يكونـوا
معصومني ،فقد كان هناك أبو بكر وعمر وعثامن ونظائرهم كمعاوية وبني مروان وبني أمية وبني العبـاس؛
وال يمكننا التمسك بمسألة أن سيد الشهداء عليه السالم قىض بعض السنوات يف فرتة طفولته مع الرسـول
األكرم صل اهلل عليه وآله سلم ،وإال لو كان األمر كذلك ،فامذا عن بقيـة عمـره؟ ومـاذا عـن بقيـة األئمـة
عليهم السالم؟ ألن هذه المسألة ال تعرب فقط عن لسـان حـال اإلمـام احلسـني عليـه السـالم ،بـل ختـتص
باجلميع ،وترتبط بكافة الناس.
وبنا ًء عليه ،فإن معنى ذلك الكالم هو :يا إهلي ،لقد وضعتني يف أجواء الغدير ،حتى توصـلني هـذه
األجواء إىل الكامل ،وقد فعلت ،ثم إن هذه األجواء قد انتقلت بعينها إىل عرص اإلمام المجتبى ،وبعد ذلـك
إىل عرص اإلمام السجاد ،إىل أن وصلت إىل عرص موالنا بقيـة اهلل أرواحنـا لـه الفـداء ،حيـث توجـد هـذه
األجواء بنفسها فيه.
( )4مروج الذهب ،ج  ،3ص .118
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أيضا ،لكنها ختتلف من حيث الظاهر من مكـان
وعليه ،فإن هذه المسألة متحققة يف عرصنا الراهن ً
آلخر؛ وهذا ال هيم ..لامذا؟ ألن والية اإلمام عليه السـالم حـارضة هنـا اآلن؛ فتلـك الواليـة التـي كانـت
حبيسة المنزل لمدة مخسة وعرشين سنة موجودة بعينها اآلن يف زمان الغيبة ،من دون أدىن فـارق؛ وكـذلك
األمر بالنسبة لتلك الوالية التي كانت مسجونة طيلة ثامنية سنوات ،فإهنا عينها! وإال ،فهـل يعنـي ذلـك أن
موىس بن جعفر حينام كان يف السجن ،مل تكن له والية ،ومل يكن مطل ًعا عل أي يشء؟! وعندما كـان اإلمـام
اهلادي واإلمام العسكري حمبوسني وحمارصين يف سامراء ،هل كان ذلك يعني أن المسـألة انتهـت بالنسـبة
إليهام ،أم بالعكس ،حيث مل يكن لدهيام أدىن فارق؛ فسوا ًء كانا يعيشان بني الناس ،أو كانا هنـاك حمـارصين،
فإن األمر لدهيام سيان؟!
وحترضين اآلن مسألة أريد أن أذكرها لإلخوان؛ وهي أنه يقال بأن اإلمام العسكري عليـه السـالم مل
يؤد احلج؛ وهو كالم مضحك ح ًّقا! من أين لنا أن نقول بأنه عليه السالم مل حيج؟ أجـل ،صـحيح أنـه كـان
حمارصا ،فليكن ذلك ،ولكن هل حصار اإلمام عليه السالم يشكل له مان ًعا من احلـج؟ مـع أننـا نعلـم بـأن
ً
مبعوثي اإلمام العسكري عليه السالم كانوا يذهبون إىل هنا وهنـاك بواسـطة طـي األرض ،وكـان خادمـه
يوصل الرسائل والمسائل ويقوم بمجموعة مـن األعـامل ،ويـذهب إىل هنـا وهنـاك ،وآثـار هـذه األمـور
موجودة فعالً ،فكيف يمكن لإلمام العسكري أال يكون قد أدى احلج؟! وعالو ًة عـل ذلـك ،توجـد لـدينا
روايات نقل فيها مطلب عن اإلمام العسكري حينام كان يف مكة ،ومن المسلم أنه إذا كان عليه السـالم قـد
ذهب إىل مكة ،فإنه قد ذهب إىل هناك ألجل احلج ،ال ألجل التجـارة والنزهـة .فالحظـوا كـم هـي قليلـة
حمـارصا
معلوماتنا عن هذه المسألة! وأن علمنا منحرص يف مسألة :بام أن اإلمام العسكري عليه السالم كان
ً
طيلة حياته ـ حيث رشعوا يف ذلك منذ عرص اإلمام اهلادي ـ  ،فإذن هو مل يذهب إىل مكـة! فهـذا هـو مبلـغ
فهمنا ،وإدراكنا ال يتجاوز هذا المستوى ،وال يتعدى هذا المطلب.
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رسالة الغدير إىل العامل اليوم
ومن هنا ،علينا أن نعلم بأن هذه المسألة حتتوي عل رسالة ،وأن قضية الغـدير تتضـمن مثـل هـذه
الرسالة؛ وهي :يا أهيا الناس ،لقد أتيت بأمري المؤمنني ،ونصبته يف مكـاين ألجـل تـربيتكم ،ولكـي تبلغـوا
كاملكم المنشود ،وحتققوا فعلياتكم ،وتوصلوا كافة استعداداتكم إىل مرحلة الفعلية ،وحتى ال تضـيع هـذه
منثـورا؛ وأنـا أذكـر لكـم هـذه األمـور حتـى
السنوات السبعون أو الستون التي منحها اهلل تعاىل لكم هبا ًء
ً
تعلموا إىل من ينبغي عليكم الرجوع ،وما هي المسألة التي يتوجب عليكم االهتامم هبا ،ومن هو الشـخص
الذين ينبغي عليكم التسليم له.
فال فرق بالنسبة إليكم بني أن يتسلم عيل زمام احلكم ،أو يبقى جليس بيته ،وال هيمكم أن يـأيت ابنـه
صلحا ،أو يشهر سيفه ،بل المهم هو أن تكونوا مع عيل يف أي مكان كان فيه ،وكذلك مع
ويعقد مع معاوية
ً
اإلمام احلسن صلوات اهلل عليه؛ فإذا صالح ،فالمسألة منتهية ،وإذا حارب ،فلتقوموا معه؛ وهكـذا بالنسـبة
لإلمام السجاد ،فقد جاء عليه السالم ،وبايع يزيد ،وبـايع اإلمـام الكـافر! [إال أن الـبعض مل يتقبـل ذلـك،
ويقول( ]:لامذا يبايعه اإلمام؟! فعليكم أال تصدقوا ذلك ..أفهـل يمكـن لإلمـام أن يبايعـه؟!) أجـل! لقـد
بايعه ،والتاريخ يشهد بذلك!
أيضا بأن اإلمام الصادق يأيت ويقول للمنصور الدوانيقي :السالم عليك يا أمري المؤمنني! إذ
ونرى ً
ال خيار له عن التقية ،لكنك جتدنا نقول( :ما هو الدافع لكي خياطـب المنصـور بـأمري المـؤمنني؟ نحـن ال
نعرتف هبذه القضية ،وال علم لنا بصحتها ،وأين هو سندها؟) ال يا سيدي ،إن هذه القضية موجـودة فعـالً!
وأساسـا ،لـامذا ينبغـي عـل الشـيعي أن يطـرح
فمن يا تراه يكون المنصور؟! ومن يا تراه يكون هـارون؟!
ً
احتامالت أخرى يف مقابل المعصومني األربعة عرش؟! وما هو السبب الذي يدفعـه ألن يـذهب بفكـره إىل
مواضع أخرى ،ويتوهم أشياء أخرى؟! الحظوا ..هذه هي رسالة الغدير!
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وهلذا ،يقول موالنا ...وحقيق ًة ،كنت أفكر البارحة لي ً
ال يف أنه هل يوجد لدينا عـامل شـيعي اسـتطاع
أن يفّس حادثة الغدير كام فعل موالنا؟! يقول رضوان اهلل عليه:
زين سبب پيغمرب با اجتهاد

نام خود و ِ
آن عل موىل هناد

كيست موىل آنكه آزادت كند

بند رقيت ز پايت بگسلد

()4

(والمعنى :هلذا السبب سمى النبي المجتهد نفسه وعلي ًا بالموىل ،هل تعلم من هو الويل؟ هو الذي
سيحررك ويفك قيد الرقية من رجلك).
فهذا هو الذي فهم الغدير ،وهذا هو الذي استوعب رسالة الغدير.
أَأ َ ذ

َ

يقول تعاىلَ { :و َي َض ُع َعنأ ُه أم إ أ َ
ْص ُه أم َواْلغالل اليت اكنَ أت َعليأ ِهم} (سـورة األعـراف ،مقطـع مـن اآليـة
ِ

)432؛ فقد جاء الرسول لكي يكّس األغالل التي حتيط بأعناقنا ،ثم قال للناس :يا أهيا الناس ،كام كّسـت
أنا هذه األغالل ،فإن الذي يقدر عل ذلك من بعدي هو هذا [أي عيل عليه السالم] ،ولـيس أبـا بكـر ،وال
عمر ،وال ذلك العامل ،وال أبو حنيفة ،وال الشافعي ،وال غريهم؛ فهؤالء ال يقدرون عل فعل ذلـك ،كـام أن
أيضا من شأن علامء الظاهر ،وال من شأن الذين ينقلون المطالب من هذا الكتاب إىل ذلك
هذا العمل ليس ً
الكتاب ،فيحولون المسودة إىل مبيضة والمبيضة إىل مسودة ،بل هو من شأن هذا ،ومن شأن الذين وضعوا
أنفسهم يف ذلك المسار واتبعوا سبيله ،ومن شأن ويل اهلل الـذي يشـخص بدقـة موضـع األمل ،ويعلـم أيـن
يضع المرهم؛ فهو يدرك ذلك ،ويدرك أين هو األمل؛ ال سيام تلك اآلالم التي ال تكون واضح ًة.
فتلك اآلالم واألمراض المستعصية ال تظهر نفسها مر ًة واحدةً ،وحيـنام تشـعر بـاألمل يف معـدتك،
يكون الورم الّسطاين قد حل ساب ًقا بمعدتك شي ًئا فشي ًئا ،ثم استوىل عل كل الموضـع ،لكـن ويل اهلل يـأيت

( )4المثنوي المعنوي ،الكتاب السادس.
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منذ البداية ،وحينام تريد أول خلية خبيثة أن تعتدي ،وتبدأ يف إنتاج اخلليـة األوىل يف اإلثنـا عرشـي ،فيقـول
لك :تتبع تلك اخللية ،وقم هبذا العمل! ال أنه يتدخل حينام تكون تلك اخللية قد انترشـت ،واسـتولت عـل
كل الموضع ،وفات األوان .وذلك خال ًفا للبقية ،فتمر ستون سنة من عمرك وأنت تـرى مـاذا يقـول هـذا
اليوم ،وماذا يقول ذاك غدً ا ،وماذا يقول الثالث بعد غد ،ثم يمر اليوم ،وتنتظر لألسبوع القادم؛ وهكـذا ،إىل
أن يأتيك عزرائيل يف السنة الالحقة ليقول لك :تفضل! ماذا استفدت من عمرك؟ وعـل أي يشء عثـرت؟
هل التفتم؟ هذه هي حقيقة المسألة! وهذا هو المطلب الذي ينبغي تبليغه!

مسؤوليّة طالب العلم هي إبالغ رسالة الغدير إىل مجيع الناس
فاليوم هو اليوم الذي سيلبس فيه إخواننا لباس المالئكة ،ويتوجون بتيجان المالئكة؛ وأنـا أقـول
هلم بجد :هني ًئا لكم! وح ًّقا إين أقول لكم :إنه ليس بمقدوركم أن حتصلوا عل سعادة أكثر من هـذه ،حيـث
إنكم وضعتم أنفسكم يف موضع تشعرون فيه ـ شئتم أم أبيتم ـ بأنكم تعيشون يف تلك األجواء وعـل ذلـك
الطريق.
ففي األزمنة السابقة ..يف أيام الشاه ،كان المرحوم العالمة يعقد بعض المجـالس ،ويقـوم بتعمـيم
بعض طالب العلم ،فكان يأيت بنفسه ،ويقف يف ذلك المنزل الواقـع يف "پـي شـمران"( ،)4لكـن يف ذلـك
الوقت ،مل تكن هناك لألسف وسائل مناسبة للتسـجيل والتقـاط الصـور ،وال زلـت إىل اآلن أتـذكر تلـك
الكلامت ،وبأية هبجة كان يدير تلك المجالس؛ فكانت البهجة والّسور واالنبساط بادية عل وجهـه حيـنام
كان يريد أن يضع العاممة عل رأس أحدهم؛ فكأنه كان مطل ًعا بحق عل حقيقة رسـالة النبـي ،فكـان يضـع
العاممة عل رؤوس الطلبة عل اخلصوص يف عيد الغدير وعيد والدة إمام الزمـان عليـه السـالم ،حيـث إن

( )4مفرتق طرق يقع يف مدينة طهران( .المرتجم)
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هذا العيد شهد والدة اإلمام احلـي ،كـام أن عيـد الغـدير هـو يـوم تنصـيب الواليـة؛ فحيـنام كـان الرفقـاء
واألصدقاء يوفقون للبس العاممة يف هذين اليومني ،كنت أشاهد فيه حال ًة من البهجة والّسور.
فال يقترص األمر عل أنه كان يأيت ،وينظر إليهم يلبسون العاممة ،ثم هينئهم ،ويبـارك هلـم ذلـك ..ال!
لقد كان ينظر إليهم بجميع أرجاء وجوده ،ويرى التوفيق الذي حظي به هؤالء ،واآلفاق التـي سـتفتح هلـم
اآلن ،والمكانة التي سيحتلوهنا؛ فكان يشعر بذلك ،فتحصل له بسبب هذا الشعور حالة من الوجد ،وتتغري
حالته ،وحيمر وجهه؛ وال زالت عبارة «هني ًئا» التي كان جيرهيا عـل لسـانه تـرتدد يف مسـامعي ،حيـث كـان
يقول :هني ًئا للسيد فالن (ويذكر اسمه) ،أو هني ًئا للسيد فالن الذي سريتدي العاممة اليوم ..حسنًا ،فقد كـان
هؤالء [األولياء] يدركون بأن المسألة هي هبذا النحو.
وأنا اليوم أقول إلخواين بأن إبالغ هذه المسألة ،وتبليغ رسالة الغدير تقع عل عـاتقكم أنـتم؛ فعـل
العامل أن يطلع عل رسالة الغدير؛ ألهنم غافلون عن هذه الرسالة ،وقد فســرت هـذه الرسـالة ،وال زالـت
ٍ
بنحو آخر ،والناس يفهموهنا بشكل مغاير ،بل حتى نحن كذلك! وينبغـي إيصـال رسـالة الغـدير إىل
تفّس
كل مكان؛ فهي رسالة احلرية ،ورسالة التحرر من كل يشء يقيـد األيـدي واألرجـل ،وهـي الرسـالة التـي
تدعو إليها الرواية التي تشاهدوهنا هنا.
فيوم الغدير هو اليوم الذي يأمرنا فيه الرسول األعظم صـل اهلل عليـه وآلـه وسـلم بـأن نسـتخدم
عقولنا ،ونستفيد من هذه األدمغة التي منحها اهلل تعاىل لنا ،وبأال نسمح ببقائها جامد ًة يف الصـندوق حتـى
يصيبها الصدأ؛ فرسالة الغدير هي أن :استخدموا عقولكم ولو قليالً ،وانظروا لامذا نصبت عل ًّيا ،ومل أنصب
غريه؛ فمع وجود كل هؤالء األناس اجليدين بني أصحايب (وال عالقة لنا اآلن بالبقيـة) ،لـامذا اخـرتت مـن
بينهم عل ًّيا؟ فهل أدركنا ذلك؟ وهل التفتنا إىل هذه المسألة؟ فهذه الرسـالة تأمرنـا بـأال هنـتم بالشـائعات،
وهي رسالة تأمرنا يف يوم الغدير بأن نتبع فطرتنا وننتفع من أعامرنا؛ ألن اهلل تعاىل مل يمنحنا عمرين اثنني.
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وهي رسالة تأمرنا باإلنسانية ،والرتكيز عل المشرتكات ،وهـي رسـالة تـدعونا إىل أن نجمـع كـل
الناس عل سفرة واحدة ،وهي رسالة يمثلها ترصف أمري المؤمنني عليه السالم عندما جاءه رجـل هيـودي
يف مسجد المدينة ،فقال له :السالم عليك يا أخا اليهود! هذه هي رسـالة الغـدير ،مجيـع هـذه األمـور هـي
رسائل الغدير ،وهذه هي رسالة اإلسالم ،وهذه الرسالة جيب أن تصل إىل الدنيا.
يف هذه الرسالة عندما جاء رجل نرصاين ،فيعاملوا معه بقسوة ،فيقول :اآلن علمنا ما حقيقة األمـر!
فيأيت أمري المؤمنني عليه السالم فيحييه ويعانقه ويسلم عليه ،وجيلسان مع ًا ،فيسأله النرصـاين عـن مسـائله،
ويص وخليفة لرسول اهلل ،فهو هذا!
فيجيبه أمري المؤمنني عليه السالم ،فيقول النرصاين :إن كان هناك
ٌّ
هذه هي رسالة الغدير ،وهذا ما جيب أن نوصله للدنيا ،هذا هو اإلسالم ،وهذا هـو التشـيع ..جيـب
علينا أن نفهم الدنيا أن مظهر هذه المدرسة ورمزها( )4بقي حتى آخر حلظة مـن عمـره الشــريف ،وحتـى
حلظة شهادته كان يسعى وحياول أن هيدي ولو رج ً
ال واحدً ا وينقذه ،فبدنـه مـيلء بـالكثري مـن اجلراحـات،
ولكنه وحتى رمقه األخري حياول جاهد ًا أن يأخذ بيد األفراد الموجـودين يف ذلـك الطـرف ويشـدهم إليـه
فيكون هذا سبب ًا يف هدايتهم..
هذه مجيعها رسالة الغدير ،وهذه الرسالة جيب أن تصل إىل دنيا اليـوم ،هـذه الـدنيا الظم.نـة ..هـذه
الدنيا التي مل تتذوق طعم هذه المطالب بعد ،فيجب أن تصل هذه المطالب إىل سمعها ،وهذه هـي وظيفـة
أولئك األشخاص الذين وفقهم اهلل لفهـم هـذه المطالـب ،فهـؤالء هـم الـذين ينبغـي أن يوصـلوا هـذه
ٍ
أجواء أخرى ،واآلخرون عندهم تصورات أخـرى وفهـم
المطالب إىل أسامع الدنيا ،وأما اآلخرون فهم يف
آخر.

( )4أي سيد الشهداء عليه السالم (المرتجم)
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إن الذين وفقهم اهلل لفهم هذه المباين الراقية ،تقع عل عاتقهم وظيفة ومسـؤولية ..وظيفـة صـعبة
جد ًا ،ووظيفة ثقيلة جد ًا!
نسأل اهلل المتعال أن يوفقنا أن نتحرك يف ذلك المسري ويف ذلك الطريق الذي فتحه رسول اهلل مـن
خالل هذه احلقائق التي كشفها للناس يف هذا اليوم ،وأن يرزقنا فهمها والثبات عليها.
يف هذا اليوم يستحب للمؤمنني إذا التقوا مع بعضهم أن يتصافحوا  ...انتبهوا فهذه مطالب واقعية،
وجيب أن ننظر ما هو الّس المختفي وراءها  ...يستحب أن يتصافحوا ويقولوا :احلمد اهلل الذي جعلنا من
المتمسكني بوالية أمري المؤمنني واألئمة المعصومني عليهم السالم .أجل ،جيب أن نشـكر اهلل ونحمـده

عل أن هيأ لنا األرضية لفهم هذه المطالب بواسطة أوليائه ،و{لنئ شكرتم ْلزيدنِكم}.

اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن صلواتك عليه وعل آبائه يف هـذه السـاعة ويف كـل سـاعة وليـ ًا
وحافظ ًا وقائد ًا ونارص ًا ودلي ً
ال وعين ًا حتى تسكنه أرضك طوع ًا ومتتعه فيها طويالً.
اللهم إنا نرغب إليك يف دولة كريمة تعز هبا اإلسالم وأهله ،وتذل هبا النفاق وأهلـه ،وجتعلنـا فيهـا
من الدعاة إىل طاعتك ،والقادة إىل سبيلك.
من أجل تسهيل ظهور المهدي الموعود ،ومنجي العامل حرضة بقية اهلل أرواحنـا لمقدمـه الفـداء،
صلوا عل حممد وآل حممد ثالث ًا.
اللهم صل عل حممد وآل حممد.
اللهم صل عل حممد وآل حممد.
اللهم صل عل حممد وآل حممد.

38
املــتقـــني
www.motaghin.com

