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اإلمام األعظم
بقلم :الباحث الديين هشام أمحد صقر
قا َل تعَاىل( :وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَا ٍم مُ ِبنيٍ).
إنَّ الواليةَ العلويَّةَ النُّصرييَّةَ تُشريُ للتَّدبريِ لالقوَّ و لالقدِ و لاللع ِ ،كما أنَّ التَّجلِّي القُرآني يُشريُ
إىل أنَّ الواليةةَ العلويَّةَ مُح َكمَةٌ لمُطلَقَةٌ يف حُكموها لتَدبريِها ألموِِ العالَ ِم ،فاإلمامُ األعظمُ علي (م) هو
الْمَرجوعُ األكرُ لالسةةَّندُ األلُةةاُ لالدَّلا ُ القاوعُ لالوصةةيُّ الْمُبلِّغُ يف اخلالفةو اإلهلاَّةو اليت هي مَجمَعُ
الكماالتو ،لعلى صةةلا و ُِلحوها تنعكسُ سةةوماتُ الال ِ لالكما ِ ،اليت سةةَمَّاها أه ُ اإلميانِ برَلُةةَةو
الرُّلحِ الْمُقدَّسة ةةو ،لهذه الرَّلُة ةةُ الرُّلحاَّةُ الْمُقدَّسة ةةُ أظهرَتْ من قووَاهَا ما يَلُوقُ قوَّ األجرامِ لاألفالكو
لالواهرِ العقلاَّ وة ،فكان ذلكَ دلا َ تلرُّدوها ،لهذا أحدُ أسةةبا و تلرُّدو موالنا عليّ (م) بتَسةةماتهو بأمريِ
املُؤمنني ،ألنَّه امتلكَ من القوَّ و لالعلمِ لالسةةاماتو لاللئةةام ِ ما جع َ عَ َّدها لإحصةةا َها لحَصةةرَها أمرًا
مستحاالً.
ألاسَ مَن امتَلةَكَ علمَ األلَّلنيَ لاآلخورينَ هو خريُ مَن تُوجةَبُ لهُ اإلمامَةُ لالوصةةةةَايَةُ بعدَ خاتَ ِم
النَّبانيَ؟
جزِهو ما جا َ عن سةاادنا سةلمان اللاِسي ()) أنَّه قا  :كُنت عندَ س ادي مُحمَّد (ص)
فمون مَعَا و
إذْ و َرقَ البةا َ علانةا واِقف فقا (ص)( :قُم يا أبا عبدو اهللو افتاِ البا َ) ،فلَعَلْتُ كما أمرَني فَدَخَ َ
نَلَةرف من مُشركي قُريش جاؤلا يَسألوني تَعنُّتًا ،فلمَّا استقرَّ بهم الُلوسُ قالوا :يا مُحمَّد -لمل يقولوا يا
ِسةةةةو َ اهللو -أنتَ قُلتَ لنا :إنَّ إبراهامَ خلا ُ اهللو لأنا خريف منهُ لأفئةةة ُ فما الدَّلا ُ على ذلكَ؟ ثم
قالوا :يا مُحمَّد أنتَ قُلت لنا :إنَّ موسى كلامُ اهللو لكول َمتُ ُه لأنا خريف منه لأفئَ ُ فما الدَّلا ُ على ذلك؟
ثمّ قالوا :يا مُحمَّد أنتَ قلتَ لنا :إنَّ عاسةةى ِلحُ اهللو لكلمَتُهُ لأنا خريف منهُ لأفئةةَ ُ فما ال َّدلا ُ على
ذلك؟
فقا َ ِسو ُ اهللو (ص) :يا سلمان ،عَلَيَّ بأخي لابنِ عماي (عليّ).
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قا سةلمان ()) :فخرجتُ أِيد مواليَ أمريَ املُؤمنني (م) فاستقبَلَين يف الطَّريقِ لقا َ( :اِجعْ
فأنا قاصةدف إلاكُم ،لقد عَولمْتُ حا َ القومِ لقولَهم) ،لدخ َ إىل الرَّسو (ص) ،فلمَّا نظرَ (ص) إلاهو قامَ
ألمري املؤمنني (م) لقبةَّ َ بنيَ عاناةهو لقا ( :يا عليُّ اخرُجْ مع هؤال و القومِ إىل البَقاعِ فإنَّكَ تَرَى قرًا
دا ِِسًا فَنَادوهو فإنَّه يُجابُكَ).
قا سةةةةلمان ()) :فخرجَ القومُ لخرجتُ معهم حتَّى إذا كُنَّا بالبَقاعِ لقفَ أمريُ املؤمنني (م)
جبْ بالذي يُحاي العوظامَ لهي َِمامف) ،فانشةَقَّ القرُ فخرجَ منهُ شاخف عظامُ
على قرٍ دَاِسٍ لناداهُ( :أَ و
اخللقِ ينلضُ التُّرا َ عن ِأسةهو لهو يقو ( :لبَّاكَ لبَّاكَ يا أمريَ املؤمننيَ لسة ادَ الوص انيَ للصيا خاتَ ِم
النَّبانيَ ،أقرِئْ س ادي مُحمَّد مناي السَّالم لقُ له :إناي أشهدُ أن ال إلهَ إالَّ اهلل لأن مُحمَّدًا ِسُو َ اهللو
خامتُ النَّبانيَ لسة ادُ الْمُرسةَلنيَ ،لإنَّ لَصةو َّاكَ عليٌّ خريُ الوَصة انيَ .لأَعْولمْهُ أنَّهُ هَتَفَ بي هاتفف يف هذه
ص ا وه بالوَصاَّةو ،فإنَّ قومَهُ قد كذَّبوهُ يف هذا الاوم).
السَّاعةو فقا  :قُمْ لاشهَدْ ولمُحمَّدٍ بالراسالةو للوَ و
فقةا لةه أمري املؤمنني اإلمةام علي (م) :مون أيا نةاسٍ أنةتَ؟ قةا  :مون قَومِ عَا ٍد من املؤمننيَ
منهم ،للي منذُ مُتُّ أللانِ لمخسمامةو سنةٍ .فقا له أمري املؤمنني (م) :نَمْ ُممَهَّدًا.
لعادَ أمريُ املؤمننيَ اإلمام علي (م) إىل النايبا حممَّد (ص) ،فأعادَ القص ةَّةَ علاهو كأنَّهُ س ةَادوس ةُنا
فقا َ القومُ :يا ِسو َ اهللو ،إنَّما أحبَبْنا أن نعلمَ أخباَِ النُّبوَّ و فاستغلورْ لنا.
فقا َ (ص) :لَمَا يَنلَعُكُم اسةةةتغلاِي لَكُم مع تَجَُّب ِركُم عليَّ ،فأنز َ اهللُ تعاىل (:سة ةَوَا َعلَاْهِمْ
َأ ْسَتغْلَ ْرتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ َت ْسَتغْلورْ لَهُمْ لَن َيغْلورَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدوي الْقَوْمَ الْلَاسوقونيَ).
اللهمَّ اجعلنا لإيَّاكم من خواصا اخلَواصا الْمُقرَّبنيَ إىل اهللو بواليَتهم العلويَّةو النُّصةةرييَّةو الْمُطلَقَةو
لصاحبو الواليةو لِافعِ الرَّايةو.
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