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 »شكر وتقدير «  
 

خ يــرس مــربة اآلل واألصــحاب أن تتقــدم بالــشكر والتقــدير إىل األ
 جلهده الطيب يف إعـداد عبد الرمحن بن عبد اهللا اجلميعاناالستاذ الكريم 

 .هذا الكتاب 
راسـات فيهـا وتود أن توضح لقرائها الكرام أن مركز البحوث والد

ُال يألو جهدا عىل تأليف ما يتيرس له من مـواد علميـة يـصب حمتواهـا  يف ً
 .حتقيق األهداف النبيلة للمربة

تيـرس يوباإلضافة إىل ذلك لعله من املناسب االسـتفادة مـن كـل مـا 
للمركز من الكتابات املتاحة يف املكتبة االسالمية، سائلني اهللا سـبحانه أن 

سالمية عىل كلمـة اهللا رين، وأن جيمع هذه األمة اإلالججيزي كل جمتهد با
تعاىل وهدي رسوله الكريم صىل اهللا عليه وآله وسلم عىل املـنهج املبـارك 

 .اللهم آمني ... لآلل واألصحاب 
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 رسالفه 
 ١١ .........................................املقدمة 

 ١٥ .......................» اإلمامة « املبحث األول 
 ٢٤ ......................» عصمة ال« املبحث الثاين 

 ٤٤ ....................» الصحابة « املبحث الثالث 
 ٦١ ....................» أهل الشام « املبحث الربع 

 ٦٦ ..»أصحاب عيل ريض اهللا عنه « ث اخلامس بحامل
 ٧٩ ........... .»الكتاب والسنة « ث السادس بحامل

 ٨٨  .......................» عاء الد« املبحث السابع 
 ٩٣ ....................» العبادات « املبحث الثامن 

 ٩٨ ..............................متفرقات وشوارد 
 ١٠٥ .........................................اخلامتة 
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 تصــدير 
 

ًؤمن بـاهللا ربـا، وباإلسـالم دينـا، وبمحمـد عبـدا إىل كل مـسلم يـ ً ً
 ..  ًورسوال صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .إىل كل حر تفكك من أغالل التقليد
 .ًإىل كل من خياف أن يلقى اهللا حامال وزر من سبقوه

 .إىل كل من حيب آل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
 . واملختلفة لنهج البالغةإىل كل هؤالء أقدم هذه القراءة املتواضعة 
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 املقدمة 
ًعشت مع هنج البالغة أزمانا طويلة، أقرؤه وأسمر معه، وأقف مـع 
صاحبه حيث وقف، وأسري معـه حيـث سـار، أغـضب لغـضبه، وأثـور 

 .لثورته، وأحزن حلزنه، وأفرح لفرحه
ًورأيت عليا خطيبا يقذف محام بركانية عىل لسانه، كأنه ينذر جيـشا،  ً ً  

ًبل كأنه ينذر العامل أمجـع، ورأيـت علـام مستفيـضا، وسـيفا مـسنونا، . ال ً ً ً
ًوفقها مبثوثا، وال غرو؛ فهو ربيب بيت النبـوة، وراضـع لبـان الرسـالة،  ً

حيـاة مليئـة .. عاش حياة كلها صخب وضوضـاء، وحـروب وجـروح
ّباجلد واالجتهاد، والعمل املتواصل الذي ال هيـدأ وال يكـل وال يمـل، مل  ّ

 .له سنان، ومل تكرس لعنفوانه قناةّيفل 
ًعاش أجياال عدة يف حياة واحدة، حياة طوت جتارب دهور متوارثة 
من الرشك والكفر واإليامن، ورأى النفاق، وشـاهد تقـاعس األصـدقاء، 

ً، وحارب مرغام »عيل ال خربة له باحلرب«: وتقلبت به احلياة حتى قيل له
احليـاة بأهلهـا، وفعـل األهـواء إخوانه يف العقيدة والدين، ورأى تقلـب 

 !إهنا حياة صاخبة ال هتدأ.. بأصحاهبا
وبدأت أقلب صفحات هذا الـسفر الـضخم، وأحـس أننـي أقلـب 

 !حياة رجل عظيم، ال صفحات كتاب كبري
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 !ًولكنني رأيت عجبا 
ًفالرجل يقول كالما، ثـم أرى ضـده ومناقـضا لـه يف بعـض كتـب  ً

ّ ، وطفقت أعـب مـن كتـبهم عبـا، ًالقوم، فوقفت أتأمل هذه احلياة طويال َ
 !وأقرأ ما بني السطور، وأتوغل يف القراءة؛ فازداد عجبي ومل يزل

وأدركت أن األمـر بحاجـة إىل قـراءة متأنيـة ألقـوال وأفعـال هـذا 
 .الرجل

ًفقمت أقرأ هذا السفر هبذه احلياة، واضـطربت مـرارا، ثـم أعـدت 
نا بحاجة إىل قـراءة راشـدة القراءة بنفس ال هتدأ وال تقنع، حتى أيقنت أن

 ! ، وال خترج عن إطار التفكري عند اإلمام»النهج«تغوص يف أعامق 
ثم قرأت تارة أخرى، وأدون ما أقرؤه حتى كتبت بعض مقاالت يف 

، وناقشت بعض األشخاص يف كثري من املسائل، ومل هتدأ نفـيس »النهج«
 وهي هذه التي إىل يشء، حتى كانت القراءة التي استبان يل وجه صحتها،

 .أنقلها اليوم أو بعضها
فهذا الكتيب الصغري الذي مل حيو كل مـشاهدايت وقـراءايت ولكننـي 
أدفعه للمطبعة كي يتسنى للقارئ العادي االطـالع عليـه وقراءتـه قـراءة 
ًرسيعة، ويكون سهال عليه دون تكلف وال تعال، وابتعدت قدر اإلمكان 

عقيم، ووجلت إىل لـب املوضـوع، عن القضايا التي قد تكون حمل جدال 
 ! ؟»النهج«كيف جيب أن نفهم : وهو
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إنني عىل يقني بأن هذا هو الطريق الـصائب والـسليم الـذي ينبغـي  
االلتفات إليه، وال طريق دونه للوصول إىل فهم سليم ألقوال هذا اإلمام 

 !العظيم؛ الذي خذل من أصحابه قبل أعدائه
ع فيه الكامل، وإن كنـت أصـبو ّهذا جهدي وهذا فهمي؛ مل أد: أقول

 .إليه
وإنني عىل أتم استعداد لتصويب خطـأ بـدر منـي، أو سـوء فهـم مل 

 .أدركه، غري حمتقب إلثم، وال متعمد لسهو وال خطأ
وفقنا اهللا تعاىل إلصابة احلق، وأهلمنا الصواب يف القول، والـصدق 

 .يف العمل
الفـضل النسخة التي اعتمـدهتا هـي مطبوعـة حممـد أبـو : مالحظة

 . إبراهيم، ورشح ابن أيب احلديد
 

 وكتبه   
 عبد الرمحن عبد اهللا اجلميعان          
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  األول املبحث 
  »اإلمامـة «

ًاإلمامة قطعا مـن مهـامت الـدين محايـة حلـوزة اإلسـالم ولـسياسة 
ًالناس يف دنيـاهم، لكنهـا ال تبلـغ منزلـة التوحيـد مـثال الـذي هـو أول 

، فهـذا )١(»أول الـدين معرفتـه«:  وهذا ما قاله عيل ريض اهللا عنـه،واجب
الكالم الصادر عنه يؤكد حقيقة أن أهم مبدأ يف الدين، وأعظم يشء فيـه، 

 .معرفة اهللا تعاىل وتوحيده: والواجب عىل املكلف معرفته والعلم به، هو
وال شك أن الكتاب والسنة يؤكدان هذا األمر كل التأكيد، فليـست 

فة اإلمام أو اإلمامة أهم يشء يف الدين، وحتى تتكامل الصورة علينا معر
 : امليض يف هذا األمر مع كتاب النهج 

 ففي كالم لـعيل ريض اهللا عنه لـكميل بن زياد النخعـي، يؤكـد -١
ًال ختلو األرض من قائم هللا بحجة، إما ظاهرا مشهورا، وإمـا خائفـا «: أنه ً ً

أولئـك األقلـون «: ، ثـم يقـول)٢(» وبيناتـهًمغمورا، لئال تبطل حجج اهللا
ًعددا، واألعظمون عند اهللا قدرا، حيفظ اهللا هبـم حججـه وبيناتـه، حتـى  ً

 أفتدري من هـؤالء؟  »...يودعها نظراءهم، ويزرعها يف قلوب أشباههم
                                                                                                                         

 ).١/٧٢ (البالغةرشح هنج ) ١(
 ).١٤٣) (١٨/٣٤٧(رشح هنج البالغة ) ٢(
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 .إهنم العلامء 
ِأولئك خلفاء اهللا يف أرضه والـدعاة إىل : [ًثم يكمل عيل  كالمه قائال

ِشوقا إىل رؤيتهم.. ٍآهٍآه .. دينه ، فالعلامء هم الـذين يثنـي علـيهم هـذا ..]ً
 !الصحايب اجلليل، ويرفع من مكانتهم يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد

إذا كان اإلمام يأيت من النص ومن قبل اهللا تعـاىل؛ فهـو ال : ثم نقول
ّيكلم أو ّحاجة به إىل التعلم؛ ألنه متعلم من لدن احلكيم اخلبري، وهو ممن 

يوحى إليه، غري أنه ال يرى امللك كام تقول كتـبهم، فــعيل بـن أيب طالـب 
ًمن نصب نفسه إماما، فعليه أن يبـدأ بتعلـيم نفـسه : [ريض اهللا عنه يقول ِ

ّقبل تعليم غريه، وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبـه بلـسانه، ومعلـم نفـسه 
ّومؤدهبا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم ّ[)١(. 

؟ وهـل يـسمى مغتـصب ]ًمن نصب نفسه إمامـا: [ماذا يعني بقوله
 .ًاخلالفة إماما؟ ثم هذا القول الصادر من عيل ريض اهللا عنه

فـإن اهللا سـبحانه : أما بعـد«:  ويف كتاب من كتبه املهمة جاء فيه-٢
ًبعث حممدا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم نـذيرا للعـاملني، ومهيمنـا عـىل  ً ً

مىض صىل اهللا عليه وآله تنازع املسلمون األمـر مـن بعـده؛ املرسلني، فلام 
فواهللا ما كان يلقى يف روعي، وال خيطر ببايل، أن العرب تزعج هذا األمـر 
ّمن بعده صىل اهللا عليه وآله وسلم عن أهل بيته، وال أهنم منحوه عني من 

                                                                                                                         

 ).٧١) (١٨/٢٢٠(رشح النهج ) ١(
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ِبعده، فام راعني إال انثيال الناس عـىل فـالن يبايعونـه، فأمـسكت بيـدي  
ِى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إىل حمـق ديـن حت َ

ِحممد صىل اهللا عليه وآله وسلم ؛ فخشيت إن مل أنرص اإلسـالم وأهلـه أن 
ّأرى فيه ثلام أو هدما، تكون املصيبة به عيل أعظم من فوت واليتكم التي  ً ً

كـام ِإنام هي متاع أيام قالئل، يزول منهـا مـا كـان كـام يـزول الـرساب، و
ّيتقشع السحاب، فنهضت يف تلك األحداث حتـى زاح الباطـل وزهـق، 

 .)١(»واطمأن الدين وتنهنه
هذا كتاب اخلليفـة عـيل ريض اهللا عنـه إىل أهـل مـرص، أرسـله مـع 
صاحبه مالك األشرت ملا واله إمرة مرص، والكتاب حيفظ وتتناقلـه الـرواة 

عنى دون اللفـظ، أكثر من اخلطب، والكلامت التي قد ينقلها الـبعض بـامل
أما الكتاب فاخلطأ فيه أقل من اخلطبة بكثري، وبطريق الكتابـة والتـدوين 

 :حوفظ عىل الكتاب والسنة، املهم يف األمر ما يف هذا الكتاب من معان
 :انظر إىل كلامته

الكفـار أو الـذين : ، ومل يقـل... تنازع املسلمون األمر من بعـده-أ
 وآلـه وسـلم أو الفـساق، وإنـام سـامهم ارتدوا بعد وفاته صىل اهللا عليـه

 .»املسلمون«
، فـامذا تالحـظ أهيـا ...من بعده... وال خيطر ببايل: ثم انظر إىل قوله

                                                                                                                         

)٦٢ ) (٧/١٥١ ()١.( 
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 القارئ الكريم؟ 
اخلالفــة «لــيس هنــاك نــص يــستند إليــه يف قــضيته : ً أنــه أوال-ب
ً؛ ألن اإلمام عليـا ريض اهللا عنـه مل يـذكر هـذا الـنص، وكيـف »واإلمامة

س، وهو أحوج ما يكون إليه اليوم، حيث يوضـح قـضية مـن تناساه النا
أخطر القضايا التي مرت عىل األمة وسببت هلا فرقتهـا، وكـادت تـصدع 
حتى بالصدر األول من الصحابة، فلام مل يذكر هـذا الـنص؛ علـم أنـه ال 

 . نص خيدم هذه القضية اخلطرية
 فـالن فام راعنـي إال انثيـال النـاس عـىل«:  ثم انظر إىل كالمه-جـ 
تـصوير بليـغ وكـالم عـال، فمعنـاه إرساعهـم ) انثيـاهلم(، و»..يبايعونه

وانصباهبم إىل بيعة أيب بكر ريض اهللا عنه، وهذا ممـا يـدل عـىل أن النـاس 
ًاختاروا أبا بكر، وهم أفضل الناس بعد األنبياء، فلـم تكـن البيعـة رغـام 

ر، والرؤيـة عنهم، ومل يكن السيف فوق رءوسهم، وإنام هو االختيار احلـ
 .الصائبة من مجاعة املسلمني

، ويعني املرتـدين ومـانعي الزكـاة »ًهدما.... فأمسكت«:  ثم يف-د
إهنـم : الذين حارهبم الصديق بسيوف الصحابة؛ فليس هؤالء كـام يقـال

الذين رفضوا بيعة أيب بكر ريض اهللا عنه، وإنام هم كـام قـال اإلمـام عـيل 
، ألنـه ال يمكـن أن يعنـي »المفـرق رجعـت عـن اإلسـ«: ريض اهللا عنه

 .ًالصديق والصحابة؛ ألنه كان معهم، وكان وزيرا للخلفاء



 
 

 قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة

 
١٩ 

هذا ما أمر به عبد اهللا عيل بن أيب «:  ويف وصية من وصاياه يقول-٣ 
ّوإن البني فاطمة من صدقة عيل مثـل الـذي . طالب أمري املؤمنني يف ماله

فاطمـة ابتغـاء وجـه اهللا، ّلبني عيل، وإين إنام جعلت القيام بذلك إىل ابني 
ًوقربة إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم،  وتكريام حلرمته، وترشيفا  ً

 .)١(»..لوصلته، ويشرتط عىل الذي
 : نالحظ ما ييل

! ال احلسنني وال غريهم:  مل يفرق يف قضية الصدقة بني بنيه كلهم-أ
 .ًهذا أوال
عل القيام البني فاطمة، إنه ج:  أما األمر اآلخر املهم، فهو قوله-ب

 .بل ابتغاء وجه اهللا. ال لنص يف الوالية واإلمامة، كال
أليس من األوىل أن يعتمد عيل بن أيب طالب عىل النص يف الواليـة، 
وينرش هذا األمر يف هذه الوصية، ويعلم أصحابه أنه قـرب ابنـي فاطمـة 

 ألجل نصوص الوالية واإلمامة؟
ما ينطق بـه الرجـل ألهـل بيتـه، وهذه وصية، والوصية تكون آخر 

ويوضح فيها األمور، وال جيوز تأخري البيان عند كثري من الفقهاء خاصـة 
! ًيف أمثال هذه القضايا، ألن عليا ريض اهللا عنه مل يـدر متـى يأتيـه املـوت
 .حتى وإن علم بموته، فلم يكن ليؤخر البيان يف قضية خطرية مثل هذه
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 : قال اإلمام عيل ريض اهللا عنه-٤ 
ًثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افرتضـها لـبعض النـاس عـىل «

ــضا، وال  ــضها بع ــا، ويوجــب بع ــأ يف وجوهه ــا تتكاف ــض، فجعله ًبع
ِيستوجب بعـضها إال بـبعض، وأعظـم مـا افـرتض سـبحانه مـن تلـك 

حق الوايل عىل الرعية، وحق الرعية عىل الوايل، فريضة فرضـها : احلقوق
ًما أللفتهم، وعزا لدينهم، فليست تصلح اهللا ـ لكل عىل كل، فجعلها نظا ً

ِالرعية إال بصالح الوالة، وال تـصلح الـوالة إال باسـتقامة الرعيـة، فـإذا 
ّأدت الرعية إىل الوايل حقه، وأدى الوايل إليهـا حقهـا؛ عـز احلـق بيـنهم، 
وقامت مناهج الدين، واعتدلت معامل العدل، وجرت عىل أذالهلا السنن، 

 .)١(»طمع يف بقاء الدولة، ويئست مطامع األعداءفصلح بذلك الزمان، و
ً تأمل هذه الكلامت جيدا، فليست هي من قبيل الكـالم املغـسول -أ

عن املعاين، بل إن هذه الكلامت فيها الدواء الشايف ملن سـأل عـن مفهـوم 
اخلالفة والوالية يف تفكري عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، الذي مل ينطلق 

فليـست تـصلح الرعيـة إال بـصالح الـوالة، وال : [لمن النص، ألنه قـا
ًإن هلذا معنى واحدا حمـددا] تصلح الوالة إال باستقامة الرعية أن الـوايل : ً

ًأو اخلليفة، أو املنصب حلكم الناس، إنام هو إنـسان لـيس معـصوما، ألن  ّ
عيل بن أيب طالب ربط صالح الوايل بصالح رعيته، فلو كان النص كانت 
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إن مـن : يكون للكالم معنى حينئذ، ألنه كان جيب أن يقولالعصمة، فال  
 .والهم اهللا تعاىل من آل حممد، ال يمكن أن يزيغوا مهام زاغت الرعية

، وال هيم مـن )١( ثم إنه هبذا النص حيدد أنه ال بد للناس من أمري-ب
ًيكون هذا األمري ما دام صاحلا قائام بالعدل، يقيم حكم اهللا تعاىل ويـؤدي  ً

 . الناسحقوق
 بعـد بيعتـه ريض اهللا عنهام ويف كالم له وجهه إىل طلحة والزبري -٥
 :باخلالفة
ًلقد نقمتام يسريا، وأرجأمتا كثريا، أال خترباين أي يشء كان لكام فيـه « ً

أو أي حـق رفعـه إيل ! أم أي قسم استأثرت علـيكام بـه! حق دفعتكام عنه
  ! بابه؟أحد من املسلمني ضعفت عنه، أم جهلته، أم أخطأت

واهللا ما كانت يل يف اخلالفـة رغبـة، وال يف الواليـة إربـة، ولكـنكم 
ِدعومتوين إليها، ومحلتموين عليها، فلام أفـضت إيل نظـرت إىل كتـاب اهللا، 
ّوما وضح لنا وأمرنا باحلكم به فاتبعته، وما اسـتن النبـي صـىل اهللا عليـه 

 غـريكام، وال وقـع ِوآله وسلم فاقتديته، فلـم أحـتج إىل رأيكـام، وال رأي
حكم جهلته فأستشريكام وإخواين من املسلمني، ولو كان ذلـك مل أرغـب 

 .عنكام وال عن غريكام
ِوأما ما ذكرمتا من أمر األسوة، فإن ذلك أمر مل أحكم أنا فيه برأيـي، 
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وال وليته هوى مني، بل وجدت أنا وأنتام ما جاء به رسـوله اهللا صـىل اهللا  
ِمنه، فلم أحتج إلـيكام فـيام فـرغ اهللا مـن قـسمه، عليه وآله وسلم قد فرغ 

وأمىض فيه حكمه، فليس لكام واهللا عندي وال لغريكام يف هذا عتبى، أخذ 
ِاهللا بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق، وأهلـمنا وإياكم الصرب ِ«)١(. 

 :ولنا بعض الوقفات التي ال بد منها
: ومل يقـل هلـام] ...أال خترباين [: هنا يقول اإلمام لـطلحة والزبري -أ

إنكام تعلامن أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم أخـرب بتـوليتي، ومل 
ًيـورد أي أثـر حــول اإلمامـة واســتحقاقه هلـا نـصا، وهــو هنـا يريــد أن 
حياججهام يف هذا األمر، فكان األوىل أن خيرج هلام النص حتى يقيم عليهام 

 . يف املسألةاحلجة، فإذ مل يكن يشء من ذلك، علم أنه ال نص
 ثم إذا كان هناك نص فكيف يتخلف عنه اإلمام، كان جيـب أن -ب

واهللا مــا كانــت يل يف : [يــسارع يف التــصدي ألمــر اخلالفــة، ال أن يقــول
، فلم يكن منه قبول اخلالفة إال بعـد دعـوة النـاس لـه ]غريكام... اخلالفة

 .ومحله عليها
سلم واحلاكم عىل أن امل:  ثم هنا يضع لنا حقيقة ناصعة، وهي- جـ 

 .وجه خاص، عليه النظر يف الكتاب والسنة
، مل حيـتج إىل آراء ]عـن غـريكام... فلـم أحـتج: [ ثم هـو يقـول-د
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الصحابة، ألن عنـده مـن نـصوص الكتـاب والـسنة مـا أغنـاه عـن آراء  
الرجال، ولو وقع حكم مل يعلمه الستشار املسلمني، ممـا يـدل عـىل نفـي 

ولو كان ذلك مل أرغـب عـنكام وال : [ تراه قالالعصمة واإلمامة عنه، أال
لو وقع يشء ال أعرفـه فسأستـشري النـاس وأستـشريكام : أي] عن غريكام

 !ًأيضا، ولن أرغب عنكام
 ثـم انظـر إىل دعائـه يف ختـام الكلمـة، تـدرك أن الرجـل غـري -هـ
 !معصوم
أهيا الناس؛ إن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه، وأعلمهـم  «-٦
 .هللا فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قوتلبأمر ا

ولعمري لئن كانت اإلمامة ال تنعقد حتى حترضها عامة الناس؛ مـا 
إىل ذلك من سبيل، ولكن أهلها حيكمون عىل من غاب عنهـا؛ ثـم لـيس 

 .للشاهد أن يرجع، وال للغائب أن خيتار
أال وإين أقاتل رجلني، رجل ادعى ما لـيس لـه، وآخـر منـع الـذي 

 .)١(]ليهع
أحـق [أريد من القارئ أن يـنعم النظـر يف هـذا الكـالم، مـا معنـى 

؟ وجيب أن نعلم بأن اخلطبة أمـام حـشود ]الناس هبذا األمر أقواهم عليه
مـن : يعني أمر اخلالفة واإلمامة واحلكم، مل يقـل) هذا األمر(من الناس، 
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 .له وسلمّنص عليه، وهم األئمة األطهار آل بيت النبي صىل اهللا عليه وآ 
مـاذا جتـد؟ إنـه يـضع معـامل اهلـدى ] خيتـار... ولعمري: [ ثم قال

للخالفة والشورى وانتخاب األمري، فيحدد أنه ليس املفـروض أن يبـايع 
مجيع الناس، ألن ذلك متعذر، ولكن أهل احلل والعقد حيكمون عىل مـن 
غاب عنها، ثم حيـدد أنـه لـيس ملـن شـهد البيعـة النكـوص عـىل عقبيـه 

 .ة بيعته، وليس ملن غاب أن خيتارواستقال
هل هناك نص أقوى وأكثر جالء، يف مفهوم اإلمامة عنـد عـىل عـيل 

 .ريض اهللا عنه
نخلص من ذلك كله إىل أن اإلمام مل يستخدم النص يف اإلمامة عنـد 
كالمه مع حاجته إليه؛ ألنـه توكيـد ألفعالـه وأقوالـه وسـلوكه، وإثبـات 

 ! نفي هذا النص لديهحججه عىل اآلخرين، مما يدل عىل 
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  املبحث الثاين 
  »العصمة «

 بحيـث أن مـن نفاهـا »العـصمة «من العقائد اإلسالمية يف األنبيـاء
 وهذا عيل ريض اهللا عنه ينفيها عـن ،ال تثبت لغريهمكام أهنا  ،عنهم يكفر

 .نفسه
 :)١(ً يقول يف دعاء له كان يردده كثريا-١
ًوال مـأخوذا بأسـوأ ... ًال سـقيامًاحلمد هللا الذي مل يصبح يب ميتـا و«
ًوال مرتدا عـن دينـي، وال منكـرا لـريب... عميل ً، وال ملتبـسا عقـيل، ...ً

ًأصبحت عبدا مملوكا ظاملـا لنفـيس ً ِاللهـم إين أعـوذ بـك أن أفتقـر يف ... ً
ّاللهم إنا نعوذ بك أن نذهب مـن قولـك، أو ... غناك، أو أضل يف هداك، ِ

نـا أهواؤنـا دون اهلـدى الـذي جـاء مـن أن نفتن عن دينـك، أو تتـابع ب
 .»عندك

أضـل يف [، ]ًظاملـا لنفـيس[، ]أسـوأ عمـيل: [انظر إىل هذه األلفـاظ
..] تتـابع بنـا أهواؤنـا[، ]نفتن عن دينـك[، ]نذهب عن قولك[، ]هداك

 .عبارات تدل عىل اخلضوع وعدم العصمة وخوف الذنب
 من اهللا تعاىل، ً ثم املعصوم ال حيتاج إىل رأي الناس ما دام مسددا-٢
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: بل إن هناك من ينفي مسألة الـشورى، فهـذا عـيل ريض اهللا عنـه يقـول 
ِأعينوين بمناصحة خلية من الغش، سليمة من الريـب، فـواهللا إين ألوىل « ّ

 وهل يطلب املعصوم النـصيحة؟ وفـوق ذلـك يطلـب )١(»الناس بالناس
خـرين منهم أن ال يغشوه يف مناصحة، ألنه برش قـد خيـدع بمناصـحة اآل

 .ًواملتظاهرين باخلري، كام سرتى الحقا
: ّ ثم انظر إىل دعائه الفـذ ريض اهللا عنـه، وهـو يـسأل اهللا بقولـه-٣

احرشنا يف زمرته، غري خزايـا وال نـادمني، وال نـاكبني وال نـاكثني، وال «
 .)٢(»ضالني وال مضلني وال مفتونني

 هذا بـل كـان مع أنه من العرشة املبرشين باجلنة، إال أنه مل يتكل عىل
دائم اخلوف من اهللا تعاىل، فهو ال يأمن عىل نفـسه الفتنـة، هلـذا يـسأل اهللا 

 .تعاىل الثبات يف األمر يف هذا الدعاء
فال تكفوا عن مقالة بحـق، أو مـشورة «:  ثم هو يقول ألصحابه-٤

ِبعدل، فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك مـن فعـيل، إال  ِ
ِ نفيس ما هو أملك به مني، فإنام أنا وأنتم عبيـد مملوكـون أن يكفي اهللا من

غريه، يملك منا ما ال نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه  لرب ال رب
إىل ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضاللة باهلدى، وأعطانـا البـصرية بعـد 
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 .)١(»العمى 
 يطلب اإلمام من أصحابه أن يناصحوه وينـصحوه، وال يبخلـوا -أ

 .عليه باملشورة، ألنه إنسان خيطئ ويصيب
إين لست يف نفـيس بفـوق أن أخطـئ وال آمـن : [ انظر إىل قوله-ب

ّفهل أدل من هذا الـنص عـىل عـدم عـصمته ريض اهللا ...] ذلك من فعيل ّ
عنه بأنه فوق أن خيطئ، إذ ال يأمن ذلك من نفسه، مما يدل عـىل أنـه لـيس 

 . إهليةفوق البرش، ال خلقة طبيعية وال عصمة 
أبدلنا بعد الضاللة باهلدى، وأعطانـا البـصرية : [ ثم تأمل قوله-جـ

 ].بعد العمى
 :ً وكتب عهدا إىل بعض أصحابه جاء يف آخره-٥
ِوأنا أسأل اهللا بسعة رمحته، وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبـة، أن «

ِيوفقني وإياك ملا فيه رضاه، مـن اإلقامـة عـىل العـذر الواضـح إليـه وإىل  ِ ِِ
خلقه، ومن حسن الثناء يف العباد، ومجيل األثر يف الـبالد، ومتـام النعمـة، 
ِوتضعيف الكرامـة، وأن خيـتم يل ولـك بالـسعادة والـشهادة، إنـا إىل اهللا  ِ

صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم الطيبـني  راغبون، والسالم عـىل رسـول اهللا
 .)٢(»الطاهرين
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عو اهللا دعـوة ، فهـو يـد...]وأن خيتم يل ولـك[وتأمل أخي القارئ  
راغب راهب، ال معـصوم ال خيطـئ، وال إمـام مـن األئمـة الـذين جـاء 

 .وصفهم يف كثري من الكتب
 )١(: ويف كتاب أرسله إىل املنذر بن اجلارود يقول فيه-٦ 
ّفإن صالح أبيك غرين منك، وظننـت أنـك تتبـع هديـه، : أما بعد« ِ

ّوتسلك سبيله، فإذا أنت فيام رقي إيل عنك ال تدع هل ومـن ... ًواك انقيـاداِ
 .»ّكان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر

ًيدل هذا الكتاب داللة ال وجه معها إىل أن عليا أخطأت فراسـته يف 
هذا الرجل، وخدع ملا رأى من هيئة الصالح والوقار، وما ظن أنـه ألبيـه 
مشابه، والجتهاده تابع، فتخلفت فراسـته، وخدعـه عقلـه، وخـدع كـام 

 .)٢ ( خملوق يف هذه احلياةخيدع أي إنسان
ِاللهم إنـك أعلـم «: وقد كان يقول يف دعائه إذا مدحه قوم يف وجهه

ًيب من نفيس، وأنا أعلم بنفيس منهم، اللهـم اجعلنـي خـريا ممـا يظنـون، 
 .)٣(»واغفر يل ما ال يعلمون

؟ وما هو الـذي يطلـب اإلمـام ]ًخريا مما يظنون[ما معنى : ولنسأل
                                                                                                                         

)٧١) (١٨/٥٤) (١.( 
 ).٧٣) (١٨/٦٢(انظر ) ٢(
)١٩٦) (١٨/٢٥٦) (٣.( 
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٢٩ 

 !من ربه أن يغفره له؟ 
 :ومثله هذا الدعاء العظيم

ِاللهم إين أعوذ بك من أن حتسن يف المعة العيون عالنيتي، وتقـبح «
ًفيام أبطن لك رسيريت، حمافظا عىل رياء الناس من نفيس بجميـع مـا أنـت 
ِمطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري، وأفيض إليك بسوء عميل، 

ًتقربا إىل عبادك وتباعدا من مرضاتك ِ ً«)١(. 
 ! أرجو من القارئ أن يتأمل

ما أمهني أمر أمهلت بعده، حتى أصيل ركعتـني وأسـأل اهللا «: ومثله
 .)٢(»العافية

أن تتأمل هذا الكالم وتنـزله منزلته من فعـل ! أرجوك أخي القارئ
اإلمام، فاإلمام برش كسائر البرش، هيتم ويغتم وال يدري ما يـدار يف هـذا 

وأمـا حقـي «: ًم استمع إليه قائال ألصحابهالكون؛ ألنه ال يعلم الغيب، ث
، فهل أدل مـن )٣(»..عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املشهد واملغيب

نعـم هنـاك ! هذه النصوص عىل نفي العصمة عن هذا الصحايب اجلليل؟
 .ّأقوى وأدل من كل هذه الكلامت، وسنحاول بحثه بعد قليل

                                                                                                                         

)١٩/١٦٧) (١.( 
)١٩/٢٠٥) (٢.( 
)٢/١٩٠) (٣.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٣٠ 

 : الوصية-٧ 
 ابنه احلسن، وألمهيتها أرجأهتا إىل ّوهذه وصية مهمة يويص هبا عيل

 .آخر كالمي حول العصمة
 :جاء يف الوصية

من الوالد الفـان، املقـر للزمـان، املـستدبر العمـر، املستـسلم  «-١
ًللدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن املوتى، الظاعن عنها غدا ّ.  

ّإىل املولود املؤمل ما ال يدرك، السالك سبيل من قد هلـك، غـرض  ِ
ّاألسقام، ورهينة األيام، ورمية املصائب، وعبد الـدنيا، وتـاجر الغـرور، 
وغريم املنايا، وأسري املوت، وحليف اهلموم، وقرين األحـزان، ونـصب 

 .)١(»اآلفات، ورصيع الشهوات، وخليفة األموات
هذه هي مقدمة الوصـية، وهـي مـن أب إىل ابنـه، فهـي حتمـل مـن 

 .األمهية ما حتمله
إىل املولـود [ومتعـن يف هـذه الكلـامت ! القارئ الكريم انظر أهيا -أ
ّ، وهل يكون معصوما من يسميه عيل ]وخليفة األموات... املؤمل عبـد [ً
 ].تاجر الغرور[، و]الدنيا

ً بل انظر إىل عباراته التي تنبئ عن رفض العصمة رفضا قاطعا، -ب ً
 ] ...رصيع الشهوات[فهو يسميه 

                                                                                                                         

)١٦/٣١) (١.( 
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٣١ 

 :بنه ثم يسرتسل اإلمام يف وصية ا-٢ 
ّفإن فيام تبينت من إدبار الدنيا عني، ومجـوح الـدهر عـيل، : أما بعد« ِ ِ

ّوإقبال اآلخرة إيل، ما يزعني عن ذكر من سواي، واالهـتامم بـام ورائـي،  ِ
ّغري أين حيـث تفـرد يب دون مهـوم النـاس هـم نفـيس، فـصدقني رأيـي  ّ ّ
ّورصفني عن هواي، ورصح يل حمض أمري، فأفىض يب إىل جد ال يكـو ِ ن ّ

ّفيه لعب، وصدق ال يشوبه كذب، وجدتك بعـيض، بـل وجـدتك كـيل، 
ًحتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن املوت لو أتاك أتاين، فعناين مـن 
ِأمرك ما يعنيني من أمر نفيس، فكتبت إليك كتايب هذا مستظهرا به إن أنـا  ًِ

 .)١(»بقيت لك أو فنيت
أيـي، ورصفنـي عـن فصدقني ر... غري أين حيث«: ًتأمل جيدا قوله

ّهـم نفـيس، رأيـي، : انظر إىل الكلامت» ...ّهواي، ورصح يل حمض أمري
 ....هواي، حمض أمري

 وهل للمعصوم هوى حتى يميض به يف كل االجتاهات؟
 ولزوم أمره، وعامرة قلبـك -ّ أي بني-ِفإين أوصيك بتقوى اهللا «-٣

ِاهللا، إن بذكره، واالعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبـني 
 .أنت أخذت به

ــوره  ــاليقني، ون ــه بالزهــادة، وقــوه ب ّأحــي قلبــك باملوعظــة، وأمت ّ
                                                                                                                         

)٥٧) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٣٢ 

ّباحلكمة، وذللـه بذكر املوت، وقرره بالفناء، وبره بفجائع الدنيا، وحذره   ّّ
صولة الـدهر، وفحـش تقلـب الليـايل واأليـام، واعـرض عليـه أخبـار 

 .ّاملاضني، وذكره بام أصاب من كان قبلك من األولني
ّورس يف ديارهم وآثارهم، فانظر فـيام فعلـوا؟ وعـام انتقلـوا؟ وأيـن 
ّحلوا ونزلوا؟ فإنـك جتـدهم انتقلـوا عـن األحبـة، وحلـوا دار الغربـة،  ِّ

 .وكأنك عن قليل قد رصت كأحدهم
ِفأصلح مثواك، وال تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فـيام ال تعـرف،  َ

ِ خفـت ضـاللته، فـإن ّواخلطاب فيام مل تكلـف، وأمـسك عـن طريـق إذا
 .)١(»ّالكف عند حرية الضالل خري من ركوب األهوال

 :ولنا أن نقف هنا بعض الوقت نرتيث
ٌ ملاذا يويص عيل ابنه بام هو متأكد من عمله؟ وأعنـي ملـاذا يـويص -أ

 عيل احلسن بتقوى اهللا، ولزوم أوامره، ثم يأمره بإحياء قلبه باملوعظة ؟
... فأصـلح مثـواك: [خـرية، بقولـه ثم انظر وتـدبر الفقـرة األ-ب
 .، النهي عن بيع اآلخرة بالدنيا، وأن يدع القول بام ال يعرف]األهوال

 !أدع القارئ املنصف يتأمل هذه الوصية ويتدبرها
وأمر باملعروف تكن من أهله، وأنكر املنكـر بيـدك ولـسانك،  «-٤

هللا وباين من فعله بجهدك، وجاهـد يف اهللا حـق جهـاده، وال تأخـذك يف ا
                                                                                                                         

)٦٣-٦٢) (١.( 
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 .لومة الئم 
ّوخض الغمـرات إىل احلـق حيـث كـان، وتفقـه يف الـدين، وعـود  ِ

 !ّنفسك الصرب عىل املكروه، ونعم اخللق التصرب يف احلق
ِوأجلئ نفسك يف األمـور كلهـا إىل إهلـك، فإنـك تلجئهـا إىل كهـف  ِ ِ

 .حريز، ومانع عزيز
وأخلـص يف املــسألة لربــك، فــإن بيــده العطــاء واحلرمــان، وأكثــر 

ِتخارة، وتفهم وصيتي، وال تذهبن عنك صفحا، فإن خري القول مـا االس ً ّ ّ
ّنفع، واعلم أنه ال خري يف علم ال ينفع، وال ينتفع بعلم ال حيق تعلمه ّ«)١(. 

 !ما أصفى وأنقى وأرفع هذا الكالم
إهنا ليست وصية؛ إهنا منهاج يكتب بامء الذهب ملسلمة اليوم كافـة، 

وهـذا ] ّتفقـه يف الـدين: [م انظر إىل ألفاظهوملن تدبره وفقهه حق الفقه، ث
: أي] عـود نفـسك الـصرب عـىل املكـروه[يدل عىل أن العلم مكتسب ثم 
إذا هو حمتاج لتـسديد ] أكثر االستخارة: [ّدرهبا عىل هذا اخللق اجلميل ثم

 .اهللا
 :ثم قال

ورأيت حيث عناين من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأمجعت  «-٥
 يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبـل الـدهر، ذو نيـة عليه من أدبك أن

                                                                                                                         

)٦٤) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٣٤ 

ّسليمة، ونفس صافية، وأن أبتدءك بتعليم كتاب اهللا عز وجـل وتأويلـه،   ّ
ِورشائع اإلسالم وأحكامه، وحاللـه وحرامـه، ال أجـاوز ذلـك بـك إىل  ِ
غريه، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلـف النـاس فيـه مـن أهـوائهم 

ليهم، فكان إحكام ذلك عىل ما كرهـت مـن وآرائهم مثل الذي التبس ع
ِتنبيهك له، أحب إيل مـن إسـالمك إىل أمـر ال آمـن عليـك فيـه اهللكـة،  ِ ّ
ِورجوت أن يوفقك اهللا فيه لرشدك، وأن هيديك لقصدك، فعهدت إليـك 

 .)١(»وصيتي هذه
ّملاذا يعلمه أبوه ويبتدؤه بكتاب اهللا عز وجل، ما دام اإلمام ال يعلـم 

ًحافظا مستوعبا للعلوم كلها، هل املعـصوم بحاجـة إىل الكتاب، ويكون  ً
 ! معلم؟

جتدها مألى باملعـاين » ...ورجوت أن يوفقك اهللا«: ثم انظر إىل قوله
ًاإلنسانية البرشية ألب يعترص قلبه أملا وحزنا وخوفا عىل ابنه ًً! 

ّواعلم يا بني «-٦ ّأن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقـوى اهللا، ! ُ
عىل ما فرضه اهللا عليك، واألخذ بام مىض عليه األولـون مـن واالقتصار 

ِآبائك، والصاحلون من أهل بيتك، فإهنم مل يدعوا أن نظروا ألنفسهم كـام 
ِأنت ناظر، وفكروا كام أنت مفّكر، ثـم ردهـم آخـر ذلـك إىل األخـذ بـام  ّ ّ
ِعرفوا، واإلمساك عام مل يكلفوا، فإن أبت نفـسك أن تقبـل ذلـك دون أن  ّ ِ

                                                                                                                         

)٦٨) (١.( 
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ّ كام علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلـم، ال بتـورط الـشبهات تعلم  ّ ّ
 .وعلق اخلصومات

ــه يف  ِوابــدأ قبــل نظــرك يف ذلــك باالســتعانة بإهلــك، والرغبــة إلي ِ
ِتوفيقك، وترك كل شائبة أوجلتك يف شبهة، أو أسلمتك إىل ضاللة، فـإن  ِ

ّأيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان مهك يف  ذلك ّ
ّمها واحدا، فانظر فيام فرست لك  ً. 

ِوإن أنت مل جيتمع لك ما حتب من نفسك، وفـراغ نظـرك وفكـرك، 
ِفاعلم أنك إنام ختبط خبط العشواء، وتتورط الظلامء، وليس طالب الدين 

 .)١(»من خبط أو خلط، واإلمساك عن ذلك أمثل
 هذه ذا القلب احلصيف، يف..  تأمل أخي املنصف والقارئ الناقد-أ

ــه باالقتــصار عــىل الفــرائض، واالقتــداء : الكلــامت أن اإلمــام يــأمر ابن
بالسابقني الصاحلني، ثم خيربه أن األمر نظر وتفكر وتـدبر، ثـم ينهـاه أن 

 . يكون طريقه بتورط الشبهات، ولكن بتفهم وتدبر
أدخلتـك يف : ، أي]أوجلتـك يف شـبهة: [ ثم انظر الفقرة الثانية-ب

لتـي ال يتبـني صـواهبا مـن خطئهـا، وحالهلـا مـن شبهة، والشبهة هـي ا
حرامها، وتتخبطه األهواء واألمور كغريه من الناس؟ وإال ما معنى كالم 

 !األب هذا البنه؟
                                                                                                                         

)٧١-٧٠) (١.( 
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ّوزهنا بعقلـك، وتبـرص ...] فاعلم أنك إنام[ ثم تدبر آخر فقرة -جـ 
 .هبا، واعقل هذا الكالم الرفيع عن هذا الرجل العظيم

 :ثم قال
ّ بنـيّفتفهم يا «-٧ ّوصـيتي، واعلـم أن مالـك املـوت هـو مالـك ! ُ

احلياة، وأن اخلالق هـو املميـت، وأن املفنـي هـو املعيـد، وأن املبـتيل هـو 
ِاملعايف، وأن الدنيا مل تكن لتستقر إال عىل ما جعلهـا اهللا عليـه مـن الـنعامء  ّ
ِواالبتالء واجلزاء يف املعاد، أو ما شاء مما ال تعلم، فإن أشكل عليـك يشء 
ّمن ذلك فامحله عىل جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهال ثم علمـت،  ً ِ
ّوما أكثر ما جتهل من األمر، ويتحري فيه رأيك، ويـضل فيـه بـرصك، ثـم 

 .)١(»!تبرصه بعد ذلك
 :يف هذا النص اجليل والواضح عدة مسائل

 طلب اإلمام ابنه ليتفهم الوصية، ويف هذا معنـى طلـب الرتكيـز -أ
 .امع والتنبه إىل القائل وإىل املقولوالوعي واالست

ــني -ب  تأمــل هــذه األلفــاظ واقــرأ معانيهــا بعقــل وذهــن، وعين
ًمنفتحني، وال تغمض عينـك طلبـا للتقليـد، فـاحلـسن ريض اهللا عنـه ال 

فإن أشـكل : [يعلم كل يشء، وإنام هناك أمور مل يعرفها فيتعلمها من غريه
 .ًرا ستشكل عليه وال يعرفهامعناه ماذا؟ معناه أن هناك أمو] عليك يشء
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ً جاهال كخلـق اهللا أمجعـني، ثـم َِدلُ يعلمنا اإلمام بأن احلسن و- جـ 
 .علم، وتدرج بالتعلم

 أدع القارئ يتأمل هذا القول السديد من هذا الرجل املشفق عىل -د
فإنـك [، ...]فإن أشكل عليـك[، ...]مما ال تعلم: [ولده، انظر إىل كالمه
ّال ثم علمتأول ما خلقت به جاه وما أكثر ما جتهـل مـن األمـر، [، ...]ً

 ...].ّويتحري فيه رأيك، ويضل فيه برصك
ّثم كن ذا عقل ملـاح، وتفكـري ناقـد، وإنـام ! ً كن منصفا أهيا القارئ

بـل انبـذه .. ًيؤتى املرء من شبهاته وشهواته، وال يكن التقليد لك طريقـا
بر، ال لنقلد وننكفـئ عـىل وانطلق؛ ألن اهللا وهب لنا العقول لنتفكر ونتد

 !من سبقنا
 :ً وقال أيضا-٨
ّفاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، فليكن له تعبـدك، وإليـه « ّ

 .رغبتك، ومنه شفقتك
ًأن أحدا مل ينبئ عن اهللا ـ، كام أنبأ عليه نبينـا صـىل اهللا ! ّواعلم يا بني

ِعليه وآله وسلم، فارض به رائدا، وإىل النجاة قائدا، فإين مل ًِ  آلك نصيحة، ً
ِوإنك لن تبلغ يف النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك ِ«)١(. 

 !وكفى] ًفارض به رائدا[انظر إىل قوله 
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قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٣٨ 

أنه لو كان لربك رشيك ألتتك رسله، ولرأيـت ! ّواعلم يا بني «-٩ 
آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كام وصف 

ًأحد، وال يزول أبدا ومل يزل، أول قبـل األشـياء ّنفسه، ال يضاده يف ملكه 
بال أولية، وآخر بعد األشياء بال هنايـة، عظـم أن تثبـت ربوبيتـه بإحاطـة 

 .قلب أو برص
ِفإذا عرفت ذلك، فافعل كام ينبغي ملثلك أن يفعله يف صـغر خطـره، 
ِوقلة مقدرته، وكثرة عجـزه، وعظـيم حاجتـه إىل ربـه يف طلـب طاعتـه،  ّ

ِقوبته، واخلشية من عقوبتـه، والـشفقة مـن سـخطه فإنـه مل والرهبة من ع
ِيأمرك إال بحسن، و مل ينهك إال عن قبيح ِ«)١(. 

ً إن خوف عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه عىل ابنه ذهب بـه بعيـدا، 
فقام يذكره باألوليات واملبادئ التي أول ما يتعلمها املسلم مـن وحدانيـة 

، فإما أن يكون احلـسن ريض اهللا ]فت ذلكفإذا عر: [اهللا تعاىل، ثم قال له
ّعنه بحاجة إىل هذا التذكري كإنسان مثل كل األنايس، وإما أن كالم اإلمام  ّ

 . لغو ال فائدة فيه، وحاشاه ريض اهللا عنه
ًاجعل نفسك ميزانا فيام بينك وبـني غـريك، فأحبـب ! ّيا بني «-١٠

لـم كـام ال حتـب أن ِلغريك ما حتب لنفسك، واكره له ما تكره هلـا، وال تظ
ّتظلم، وأحسن كام حتب أن حيسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه  ُ

                                                                                                                         

)٧٧) (١.( 
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٣٩ 

من غريك، وارض من الناس بام ترضاه هلم مـن نفـسك، وال تقـل مـا ال  
ّتعلم وإن قل ما تعلم، وال تقل ما ال حتب أن يقال لك ّ ِ. 

ــاب، فاســع يف  ــة األلب ّواعلــم أن اإلعجــاب ضــد الــصواب، وآف
ًكن خازنا لغريك، وإذا أنت هديت لقصدك، فكـن أخـشع كدحك، وال ت
 . )١(»ما تكون لربك

وال تقل ما ال ... وال تظلم كام ال حتب أن تظلم: [أريد منك أن تقرأ
 هل نحن بحاجة أي مزيد بيان؟] تعلم

ّواعلم أن أمامك طريقـا ذا مـسافة بعيـدة، ومـشقة شـديدة،  «-١١ ً
وقدر بالغك من الزاد، مع خفـة وأنه ال غنى لك فيه عن حسن االرتياد، 

ًالظهر، فال حتملن عىل ظهـرك فـوق طاقتـك، فيكـون ثقـل ذلـك وبـاال 
عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من حيمل لك زادك إىل يـوم القيامـة، 
ِفيوافيك به غدا حيث حتتاج إليه فاغتنمه ومحله إياه، وأكثـر مـن تزويـده  ّ ً

 .وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فال جتده
واغتنم من استقرضك يف حال غناك، ليجعـل قـضاءه لـك يف يـوم 

 .عرستك
ًواعلم أن أمامك عقبة كئودا، املخف فيها أحسن حاال مـن املثقـل،  ّ ً
ِواملبطئ عليها أقبح أمرا من املرسع، وأن مهبطها بك ال حمالة إما عىل جنة  ً

                                                                                                                         

)٨٤) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٤٠ 

 أو عىل نار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ املنزل قبل حلولك، فليس 
 .)١(»بعد املوت مستعتب، وال إىل الدنيا منرصف

مـاذا جتـد؟ ...] واعلـم أن أمامـك[أرجو أن تتدبر الفقرة األخـرية 
!] اعمل ليكـون مـصريك اجلنـة: [يقول اإلمام البنه احلسن ريض اهللا عنه

 وهل املعصوم بحاجة إىل هذا؟
 كيـف )٢(»...فلرب أمر قد طلبته فيه هـالك دينـك لـو أوتيتـه«: قال

 ًأل املعصوم ربه شيئا فيه هالك دينه؟ هل يمكن ذلك أن يكون؟ يس
-أنك خلقـت لآلخـرة ال للـدنيا، فكـن منـه ! واعلم يا بني «-١٢

ّ عىل حذر أن يدركك وأنت عـىل حـال سـيئة، قـد كنـت حتـدث -املوت
ِنفسك منها بالتوبة، فيحول بينـك وبـني ذلـك، فـإذا أنـت قـد أهلكـت 

 .)٣(»...نفسك
ًاملسلم عـىل حـال سـيئة عنـد املـوت فـضال عـن هل يكون املؤمن 

وإال ملاذا حيذره اإلمام هـذا التحـذير، أتـراه ال معنـى لـه وال ! املعصوم؟
 !فائدة تنطوي حتته؟

 : وكان مما قال يف الوصية-١٣ 
                                                                                                                         

)٨٥) (١.( 
)٨٧) (٢.( 
)٨٩) (٣.( 
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  .من أكثر أهجر، ومن تفكر أبرص« 
 .قارن أهل اخلري تكن منهم، وباين أهل الرش تبن عنهم

 !ظلم الضعيف أفحش الظلمبئس الطعام احلرام، و
ًإذا كان الرفق خرقا، كان اخلرق رفقا ً ِ. 

ًربام كان الدواء داء، والداء دواء، وربام نصح غري الناصـح، وغـش  ً
 .املستنصح

ِوإياك واالتكال عىل املنـى، فإهنـا بـضائع النـوكى، والعقـل حفـظ  ِ
ّالتجارب، وخري ما جربت مـا وعظـك، بـادر الفرصـة، قبـل أن تكـون 

ليس كل طالـب يـصيب، وال كـل غائـب يثـوب، ومـن الفـساد ّغصة، 
 . ِإضاعة الزاد، ومفسدة املعاد، ولكل أمر عاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك

 .)١(»!التاجر خماطر، ورب يسري أنمى من كثري
، كن من أقـراهنم وصـاحبهم، ...]قارن أهل اخلري: [انظر إىل كالمه

ذره أن يكـون مـن أصـحاب حي...] وإياك واالتكال عىل املنى: [ثم انظر
األماين الذين يتمنون عىل اهللا األمـاين، ويتكلـون عليهـا دون عمـل، ثـم 

بادر الفرصة قبـل أن تكـون [، و...]خري ما جربت ما وعظك: انظر قوله
 ...].ّغصة

ًال تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صـديقك، واحمـض  «-١٤
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قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٤٢ 

 فـإين مل أر جرعـة أخاك النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة، وجترع الغـيظ؛ 
ِأحىل منها عاقبة، وال ألذ مغبة، ولن ملن غالظـك؛ فإنـه يوشـك أن يلـني 
ِلك، وخذ عىل عدوك بالفضل، فإنـه أحـد الظفـرين، وإن أردت قطيعـة  ِ ّ
ًأخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا ذلك له يوما ما، ومن  ِ ِ

َظن بك خريا فصدق ظنه، وال تضيعن حق أخيك ا ّّ ًتكاال عـىل مـا بينـك ً
ِوبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، وال يكن أهلك أشـقى اخللـق 
ّبك، وال ترغبن فيمن زهد عنك، وال يكونن أخوك أقوى عـىل قطيعتـك  ّ
ّمنك عىل صلته، وال تكونن عىل اإلساءة أقوى منك عـىل اإلحـسان، وال 

ّيكربن عليك ظلم من ظلمك، فإنـه يـسعى يف مـرضته ونفعـك،  ولـيس ّ
 .)١(»ّجزاء من رسك أن تسوءه

 :ًثم استمر يف النصيح قائال
ّاستدل عىل ما مل يكن بام قد كان، فإن األمور أشباه، وال تكونن ممن « ِ ّ

ّال تنفعه العظة إذا بالغت يف إيالمه، فإن العاقل يتعظ بـاآلداب، والبهـائم  ِ ِ ِ
 .ّال تتعظ إال بالرضب

 .رب وحسن اليقنياطرح عنك واردات اهلموم، بعزائم الص
من ترك القصد جار، والصاحب مناسـب، والـصديق مـن صـدق 
ّغيبه، واهلوى رشيك العمى، ورب بعيد أقرب من قريب، وقريـب أبعـد 

                                                                                                                         

)١٠٥) (١.( 
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٤٣ 

 .من بعيد، والغريب من مل يكن له حبيب 
من تعدى احلق ضاق مذهبه، ومن اقترص عىل قدره كـان أبقـى لـه، 

انه، ومن مل يبالـك فهـو وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبني اهللا سبح
 .ّعدوك

ً قد يكون اليأس إدراكا إذا كان الطمع هالكا ً. 
ليس كل عورة تظهر، وال كل فرصة تصاب، وربـام أخطـأ البـصري 

 .قصده، وأصاب األعمى رشده
ِأخر الرش، فإنك إذا شئت تعجلتـه، وقطيعـة اجلاهـل تعـدل صـلة  ّ ّ

 .العاقل
 .من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه

 .ّيس كل من رمى أصابل
 .ّإذا تغري السلطان، تغري الزمان

 .)١(»سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن اجلار قبل الدار
ًتؤكد لنا هذه النصيحة العظيمة، بام ال يـدع جمـاال للـشك والطعـن 
ًوأهنم ال حيملون نصا يفردهم عن بقية العباد، وأهنم برش كـسائر البـرش، 

 .ون، وقد خيدعون عن عقوهلمن ويشكينسون وخيطئون، وجيهلو
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قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٤٤ 

  املبحث الثالث 
  »الصحابة« 

ًإنطالقا من ثناء اهللا جل وتعاىل عىل الصحابة ريض اهللا عـنهم وثنـاء 
ًرسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم نجد عليا ريض اهللا عنه يثني عىل إخوانه 

 .ًمبينا ما يكنه هلم من حمبة
كالم عن معاويـة وسنتكلم يف هذا املبحث عن الصحابة، ونرجئ ال

 .وأهل الشام إىل مبحث آخر
ً قال اإلمام عيل واصفا الرسول صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم مـع -١

 :أصحابه يف القتال
ّوكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم إذا امحر الباس، وأحجم « ِ

ّالناس، قدم أهل بيته، فوقى هبم أصحابه حر السيوف واألسنة ّ ّ«)١(. 
ًىل اهللا عليه وآله وسـلم يقـي أناسـا ال يـستحقون، فهل الرسول ص

 ّبأعز ما لديه وهم أهل بيته؟
ّ ثم أحب أن تتدبر هذه الكلامت القليلة التي قاهلـا اإلمـام، وتتفكـر 

 فيها، وتنظر ملاذا قال اإلمام هذا الكالم؟ 
 :ً قال مرة كالما حول البيعة هذا نصه-٢
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٤٥ 

 وعمر وعثامن عىل ما بايعوهم إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر« 
ِعليه، فلم يكن للـشاهد أن خيتـار، وال للغائـب أن يـرد، وإنـام الـشورى  ّ
ًللمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان ذلك هللا  ِّ
ّرضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إىل ما خرج منـه،  ً

 .)١(»ل املؤمنني، وواله اهللا ما توىلفإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبي
إنه نص ثمني، ذو قيمـة عاليـة يف فهـم األمـور يف قـضية الـشورى 

 :والبيعة، وإليك بعض املالحظات املهمة يف هذا األمر 
وتتـساءل ملـاذا ...] بايعني القوم[ً أريد منك أن تقف طويال أمام -أ

لـسابقني هـم مـن ّإن هـؤالء القـوم الـذين بـايعوا اخللفـاء ا: قال اإلمام
ًبايعني؟ وملاذا حيدد هؤالء الناس يف البيعتني؟ أوليس هناك أمر مهم جدا 
يريد اإلمام توضيحه؟ فأولئك املبايعون مل خيرج أحد منهم عـىل اخللفـاء 

 !بطعن أو بدعة، وال يشء آخر؛ فهكذا أنا بويعت
ً ثم لو افرتضنا أن عليا ريض اهللا عنه إنام يريد أن يلـزم خـصمه -ب

إن هؤالء بايعوين كام بايعوا الـسابقني، فتلزمـك احلجـة : احلجة، فيقولب
إنـام : [ًباملبايعة، لو سلمنا جدال بصحة هذا االدعاء، فأين نـذهب بكلمـة

 ؟]الشورى للمهاجرين واألنصار
التـي ) إنـام: ( واإلمام يتكلم بلغة العرب، ونحن نعرف ماذا تـؤدي
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قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٤٦ 

ـــال تعـــاىل  ـــرص واحلـــرص، كـــام ق   : تفيـــد الق       

..! ً، وما عداهم ال يدخل يف زمـرهتم، فهـو لـيس أخـا هلـم]١٠:احلجرات[
أي ال تكون الشورى يف البيعة واالختيار إال للمهـاجرين : [وكذلك هذه

ً، فهذا مدح هلم أوال؛ ألهنم أهل هلذه الشورى عن أمـة حممـد ]واألنصار
 .صىل اهللا عليه وآله وسلم

ًفإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إمامـا كـان : [م انظر إىل قوله ث-ب
، فهؤالء إذا اجتمعوا عىل رجل خليفة هلم سيكون ذلـك ..]ًذلك هللا رضا

ُّرضا هللا تعاىل، أي مدح أكرب من ذلـك هلـم؟ فـام اتفقـوا عليـه ريض اهللا ! ً
 !تعاىل عنه

لمـة ًوتأمل كلامته جيدا، ثم الحظ ك...] فإن خرج: [ ثم انظر إىل-د
، ومـا هـو ...]فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املـؤمنني: [... اإلمام

أصـحاب : سبيل املؤمنني غري سـبيل ومـنهج املهـاجرين واألنـصار، أي
 ؟ىل اهللا عليه وآله وسلم النبي ص
 : ويف كتاب له لـمعاوية يقول فيه-٣
ً أن قومــا -غــري خمــرب لــك، ولكــن بنعمــة اهللا أحــدث-أال تــرى «
ّهدوا يف سبيل اهللا تعاىل مـن املهـاجرين واألنـصار، ولكـل فـضل، استش

ّسيد الشهداء، وخصه رسول اهللا صـىل اهللا : حتى إذا استشهد شهيدنا قيل
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 .)١(»!عليه وآله وسلم بسبعني تكبرية عند صالته عليه 
ماذا جتد يف هذا الكتاب، إنه مدح وتعظيم هلؤالء النفر من أصحاب 

 ].ّولكل فضل: [النبي ص
ويف كتـاب آخـر . كنت تنزل النـاس منازهلـا!  رمحك اهللا أبا احلسن

 .)٢(»...وذهب املهاجرون األولون بفضلهم«: يقول فيه
ىل اهللا عليـه  وقال مرة يف وصف شدة قتال أصـحاب النبـي صـ-٤

 :وآله وسلم 
ّلقد كنا مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم نقتل آباءنا وأبناءنا «

ً منا، ما يزيدنا ذلك إال إيامنا وتسليام، ومـضيا عـىل اللقـم، ِوإخواننا وأعام ً
ً وصربا عىل مضض األمل، وجدا يف جهاد العدو، ولقـد كـان الرجـل منـا 
واآلخر من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلني، يتخالسان أنفسهام، أهيـام 
يسقي صاحبه كأس املنون، فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلام رأى 

ِهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النرص، حتى استقر اإلسـالم ا ّ
ًملقيا جرانه، ومتبوئا أوطانه ً. 

ّولعمري لو كنا نأيت ما أتيتم ما قام للدين عمود، وما اخرض لإليامن 

                                                                                                                         

)٢٨) (١٥/١٨١) (١.( 
)١٧) (١٥/١١٧) (٢.( 
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ًعود، وايم اهللا لتحتلبنها دما، ولتتبعنها ندما  ًّ ّ!«)١(. 
ْمن هؤالء الذين كانوا يقاتلون مع الن بي صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم َ

ّومل يسمهم عيل ا؟ أوليسوا هم معظم الـصحابة الـذين نـرصوا اإلسـالم 
 وعززوا مكانته، ونرصوا رسوله ص؟ 

أين هذا من كالم الذين يتهمون الصحابة بعدم نرصة الدين والنبـي 
 صىل اهللا عليه وآله وسلم ؟

ًال موبخـا  ويف كالم له خياطب أصحابه الذين معه يقـاتلون، قـ-٥ 
 :ًهلم، ومتذكرا ما كان من السابقني من الصحابة

ــرآن « ــرءوا الق ــوه، وق ــذين دعــوا إىل اإلســالم فقبل ِأيــن القــوم ال ِ
ِفأحكموه، وهيجوا إىل اجلهاد فوهلوا له وله اللقاح إىل أوالدهـا، وسـلبوا  َِ َ
ًالسيوف أغامدها، وأخذوا بأطراف األرض زحفـا زحفـا، وصـفا صـفا،  ً ً ً

ّبعض نجا، ال يبرشون باألحياء، وال يعزون عـىل املـوتى، بعض هلك، و ّ
ُمره العيون من البكاء، مخص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، 

ِأولئك إخـواين ! صفر األلوان من السهر، عىل وجوههم غربة اخلاشعني؟
ّالذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم، ونعض األيدي عىل فراقهم ِ ّ!«)٢(. 

؟ وهم مجع وكثـرة ريض اهللا عنه ّ القوم الذين عناهم عيل من هؤالء
                                                                                                                         

)٥٥) (٤/٣٣) (١.( 
)١٢٠) (٧/٢٩١) (٢.( 
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 .ال حتىص ومنهم أموات ومنهم أحياء 
ّإن املنصف املحب لإلمام عيل ريض اهللا عنه ال يمكن إال أن يقر بأن  ّ ّ

 .هؤالء هم أصحاب النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
 : ومن كالم له ريض اهللا عنه قاله للخوارج، سأذكره دون تعليق-٦
َفإن أبيتم إال أن تزعموا أين أخطأت وضللت، فلم تضللون عامـة « ِ َ ِ ِ

أمة حممـد صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـضاليل، وتأخـذوهنم بخطئـي، 
سـيوفكم عـىل عـواتقكم، تـضعوهنا مواضـع الـربء ! ّوتكفروهنم بذنويب

والسقم، وختلطون من أذنب بمن مل يـذنب، وقـد علمـتم أن رسـول اهللا 
وآله وسلم رجم الزاين املحصن، ثم صىل عليـه، ثـم ورثـه صىل اهللا عليه 

أهله، وقتل القاتل وورث مرياثه أهله، وقطع يد الـسارق، وجلـد الـزاين 
غري املحصن، ثم قسم عليهام مـن الفـيء، ونكحـا املـسلامت، فأخـذهم 
رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم بـذنوهبم، وأقـام حـق اهللا فـيهم، ومل 

َاإلسالم، ومل خيرج أسامءهم من بني أهلهيمنعهم سهمهم من  ِ. 
ّثم أنتم رشار الناس، ومن رمـى بـه الـشيطان مراميـه، ورضب بـه 

 .تيهه
ّحمب مفرط يـذهب بـه احلـب إىل غـري احلـق، : ّوسيهلك يف صنفان ِ ّ

ًومبغض مفرط يذهب به البغض إىل غـري احلـق، وخـري النـاس يف حـاال  ّ ّ ِ
ِاد األعظـم، فـإن يـد اهللا عـىل النمط األوسـط، فـالزموه والزمـوا الـسو
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 .)١(»ِاجلامعة، وإياكم والفرقة 
 وجاء يف الكتاب من خطبة له عليـه الـسالم يف شـأن احلكمـني -٧

 :ّوذم أهل الشام
جفاة طغام، عبيد أقزام، مجعوا مـن كـل أرب، وتلقطـوا مـن كـل «

ّشوب، ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب، ويعلم ويدرب، ويوىل عليه، ويؤخـذ  ّ ّ
ه، ليسوا من املهاجرين واألنصار، وال مـن الـذين تبـوءوا الـدار عىل يدي
 .)٢(»واإليامن

ينفي أن يكون هؤالء من املهاجرين واألنصار الـذين تبـوءوا الـدار 
ًواإليامن، أوليس هذا مدحا للمهاجرين واألنصار الـذين نفـى أن يكـون 

 !هؤالء اجلفاة الطغام منهم؟
ّا اإلسالم كام يربـى الفلـو مـع ّهم واهللا ربو«: ثم يقول عن األنصار ِ

 .)٣(»غنائهم بأيدهيم السباط، وألسنتهم السالط
ّ أي مدح أكرب من هذا لألنصار ريض اهللا تعاىل عنهم؟ فاإلمام خيـرب 
بأهنم هم الذين رعوا اإلسالم وحافظوا عليه، حتـى انتـرش وقـام للـدين 

 !عموده
                                                                                                                         

)١٢٧) (٨/١١٢) (١.( 
)٢٤٢) (١٣/٣٠٩) (٢.( 
)٤٧٤) (٢٠/١٨٤) (٣.( 
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قـال هـذا ، )١(»وذهب املهاجرون األولون بفضلهم«:  وقال مرة-٨ 
 .يف كتاب له إىل معاوية بن أيب سفيان

، إن هـذا )٢(»ِإنـام اختلفنـا عنـه ال فيـه«:  وقال مرة عن الصحابة-٩
معناه تسويغ اخلالف بينه وبني إخوانه من الصحابة بعد وفاة النبي صـىل 
اهللا عليه وآله وسلم، فاالختالف مل يكن يف الرسول صـىل اهللا عليـه وآلـه 

سالم، وإنام كان االخـتالف يف أمـور يف فهمهـم وسلم وحول أصول اإل
ّلبعض النصوص، وهذا ممـا يـدل عـىل أن الرجـل ال يكفـر إخوانـه وال 

 .يفسقهم
 : واآلن سأورد خطبة أوردها شارح النهج -١٠
ّفتوىل أبـو بكـر تلـك األمـور، فيـرس وسـدد، وقـارب واقتـصد، « ّ

ًوصحبته مناصحا، وأطعته فيام أطاع اهللا فيه جاهدا، و  أن لو -ما طمعت ً
ّحدث له حادث وأنا حي؛ أن يـرد إيل األمـر الـذي نازعتـه فيـه  طمـع -ّّ

مستيقن، وال يئست منه يأس من ال يرجوه، ولوال خاصـة مـا كـان بينـه 
ّوبني عمر، لظننت أنه ال يدفعها عني، فلام احترض بعث إىل عمـر فـواله، 

 .)٣(»فسمعنا وأطعنا وناصحنا
                                                                                                                         

)١٧) (١٥/١١٧) (١.( 
)٣٢٣) (٢٠/٢٢٥) (٢.( 
 .وما بعدها) ٦/٩٤) (٣(
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ــال  ــم ق ــوىل عمــر األمــر«: ث ــسرية، ميمــون وت ، فكــان مــريض ال
 .»...النقيبة

أي عاقل منصف أو قارئ حمايد، ال يمكن إال أن يقر بأن عيل بن أيب 
طالب ريض اهللا عنه إنام يمدح هذين اخلليفتني هبـذا الكـالم، حتـى ولـو 
كان هناك خالف بينهم إن كان ثمة خالف؛ فهـذا اخلـالف مل يـؤثر عـىل 

نطق باحلق لـأيب بكر وعمر ريض اهللا عن ّخلق عيل ريض اهللا عنه وجيعله ي
 .اجلميع

 : هذا من حيث العموم، أما عىل وجه اخلصوص يف املدح فنقول
 : مدح عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه -١

ًجاءت خطب كثرية فيها مدح عمر تلميحا، وسـأذكر مـا جـاء فيـه 
 .ترصيح هلذا اخلليفة الراشد ريض اهللا عنه 

ّفلقـد قـوم األود، وداوى العمـد، وأقـام هللا بـالد فـالن، «:  قال-أ
ّالسنة، وخلف الفتنة؛ ذهب نقي الثـوب، قليـل العيـب، أصـاب خريهـا  ّ

 .وسبق رشها
ّأدى إىل اهللا طاعته، واتقاه بحقه، رحل وتركهم يف طرق متشعبة، ال 

 .)١(»هيتدي هبا الضال، وال يستيقن املهتدي
، ]أقام الـسنة: [اينتأمل هذه الكلامت يف حق هذا اخلليفة الراشد الث

                                                                                                                         

)٣٢٣) (١٢/٣) (١.( 
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، هل يتناسب هذا ]أدى إىل اهللا طاعته[، ]ذهب نقي الثوب، قليل العيب[ 
ّالكالم مع ما يذكر حول هذا اخلليفة من سب وشتم ولعن، وأنه غـصب 

 ًاخلالفة عليا؟
ّمن نصدق؟ الذي عارص وعارش وأدرك زماهنم، أم ذاك الذي تأخر 

 عنهم فقام يفرتي عليهم؟
يض اهللا عنه، وقد شاوره عمـر بـن اخلطـاب يف  ومن كالم له ر-ب

 :اخلروج إىل غزو الروم
ِوقد توكل اهللا ألهل هـذا الـدين بـإعزاز احلـوزة، وسـرت العـورة، «

والذي نرصهم وهم قليل ال ينترصون، ومنعهم وهم قليل ال يمتنعـون، 
 .ّحي ال يموت

ِإنك متى تـرس إىل هـذا العـدو بنفـسك، فـتلقهم فتنكـب؛ ال يكـن 
ِني كهف دون أقىص بالدهم، ليس بعدك مرجـع يرجعـون إليـه، للمسلم

ِفابعث إليهم رجال جمربا، واحفز معه أهل البالء والنـصيحة، فـإن أظهـر  ًِ ً
ــة  ــاس، ومثاب ــت ردءا للن ــا حتــب، وإن تكــن األخــرى كن ــذاك م ًاهللا ف

 .)١(»للمسلمني
ال : [ّهذا كالم عيل البن اخلطاب ريض اهللا عنه، وأريـدك أن تتأمـل

... فـإن أظهـر اهللا...] [ليس بعـدك مرجـع[، ...]للمسلمني كهفيكن 
                                                                                                                         

)١٣٤) (٨/٢٩٦) (١.( 
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 ....].ومثابة للمسلمني 
أرأيت كيف يكون اإلنصاف ومتحيص النصح؟ وكيـف أن الرجـل 
قد قال كلمة حق يف اخلليفـة الراشـد الثـاين ا؟ وال أظـن أن عـيل بـن أيب 

ًطالب ريض اهللا عنه يداهن أو ينافق، أو يتخذ من التقية سبيال ّ . 
 ومن كالم له ريض اهللا عنه، وقد استشاره عمر يف الـشخوص -ـج

 :لقتال الفرس بنفسه
ِإن هذا األمر مل يكن نرصه وال خذالنه بكثرة وال بقلة، وهـو ديـن «

ّاهللا الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيـثام  ّ
جنـده، طلع، ونحن عـىل موعـود مـن اهللا، واهللا منجـز وعـده، ونـارص 

ِومكان القيم باألمر مكان النظام من اخلرز، جيمعه ويضمه، فـإن انقطـع  ّ
 .ًالنظام تفرق وذهب، ثم مل جيتمع بحذافريه أبدا

ِوالعرب اليوم وإن كانوا قليال، فهـم كثـريون باإلسـالم، عزيـزون  ً
ًباالجتامع، فكن قطبـا واسـتدر الرحـى بـالعرب، وأصـلهم دونـك نـار 

من هذه األرض انتقضت عليك العـرب مـن احلرب، فإنك إن شخصت 
ِأطرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العـورات، أهـم إليـك  ّ

 .مما بني يديك
ًإن األعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا ِ ِهـذا أصـل العـرب، فـإذا : ِ
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 .)١(»ّاقتطعتموه اسرتحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك 
ر بن اخلطاب، اخلليفة آنذاك، وهـي كلـامت تأمل أن هذا كالم لـعم

ّتدل عىل ثقة اخلليفة، وعىل حب اإلمام له، وعـىل أمهيـة هـذا اخلليفـة يف 
 ! هذه احلرب

وولـيهم وال، فأقـام واسـتقام حتـى رضب «:  وقال مرة أخرى-د
 .)٢(»الدين بجرانه

 .وهذا الوايل هو عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه
 : مع عثامن ريض اهللا عنه-٢
 : قال يف كتاب أرسله إىل معاوية -أ
ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثامن، فلك أن جتـاب عـن هـذه «

أمن بـذل لـه نـرصته ! لرمحك منه، فأينا كان أعدى له، وأهدى إىل مقاتله
ّفاستقعده واستكفه، أمن استنرصه فرتاخى عنه وبث املنـون إليـه، حتـى  ّ

 !أتى قدره عليه
   كال واهللا لقد                    

            ]فإذا كـان عـثامن ريض اهللا عنـه )٣(]١٨:األحزاب ،
                                                                                                                         

)١٤٦) (٩/٩٥) (١.( 
)٤٧٦) (٢٠/٢١٨) (٢.( 
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ًفاسقا أو مغتصبا للخالفة، فكيف جـاز لإلمـام أن يـذود عـن فاسـق أو   ً
ّجيوز أن ينرص اإلمام عيل أهل الزيـغ والـضالل مغتصب للخالفة؟ وهل 

 والباطل؟
حاشاه ريض اهللا عنه، وإنام ينرص احلق وأهله، وقد نسب قول للنبي 

، فهـل »ّعيل مع احلـق واحلـق مـع عـيل«: صىل اهللا عليهم وآله وسلم بأن
 نرصة هذا اإلمام حق أم باطل؟

 :ه وقال مرة لـعثامن ريض اهللا عنه عندما ثار الناس علي-ب
ِإن الناس ورائي، وقد استسفروين بينك وبينهم، وواهللا ما أدري ما «

 !ًما أعرف شيئا جتهله، وال أدلك عىل أمر ال تعرفه! أقول لك
إنك لتعلم ما نعلم، ما سـبقناك إىل يشء فنخـربك عنـه، وال خلونـا 
ّبيشء فنبلغكه، وقد رأيت كـام رأينـا، وسـمعت كـام سـمعنا، وصـحبت 

 عليه وآله وسلم كام صحبنا، وما ابـن أيب قحافـة وال رسول اهللا صىل اهللا
ابن اخلطاب بأوىل بعمل اخلري منك، وأنت أقرب إىل رسول اهللا صـىل اهللا 
عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهام، وقد نلت من صهره ما مل يناال، فاهللا 

ّفإنك واهللا ما تبرص من عمـى، وال تعلـم مـن جهـل، وإن ! اهللا يف نفسك ّ
 .اضحة، وإن أعالم الدين لقائمةالطرق لو

َفاعلم أن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادل، هـدي وهـدى، فأقـام  ُ
ّسنة معلومة، وأمات بدعة جمهولة، وإن السنن لنرية هلا أعالم، وإن البدع 
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ّلظاهرة هلا أعالم، وإن رش الناس عند اهللا إمـام جـائر، ضـل وضـل بـه،   ُّ َ
 !مرتوكةفأمات سنة مأخوذة، وأحيا بدعة 

يؤتى يوم «: وإين سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول
القيامة باإلمام اجلائر وليس معه نصري وال عـاذر، فيلقـى يف نـار جهـنم، 

وإين أنـشدك اهللا أن . »فيدور فيها كام تدور الرحى، ثـم يـرتبط يف قعرهـا
 األمـة إمـام يقتـل يف هـذه: ّفإنه كان يقـال! تكون إمام هذه األمة املقتول

ّيفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة، ويلبس أمورها عليهـا، ويبـث 
ًالفـتن فيهــا، فــال يبـرصون احلــق مــن الباطـل، يموجــون فيهــا موجــا، 
ًويمرجون فيها مرجا، فال تكونن لـمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعـد 

ّجالل السن، وتقيض العمر ّ«)١(. 
لـسيايس العظـيم لإلمـام، الـذي ولنا أن نقف مـع هـذا اخلطـاب ا

 :خياطب به عثامن أمري املؤمنني
ًمـا أعـرف شـيئا : [انظر إىل هذه الكلامت الصادقة وتدبرها، يقـول

ًأن عـثامن وعليـا ريض اهللا : ، أي...]جتهله، وال أدلك عىل أمـر ال تعرفـه
ّلم من اآلخـر، فــعيل عنه يشرتكان يف العلم واملعرفة، وليس أحدمها بأع

 . ًخيرب أنه ال يعرف ويعلم شيئا من أمور الدين مل يعرفها عثامن
، تـدبر ...]إنك لتعلم ما نعلـم، مـا سـبقناك: [ثم استمر يف القراءة

                                                                                                                         

)١٦٥) (٩/٢٦١) (١.( 
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ّهذه الكلمة، فـعيل ريض اهللا عنه ينفـي أن يكـون قـد اسـتأثر بعلـم مـن  
ن عـثامن صـاحب الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم مل يعرفه عثامن، بل إ

ًإن عليا استؤثر بعلم النبي صىل اهللا : ورأى وسمع وعلم، وليس كام يقال
 .عليه وآله وسلم

وما ابن أيب قحافـة وال ابـن اخلطـاب بـأوىل بعمـل : [ثم تأمل قوله
، فهذا يعني أن اخللفاء قبله قد عملوا اخلـري يف هـذه األمـة ...]اخلري منك

الثالث بعمـل اخلـري؛ ألن اخلـري ميـرس ومل جياوزوه، ومها ليسا بأوىل من 
 .ومتوافر يف الزمن األول

وأنت أقرب إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وشيجة رحم  [
إن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه : وهناك من يقول] ...منهام، وقد نلت

وسلم مل يزوج بناته عثامن، وإنام هاتان من بنات خدجية مـن رجـل آخـر، 
ًإلمام يرد عىل هذه الفرية بكـل وضـوح ورصاحـة؛ تـرصحيا ال وها هو ا ّ

 .ًتلميحا، فالرحم موصولة بينه وبني النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم
وإين أنـشدك اهللا أن تكـون إمـام هـذه : [ثم انظر إىل الفقرة األخرية

ًفـسامه عـيل ريض اهللا عنـه إمامـا، ثـم جعلـه بابـا مـن ...] األمة املقتـول ً ّ
ذا كرس تسارعت الفتن وانثالت عىل هذه األمـة، وقـد كـان مـا األبواب إ

 !قال
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 : عائشة ريض اهللا عنها-٣ 
ّعائشة زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم برأها اهللا تعاىل، وسامها 
ًأما للمؤمنني، وكانت يف زمن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم مـن أحـب  ُ

ن عليهـا، والـبعض يـسبها أزواجه إليه، ولكن البعض هداهم اهللا يطعنو
ويلعنها، ولو مل يكن هلا إال فضيلة أهنا زوجة النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه 
ًوسلم لكفتهـا، وكفـى برسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم صـهرا 
ًوزوجا، ومع علو كعبها يف هذا الفضل املبني، إال أننا نرى مـن يـسبها أو 

 اهللا عليـه وآلـه وسـلم وال يلعنها دون أن يراعي حرمة لرسول اهللا صـىل
لعرضه صىل اهللا عليه وآله وسلم، مع العلم بأن أفعاله صىل اهللا عليه وآله 
وسلم ليست كأفعال البرش؛ فهو مأمور من السامء هبـذا الـزواج وغـريه، 

 !وتزوجيه قد تم من قبل ربه تعاىل؟
ثم قبل أن تذهب بك املذاهب، وتروح بـك األهـواء كـل مـذهب، 

 :الم اإلمام يف شأهناالتفت إىل ك
 : قال عيل ريض اهللا عنه عن السيدة عائشة، يف أصحاب اجلمل-أ
ّخرجوا جيرون حرمة رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كـام جتـر «

ِاألمة عند رشائها، متوجهني هبا إىل البرصة، فحبـسا نـساءمها يف بيـوهتام،  ّ
 .)١(»ام ولغريمهاوأبرزا حبيس رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم هل

                                                                                                                         

)٣٠٩، ٩/٣٠٨) (١.( 
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ّفسامها عيل حرمة رسول اهللا صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، واحلرمـة  
املكان الذي حيرم الدنو واالقرتاب منه، وهـذا مـن فـضائلها أهنـا ظلـت 
ًحرما للرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم حتى بعد وفاته، واإلمام يتعامل 

 حرمة، فهل جيوز ّإذا سامها اإلمام: وفق نصوص الكتاب والسنة، ونقول
 !ّاستطالة اللسان فيها والتعرض هلا، ونبزها والتشفي منها

فمن استطاع عند ذلـك أن يعتقـل نفـسه «:  وذكرها مرة فقال- ب
عىل اهللا فليفعل، وإن أطعتموين فإين حاملكم إن شاء اهللا عىل سبيل اجلنة، 

النـساء، ّوإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة، وأما فالنة فأدركها رأي 
وضغن غال يف صدرها كمرجل القني، ولو دعيت لتنـال مـن غـريي مـا 

 .)١(»أتت إيل مل تفعل، وهلا بعد حرمتها األوىل، واحلساب عىل اهللا
ما معنى حرمتها األوىل؟ تدبر هذه الكلمة، ال أظن اإلمـام عنـى إال 

 .أهنا زوج النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم وأهنا أم للمؤمنني
ّ قائمة بكالم اإلمام ريض اهللا عنه، فمن أراد أن ينال حـب إن احلجة

آل البيت، وحب النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم، فليـستمع إىل كـالم 
اإلمام املعصوم والذي مدح فيه الصحابة، ومل يطعن عىل أحد، ومل تسمع 
ّمنه كلمة سب أو شتم أو تفسيق ألي واحد منهم، مع قدرته عىل ذلك لو 

 . أراد
                                                                                                                         

)١٥٦) (٩/١٨٩) (١.( 
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  بحث الرابعامل 
  »أهل الشام« 

انتهينـا يف الفــصول الـسابقة إىل تبيــان بعــض األمـور املهمــة التــي 
ّأخذناها من يف عيل ريض اهللا عنه غضة طرية، وخلصنا إىل أن هذا الرجل 
ًكان يعلم من نفسه أنه لـيس معـصوما، وأنـه لـيس هنـاك نـص جـيل يف 

ًاســتخالفه، ومل يلعــن أو يــسب أحــدا مــن الــصحابة بعامــ ة، واخللفــاء ّ
 .ًبخاصة، بل عىل العكس جاءت النصوص تزكية هلم ومدحا ألفعاهلم

 .وسنعرض يف هذا الفصل إىل كالمه حول أهل الشام
! يـا عـيل «: يستند البعض يف تكفري أهل الشام ومن قاتلـه بحـديث

، فلننظر إىل كالم هذا الرجل فـيمن قاتلـه »سلمك سلمي وحربك حريب
 ! بالسيف
 :ّ عيل يصف ما جرى قال اإلمام-١
وكان بدء أمرنا أنا التقينا بالقوم من أهل الـشام، والظـاهر أن ربنـا «

واحد، ونبينـا واحـد، ودعوتنـا يف اإلسـالم واحـدة، وال نـستزيدهم يف 
ِاإليامن باهللا والتصديق برسـوله وال يـستزيدوننا، واألمـر واحـد، إال مـا 

تعالوا نداوي ما ال يدرك : اختلفنا فيه من دم عثامن، ونحن منه براء، فقلنا
اليوم، بإطفاء النـائرة وتـسكني العامـة، حتـى يـشتد األمـر ويـستجمع، 
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بـل نداويـه باملكـابرة، فـأبوا : فنقوى عىل وضع احلق يف مواضعه، فقالوا 
 .حتى جنحت احلرب وركدت، ووقدت نرياهنا ومحشت

فلام رضستنا وإياهم، ووضعت خمالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك 
ِإىل الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إىل ما دعوا، وسارعناهم إىل ما طلبـوا، 
حتى استبانت عليهم احلجة، وانقطعت منهم املعذرة، فمن تم عىل ذلـك 
ّمنهم، فهو الذي أنقذه اهللا من اهللكة، ومـن لـج ومتـادى، فهـو الـراكس 

 .)١(»الذي ران اهللا عىل قلبه، وصارت دائرة السوء عىل رأسه
ودعوتنا يف اإلسالم ] [نبينا واحد[، ]ربنا واحد: [نظر إىل كلامته ا-أ
ال نستزيدهم يف اإليامن بـاهللا والتـصديق برسـوله : [، بل انظر إىل]واحدة

 ؛ هل فيها إال األخوة اإلسالمية والوشيجة اإليامنية ؟ ]وال يستزيدوننا
 ، فـاخلالف لـيس يف]ما اختلفنا فيه من دم عثامن: [ ثم انظر إىل-ب

ّأصول الدين، وإنام كان يف قضية اجتهادية أو سياسية، كان كل ينظر فيهـا 
ّبرأي، حتى يف الفقرة األخرية ال يدل عىل أنه كفرهم، بل إهنـم مل يـذعنوا  ّ

 .إىل احلق الذي معه، فصاروا يف املهلكة
ــريهم-٢ ــدم تكف ــص آخــر يف ع ــاك ن ــى «:  وهن ــاتلوهم حت ال تق

حجـة، وتـرككم إيـاهم حتـى يبـدءوكم يبدءوكم، فإنكم بحمد اهللا عىل 
ًحجة أخرى لكم عليهم، فإذا كانت اهلزيمة بإذن اهللا، فال تقتلـوا مـدبرا، 

                                                                                                                         

)٥٨) (١٧/١٤١) (١.( 
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ًوال تصيبوا معورا، وال جتهزوا عىل جريح، وال هتيجوا النساء بـأذى وإن  
شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فـإهنن ضـعيفات القـوى واألنفـس 

ّوالعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن ّ ِ وإهنن ملرشكات، وإن كـان الرجـل ّ ّ
 .)١(»ّليتناول املرأة يف اجلاهلية بالفهر أو اهلراوة، فيعري هبا وعقبه من بعده

: مل يأمرهم إال باحلق؛ بحيث ال جيهزوا عىل جريح، وانظـر إىل قولـه
ّإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإهنن ملرشكات[ ّّ ّ مما يدل عىل أنه يميز بني ...] ّ

 .ل الرشكأهل الشام وأه
 :ّ ثم انظر إىل أشد من ذلك، جاء يف رشح النهج -٣
ّومن كالم له عليه السالم وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل « ً

ّإين أكره لكم أن تكونوا سبابني، ولكنكم لو  «:الشام أيام حرهبم بـصفني ّ
وصفتم أعامهلم وذكرتم حاهلم؛ كان أصوب يف القول، وأبلـغ يف العـذر، 

ِان سبكم إياهموقلتم مك اللهم احقن دماءنـا ودمـاءهم، وأصـلح ذات : ّ
بيننا، واهدهم من ضاللتهم، حتى يعرف احلق من جهله، ويرعـوي عـن 

 .)٢()»الغي والعدوان من هلج به
ّهل يطبق هـؤالء مـا قالـه عـيل ريض اهللا عنـه يف أهـل الـشام، فـال 

ّيكونون سبابني وال لعـانني، وحيفظـوا ألـسنتهم عـن الولـوغ بـ أعراض ّ
                                                                                                                         

)١٤) (١٥/١٠٤) (١.( 
)١٩٩) (١١/٢١) (٢.( 
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 . ريض اهللا عنهم أمجعنيالصحابة 
 : وقال مرة أخرى-٤
أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا، فإهنا خري ما تواىص به العباد، وخـري «

عواقب األمور عند اهللا، وقد فتح باب احلرب بينكم وبـني أهـل القبلـة، 
وال حيمل هذا العلـم إال أهـل البـرص والـصرب، والعلـم بمواقـع احلـق، 

ؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه، وال تعجلوا يف أمر حتـى فامضوا ملا ت
 .)١(»ًتتبينوا، فإن لنا مع كل أمر تنكرونه غريا

؟ أو لـيس ]فتح باب احلرب بينكم وبني أهـل القبلـة: [ ما معنى-أ
 أننا مسلمون نتقاتل؟: معناه

، فهـل حتـب أن تكـون ممـن عنـاهم ...]وال حيمل: [ ثم تأمل- ب
 انك وتعف فيك عن ذكر السوء؟اإلمام، فتكف لس

 : وقال مرة أخرى-٥
ّولكنا إنام أصبحنا نقاتل إخواننا يف اإلسالم، عىل ما دخل فيـه مـن «

ّالزيغ واالعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا يف خصلة يلـم اهللا هبـا 
ّشــعثنا، ونتــدانى هبــا إىل البقيــة فــيام بيننــا، رغبنــا فيهــا، وأمــسكنا عــام 

 .)٢(»سواها
                                                                                                                         

)١٧٤) (٩/٣٣٠) (١.( 
)١٢١) (٧/٢٩٨) (٢.( 
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هذا تأكيد ملا سبق من أنه قاتل إخوانه يف اإلسالم، ثم تأمـل كيـف و 
، ...]فـإذا طمعنـا: [حرص هذا الرجل عىل الوحـدة والتـآلف واجلامعـة

 ! فهل هناك مطعن أو مغمز لرجل بعد كالم هذا الرجل العظيم
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  املبحث اخلامس 
  »أصحاب عيل ريض اهللا عنه« 

ريض اهللا عنـه مـن الـصحابة وأهـل بعد أن استعرضنا مواقف عيل 
الــشام، ورأينــا كيــف مــدح اخللفــاء قبلــه، ســنتعرض إىل كالمــه حــول 
ّأصـحابه، وكيــف كـان يــذمهم هـو بنفــسه، وكثـريون ال يرضــون بــذم 
أصحاب عيل ريض اهللا عنه بل يمدحوهنم ويرفعوهنم، ولكنهم يف املقابل 

 وتلـك هـي يرمون أصحاب خري اخللق حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم،
 ! قسمة ضيزى

: خطب مرة فيهم قائال-١ ً 
ما ! منيت بمن ال يطيع إذا أمرت، وال جييب إذا دعوت، ال أبا لكم«

ّتنتظرون بنرصكم ربكم، أما دين جيمعكم، وال محية حتمشكم؟ ّ ! 
ًأقوم فيكم مسترصخا، وأناديكم متغوثا؛ فال تسمعون يل قـوال، وال  ً ّ ً

ألمور عن عواقب املساءة، فام يدرك بكـم ًتطيعون يل أمرا، حتى تكشف ا
ثأر، وال يبلغ بكم مرام، دعوتكم إىل نرص إخوانكم، فجرجرتم جرجـرة 
ّاجلمل األرس، وتثاقلتم تثاقل النضو األدبـر، ثـم خـرج إيل مـنكم جنيـد  ّ

 .)١(»متذائب ضعيف، كأنام يساقون إىل املوت وهم ينظرون
                                                                                                                         

)٣٩) (٢/٣٠٠) (١.( 
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٦٧ 

وصـمم عـن عـصيان .. هؤالء هم أصحاب هـذا الرجـل العظـيم 
األمر، ال الدين جيمعهم، وال يدرك هبم أحد ثأره، ويتثاقلون عـن نـرصة 
احلق، قارن بني هؤالء وبني كالم اإلمـام عـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا 

 !عليه وآله وسلم يف القتال واملنشط واملكره
ّ ثم انظر كيف وصل هبم األمر إىل ادعاء الكذب عىل عيل ريض -٢ 
ّفإنام أنـتم كـاملرأة احلامـل، محلـت فلـام ! ا أهل العراقأما بعد ي: [اهللا عنه

ّأمتت أملطت، ومات قيمها، وطال تأيمها، وورثها أبعـدها، أمـا واهللا مـا  ّ
ّأتيتكم اختيارا، ولكن جئت إليكم سوقا، ولقد بلغني أنكم تقولون ً ّعيل : ً

فعىل من أكذب؟ أعىل اهللا، فأنـا أول مـن آمـن ! قاتلكم اهللا تعاىل! يكذب
 .)١(»؟ أم عىل نبيه، فأنا أول من صدق به؟به

 :ّ واشتد غضبه عىل أصحابه مرة فقال-٣
ًأال وإين قـد دعــوتكم إىل قتــال هــؤالء القــوم لــيال وهنــارا، ورسا « ً ً ِ

اغزوهم قبل أن يغزوكم، فواهللا ما غزي قوم قط يف : ًوإعالنا، وقلت لكم
ّعقر دارهم إال ذلوا، فتواكلتم وختـاذلتم، حتـى شـنت علـ يكم الغـارات ِ

 .)٢(»وملكت عليكم األوطان
ُّأي قوم كان هؤالء القوم، وقائدهم هذا البطل الباسـل، هـل يعنـي 

                                                                                                                         

)٧٠) (٦/١٢٧) (١.( 
 .وما بعدها) ٢/٧٤) (٢(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٦٨ 

هذا أن اإلمام أساء يف اختيار أصحابه؟ أم أنه أخطأ يف اخلروج من املدينة  
والتوجه إىل الكوفة واختاذها عاصمة له؟ أم أن هؤالء نتاج تربية طويلة مل 

 مفرداهتا؟يستطع أن يتغلب عىل 
 : ثم يواصل توبيخه هلم-٤ 
فهذا أخو غامد، قد وردت خيلـه األنبـار، وقـد قتـل حـسان بـن «

حسان البكري، وأزال خيلكم عن مساحلها، ولقد بلغني أن الرجل منهم 
ُكان يدخل عىل املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة، فينتزع حجلها وقلبهـا،  ُ

السرتجاع واالسرتحام، ثم انرصفوا وقالئدها ورعثها، ما متتنع منه إال با
ًوافرين، ما نال رجال منهم كلم، وال أريق هلـم دم، فلـو أن امـرءا مـسلام  ً ُ ً

ًمات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا ً ً!«)١(. 
 : ويستمر يف حزنه وكمده وتوبيخه هلم-٥
ّعجبا واهللا يميت القلب وجيلب اهلم، من! ًفيا عجبا«  اجتامع هـؤالء ً

ًالقوم عىل باطلهم، وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحا حني رصتـم  ً ّ
َغرضا يرمى، يغار عليكم وال تغريون، وتغزون وال تغزون، ويعـىص اهللا  ُ ً

 !وترضون
ّفإذا أمرتكم بالسري إليهم يف أيام احلر قلتم ِ ّهذه محارة القيظ، أمهلنا : ِ

ّهـذه صـبارة :  إليهم يف الـشتاء قلـتميسبخ عنا احلر، وإذا أمرتكم بالسري
                                                                                                                         

 .وما بعدها) ٢/٧٤) (١(
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٦٩ 

ّالقر، أمهلنا ينسلخ عنا الربد، كل هذا فرار من احلر والقر، فإذا كنتم مـن   ّ ّّ
ّاحلر والقر تفرون، فأنتم واهللا من السيف أفر ّ ّ!«)١(. 

 أرأيت كيف كان هؤالء القوم؟ أين هم من أصحاب النبي صىل اهللا 
ًء، رسا وعالنيـة، حـرا وبـردا، ًعليه وآله وسلم الذين نرصوه صيفا وشتا  ًً

ّويف مجيع أحايينه صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، فهـا هـو عـيل يـذم هـؤالء 
من يذم أصحاب النبي صىل اهللا عليـه : ويمدح أولئك، فمن للحق أقرب

 ّوآله وسلم ويمدح هؤالء، أم من يذم هؤالء ويمدح أولئك؟ 
 فيقـوم  ثم يبلغ الرجل قمة الغـضب والـسخط عـىل أصـحابه،-٦

 :ّيعريهم ويسبهم ويشتمهم، انظر إىل كالمه
يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال وعقول ربات احلجال، «

ًمعرفـة واهللا جـرت نـدما، وأعقبـت .. لوددت أين مل أركـم ومل أعـرفكم َّ
ًلقـد مألتـم قلبـي قيحـا، وشـحنتم صـدري غيظـا، ! ًسدما، قاتلكم اهللا ً

ــتهامم أنفا ــا، وأفــسدتم عــيل رأيــي بالعــصيان وجرعتمــوين نغــب ال ًس
إن ابن أيب طالب رجل شـجاع ولكـن : واخلذالن، حتى لقد قالت قريش

ًوهل أحد منهم أشد هلا مراسا، وأقدم فيها ! ال علم له باحلرب، هللا أبوهم
ّلقد هنضت فيها وما بلغت العرشين، وهأنذا قد ذرفـت عـىل ! ًمقاما مني

                                                                                                                         

 . بعدهاوما) ٢/٧٤) (١(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٧٠ 

 .)١(»!ولكن ال رأي ملن ال يطاع! الستني 
لنكاد نبكي مع الرجل هذه احلرقة الدامية، وهو ينشد هؤالء نرصته 

ذهب أهل السبق بفضلهم، وأنـى .. ونرصة احلق والدين، ولكن هيهات
 هلؤالء هذا الفضل؟

ومن كالم له عليه السالم يف ذم (هبذا العنوان » النهج« وجاء يف -٧
 ):أصحابه
ثيـاب املتداعيـة، كلـام كم أداريكم كام تدارى البكـار العمـدة، وال [

ّحيصت من جانب هتتكت من آخر، كلام أطل عليكم منـرس مـن منـارس 
ّأهل الشام، أغلـق كـل رجـل مـنكم بابـه، وانجحـر انجحـار الـضبة يف 

  .جحرها، والضبع يف وجارها
 .الذليل واهللا من نرصمتوه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل

 الرايـات، وإين لعـامل بـام إنكم واهللا لكثري يف الباحات، قليـل حتـت
 .ِيصلحكم، ويقيم أودكم، ولكني واهللا ال أرى إصالحكم بإفساد نفيس

ـــس جـــدودكم ـــون احلـــق ! أرضع اهللا خـــدودكم، وأتع ال تعرف
 .)٢(»ِكمعرفتكم الباطل، وال تبطلون الباطل كإبطالكم احلق

ّهل رأيت ذما كهذا الذم؟ ثم هل سمعت برجل خذله أصحابه كام ! ّ
                                                                                                                         

 .وما بعدها) ٢/٧٤) (١(
)٦٨) (٦/١٠٢) (٢.( 
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٧١ 

  الرجل؟ خذلوا هذا 
ّوتدبر هذا الكالم، فإنه كالم إمـام منـصف متـق هللا ! تأمل أهيا األخ

 .تعاىل
 :»النهج« وجاء أيضا يف -٨
وقال عليه السالم ملا بلغه إغـارة أصـحاب معاويـة عـىل األنبـار، (

يـا أمـري : ًفخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلـة، وأدركـه النـاس وقـالوا
واهللا ما تكفونني أنفسكم، «: ليه السالمنحن نكفيكهم، فقال ع! املؤمنني

ِإن كانت الرعايا قبيل لتشكو حيف رعاهتا، فـإين ! فكيف تكفونني غريكم
ّاليوم أشكو حيف رعيتي، كأنني املقـود وهـم القـادة، أو املـوزوع وهـم 

 .)١()»الوزعة
 : ثم يقول عن تقاعسهم عن القتال واجلهاد-٩
ّىل مـا أحـب، حتـى هنكـتكم ِإنه مل يزل أمري معكم ع! أهيا الناس«

 .احلرب، وقد واهللا أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أهنك
ًلقد كنت أمس أمريا فأصبحت اليوم مـأمورا، وكنـت أمـس ناهيـا  ً ً
ًفأصبحت اليوم منهيا، وقد أحببتم البقاء، ولـيس يل أن أمحلكـم عـىل مـا 

 .)٢(»!تكرهون
                                                                                                                         

)٢٦٧) (١٩/١٤٥) (١.( 
)٢٠١) (١١/٢٩) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٧٢ 

ضـجره انظر إىل كالمه، وكيف أصـبح ينـصاع ألمـرهم مـن كثـرة  
 ! وغضبه عىل تقاعسهم

 ثم قام اإلمام يقارن بني املاضني وبني هـؤالء، ويتحـرس عـىل -١٠
 :فراق من سبقوه

ولوددت أن اهللا فرق بينـي وبيـنكم، وأحلقنـي بمـن هـو أحـق يب «
منكم، قوم واهللا ميامني الرأي، مراجيح احللم، مقاويل بـاحلق، متاريـك 

ا عىل املحجة، فظفروا بـالعقبى ًللبغي، مضوا قدما عىل الطريقة، وأوجفو
 ؟]قوم ميامني: [ من هؤالء الذين عناهم)١(»الدائمة، والكرامة الباردة

لقـد «: وتأمل معي هذه املقارنة واملفارقـات يف احلكـم عنـدما قـال
ًرأيت أصحاب حممد، فام أرى أحدا يشبههم منكم، كانوا يصبحون شعثا 

ًغربا، وقد بـاتوا سـجدا وقيامـا، يراوحـون  بـني جبـاههم وخـدودهم، ًّ
ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم، كأن بني أعينهم ركـب املعـزى 
ّمن طول سجودهم، إذا ذكر اهللا مهلت أعينهم حتى تبل جيوهبم، ومادوا 
ًكــام يميــد الــشجر يــوم الــريح العاصــف، خوفــا مــن العقــاب ورجــاء 

 .)٢(»للثواب
، قـام يتـذكرهم هؤالء هم أصحاب حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم

                                                                                                                         

)٢٧٦) (٧/١١٥) (١.( 
)٩٦) (٧/٧٠) (٢.( 
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٧٣ 

 !ّعيل عندما رأى هذا التقاعس غري املربر عن احلق 
 :ً  وخاطبهم مرة وقلبه حيرتق أسفا وغام-١١
ولئن أمهل اهللا الظامل فلن يفوت أخذه، وهو له باملرصاد عىل جمـاز «

 .طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ريقه
 أما والذي نفيس بيده، ليظهرن هؤالء القـوم علـيكم، لـيس ألهنـم

ِأوىل باحلق منكم، ولكن إلرساعهم إىل بـاطلهم، وإبطـائكم عـن حقـي، 
 .ولقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاهتا، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي

استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم 
ًرسا وجهرا فلم تستجيبوا، ونصحت لكم فلم تقبلوا ً. 

ِعليكم احلكـم فتنفـرون منهـا، شهود كغياب، وعبيد كأرباب، أتلو 
ّوأعظكم باملوعظة البالغـة فتتفرقـون عنهـا، وأحـثكم عـىل جهـاد أهـل 
ِالبغي، فام آيت عىل آخر قويل حتى أراكم متفرقني أيادي سبأ، ترجعـون إىل  ّ
ّجمالسكم، وتتخادعون عـن مـواعظكم، أقـومكم غـدوة وترجعـون إيل 

َّعشية كظهر احلنية عجز املقوم وأعضل املقو ُّ  .مّ
الــشاهدة أبــداهنم، الغائبــة عــنهم عقــوهلم، املختلفــة ! أهيــا القــوم

أهواؤهم، املبـتىل هبـم أمـراؤهم، صـاحبكم يطيـع اهللا وأنـتم تعـصونه، 
وصاحب أهل الشام يعيص اهللا وهم يطيعونـه، لـوددت واهللا أن معاويـة 
صارفني بكم رصف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عرشة مـنكم وأعطـاين 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٧٤ 

 !ًرجال منهم 
ّمنيت منكم بثالث واثنتني، صم ذوو أسامع، وبكم ! يا أهل الكوفة 

ذوو كالم، وعمي ذوو أبصار، ال أحرار صدق عنـد اللقـاء، وال إخـوان 
 .ثقة عند البالء

كلـام مجعـت مـن ! تربت أيديكم، يا أشباه اإلبل غاب عنها رعاهتـا
 .جانب تفرقت من آخر

ــيام إخــالكم-واهللا لكــأين بكــم  ــو محــس ا-ف ــوغى، ومحــي  أن ل ل
ُالرضاب، قد انفرجتم عن ابن أيب طالب انفـراج املـرأة عـن قبلهـا، وإين  ُ
لعىل بينة من ريب، ومنهاج من نبيي، وإين لعـىل الطريـق الواضـح ألقطـه 

 .)١(»ًلقطا
هل هذا كالم حيتاج إىل تعليق ورشح، أم أنـه يـرشح مـا كـان عليـه 

 أين هؤالء من أصحاب النبي ص؟ ! اإلمام وصحبه؟
 :ّ ومن كالم له ريض اهللا عنه يف ذم أصحابه-١٢
ّأمحد اهللا عىل ما قىض من أمر، وقدر من فعل، وعـىل ابتالئـي بكـم «

ُأيتها الفرقة التي إذا أمرت مل تطع، وإذا دعوت مل جتب ُ. 
إن أمهلتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس عىل إمام 

 .طعنتم، وإن أجئتم إىل مشافة نكصتم
                                                                                                                         

)٩٦) (٧/٧٠) (١.( 
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 !ما تنتظرون بنرصكم، واجلهاد عىل حقكم!  لغريكمال أبا 
ّاملوت أو الذل لكم، فواهللا لئن جاء يـومي وليـأتيني، ليفـرقن بينـي 

 .ٍوبينكم، وأنا بصحبتكم قال، وبكم غري كثري
ًهللا أنتم، أما دين جيمعكـم، وال محيـة تـشحذكم، أولـيس عجبـا أن 

ة وال عطـاء، وأنـا معاوية يدعو اجلفاة الطغام، فيتبعونـه عـىل غـري معونـ
 إىل املعونـة أو طائفـة مـن -ّوأنتم تريكة اإلسالم وبقية النـاس-أدعوكم 

َّالعطاء، فتتفرقون عني وختتلفون عيل ّ. 
ًإنه ال خيرج إليكم من أمري رىض ترضونه، وال سـخط فتجتمعـون 

 .ٍعليه، وإن أحب ما أنا الق إيل املوت
ّقد درستكم الكتاب، وفـاحتتكم احلجـاج، وعـرفت كم مـا أنكـرتم، ّ

 . )١(»!وسوغتم ما جمجتم، لو كان األعمى ينحط أو النائم يستيقظ
 : وقال هلم مرة-١٣
أهيا الناس املجتمعة أبداهنم، املختلفة أهـواؤهم، كالمكـم يـوهي «

 .ّالصم الصالب، وفعلكم يطمع فيكم األعداء
حيـدي : تقولون يف املجالس كيت وكيت، فـإذا جـاء القتـال قلـتم

 !حياد
ّعزت دعوة من دعاكم، وال اسرتاح قلب مـن قاسـاكم، أعاليـل ما 

                                                                                                                         

)١٨١) (١٠/٦٧) (١.( 
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 .َّبأضاليل، دفاع ذي الدين املطول 
 . ال يمنع الضيم الذليل، وال يدرك احلق إال باجلد

ّأي دار بعد داركم متنعون، ومع أي إمـام بعـدي تقـاتلون، املغـرور 
 واهللا من غررمتوه، ومن فاز بكم فقـد فـاز واهللا بالـسهم األخيـب، ومـن

 .رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل
ّأصبحت واهللا ال أصدق قولكم، وال أطمع يف نـرصكم، وال أوعـد 

 .العدو بكم
 .ّما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طبكم؟ القوم رجال أمثالكم

ًأقوال بغري علم، وغفلة من غري ورع، وطمعا يف غري حق؟ ً!«)١(. 
علم أو حديث ّأأمثال هؤالء يعتمد عليهم عيل ريض اهللا عنه يف محل 

أو أي يشء؟ ثم هل هؤالء يعتز املرء باالنتامء إليهم؟ ويرتك الذين زكاهم 
 ّاهللا والرسول ثم عيل؟

 : وقام مرة يستنفر أصحابه لقتال أهل الشام فقال-١٤
ّأف لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم باحلياة الـدنيا مـن اآلخـرة «

ًعوضا، وبالذل مـن العـز خلفـا، إذا دعـوتكم إىل  ّ جهـاد عـدوكم دارت ً
 .أعينكم، كأنكم من املوت يف غمرة، ومن الذهول يف سكرة

يرتج عليكم حواري فتعمهون، فكـأن قلـوبكم مألوسـة، فـأنتم ال 
                                                                                                                         

)٢٩) (٢/١١١) (١.( 
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تعقلون، ما أنتم يل بثقة سجيس الليايل، وما أنـتم بـركن يـامل بكـم، وال  
ّزوافر عز يفتقر إليكم، ما أنتم إال كإبل ضل رعاهتـا، فكلـام مجعـت مـن  ّ

 .انب انترشت من آخرج
ُتكــادون وال تكيــدون، !  لبـئس لعمــر اهللا سـعر نــار احلــرب أنـتم

ُوتنتقص أطرافكم فال متتعضون، ال ينام عنكم وأنـتم يف غفلـة سـاهون، 
 !غلب واهللا املتخاذلون

َإين ألظن بكم أن لو محس الـوغى، واسـتحر املـوت، قـد ! وأيم اهللا ِ
 .انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج الرأس

ًواهللا إن امرءا يمّكن عدوه من نفسه، يعرق حلمـه ويـنهش عظمـه، 
 .ّويفري جلده، لعظيم عجزه، ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره

أنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا فواهللا دون أن أعطـي ذلـك رضب 
باملرشفية تطري منه فراش اهلام، وتطيح السواعد واألقدام، ويفعل اهللا بعد 

 .ذلك ما يشاء
ًإن يل عليكم حقا، ولكم عـيل حـق، فأمـا حقكـم عـيل ! ا الناسأهي

فالنصيحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم؛ وتعليمكم كيال جتهلوا، وتأديبكم 
كيام تعلموا، وأما حقي علـيكم، فالوفـاء بالبيعـة، والنـصيحة يف املـشهد 

 .)١(»واملغيب، واإلجابة حني أدعوكم، والطاعة حني آمركم
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ّها يف ذم أصحابه ريض اهللا عنه، فهل يـؤمتن هذه اخلطب وغريها كل 
ّهؤالء الذين ذمهم هذا القائد يف إيصال علم، ويف محل قـرآن أو سـنة، أم 

 .ّأولئك الذين مدحهم ومتنى أن يكون معهم
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  املبحث السادس 
  »الكتاب والسنة« 

ولنا أن نعرض كالم اإلمام ونتفحصه حول الكتاب والسنة، لنـرى 
 .  اإلمام يتعامل مع هذين املصدرينكيف كان

 الكتاب العزيز * 
 : قال يف إحدى خطبه-١
وإن القرآن ظـاهره أنيـق، وباطنـه عميـق، ال تفنـى عجائبـه، وال «

 .)١(»تنقيض غرائبه، وال تكشف الظلامت إال به
ّوصف يدل عىل إيامنه التام به، وأنه ال قرآن غريه، وأنـه هـو الـدائم 

 .لالذي ال يبدل وال حيو
 :»النهج« وجاء يف -٢

 ومن كالم له عليه السالم قاله قبل موتـه عـىل سـبيل الوصـية، ملـا 
 :رضبه ابن ملجم لعنه اهللا

ّوصيتي لكم أال ترشكوا بـاهللا شـيئا، وحممـد صـىل اهللا عليـه وآلـه « ً
ّوسلم، فال تـضيعوا سـنته، أقيمـوا هـذين العمـودين، وأوقـدوا هـذين  ّ
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 .)١(»!ّاملصباحني، وخالكم ذم 
هذا آخر كالمـه ريض اهللا عنـه، يـويص أصـحابه واملـؤمنني بثالثـة 

 :أشياء
ّعدم اإلرشاك باهللا تعاىل، وعدم تضييع سنة النبي صىل اهللا عليه وآله 
َّوسلم، ويسمي الكتاب والسنة العمودين واملصباحني، فلم يدع أن هناك 

وإنـام ًقرآنا آخر، ومل يطلب من احلضور االقتـداء باألئمـة االثنـي عـرش، 
حرص اهلدي هبذين املصباحني، وهو يف مرض موته جيب أن يويص بـأهم 

 .األشياء، فلم يوص إال هبذين
 : وقال ذات مرة-٣
فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة اهللا عىل خلقه، أخذ عليه «

ّميثاقهم، وارهتن عليهم أنفسهم، أتم نوره، وأكرم به دينـه، وقـبض نبيـه 
 .)٢(»ِسلم وقد فرغ إىل اخللق من أحكام اهلدى بهصىل اهللا عليه وآله و

تأمل هذا الكالم العظيم، مات الرسول صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم 
ّبعد فراغ القرآن من مجيع أحكـام اإلسـالم، فـانقطع التـرشيع بـه وتـم، 

ًفليس أحد بعده مرشعا وإنام جمتهدا ً. 
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 : ووصف مرة القرآن بقوله-٤  
ًأحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل اهللا املتني، فإن اهللا سبحانه مل يعظ «

وسببه األمني، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جالء غـريه، 
ًمع أنه قد ذهب املتذكرون، وبقي الناسون أو املتناسون، فإذا رأيتم خـريا 
ًفأعينوا عليه، وإذا رأيتم رشا فاذهبوا عنه، فإن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 

اعمل اخلري ودع الرش، فإذا أنت جـواد ! يا ابن آدم:  وسلم كان يقولوآله
 .)١(»قاصد

 :وتأمل كالمه اآليت
واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الـذي «

ّال يضل، واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحـد إال قـام 
 .ن من عمىعنه بزيادة أو نقصان، زيادة يف هدى، أو نقصا

واعلموا أنه ليس عىل أحد بعـد القـرآن مـن فاقـة، وال ألحـد قبـل 
القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به عىل ألوائكم، فإن 
ًفيه شفاء من أكرب الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي والـضالل، فاسـألوا 

توجه العباد إىل اهللا ّاهللا به، وتوجهوا إليه بحبه، وال تسألوا به خلقه، إنه ما 
 .تعاىل بمثله

ّواعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وأنه من شـفع لـه القـرآن  ّ
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ّيوم القيامة شفع فيه، ومن حمل به القرآن يوم القيامـة صـدق عليـه؛ فإنـه   ّ
أال إن كل حارث مبتىل يف حرثـه وعاقبـة عملـه، : ينادي مناد يوم القيامة

 .غري حرثة القرآن
ثته وأتباعه، واستدلوه عىل ربكم، واستنصحوه عـىل فكونوا من حر

 .)١(»أنفسكم، واهتموا عليه آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم
 هل يمكن أن يصدر مثقال ذرة من قول هلذا اإلمـام أو أحـد أبنائـه 
حول حتريف القرآن ونقصانه أو زيادته؟ أيعقل هذا؟ أما آن لنـا أن ننظـر 

ومن أهلها، ونعود إىل املنهل الـصايف الـذي إىل تلك الروايات فنتربأ منها 
 ّكان يستقي منه عيل ريض اهللا عنه وبنوه؟

ولكم علينا بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صـىل اهللا «:  وقال مرة-٥
 .)٢(»عليه وآله وسلم والقيام بحقه، والنعش لسنته

 :وأوىص أصحابه ذات مرة بقوله
النـور املبـني، والـشفاء وعليكم بكتاب اهللا، فإنـه احلبـل املتـني، و«

ّالنافع، والري الناقع، والعصمة للمتمسك، والنجاة للمتعلـق، ال يعـوج  ّ ّ
فيقام، وال يزيغ فيستعتب، وال خيلقه كثرة الرد، وولوج السمع، من قـال 
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 .)١(»به صدق، ومن عمل به سبق 
 .الزموه وداوموا عليه: عليكم

روا حتكيم الرجال،  ومن كالم له عليه السالم يف اخلوارج ملا أنك-٦
 :ويذم فيه أصحابه يف التحكيم

ّإنا مل نحكم الرجال، وإنام حكمنا القرآن، هذا القرآن إنام هـو خـط «
ّمسطور بني الدفتني، ال ينطق بلسان، وال بد له من ترمجـان، وإنـام ينطـق 
عنه الرجال، وملا دعانا القوم إىل أن نحكم بيننـا القـرآن، مل نكـن الفريـق 

  : ّن كتاب اهللا ـ، وقد قال اهللا تعاىل عـز مـن قائـلّاملتويل ع        

               ] فـرده إىل اهللا أن نحكـم بكتابـه، ]٥٩:النساء ،ّ
ّورده إىل الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق يف كتاب اهللا، فنحن 

رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم أحق الناس به، وإن حكم بـسنة 
 .)٢(»فنحن أحق الناس وأوالهم هبا

، ألهنـام مـصدرا ّفهذا أمر برد األمور كلها إىل الكتاب والـسنة فقـط
إنني مرشع أو حيق يل الترشيع، وأن ما فعلته :  يقلفاإلمام عيل مل، الترشيع

والـسنة حجة ال جيوز اخلروج عليه، وإنام كان يستند إىل نصوص الكتاب 
، فهـو ريض اهللا ..]ّفنحن أحـق: [املطهرة، ثم انظر إىل قوله ريض اهللا عنه
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عنه ال يرى نفسه يف نفس مكانة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم، وإنام هو  
 .مسلم يتحرى االقتداء به صىل اهللا عليه وآله وسلم

يف القرآن نبأ ما قبلكم، وخـرب مـا بعـدكم، وحكـم مـا «:  وقال-٧
 .)١(»بينكم

 :ّالسنة النبوية* 
هذا كان عن الكتاب، أما عن السنة، فإليك بعـض أقوالـه ريض اهللا 

 : عنه
ً من وصية له عليه السالم لـعبد اهللا بـن عبـاس أيـضا، ملـا بعثـه -١

 :لالحتجاج عىل اخلوارج 
ــول « ــوه، تق ــال ذو وج ــرآن مح ــإن الق ــالقرآن، ف ــمهم ب ّال ختاص

 .)٢(»ًهنم لن جيدوا عنها حميصاولكن حاججهم بالسنة، فإ... ويقولون
ملاذا حياججهم بالـسنة؟ ومـا معنـى الـسنة هنـا يف مقابـل القـرآن؟ 
ًأوليس معنى هذا أن الرجل يعد سنة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم حدا  ّ
ًفاصال يف االحتكـام؟ وأهنـا هـي التـي تزيـل اإلهيـام عمـن يتـشكك يف 

 .القرآن
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ً وكتب مرة ناصحا وموجها-٢  ً: 
ّأس بنبيك األطيب األطهر صىل اهللا عليه وآله وسـلم، فـإن فيـه فت«

ّأسوة ملن تأسى، وعزاء ملن تعـزى، وأحـب العبـاد إىل اهللا املتـأيس بنبيـه، 
ًواملقتص ألثره، قضم الدنيا قضام، ومل يعرها طرفـا، أهـضم أهـل الـدنيا  ً ّ
ًكشحا، وأمخصهم من الدنيا بطنا، عرضت عليه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، ً 

ًوعلم أن اهللا تعاىل أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شـيئا  ً ًّ
 .ّفصغره

ّولو مل يكن فينا إال حبنا ما أبغض اهللا ورسوله، وتعظيمنا مـا صـغر  ّ
ّاهللا ورسوله؛ لكفى به شقاقا هللا تعاىل، وحمادة عن أمر اهللا تعاىل ولقد كان ! ً

وجيلـس جلـسة العبـد، صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم يأكـل عـىل األرض، 
وخيصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركـب احلـامر العـاري، ويـردف 

يا فالنـة : خلفه، ويكون السرت عىل باب بيته، فتكون فيه التصاوير فيقول
ــه ذكــرت الــدنيا -ِإحــدى أزواجــه- ــه عنــي، فــإين إذا نظــرت إلي ّ غيبي ّ

ه، وأحب أن وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفس
ًتغيب زينتها عن عينيه، لكيال يتخذ منها رياشا، وال يعتقـدها قـرارا، وال  ً
ّيرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلـب، وغيبهـا  ً

 .)١(»عن البرص
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 إهنا وصية للحفاظ عىل السنة واملحافظة عليهـا، واالقتـداء بـالنبي  
 !ه أحد يف هذا االقتداءصىل اهللا عليه وآله وسلم فقط، ال ينازع

شرت النخعي، وأرجو منـك لأل عنه  وسأورد لك كتابه ريض اهللا-٣
أن تتدبر كلامته، وتنزهلا منازهلا، وتضعها يف حق موضعها؛ فإنه كـان هـو 

 .احلاكم آنذاك، وكان األمري عىل مجيع األمصار
ّوال تنقض سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة، واجتمعت هبـا «

 .وصلحت عليها الرعيةاأللفة، 
ّوال حتدثن سنه ترض بيشء من مايض تلك السنن، فيكون األجر ملن 
ّسنها، والوزر عليك مما نقضت منها، وأكثـر مدارسـة العلـامء، ومناقـشة 
احلكامء، يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك، وإقامة ما اسـتقام بـه النـاس 

 ..قبلك
ِن بالء امرئ إىل غريه، ّثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبىل، وال تضم

ّوال تقرصن به دون غاية بالئه، وال يدعونك رشف امرئ إىل أن تعظم 
ًمن بالئه ما كان صغريا، وال ضعة امرئ إىل أن تستصغر من بالئه ما كان 
ًعظيام، واردد إىل اهللا ورسوله ما يضلعك من اخلطوب، ويشتبه عليك من 

 : رشادهمّاألمور، فقد قال اهللا سبحانه لقوم أحب إ       

                            

       ] فالرد إىل اهللا األخذ بمحكم كتابه، والرد إىل ]٥٩:النساء ،ّ
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٨٧ 

 . اجلامعة غري املفرقةالرسول األخذ بسنته 
ّوالواجب عليك أن تتذكر ما مىض ملن تقدمك، من حكومة عادلـة، 
ّأو سنة فاضلة، أو أثر عن نبينا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، أو فريـضة يف 
ّكتاب اهللا، فتقتدي بام شاهدت مما عملنا به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتبـاع 

ن احلجة لنفـيس عليـك، ما عهدت إليك يف عهدي هذا، واستوثقت به م
ّلكيال تكون لك علة عند ترسع نفسك إىل هواها ّ«)١(. 

 :ما يؤخذ من الكتاب 
الطريقـة، فهـو يـويص عاملـه أن ال : السنة معناها...  ال تنقضن-أ

ينقض سنة صاحلة عمل هبا اخللفاء قبلـه، فـال جيـوز اخلـروج عـىل هـذه 
 .السنن التي عملها اخللفاء آنذاك

 .الكتاب والسنة:  مصدرين اثنني فقط رد األمر إىل-ب
 يف الفقرة األخرية ربط بني أفعال اخللفـاء الـسابقني، وتواصـل -ج

 ..]. مما عملنا به فيها: [بينه وبينهم
 
 
 

                                                                                                                         

 .وما بعدها) ١٧/٤٧) (١(



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٨٨ 

  املبحث السابع 
  »الدعاء« 

الدعاء عبادة ال جيوز رصفها لغـري اهللا تعـاىل، وال جيـوز التوسـل يف 
 القبور للدعاء عندها والتـربك هبـا، الدعاء بغري املرشوع، وال الذهاب إىل

 : أئمة أهل البيت عليهم السالم، وإليك البيانهي عقيدة وهذه 
 : قال اإلمام-١
إذا كانت لك إىل اهللا سبحانه حاجـة، فابـدأ بمـسألة الـصالة عـىل «

رسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم، ثم سل حاجتك، فإن اهللا أكـرم مـن أن 
 .)١(»ا ويمنع األخرىيسأل حاجتني، فيقيض إحدامه

يشري اإلمام عيل ملن كانت له حاجـة، أن يبـدأ بالـصالة عـىل النبـي 
صىل اهللا عليه وآله وسلم، ومل يأمر هذا بالذهاب إىل قـرب النبـي صـىل اهللا 

 .عليه وآله وسلم أو قبور األنبياء واألولياء
 : وقال مرة لإلمام احلسن ريض اهللا عنه يف وصيته-٢
يده خـزائن الـسموات واألرض قـد أذن لـك يف واعلم أن الذي ب«

ّالدعاء، وتكفـل لـك باإلجابـة، وأمـرك أن تـسأله ليعطيـك، وتـسرتمحه 
لريمحك، ومل جيعل بينه وبينك من حيجبك عنه، ومل يلجئك إىل من يـشفع 

                                                                                                                         

)٣٦٧) (١٩/٢٧٩) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة

 
٨٩ 

 .لك إليه 
ومل يمنعك إن أسأت من التوبة، ومل يعاجلك بالنقمة، ومل يفضحك 

د عليـك يف قبـول اإلنابـة، ومل يناقـشك ّإن تعرضت للفضيحة، ومل يـشد
باجلريرة، ومل يؤيسك من الرمحة، بل جعل نزوعك عـن الـذنب حـسنة، 
ًوحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عرشا، وفتح لك باب املتـاب، 
وباب االستعتاب، فإذا ناديتـه سـمع نـداك، وإذا ناجيتـه علـم نجـواك، 

ليـه مهومـك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثتـه ذات نفـسك، وشـكوت إ
واستكشفته كروبك، وسألته من خزائن رمحته مـا ال يقـدر عـىل إعطائـه 

 .)١(»ُغريه؛ من طول األعامر، وصحة األبدان، وسعة األرزاق
ومل جيعل بينك وبينه من حيجبك عنه، ومل يلجئـك إىل : [انظر كالمه

، ما معنى هذا الكالم؟ أليس معناه طرح الواسـطة ..]من يشفع إليك فيه
  وبني اهللا يف املسألة؟ بينك

؛ فاهللا أمر الناس بسؤاله، ومل جيعـل بينـه ...]أذن ذلك: [ثم انظر إىل
 .وبني السائل أية واسطة

اللهـم قـد انـصاحت جبالنـا، «:  ودعا مرة يف االستسقاء فقـال-٣
ّواغربت أرضنا، وهامت دوابنا، وحتريت يف مرابضها، وعجـت عجـيج  ّ ّ

 !لرتدد يف مراتعها، واحلنني إىل مواردهاّالثكاىل عىل أوالدها، وملت ا
                                                                                                                         

)١٦/٨٩) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٩٠ 

 .اللهم فارحم أنني اآلنة وحنني احلانة 
 .اللهم فارحم حريهتا يف مذاهبها، وأنينها يف مواجلها

اللهم خرجنا إليك حني اعتكرت علينا حدابري الـسنني، واختلفتنـا 
 .خمايل اجلود، فكنت الرجاء للمبتئس، والبالغ للملتمس

ّم، ومنع الغامم، وهلك الـسوام، أال تؤاخـذنا ندعوك حني قنط األنا
بأعاملنا، وال تؤاخذنا بذنوبنا، وانـرش علينـا رمحتـك بالـسحاب املنبعـق، 
ًوالربيع املغدق، والنبات املونق، سحا وابال، حتيي به ما قد مات، وترد به   ّ

 .ما قد فات
ّاللهم سقيا منك حميية مروية، تامة عامة، طيبة مباركة، هنيئـة مري ئـة ّ

ًمريعة، زاكيا نبتها، ثامرا فرعها، نارضا ورقها، تنعش هبـا الـضعيف مـن  ً ً
 .عبادك، وحتيي هبا امليت من بالدك

اللهم سقيا منك تعشب هبا بجادنا، وجتري هبا وهادنا، وخيصب هبا 
جنابنا، وتقبل هبـا ثامرنـا، وتعـيش هبـا مواشـينا، وتنـدى هبـا أقاصـينا، 

تـك الواسـعة، وعطايـاك اجلزيلـة، عـىل وتستعني هبا ضواحينا، من بركا
ًبريتك املرملة، ووحشك املهملـة، وأنـزل علينـا سـامء خمـضلة، مـدرارا  ّ
ّهاطلة، يدافع الودق منها الودق، وحيفز القطر منهـا القطـر، غـري خلـب 
ّبرقها، وال جهام عارضها، وال قزع رباهبا، وشفان ذهاهبا، حتى خيـصب 

ّ املسنتون، فإنك تنزل الغيث من بعد ما إلمراعها املجدبون، وحييا بربكتها
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٩١ 

 .)١(»قنطوا، وتنرش رمحتك، وأنت الويل احلميد 
هذه خطبة يف االستسقاء، وليس فيهـا ذكـر للتوسـل واالستـشفاع 

 !وسؤال املخلوقني
 : ويف خطبة له قال-٤
ّإن أفضل مـا توسـل بـه املتوسـلون إىل اهللا اإليـامن بـه وبرسـوله، « ّ ِ

ه ذروة اإلسالم، وكلمة اإلخـالص فإهنـا الفطـرة، واجلهاد يف سبيله، فإن
وإقام الصالة فإهنا امللة، وإيتاء الزكاة فإهنا فريضة واجبـة، وصـوم شـهر 
ّرمضان فإنه جنة من العقاب، وحج البيت واعتامره فـإهنام ينفيـان الفقـر 
ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإهنا مثراة يف املال، ومنسأة يف األجـل، 

ّهنا تكفر اخلطيئة، وصدقة العالنية فإهنا تدفع ميتة السوء، وصدقة الرس فإ
 .وصنائع املعروف فإهنا تقي مصارع اهلوان

أفيضوا يف ذكر اهللا فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيام وعد املتقـني فـإن 
ّوعده أصدق الوعد، واقتدوا هبدي نبيكم فإنـه أفـضل اهلـدي، واسـتنوا 

القرآن فإنه أحسن احلـديث، وتفقهـوا ّبسنته فإهنا أهدى السنن، وتعلموا 
فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنـه شـفاء الـصدور، وأحـسنوا 
تالوته فإنه أنفع القصص، وإن العامل العامل بغري علمه، كاجلاهل احلـائر 
الذي ال يستفيق من جهله، بل احلجة عليه أعظم، واحلرسة له ألزم، وهـو 

                                                                                                                         

)١١٤) (٧/٢٦٢) (١.( 
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 .)١(»عند اهللا ألوم 
: ونقول...] أفضل ما توسل به املتوسلون: [ ما يقوله اإلمامانظر إىل

حتى عىل فرض جواز التوسل باألشـخاص، أفـال حيـرص املـؤمن عـىل 
 الكامل، فيطبق يف دعائه األصوب واألفضل واألكمل؟ 

وهذه من اخلطـب الـشاملة التـي أمـر فيهـا ريض اهللا عنـه بـاإليامن 
 .واجلهاد والصالة والزكاة

طفى صىل اهللا عليه وآله وسلم فقط ال يـشاركه فيهـا ّوذكر سنة املص
 !أحد

 : ويف كالم له يقول عن ربنا سبحانه-٥
فاستفتحوه واستنجدوه، واطلبوا إليه واستمنحوه، فام قطعكم عنه «

  !، هل نحتاج إىل تعليق؟)٢(»حجاب، وال أغلق عنكم دونه باب
 
 
 
 

                                                                                                                         

)١٠٩) (٧/٢٢١) (١.( 
)١٨٨) (١٠/١٧٠) (٢.( 
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  املبحث الثامن 
  »العبادات« 
 .ام التي تطرق هلا ريض اهللا عنهها هنا نورد بعض األحك

 : فمن خطبه يف ذكر يوم النحر وصفة األضحية-١
ومن متام األضحية استرشاف أذهنا، وسالمة عينها، فـإذا سـلمت «

ّاألذن والعني سلمت األضحية ومتـت، ولـو كانـت عـضباء القـرن جتـر  ّ
 .)١(»رجلها إىل املنسك

ّ تـسمى أضـحية، فالكالم عن أضحية يوم النحر، والتي يف احلج ال
ًوإنام تسمى هديا ّ. 

 : الصالة-٢
 :ومن كتاب له ريض اهللا عنه إىل أمراء البالد يف معنى الصالة

أما بعد فصلوا بالناس الظهـر حتـى تفـيء الـشمس مثـل مـربض «
العنز، وصلوا هبم العرص والشمس بيضاء حية يف عضو من النهـار حـني 

طر الصائم، ويدفع احلاج يسار فيها فرسخان، وصلوا هبم املغرب حني يف
إىل منى، وصلوا هبم العشاء حني يتوارى الشفق إىل ثلث الليـل، وصـلوا 

 وصلوا هبم صالة أضعفهم، وال  هبم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه
                                                                                                                         

)٤/٣) (١.( 
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 .)١(»ّتكونوا فتانني 
ًهذا كتاب مهم جدا، ألنه بعثه إىل مجيع األمـصار التـي حتـت يـده، 

أمهيته األخرى يف أنه أوضح قضية من أهم ومن هنا نتبني أمهيته، وتكمن 
 .الصالة: العبادات يف اإلسالم

 :فيقول
 صالة الظهر بعد الزوال، ثم أخـرب أن صـالة العـرص والـشمس -أ

 .بيضاء قبل أن تزول إىل الشفق
، ]حني يفطر الصائم ويدفع احلاج إىل منى : [ ثم صالة املغرب-ب

ً حـدد وقتـا لـصالة وهذان األمران يكونان عنـد غـروب الـشمس، ثـم
العشاء بعد صالة املغرب، فكان وقت صالة املغرب من الغـروب إىل مـا 
قبل زوال الشفق األمحر، ثم يدخل وقت العشاء إىل ثلـث الليـل، وهـذه 
كانت السنة يف عهد الصحابة رضوان اهللا علـيهم، ثـم هنـا حيـرص عـىل 

 . صالة اجلامعة؛ بوجود إمام ومجاعة مأمومني
أمري املؤمنني، وحاكم الدولة اإلسالمية، يرسـله إىل  هذا كتاب -جـ

مجيع األمصار التي كانت حتت يده، فال جيوز أن يتعبد الناس بغري احلـق، 
 .وبام فيه ما خيالف الكتاب والسنة

 وال نريد االستفاضة يف القضايا الفقهية واخـتالف الفقهـاء حـول 
                                                                                                                         

)٥٢ ) (١٧/٢٢) (١.( 
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 حـدد مخـسة أوقـات  هذه األمور، ولكن ما هيمنا أن عليـا ريض اهللا عنـه 
 .للصالة

 :ويف كتاب له للحارث املداين يذكر فيه يوم اجلمعة
ًوال تسافر يف يوم مجعة حتى تـشهد الـصالة، إال فاصـال يف سـبيل «

اهللا، أو يف أمر تعذر به، وأطع اهللا يف مجل أمـورك، فـإن طاعـة اهللا فاضـلة 
، وخـذ عىل ما سواها، وخادع نفسك يف العبادة وارفـق هبـا وال تقهرهـا

ِعفوها ونشاطها، إال ما كان مكتوبا عليك من الفريضة، فإنـه ال بـد مـن  ً
 .)١(»ّقضائها، وتعاهدها عند حملها

 .هذا بعض ما جاء يف قضية الصالة وأوقاهتا، وأمهية يوم اجلمعة
 : الزكاة-٣
 مــن وصــية لــه ريض اهللا عنــه كــان يكتبهــا ملــن يــستعمله عــىل -أ

 :الصدقات
ً وحده ال رشيك له، وال تـروعن مـسلام، وال انطلق عىل تقوى اهللا« ّ ّ

ّجتتازن عليه كارها، وال تأخذن منه أكثر من حق اهللا يف ماله، فإذا قـدمت  ًّ
عىل احلي فانزل بامئهم من غري أن ختالط أبياهتم، ثم امض إليهم بالسكينة 

 .ّوالوقار، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم
ّأرسـلني لكـم ويل اهللا ! د اهللاعبـا: وال ختدج بالتحية هلم، ثم تقـول

                                                                                                                         

)٩٦ ) (١٨/٤٢) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٩٦ 

وخليفته، آلخذ منكم حق اهللا يف أموالكم، فهل هللا يف أمـوالكم مـن حـق  
 !فتؤدوه إىل وليه

ال، فال تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه مـن : فإن قال قائل
غري أن ختيفه أو توعده، أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهـب أو 

ِة أو إبل فال تدخلها إال بإذنه، فإن أكثرها له، فـإذا فضة، فإن كان له ماشي
 .أتيتها فال تدخل عليها دخول متسلط عليه، وال عنيف به

ّوال تنفرن هبيمة وال تفزعنها، وال تسوءن صاحبها فيها ّ. 
ّواصدع املال صدعني ثم خريه، فإذا اختار فال تعرضن ملـا اختـاره،  ّ

ّق اهللا يف مالـه، فـاقبض حـق اهللا فال تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء حل ّ
 .)١(»منه

 :ْينَّ وقال ذات مرة يف زكاة الد-ب
 جيب عليه أن -هل يقىض أم ال؟-إن الرجل إذا كان الدين الظنون «

ِيزكيه ملا مىض إذا قبضه ّ«)٢(. 
 : وقال مرة-جـ
ّسوسوا إيامنكم بالـصدقة، وحـصنوا أمـوالكم بالزكـاة، وادفعـوا «

                                                                                                                         

)٢٥ ) (١٥/١٥١) (١.( 
)٢٦٣ ) (١٩/١١٢) (٢.( 
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٩٧ 

 .)١(»ءأمواج البالء بالدعا 
ًوحتى ال أطيل عليك يف هـذه القـضية، ارجـع أيـضا إىل كالمـه يف 

، ففيها تعاهد بالـصالة واملحافظـة عليهـا، )١٩٢) (١٠/٣٠٢(» النهج«
 . واألمر بإيتاء الزكاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         

)١٤٢ ) (١٨/٣٤٥) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ٩٨ 

  »متفرقات وشوارد«  
هذا الفصل األخري من هذا املؤلف، وسيكون شـوارد ومتفرقـات؛ 

 : ظمهاألهنا ليس فيها ناظم ين
 : صىل اهللا عليه وآله وسلم انقطاع خرب السامء بموت النبي  -١

نعتقد أن رسل اهللا املبلغة للرسالة والنبوة، انقطع نزوهلـا إىل األرض 
بـأيب أنـت وأمـي يـا «للتبليغ بعد وفاة النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

لقد انقطـع بموتـك مـا مل ينقطـع بمـوت غـريك مـن النبـوة ! رسول اهللا
ًنباء وأخبـار الـسامء، خصـصت حتـى رصت مـسليا عمـن سـواك، واإل ّّ

وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولوال أنك أمرت بالصرب، وهنيت 
ًعن اجلزع، ألنفدنا عليك ماء الـشئون، ولكـان الـداء ممـاطال، والكمـد 

ّحمالفا، وقال لك  ! ّولكنه ما ال يملك رده، وال يستطاع دفعه! ً
 .)١(»! عند ربك، واجعلنا من بالكبأيب أنت وأمي، اذكرنا

 :ًيف هذه اخلطبة أو الكلامت أمور عظيمة جدا، منها
ّ إخبار عيل بأن أخبار السامء واملالئكة املرسلة انقطعت، فال تنزل -أ

 .ًأبدا
 واألمر الثـاين هـو اجلـزع عـىل املـصيبة، وهلـذا مبحـث قـادم -ب

                                                                                                                         

)٢٣٠ ) (١٣/٢٤) (١.( 



 
 

 قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة

 
٩٩ 

 .ًسنذكره الحقا 
صيبة، ومـن رضب يـده عـىل ينزل الصرب عىل قدر املـ«: ويقول مرة

 .)١(»فخذه عند مصيبته حبط أجره
من يرضب عىل فخذه فقط حيبط أجره، فكيف نرصف هـذا الكـالم 
ّعىل الذين يفعلون ما يغضب اهللا ورسوله يف حمرم، من رضب القامـات، 

 وغريها من املنكرات؟... وشق اجليوب، والرضب بالسيوف
 :وقال مرة

 .ً فقد أصبح لقضاء اهللا ساخطاًمن أصبح عىل الدنيا حزينا،«
 .ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فإنام يشكو ربه

 .ًومن أتى غنيا فتواضع له لغناه، ذهب ثلثا دينه
ّومن قرأ القرآن فامت فدخل النار، فهـو كـان ممـن يتخـذ آيـات اهللا 

 .ًهزوا
ّهم ال يغبه، وحرص : ّومن هلج قلبه بحب الدنيا، التاط منها بثالث ّ

 .)٢(»كه، وأمل ال يدركهال يرت
ماذا يفعلون يف عاشوراء، أوليسوا يشاركون مصيبة نزلت قبل أكثـر 

  سنة؟١٣٠٠من 
                                                                                                                         

)١٤٠ ) (١٨/٣٤٢) (١.( 
)٢٤ ) (١٩/٥٢) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ١٠٠ 

 !فهل معنى هذا أهنم يشكون رهبم حزهنم عىل مصاب احلسني؟ 
وروي أنه عليه السالم ملـا ورد الكوفـة : (»النهج«ثم اقرأ ما جاء يف 

ّقادما من صفني، مر بالشباميني، فسمع بكـاء  ّ النـساء عـىل قـتىل صـفني، ً
: وخرج إليه حرب بن رشحبيل الشبامي، وكان من وجوه قومه، فقال له

 .»!ّأيغلبكم نساؤكم عىل ما أسمع، أال تنهوهن عن هذا الرنني«
! ارجـع«: وأقبل حرب يميش معه وهو عليه السالم راكب، فقال له

 .)١(»فإن ميش مثلك مع مثيل فتنة للوايل ومذلة للمؤمن
ّا بكاء طبيعيا، ويعرب عن حرارة املوقف وجدته، وهنى عنه وكان هذ ً
 فكيف بغريه؟

 :  نور األنبياء-٣
ولو أراد اهللا أن خيلق آدم من نور خيطف األبـصار ضـياؤه، ويبهـر «

ّالعقول رواؤه، وطيب يأخذ األنفاس عرفه؛ لفعل، ولو فعـل لظلـت لـه 
ن اهللا سـبحانه ّاألعناق خاضعة، وخلفت البلوى فيه عـىل املالئكـة، ولكـ

ًيبتيل خلقه ببعض ما جيهلون أصله، متييزا باالختبار هلم، ونفيا لالستكبار  ً
ًعنهم، وإبعادا للخيالء منهم، فاعتربوا بام كان عـن فعـل اهللا بــإبليس إذ 
أحبط عمله الطويل، وجهده اجلهيد، وكان قد عبد اهللا سـتة آالف سـنة، 

ّال يدرى أمن سني الدنيا أم من سني اآل ّ خرة، عن كرب ساعة واحدة، فمن ُ
                                                                                                                         

)٣٢٨ ) (١٩/٢٣٤) (١.( 
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 !ذا بعد إبليس، يسلم عىل اهللا بمثل معصيته؟ 
ًما كان اهللا سبحانه ليدخل اجلنة برشا بأمر أخرج به منها ملًكا، . كال

إن حكمه يف أهل السامء واألرض لواحد، ومـا بـني اهللا وبـني أحـد مـن 
 .)١(»ّخلقه هوادة يف إباحة محى حرمه عىل العاملني

 :هل األرض أمان أ-٤
 :»النهج«جاء يف 

وحكى عنه أبو جعفر حممد بن عيل الباقر ريض اهللا عنه أنه كان عليه 
 :السالم قال

كان يف األرض أمانان من عذاب اهللا، وقد رفع أحدمها، فدونكم «
ّاآلخر فتمسكوا به، أما األمان الذي رفع فهو رسول اهللا صىل اهللا عليه 

 : فاالستغفار، قال اهللا تعاىلوآله وسلم، وأما األمان الباقي   

                        

 ] ٢(»]٣٣:األنفال(. 
 
 
 

                                                                                                                         

)٢٣٨ ) (١٣/١٣١) (١.( 
)٨٥ ) (١٨/٢٤٠) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ١٠٢ 

 : أوىل الناس باألنبياء-٥ 
: إن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام جاءوا به، ثم تال عليه السالم«

                       
 .]٦٨:آل عمران[

إن ويل حممد من أطاع اهللا وإن بعـدت حلمتـه، : ثم قال عليه السالم
 .)١(»وإن عدو حممد من عىص اهللا وإن قربت قرابته

 : املداهنة-٦ 
فاستدركوا بقية أيامكم، واصـربوا هلـا «:  أصحابهًقال اإلمام واعظا

أنفـسكم، فإهنــا قليــل يف كثـري األيــام التــي تكـون مــنكم فيهــا الغفلــة، 
والتشاغل عن املوعظة، وال ترخصوا ألنفسكم؛ فتذهب بكـم الـرخص 

 .مذاهب الظلمة، وال تداهنوا فيهجم بكم اإلدمان عىل املعصية
ّعهم لربه، وإن أغشهم لنفـسه ّإن أنصح الناس لنفسه أطو: عباد اهللا

أعصاهم لربه، واملغبون من غـبن نفـسه، واملغبـوط مـن سـلم لـه دينـه، 
 .)٢(»والسعيد من وعظ بغريه، والشقي من انخدع هلواه وغروره

 .ًأوتراه يقول شيئا وخيالفه؟ حاشاه ريض اهللا عنه
 

                                                                                                                         

)٩٢ ) (١٨/٢٥٢) (١.( 
)٨٥ ) (٦/٣٥٣) (٢.( 
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١٠٣ 

 : عامل عيل -٧ 
 :ّما نصه» هنج البالغة«ً فمثال جاء يف -أ

 عليه السالم إىل كميل بن زياد النخعـي وهـو عاملـه ومن كتاب له
ًعىل هيت، ينكر عليه تركه دفع من جيتاز به من جيش العدو طالبا للغارة ّ :

ٌفإن تضييع املرء ما ويل، وتكلفه ما كفي؛ لعجـز حـارض، ورأي : أما بعد« ُ ّّ
مترب، وإن تعاطيك الغارة عىل أهل قرقيسيا، وتعطيلـك مـصاحلك التـي 

 لـرأي شـعاع؛ فقـد -ّيس هلا ما يمنعها، وال يرد اجلـيش عنهـال-ّوليناك 
ًرصت جرسا ملـن أراد الغـارة مـن أعـدائك عـىل أوليائـك، غـري شـديد 
ّاملنكب، وال مهيب اجلانب، وال ساد ثغرة، وال كارس لعـدو شـوكة، وال 

ِمغن عن أهل مرصه، وال جمز عن أمريه ِ ِ«()١(. 
ً فخـام فقـال عليـه  وقال ذات مرة بنـى رجـل مـن عاملـه بنـاء-ب
 .)٢()»أطلعت الورق رءوسها، إن البناء يصف لك الغنى«: السالم
روي أن رشيح بـن احلـارث قـايض أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم (

ًاشرتى عىل عهده دارا بثامنني دينارا، فبلغه ذلك فاستدعى رشحيـا، وقـال  ً ً
ًبلغني أنك ابتعت دارا بثامنني دينارا، وكتبت هلا كتا«: له ً ًبا، وأشهدت فيـه ّ

ِفنظر إليه نظر : قد كان ذلك يا أمري املؤمنني، قال: ًشهودا، فقال له رشيح 
                                                                                                                         

)٦١ ) (١٧/١٤٩) (١.( 
)٣٦١ ) (١٩/٢٧١) (٢.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ١٠٤ 

 :املغضب، ثم قال له 
ِأما إنه سيأتيك من ال ينظر يف كتابـك، وال يـسألك عـن ! يا رشيح 

ًبينتك، حتى خيرجك منها شاخصا، ويسلمك إىل قربك خالصا، فانظر يـا  ً ّ
الدار من غري مالـك، أو نقـدت الـثمن مـن ال تكون ابتعت هذه ! رشيح 

 .غري حاللك، فإذا أنت قد خرست دار الدنيا ودار اآلخرة
ًأما إنك لو كنت أتيتني عند رشائك ما اشرتيت، لكتبـت لـك كتابـا 
عىل هذه النسخة، فلـم ترغـب يف رشاء هـذه الـدار بالـدرهم فـام فـوق، 

 .والنسخة هذه
عج للرحيل، اشـرتى منـه  هذا ما اشرتى عبد ذليل، من ميت قد أز

ّدارا من دار الغرور، من جانب الفانني، وخطـة اهلـالكني، وجتمـع هـذه  ً
احلد األول ينتهي إىل دواعـي اآلفـات، واحلـد الثـاين : الدار حدود أربعة

ينتهي إىل دواعي املصيبات، واحلد الثالث ينتهي إىل اهلوى املردي، واحلد 
ه يرشع باب هذه الدار، اشرتى هذا الرابع ينتهي إىل الشيطان املغوي، وفي

 .)١()»ّاملغرت باألمل، من هذا
ّإن عامله ريض اهللا عنه كعامل غريه، فيهم األعىل واألوسط واألدنى، 
وهكذا البرش يتفاوتون، فقوي يف العبادة ضـعيف يف اإلدارة، ضـعيف يف 

وهكذا، فـال ... اإلدارة قوي يف احلرب، ضعيف يف العبادة قوي يف القتال
                                                                                                                         

)٣ ) (١/٤٠٤) (١.( 
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١٠٥ 

ّب عىل عيل وال غري عيل إن كان هناك ضعف أو خورعي  ّ. 
 

  »اخلامتة« 
ّحمـب غـال، : ّهلك يف رجالن«: وبعد؛ فقد صدق اإلمام عندما قال

 .)١(»ومبغض قال
ًفاملحب الغايل لن يرى كل يشء إال حسنا، واملبغض القايل لن يـرى 

ّحب عيل من اإليامن، وبغ«ًاليشء إال سيئا، والوسطية مطلوبة، فـ ضه مـن ّ
ّكام صح يف حديث مسلم، فال نرفعه إىل درجة األنبياء، وال ننزلـه » النفاق

ّإىل درجة الفساق وغـريهم، بـل هـو صـحايب جليـل، وإمـام مـن أئمـة 
املسلمني، وهو رابع أفضل الـصحابة، وأحـد العـرشة املبـرشين باجلنـة، 

وآلـه تزوجيه فاطمة بنت النبي صـىل اهللا عليـه : ًوحاز فضال مل حيزه سواه
ًوسلم وكفى بـه فـضال، وكفـى بـه صـحبة وصـهرا، فهـي سـيدة نـساء  ً

 .العاملني، وابنة خري خلق اهللا أمجعني
ّنحبه ونرتىض عليه، وعىل أصحابه وأبنائه، ونحارب ونـبغض مـن 

 .يغلو فيه أو يقلوه
ًوفقنا اهللا لكل خري، هذا جهدي وقد اجتهدت، فإن وجـدت خـريا  ّ

                                                                                                                         

)١١٣ ) (١٨/٢٨٢) (١.( 



 
 

 
قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ١٠٦ 

ا من دعاء بليل، وإن كان خطأ فأسـتغفر اهللا،  فال تنسن الكريمأهيا القارئ 
ّوأرجو منك أن تسأل اهللا يل املغفرة، ألنني ما تعمدت اخلطـأ، وكـل ابـن 

 . آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون
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قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة ١٠٨ 

  
 نستقبل اقرتاحاتكم واستفساراتكم

 
 اآلل واألصحابمربة 

 ٢٥٦٠٣٤٦: فاكس  ٢٥٦٠٢٠٣: هاتف
  الكويت٧١٦٥٥ الشامية الرمز الربيدي ١٢٤٢١ : ب.ص

 
 موقعنا عىل االنرت نت

www.almabarrah.net 
E-mail: info@almabarrah.net 
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