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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني
وصلّى اهلل على سيِّدنا ونَبيِّنا أبي القاسم حممّد
وعلى آله الطيِّبني الطاهرين واللعنة على أعدائِهم أمجعني إىل يوم الدين
الليلة هي الليلة التاسعة عرشة من شهر رمضان المبارك ،وهي الليلة التي استجاب فيها أمري
وحترك بنفسه نحو ذلك اهلدف الموعود ،واستقبل تلك
المؤمنني عليه السالم لذلك الوعد اإلهليّ ،
احلادثة بصدر رحب.

منجّزية العلم الذاتيّة
َّ
إن أمر جرح أمري المؤمنني مل يكن أمرا عاديا ،ومل حيصل صدفة؛ وسيتّضح لإلخوة إن شاء اهلل بام
سأقدّ مه من رشحَّ ،
بأن ما جرى كان قد حصل وفقا الختيار أمري المؤمنني ،ال أن يكون عليه السالم
غري م ّطلع عىل ما سيحصل له ،بل كان يعلم بام سيحصل ،ولقد ريض به وأقبل عليه بنفسه ،وعمل عىل
حتقيقه بكامل وجوده.
ثم ال يقوم
عام سيحصل لهّ ،
جيري احلديث هذه األ ّيام عن أنّه :هل يمكن أن يكون المرء م ّطلعا ّ

ّ
باّتاذ اإلجراء الذي يمنع حصوله؟ فكيف يتّفق هذا األمر مع التكليف الرشعي لإلنسان؟ وذلك َّ
ألن

منجزا؛ أي يؤ ّدي إىل تع ّلق التكليف .فعندما تقطع
العلم والقطع يعترب بحسب االصطالح والقانون ِّ
بمسألة ما ،يكون واجبا عليك العمل هبا وترتيب األثر عليها ،وعندما تعلم َّ
بأن رشب سائل ما
حمرما عليك؛ فهذا أمر بدهيي وال جدال فيه .وإن
سيتس ّبب يف جلب األذى إىل جسمك ،فرشبه يكون ّ
علمت بعدم صالبة ذلك احلجر الذي تنوي الوقوف عليهَّ ،
وأن وقوفك عليه سيتس ّبب يف اهنياره
حمرما؛ َّ
وسقوطك وهالككَّ ،
ألن عملك هذا كان عن علم بام سيؤول إليه
فإن وقوفك عليه يعترب أمرا ّ
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نجزا ،وال حيتاج معه
األمر .وبصورة عا ّمة ،عندما حيصل للمرء علم بموضوع ما ،فسيعترب ذلك العلم ُم ِّ
معني ،فال حاجة لنا ـ واحلال
إىل دليل آخر فوق هذا العلم والقطع؛ فعندما حيصل لنا علم بموضوع ّ
هذه ـ ألن يأ ي أحد ،وخيربنا بلزوم فعله ،أو االمتناع عن اإلتيان به.

دعوة األولياء للعمل بالعلم ال باحلدس والظنّ
والظن وما ُبني عىل األوهام والتخ ّيالت؛ ففي الكثري
عىل أنَّه جيب التفريق بني العلم وبني احلدس
ِّ
مبني عىل احلدس والظ ّن؛ علام َّ
بأن أكثر تلك األمور التي نعتربها علام،
من األوقات يكون أمر اإلنسان ّ
أي أساس
ونشري إليها يف حماوراتنا عىل ّأهنا علم وقطع ال تتجاوز احلدس يف واقع احلال ،وليس هلا ّ
علمي أو منطقي؛ وهذا أمر مهم جيب االلتفات إليه .فلامذا جيب أن ُيبتىل اإلنسان هبكذا مصيبة؟ وهي
أن يقوم بوضع األمور المبن ّية عىل الظ ّن والتخ ّيالت مكان تلك المبن ّية عىل العلم ،و ُي ّنزل من مقام
العلم؛ فاألمور المبن ّية عىل« :أظ َّن َّ
أن األمر هكذا ،أو لع ّله يكون هكذا ،أو أعتقد أنَّه هكذا ،أو ُحيتمل أن
يكون كذلك!» ال تعالج المشكلة وال ُت ِ
المرجوة .فأنت ّتطأ يا هذا عندما
وصل اإلنسان إىل النتيجة
ّ
ألن المسألة لن ّ
بأن معنى هذه اآلية هو كذا»؛ ّ
تقول« :أعتقد َّ
تنحل هبذه الطريقة ،بل إ ّما أن تقول« :أقطع
بكون األمر عىل هذا الشكل» ،وإالّ فال تتك ّلم .كام إنَّك إن قلت« :أحتمل أن يكون األمر هبذا الشكل»،

فستكون قيمة كالمك بحدود ما حتتمله؛ فلامذا ُيبتىل اإلنسان هبكذا مصيبة؟! وذلك بأن جيعل أساس
حياته ومنهجه وعالقاته مع اآلخرين مبن ّية عىل احلدس.
َّ
إن أولياء اهلل والعظامء يدعوننا دائام ألن يكون مسرينا مبنيا عىل العلم؛ فخطوة واحدة ّتطوها
وهي مبن ّية عىل العلم ،تكون أفضل من ألف خطوة مبن ّية عىل أساس احلدس والظ ّن؛ ألنّه من غري
للظن س ُيوصل المرء إىل هدفه الذي يبتغيه أم ال ،عالوة عىل َّ
أن هذا األمر
المعلوم إن كان السري وفقا
َّ
ُيؤ ّدي إىل تعويد النفس عىل بناء أمورها عىل أساس الظ ّن ،وتلك هي مصيبة بحدّ ذاهتا! إذ بذلك لن
ُيمكن للنفس أن تطوي طريق الكامل؛ وهذا يعني َّ
بأن ملفها قد ُغلق ُ
وختم.
كنت قد ب ّينت لإلخوة قبل فرتة يف أحد جمالس رشح حديث عنوان البرصيَّ ،
بأن طبيعة الناس مل
عام كانت عليه يف العصور السابقة؛ وذلك خالفا لام ُيقال هذه األ ّيام َّ
بأن ّ
عام كان
المخ قد تبدّ ل ّ
تتغري ّ
ِّ
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عام كانت عليه .فلو فرضنا َّ
عليه يف السابقّ ،
بأن ّ
مخ اإلنسان كان
وأن جزيئات خاليا اجلسم قد اختلفت ّ
يزن ثامنامئة غراما قبل ألف وأربعامئة عاما ،فقد أصبح وزنه اليوم ألفا ومائتني أو ثالثامئة غراما؛ أي أنَّه
عام كانت عليه! ال يا عزيزي! فوزن ّ
تتغري طبيعة البالزما
يتغري ،ومل ّ
المخ مل ّ
قد انتفخ ،وكربت الرؤوس ّ
عام كانت عليه؛ وكذا األمر بالنسبة إىل بق ّية األعضاء
وكريات الدّ م احلمراء أو البيضاء أو خاليا اجلسم ّ
كالفم واألنف واحلاجب والشعر.

التطوّر التقين لإلنسان مل يالزمه تطوّر يف الفهم واألخالق
أن مستوى تفكري الناس وإدراكهم مل ي ّ
كام َّ
رقي
عام كان عليه يف تلك األزمنة[ ،فلم حيصل ّ
أي ّ
رتق ّ

يف] ذلك الفهم الذي يعمل عىل توفري السعادة ألفراد المجتمع ،وإخراج النفس من التو ّغل يف الكثرات
لطي طريق الكامل [بل ّ
تغري هو نوع الوسائل المستخدمة] ،فقد كانوا
ّ
كل ما َّ
وحب الدنيا ودفعها ّ
يتقاتلون بالسيوف والرماح من أجل نيل الامل والمنال والسيطرة وغصب أحدهم مال اآلخر ،واليوم
يسعون لتحقيق نفس تلك الن ّية وذلك اهلدف المشؤوم بوسائل وآالت أكثر خطرا وّتريبا وتدمريا
يتوسلون يف السابق بأ ّية حيلة وهتمة وهبتان
يتغري يف األمر ّ
أي يشء .ولقد كانوا ّ
وإهالكا للنفوس؛ فلم َّ
من أجل الوصول إىل السلطة والرئاسة وبق ّية المناصب الدنيوية ،وأ ّما اليوم ،فها أنتم ترون وتسمعون
بأنفسكم كيف َّأهنم ال يتوانون عن توجيه أ ّية هتمة من أجل الوصول إىل المناصب؛ وإن كانوا يمتنعون
عن فعل ذلك يف بعض األحيان ،ويعملون عىل مراعاة بعض الموازين ،فذلك خلوفهم من العواقب
المرت ّتبة عليها؛ فهم يرا عون بعض احلدود ،لعلمهم بام سيتبع ذلك من عواقب ،وخلوفهم من احتامل
رجوع السهم نحو نحورهم ،وإمكان حدوث ما مل يكن يف احلسبان ،وإالّ فتلك األهداف والنوايا
يتوسلون بأ ّية طريقة ،فيأرسون بريئا من أجل
اخلبيثة موجودة يف نفوسهم اآلن أيضا .ولقد كانوا
ّ
المرات..
الوصول إىل هدف ما ،وها هو نفس األمر حيصل اليوم ،بل ويفوقه بمئات وآالف وماليني ّ
أال حيصل ذلك اليوم؟! خيجل اإلنسان يف الواقع من رشح ما حيصل يف هذا العامل اليوم؛ فرتى أحدهم
يسمح لنفسه بارتكاب ّ
كل تلك اجلنايات وذلك الفساد من أجل الوصول إىل مطامعه الدنيو ّية.
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الرتقي الذي حصل خالل هذه األلف
تطور واحلال هذه؟! وما هو هذا
أفيكون اإلنسان قد ّ
ّ
وأربعامئة سنة أو السبعة آالف سنة من عهد آدم حلدّ اآلن؟ فام الذي حصل؟ وأين هو الرشف؟ وأين هو
احلياء؟ وأين هو ذلك اخلجل؟ فام هو مقدار الرت ّقي الذهني الذي قد حصل خالل سبعة آالف سنة
لذلك اإلنسان البالغ من العمر الثالثني أو األربعني عاما والذي يتظاهر يف الشوارع أمام أنظار اآلخرين
وهو عريان كام ولدته أ ّمه؟!! فذلك م ّا ال يفعله حتّى احليوان! فللحيوان شعور وحياء وهو يراعي
بعض األمور ،وله غرية ،وأنتم تستطيعون القراءة يف الكتب عن غرية الطيور وبعض احليوانات.
ّ
ينحط هبا من حيث
استحق مقام اخلالفة اإلهل ّية إىل الدرجة التي
فيصل احلال هبذا اإلنسان الذي
ّ
القيمة والفضائل األخالق ّية إىل ما دون مرتبة احليوانات؛ فهل ُيقام هلكذا إنسان وزن؟!! وهل هذا
ُسن له قوانني جديدة؛ ّ
تم ترشيعها قبل ألف وأربعامئة
اإلنسان هو الذي جيب أن ت ّ
ألن تلك القوانني التي ّ
سنة مل ت ُعد صاحلة حلياته؟!! أف ُيمكن مقارنة هذا اإلنسان الذي انعدم عنده اإلحساس وأصبح كاحليوان
وتنور فكره واكتسب بصرية يف أمره؟! فهؤالء الذين يقومون هبذه
بذلك اإلنسان الذي تفتّح ذهنه َّ
األفعال مل يأتوا من القمر ،بل هم أناس ُولدوا عىل هذه األرض ،وهم يعيشون بيننا ومل جيلبوهم من
القمر؛ فام الذي أ َّدى هبم إىل هذا؟ َّ
إن السبب يف ذلك يعود إىل انعدام المعرفة وق ّلة الفهم ،فال فرق
عندها بني احليوان واإلنسان ..ذلك اإلنسان الذي له قابل ّية نيل مقام اخلالفة اإلهل ّية ،والذي يستطيع
الوصول إىل المرتبة التي أمر اهلل المالئكة أن تسجد له؛ فهل فكّرنا هبذا األمر حلدّ اآلن؟
فعندما ننظر إىل حالنا اآلن ،ما هي الميزة التي نراها ألنفسنا يف مقابل المالئكة؟ فهل َّ
إن عقولنا
المقربني ،والذين
أفضل من عقوهلم؟ أم تد ّيننا ،أم تقوانا هو األكثر؟ وهل نحن مثل أولئك المالئكة
ّ
َْ ُ َ

َْ

ُ

َْ

َْ ُ

َ َ
ُ
ون﴾ (،)1
هم قطعة من العقل والنور والعظمة والبهاء ،والذين هم﴿ :ال يسبِقونه بِالق ْو ِل وه ْم بِأم ِره ِ يعمل

وهم المد ّبرات ،والذين يعملون بأمر اهلل ،والذين ال يتخ ّطون الوظائف الموكلة إليهم قيد شعرة؟ فإن
مل يكن األمر كذلك ،فلامذا أمرهم اهلل بالسجود لنا؟ فهل كان ذلك لام نقوم به من هذه األعامل؟ َّ
إن
الرس الكامن يف هذا
المالئكة ال ينظرون لنا أصال بسبب ذلك ،وال جيب أن ُيعريوننا ّ
أي اهتامم! فام هو ّ

وحواء؛
األمر؟! فأولئك الذين يعملون [تلك األعامل الشنيعة] قد ُولدوا عىل هذه األرض من آدم
ّ
( )1سورة األنبياء ،اآلية .27
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فلامذا يأمر اهلل المالئكة بالسجود لذلك الذي ال قيمة حلياته ،ولو بمقدار حياة الذبابة أو البعوضة إذا ما
قورن بالمالئكة؟ وعليه ،ال يمكن أن يكون الطريق الذي رسمه اهلل لإلنسان هو هذا الذي نشاهده.

السبب يف عدم تنازل أمري املؤمنني عليه السالم عن احلقّ وتوافقه مع الظاملني
لقد عمل أمري المؤمنني عليه السالم عىل حتقيق الفعل ّية لتلك القابل ّية التي وضعها اهلل يف نفس

َ
َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ
ِك ِة إ يِّن خال ٌِق ب َ َ ر
شا
ئ
ال
م
اإلنسان ،والتي من أجلها أمر المالئكة بالسجود له عندما قال﴿ :وإِذ قال ربك ل ِل
ِ
ْ َ ْ
َ
ْ ََ َ ْ ُ
َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ
ت فيه م ِْن ُرويح َف َق ُعوا ََلُ ساج َ
دين﴾()1؛ فلم يضع أمري
ون * فإِذا سويته ونفخ
ِ
ِ
صال مِن َح ٍإ مسن ٍ
مِن صل ٍ

المؤمنني إحدى يديه عىل األخرى يف هذه الدنيا ،ومل ُيمض حياته هبذا الشكل ،وهو مرسور بكونه
يمتلك ذلك المقام المعلوم ،بل جعل مسريه يف هذه احلياة عىل هذا األساس؛ وحسب حسابا ّ
لكل
ّ
ولكل كلمة تصدر منه ،وما جيب قوله وما ال جيب ،ولكيف ّية تعامله مع اآلخرين ،ومل
حركاته وسكناته،
يتهرب من المشاكل مثل أولئك الذين ّفروا من المعركة ،ومل يعودوا إالّ بعد ثالثة أ ّيام من انتهاء
ّ

النبي ويدافع
احلرب ،وبعد أن أرسلوا م ْن يتأ ّكد هلم من عودة األمن إىل المنطقة ،بل كان يتواجد قرب ّ

عن حريمه ،وكان ُيربمج أوقات عبادته وعالقاته وأموره الشخص ّية واالجتامع ّية.
لقد كان بإمكان أمري المؤمنني احليلولة دون وقوع ما وقع يف مثل هذه الليلة؛ فعندما ّ
توىل اخلالفة،
كان بإمكانه التوافق مع طلحة والزبري؛ فلامذا تعامل معهم ذلك التعامل وهو يعلم ما الذي سيحصل
جراء ذلك؟ فلامذا مل يتّفق معهم؟ ولامذا مل يعمل عىل كسب و ّدهم؟ فلو كان قد فعل ذلك ،لام حصل
من ّ
ما حصل يف تلك الليلة .فلو كان أمري المؤمنني قد توافق مع طلحة والزبري وعائشة ،لصنعوا له متثاال
عدو ،ولام ُأرسلت الرسائل إىل هنا وهناك؛ فقد
من ذهب ووضعوه يف مجيع الساحات ،ولام بقي له ّ
كانت عائشة تكتب يف رسائلها :من عائشة زوجة رسول اهلل وأ ّم المؤمنني إىل فالن وفالن ..تدعوهم

عل تسليم القتلة للقصاص منهم .وما
أي ٍّ
فيها إىل نرصة احلق؛ ّ
حق هذا؟ إنَّه ُقتل عثامن مظلوما ،وعىل ٍّ
عالقة األمر بك يا عائشة؟!! فلو فرض َّ
بأن عليا هو الذي قتل عثامنا ،فام هي عالقتك هبذا األمر؟ وما

العدو اللدود لعثامن؟! أمل تس ّبيه يف حياته؟!
هي الصلة التي تربطك بعثامن ،أمل تكوين
ّ
( ) 1سورة احلجر ( ،)15اآلايت  28و.29
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نعم ،هذا هو حال الناس! ولنا يف ّ
كل قض ّية وقعت يف التأريخ عربة ،وعلينا االستفادة منها
لتصحيح مسارنا؛ فنحن مثلهم ..نعم ،أقسم باهلل ،وتاهلل ،وبروح أمري المؤمنني بأنَّنا مثل أولئك الذين
يتفرجون عىل من قام بحرق باب بيت أمري المؤمنني ومتزيق جسد بنت رسول اهلل!
اجتمعوا كالبقر ّ
نعم ،نحن مثلهم ،وال نفرق عنهم شيئا! فكانوا يشاهدون بأنفسهم كيف مجع القو ُم احلطب من أجل
إحراق بيت أمري المؤمنني [غري َّ
أن لسان حاهلم كان يقول« ]:ما لنا وهلم ،فنحن نؤ ّدي صالتنا وصيامنا؛

ثم َّ
عل شدّ ة ،فام كان ُيفرتض به أن يتشدّ د ،فام دام الناس قد
عىل ّأهنم ما كان هلم أن يقوموا بذلكّ ،
إن يف ّ
رضوا بذلك ،فاقبل أنت كذلك وال تعرتض ،وتعال وشارك يف صالة اجلامعة بإمامة أيب بكر!»

هذا هو حال الكثري من الناس يف ذلك الوقت ،وهم ليسوا من أولئك الذين يرشبون اخلمر؛ فكان
هذا هو موقف الناس من أمثال أيب موىس األشعري وسعد بن أيب الو ّقاص؛ فكان أولئك القوم
خوة.
يطرحون موضوع عدم مصلحة يف إجياد الفرقة ،ورضورة التصالح فيام بينهم والعيش بأ ّ
فكان بوسع أمري المؤمنني أن يفعل ذلك ،وكان بإمكانه أداء صالته وصيامه وقراءة القرآن
مرة
والذهاب إىل المسجد واالقتداء هبم يف الصالة؛ وإن مل يكن ذلك يوميا؛ فقد كان يستطيع الذهاب ّ
يف األسبوع إلثبات عدم خمالفته هلم ..نعم ،كان ُيمكنه فعل ذلك ،فلامذا مل يفعله؟ ألنَّه لو كان قد فعل
ذلك ،لام وصل إىل هذا المقام .ولامذا مل ُيوادع معاوية؟ فلو كان قد وادع معاوية ،وقال :ليحكم معاوية
يف الشام ،فال شأن يل به ،ثم سأقوم بنصيحته وأمره باالستقامة وعدم ارتكاب المزيد من اجلنايات،
وأقول له :ها أنا قد اّتذت من الكوفة مقرا يل ،وال شأن يل بام تفعل .فلامذا قال أمري المؤمنني :ال
أستطيع أن أبقي هكذا رجل عىل رأس حكومة الشام ولو لساعة واحدة؟ ولامذا يكون أمري المؤمنني
عىل هذه الشاكلة؟ ولامذا يكون معدنه هكذا؟ ولامذا ال نكون نحن كذلك؟ علينا أن نفكِّر يف هذا األمر.
أمل يأته المغرية بن شعبة ،ويقل له :إنَّه من المب ّكر أن ت ّتخذ هكذا موقف من معاوية ،فأسألك اهلل
واستقرت أركان حكومتك،
أن تدعه يف منصبه حتّى يستحكم لك األمر؛ فمتى ما بايعك اجلميع،
ّ
أي يشء.
وامتدّ ت جذورها يف القلوب،
واستتب لك األمر ،فقم آنذاك بعزله ،وسوف لن حيصل عندها ّ
ّ
أمل يكن بإمكان أمري المؤمنني أن يفعل ذلك؟ لقد قال أمري المؤمنني :ال يمكنني فعل ذلك! أتعلمون
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لامذا؟ من يستطيع اإلجابة فهو ــ عىل قول المرحوم العالّمة ــ ملك اإلفرنج()1؛ فقد كان المرحوم
العالّمة يقول لنا :من يستطيع اإلجابة عىل سؤايل فهو ملك اإلفرنج!!! فام هو اجلواب عىل هذا السؤال؟
ومن منكم سيكون ملك اإلفرنج؟ ال يريد أحد منَّا أن يكون كذلك!!! [اجلواب هو ]:مل يكن أمري
رس المسألة ،وال غري.
المؤمنني يرى نفسه؛ فهذا هو ّ

أمل أقل ذلك قبل مدّ ة؟ أمل تسمعوا حديثي عندما تك ّلمت قبل فرتة يف طهران؟ َّ
إن ما أريد أن أقوله

هية بحيث جيب عليكم الد ّقة يف االستامع ،لكي يتّضح لنا السبب الكامن وراء استقبال
الليلة من األ ّ
أمري المؤمنني لام حدث يف مثل هذه الليلة؛ فهو قد تق ّبل هذا األمر بصدر رحب ،وال يمكن القول بأنَّه مل
يكن يعلم بام سيحصل له[ ،وكان لسانه حاله يقول ]:وما أدراين بام سيحصل ،فلقد كنت يف حال
الصالة ،وإذا بسيف ينزل عىل رأيس من اخللف ..كالّ ،ليس األمر كذلك! بل هو الذي استقبل ما
يكرر أمر مقتله يف تلك الليلة؟!
رصح هبذا األمر هلذا وذاك؛ فكم كان عليه أن ّ
حصل ،وهو الذي كان ُي ِّ
يسري عىل هؤالء القوم؛ فإن قلت هلم َّ
ومع هذا جتد من ينكر هذا األمر ،ويبدو َّ
بأن
بأن إنكار احلقائق أمر ر

هذا المصباح ُمضيئ ،لقالوا لك :بل هو منطفىء.

عدم مقابلة أمري املؤمنني عليه السالم ملعاوية باملثل يف مسألة قطع املاء
فام الذي حدث يف حرب ص ِّفني؟ حيث ب ّينت هذا األمر لألخوة قبل عدّ ة جمالس عند رشح
حديث عنوان البرصي؛ فلقد ِ
عمد معاوية عن طريق التحايل إىل إغالق رشيعة الامء عىل جيش أمري
تسمى بالر ّقة
المؤمنني من أجل إرهاقهم .وقد زرت الموقع الذي حصلت فيه حرب ص ّفني ،يف منطقة ّ
يمر من هناك هنر الفرات قادما من تركيا ومنتهيا
تبعد عن مدينة حلب بحوايل مائتي كيلومرت ،حيث ّ
بالعراق؛ فتلك األرض مليئة بأجساد الشهداء من أصحاب أمري المؤمنني ،حيث يوجد هنالك بناية
عامر وأويس عىل
لعامر بن يارس وأويس القرين وأ ّ
يب بن كعب عىل الظاهر ،حيث إ َّن جاللة ّ
عظيمة ّ
اخلصوص واضحة وعجيبة.

( )1ملك اإلفرنج ،مصطلح يطلق يف اللغة الفارسية من ابب املمازحة على من يفوز يف مسابقة[ .املرتجم]
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فبادر معاوية هناك إىل إغالق رشيعة الامء[ .فحصلت مشكلة جليش أمري المؤمنني] فاجليش
بحاجة إىل الامء وكذلك اخليول ،فحاجة المرء للامء كحاجته للهواء ،حيث سيحصل له اإلرهاق
واإلعياء بدونه؛ فرأى أمري المؤمنني َّ
يستمر عىل هذا المنوال ،كام اشتكى إليه
بأن األمر ال يمكن أن
ّ
جيشه احلال ،فقال هلم :أنا ال أريد أن أبدؤهم بالقتال ،فقالوا لهَّ :
إن وضع اجليش بدأ يصل إىل حدّ

اإلرهاق ،وسيتغ ّلبون علينا [إن قاموا باهلجوم] .فقام عندها أمري المؤمنني بإرسال مجاعة من اجليش
بإمرة اإلمام احلسنيَّ ..
يتم ذلك بقيادة اإلمام احلسني!
إن هذا األمر حمسوب له احلساب ،فال بدّ من أن ّ
مزقهم ،واستوىل عىل الرشيعة ،وقطع الطريق
فهجم عليهم س ِّيد الشهداء ،وما هي سوى حلظات حتّى ّ
عىل جيش معاوية من الوصول إىل الامء؛ فجاء الدور إىل جيش أمري المؤمنني لالستيالء عىل رشيعة
الامء ،فقال له جيشه :ال نسمح هلم بالرشب من الامء وسنفعل هبم كام فعلوا بنا ،فقال هلم أمري المؤمنني:
هذا ليس من ديدننا.
بأي
كنت قد ب ّينت هذا األمر لإلخوة يف ذلك الوقت وهو :لو كان أمري المؤمنني قد فعل ذلك ،ف ّ
ن ّية يكون قد فعله؟ وما هو اهلدف المقدّ س الذي يبتغيه أمري المؤمنني [من وراء هذا العمل]؟ فال
يمكن أن يكون هدفه من إسقاط حكومة معاوية هو ترويج لعب القامر ،وبيع ورشب اخلمور ،ونرش
ربجات ،ونرش الفساد هناك ،بل كان
أماكن اللهو واللعب ،ودعوة النساء إىل السفور واخلروج مت ّ
سيعمل عىل استتباب األمن ،ونرش العدل ،ودعوة الناس إىل اهلل؛ فهو أمري المؤمنني وليس بيزيد؛ فلو
كان أمري المؤمنني قد فعل ذلك ،وس ّبب هلم المتاعب واحلرج ،أكان سيصل إىل هدفه ،أم ال؟ قولوا
بأمجعكم؟ نعم ،سيصل إىل هدفهّ .
بحق أمري المؤمنني ،كان أمري
رش ّ
فكل ما كان ينويه معاوية من ّ

المؤمنني سيفعله بح ّقه ،مع هذا الفارق وهوَّ :
إن ن ّية معاوية كانت ن ّية شيطان ّية ،وهو يريد الوصول إىل
بأي ثمن كان ،كام قال ذلك هو بنفسه عندما وضع وثيقة صلحه مع اإلمام احلسن حتت قدميه
السلطة ّ
اهلل ما َقا َت ْل ُتكُم لِتُص ُّلوا و َال لِتَصوموا و َال لِت ِ
وقالِّ :إين و ِ
َح ُّجوا و َال لِت َُز ُّكوا! إ َّنك ْْم َل َت ْف َع ُل َ
ون َذل ِ َك! إن ََّام
ْ َ
ُ ُ
َ
هلل َذل ِ َك وأ ْنت ُْم َك ِ
ار ُه َ
َقا َت ْل ُتك ُْم ألتَأ َّم َر َع َل ْيك ُْم و َقدْ أ ْع َط ِاين ا ُ
ون( .)1وهذا هو عني ما جيري يف العامل هذا
اليوم؛ فام هو األساس الذي تُبنى عليه احلكومات القائمة يف العامل هذا اليوم؟ وما هو األساس الذي
( ) 1معرفة اإلمام ،ج  ،8ص .233
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يتم سؤال من يقوم بالتصويت ألجل انتخاب رئيسا
ُيبنى عليه قبول تصويت اآلخرين؟ فهل ّ
للجمهورية فيام إن كان قد ّ
صىل صالة الليل الليلة الامضية أم ال؟ إنَّه يقول :تعال وانتخبني ،فأنا أقبل

انتخابك يل ،وإن مل تكن مسلام ،بل وحتّى وإن كنت كافرا ،فأنا أقبل انتخابك؛ َّ
ألن هديف هو الوصول
للرئاسة ،وال شأن يل بصالتك ،فإن شئت ،فال ّ
تصل حتّى آخر عمرك ،فك ّلام أريده منك هو صوتك
االنتخايب؛ فال شأن يل بكونك شيعي أو سنّي أو مسيحي ،بل ّ
هيمني هو حضورك االنتخابات
كل ما ّ
وإعطائي صوتك! هل فهمتم األمر؟

عدم اهتمام أمري املؤمنني عليه السالم بكثرة األتباع
أ ّما أمري المؤمنني فلم يكن كذلك ،بل كان يقول :إن كنت تريد انتخايب ،فيجب عليك أن تكون

وتأتم يب يف
عل! فعندما تأ ي إىل مسجدي
ّ
من المص ّلني ،وإالّ فال قيمة لصوتك عندي ..هكذا كان ّ
صطف
صالتك ،فال تعتقد بأنَّني قد رسرت بوقوفك هذا ،وال تعتقد بحصول تغيري يف حايل إذا ما ا
ّ

إن ذلك ال يعنيني بيشء أبداّ ،
الصف الواحدَّ ..
فصل يف بيتك بدال من
خلفي ص ّفان للصالة بدال من
ّ
قدومك للمسجد! وهكذا كان المرحوم العالّمة ،فكان يقف للصالة يف المحراب يف ّأول وقت صالة
الظهر ،سواء حرض أحد للصالة أم مل حيرض؛ ولقد كان ّجتار المنطقة يعرتضون عليه ويقولون :لوال
أخرت الصالة قليال! فكان جوابه :أنا أؤ ّدي الصالة لوقتها ،وبعد أن ُيرفع بيننا اآلذان ،سواء حرض أحد
ّ
للصالة أم مل حيرض؛ فإن شئت المشاركة يف الصالة ،فعليك غلق حم ّلك مبكرا .ولقد كنت أرى بنفيس
كيف َّ
أن عدد المأمومني يكون مخسة أو س ّتة أفراد يف بعض األحيان ،وعند صالة العرص يصبح العدد
تم االعرتاض عليه مرارا ،وكان ُيقال َّ
بأن يف زيادة العدد إظهار
عرشين ،ثالثني أو أربعني فردا .ولقد ّ
لعظمة المسلمني وجالهلم ،وتعظيم هلذه الشعرية؛ فوجدوا َّ
بأن هذا الرجل ال يتأ ّثر بام ُيطرح عليه من

آراء يف هذا المجال ،فكان يقول َّ
عل سابقا ،وأصبحت
بأن هذه الكلامت ال تعنيني بيشء ،فقد ّ
مرت َّ

عل هذه الكلامت ،فأنا ّ
أصل صالة الظهر
خبريا هبا عندما كنت أدرس يف ّ
قم والنجف ،فال تعيدوا ّ

لوقتها ،وال أتراجع عن ذلك ،فهل استوعبتم األمر ،أم ال؟ ّ
فكل ما تطرحونه من أمر كثرة عدد
المصلني ،وتعظيم الشعائر ،فهذا من شأنكم وال يعنيني بيشء!
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أفال تالحظون اآلن عدد المصلني الذين جيتمعون يف المسجد احلرام ألداء صالة الرتاويح يف
هذا الشهر؟! أفعددهم يكون أكرب أم عدد المص ّلني الذين يتواجدون يف مساجدنا؟ فيجتمع يف المسجد
ّ
مصل ،ولكن أ ّية صالة هذه التي يص ّلوهنا؟ ّإهنا صالة مع استدبار القبلة
احلرام أكثر من مليون
تتم عىل غري ما كان رسول اهلل قد أمر به .فعىل الرغم من وقوفهم مقابل
ألهنا ّ
واستقبال الشيطان؛ لامذا؟ َّ
الكعبة ــ ولقد رأيت ذلك بنفيس يف سفري األخري إىل م ّكة ــ واهتاممهم بأمر احلضور للصالة،
فيرتكون منازهلم ويستق ّلون س ّي اراهتم من أجل الوصول إىل المسجد ،فهم يعطوهنا من األهية ما يفوق
متوجهون إىل الكعبة حسب الظاهر،
الصالة المكتوبة ،إالّ َّأهنم يستدبرون الكعبة يف حقيقة األمر! فهم
ّ
ولكنّهم يستدبروهنا بحسب الباطن؛ ولذا ترى صالهتم تبعث عىل الكدورة ،ولقد لمس ذلك الكثري من
األصدقاء الذين حرضوا هناك ،فام إن تبدأ الصالة ،حتّى تتكدّ ر النفوس ،وذلك َّ
ألن هذه الصالة ُتؤ َّدى
حيق لك حينئذ أن تؤ ّدهيا
خالفا لام كان رسول اهلل قد أمر به؛ حيث أمر بأداء صالة الرتاويح فرادى ،فال ّ
األهبة ،ووراء
مجاعة ..أفهل أنت من جاء هبذا الدين؟ وما شأنك هبذا األمر؟ لقد كان عمر يسعى وراء ّ
المصوتني ،وأنا ال أقول ذلك من عندي ،بل هذا ما سمعته من المرحوم العالّمة ،وها أنا أنقله
كثرة
ّ
إليكم؛ فقد كان عمر يسعى وراء كثرة العدد ،ومل يكن يسعى إلجياد مص ِّلني؛ وهلذا السبب تراه يستبدل
حي عىل خري العمل» بعبارة «الصالة خري من النوم» .ففي الوقت الذي كان يدعو فيه رسول اهلل
عبارة « َّ
الناس إىل التعجيل واإلرساع نحو خري األعامل ،ترى عمر يقول :لو فعلنا ذلك ،فس ُيقبِل الناس عىل
الصالة ويرتكوا احلرب .فام كان يبحث عنه عمر هو فتح البلدان ،وزيادة العدد بحيث متأل العيون،
تصم اآلذان ،واأل ّهبة والعظمة اجلوفاء الفارغة؛ فانظروا ماذا وضع هذا الرجل
وزيادة األصوات التي
ّ
لعمتي عىل فعلك
األمحق المجنون من عبارة! إنَّه استحدث عبارة الصالة خري من النومُ ..ج َ
علت فداء ّ
تنزل من ذلك المكان الرفيع عىل أنَّه أفضل من النوم
هذا يا عمر! فقد عمل عىل جعل ذلك الذكر الذي ّ
ليس إالّ؛ فاهنضوا للصالة والركوع والسجود إلظهار عظمة اإلسالم.
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قصّة أويس القرني مع عمر
ثم َّ
إن هذه الصالة
فهؤالء القوم يؤ ّدون الصالة اآلن ،غري أ َّن صالهتم تبعث عىل تكدّ ر النفسّ ،
تقرهبم إىل اهلل ،بل وستكون سببا لعقاهبم يوم القيامة؛ فيخرسون يف كال اجلانبني.
ليس فقط ال ّ
[فسيتعرضون للمساءلة] لامذا مل تعملوا بام أمرتكم به؟ فأنا قلت َّ
بأن هذه الصالة جيب أن ُتؤ ّدى فرادى،
ّ

فلامذا تؤ ّدوهنا مجاعة؟ أفأنتم أشدّ حرصا عىل اإلسالم أم أنا اهلل؟ وهل أنتم أشدّ حرصا أم أنا رسول
أي واحد من هؤالء القوم قبل أن تصبح خليفة ،يا عمر؟ هذا عىل فرض قبولنا
اهلل؟ أفلم تكن مثل ّ
بتنصيب القوم لك! فلامذا حيصل هذا؟ َّ
ألن عمر وضع نفسه يف نفس مقام رسول اهلل ويف مقام اهلل؛ فلو
لترصف كام قال له أويس
كان يعرف قدر نفسه ،لام اقترص األمر عىل عدم تنصيب نفسه للخالفة ،بل
ّ

القرينَّ ...
إن حايل ليتبدّ ل حقا عندما أذكر اسم أويس القرين! فكم كان شهام ،وكم كان حرا ،وكم كان
متحررا من األغالل والقيود!
ّ
فتجمع الناس حوله ،وهم يقولون :هذا هو أويس الذي كان
فقد كان أويس وصل إىل المدينة،
ّ
يقول عنه رسول اهلل بأنَّه يشفع بعدد أغنام قبيلة مرض ـ وذلك يعني بأنَّه ال حدَّ لمقدار شفاعته ،كأن
إن نفسه من السعة بحيث تكون هلا القدرة عىل تطهري ّ
تقول مثال بسعة هذه الصحراء؛ إذ َّ
كل هذا العدد
من النفوس وسوقهم إىل اجلنّة ـ فجاء وهو يضع شاال عىل رقبته ،ويلبس رداء ورسواال ،وبيده كيس فيه
لوازم السفر؛ فجاءه عمر المكّار قائال له :ادع يل ،فقال له أويس :أنا يف ّ
كل صالة أدعو للمؤمنني
والمؤمنات ،فإن كنت مؤمنا ،نالك دعائي ،وإالّ فلن أض ّيعه؛ أي أنا أدعو الدعاء الذي أعلم َّ
بأن اهلل
فتعجب عمر قائال يف نفسه :بعد ّ
عل كالمي!! فلم حيصل هذا من
يستجيبه يل.
ّ
كل هذا يأ ي من ير ّد ّ

قبل ،فام الذي حصل! فلم يشأ عمر أن تُكرس هيبته ،فقد كان ماكرا ،بل ويعدّ من أبرز مكّاري العامل؛
فهو يقوم باللف والدوران ،و ُيظهر نفسه بمظهر صاحب احلياء والتواضع ،فيخدع بعمله هذا أولئك

ّ
السذج أشباه احليوانات .فقال عمر :من يشرتي منِّي هذه اخلالفة برغيفني من اخلبز .فقال له أويس :كم
احلق أن تبيعها له ،وإن مل تكن
يكون أمحقا من يشرتي هذه اخلالفة! فإن كانت اخلالفة حقا له ،فليس لك ّ
من ح ّقهّ ،
فإن دفع رغيفني يف مقابلها سيكون كبريا؛ فهو يستطيع االستفادة من ذلك الرغيفني إلشباع
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احلق أن تعطيها لغريك ،وإن مل تكن من
معدته بدالّ من ذلك .فإن كانت اخلالفة حقا لك ،فليس لك ّ
فتنح عنها ،ليأ ي صاحبها ويتق ّلدها .فلم جيد عمر هنا جوابا وتراجع ..قف مكانك يا عمر،
ح ّقكَّ ،
تفر؟ هل افتضحت؟! نعم ،هكذا كان أويس!
فلامذا ّ

فام الذي يريده أمري المؤمنني من ذهابه إىل قتال أهل الشام يف ص ّفني؟ فهل كان يريد تنفيذ نوايا

شيطانية؟ كالّ ،بل كان يريد إقامة حكومة العدل يف الشام ،وإقامة الصالة ،والقضاء عىل الفحشاء،
والمحافظة عىل احلرمات ،ونرش احلجاب والصالح بني الناس ،وأمثال تلك األعامل التي يقوم هبا أمري
المؤمنني عادة؛ فلامذا مل يقم بذلك العمل؟ أمل يكن ذلك هو هدفه؟ فام دمت قد استوليت عىل الفرات،
فلامذا ال متنعهم الامء؟ فلو َّ
أن أحدا قد سأل أمري المؤمنني عن ذلك ،وقال :ها نحن نصل إىل اهلدف
عل أن أعطيه السيف بيده،
الذي نرجوه ،فلامذا ال تغلق عليهم مصدر الامء؟ لامذا متتنع وتقول :الّ ،

وأحاربه ،فإ ّما أنترص عليه وإ ّما ال؟! فامذا سيكون جواب أمري المؤمنني؟ إنَّه كان سيقول :هل أنا عبدر

هلل ،أم عبدر لنفيس؟ وهل َّ
أن عمل هلل ،أم ليشء آخر؟ فال قيمة لتلك احلكومة وذلك العدل واألمن
واإلصالح الذي سيتح ّقق نتيجة لتلك احلرب التي حيصل فيها اخلداع واحليلة؛ أيَّ :
إن أكرب هدف من
نتصوره يف أذهاننا ،ال يبلغ عند أمري المؤمنني ثمن قصاصة الورق التي يف يده؛ لامذا؟ أل َّن
الممكن أن
ّ
هذا اهلدف يتح ّقق اآلن عن طريق احليلة ،وال قيمة لدى أمري المؤمنني هلدف يتح ّقق هبذا الشكل؛
فذلك اهلدف الذي يكتسب أه ّية لديه هو اهلدف الذي تكون مجيع خطواته مبن ّية عىل الصدق
والمتضمن للكذب عىل أنَّه سيقود إىل حتقيق اهلدف
واإلخالص؛ فال مكان هنا لتربير العمل اخلاطئ
ّ

يتم إنجازها
المطلوب .فام إن ُوجدت ن ّية كهذه إالّ وفسد اهلدف ،فتفسد نتيجة لذلك مجيع األعامل التي ّ
يستتب األمن والعدل والصالح ،غري َّ
أن هذا األمن والعدل والصالح هو
من نرش العدل واألمن؛ فقد
ّ

أمن وعدل وصالح فاسد؛ لامذا؟ لكون المقدمة الموصلة له مل تكن مقدمة صاحلة وصادقة ونق ّية
وخالصة ..فهكذا كان أمري المؤمنني!
وبناء عليه  ،أيكون أمري المؤمنني هو الذي اختار ما كان قد وقع يف مثل هذه الليلة ،أم ال؟ نعم هو
الذي اختار ذلك ،فاهلل يقول له :تستطيع منع وقوع هذا احلدث[ .هذا فيام يتع ّلق بأمري المؤمنني] أ ّما

نحن ،فام الذي علينا فعله؛ أفنكتفي بالقول َّ
بأن جرح أمري المؤمنني قد وقع يف مثل هذه الليلة؟ فتلك
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هي حقيقة ،فجرحه قد حصل فيها ،وال بدّ لإلنسان من مغادرة الدنيا بطريقة أو بأخرى .لقد كان أمري
وز التي أمسكت بمناقريها ثيابه
المؤمنني يعلم بام سيقع يف هذه الليلة ،بل ويعلم بذلك حتّى طيور اإل ّ
بأهنا تعلم ما الذي سيحدث هذه الليلة؛ أفال يعلم ذلك أمري المؤمنني
وتعالت أصواهتا؛ فهذا يعني ّ
واحلال هذه؟!

السرّ يف اختيار أمري املؤمنني عليه السالم ملا وقع يف الليلة التاسعة عشرة مع علمه السابق به
ولام كان النائم ال يستطيع
فيدخل أمري المؤمنني المسجد ويؤ ِّذن ،ثم يأ ي فيجد بن ملجم نائام؛ ّ
المهمة المطلوبة منه؛ لذا فهو يقوم بإيقاظه ..إنَّه يوقظ قاتله! فيوقظه ويقول له :اهنض ،فها قد
تنفيذ
ّ
ّ
حل وقت الصالة ،وال تنم عىل بطنك  ،فهذا هو نوم الشياطني ،بل نم عىل ظهرك ،فذلك هو نوم

األنبياء ،أو نم عىل يمينك ،فهو نوم المؤمنني ،أو نم عىل يسارك ،فهو نوم احلكامء؛ فهو يقوم بإيقاظ قاتله
لكي يرضبه! تلك هي األمور التي جيب علينا التدقيق بشأهنا ،وإالّ فاإلنسان قد يموت أو قد يستشهد،
وموته قد يكون نتيجة لسكتة قلبية أو حادث سري أو يسقط حجر عىل رأسه فيقتله؛ فاإلنسان سيغادر
الدنيا بطريقة أو بأخرى.
أن أمري المؤمنني قد اختار الشهادة بنفسه ،فهذا يعني َّ
أ ّما ما ذكرته هذه الليلة من َّ
بأن أمري
كف اليد؛ فإن شئت يا إهلي سكبه يف هذا الطرف،
المؤمنني يقول :أنا ال يشء ،بل أنا مثل الامء الذي يف ّ
قلت:
فاسكبه ،وإن شئت سكبه يف ذلك الطرف ،فاسكبه ..نعم ،كالامء السائل الذي ال اختيار له .فإن َ

لقد اخرتت لك أن تُرضب عىل رأسك بالسيف ،فسوف أسعى لتحقيق ذلك بنفيس ،وس ُأوقظ قاتل
بنفيس .ولقد أيقظه بالفعل ،فقال له :قم ،فقد حان وقت الصالة؛ لامذا يفعل ذلك؟ ألنَّه يعلم ما يف
ترصفه؛ أفال يكون طريق أمري المؤمنني هو
األمر .ولو كنَّا مكانه ،لكان لزاما علينا أن
نترصف نفس ّ
ّ
نفس طريقنا؟ عىل أنَّه ليس من الرضوري أن نموت برضبة سيف ،بل بأ ّية طريقة أخرى ،غري إ َّنه علينا

بأن من خيتار هذا المسري ،فال جيب عليه أن يتو ّقع َّ
أن نعلم َّ
يتم فيه توزيع احللوى؛ أفلم
أن هذا طريق ّ
نقرأ يف الزيارة :السالم عليك يا ميزان األعامل؟ أي إ َّن األعامل جيب أن تكون متوافقة مع عملك؛ أي
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جيب أن ت كون احلرب والصلح عىل طريقتك ،وجيب التعامل مع جمريات األحداث والوقائع االجتامعية
عىل نفس هنجك.
فأمري المؤمنني مل يبايع الظالمني ،وعندما جيربونه عىل البيعة بوضع يده يف أيدهيم عنوة ،يذهب
ألي يشء؟ ألجل احلفاظ عىل الناس،
بعدها ليشرتك معهم يف صالة اجلامعة حفاظا عىل المسلمني؛ ّ
وعىل ذلك العدد المحدود من األفراد؛ فلو مل يشرتك يف صالهتم ،فسوف يكون ذلك عامال عىل
عل إىل الصالة؟ ألسنا من المص ّلني ،وهل نفعل شيئا
إثارهتم؛ فيبدأ التساؤل فيام بينهم :ولامذا مل حيرض ّ

النبي إلقامة هذه الصالة ،وها
آخر بحضورنا إىل المسجد غري أداء الصالة؟ وها نحن نقف يف حمراب ّ

ِ
عل مع الناس؟ ف ُتثار نفوسهم ،ويعملون عىل إيذاء
هم الناس حيرضون للصالة ،فل َم ال حيرض ّ

عل للصالة معهم[ ،ولسان حاله يقول ]:ها قد غصبتم
[أصحابه] .فبناء عىل مصلحة اإلسالم ،حيرض ّ
اخلالفة ،وقتلتم زوجتي ،وعملتم عىل إسقاط ابني اجلنني من بطن أ ّمه ،وعملتم ما عملتم ،ومع ّ
كل هذا
فأنا أحرض المسجد لالشرتاك معكم يف صالة اجلامعة لكي تسعدوا بذلك ..علينا أن نتع ّلم ذلك!

رس الكامن يف أمري المؤمنني هو أ َّنه مل يكن يرى نفسه؛ وعندما يعود اإلنسان ال يرى نفسه ،هل
فال ّ

سيخاف ويقلق عىل حياته وعافيته؟ ال ،بل ّ
إن مجيع أموره سيقوم بتنظيمها وفقا للتكليف؛ فإن أخطأ
اإلنسان يف التشخيص ،فال ضري وال رضر يف ذلك؛ فنحن ال نشبه أمري المؤمنني ،ونحن لسنا
ترصفاته ،ولكن برشط أالّ يكون ذلك
بمعصومني ،واهلل يتق ّبل منّا ذلك؛ فال ضري يف أن خيطأ المرء يف ّ

عن عمد؛ فإن أخطأت ،فسيقبل اهلل منك ذلك ،بل و ُيثيبك عليه ،برشط أن تكون خملصا يف عملك ،فال
يرضك اخلطأ واحلال هذه ،بل ستُجازى عىل هذا اخلطأ ،وسيكون عامال عىل رق ّيك وتكاملك ..فام الذي
ّ
تريده أكثر من هذا؟!

معنى أنّ أمري املؤمنني عليه السالم ميزان األعمال
فهذا هو بحر رمحتي الواسع؛ فإن عملت بشكل صحيح ،فسأرفعك به ،وإن أخطأت ،فسأرفعك
تدس رأسك يف الرمل
كذلك ،ولكن برشط أالّ تكون معاندا ،وأالّ تغمض عينيك عن احلقيقة ،وأالّ ّ
طي هذا الطريق ،فاخلع عنك مجيع تلك احلجب ،وأخلص الن ّية
لكي ال ترى واقع احلال؛ فعندما تريد ّ
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ستترصف عندما ال يكون بينك وبني اهلل ثالث؟ فإن أخطأت يف مثل هذا
فيام بينك وبني اهلل ،فكيف
ّ

احلال ،فال بأس عليك ،وسأقبل منك ذلك بكرمي.

فهذا هو معنى ميزان األعامل؛ فإن عمل المرء هبذا الشكل ،فسيكون جلييس يف اجلنّة ..هذا هو
كالمه عليه السالم؛ فهو يقول :هكذا رجل سيكون جلييس وخماطبي ،وهو معي يف غرفتي ويف نفس
بأهنم إن وعدوا ،فهم يفون بوعدهم؛ فهم ليسوا مثلنا .فلقد جاء أمري المؤمنني ليدفع
درجتي؛ علام َّ
العامل للسري يف هذا الطريق.
زت .فام معنى فزت؟ َّ
إن معناها هو :إنَّني أنجزت ما
لقد قال أمري المؤمنني يف مثل هذه الليلةُ :ف ُ
ُكتب يل يف صحيفتي خطوة بخطوة ودرجة بدرجة ،حتّى وصل يب األمر إىل هذه الليلة ،حيث ُختم
زت ،أي أوصلت متاعي إىل المقصد الذي كنت أبتغيه ،وقمت بأداء تكليفي
األمر .فهذا هو معنى ُف ُ
عل ،ومل تستطع المصالح الدنيو ّية وطلب العافية خداعي ،ومل تتمكّن نصائح اخلنّاسني من
المفروض ّ
حرف مساري ،وانرصايف عن طريقي المستقيم ـ لقد بلغت الساعة الثالثة صباحا وقد تك ّلمت كثريا ـ

عل لتغيري مسريي؛ وها أنا أغادر الدنيا وأنا سعيد ومرتاح
نعم ،مل تتمكّن تلك النصائح من التأثري َّ

البال.

سبب تغّري حال أمري املؤمنني عليه السالم يف ليلة ضربته
لقد كان ألمري المؤمنني حاالت عجيبة يف مثل هذه األ ّيام األخرية ،وكان حاله يتغ ّري كثريا .ولقد
التغري يف حال أمري المؤمنني؛ فام دام المرء يسري يف مسار معلوم،
رس هذا ّ
سألت المرحوم العالّمة عن ّ
ترصفات المرحوم العالّمة ،وكيف أنَّه كان ينتظر
فام معنى ّ
تغري احلال إذا؟ ولقد كنت أشاهد بنفيس ّ

الموت يف أ ّيام مرضه األخرية ،وكان يقول :لامذا ّ
يتأخر هذا األمر؟ فقال يل المرحوم العالّمة :أل َّن أمري
المؤمنني صاحب والية ،ومغادرته للدنيا ّتتلف عن مغادرتنا إ ّياها ،حيث ستعمل مغادرته عىل زلزلة
ّ
كل العامل؛ فاإلمام يف حال وداع مع مجيع عامل الوجود ،واألمر خيتلف عنَّا ،حيث ال ارتباط لنا بيشء.
التحول الذي سيحصل يف العامل ،وانتقال الوالية ،هو الذي جيعل حال أمري المؤمنني يتبدّ ل هكذا؛
فهذا
ّ
إن التغيري حيصل اآلن يف ذلك االرتباط الموجود بني نفسه الرشيفة ،وبني ّ
أي َّ
كل الموجودات ،وبني
ّ
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اهلل .ففي مثل هذه الليلة ـ والتي هي ليلة التاسع عرش ـ التي قضاها أمري المؤمنني لدى أ ّم كلثوم ،كان
خمتلف عن غريها من الليايل؟ كان جييبها:
يتغري كثريا؛ وعندما كانت تسأله :لامذا حالك هذه الليلة
ر
حاله ّ
تغري ،وهو مل ينم يف تلك
لقد اقرتب الوعد اإلهلي .فحال أمري المؤمنني يف ارتباطه مع مجيع العامل يف حال ّ
الليلة ،حتّى إذا ما اقرتب موعد صالة الصبح ،خرج إىل المسجد وبدأ بصالة النافلة .ولقد حصلت
ثم دخل
حادثة جرح أمري المؤمنني بعد الفجر ال قبله ،حيث أ ّذن لصالة الصبح بعد أدائه النافلةّ ،
المسجد ألداء نافلة الصبح ـ وليس نافلة الليل ـ  ،فحصلت احلادثة عند أدائه لنافلة الصبح.
فكان أمري المؤمنني قد أ ّذن أذان الصبح ،وبعد دخوله المسجد ووصوله عند بن ملجم ـ وكام
وتنشق
ذكرت لكم آنفا ـ أوقظه قائال له :اهنض ،لقد همت بيشء تكاد الساموات أن يتف ّطرن منه
ّ
فأتم الركعة األوىل من نافلة الصبح ،ونزل سيف بن ملجم عىل رأسه يف
وّتر اجلبال هدا؛ ّ
األرض ّ
الركعة الثانية؛ فاضطربت الساموات واألرض ،وه ّبت رياح شديدة؛ وهذا نتيجة لالرتباط والتأثري
الملكو ي لنفسه الرشيفة عىل عامل الملك؛ ونادى جربئيل بني السامء واألرض:
َ َهتدَّ َم ْت واهللِ ْأر َكا ُن ْاهلُدَ ى ،وا ْن َط َم َس ْت واهللِ أ ْع َال ُم التُّ َقى ،وا ْن َف َص َم ْت واهللِ ا ْل ُع ْر َو ُة ا ْل ُو ْث َقى؛ ُقتِ َل
ابن عم حممد المص َطفىُ ،قتِ َل ا ْلو ِِص ا ْلمجتَبىُ ،قتِ َل ع ِل ا ْلمرتََضُ ،قتِ َل واهللِ سيدُ األو ِصي ِ
اءَ ،قتَ َل ُه ْ
أش َقي
َ ُّ ُ ْ َ
ْ َ
َ ِّ
ُ ْ َ
َ
ْ ُ َ ِّ ُ َ َّ ُ ْ
()1
ْ
األش ِقيَاء

كل مكان يف الكوفة ،وعلم الناس بام حصل ،فهرعوا ّ
بأن هذا النداء قد وصل إىل ّ
ُيقال َّ
باجتاه

ْ َ َْ ُ
المسجد ،فوجدوا أمري المؤمنني عىل األرض ،وهو يضع الرتاب عىل رأسه ويقول﴿ :مِنها خلقناك ْم
ُ ُ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ َ ر ُ ْ
تارة أخرى﴾(.)2
وفيها نعيدكم ومِنها ُن ِرجكم

( )1معرفة املعاد ،ج  ،3ص .198
( )2سورة طه ( ،)20اآلية .55
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