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مقدمة

ِحيِم	 ِن	الرَّ ـٰ ْحَم ِه	الرَّ بِْسِم	اللّـَ

ــاً	 ــة،	أحيان ــاة	اإلجتماعي ــم	الحي ــي	صمي ــددة	تدخــل	ف ــرة	ومتع ــع	كثي ــة	لمواضي ــج	البالغ ــي	نه ــالم	ف ــه	الّس ــام	علي ــّرض	اإلم يتع

باختصــار	وإيجــاز،	وأخــرى	بشــيء	مــن	التّفصيــل.	وقــد	كان	لنــا	مــع	نهــج	البالغــة	لقــاءات	ســابقة	فــي	ثالثــة	بحــوث	متنوعــة،	

ــا	والــذي	نتنــاول	فيــه	موضــوع	)الّرســل	والّرســاالت(. نضيــف	اليهــا	هــذا	البحــث	الــذي	بيــن	أيدين

واإلمــام	عليــه	الّســالم	يتعــّرض	لظاهــرة	النبــّوة	بشــكل	عــام	فــي	عــدة	مواضــع	مــن	نهجــه،	ويولــي	نبــّوة	النبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	

عليــه	وآلــه	أهميــة	خاّصــة	بإعتبــاره	خاتــم	الّرســل	واألنبيــاء،	وقــد	أطــال	عليــه	الّســالم	فــي	الحديــث	عــن	نبّوتــه	وبيــان	صفاتــه	

وحــال	النــاس	وقــت	بعثتــه،	فــي	حيــن	كان	تعّرضــه	لنبــّوة	الســلف	مــن	األنبيــاء	قليــالً	نســبياً.

وكذلــك	الحــال	بالنســبة	للّرســاالت	الّســماوية	التــي	جــاؤا	بهــا،	حيــث	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يختصــر	فــي	كالمــه	عنهــا	بينمــا	

نــراه	يســتوفي	الحديــث	عــن	رســالة	النبــّي	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	بإعتبارهــا	خاتمــة	الرســاالت.	واللــه	ســبحانه	قــد	قبــل	

منّــا	اإلعتــراف	اإلجمالــي	بالّرســل	والّرســاالت	الســابقة،	ولكــن	لــم	يــرَض	ذلــك	بالنســبة	للّرســالة	الخاتمــة،	فإنــه	ســبحانه	يريــد	

منّــا	العلــم	التفصيلــي	بهــا	والعمــل	علــى	مقتضاهــا،	لذلــك	أطــال	عليــه	الّســالم	فــي	حديثــه	عنهــا.

ونحــن	فــي	بحثنــا	هــذا	نحــذو	حــذو	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ونســير	علــى	خطــاه،	فنتحــّدث	عــن	األنبيــاء	والرّســاالت	بشــكل	مقتضــب،	

بينمــا	نتنــاول	بعثــة	النبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	ورســالته	بشــيء	مــن	التفصيــل،	وكل	ذلــك	مــن	خــالل	نهــج	البالغــة.

علي	الشيخ	سليمان	يحفوفي	

بيروت،	1982



 الفصل	األّول:	
النبّوة

علّة	بعث	األنبياء	والهدف	منه

اللــه	-	جــّل	جاللــه	-	هــو	الكامــل	المطلــق،	بمعنــى	أنــه	الكمــال	بنفســه،	ال	أنــه	يُوصــف	بــه	كمــا	تُوصــف	األشــياء	والكائنــات.	وهــو

ســبحانه	الكمــال	المطلــق	الوحيــد	الــذي	يمكــن	إفتراضــه،	ومهمــا	ُوجــد	مــن	كمــال	فــي	هــذا	الكــون	فاللــه	ُمعطيــه	وواهبــه.

كمــا	ال	يمكــن	بحــال	أن	يوجــد	شــيء	مخلــوق	للــه	ثــم	ال	يكــون	متّصفــاً	بالكمــال،	ألن	الكمــال	المطلــق	ال	يصــدر	عنــه	إاّل	الكمــال،	

ولكــن	كمالــه	يكــون	نســبياً.	فالمخلوقــات	كلهــا	كاملــة	فــي	عالمهــا	حتــى	الحشــرة	والــذّرة،	واإلنســان	مــن	جملــة	هــذه	المخلوقــات،	

وهــو	يزيــد	عنهــا	فــي	كونهــا	بمجملهــا	مخلوقــة	ألجلــه	وموضوعــة	فــي	خدمتــه،	فهــو	يتمتــّع	بالّســيادة	عليهــا،	ولــذا	ال	بــّد	أن	يكــون	

	. كملها أ

وتوّخيــاً	للدقــة	بدرجــة	أكبــر	نقــول:	اإلنســان	مخلــوق	مــن	جســد	وروح،	ففيــه	إذن	جانبــان:	جانــب	مــادي	أرضــي،	وجانــب	روحي	

ســماوي.	أمــا	الجانــب	المــاّدي	فهــو	متكامــل	بالفعــل،	بمعنــى	أن	اإلنســان	بهيكلــه	المــاّدي	البحــت	يكــون	كامــالً	منــذ	اللحظــة	التــي	

يُولــد	فيهــا،	فالعينــان	موجودتــان	فــي	المــكان	األفضــل	والــذي	يجــب	أن	تكونــا	فيــه،	واألذنــان	كذلــك،	واألطــراف	تحتــّل	الموضــع	

األفضــل،	وهكــذا	الحــال	بالنســبة	لســائر	األعضــاء،	ومــا	ذلــك	إاّل	ألجــل	ظهــور	االنســان	فــي	أحســن	تقويــم	مــن	حيــث	الشــكل	

الخارجــي	والتركيــب	العضــوي	لتحقيــق	اإلســتفادة	القصــوى	مــن	أعضائــه.

وأمــا	الجانــب	الروحــي	فــي	اإلنســان	-	والــذي	هــو	االنســان	حقــاً	-	فهــو	كامــل	أيضــا،	ولكــن	بالقــوة	ال	بالفعــل،	بمعنــى	أن	االنســان	

يولــد	حامــاّل	معــه	رصيــدا	يتيــح	لــه	كمالــه	الروحــي	فيمــا	لــو	اســتفاد	منــه،	وهــذا	الرصيــد	هــو	الــذي	نســميه:	الفطــرة.

فالفطــرة	ترتفــع	باإلنســان	الــى	أعلــى	درجــات	الكمــال،	هــذا	إذا	بقيــت	محافظــة	علــى	صفائهــا	ونقاوتهــا	بــأن	كان	ســلوك	اإلنســان	

معهــا	ال	معارضــاً	لهــا،	فإنــه	مــن	خــالل	تصرفاتــه	المنحرفــة	قــد	يحيــد	عــن	طريــق	الفطــرة،	فــال	يتمكــن	بعــد	هــذا	مــن	الّرجــوع	

اليــه،	وبذلــك	تفوتــه	فرصــة	تكاملــه،	فيكــون	وجــوده	لغــواً	ألن	علــة	خلــق	االنســان	هــي	تكاملــه،	فــإذا	أصبــح	تكاملــه	مســتحيالً	

فقــد	أصبــح	وجــوده	عبثيــاً،	بينمــا	الحقيقــة	أن	اإلنســان	لــم	يُخلــق	عــن	عبــث،	والــى	هــذا	يشــير	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	بقولــه:

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	لَْم	يَْخلُْقُكْم	َعبَثاً،	َولَْم	يَْتُرْكُكْم	ُسدًى،	َولَْم	يََدْعُكْم	فِي	َجَهالَة	َوالَ	َعمًى	)خطبة	85(  فَإِنَّ

وبقوله	أيضا	في	مورد	آخر:

أَيَُّها	النَّاُس،	اتَّقُوا	اللهَ،	فََما	ُخلَِق	اْمرٌء	َعبَثاً	فَيَْلُهَو	)1( 	َوالَ	تُِرَك	ُسدًى	فَيَْلُغَو	)حكمة	359( 



فاللــه	ســبحانه	لــم	يتــرك	اإلنســان	فــي	جهالــة	وال	عمــى،	وإنمــا	زّوده	بالفطــرة	تنيــر	لــه	طريقــه	وتهديــه	ُســبُل	الكمــال	التــي	هــي

علــة	وجــوده،	وهــو	لــم	يُخلــق	عــن	عبــث،	وحاشــا	للــه	أن	يفعــل	شــيئا	عبثــا،	بــل	كل	مــا	خلقــه	لــه	غايــة	مــن	وجــوده،	فالكائنــات

المحيطــة	بنــا	بأجمعهــا	لهــا	غايــة	مــن	وجودهــا،	وهــي	خدمــة	اإلنســان	ســيّدها،	فهــي	جميعهــا	قــد	ُوضعــت	فــي	خدمتــه،	وتلــك	

هــي	الغايــة	مــن	خلقهــا.	وأمــا	اإلنســان،	فــإن	غايــة	وجــوده	هــي	تكاملــه	ليعــرف	اللــه	ربـّـه.	وذلــك	أن	االنســان	كلمــا	إزداد	ارتقــاًء	

لســلّم	الكمــال،	كلمــا	اقتــرب	مــن	اللــه	الــذي	هــو	الكمــال	المطلــق،	فــإزدادت	معرفتــه	بــه.

فمعرفــة	االنســان	للــه	إنمــا	تتــّم	عــن	طريــق	تكاملــه،	ومــن	هنــا	كان	الزمــاً	أن	يكــون	االنســان	حــراً	مختــاراً	فــي	تصرفاتــه،	فــإن	

شــاء	فعــل	وإن	شــاء	تــرك،	ليحقّــق	كمالــه	بنفســه.	وفِعــل	الصالحــات	يقــّرب	مــن	اللــه	زلفــى،	بينمــا	إرتــكاب	المعاصــي	يباعــد	

اإلنســان	عــن	متعــة	معرفتــه	ســبحانه	وتعالــى.

واللــه	جــّل	إســمه،	مــن	كمــال	لطفــه	باإلنســان	قــد	زّوده	بالفطــرة	لتهديــه	الــى	طريــق	الخيــر	والصــالح	ليســلكه	ويصــل	الــى	هدفــه،	

واإلمــام	عليــه	الّســالم	يؤكــد	علــى	وجــود	الفطــرة	االنســانية،	فيقــول	مــن	جملــة	كالمــه:

َجابَِل	اْلقُلُوِب	)2( 	َعلَى	فِْطَرتَِها	)خطبة	71( 

وقــد	تحدثنــا	بشــكل	موّســع	عــن	الفطــرة	وماهيتهــا	ووجودهــا	فــي	بحــث	»الفلســفة	اإللهيــة«	وال	نجــد	داعيــاً	لإلعــادة	هنــا،	ولكــن

نقــول:	إن	االنســان	قــد	ينحــرف	عــن	الطريــق	القويــم	الــذي	تفرضــه	الفطــرة،	فــال	تتمكــن	بعــد	هــذا	مــن	القيــام	بعملهــا	المتمثّــل	

فــي	هدايتــه،	ألنهــا	تكــون	قــد	تشــّوهت،	فــال	يتمكــن	حينئــذ	مــن	التكامــل	ومعرفــة	اللــه.

ــل	 ــه	كلمــا	توّغ ــذي	يبتعــد	ب ــع	ســيره	الخاطــئ	ال ــه	ســبحانه	ال	يتركــه	ليتاب ــإن	الل ــاة	االنســان،	ف ــي	حي ــوة	ف ــي	دور	النب ــا	يأت وهن

مــوا	إعوجاجــه	ويعيــدوه	الــى	فطرتــه،	بعــد	تذكيرهــا	مــا	نســيت	 فيــه	عــن	الهــدف	مــن	وجــوده،	بــل	يُرســل	األنبيــاء	والرســل	ليقوِّ

وإصالحهــا	إن	فســدت،	وفــي	هــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

ــا َســالَِة	أََمانَتَُهــْم،	لَمَّ َواْصطَفــى	ُســْبَحانَهُ	ِمــْن	َولـَـَدِه	أَْنبيـَـاَء	أََخــَذ	َعلـَـى	اْلَوْحــِي	ِميثَاقَُهــْم	)3(	َوَعلـَـى	تَْبليــِغ	الرِّ
ــيَاِطيُن	 َل	أَْكثـَـُر	َخْلقِــِه	َعْهــَد	اللــِه	إِلَْيِهــْم،	فََجِهلـُـوا	َحقَّــهُ،	واتََّخــُذوا	األَْنــَداَد	)4( 	َمَعــهُ،	َواْجتَالَْتُهــُم	)5( 	الشَّ بـَـدَّ
َعــْن	َمْعرفَتـِـِه،	َواقتَطََعْتُهــْم	َعــْن	ِعبَاَدتـِـِه،	فَبََعــَث	فِيهــْم	ُرُســلَهُ،	َوَواتـَـَر	إِلَْيِهــْم	أَْنبِيــاَءهُ،	لِيَْســتَأُْدوُهْم	)6( 	ِميثَاَق	

	نِْعَمتـِـِه	)خطبــة	1(  ُروُهــْم	َمْنِســيَّ فِْطَرتـِـِه،	َويَُذكِّ

)1(	اللهو:	اإلتيان	بالشيء	طابا	للذة.	واللغو:	الشيء	الذي	ليس	فيه	فائدة.
)2(	جابِل	القُلوب:	خالقها.	

)3(	ميثاقهم:	عهدهم.	
)4(	االْنَداُد:	االْمثَال،	وأراد	المعبودين	من	دونه	سبحانه	وتعالى.

)5(	اْجتَالَْتهُْم	بالجيم:	صرفتهم	عن	قصدهم
)6(	َواتََر	إليهم	أنبياءهُ:	أرسلهم	وبين	كل	نبّي	وَمن	بعده	فترة،	وقوله	»لِيَْستَأُدوهُْم«:	ليطلبوا	االداء.



فــكالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	صريــح	فــي	وجــود	الفطــرة	فــي	االنســان،	وإن	اللــه	ســبحانه	قــد	أخــذ	ميثاقــه	عليهــا،	وهــو	صريــح

أيضــا	فــي	ان	بعــث	األنبيــاء	إنمــا	كان	نتيجــة	إنحــراف	اإلنســان	عــن	هــذه	الفطــرة،	وتكــون	مهّمتهــم	تذكيــره	بهــا.

وبهــذا	يتبيــن	أن	بعــث	األنبيــاء	وإرســال	الّرســل	هــو	مــن	كمــال	لطفــه	تعالــى	بالبشــر،	فاإلنســان	الناســي	لفطرتــه	المنحــرف	عــن	

خطّهــا،	يعــود	بتذكيــر	األنبيــاء	لــه	ليصّحــح	خطــأه	ويقــّوم	إعوجــاج	نفســه	ليتابــع	مســيرته	نحــو	المطلــق.

وبإرســال	الرســل	أيضــا	تقــوم	الحجــة	كاملــة	عليــه	فيمــا	لــو	إســتمر	فــي	إنحرافــه،	إذ	قــد	يكابــر	اإلنســان	وينكــر	الفطــرة،	ولكنــه	

أبــداً	ال	يســتطيع	إنــكار	األنبيــاء	والرّســل	مــع	مــا	يملونــه	مــن	معجــزات.	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يصــّرح	بــأن	مــن	هــدف	االنبيــاء	

إقامــة	الحجــة	علــى	النــاس	فيقــول	مشــيراً	اليهــم	عليهــم	الّســالم	:

ــةُ	لَُهــْم	بِتـَـْرِك ــةً	لـَـهُ	َعلـَـى	َخْلقـِـِه،	لِئـَـالَّ	تَِجــَب	اْلُحجَّ ُهــْم	بـِـِه	ِمــْن	َوْحيـِـِه،	َوَجَعلَُهــْم	ُحجَّ بََعــَث	اللــهُ	ُرُســلَهُ	بَِمــا	َخصَّ
اإِلْعــَذاِر	إِلَْيِهــْم	)خطبة	144( 

وا	َعلَْيِهْم	بَالتَّْبلِيِغ،	َويُثِيُروا	لَُهْم	َدفَائَِن	اْلُعقُوِل	)خطبة	1(  َويَْحتَجُّ

فالهــدف	إذن	مــن	بعثــة	األنبيــاء:	تذكيــر	النــاس	بالفطــرة،	باإلضافــة	الــى	إقامــة	الحجــةّ	المســّوغة	للعقــاب	بعدئــذ.	ثــّم	إن	الكثــرة

مــن	الباحثيــن	يرِجعــون	علّــة	بعــث	األنبيــاء	الــى	إختــالف	النــاس	فــي	شــؤون	الحيــاة	وتعــارض	المصالــح	بينهــم،	فيرســل	اللــه	

ســبحانه	ُرســله	ليقضــوا	علــى	هــذا	اإلختــالف	والتّعــارض	بوضــع	الســنن	والشــرائع.

وفــي	الواقــع	اّن	العلــة	الحقيقيــة	هــي	مــا	ذكرنــاه،	ومــا	اإلختــالف	والتعــارض	الحاصــل	بيــن	النــاس	إاّل	بســبب	إبتعادهــم	عــن	خــط	

ــو	ســار	كل	إنســان	علــى	مقتضــى	فطرتــه	الســتقّرت	أمــور	النــاس	وســارت	علــى	أحســن	حــال،	دون	أن	ينّغصهــا	 الفطــرة،	فل

خــالف	بينهــم،	فــإذا	مــا	أعــاد	األنبيــاء	النــاس	الــى	فطرتهــم،	فإنهــم	يقضــون	علــى	منشــأ	النــزاع	واإلختــالف.	نعــم	وضــع	الشــرائع	

والســنن	يســاعد	علــى	إعــادة	النــاس	الــى	الفطــرة،	ولكنــه	ليــس	الهــدف،	وســنُوضح	هــذا	األمــر	الحقــاً.

كيفية	تحقيق	الهدف

إتضــح	إذن	أن	بَعــث	األنبيــاء	يكــون	نتيجــة	إبتعــاد	النــاس	عــن	الفطــرة،	وأن	الهــدف	المتوّخــى	تحقيقــه	مــن	بعثتهــم	هــو	إعادتهــم

اليهــا،	ولكــن	كيــف	يتــّم	تحقيــق	هــذا	الهــدف؟

قبــل	اإلجابــة	علــى	ذلــك،	علينــا	أن	نبحــث	أوالً	عــن	الســبب	الرئيســي	الــذي	يــؤدي	باالنســان	الــى	اإلنحــراف	الــذي	ترســمه	الفطرة	

التــي	فطــر	اللــه	النــاس	عليها.

لنصطلــح	منــذ	اآلن	علــى	أن	نطلــق	علــى	طريــق	الفطــرة	بأنــه	»طريــق	اآلخــرة«.	ووجهــه	واضــح،	فــإن	الّســير	عليــه	يــؤدي	الــى	

الظفــر	باآلخــرة	والفــوز	بهــا،	ولنصطلــح	علــى	الخــطّ	اآلخــر	المقابــل	لــه	بأنــه	»طريــق	الدنيــا«،	إذ	أن	نهايــة	هــذا	الخــط	تنتهــي	

بالدنيــا	وال	تتجاوزهــا.



واإلنســان	الحــّر	المختــار	فــي	ســلوكه	وتصرفاتــه،	واقــف	علــى	مفتــرٍق	بيــن	هذيــن	الطريقيــن	المتقابليــن	وال	بــّد	لــه	مــن	ســلوك

أحدهمــا	إذ	ال	ثالــث	لهمــا،	فــإن	اختــار	اآلخــرة	وســلك	طريقهــا،	فــإن	هــذا	الطريــق	يوصلــه	اليهــا	ويبعــده	عــن	الدنيــا،	وإن	اختــار	

الدنيــا	وســلك	طريقهــا،	فإنــه	أيضــا	ينالهــا	ولكــن	ذلــك	يُبعــده	عــن	الفــوز	باآلخــرة.	ولنســتمع	الــى	هــذا	النــص	مــن	اإلمــام	عليــه	

الّســالم	يوضــح	فيــه	هــذه	الحقيقــة:

ــَرةَ ــَض	ااْلِخ ــا	أَْبَغ ــا	َوتََوالََّه ْنيَ 	الدُّ ــبَّ ــْن	أََح ــاِن،	فََم ــبِيالَِن	ُمْختَلِفَ ــاِن،	َوَس اِن	ُمتَفَاِوتَ ــُدوَّ ــَرةَ	َع ــا	َوااْلِخ ْنيَ 	الدُّ إِنَّ
ــِر،	 ــَن	ااْلَخ ــَد	ِم ــد	بَُع ــْن	َواِح ــُرَب	ِم ــا	قَ ــا،	ُكلََّم ــاش	بَْينَُهَم ــِرِب،	َوَم ــِرِق	َواْلَمْغ ــِة	اْلَمْش ــا	بَِمْنِزلَ ــا،	َوُهَم َوَعاَداَه

ــاِن	)حكمــة	98(  تَ ــُد	َضرَّ ــا	بَْع َوُهَم

ولكــن	قــد	يقــال	هنــا:	لمــاذا	نفتــرض	هــذا	التنافــر	بيــن	الدنيــا	واآلخــرة؟	أفــال	يمكــن	لإلنســان	أن	يعمــل	للدنيــا	واآلخــرة	معــاً؟	فلمــاذا

نفترضهمــا	كطريقيــن	متنافريــن	ال	يمكــن	جمعهما؟	

والجــواب:	إن	العمــل	للدنيــا	طلبــاً	لزينتهــا	ولّذتهــا	فيمــا	يحــّل	ويجمــل	ال	بــأس	بــه	إطالقــا،	ويمكــن	أن	يجتمــع	مــع	العمــل	لآلخــرة	

بإعتبارهــا	الهــدف،	ولكــن	إتخــاذ	الدنيــا	هدفــاً	بحــد	ذاتــه	هــو	الممنــوع	عنــه،	ســواء	جعــل	اآلخــرة	نصــب	عينيــه	أم	ال.	فاآلخــرة	

هــي	الهــدف	الــذي	يجــب	التطلــع	اليــه	دائمــا	وهــي	ال	تقبــل	ضــّرة	معهــا،	نعــم	العمــل	للدنيــا	ال	بإعتبارهــا	هدفــا،	ال	مانــع	منــه.

ونعــود	الــى	هــذا	االنســان	الواقــف	علــى	المفتــرق،	فمــن	جهــة	يــرى	الدنيــا	ونعيمهــا	وســهولة	طريقهــا،	فهــي	كمــا	يصفهــا	اإلمــام	

عليــه	الّســالم:

لَْت	لِلطَّالِِب،	َواْلتَبََسْت	)1( 	بِقَْلِب	النَّاِظِر	)خطبة	45(  َوِهَي	ُحْلَوةٌ	َخِضَرةٌ،	قَْد	ُعجِّ

ومن	جهة	أخرى	يرى	اآلخرة	وصعوبة	الطريق	المؤدية	اليها،	فيستقبحها	وهذا	ما	عناه	اإلمام	عليه	الّسالم	حين	قال:

َوَما	ُدْنيَاهُ	الَّتي	تََحسَّنَْت	لَهُ	بَِخلَف	)2( 	ِمَن	ااْلِخَرِة	الَّتي	قَبََّحها	ُسوُء	النَّظَِر	ِعْنَدهُ	)حكمة	359( 

فهــو	يســتقبح	اآلخــرة	ويأباهــا	لقِصــر	نظــره،	الــذي	أوحــى	اليــه	أن	ثمــن	اآلخــرة	باهــظ،	فيســتصعب	دفعــه	وتــذّوق	مــرارة	الّدنيــا،

ألن	حــالوة	اآلخــرة	ال	تُنــال	إاّل	بمــرارة	الدنيــا،	وهــو	مــا	يعلنــه	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ْنيَا	َمَراَرةُ	ااْلِخَرِة	)حكمة	242(  ْنيَا	َحالََوةُ	ااْلِخَرِة،	َوَحالََوةُ	الدُّ َمَراَرةُ	الدُّ

وإذا	كانــت	الحــال	علــى	هــذه	الصــورة	فقــد	تغــّره	الّدنيــا	وتوحــي	اليــه	بســلوك	طريقهــا،	فهــي	قــد	تزينــت	وتجّملــت	لتغــّر	النـّـاس

وتفتنهــم،	كمــا	أوضــح	عليــه	الّســالم	فــي	نهجــه	مشــيراً	الــى	الدنيــا:

اْبتُلَِي	النَّاُس	بَِها	فِْتنَةً	)خطبة	62( 

)1(	التَبََسْت	بِقَْلِب	الناِظِر:	اختلطت	به	محبةً.

)2(	َخلَف	بفتح	الالم:	ما	يَْخلُُف	الشيء	ويأتي	بعده



قد	تزينت	بغرورها	وغّرت	بزينتها	)خطبة	112( 

وبذلــك	يتضــح	ســبب	إنحــراف	النــاس	عــن	الفطــرة،	أو	طريــق	اآلخــرة	كمــا	إصطلحنــا	عليــه،	ويكــون	قــد	آن	األوان	لإلجابــة	عــن

الســؤال	الرئيســي:	كيــف	يتــّم	لألنبيــاء	إعــادة	النــاس	الــى	فطرتهــم؟

يتوّســل	األنبيــاء	للوصــول	الــى	هدفهــم	هــذا،	بإفهــام	النــاس	أن	إختيــار	طريــق	الّدنيــا	معنــاه	الخســارة	الفادحــة	لهــم،	إذ	ال	يجــوز	

بحــال	أن	تؤخــذ	الدنيــا	كهــدف،	وإنمــا	هــي	ممــّر	يُوصــل	اإلنســان	الــى	الســعادة	فــي	اآلخــرة	إذا	عــِرف	كيــف	يجتــازه	ويتجــاوز	

مخاطــره.	وإذا	مــا	تخلـّـى	اإلنســان	عــن	الّدنيــا	كهــدف،	فــال	يبقــى	أمامــه	ســوى	طريــق	اآلخــرة	ليســلكه	ويجعلــه	هدفــاً	لــه،	وهــذا	

مــا	يوضحــه	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ُروُهْم	 	َواإِلْنِس	ُرُســلَهُ،	لِيَْكِشــفُوا	لَُهْم	َعــْن	ِغطَائَِهــا،	َولِيَُحذِّ ْنيـَـا	َخْلقـَـهُ،	َوبََعــَث	إِلَى	اْلِجــنِّ َوُهــَو	الَّــِذي	أَْســَكَن	الدُّ
ُروُهــم	ُعيُوبََهــا،	َولِيَْهُجُمــوا	)1( 	َعلَْيِهــْم	بُِمْعتَبَــر	)2( 	ِمــْن	 ائَِهــا،	َولِيَْضِربُــوا	لَُهــْم	أَْمثَالََهــا،	َولِيُبَصِّ ِمــْن	َضرَّ

َهــا	)4( 	َوأَْســقَاِمَها	َوَحالَلَِهــا	وَحَراِمَهــا	)خطبــة	183(  ِف	)3( 	َمَصاحِّ تََصــرُّ

فاللــه	ســبحانه	بعــث	األنبيــاء	والّرســل	ليُفِهمــوا	النــاس	حقيقــة	الّدنيــا	وِضَعتهــا،	وليذكِّروهــم	بأحــوال	األمــم	الســالفة	كيــف	ُوِجــدت	

وبــادت	فلــم	يبــَق	منهــا	عيــن	وال	أثــر،	وكل	هــذا	فيــه	موعظــة	لمــن	إتّعــظ.	وهــم	فــي	مهمتهــم	يقومــون	بوضــع	التشــاريع	والقوانيــن	

ويحثـّـون	النــاس	علــى	إتباعهــا	والتقيـّـد	بهــا،	وكل	ذلــك	ممــا	يســاعد	علــى	التخلــص	مــن	إغــراءات	الدنيــا	واإلبتعــاد	عــن	فتنتهــا.

يقول	عليه	الّسالم	مبيناً	إعتماد	األنبياء	للعقل	كُمخاطَب	في	معرض	حديثه	عن	علة	بعثهم:

َويُثِيــُروا	لَُهــْم	َدفَائـِـَن	اْلُعقـُـوِل،	َويُُروُهــْم	آيـَـاِت	اْلَمْقــِدَرِة،	ِمْن	َســْقف	فَْوقَُهْم	َمْرفـُـوع،	َوِمَهاد	تَْحتَُهــْم	َمْوُضوع،	
َوَمَعايـِـَش	تُْحيِيِهــْم،	َوآَجــال	تُْفنِيهــْم،	َوأَْوَصــاب	)5( 	تُْهِرُمُهــْم،	َوأَْحَداث	تَتَابـَـُع	َعلَْيِهْم	)خطبة	1( 

فالعقــل	يــدرك	بــأن	هــذه	اآليــات	الكونيـّـة	لــم	توجــد	صدفــة	وال	عــن	عبــث،	فالّســماء	مرفوعــة	بــال	َعَمــد،	واألرض	ممهّدة	منبســطة	

تُنبــت	لإلنســان	مــا	يحفــظ	بقــاءه	ويضمــن	إســتمرار	وجــوده،	والــى	غيــر	ذلــك	مــن	اآليــات	التــي	تــدّل	علــى	وجــود	الخالــق	الحكيــم	

الــذي	إبتــدع	هــذه	األشــياء	وجعــل	لهــا	أهدافــاً،	وجعــل	لهــا	ُســننا	وقوانيــن	تســير	عليهــا	قهــراً	للوصــول	الــى	أهدافهــا،	فهــل	يُعقــل	

بعــد	هــذا	أن	يكــون	اإلنســان	الــذي	هــو	ســيّد	المخلوقــات	بــال	هــدف	مــن	وجــوده؟	بالطبــع	ال،	والهــدف	مــن	وجــوده	واضــح،	وهــو	

تكاملــه	ليعــرف	ربـّـه.

كنصر:	دخل	غفلة. )1(	هَجم	عليه
)2(	الُمعتبَُر	مصدر	ميمي:	االعتبار	واالتعاظ.

)3(	التصرف	هنا:	التبّدل.
)4(	المصاّح	جمع	َمِصّحة	بكسر	الصاد	وفتحها:	بمعنى	الصحة	والعافية.

)5(	االْوَصاب:	المتاعب.



ولكــن	ثمــن	هــذا	التكامــل	مرتفــع	جــدا،	إذ	ال	يتحقــق	إال	بتــرك	الدنيــا	والّزهــد	فيهــا،	بالرغــم	مــن	زينتهــا	وزخرفهــا	وزبرجهــا،

وهــو	ثمــن	ال	يدفعــه	إال	القلّــة	مــن	النــاس،	ألنهــم	بالنســبة	للدنيــا	كمــا	يقــول	فيهــم	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

ِه	)حكمة	294(  	أُمِّ ُجُل	َعلَى	ُحبِّ ْنيَا،	َوالَ	ياُلَُم	الرَّ النَّاُس	أَْبنَاُء	الدُّ

فالدنيــا	قــد	أولــدت	النــاس،	فعاشــوا	وترعرعــوا	فيهــا،	وأحبوهــا	وتعلقــوا	بهــا،	وهــذا	أمــر	ال	ياُلمــون	عليــه،	وكيــف	يــالم	المــرء

ــه ــه؟	ولكــن	يجــب	أن	يبقــى	هــذا	الحــب	ضمــن	حــدوده	وال	يتجاوزهــا،	فــال	ينســجم	معهــا	إنســجاما	يذهــب	بعقل ــى	حــّب	أّم عل

وشــعوره	فيتّخذهــا	هدفــا	وينســى	مــا	وراءهــا.

واألنبيــاء	يريــدون	مــن	النــاس	أن	يعملــوا	لآلخــرة	ليكونــوا	مــن	أبنائهــا،	وال	يبقــوا	علــى	تعلّقهــم	بالدنيــا	وإلتصاقهــم	بهــا،	يقــول

اإلمــام	عليــه	الّســالم:

ْنيَا	)خطبة	42(  فَُكونُوا	ِمْن	أَْبنَاِء	ااْلِخَرِة،	َوالَ	تَُكونُوا	ِمْن	أَْبنَاِء	الدُّ

ــا	ليتعلقــوا	باآلخــرة،	بــل	ال	بــد	مــن	إضافــة	شــيء	آخــر	أكثــر ولكــن	النــاس	ال	ينقلبــون	فجــأة	وبمجــرد	الــكالم	مــن	حبهــم	للدني

إقناعــا،	فــكان	التّرغيــب	والتّرهيــب.	التّرغيــب	فــي	ســلوك	طريــق	اآلخــرة	والتّرهيــب	مــن	ســلوك	طريــق	الدنيــا،	فيقــوم	األنبيــاء

بتفهيــم	النــاس:

َما	أََعدَّ	ُسْبَحانَهُ	لِْلُمِطيِعيَن	ِمْنُهْم	َواْلُعَصاِة	ِمْن	َجنَّة	َونَار،	َوَكَراَمة	َوَهَوان	)خطبة	183( 

فالمطيعــون	هــم	الذيــن	آمنــوا	بطريــق	اآلخــرة	وســلكوه،	والعاصــون	هــم	الذيــن	لــم	يؤمنــوا	بــه،	أو	أنهــم	قــد	آمنــوا	بــه	ولكــن	ثَقـُـل

عليهــم	إتباعــه.

وعمليــة	التّرغيــب	والتّرهيــب	هــذه	ال	يصلــح	لهــا	ســوى	األنبيــاء	ألنهــا	تتطلــب	اإليمــان	باليــوم	اآلخــر،	وهــو	مــن	األمــور	الغيبيــة	

التــي	ال	يعلمهــا	إال	اللــه	والمبلِّغــون	عنــه،	وهــم	األنبيــاء	والّرســل	عليهــم	الّســالم	.

اإلعجاز:	دليل	األنبياء

اإلعجاز	هو	األمر	الذي	يُظهره	األنبياء	إلثبات	نبّوتهم،	في	حين	يعجز	عن	اإلتيان	بمثله	سائر	النّاس.

وقــد	أنكــر	البعــض	حــدوث	المعجــزات	لمــا	فيهــا	مــن	خــرق	للعــادة	وتحديــاً	لســنن	الطبيعــة.	ولكــن	الواقــع	أن	خــرق	الســنن	ليــس	

ممــا	يحكــم	العقــل	بإســتحالته،	بــل	هــو	ممكــن،	إذ	فــرق	كبيــر	بيــن	جمــع	النقيصيــن	وبيــن	إبــراء	األعمــى،	فــإن	األول	ال	يمكــن	

حدوثــه	أبــدا	والعقــل	يحكــم	بإســتحالته،	بينمــا	الثانــي	يحكــم	العقــل	بإمكانــه.	فيبقــى	الــكالم	فــي	عالــم	الوقــوع،	فهــل	هــذا	األمــر	

الــذي	حكــم	العقــل	بإمكانــه	قــد	وقــع	أم	ال؟	وهــذا	مــا	ال	يمكــن	للعقــل	أن	يحكــم	فيــه	ألنــه	ليــس	مــن	شــأنه،	بــل	المرجــع	فيــه	الــى	

المالحظــة،	فإمــا	أن	يشــاهد	اإلنســان	المعجــزة	بنفســه،	وإمــا	أن	تُنقــل	اليــه	بطريــق	معتبــر	ال	يمكــن	الطّعــن	فيــه.



ــة	بالمشــاهدة،	بينمــا	إطاعــة	الشــجرة	ألوامــر	النبــي ــا	بــكال	الطريقيــن،	فالقــرآن	مثــال	معجــزة	ثابت ــد	ثبتــت	لدين والمعجــزات	ق

ــذا	وجــب	علينــا	تصديقهــا. ــا	بالنقــل	المتواتــر،	ول ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	قــد	ثبتــت	لن محمــد	صلّ

واإلعجــاز	حاجــة	ملّحــة	للنبــّي	وللنّــاس	علــى	حــٍد	ســواء.	أمــا	النبــّي	فإنــه	ال	بــّد	لــه	مــن	اإلتيــان	بالمعجــزة	ليتمّكــن	مــن	القيــام	

بــدوره	الــذي	بُعــث	ألجلــه	علــى	أكمــل	وجــه،	فالنبــي	يّدعــي	أنــه	ُمرســل	بأمــر	مــن	الســماء	برســالة	ال	بــّد	للنــاس	مــن	تصديقهــا	

والتقيّــد	بمضمونهــا	فلذلــك	ال	بــّد	لــه	مــن	اإلتيــان	بمعجــزة	تكــون	شــاهداً	علــى	ِصــدق	دعــواه،	إذ	كل	دعــوى	تحتــاج	الــى	دليــل	

يثبتهــا،	والمعجــزة	دليــل	النبــوة.	وأمــا	حاجــة	النــاس	الــى	معجــزة	النبــي،	فــألن	رســالته	تحمــل	اليهــم	الكثيــر	مــن	التكاليــف	التــي	

ــي	عــن	عقائــد	وأفــكار	كانــت	مالزمــة	لهــم	أمــدا	طويــال،	وهــم	لــن	ينصاعــوا	لذلــك	بالقــوة	 لــم	يألفوهــا،	وتفــرض	عليهــم	التخلّ

واإلكــراه	أبــدا،	فــال	بــّد	مــن	ســلوك	ســبيل	اإلقنــاع	معهــم،	والمعجــزة	كفيلــة	بذلــك.

ــي	 ــك،	كالحــال	ف ــان	بأعمــال	تشــبه	المعجــزات	ومــا	هــي	كذل ــم	بهــا	مــن	اإلتي ــد	يتمكــن	العالِ ــة	ق ــوم	النّظري ــاك	بعــض	العل وهن

الّســحر	والشــعوذة،	فيختلــط	األمــر	بهــا	علــى	عامــة	النــاس،	لذلــك	إقتضــت	الحكمــة	اإللهيــة	أن	تكــون	المعجــزة	النبويــة	مشــابهة	

للصنعــة	الشــائعة	فــي	زمانهــا،	إذ	بهــذه	الطريقــة	يميـّـز	العالمــون	بهــذه	الصنعــة	-	وعلــى	الفــور	-	بيــن	مــا	يأتــون	بــه	أنفســهم	وبيــن	

مــا	أتــى	بــه	نبيّهــم،	فيســرع	تصديقهــم	بــه،	وذلــك	يكــون	حافــزاً	كبيــراً	لســائر	النــاس	علــى	حــذو	حذوهــم،	والتصديــق	بالمعجــزة،	

واإليمــان	بالنبــي.

ومــن	هنــا،	كانــت	معجــزة	موســى	عليــه	الّســالم	قلــب	العصــا	ثعبانــا	وإخــراج	يــده	بيضــاء	مــن	جيبــه،	وهــذه	معاجــز	تشــابه	مــا	

كان	شــائعا	فــي	عصــره	مــن	الســحر	ولكنهــا	ليســت	ســحراً،	ولذلــك	كان	أول	مــن	آمــن	بــه	مــن	قومــه	الّســحرة،	لمعرفتهــم	بالســحر	

وإن	مــا	أتــى	بــه	ليــس	ســحراً	علــى	اإلطــالق	بــل	هــو	معجــزة	إلهيــة،	وقــد	ســارع	ســائر	النــاس	-	نتيجــة	إيمــان	الســحرة	-	الــى	

التصديــق	بموســى	ومعجزاتــه.

ولهــذه	الحكمــة	أيضــا	كانــت	معجــزة	الســيد	المســيح	عليــه	الّســالم	إحيــاء	الموتــى	وإبــراء	األكمــه	واألبــرص،	فــي	عصــر	شــاع	

فيــه	الطّــب	اليونانــي	وكان	لــه	الســيادة	المطلقــة،	فكانــت	معجزتــه	شــيئا	يشــابه	الطّــب	ولكنهــا	ليســت	إيــاه.

وللحكمة	اإللهية	أيضا	كانت	معجزة	سليمان	بن	داوود	عليه	الّسالم	تسخير	الّرياح	والجن	بإمرته:	

ْلفـَـِة	)خطبــة	 ِه	َوَعِظيــِم	الزُّ 	َواإِلْنــِس،	َمــَع	النُّبـُـوَّ َر	لـَـهُ	ُمْلــُك	اْلِجــنِّ ُســلَْيماُن	ْبــُن	َداُوَد	عليــه	الســالم،	الَّــِذي	ُســخِّ
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ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	القــرآن	الكريــم،	وذلــك	أن	العــرب	فــي	حينــه	قــد	 وللحكمــة	عينهــا	أيضــا،	كانــت	معجــزة	النبــّي	محمــد	صلّ

اشــتهروا	ببالغتهــم،	وبرعــوا	فــي	الّشــعر	واألدب،	وكان	إهتمامهــم	األول	منصبــا	علــى	فنــون	الــكالم	وأشــكاله،	فنــزل	القــرآن	

الكريــم	ليحطـّـم	مقاييــس	البالغــة	ويتحــدى	ملوكهــا،	فلــم	يتمكــن	أحــد	مــن	الوقــوف	امــام	هــذا	التحــّدي،	فكشــف	ذلــك	عــن	إعجــاز	

القــرآن	وصــدق	حاملــه.



ثــم	إن	كل	نبــي	كانــت	لــه	معجــزة	أساســية،	ولكــن	ذلــك	لــم	يكــن	يمنــع	مــن	صــدور	معاجــز	أخــرى	منــه.	وهــذا	كان	حــال	النبــي

محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	إذ	كان	لــه	معجــزات	أخــرى	باإلضافــة	الــى	القــرآن،	وقــد	أُلفـَـت	الكتــب	فــي	جمعهــا	وإبانتهــا،	ولــن

ــي	 ــالم	ف ــه	الّس ــد	ذكرهــا	اإلمــام	علي ــي	نهــج	البالغــة،	وق ــي	نجدهــا	ف ــط،	وهــي	الت ــل	ببيانهــا	وإنمــا	نذكــر	واحــدة	منهــا	فق نطي

معــرض	حديثــه	عــن	مالزمتــه	للنبــي	والتصديــق	بــه	منــذ	أول	وعيــه،	حيــث	يقــول:

ْعْيــَت إِنَّــُك	قـَـِد	ادَّ ــُد، ــا	أَتــاهُ	الَمــالَُ	ِمــْن	قُرْيــش،	فَقَالـُـوا	لـَـهُ:	يـَـا	ُمُحمَّ َولَقـَـْد	ُكْنــُت	َمَعــهُ	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لَمَّ
ــا	أَنَّــَك	 ــاهُ،	َعلِْمنَ ــِه	َوأََرْيتَنَ ــا	إِلَْي ــَك،	َونَْحــُن	نََســأَلَُك	أَْمــراً	إِْن	أََجْبتَنَ ــاُؤَك	َوالَ	أَحــٌد	ِمــن	بَْيتِ ِعــِه	آبَ ــْم	يَدَّ َعِظيمــاً	لَ

	َوَرُســوٌل،	َوإِْن	لـَـْم	تَْفَعــْل	َعلِْمنـَـا	أَنَّــَك	َســاِحٌر	َكــذَّاٌب. نِبـِـيٌّ

ــَجَرةَ	َحتَّــى	تَْنقَلـِـَع	بُِعُروقَِها	 فَقـَـال	لهــم	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	:	»َوَمــا	تَْســأَلُوَن؟«.	قَالـُـوا:	تَْدُعــو	لَنَا	هــِذِه	الشَّ
َوتَقــَف	بَْيــَن	يََدْيَك.

ــوَن	 ــْم،	أَتُْؤِمنُ ــَك	لَُك ــهُ	ذلِ ــَل	الل ــإِْن	فََع ــٌر،	ف ــْيء	قَِدي 	َش ــى	ُكلِّ ــه	َعلَ 	الل ــه	:	»إِنَّ ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــال	صلّ فَقَ
ــْم. ــوا:	نََع ؟«.	قَالُ ــقِّ ــَهُدوَن	بِاْلَح َوتَْش

	فِيُكــْم	َمــْن	يُْطــَرُح	فـِـي	 قـَـاَل:	»فَإِنِّــي	َســأُِريُكْم	َمــا	تَْطلُبـُـوَن،	وإِنِّــي	أَلَْعلـَـُم	أَنَُّكــْم	الَ	تَفِيئـُـوَن	)1( 	إِلـَـى	َخْيــر،	َوإِنَّ
ُب	األَْحــَزاَب«. اْلقَلِيــِب	)2( 	َوَمــْن	يَُحــزِّ

ــَجَرةُ	إِْن	ُكْنــِت	تُؤِمنِيــَن	بِاللــِه	َواليـَـْوِم	ااْلِخــِر،	َوتَْعلَِميــَن	أَنِّــي	َرُســوُل	اللــِه،	فَاْنقَلِِعــي	 	قـَـاَل:	»يـَـا	أَيَّتَُهــا	الشَّ ثـُـمَّ
	بـِـإِْذِن	اللــِه«. بُعُروقـِـِك	َحتَّــى	تَقِفـِـي	بَْيــَن	يـَـَديَّ

	َشــِديٌد،	َوقَْصــٌف	)3( 	َكقَْصــِف	أَْجنَِحــِة	 	نَبِيّــاً	الَْنقَلََعــْت	بُِعُروقَِهــا،	َوَجــاَءْت	َولََهــا	َدِويٌّ فََوالَّــِذي	بََعثَــهُ	بِاْلَحــقِّ
الطَّْيــِر،	َحتَّــى	َوقَفـَـْت	بَْيــَن	يـَـَدْي	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	ُمَرْفِرفـَـةً،	َوأَْلقـَـْت	بُِغْصنَِهــا	األَْعلـَـى	َعلـَـى	
ــِه	عليــه	الســالم	 َرُســوِل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	َوبِبَْعــِض	أَْغَصانَِهــا	َعلَــى	َمْنِكبِــي،	َوُكْنــُت	َعــْن	يَِمينِ

ــا	نَظَــَر	اْلقـَـْوُم	إِلـَـى	ذلِــَك	قَالـُـوا	ُعلـُـّواً	َواْســتِْكبَاراً:	فَُمْرَهــا	فَْليَأْتِــَك	نِْصفَُهــا	َويَْبقـَـى	نِْصفَُهــا. فَلَمَّ

	بَِرُســوِل	اللــِه	صلّــى	اللــه	 ــَكاَدْت	تَْلتَــفُّ ــاً،	فَ ِه	َدِويّ ــَل	إِلَْيــِه	نِْصفَُهــا	َكأَْعَجــِب	إِْقبَــال	َوأََشــدِّ ــَك،	فَأَْقبَ فَأََمَرَهــا	بِذلِ
عليــه	وآلــه.	فَقَالـُـوا	ُكْفــراً	َوُعتـُـّواً:	فَُمــْر	هــَذا	النِّْصــَف	فَْليَْرِجــْع	إِلـَـى	نِْصفِــِه	َكَمــا	َكاَن.	فَأََمــَرهُ	فََرَجــَع	)خطبــة
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)1(	تَفِيئُون:	ترجعون.
)2(	القَلِيب	كأمير:	البئر،	والمراد	منه	قَلِيب	بَْدر.

)3(	القَْصف:	الصوت	الشديد



الوحي،	والعلم	التجريبي

الّرســول	والنبــّي،	يقــوم	كل	منهمــا	بمهمــة	إرشــاد	النــاس	وتوجيههــم	الــى	خــطّ	الفطــرة،	وكالهمــا	مبعــوث	مــن	قِبــل	اللــه	تعالــى

لتأديــة	هــذه	المهمــة،	وإنمــا	يتميـّـزان	عــن	بعضهمــا	فــي	أن	»معنــى	الّرســول	حامــل	الرســالة،	ومعنــى	النبّي	حامــل	النبأ،	فللّرســول	

شــرف	الوســاطة	بيــن	اللــه	ســبحانه	وبيــن	خلقــه،	وللنبــّي	شــرف	العلــم	باللــه	وبمــا	عنــده«	)1( 	ومــن	هنــا	فــكل	رســول	هــو	نبــّي.

ــم	بــه	 ــه	يكلّ ــان	مــا	عنــد	اللــه	ســبحانه	بواســطة	الوحــي،	وهــو	نــوع	تكليــم	مــن	الل ويشــترك	الّرســول	والنبــّي	فــي	كونهمــا	يتلقّي

ــه	الّســالم: ــوازم	النبــوة،	يقــول	علي ــاءه	ورســله،	وهــو	مــن	ل أنبي

َسالَِة	أََمانَتَُهْم	)خطبة	1(  َواْصطَفى	ُسْبَحانَهُ	ِمْن	َولََدِه	أَْنبيَاَء	أََخَذ	َعلَى	اْلَوْحِي	ِميثَاقَُهْم	َوَعلَى	تَْبليِغ	الرِّ

ــةُ	لَُهــْم	بِتـَـْرِك	 ــةً	لـَـهُ	َعلـَـى	َخْلقـِـِه،	لِئـَـالَّ	تَِجــَب	اْلُحجَّ ُهــْم	بـِـِه	ِمــْن	َوْحيـِـِه،	َوَجَعلَُهــْم	ُحجَّ بََعــَث	اللــهُ	ُرُســلَهُ	بَِمــا	َخصَّ
اإِلْعــَذاِر	إِلَْيِهــْم	)خطبة	144( 

وينقسم	الوحي	الى	ثالثة	أقسام:

أحدها:	الوحي	دون	واسطة	بين	الله	وبين	نبيّه،	فيُوحي	الله	مباشرة	الى	نبيّه،	أي	يكلّمه	بنوٍع	من	التكلّم	الخفّي.

ثانيهــا:	الوحــي	مــع	الواســطة،	وهــذه	الواســطة	هــي	مــا	يعبـّـر	عنــه	القــرآن	»بالحجــاب«	ومثالــه	تكليــم	موســى	عليــه	الّســالم	عنــد	

الشجرة.

وثالثها:	الوحي	بواسطة	رسول	من	الله	الى	نبيه،	أي	بواسطة	مالك	يوحي	الله	اليه	فيقوم	بتبليغ	النبّي	ما	أُمر	به.

وقــد	آمــن	الغــرب	المتديــن	بالوحــي	حتــى	القــرن	الســادس	عشــر،	إليمانــه	بالتــوراة	واإلنجيــل	حيــث	تكثـُـر	فيهمــا	أخبــار	األنبيــاء	

الموحــى	إليهــم	مــن	اللــه	ســبحانه.	ولكــن	مــع	تقــّدم	العلــوم	الماديــة	طــرأ	تغييــر	علــى	تفكيــر	الفالســفة،	حيــث	طغــت	المــادة	علــى	

عقولهــم	فمــا	عــادوا	يؤمنــون	بشــيء	وراءهــا،	وكانــت	فكــرة	الوحــي	مــن	جملــة	مــا	أنكــروه،	ألنهــا	خارجــة	عــن	نطــاق	المــادة	

والتجربــة،	فهــي	مــن	األمــور	الغيبيــة	التــي	ال	يجــوز	اإليمــان	بهــا	حســب	رأيهــم	ألن	التجربــة	ال	تطالهــا،	وكان	مــن	نتائــج	ذلــك	أن	

أنكــروا	نبــّوة	األنبيــاء،	واّدعــوا	عليهــم	باإلفتــراء	علــى	النـّـاس،	وانهــم	ليســوا	ســوى	مزيّفيــن	يّدعــون	إتصالهــم	باللــه	عــن	طريــق	

الوحــي	ليرّوجــوا	بضاعتهــم	التــي	جــاؤوا	بهــا.

وبعــد	مضــي	فتــرة	مــن	الزمــان،	وبتقــّدم	العلــوم	فــي	شــتى	المياديــن،	عــاد	الغــرب	ليؤمــن	مــن	جديــد	بمــا	وراء	المــادة،	فنشــأ	

إعتقــاد	جــازم	بوجــود	عالــم	روحانيــات	غيــر	عالمنــا	المــادي،	وبذلــك	ال	تعــود	فكــرة	الوحــي	مســتبعدة،	فهــي	مــن	األمــور	الغيبيــة	

والعلــم	يؤمــن	بهــا،	فاإلحتجــاج	لنفــي	الوحــي	بكونــه	خــارج	نطــاق	التجربــة،	أصبــح	إحتجاجــا	باطــال	بعــد	اإليمــان	بكثيــر	مــن	

األمــور	الغيبيــة	التــي	ال	تطولهــا	التجربــة.

)1(	الميزان	في	تفسير	القرآن	ج	2	-	ص	144



وبالرغــم	مــن	ذلــك	أنكــروا	الوحــي	لشــبهة	طــرأت	لهــم،	ومفادهــا:	اّن	اللــه	ســبحانه	هــو	الكمــال	المطلــق،	وهــذا	معنــاه	عــدم	تحيُّــزه

فــي	مــكان	وإســتحالة	رؤيتــه،	فكيــف	يصــح	بعــد	هــذا	إفتــراض	أن	المالئكــة	يرونــه	ويســمعونه	وينقلــون	الوحــي	عنــه؟	فــإذا	كان	

ذلــك	مســتحيالً	فقــد	ثبــت	إســتحالة	اإلتصــال	بــه،	وبالتالــي	نقــل	الوحــي	عنــه.

ــه	 ــن	الل ــاك	الوحــي	م ــي،	فهن ــى	النب ــة	ال ــدم	-	ال	ينحصــر	بإرســال	المالئك ــا	تق ــذه	الشــبهة:	أن	الوحــي	-	كم ــى	ه والجــواب	عل

مباشــرة،	وهنــاك	الوحــي	مــن	وراء	حجــاب.	هــذا	باإلضافــة	الــى	أن	القــول	بكــون	المالئكــة	يحملــون	الوحــي	ال	يعنــي	إطالقــاً	

أنهــم	يقابلــون	اللــه،	ألننــا	نســلّم	بإســتحالة	رؤيتــه	ومقابلتــه،	ولكننــا	نقــول:	اّن	اللــه	ســبحانه	يأمــر	المالئكــة	-	بطريــق	مــا	-	ليقومــوا	

بتبليــغ	رســالته.	وبعــد	هــذا	ال	يبقــى	إشــكال	مــن	اإلعتــراف	بالوحــي.

صفات	األنبياء

النبــّوة	ســفارة	ربانيــة،	والنبــّي	يقــوم	بــدور	الّســفير	بيــن	اللــه	وخلقــه،	ولذلــك	كان	مــن	الواجــب	أن	يكــون	متحليــاً	بأكمــل	الصفــات

البشــرية،	ألن	اللــه	ســبحانه	وتعالــى	هــو	الكمــال	المطلــق	-	كمــا	قّدمنــا	-	فيســتحيل	فــي	حقـّـه	أن	يختــار	رســوالً	الــى	عبــاده،	ثــم	ال	

يكــون	متّصفــا	بالكمــال،	بــل	مــن	الواجــب	أن	يكــون	أكمــل	أهــل	عصــره	ليتحقــق	األثــر	المطلــوب	مــن	بعثتــه،	وبهــذا	يقــول	عليــه	

الّسالم:

َرُسولَُك	تَْرُجَماُن	َعْقلَِك،	َوِكتَابَُك	أَْبلَُغ	َما	يَْنِطُق	َعْنَك	)حكمة	292( 

وفيما	يلي	نستعرض	بعض	كلمات	اإلمام	عليه	الّسالم	التي	يتحدث	فيها	عن	صفات	األنبياء.

١-	طهارة	المولد

وفي	ذلك	يقول	عليه	الّسالم	مشيراً	الى	األنبياء	عليهم	الّسالم:	

ــى ــالَِب	إِلَ ــُم	األَْص ــَخْتُهْم	)1( 	َكَرائِ ــتَقَّر،	تَنَاَس ــِر	ُمْس ــي	َخْي ــْم	فِ ُه ــتَْوَدع،	َوأَقَرَّ ــِل	ُمْس ــي	أَْفَض ــتَْوَدَعُهْم	فِ فَاْس
ــة	93(  ــاِم	)خطب ــَراِت	األَْرَح ُمطَهَّ

ويقول	في	وصف	النبّي	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله:

َمْشُهوَرةً	ِسَماتُهُ	)2( 	َكِريماً	ِميالُدهُ	)خطبة	1( 

)1(	تَنَاَسَخْتهُم:	تَنَاقَلَْتهُم.
)2(	ِسَماتُهُ:	عالماته	التي	ُذِكَرْت	في	كتب	االنبياء	السابقين	الذين	بشروا	به.



فاألنبيــاء	جميعــا	ال	بــّد	وأن	يكونــوا	مــن	نََســب	طاهــر،	ليــس	بطهــارة	األبويــن	فحســب	بــل	بطهــارة	األجــداد	حتــى	لــُدن	آدم	عليــه

الّســالم،	وقــد	أثبتــت	التجــارب	أن	لطهــارة	المولــد	أثرهــا	الكبيــر	فــي	تحديــد	اإلتجاهــات	النفســية	لإلنســان.

2-	التواضع

التّواضــع:	ضــّد	الِكبــر،	وهــو	أن	يــرى	اإلنســان	نفســه	أوَضــع	ممــا	هــو	عليــه	حقيقــة	وممــا	يــراه	النــاس،	أو	يــرى	أن	مرتبتــه

فــي	الواقــع	أعلــى	منهــا.	والتّواضــع	مــن	الصفــات	التــي	يحبّهــا	اللــه،	والتــي	أراد	للنــاس	أن أوضــع	مــن	مرتبــة	غيــره،	وإن	كانــت

يتّصفــوا	بهــا،	وقــد	كــره	ســبحانه	مــا	يقابلــه	مــن	الِكبــر	واإلعجــاب	بالنفــس،	فــال	يُعقــل	بعــد	هــذا	أن	يختــار	ســبحانه	رســله	وأنبيــاءه	

وال	يكونــوا	أشــّد	النــاس	تواضعــاً،	يقــول	عليــه	الّســالم:	

هَ ــِة	أَنبِيَائـِـِه	َوأَولِيائـِـِه،	َولِكنَّــهُ	ُســْبَحانَهُ	َكــرَّ ــَص	فِيــِه	لَِخاصَّ ــَص	اللــهُ	فـِـي	اْلِكْبــِر	أِلََحــد	ِمــْن	ِعبـَـاِدِه	لََرخَّ فَلـَـْو	َرخَّ
ــْم،	 ــَراِب	ُوُجوَهُه ــي	التُّ ــُروا	فِ ــْم،	َوَعفَّ ــاألَْرِض	ُخُدوَدُه ــوا	بِ ــُم	التََّواُضــَع،	فَأَْلَصقُ َوَرِضــَي	لَُه ــَر، ــُم	التََّكابُ إِلَْيِه

َوَخفَُضــوا	أَْجنَِحتَُهــْم	لِْلُمؤِمنِيــَن،	َوَكانُــوا	قَْومــاً	ُمْســتَْضَعفِيَن	)خطبــة	192( 

ويقول	عليه	الّسالم	في	بيان	تواضع	النبّي	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله:

َولَقـَـْد	َكاَن	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	يـَـأُْكُل	َعلـَـى	األَْرِض،	َويَْجلـِـُس	ِجْلَســةَ	اْلَعْبــِد،	َويَْخِصــُف	بَيـَـِدِه	نَْعلـَـهُ	َويَْرقـَـُع
بِيـَـِدِه	ثَْوبـَـهُ،	َويَْرَكــُب	اْلِحَمــاَر	اْلَعــاِرَي	)1( 	َويـُـْرِدُف	َخْلفـَـهُ	)خطبــة	160( 

فاللــه	ســبحانه	اراد	لعبــاده	التّواضــع،	فــكان	األنبيــاء	مــن	أشــد	النــاس	تواضعــاً،	حتــى	كانــوا	المســتضعفين	فــي	أقوامهــم.	وإنمــا

أراد	ســبحانه	التواضــع	وحبّبــه	الــى	النــاس،	وكــّره	اليهــم	الِكبــر،	فلوجــود	مصلحــة	للعبــاد	أنفســهم	فــي	التواضــع،	ولوجــود	مفســدة	

فــي	الِكبــر،	هــذه	المفســدة	التــي	بيّنهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

اإِلْعَجاُب	يَْمنَُع	ِمَن	ااْلْزِديَاَد	)حكمة	157( 

َهلََك	اْمُرُؤ	لَْم	يَْعِرْف	قَْدَرهُ	)حكمة	141( 

فإعجــاب	المــرء	بنفســه	-	الــذي	هــو	لــون	مــن	ألــوان	الِكبــر	-	يمنــع	اإلنســان	مــن	التطلّــع	نحــو	األكمــل	واألفضــل،	النــه	يتلهّــى

حينئــذ	بمركــزه	الــذي	هــو	فيــه،	وال	يظــن	أن	هنــاك	مــن	هــو	أفضــل	منــه	شــأناً،	فيعيــق	حينئــذ	حركــة	المجتمــع	نحــو	األفضــل،	

وكفــى	بهــذا	مفســدة	فــي	الِكبــر	ليمنــع	اللــه	منــه.

)1(	الحمار	العاري:	ما	ليس	عليه	بَْرَدعة.



3-	العصمة

العصمــة،	قــوة	رادعــة	للنبــّي	عــن	الوقــوع	فــي	المعصيــة	والخطــأ،	ويٌتصــّور	ذلــك	علــى	نحويــن:	األول:	الخطــأ	فــي	تلقــي	الوحي.

والثانــي:	الخطــأ	أو	المعصيــة	فــي	تبليــغ	الوحــي.	واألنبيــاء	معصومــون	فــي	كال	األمرين.

أمــا	المعصيــة	عــن	الخطــأ	فــي	تلقـّـي	الوحــّي،	فنقــول	بوجوبهــا	ألن	الخطــأ	ال	يمكــن	إفتراضــه	إاّل	أن	نقــول	بعــدم	ســالمة	حــواّس	

النبــي	فيقــع	الخطــأ	واإللتبــاس،	وهــذا	مــا	ال	يمكــن	إفتراضــه	فــي	النبــي	الــذي	هــو	أكمــل	النــاس.

وأمــا	المعصيــة	أو	الخطــأ	فــي	تبليــغ	الوحــي،	فــإن	تبليــغ	الوحــي	مــن	النبــي	يكــون	علــى	أحــد	نحويــن:	فأمــا	أن	يكــون	بالقــول،

اليــه	واقعــاً	عمليــاً	علــى	األرض.	فــإذا	ما	قلنــا	بعصمة فينقــل	النبــي	الوحــي	بلســانه،	وأمــا	أن	يكــون	بالفعــل،	فينفـّـذ	النبــي	مــا	أُوحــي

النبــّي	عــن	المعصيــة	والخطــأ	فــي	تبليــغ	الوحــي	قــوالً،	فــإن	هــذا	يســتلزم	القــول	بعصمتــه	فــي	التبليــغ	فعــالً،	ألن	الفعــل	كالقــول

فــي	الداللــة،	فكمــا	يــدل	قــول	اإلنســان	علــى	إرادتــه	للفعــل	المعيّــن،	فكذلــك	فعلــه	يــدّل	عليــه،	وهــذا	ممــا	تســالم	عليــه	العقــالء.	

والنبــّي	هــو	ســيّد	العقــالء	فــال	بــّد	أن	يجــري	علــى	مســلكهم	فيكــون	فعلــه	داالً	كقولــه.	وعليــه	فلــو	قــام	النبــّي	بفعــل	مــا	علــى	خــالف	

مــا	بلـّـغ	بلســانه،	فإنــه	يكــون	حينئــذ	مبلّغــاً	بــكال	المتناقضيــن	اللذيــن	ال	يصــدران	عــن	عاقــل،	فضــال	عــن	ســيّد	العقــالء	الــذي	هــو	

. لنبّي ا

وال	إشــكال	فــي	عصمــة	النبــي	عــن	الخطــأ	فــي	التبليــغ	قــوالً،	ألن	اللــه	ســبحانه	لــو	اختــار	رســوال	ال	يُبلِّــغ	مــا	أُرســل	بــه	حرفيـّـاً،

مــع	علمــه	ســبحانه	بذلــك،	لــكان	هــذا	خــالف	الحكمــة	منــه	تعالــى،	وخــالف	لطفــه	بعبــاده	حيــث	يبلٍّغهــم	مــا	ال	يريــد.

وإذا	مــا	قلنــا	بالعصمــة	عــن	الخطــأ	والمعصيــة	فــي	التبليــغ	قــوالً،	فــال	بــّد	مــن	اإللتــزام	بالعصمــة	عــن	الخطــأ	والمعصيــة	فــي	

الفعــل	والعمــل،	لمــا	تقــدم	إيضاحــه.	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	بعــض	نصــوص	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	هــذا	المقــام:

داً	نَِذيراً	لِْلَعالَِميَن،	َوأَِميناً	َعلَى	التَّْنِزيِل	)خطبة	26(  	اللهَ	ُسبحانَه	بََعَث	ُمَحمَّ إِنَّ

أَْرَسلَهُ	بِأَْمِرِه	َصاِدعاً	)1( 	َوبِِذْكِرِه	نَاِطقاً،	فَأَدَّى	أَِميناً،	َوَمَضى	َرِشيداً	)خطبة	99( 

فيجمــع	عليــه	الّســالم	فــي	هــذه	النصــوص	بيــن	صّحــة	تلقّــي	الوحــي،	وصحــة	تبليغــه	قــوالً	وفعــالً،	فلــو	كان	النبــي	قــد	أخطــأ	أو

عصــى	فــي	العمــل،	لمــا	صــّح	أن	يقــال:	أنــه	مضــى	رشــيدا،	ألن	الرشــد	يقابــل	الَغــّي	الــذي	هــو	الوقــوع	فــي	المعصيــة.

وقــد	يُقــال:	اّن	كل	مــا	تقــدم	ال	يبرهــن	إاّل	علــى	أن	األنبيــاء	ال	يقعــون	فــي	الخطــأ	والمعصيــة،	وهــذا	شــيء	آخــر	غيــر	المعصيــة،	

فــال	يمكــن	أن	تســتفاد	منــه،	إذ	العصمــة	كمــا	تقــدم،	قــوة	رادعــة	يتمتــع	بهــا	النبــي	تمنعــه	مــن	الوقــوع	فــي	المعصيــة،	وبمجــرد	

عــدم	إرتــكاب	المعاصــي	ال	يــدل	علــى	وجــود	هــذه	القــوة،	فكيــف	الســبيل	للبرهنــة	علــى	وجودهــا؟	

)1(	َصاِدعاً:	فالقاً	به	جدران	الباطل	فهاِدَمها.



والجواب:	إن	األفعال	الصادرة	عن	أي	إنسان	ال	بّد	أن	تمر	بثالث	مراحل	حتى	تتحقّق	في	الخارج:

ففي	المرحلة	األولى:	يطّلع	االنسان	على	هذا	األمر	المعين	ويحّسه	بحواّسه.

وفــي	المرحلــة	الثانيــة:	يبــدأ	فــي	تحليــل	مــا	فــي	هــذا	الفعــل	مــن	مصلحــة	أو	مفســدة،	وال	إشــكال	أنــه	إذا	كان	فيــه	معصيــة	للــه	

فأنــه	يكــون	مفســدة،	والعكــس	صحيــح.

وفي	المرحلة	الثالثة:	تتعلق	نفسه	به،	تبعاً	لما	يجد	فيه	من	مصلحة	فيحققه	خارجا،	أو	تعُزف	نفسه	عنه	لمفسدته	فيدعه.

فاألفعــال	الصــادرة	عــن	االنســان،	إنمــا	تصــدر	عــن	علمــه	وإرادتــه	للفعــل	تبعــاً	لمــا	فيــه	مــن	مصلحــة	أو	مفســدة.	فــإذا	مــا	فعــل	

اإلنســان	ذلــك	الفعــل	المعيـّـن	لوجــود	مصلحــة	فيــه	بنظــره،	فأنــاّ	نقــول	أن	الداعــي	لــه	الــى	الفعــل	هــو	المصلحــة	التــي	هــي	طاعــة	

اللــه.	وإذا	مــا	تركــه	لوجــود	مفســدة	فيــه	بنظــره	فإنــا	نقــول:	أن	الداعــي	لــه	الــى	تركــه	هــو	إطاعــة	اللــه	بتركــه.	وال	يفــرق	الحــال	

فــي	الصورتيــن	بيــن	أن	يكــون	مــا	توصــل	اليــه	صوابــاً	أم	خطــأ،	فقــد	يفعــل	الفعــل	بقصــد	الطاعــة	علــى	إعتبــار	أنــه	محبــوب	

للــه	ولكــن	يكــون	الواقــع	خالفــه	بــأن	يكــون	مبغوضــاً	لــه	تعالــى،	فــإن	فِعلــه	هــذا	ال	يخــرج	عــن	كونــه	طاعــة	للــه	ألن	الداعــي	

لــه	لفعلــه	إنمــا	هــو	طاعــة	للــه،	وهكــذا	الحــال	بالنســبة	لعكــس	هــذه	الصــورة	بــأن	تــرك	إرتــكاب	الفعــل	بإعتبــاره	مبغوضــاً	للــه	

وتبيّــن	محبوبيتــه.

ومــن	هنــا	نقــول:	إن	هــذه	األفعــال	الصــادرة	عــن	النبــي،	والتــي	إفترضناهــا	كلهــا	طاعــة	للــه،	ال	بــّد	أن	يكــون	الداعــي	لهــا	هــو	

ــه،	وهــذه	ملكــة	نفســية	ال	يمتلكهــا	إاّل	 ــد	النبــي	إلرتــكاب	الفعــل	هــو	طاعــة	الل ــه،	وإاّل	لمــا	كانــت	كذلــك	فالّداعــي	عن طاعــة	الل

األنبيــاء	عليهــم	الّســالم	،	وهــي	بنفســها	القــوة	الرادعــة	عــن	إرتــكاب	المعاصــي	والتــي	يُطلــق	عليهــا	لفــظ:	العصمــة.

4-	الزهد

بيّنــا	ســابقاً	أن	إتخــاذ	الدنيــا	هدفــاً	لإلنســان	والّســعي	لهــا	علــى	هــذا	األســاس،	فيــه	الخســارة	الفادحــة	لــه	فــي	اآلخــرة.	ولكــن	التمتـّـع

بملذاتهــا	واإلســتفادة	مــن	خيراتهــا	فــي	الحــالل،	كل	ذلــك	ال	مانــع	منــه.	ونريــد	أن	نثبــت	هنــا	أنــه	حتــى	هــذا	المقــدار	مــن	طلــب	

الدنيــا	قــد	زهــد	فيــه	األنبيــاء،	فنراهــم	أكثــر	النــاس	إبتعــاداً	عــن	ملــذات	الدنيــا	ومباهجهــا.	وقبــل	الحديــث	عــن	العلــة	فــي	زهــد	

األنبيــاء	فــي	الدنيــا	سنســتعرض	بعــض	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	التــي	تثبــت	هــذا	الّزهــد	واإلبتعــاد	وتتكلــم	عنــه.	يقــول	فــي	

زهــد	النبــّي	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه:

قُبَِضــْت	َعْنــهُ	أَْطَرافَُهــا،	َوُوطِّئَــْت	لَِغْيــِرِه	أَْكنَافَُهــا	)1( 	َوفُِطــَم	ِمــْن	َرَضاِعَهــا،	َوُزِوَي	َعــْن	َزَخاِرفَِهــا	)خطبــة	
 )160

ْنيَــا	َخِميصــاً	)2( 	َوَوَرَد	ااْلِخــَرةَ	َســلِيماً،	لَــْم	يََضــْع	َحَجــراً	َعلَــى	َحَجــر،	َحتَّــى	َمَضــى	لَِســبِيلِِه، َخــَرَج	ِمــَن	الدُّ
َوأََجــاَب	َداِعــَي	َربِّــِه	)خطبــة	160( 



ويقول	في	زهد	موسى	عليه	الّسالم:

	ِمــْن	َخْيــر 	إِنِّــي	لَِمــا	أَْنَزْلــَت	إِلـَـىَّ وآلــه	إْذ	يَقـُـوُل:	)َربِّ َوإِْن	ِشــْئَت	ثَنَّْيــُت	بُِموســى	َكلِيــِم	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه
فَقِيــٌر(	َواللــِه،	َمــا	َســأَلَهُ	إاِلَّ	ُخْبــزاً	يَأُْكلـُـهُ،	اِلنَّــهُ	َكاَن	يـَـأُْكُل	بَْقلـَـةَ	األَْرِض،	َولَقـَـْد	َكانـَـْت	ُخْضــَرةُ	اْلبَْقــِل	تـُـَرى	ِمــْن	

ِب	)5( 	لَْحِمــِه	)خطبــة	160(  َشــفِيِف	)3( 	ِصفـَـاِق	)4( 	بَْطنـِـِه،	لُِهَزالـِـِه	َوتََشــذُّ

وأما	داوود	عليه	الّسالم	فيقول	في	بيان	زهده:

ــِعيِر فَلَقـَـْد	َكاَن	يَْعَمــُل	َســفَائَف	اْلُخــوِص	)6( 	بِيـَـِدِه،	َويَقـُـوُل	لُِجلََســائِِه:	أَيُُّكــْم	يَْكفِينـِـي	بَْيَعَهــا!	َويـَـأُْكُل	قُْرَص	الشَّ
ِمــْن	ثََمنَِهــا	)خطبة	160( 

وأما	عيسى	عليه	الّسالم	فيقول	في	بيان	زهده:

ــتَاِء ــُد	اْلَحَجــَر،	َويَْلبـَـُس	اْلَخِشــَن،	َوَكاَن	إَِداُمــهُ	اْلُجــوَع،	َوِســَراُجهُ	بَاللَّْيــِل	اْلقََمــَر،	َوِظالَلـُـهُ	فــي	الشِّ َكاَن	يَتََوسَّ
َمَشــاِرَق	األَْرِض	َوَمَغاِربََهــا	َوفَاِكَهتـُـهُ	َوَرْيَحانـُـهُ	َمــا	تُْنبـِـُت	األَْرُض	لِْلبََهائـِـِم،	َولـَـْم	تَُكــْن	لـَـهُ	َزْوَجــةٌ	تَْفتِنـُـهُ،	َوالَ	

َولـَـٌد	يَْحُزنـُـهُ،	َوالَ	َمــاٌل	يَْلفِتـُـهُ،	َوالَ	طََمــٌع	يُِذلُّــهُ،	َدابَّتـُـهُ	ِرْجــالَهُ،	َوَخاِدُمــهُ	يـَـَداهُ	)خطبــة	160( 

فهــذه	كانــت	حــال	األنبيــاء	مــن	الّزهــد	واإلبتعــاد	عــن	الدنيــا	وزينتهــا.	وقــد	يُتوهــم	مــن	هــذه	النصــوص،	وخاصــة	األول	والثالــث،

أن	األنبيــاء	قــد	أرادوا	الدنيــا	وتمنّوهــا	ولكــن	اللــه	ســبحانه	لــم	يَردهــا	لهــم	لعلــة	مــا.

ولكــن	هــذا	التوهـّـم	غيــر	صحيــح	إطالقــاً	فــإن	األنبيــاء	لــم	يريــدوا	الدنيــا	ولــم	يحفلــوا	بهــا	بالرغــم	مــن	أنهــا	ُعرضــت	عليهــم،	لذلــك

نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يقــول	فــي	نــص	آخــر	مبينــاً	فيــه	زهــد	النبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه:	

ْنيَــا	بَْطنــاً، ْنيَــا	َكْشــحاً	َوأَْخَمُصُهــْم	ِمــَن	الدُّ ْنيَــا	قَْضمــاً	َولَــْم	يُِعْرَهــا	طَْرفــاً،	أَْهَضــُم	)8( 	أَْهــِل	الدُّ قََضــَم	)7( 	الدُّ
	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	أَْبَغــَض	َشــْيئاً	فَأَْبَغَضــهُ،	َوَحقَّــَر	َشــْيئاً	فََحقََّرهُ،	 ْنيـَـا	فَأَبـَـى	أَْن	يَْقبَلََهــا،	َوَعلـِـَم	أَنَّ ُعِرَضــْت	َعلَْيــِه	الدُّ

َوَصغَّــَر	َشــْيئاً	فََصغَّــَرهُ	)خطبــة	160( 

)1(	االكناف:	الجوانب.وَزَوى:	قبض
)2(	خميصاً:	أي	خالي	البطن،	كناية	عن	عدم	التمتع	بالدنيا.

)3(	شفيف:	رقيق،	يُْستََشّف	ما	وراءه.
فاق	على	وزن	كتاب:	الجلد	الباطن	الذي	فوقه	الجلد	الظاهر	من	البطن )4(	الصِّ

)5(	تََشّذُب	اللحم:	تفّرقه.
)6(	الّسفائف	جمع	َسفِيفة:	وصف	من	»َسّف	الُخوَص«	إذا	نسجه،	أي	منسوجات	الخوص

)7(	القَْضم:	االكل	بأطراف	االسنان،	كأنه	لم	يتناول	إالّ	على	أطراف	أسنانه،	ولم	يمال	منها	فمه.
)8(	أْهَضُم:	من	الهضم	وهو	خمص	البطن،	أي	خلوها	وانطباقها	من	الجوع



فالنبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لــم	تُبعــد	الدنيــا	عنــه	إطالقــاً،	بــل	أنهــا	ُعرضــت	عليــه	ولكنــه	رفضهــا،	ونحــن	نفهــم	أن	علــة	هــذا

الّرفــض	إنمــا	هــي	لعلمــه	أن	اللــه	ســبحانه	قــد	أبغضهــا	وحقّرهــا	وصّغرهــا.	والنبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لرضــاه	بمــا	عنــد	اللــه	

وتســليمه	لــه،	فقــد	أبغضهــا	بــدوره	وحقّرهــا.	وبالطبــع	فــإن	إحتقــار	اللــه	للدنيــا	وإســتصغارها،	إنمــا	هــو	لهوانهــا	عنــده،	فهــي	

بالنســبة	لــه	ال	تعــادل	ذرة	واحــدة	تســبح	فــي	الفضــاء،	وقــد	أراد	مــن	عبــاده	الصالحيــن	أن	يســتهونوها	بدورهــم.

ونص	آخر	لالمام	عليه	الّسالم	يبين	فيه	حقيقة	ما	تقدم،	فيقول	في	وصف	زهد	النبّي	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله:

ْحــَدى	أَْزَواِجــِه	َغيِّبِيــِه	َعنِّــي، ــْتُر	َعلـَـى	بـَـاِب	بَْيتِــِه	فَتَُكــوُن	فِيــِه	التََّصاِويــُر	فَيَقـُـوُل:	»يـَـا	فاُلَنـَـةُ	اِلِ َويَُكــوُن	السِّ
ــِه،	َوأََمــاَت	ِذْكَرَهــا	ِمــْن	نَْفِســِه،	 ْنيَــا	بِقَْلبِ ْنيَــا	َوَزَخاِرفََها«.فَأَْعــَرَض	َعــِن	الدُّ ــْرُت	إِلَْيــِه	َذَكــْرُت	الدُّ فَإِنِّــي	إَِذا	نَظَ

	أَْن	تَِغيــَب	ِزينَتَُهــا	َعــْن	َعْينِــِه	)خطبــة	160(  َوأََحــبَّ

وعلينــا	هنــا	أن	نبحــث	عــن	العلــة	الموجبــة	لألنبيــاء	كــي	يزهــدوا	بالدنيــا	ويبتعــدوا	عنهــا.	ويمكــن	أن	نُرجــع	علــة	هــذا	الزهــد	الــى

أمريــن:	أحدهمــا	يتعلــق	بالنبــّي	نفســه	بغــّض	النَّظــر	عــن	مســيرة	دعوتــه.	واآلخــر:	يتعلــق	بــه	مــع	مالحظــة	مســيرة	الدعــوة.

أمــا	بالنســبة	لألمــر	األول:	فيوضحــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	معــرض	حديثــه	عــن	زهــد	النبــي	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	

حيــث	يقــول	معلّــالً:	

لَِكْيــالَ	يَتَِّخــَذ	ِمْنَهــا	ِريَاشــاً	)1( 	َوالَ	يَْعتَقَِدَهــا	قـَـَراراً،	َوالَ	يَْرُجــو	فِيَهــا	ُمقَامــاً،	فَأَْخَرَجَها	ِمَن	النَّْفِس،	َوأَْشــَخَصَها 
)2( 	َعــِن	اْلقَْلــِب،	َوَغيَّبََهــا	َعــِن	اْلبََصــِر.	َوَكذلـِـَك	َمــْن	أَْبَغــَض	َشــْيئاً	أَْبَغــَض	أَْن	يَْنظـُـَر	إِلَْيــِه،	َوأَْن	يُْذَكــَر	ِعْنــَدهُ

)خطبة	160( 

ويقول	عليه	الّسالم	بهذا	المعنى:

ْنيَــا	فــي	َعْينِــِه،	َوَكبُــَر	َمْوقُِعَهــا	ِمــْن	قَْلبِــِه،	آثََرَهــا	َعلَــى	اللــِه،	فَاْنقَطَــَع	إِلَْيَهــا،	َوَصــاَر	َعْبــداً َمــْن	َعظَُمــِت	الدُّ
لََهــا	)خطبــة	160( 

فالّزهــد	مطلــوب	لهــذه	الغايــة،	إذ	قــد	يقــول	االنســان	أن	غايتــه	اآلخــرة	وهــي	هدفــه،	ولكــن	ال	بــأس	بالتمتـّـع	والتلــّذذ	فــي	هــذه	الدنيــا

بمــا	حــّل	وطــاب،	ويكــون	مقتنعــا	بقولــه	هــذا	وعامــال	بــه.	وهــذه	الســيرة	-	وإن	كانــت	مباحــة	-	ولكنهــا	تحمــل	خطــراً	ال	تُؤمــن

عواقبــه،	فــإن	َجــْري	اإلنســان	وراء	الدنيــا	-	وإن	لــم	يجعلهــا	هدفــا	-	قــد	يســتغرق	منــه	أكثــر	وقتــه	فــال	يــدع	لــه	مجــاالً	لذكــر	ربــه	

والتفّكــر	فــي	عبادتــه،	ومــع	الوقــت	وانفتــاح	الدنيــا	أمامــه،	قــد	ينســى	مبــدأه	األساســي،	وينغمــس	فــي	الدنيــا	وينقطــع	لهــا،	وبذلــك	

تصبــح	هدفــه	ومبتغــاه	فيخســر	اآلخــرة	ونعيمهــا	ويهــوي	فــي	الجحيــم	وآالمــه.

فالزهد	إنما	كان	مرغوبا	لهذه	الناحية،	وخوفا	من	الوقوع	في	هذا	المحذور،	وهذا	أمر	ال	يختص	به	األنبياء،	إذ	الخطر	

ياش:	اللباس	الفاخر. )1(	الرِّ
)2(	أشخصها:	أبعدها



ــا	ليــس	مقصــورا	عليهــم	فقــط،	بــل	هــو	وارد	علــى	جميــع	النــاس،	بــل	اتجاهــه	اليهــم	أشــد،	وإنمــا	كان الناتــج	عــن	طلــب	الدني

األنبيــاء	أعظــم	زهــداً	مــن	ســائر	النــاس،	ألنهــم	القــدوة	الواجــب	علــى	النــاس	التمثّــل	بهــا،	وهــذا	مــا	نســتفيده	مــن	اإلمــام	عليــه

الّســالم	حيــث	يقــول	مشــيراً	الــى	النبــّي	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه:

ْنيَــا 	الدُّ َولَقَــْد	َكاَن	فِــي	َرُســوِل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َكاف	لَــَك	فِــي	األُْســَوِة	)1( 	َوَدلِيــٌل	لَــَك	َعلَــى	َذمِّ
ــَرِة	َمَخاِزيَهــا	َوَمَســاِويَها	)خطبــة	160(  ــا،	َوَكْث َوَعْيبَِه

ــا:	إِْذ	َجــاَع	 ــا	َوُعيُوبَِه ْنيَ ــى	َمَســاِوىِء	الدُّ ــَك	َعلَ ــا	يَُدلُّ ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َم ــي	َرُســوِل	اللــِه	صلّ ــْد	َكاَن	فِ َولَقَ
ــِه	)2( 	َوُزِويَــْت	)3( 	َعْنــهُ	َزَخاِرفَُهــا	َمــَع	َعِظيــِم	ُزْلفَتِــِه.	فَْليَْنظُــْر	نَاِظــٌر	بَِعْقلِــِه:	أَْكــَرَم	اللــهُ	 تِ فِيَهــا	َمــَع	َخاصَّ
ــداً	عليــه	الســالم	بِذلـِـَك	أَْم	أََهانـَـهُ!	فـَـإِْن	قـَـاَل:	أََهانـَـهُ،	فَقـَـْد	َكــَذَب	َواللــِه	اْلَعِظيــِم	َوإِْن	قـَـاَل:	أَْكَرَمــهُ،	فَْليَْعلـَـْم	 ُمَحمَّ

ْنيَــا	لَــهُ،	َوَزَواَهــا	َعــْن	أَْقــَرِب	النَّــاِس	ِمْنــهُ	)خطبــة	160(  	اللــهَ	قَــْد	أََهــاَن	َغْيــَرهُ	َحْيــُث	بََســطَ	الدُّ أَنَّ

ــاس	ويتطلّعــون	اليــه،	وهــم	األســوة	والقــدوة	الواجــب	عليهــم	إتباعهــا	واإلقتــداء	بهــا، فاألنبيــاء	هــم	المنــار	الــذي	يهتــدي	بــه	النّ

لذلــك	كان	زهدهــم	بالدنيــا	تحريضــاً	للنــاس	علــى	تركهــا.	هــذا	كلــه	فــي	بيــان	الداعــي	األّول	لزهــد	األنبيــاء،	وهــو	زهدهــم	مــن

أجــل	تكليــف	أنفســهم.

وأمــا	الّداعــي	اآلخــر،	فــإن	لــه	األثــر	األكبــر	علــى	مســيرة	دعوتهــم،	وعلــى	دخــول	النــاس	فــي	دينهــم.	ويتضــح	هــذا	األمــر	مــن	

كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــذي	يســرد	فيــه	مــا	كان	مــن	أمــر	موســى	وهــارون	عليهمــا	الّســالم	مــع	فرعــون،	فيقــول	فــي	معــرض	

يثه: حد

ْهبـَـاِن	َوَمَعــاِدَن	اْلِعْقيـَـاِن	)4( 	َوَمَغاِرَس َولـَـْو	أََراَد	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	بأَْنبِيَائـِـِه	َحْيــُث	بََعثَُهــْم	أَْن	يَْفتـَـَح	لَُهــْم	ُكنـُـوَز	اْلذِّ
ــماِء	َوُوُحــوَش	األََرِضيــَن	لَفََعــَل،	َولـَـْو	فََعَل	لََســقَطَ	اْلباَلَُء	َوبَطَــَل	اْلَجَزاُء،	 اْلِجنـَـاِن،	َوأَْن	يَْحُشــَر	َمَعُهــْم	طَْيــَر	السَّ
	اْلُمؤِمنـُـوَن	ثـَـَواَب	اْلـــُمْحِسنِيَن،	َوالَ	 َواْضَمَحلَّــِت	األَْنبـَـاُء،	َولََمــا	َوَجــَب	لِْلقَابِلِيــَن	أُُجــوُر	اْلُمْبتَلِيــَن،	َوالَ	اْســتََحقَّ

لَِزَمــِت	األَْســَماُء	َمَعانِيََهــا	)خطبة	192( 

فلــو	أراد	اللــه	بأنبيائــه	أن	يكونــوا	مــن	الِغنــى	بحيــث	ال	يدانيهــم	أحــد	لفعــل،	ولــو	طلبــوا	ذلــك	مــن	اللــه	ألجابهــم،	ولكــّن	الله	ســبحانه

لــم	يــرده	لهــم	وبالتالــي	هــم	لــم	يطلبــوه،	ألنهــم	لــو	كان	لهــم	ذلــك	للــزم	منــه	محاذيــر	عــدة	لهــا	أثرهــا	علــى	مســيرة	الرســالة	التــي	

يحملونهــا،	وأولــى	تلــك	المحاذيــر	أن	يســقط	الجــزاء	لســقوط	البــالء،	فبــدون	اإلمتحــان	واإلختبــار	ال	يســتحّق	اإلنســان	أي	ثــواب	

أو	جــزاء،	وفيمــا	لــو	كان	األنبيــاء	أصحــاب	مــال	وثــروة	لتبعهــم	النــاس	طمعــاً	بمــا	فــي	أيديهــم	ال	إيمانــاً	برســالتهم.

)1(	االْسَوة:	القدوة
)2(	خاّصته:	اسم	فاعل	في	معنى	المصدر،	أي	مع	خصوصيته	وتفضله	عند	ربه.

)3(	ُزِويَت	عنه	بالبناء	للمجهول:	قُبَِضت	واُْبِعدت،	ومثله	بعد	قليل:	َزَوى	الدنيا	عنه:	قبضها.
)4(	الِعْقيَان:	نوع	من	الذهب	ينمو	في	معدنه.



ولــو	كان	األنبيــاء	أهــل	غنــًى	وثــروة،	الندثــرت	األنبــاء	التــي	تتحــدث	عنهــم	وعــن	ســيرتهم	وشــريعتهم،	وألصبحــت	ثروتهــم	هــي

حديــث	النــاس،	وعندمــا	يتحدثــون	عنهــم	فكأنمــا	يتّحدثــون	عــن	ملــك	مــن	الملــوك	أو	عظيــم	مــن	العظمــاء،	ال	عــن	نبــي	يوحــى	

اليــه.	ولــو	كان	األنبيــاء	أهــل	ثــروة	وغنــى،	لمــا	اســتحّق	َمــن	آمــن	بهــم	أن	يســّمى	مؤمنــاً،	ألن	إيمانــه	بهــم	ال	يكــون	عــن	قناعــة	

أبــدا،	وإنمــا	يكــون	بداعــي	الطّمــع،	ولــذا	ال	يصــح	إطــالق	لفــظ	المؤمــن	عليــه.

واألهــم	مــن	كل	ذلــك،	لــو	كان	األنبيــاء	أهــل	غنــى	وثــروة،	لكانــوا	أيضــا	أهــل	قوة	ومنعــة	كالســالطين	تمامــاً	ألن	كاّلً	مــن	األمرين	

يــالزم	اآلخــر،	فأينمــا	وجــد	الغنــى	فقــد	وجــد	الســلطان.	ولــو	كان	األنبيــاء	أهــل	قــّوة	وِمنعــة	للــزم	محاذيــر	أخــرى	ال	تقــّل	أهميــة	

عّمــا	تقــدم،	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	هــذه	المحاذيــر	مــن	خــالل	تتمــة	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الســابق،	حيــث	يقــول:

ــِه 	إِلَْي َجــاِل،	َوتَُشــدُّ ــاُق	الرِّ 	نُْحــَوهُ	أَْعنَ ة	الَ	تَُضــاُم،	َوُمْلــك	تَُمــدُّ ة	الَ	تُــَراُم،	َوِعــزَّ ــاُء	أَْهــَل	قُــوَّ ــِت	األَْنبِيَ ــْو	َكانَ َولَ
ــْن	 ــوا	َع ــتَْكبَاِر،	َوالَمنُ ــَن	اإِلْس ــْم	ِم ــَد	لَُه ــاِر،	َوأَْبَع ــي	اإِلَعتِبَ ــِق	فِ ــى	اْلَخْل ــَوَن	َعلَ ــَك	أَْه ــَكاَن	ذلِ ــاِل،	لَ َح ــُد	الرِّ ُعقَ
ــة	192(  ــَمةً	)خطب ــنَاُت	ُمْقتََس ــاُت	ُمْشــتََرَكةً،	َواْلَحَس ــِت	النِّيَّ ــْم،	فََكانَ ــة	بِِه ــة	َمائِلَ ــْم،	أَْو	َرْغبَ ــَرة	لَْه ــة	قَاِه َرْهبَ

فالمحــذورات	التــي	تســتلزمها	قــوة	األنبيــاء	ومنعتهــم،	تتمثـّـل	بــأن	ال	يكــون	اإليمــان	بهــم	خالصــا	لوجــه	اللــه،	بــل	تشــوبه	رائحــة

الخــوف	مــن	ســلطتهم	وقوتهــم،	ألن	النــاس	قــد	إعتــادوا	علــى	إطاعــة	ملوكهــم	خوفــاً	مــن	ســطوتهم،	فتكــون	إطاعــة	األنبيــاء	مــن	

هــذا	القبيــل	ويكــون	خضوعهــم	لهــم	لتعّودهــم	علــى	عــدم	اإلســتكبار	علــى	ملوكهــم	وعظمائهــم،	وبكلمــة	واحــدة	يكون	إيمــان	الناس	

إيمانــا	باللســان	فقــط	وال	يتعــّداه،	ومثــل	هــذا	اإليمــان	ال	يســاعد	علــى	تحقيــق	أهــداف	الرســالة	الســماوية،	ألن	هــدف	الرســالة	كمــا	

قلنــا	هــو	إعــادة	النــاس	الــى	الفطــرة،	والقــول	باللســان	ال	يحقــق	شــيئا	مــن	ذلــك	وال	يُوصــل	الــى	الهــدف.

فال	بّد	إذن	من	اإليمان	عن	قناعة	تامة،	والله	ال	يريد	سواها،	يقول	عليه	الّسالم:

ــِه،	َواْلُخُشــوُع	لَِوْجِهــِه،	َواإِلْســتَِكانَةُ ــاُع	لُِرُســلِِه،	َواْلتَّْصِديــُق	بُِكتُبِ 	اللــهَ	ْســْبَحانَهُ	أََراَد	أَْن	يَُكــوَن	اإِلتِّبَ َولِكــنَّ
ــَوى	 ــِت	اْلبْل ــا	َكانَ ــةً،	الَ	تَُشــوبَُها	ِمــْن	َغْيِرَهــا	َشــائِبَةٌ،	َوُكلََّم ــهُ	َخاصَّ ــِه،	أُُمــوراً	لَ ــِرِه،	َواإِلْستِْســالَُم	لِطَاَعتِ أِلَْم

ــَزَل	)خطبــة	192(  ــةُ	َواْلَجــَزاُء	أَْج ــِت	اْلَمثُوبَ ــَم	َكانَ ــاُر	أَْعظَ َواإِلْختِبَ

فاتّبــاع	الرســل	والتصديــق	بكتبهــم،	والخشــوع	للــه	ســبحانه	والقبــول	بأمــره	والتســليم	لــه،	كل	ذلــك	يجــب	أن	يكــون	ناتجــاً	عــن

ــن	 ــاء	م ــة	تجــّرد	األنبي ــة	اإللهي ــك	إقتضــت	الحكم ــع.	ولذل ــن	خــوف	أو	طم ــة،	ال	يشــوبها	شــائبة	م ــح	وقناعــة	تام ــان	صحي إيم

القــوة	والغنــى	حتــى	يكــون	إيمــان	النــاس	بهــم	صحيحــا	وكمــا	يريــده	ســبحانه.	صحيــح	اّن	ثمــن	مثــل	هــذا	اإليمــان	مرتفــع	جــدا	

ويســتلزم	الكثيــر	مــن	التضحيــات،	ووقــوع	البــالء	علــى	المؤمنيــن،	ولكــن	ذلــك	كلــه	يهــون	أمــام	الثــواب	والجــزاء	الــذي	يقابــل	

هــذه	التضحيــات.

فتحقيــق	اإليمــان	الخالــص	ال	يكــون	بغنــى	األنبيــاء	ومنعتهــم،	لذلــك	لــم	يتصفــوا	بالغنــى	والثــروة،	ولكــن	اللــه	ســبحانه	زّودهــم	

بمــا	يحقــق	إنصيــاع	النــاس	لهــم	عــن	إيمــان	خالــص،	ولنســتمع	الــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وهــو	يقــّرر	ذلــك	بقولــه:



ة	فـِـي	َعَزائِِمِهــْم،	َوَضَعفـَـةً	فِيَمــا	تـَـَرى	األَْعيـُـُن	ِمــْن	َحاالَتِِهــْم،	َمــَع 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	َجَعــَل	ُرُســلَهُ	أُولـِـي	قـُـوَّ َولِكــنَّ
قَنَاَعــة	تَْمــالُ	اْلقُلـُـوَب	َواْلُعيـُـوَن	ِغنــًى،	َوَخَصاَصــة	)1( 	تَْمــالُ	األَْبَصــاَر	َواألَْســَماَع	أَذًى	)خطبــة	192( 

وفقــر	حالهــم،	إنتابتهــم	حالــة فالعزيمــة	الّصادقــة	وحدهــا	كانــت	ســالح	األنبيــاء	فــي	دعوتهــم،	فــإذا	مــا	نظــر	النــاس	الــى	ضعفهــم

مــن	التــردد	عــن	إتباعهــم	ألنهــم	ال	يــرون	إاّل	األذى	والشــدة	والبلــوى	مــن	إتباعهــم	وقبــول	أمرهــم.	ولكــن	عندمــا	يســتمعون	الــى	

منطقهــم	ومــا	يبشــرون	بــه،	فــإن	أنفســهم	تغتنــي	بســرعة	وتكتفــي،	تغتنــي	بالغنــى	الحقيقــي	والــذي	هــو	غنــى	النفــس،	ألنهــا	ترتــاح	

الــى	األنبيــاء،	وتفــرح	بمــا	يعدونهــا	بــه	مــن	نعيــم،	وتــرى	أن	كل	مــا	ســواه	ليــس	شــيئا	يســتحق	العنــاء.	ومــن	هنــا	يكــون	اإليمــان	

باألنبيــاء	إيمانــا	صحيحــاً	صادقــاً	يحقــق	هــدف	الرســالة	التــي	بعثــوا	بهــا.

بناء	المجتمع	الفطري

أوضحنــا	أن	هــدف	األنبيــاء	هــو	إقامــة	مجتمــع	متمّســك	بالفطــرة	وعامــل	بَوحيهــا،	ومــا	التّشــاريع	والقوانيــن	التــي	يضعونهــا،

إاّل	ألجــل	تطهيــر	النفــس	البشــرية	مــن	ذنوبهــا	وشــرورها	لتســتطيع	التكامــل	والتوّجــه	الــى	اللــه	والعمــل	بفطرتــه.	فالذنــوب	لهــا

أثــر	ســلبي	علــى	عمليــة	التكامــل	هــذه،	ألن	مرتكــب	الذنــب	تنشــأ	فــي	نفســه	عــداوة	شــديدة	للّديــن	وللــذي	جــاء	بــه،	فــال	يمكنــه

ــه.	كمــا	أن	العكــس	صحيــح	أيضــا،	فــإن	اإلبتعــاد	عــن	الذنــوب	يقــّرب	مــن	 اإلصغــاء	بعــد	هــذا	الــى	إرشــاداته	والتســليم	بقيادت

اإليمــان	بالّرســل	ورســاالتهم،	ومــن	هنــا	وضــع	األنبيــاء	التشــاريع	وســنّوا	القوانيــن	ليســاعدوا	النفــس	علــى	التخلـّـص	مــن	َميلهــا	

إلرتــكاب	الذنــب،	وبذلــك	يُتــاح	لهــا	فرصــة	التكامــل	ومعرفــة	خالقهــا.

وإذا	كان	هدف	األنبياء	واحداً،	فهذا	يعني	أن	دعوتهم	واحدة	ودينهم	واحد،	وهذا	ما	يدل	عليه	قول	اإلمام	عليه	الّسالم:

ُكلََّما	َمَضى	َسلٌَف،	قَاَم	ِمْنُهْم	بِِديِن	اللِه	َخلٌَف	)خطبة	93( 

َســالَِة	أََمانَتَُهــْم	)خطبة َواْصطَفــى	ُســْبَحانَهُ	ِمــْن	َولـَـَدِه	أَْنبيـَـاَء	أََخــَذ	َعلـَـى	اْلَوْحــِي	ِميثَاقَُهــْم	)2( 	َوَعلـَـى	تَْبليــِغ	الرِّ
 )1

فرســالة	األنبيــاء	واحــدة،	ودينهــم	واحــد،	ومــا	هــذا	اإلختــالف	الــذي	نشــاهده	بمــا	فــي	أيــدي	النــاس	مــن	أديــان،	إاّل	نتيجــة	التحريف	

والتشــويه	الــذي	ألحقتــه	االيــام	واأليــدي	الخبيثــة	بها.

ويُفهــم	مــن	قــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	»قَــاَم	ِمْنهُــْم	بِِديــِن	اللــِه	َخلَــٌف«	ان	العمليــة	عمليــة	ُمتابعــة،	وليســت	عمليــة	إنشــاء	جديــد،	

فالنبــّي	الــذي	يأتــي	ال	يبــدأ	عمليــة	إنشــاء	المجتمــع	الفطــري	مــن	درجــة	الّصفــر،	بــل	إنــه	يتابــع	المســيرة	مــن	حيــث	انتهــى	ســلفه،	

ولــذا	نــراه	يذّكــر	قومــه	بمــا	جــاء	بــه	ســلفه.

)1(	َخَصاَصة:	فقر	وحاجة.
)2(	ميثاقهم:	عهدهم.



ويُفهــم	مــن	ذلــك	أن	كل	رســالة	تنــزل	علــى	النــاس	تكــون	أشــمل	مــن	ســابقتها،	النهــا	تحويهــا	وتزيــد	عليهــا،	ولذلــك	كان	اإليمــان

بالرســالة	الالحقــة	يســتلزم	اإليمــان	بســابقتها.

ونحــن	نفهــم	علـّـة	هــذا	التــدّرج	فــي	الرســاالت	والّســير	التصاعــدي	بهــا،	مــن	خــالل	مــا	قررنــاه	مــن	أن	الهــدف	هــو:	بنــاء	المجتمع	

المتمســك	بالفطــرة.	هــذا	المجتمــع	لــم	يكــن	مــن	الســهل	بنــاؤه،	فلــم	يكــن	يتــاح	لرســول	واحــد	أن	يقــوم	بهــذه	المهمــة،	بــل	كان	

يكتفــي	بــأن	يقطــع	شــوطا	منهــا	ليتــرك	متابعــة	المســيرة	لخلفــه.	وهــذا	يعنــي	أن	كل	نبــّي	قــد	نجــح	النّجــاح	التّــام	فــي	مهمتــه،	إذ	

ال	شــك	أنــه	قــد	وضــع	لبنــة	فــي	بنــاء	المجتمــع	المنشــود،	وذلــك	بمــا	يتركــه	مــن	أثــر	فــي	قومــه.	هــذا	األثــر	الــذي	ال	يقــاس	بعــدد	

الذيــن	اتبعــوه،	أو	بالفتــرة	الزمنيــة	التــي	عاشــت	فيهــا	رســالته	مــن	بعــده	وبقيــت	حيــة	ومطبّقــة	عمليــا،	بــل	يكفــي	فــي	نجــاح	النبــّي	

مــا	تركــه	مــن	روح	إيمانيــة	وتذكيــر	بالتطلـّـع	نحــو	الســماء،	فهــذا	كان	يســاعد	خلفــه	بشــكل	هــام	لتأديــة	مهمتــه.

فبنــاء	المجتمــع	الفطــري	كان	يحتــاج	الــى	تربيــة	خاصــة	والــى	مســتوى	إيمانــي	وفكــري	معيــن،	وكانــت	مهمــة	األنبيــاء	جميعــا	

تربيــة	اإلنســان	تربيــة	إيمانيــة	صالحــة،	وتثقيفــه	فكريــاً	ليقــوم	فــي	النهايــة	بالمهمــة	الموكولــة	اليــه،	وهــي	بنــاء	المجتمــع	الفطــري،	

وكان	إنجــاز	هــذه	المهمــة	علــى	يــد	خاتــم	الرســل	نبينــا	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه.

إكمال	الهدف	المنشود

بإرســال	النبــي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	ُختمــت	الُرســل،	وبرســالته	تمــت	رســاالت	اللــه،	حيــث	جــاء	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه

جامعــا	لرســاالت	األنبيــاء	الّســابقين	ومتّوجــا	لجهودهــم،	فــكان	بنــاء	مجتمــع	الفطــرة	علــى	يديــه	وبرســالته.	فقــد	بعــث	صلـّـى	اللــه	

عليــه	وآلــه	يــوم	اكتملــت	تربيــة	البشــرية	-	فكريــا	وإيمانيــا-	علــى	يــد	األنبيــاء	الســابقين،	وأصبحــت	مؤهلــة	لتلقـّـي	الكلمــة	النهائيــة،	

ووضــع	اللبنــة	األخيــرة	فــي	بنــاء	المجتمــع	المنشــود،	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

تِِه	)خطبة	1(  ْنَجاِز	ِعَدتِِه	)1( 	َوتَماِم	نُبُوَّ داً	صلّى	الله	عليه	وآله	اِلِ بََعَث	اللهُ	ُسْبَحانَهُ	ُمَحمَّ

ــهُ	الَّــِذي	َرِضــَي	لِنْفِســِه،	 ــِه	ِدينَ ــَزَل	ِمــْن	ِكتَابِ ــْم	فِيَمــا	أْن ــهُ	َولَُك ــَر	فِيُكــْم	نَبِيَّــهُ	)2( 	أَْزَمانــاً،	َحتَّــى	أَْكَمــَل	لَ َوَعمَّ
ــَرهُ	)خطبــة	85(  ــهُ	َوأََواِم ــاِل	َوَمَكاِرَهــهُ،	َونََواِهيَ ــَن	األَْعَم ــهُ	)3( 	ِم ــانِِه	َمَحابَّ ــى	لَِس ــْم	َعلَ َوأَْنَهــى	إِلَْيُك

َوقَبَــَض	نَبِيَّــهُ	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوقَــْد	فَــَرَغ	إِلَــى	اْلَخْلــِق	ِمــْن	أَحــَكاِم	اْلُهــَدى	بِِه.فََعظُِّمــوا	ِمنــهُ	ُســْبَحانَهُ	
َمــا	َعظَّــَم	ِمــْن	نَْفِســِه،	فَإِنَّــهُ	لـَـْم	يُْخــِف	َعْنُكــْم	َشــيئاً	ِمــْن	ِدينـِـِه،	َولـَـْم	يَْتــُرْك	َشــيئاً	َرِضيـَـهُ	أَْو	َكِرَهــهُ	إاِلَّ	َوَجَعــَل	
لـَـهُ	َعلَمــاً	بَاِديــاً،	َوآيـَـةً	ُمْحَكَمــةً،	تَْزُجــُر	َعْنــهُ،	أَْو	تَْدُعــو	إِلَْيــِه،	فَِرَضــاهُ	فِيَمــا	بَقـِـَي	َواِحــٌد،	َوَســَخطُهُ	فِيَمــا	بَقـِـَي	

َواِحــٌد	)خطبــة	183( 

)1(	الضمير	في	»ِعَدتِِه«	لله	تعالى،	والمراد	وعد	الله	بإرسال	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله	على	لسان	أنبيائه	السابقين.
)2(	َعّمَر	نبيّه:	مّد	في	أجله.

)3(	َمَحابّه:	مواضع	حبّه،	وهي	االعمال	الصالحة.



فالنبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لــم	يــأت	بخــالف	مــا	جــاء	بــه	األنبيــاء	الســابقون،	بــل	جــاء	مؤيــداً	لهــم	ومكّمــالً	لدعوتهــم،

فمــا	أمــروا	بــه	مــن	أصــول	اإلعتقــاد	ورضــوه	للنــاس،	لــم	يكــن	النبــي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لينهــى	عنــه	ويأمــر	باإلبتعــاد	

عنــه،	والعكــس	صحيــح،	ألن	الديــن	واحــد	والرســالة	واحــدة،	وقــد	أنهــى	اللــه	ســبحانه	دينــه	علــى	يــد	هــذا	النبــّي	وختــم	به	رســالته،	

فلــم	يُبــق	ســبحانه	شــيئا	ممــا	يريــده	أو	يكرهــه	إاّل	وأبلــغ	النــاس	عنــه،	فبيـّـن	أوامــره	وزواجــره	وأقــام	الحجــة	تامــة،	ولذلــك	انقطــع	

وحــي	الســماء	بالنبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	إذ	لــم	يبــق	هنــاك	مــا	يدعــو	لإلضافــة.

وأصبــح	مفهومــا	وواضحــا	ممــا	ســبق،	أن	اللــه	لــن	يقبــل	مــن	النــاس	أي	ديــن	أنزلــه	ســوى	دينــه	األكمــل	الــذي	هــو	اإلســالم،	فتلــك	

األديــان	ولــو	كانــت	منّزلــة	منــه	ســبحانه،	ولكنهــا	كانــت	مرحليــة	-	إن	جــاز	التعبيــر	-	فلــم	يبيـّـن	فيهــا	ســبحانه	كل	مــا	أراده	مــن	

عبــاده،	بــل	فعــل	ذلــك	بالرســالة	الخاتمــة	رســالة	اإلســالم	الخالــد.

الضمانات	األكيدة

قد	نُواجه	-	بعد	ما	قدمناه	-	بإعتراض	هام،	وحاصله:

إذا	كان	النــاس	قــد	ُولــدوا	علــى	الفطــرة	ثــم	إنحرفــوا	عنهــا،	وكانــت	مهمــة	األنبيــاء	إعادتهــم	اليهــا،	وإذا	كانــت	هــذه	المهمــة	قــد	

تّمــت	برســالة	النبــّي	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	وعــاد	النــاس	الــى	العمــل	بفطرتهــم	والّســير	علــى	خطّهــا،	إذا	كان	كل	ذلــك	

صحيحــا	وســلّمنا	بــه،	فمــا	الــذي	يضمــن	عــدم	إنحــراف	النــاس	مــرة	ثانيــة	عــن	الفطــرة؟	واإلنحــراف	هنــا	يشــكل	مشــكلة	صعبــة	

وليــس	كإنحرافهــم	الســابق،	ألنــه	فيمــا	مضــى	قــد	أرســل	اللــه	اليهــم	رســله	وأنبيــاءه	ليقّوموهــم،	ولكــن	اآلن	األمــر	مختلــف،	فقــد	

انقضــى	زمــن	إرســال	األنبيــاء	بمحمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	فهــل	هــذا	يعنــي	أن	اإلنحــراف	لــو	حصــل	ال	مقــّوم	لــه؟	أم	أن	هنــاك	

ضمانــات	تمنــع	هــذا	اإلنحــراف،	أو	تقّومــه	فيمــا	لــو	حصــل؟	أم	أن	النــاّس	قــد	تبّدلــوا	غيــر	النـّـاس،	فــإذا	كانــوا	قــد	انحرفــوا	أّول	

مــرة	فإنهــم	لــن	يعيــدوا	الكــّرة؟	

ــاس	هــم	النــاّس،	والــذي	دعاهــم	لإلنحــراف	أول	مــرة	-	وهــو	اإلغتــرار	بالدنيــا	وزينتهــا	-	ال	يــزال	علــى	مــا	 والجــواب:	اّن	النّ

هــو،	فمــن	هــذه	الناحيــة	ال	شــيء	تغيـّـر،	فاإلنحــراف	محتمــل	الحــدوث	ولكــن	ليــس	كأول	مــرة،	فإحتمالــه	هنــا	ضئيــل	ألن	الرســالة	

الخاتمــة	قــد	حســبت	حســاب	ذلــك،	فجــاءت	بالقــرآن،	وهــو	الضمــان	األكيــد	لعــدم	اإلنحــراف،	ولكــن	حتــى	لــو	حصــل	ذلــك	الــذي	

يُخشــى	منــه	فالعــالج	موجــود	لتقويمــه	وإصالحــه،	وهــو	متمثــل	باإلمــام	عليــه	الّســالم،	فالرســالة	الخاتمــة	جــاءت	بالقــرآن	وأمرت	

بالّرجــوع	اليــه	لضمــان	عــدم	اإلنحــراف،	وجــاءت	باإلمامــة	لتقويــم	اإلنحــراف	لــو	حصــل	وتبيــان	مواقعــه	مــن	القــرآن	لــو	أشــكل	

ذلــك	علــى	النــاس.

ــرة	 ــت	جدي ــك	وحــده	كان ــا	الرســاالت،	وبذل ــت	به ــي	ُختم ــالة	اإلســالمية	الت ــدة	إلســتمرارية	الرس ــات	األكي ــي	الضمان ــذه	ه وه

ــج	البالغــة. ــع	مــن	خــالل	نه ــك	بالطب ــة	وذل ــرآن	واإلمام ــي	دور	الق ــول	ف ــل	الق ــي	لتفصي ــا	يل ــل	فيم ــود.	وننتق بالخل



 الفصل	الثّاني:	
القرآن

بيّنــا	فيمــا	ســبق،	اّن	اللــه	ســبحانه	وتعالــى	مــن	عظيــم	لطفــه	باإلنســان	وعطفــه	عليــه،	قــد	تعاهــده	برحمتــه	وأواله	نظــره،	ليقّومــه

كلمــا	انحــرف	ويعيــده	الــى	طريــق	الفطــرة	كلمــا	ضــّل	عنهــا،	فأرســل	الرســل	واألنبيــاء	مبّشــرين	ومنذريــن	ليقومــوا	بهــذه	المهمة،	

ويعيــدوه	الــى	فطرتــه	ليتكامــل	ويعــرف	ربــه،	وليقيمــوا	عليــه	الحجــة	الملزمــة	التــي	تســتتبع	العقــاب	حــال	المخالفــة.

فإقامــة	الحجــة	تســتلزم	الحســاب،	والحســاب	يجــب	أن	يكــون	مســبوقاً	بإتمــام	الحجــة،	فــال	يمكــن	محاســبة	اإلنســان	ومجازاتــه	إذا	

كان	معــذوراً،	بــل	ال	بــّد	مــن	إقامــة	الحجــة	عليــه	كاملــة	أوالً،	ثــم	يُطلــب	للمحاســبة	بعدهــا.	وإقامــة	الحجــة	تكــون	بأحــد	أمــور	قــد	

جمعهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ــة	)1( 	قَائَِمــة  ــة	الَِزَمــة،	أَْو	َمَحجَّ 	ُمْرَســل،	أَْو	ِكتـَـاب	ُمْنــَزل،	أَْو	ُحجَّ َولـَـْم	يُْخــِل	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	َخْلقـَـهُ	ِمــْن	نَبِــيٍّ
)خطبــة	1( 

)١(	الَمَحّجة:	الطريق	القويمة	الواضحة.

فإنــزال	كتــاب	مــن	الســماء	يُعــادل	بعــث	النبــّي	فــي	إقامــة	الحّجــة	علــى	الُمنــزل	عليهــم،	والكتــب	الســماوية	المنزلــة	متعــددة،	ولكــن

كالمنــا	ســيقتصر	علــى	القــرآن	فقــط،	تبعــاً	لمــا	يذكــره	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهجــه.

القرآن،	وإقامة	الحجة	

القــرآن	هــو	الكتــاب	الــذي	أنــزل	علــى	نبينــا	محمــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	ليكــون	الحجــة	علــى	النــاس	مــن	بعــده،	وبهــذا	يقــول

اإلمــام	عليــه	الّســالم	مشــيراً	الــى	القــرآن:

َوَكفَى	بِالِكتَاِب	َحجيجاً	َوَخِصيماً	)خطبة	82( 

ــةُ	اللــِه	َعلـَـى	َخْلقـِـِه،	أََخــَذ	َعلَْيِهــْم	ِميثاقـَـهُ،	َواْرتََهــَن	َعلَْيِه	أَْنفَُســُهْم فَاْلقـُـرآُن	آِمــٌر	َزاِجــٌر،	َوَصاِمــٌت	نَاِطــٌق،	ُحجَّ
)خطبة	183( 

فواضــح	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم،	أن	القــرآن	يقــوم	بــدور	الُمخاصــم	يــوم	القيامــة،	ألنــه	كان	دائمــا	الحّجــة	القائمــة	علــى	البشــرية،	

فلــم	يتــرك	لهــا	مجــال	اإلعتــذار	عــن	ضاللهــا	وإنحرافهــا	فيمــا	لــو	لــم	تعمــل	بهديــه،	وحينئــذ	يكــون	هــو	بنفســه	الخصــم	الــذي	

ال	نجــاة	لمخاصمــه،	ألنــه	فــي	الواقــع	خصــم	منصــوب	مــن	اللــه	تعالــى	الحاكــم	فــي	هــذه	الخصومــة،	ولــن	يحكــم	لغيــر	صالــح	

الخصــم	الــذي	فرضــه	بنفســه	ألنــه	راعــى	فيــه	العدالــة	وصالــح	الطّــرف	اآلخــر.



ــهُ«،	فقــد	قيــل	فــي	تفســيرها	كالم	كثيــر،	ونحــن	لــن	نُطيــل	بإســتعراضه ــْم	ِميثاقَ ــَذ	َعلَْيِه وأمــا	عبــارة	اإلمــام	عليــه	الّســالم:	»أََخ

والمناقشــة	فيــه،	وإنمــا	نســتخلص	الــرأي	الصــواب	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	نفســه،	وذلــك	ممــا	نجــده	فــي	نهجــه،	فــإن	المــرء	

ــي	 ــا	نجــده	ف ــا،	أحدهم ــن	اليه ــة	نصي ــق	مــن	إضاف ــة	بشــكل	دقي ــارة	المتقدم ــم	العب أفضــل	مــن	يفســر	كالم	نفســه.	ونســتطيع	فه

ــة	إنــزال	القــرآن	حيــث	يقــول: معــرض	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	علّ

وا	بـِـِه	بَْعــَد	إِْذ	َجَحــُدوهُ،	َولِيُْثبِتـُـوهُ	بَْعــَد	إِْذ	أَْنَكــُروهُ.	فَتََجلَّــى	ُســْبَحانَهُ	لَُهــْم لِيَْعلـَـَم	اْلِعبـَـاُد	َربَُّهــْم	إِْذ	َجِهلـُـوهُ،	َولِيُقـِـرُّ
فـِـي	ِكتَابـِـِه	ِمــْن	َغْيــِر	أَْن	يَُكونـُـوا	َرأَْوه	)خطبــة	147( 

واآلخر	نجده	في	كالمه	الموّجه	الى	لناس	في	مقام	النّصح	لهم	حيث	يقول:

ــوا	فِيــِه	أَْهَواَءُكــْم.  بُِّكــْم،	َواْســتَْنِصُحوهُ	َعلــى	أَْنفُِســُكْم،	َواتَِّهُمــوا	َعلَْيــِه	آَراَءُكــْم،	َواْستَِغشُّ َواْســتَِدلُّوهُ	َعلــى	رِّ
)خطبــة	176( 

يتّضــح	مــن	هذيــن	النّصيــن،	أن	اللــه	ســبحانه	قــد	تجلـّـى	بالقــرآن	وأنــه	بــه	يُعــرف،	فــكل	آيــة	تنطــق	بوجــوده	ســبحانه	وتشــير	اليــه،	

فــإذا	مــا	ضممنــا	الــى	ذلــك	مــا	عرفنــاه	ســابقاً،	مــن	أن	اللــه	فطــر	النّــاس	علــى	معرفتــه	وأخــذ	علــى	ذلــك	ميثاقهــم،	فــإن	النتيجــة	

تصبــح	ســهلة	والعبــارة	واضحــة،	فمعنــى	قولــه	عليــه	الّســالم:»أََخَذ	َعلَْيِهــْم	ِميثاقـَـهُ«،	أنــه	تعالــى	قــد	أخــذ	ميثــاق	النـّـاس	علــى	هــذا	

القــرآن	-	أي	علــى	محتــواه	-	وفطرهــم	عليــه،	ألن	محتــواه	والمقصــود	منــه	هــو	معرفــة	اللــه	الــذي	تجلـّـى	بــه	-	كمــا	اســتفدنا	مــن	

النصيــن	اآلخيريــن	-	ومعرفــة	اللــه	فطريــة	قــد	أخــذ	ســبحانه	ميثــاق	النــاس	عليهــا،	فكأنمــا	الميثــاق	قــد	أُخــذ	علــى	القــرآن،	ألنــه	

يحــوي	مــا	أُخــذ	الميثــاق	عليــه.

معرفة	هللا	عن	طريق	القرآن	

القــرآن	كتــاب	ناطــق	بمعرفــة	اللــه	وداّل	عليــه،	فــال	يســتطيع	بعــده	الجاحــد	أن	يجحــد	والمكــّذب	أن	يكــّذب،	ولكــن	كيــف	يُعــرف

اللــه	بــه؟

إن	هــدف	االنســان	مــن	وجــوه	هــو	تكاملــه	-	كمــا	قلنــا	مــراراً	-	ليتوّصــل	الــى	معرفــة	ربــه،	وبالقــرآن	يتكامــل	اإلنســان،	يقــول	

عليــه	الّســالم:

ــى ــْيطَاِن	إِلَ ــْن	طَاَعــِة	الشَّ ــِه،	َوِم ــى	ِعبَاَدتِ ــاِن	إِلَ ــاَدِة	األَْوثَ ــْن	ِعبَ ــاَدهُ	ِم ــِرَج	ِعبَ 	لِيُْخ ــداً	بِاْلَحــقِّ ــَث	اللــهُ	ُمَحمَّ بََع
وا	بـِـِه	بَْعــَد	إِْذ	َجَحــُدوهُ،	َولِيُْثبِتـُـوهُ	 طَاَعتـِـِه،	بِقـُـْرآن	قـَـْد	بَيَّنـَـهُ	َوأَْحَكَمــهُ،	لِيَْعلـَـَم	اْلِعبـَـاُد	َربَُّهــْم	إِْذ	َجِهلـُـوهُ،	َولِيُقـِـرُّ

ــَد	إِْذ	أَْنَكــُروهُ	)خطبــة	147(  بَْع

َوقَبََض	نَبِيَّهُ	صلّى	الله	عليه	وآله	َوقَْد	فََرَغ	إِلَى	اْلَخْلِق	ِمْن	أَحَكاِم	اْلُهَدى	بِِه	)خطبة	183( 

فعبــادة	األوثــان	ال	تجتمــع	مــع	عبــادة	الّرحمــن،	بــل	عبــادة	اللــه	ســبحانه	ال	تجتمــع	معهــا	عبــادة	أحــد	مــن	خلقــه،	وإاّل	لــم	تكــن



مخلصــة	لــه،	ومــع	عــدم	اإلخــالص	ال	تعــود	عبــادة،	كمــا	أنهــا	ال	بــّد	فــي	تمامهــا	مــن	العمــل	علــى	طبقهــا،	وهــي	تقتضــي	إطاعتــه

ســبحانه	إطاعــة	مطلقــة،	والتّســليم	لــه	بــكل	األركان	والجــوارح،	وذلــك	ال	يتــم	مــع	إطاعــة	الشــيطان،	أي	إطاعــة	الهــوى	وتــرك	

الهــدى.

وبالقــرآن	يتبيــن	النــاس	الطــرق	المؤديــة	الــى	طاعــة	الّرحمــن	وعبادتــه	فيســلكونها،	كمــا	يتبينــون	طـُـرق	عبــادة	الشــيطان	وطاعتــه	

فيدعونهــا،	وبالطبــع	فــإن	إطاعــة	الّرحمــن	معناهــا	الســير	علــى	مقتضــى	أوامــره	وزواجــره	وإتّبــاع	تكاليفــه،	وهــذا	كلــه	يــؤدي	

الــى	تكامــل	اإلنســان	ومعرفتــه	ربّــه.	وبذلــك	يتّضــح	كيــف	يُعــرف	اللــه	بالقــرآن،	حيــث	أن	القــرآن	يحــوي	كل	مــا	أمــر	اللــه	بــه	

وكل	مــا	نهــى	عنــه	مّمــا	فيــه	صالــح	البشــرية	وخيرهــا.	

دعوة	التّكامل	في	القرآن

جعــل	اللــه	ســبحانه	مــن	القــرآن	مرجعــاً	عامــاً	للمســلمين،	يعــودون	اليــه	فــي	جميــع	أحوالهــم	وشــؤونهم،	وفــرض	عليهــم	التقيّــد

بتعاليمــه	وأوامــره.	ففــي	القــرآن	نجــد	المنهــج	الواضــح	لألخــالق،	والتبيــان	الّصريــح	للخيــر	والشــّر،	والدســتور	األكمــل	لكيفيــة

تعامــل	اإلنســان	مــع	أخيــه	اإلنســان،	والتحديــد	البيّــن	لعالقتــه	مــع	ربّــه.

وباألخــالق	يتكامــل	االنســان،	وباإلبتعــاد	عــن	الشــّر	وســلوك	طريــق	الخيــر	يتكامــل	اإلنســان،	وبحســن	التعامــل	مــع	اآلخريــن

يتكامــل	اإلنســان،	وبعبــادة	الــرب	الصادقــة	وبالعالقــة	المباشــرة	معــه	يتكامــل	اإلنســان.	وذلــك	كلــه	قــد	أمــر	بــه	القــرآن	وأوضحــه،	

فلقــد	بيـّـن	المنهــج	األخالقــي	الــذي	يجــب	أن	يســود	المجتمــع،	ودّل	علــى	طريــق	الخيــر	وطريــق	الشــّر،	وأمــر	بلــزوم	األّول	وتــرك	

الثّانــي،	وقــد	أوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ذلــك	بقولــه	مشــيراً	الــى	القــرآن:	

لََحــاِء،	َوَدَواًء	لَْيــَس ــُرِق	الصُّ 	)1( 	لِطُ ــِش	اْلُعلََمــاِء،	َوَربِيعــاً	لِقُلُــوِب	اْلفُقََهــاِء،	َوَمَحــاجَّ ــاً	لَِعطَ ــهُ	اللــهُ	ِريّ َجَعلَ
ــالً	َمنِيعــاً	ِذْرَوتُــهُ	)خطبــة	198(  ــَدهُ	َداٌء،	َونُــوراً	لَْيــَس	َمَعــهُ	ظُْلَمــةٌ،	َوَحْبــالً	َوثِيقــاً	ُعْرَوتُــهُ،	َوَمْعقِ بَْع

الَُل	)خطبة	176(  	َوالضَّ اِء،	َوُهَو	اْلُكْفُر	َوالنِّفَاُق،	َواْلَغيُّ فِيِه	ِشفَاًء	ِمْن	أَْكبَِر	الدَّ

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	أَْنَزَل	ِكتَاباً	َهاِدياً	بَيََّن	فِيِه	اْلَخْيَر	َواْلشَّر	)خطبة	167(  إنَّ

ُث	الَّــِذي	الَ	يَْكــِذُب،	 ،	َواْلُمَحــدِّ ،	َواْلَهــاِدي	الَّــِذي	الَ	يُِضــلُّ 	هــَذا	اْلقـُـْرآَن	ُهــَو	النَّاِصــُح	الَّــِذي	الَ	يَُغــشُّ َواْعلَُمــوا	أَنَّ
ــاَدة	فِــي	ُهــدًى،	أَْو	نُْقَصــان	ِمــْن	َعمــًى ــاَدة	أَْو	نُْقَصــان:	ِزيَ ــاَم	َعْنــهُ	بِِزيَ َوَمــا	َجالَــَس	هــَذا	اْلقُــْرآَن	أََحــٌد	إاِلَّ	قَ

)خطبــة	176( 

فطريــق	الّصــالح	يـُـدرك	مــن	خــالل	القــرآن،	واإلنســان	ال	يكــون	صالحــاً	إال	باإلبتعــاد	عــن	جميــع	الموبقــات	والشــرور،	وبفعــل	

الخيــرات	واألعمــال	الّصالحــة	وممارســة	مــا	أمــر	اللــه	بــه.	والخيــر	والشــّر	يُعرفــان	مــن	القــرآن.

)1(	الَمَحاّج	جمع	َمَحّجة:	وهي	الجاّدة	من	الطريق.



وفــي	القــرآن	تطهيــر	النفــس	مــن	أعظــم	الشــرور،	أال	وهــي	الكــذب	والنّفــاق	والغــّي	والّضــالل،	تلــك	التــي	يعتبرهــا	اإلمــام	عليــه

الّســالم	أكبــر	الــداء،	ألنهــا	أّمهــات	الّشــرور	جميعــا،	ومــن	إتّصــف	بهــا	فقــد	جمــع	فــي	نفســه	الشــّر	كلــه.	والتطهّــر	منهــا	يعنــي

تكامــل	اإلنســان	وســمّو	مرتبتــه،	وهــذا	مــا	جــاء	القــرآن	ألجلــه.

وفي	القرآن	الدستور	األكمل	الذي	ينظّم	عالقة	اإلنسان	مع	اإلنسان،	يقول	عليه	الّسالم	مشيراً	الى	القرآن:

	فِيِه	ِعْلَم	َما	يَأْتي،	َواْلَحِديَث	َعِن	اْلَماِضي،	َوَدَواَء	َدائُِكْم،	َونَْظَم	َما	بَْينَُكْم	)خطبة	158(  أاَلَ	إِنَّ

وإذا	مــا	انتظمــت	هــذه	العالقــة	فقــد	توّحــدت	البشــرية،	إذ	يعــرف	كل	ذي	حــّق	حقـّـه،	فيصــل	إليــه	دون	أن	يخشــى	فواتــه	من	غْصب

غاصــب	لــه	أو	إعتــداء	معتــٍد،	وإذا	تأّمــن	لــه	ذلــك	فإنــه	يمــّد	يــد	الّصــدق	واألمانــة	ألخيــه	اإلنســان،	ويســيرا	معــاً	بالمجتمــع	الــى	

المســتقبل	األفضــل	والغــد	المنيــر.	وبذلــك	أيضــا	تتطهـّـر	نفســه	مــن	الحقــد	علــى	اآلخريــن	والبغــض	لهــم،	ألنــه	قــد	نــال	مــا	يســتحق	

دون	أن	يُبخــس	حقــه،	وإذا	مــا	كان	فــي	عســر	أو	ضيــق	فالمجتمــع	غيــر	ملــوم	ألنــه	لــم	يســهم	بحالتــه	بــأي	شــكل	مــن	األشــكال،	

بــل	علــى	العكــس	مــن	ذلــك	فــإن	المجتمــع	يأخــذ	بيــده	ليخرجــه	ممــا	يعانيــه	ويُلحقــه	باآلخريــن.

ومــع	تطّهــر	النفــس	مــن	الحقــد	والكــره	والشــّر،	تصبــح	قــادرة	علــى	التكامــل	المنشــود.	وفــي	القــرآن	أيضــا،	بيــاٌن	للعالقــة	التــي	

يجــب	أن	تســود	بيــن	العبــد	وربـّـه،	عــن	طريــق	عبادتــه،	وبيــان	هــذه	العالقــة	مشــمول	بقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

َوأَْنَزَل	َعلَْيُكُم	اْلِكتَاَب	تِْبيَاناً	)خطبة	85( 

وقوله	عليه	الّسالم	في	مقام	اإلنكار	على	إختالف	العلماء	في	الفتيا:

ُســوُل	صلـّـى	اللــه	عليه	وآلــه	َعْن	تَْبلِيِغــِه	َوأََدائـِـِه؟	َواللهُ	ُســْبَحانَهُ ــَر	الرَّ أَْم	أَْنــَزَل	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	ِدينــاً	تَاّمــاً	فَقَصَّ
	َشــْيء	)خطبة	18(  ْطنـَـا	فــي	الِكتـَـاِب	ِمــْن	َشــْيء(	َوفِيــِه	تِْبيـَـاٌن	لـِـُكلِّ يَقـُـوُل	)َمــا	فَرَّ

فالقرآن	فيه	تبيان	كل	شيء	مما	يحتاجه	الناس،	سواء	كان	في	مجال	عبادتهم	أم	معامالتهم.

وعبــادة	اإلنســان	لربـّـه	ال	تنحصــر	فــي	الّصــالة	والــّزكاة	والّصيــام	وغيرهــا	مــن	الفرائــض،	بــل	أنهــا	تشــمل	كل	أمــر	راجــح	يفعلــه	

اإلنســان	وينــوي	فيــه	القربــة	المطلقــة	للــه	ســبحانه.	فممارســة	اإلنســان	لمســؤولياته	اإلجتماعيــة	وقيامــه	بــدوره	فــي	عمليــة	بنــاء	

المجتمــع،	كل	ذلــك	عبــادة.	وبالطبــع	ال	تتحقـّـق	عباديــة	هــذه	األمــور	إال	إذا	قصــد	العبــد	منهــا	القُربــة	المطلقــة،	بــأن	كان	الّداعــي	

لــه	للفعــل	هــو	طَلــب	مرضــاة	اللــه،	وأمــا	إذا	لــم	تتحقــق	القربــة	منــه،	بــأن	كان	الداعــي	لــه	نَيــل	المراكــز	اإلجتماعيــة،	أو	التباهــي	

والتفاخــر،	فــإن	هــذا	الفعــل	ال	يكــون	عبــادة،	حتــى	لــو	كان	فيــه	خيــر	الفقــراء	وســعادة	األيتــام.

والهــدف	مــن	اشــتراط	القربــة	لعباديــة	العمــل،	هــو	تعويــد	اإلنســان	علــى	العمــل	بصمــت،	بمعنــى	أن	ال	يتوقــع	أي	مقابــل	دنيــوي	

بــدل	عملــه،	فيعمــل	حتــى	ولــو	لــم	يــره	أحــد	أو	لــم	يعتــرف	بعملــه	أحــد.	وهــذا	يســاعد	علــى	تكامــل	المجتمــع،	إذ	يأخــذ	كل	إنســان	

دوره	فــي	العمــل	حتــى	ولــو	عــرف	أنــه	لــن	يتمكــن	مــن	إنجــاز	مــا	بــدأه	فــي	حياتــه،	فيعمل	ويتــرك	مهمــة	إكمال	مــا	بــدأه	لآلخرين،	



حتــى	ولــو	أّدى	ذلــك	أن	يضــاف	عملــه	الــى	غيــره،	ألن	هدفــه	ليــس	التّفاخــر	بمــا	أنجــز	ونيــل	الثنــاء	مقابلــه،	بــل	الهــدف	هــو	وجــه

اللــه	تعالــى،	الــذي	ال	يضيــع	شــيء	عنــده.

ولــن	نطيــل	الحديــث	عــن	العبــادة	أكثــر	مــن	ذلــك	وإن	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	أوالهــا	إهتمامــه،	وذلــك	أنّــا	نتــرك	التوّســع	

فيهــا	لبحــث	مقبــل	إنشــاء	اللــه	تعالــى.

التّكامل	واإلخبار	بالمغيبات	

أخبََرنــا	القــرآن	الكريــم	الشــيء	الكثيــر	عــن	حــوادث	وأمــور	ماضيــة	ومســتقبلية،	واعتُبـِـر	ذلــك	مــن	وجــوه	اإلعجــاز	فــي	القــرآن،	

ــات ــار	والحفري ــم	اآلث ــت	عل ــد	أثب ــا	ق ــي	تحــّدث	عنه ــة	الت ــق	التاريخي ــه	ووقوعــه،	فالحقائ ــت	صدق ــد	ثب ــه	ق ــر	ب ــا	أخب ألن	كل	م

صدقهــا،	كمــا	أن	األمــور	المســتقبلية	التــي	تكلـّـم	عنهــا	قــد	تحقــق	بعضهــا،	وأمــا	البعــض	اآلخــر	فتشــير	الدالئــل	الــى	قــرب	وقوعــه

وحتميتــه.

وقد	تحدث	اإلمام	عليه	الّسالم	في	نهجه	عن	هذه	المغيّبات	فقال	واصفاً	القرآن:	

	فِيِه	ِعْلَم	َما	يَأْتي،	َواْلَحِديَث	َعِن	اْلَماِضي	)خطبة	158(  أاَلَ	إِنَّ

َوفِي	اْلقْرآِن	نَبَأُ	َما	قَْبلَُكْم،	َوَخبَُر	َما	بَْعَدُكْم،	َوُحْكُم	َما	بَْينَُكْم	)حكمة	304( 

وممــا	ال	شــك	فيــه	أن	هــذه	اإلخبــارات	هــي	مــن	معاجــز	القــرآن	الخالــدة،	ولكــن	الشــيء	الــذي	ال	بــد	مــن	مالحظتــه	أيضــا،	اّن	

اإلعجــاز	ليــس	هــو	وحــده	المقصــود	منهــا،	بــل	هنــاك	هــدف	هــام	ورئيســي	آخــر	تشــير	اليــه،	وهــو	دعــوة	اإلنســان	للتكامــل.

فالقــرآن	يدعــو	النــاس	ليالحظــوا	كيــف	كانــت	األمــم	الماضيــة	تســلك	وكيــف	كانــت	نتيجــة	ســلوكها	المنحــرف،	لقــد	بــادت	ولــم	يبَق	

منهــا	عيــن	وال	أثــر.	ثــم	يقــرر	أن	مــا	أصابهــا	هــو	ســنّة	مــن	ســنن	الكــون،	فــكل	مــن	تبــع	خطاهــم	وســار	علــى	آثارهــم	فســوف	

ــذي	 ــاده	وال ــه	لعب ــه	الل ــذي	َرضي ــه	مــا	أصابهــم.	والنجــاة	مــن	مصيرهــم	ال	تتحقــق	إال	بســلوك	الطريــق	الســوّي،	وهــو	ال يصيب

يحقــّق	لهــم	تكاملهــم	المنشــود.	وفــي	الجهــة	المقابلــة	فــإن	فــي	إســتعراض	أحــوال	األمــم	الســالفة	فائــدة	كبيــرة	لألمــة	الحاليــة	تتمثــل	

باإلســتفادة	مــن	خبراتهــا	وتجاربهــا.

القرآن:	وإستمرارية	الرسالة

قلنــا	أن	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	قــد	أُرســل	الــى	البشــرية	داعيــاً	الــى	اللــه،	وكان	القــرآن	ســالحه	وســنده	فــي	دعوتــه،	فــكان	

الّشــاهد	علــى	صدقــه	والُمثبــت	لدعوتــه.	وأمــا	القــرآن	نفســه	فيشــهد	علــى	صدقــه	وكونــه	منــزالً	مــن	اللــه	إعجــازه	وعلــّو	مرتبتــه	

عــن	أن	ينالهــا	أحــد	مــن	اإلنــس	والجــن.

ــن	 ــوا	صاغري ــم	وقف ــاء،	ولكنه ــعراء	والبلغ ــل	الش ــا	فطاح ــّدى	به ــي	تح ــه	والت ــه	وفصاحت ــل	ببالغت ــرآن	تمثّ ــي	الق ــاز	ف واإلعج



معترفيــن	بالعجــز.	واإلعجــاز	تمثـّـل	أيضــا	باإلخبــار	بالمغيبــات،	والتــي	قلنــا	أنهــا	هــي	األخــرى	مــن	معاجــزه.	واإلعجــاز	تمثــل

أيضــا	بالكشــوف	العلميــة	التــي	لــم	يتوّصــل	اليهــا	العلــم	-	أو	الــى	بعضهــا	-	إال	بعــد	مضــي	أربعــة	عشــر	قرنــاً	منــذ	أن	ســّجلها

القــرآن	ألول	مــرة،	ومــا	زلنــا	فــي	كل	يــوم	نســمع	بكشــف	علمــي	جديــد،	يعتبــره	العلمــاء	فتحــاً	فــي	بابــه،	ولكنــا	نجــد	القــرآن	قــد	

ســبقهم	اليــه.

هــذه	المعجــزات	هــي	التــي	أقامــت	الحّجــة	علــى	النــاس	وأثبتــت	صــدق	الّرســول	ورســالته،	وهــي	بنفســها	ال	تــزال	تثبــت	ذلــك،	

ألنهــا	لــم	تكــن	تختــّص	بالّزمــان	الــذي	أنزلــت	فيــه،	بــل	هــي	مســتمرة	باســتمرار	الحيــاة	علــى	هــذه	األرض،	وباســتمرار	اللّســان	

العربــي،	وبإســتمرار	الكشــوف	العلميــة	التــي	أثبتهــا	القــرآن.	فليســت	معجــزة	القــرآن	مــن	قبيــل	معجــزات	ســائر	األنبيــاء،	كإحيــاء	

الموتــى	وإبــراء	األكمــه	واألبــرص،	فــإن	هــذه	ال	تُقيــم	الحّجــة	إال	علــى	المشــاهدين	لهــا.

يقول	عليه	الّسالم	في	بيان	إستمرارية	إعجاز	القرآن:

ــُف ــهُ،	َوالَ	تُْكَش ــي	َغَرائِبُ ــهُ،	َوالَ	تَْنقَِض ــى	َعَجائِبُ ــٌق،	الَ	تَْفنَ ــهُ	َعِمي ــٌق	)1( 	َوبَاِطنُ ــُرهُ	أَنِي ــرآَن	ظَاِه 	القُ َوإِنَّ
ــة 18(  ــِه	)خطب ــاُت	إالَّ	بِ الظُّلَُم

	أَْنــَزَل	َعلَْيــِه	اْلِكتـَـاَب	نـُـوراً	الَ	تُْطفـَـأُ	َمَصابِيُحــهُ،	َوِســَراجاً	الَ	يَْخبـُـو	تََوقُّــُدهُ،	َوبَْحراً	الَ	يـُـْدَرُك	قَْعــُرهُ،	َوِمْنَهاجاً	 ثـُـمَّ
	نَْهُجــهُ	َوُشــَعاعاً	الَ	يُْظلـِـُم	َضــْوُؤهُ،	َوفُْرقَانــاً	الَ	يُْخَمــُد	بُْرَهانـُـهُ،	َوتِْبيَانــاً	الَ	تُْهَدُم	أَْرَكانـُـهُ	)خطبة	198(  الَ	يُِضــلُّ

معجــزة	مســتمرة	أبــد	الّدهــر،	واســتمرارية	هــذا	اإلعجــاز	تســتدعي	إســتمرارية	قيامــه	بــدوره،	من	إرشــاد فهــذا	هــو	واقــع	القــرآن،

النــاس	وهدايتهــم	الــى	طريــق	تكاملهــم	وإقامــة	الحجــة	عليهــم.	وهــذا	مــا	ســبق	وقلنــاه	عنــد	الحديــث	عــن	رســالة	النبــي	محمــد

ــن	لهــم	طريــق	الفطــرة ــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	مــن	أن	إختتــام	الرســاالت	بــه	ال	يعنــي	أن	يُتــرك	النــاس	دون	هــاٍد	ومرشــد	يبيّ صلّ

والتكامــل،	وهــذا	الهــادي	والمرشــد	هــو	القــرآن.	وقــد	بيّــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	األمــر	بقولــه:

ــم	)2(  ــم	يَْتُرُكوُهــْم	َهَمــالً،	بَِغْيــر	طَريــق	واِضــح،	والَ	َعلَ ــاُء	فــي	أَُمِمهــا،	إْذ	لَ ــِت	األَْنبيَ َوَخلَّــَف	فِيُكــْم	َمــا	َخلَّفَ
ــاَب	َربُِّكــْم	فِيُكــْم	)خطبــة 1(  ــم.	ِكتَ قَائِ

	الَ	تُْهــَزُم	أَْعَوانـُـهُ	)خطبــة َوِكتَــاُب	اللــِه	بَْيــَن	أَْظُهِرُكــْم،	نَاطــٌق	الَ	يَْعيَــا	لَِســانُهُ،	َوبَْيــٌت	الَ	تُْهــَدُم	أَْرَكانـُـهُ،	َوِعــزٌّ
 )133

قــد	يقــال:	يُفهــم	مــن	النــص	األّول	أن	كل	نبــي	كان	يتــرك	فــي	قومــه	كتــاب	هدايــة،	ومــع	ذلــك	فقــد	انحرفــت	أّمتــه	مــن	بعــده،	فمــا	

هــي	ميــزة	القــرآن	ليؤّمــن	عــدم	إنحــراف	األّمــة	المســلمة	مــن	بعــد	نبيهــا؟.

)1(	أنيق:	حسن	ُمْعِجٌب	)بأنواع	البيان(	وآنقني	الشيء:	أعجبني
)2(	الَعلَُم	بفتحتين:	ما	يوضع	ليُهتدى	به



ويتّضــح	الجــواب	ممــا	تقــدم،	فالقــرآن	كتــاب	هدايــة	وإعجــاز،	بينمــا	كتــب	األنبيــاء	غيــره	كانــت	كتــب	هدايــة	فحســب،	لذلــك	لــم

يكــن	يكتــب	لهــا	اإلســتمرار	فــي	القيــام	بدورهــا،	إذ	ال	شــاهد	لهــا	علــى	كونهــا	مــن	الســماء،	بينمــا	القــرآن	شــهادته	فيــه،	وهــي	

إعجــازه.

وجوب	التمّسك	بالقرآن	

بعــد	أن	تبيّــن	أهّميــة	القــرآن	بالنســبة	إلســتمرارية	دعــوة	الرجــوع	للفطــرة،	يتبيّــن	معنــا	علــة	هــذا	اإلصــرار	مــن	اإلمــام	عليــه

الّســالم	علــى	وجــوب	التمّســك	بالقــرآن	والّرجــوع	اليــه	دائمــاً،	فنــراه	يقــول:

	النَّاقـِـُع	)1( 	َواْلِعْصَمةُ يُّ ــفَاُء	النَّافـِـُع،	َوالــرِّ َوَعلَْيُكــْم	بِِكتـَـاِب	اللــِه،	فَإِنَّــهُ	اْلَحْبــُل	اْلَمتِيــُن،	َوالنُّــوُر	اْلُمبِيــُن،	َوالشِّ
ــِك،	َوالنََّجــاةُ	لَْلُمتََعلِّــِق	)خطبة	156(  لِْلُمتََمسِّ

لقــد	وصــف	عليــه	الّســالم	القــرآن	بأنّــه	الحبــل	وأنّــه	النــور،	فالحبــل	بــه	ينجــو	الهــاوي	فــي	الــّدركات	إذا	تعلّــق	بــه،	والنّــور	هــو

الــذي	يكشــف	ظلمــات	الطريــق	فيهتــدي	بــه	النــاس.	وكذلــك	القــرآن	فأنــه	الحبــل	الــذي	يتمّســك	بــه	الهــاوي	فــي	أعمــاق	الخطيئــة،	

وهــو	النــور	الــذي	يكشــف	الظلمــات	ويهــدي	الــى	الطريــق	المســتقيم.	فهــذا	شــأن	القــرآن،	ولكــن	لكــي	يعطــي	أثــره	ويقــوم	بمهمتــه

ال	بــّد	مــن	التمســك	بــه	والرجــوع	اليــه،	فيجــب	أن	يكــون	بالنســبة	لإلنســان	مثــل	الّســمع	واألبصــار	واألفئــدة،	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــِه،	َويَْنِطــُق	بَْعُضــهُ	بِبَْعــض،	َويَْشــَهُد	بَْعُضــهُ	َعلــى ــِه،	َوتَْســَمُعوَن	بِ ــِه،	َوتَْنِطقُــوَن	بِ ــاُب	اللــِه	تُْبِصــُروَن	بِ ِكتَ
بَْعــض	)خطبــة	133( 

ــْم ــِه	أَْهَواَءُك ــوا	فِي ــْم،	َواْستَِغشُّ ــِه	آَراَءُك ــوا	َعلَْي ــُكْم،	َواتَِّهُم ــى	أَْنفُِس ــتَْنِصُحوهُ	َعل ــْم،	َواْس بُِّك ــى	رِّ ــتَِدلُّوهُ	َعل اْس
ــة	176(  )خطب

إذا	ُوضــع	القــرآن	فــي	هــذه	المنزلــة،	فأنــه	يــؤّدي	دوره	ويقــوم	بــه،	فيهــدي	النـّـاس	ويرشــدهم	الــى	طريــق	فطرتهــم،	فالواجــب	أن	

ينــّزل	القــرآن	فــي	النّفــوس	بحيــث	يســتنصحه	اإلنســان	فــي	أخــّص	شــؤونه،	وإذا	رأى	رأيــاً	وكان	القــرآن	ينطــق	بخالفــه،	فعليــه	

ب	القــرآن	ويتَّهــم	نفســه،	وإذا	كان	هــواه	مــع	أمــٍر	ال	يوافــق	القــرآن	فيجــب	تركــه	والّســير	علــى	هــْدي	القــرآن	فالنجــاة	 أن	يصــوِّ

بالقــرآن	ال	تكــون	إال	بــأن	يحقـّـق	المــرء	فــي	نفســه	مــا	عنــاه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	حيــن	يقــول:	

أَْيَن	اْلقَْوُم	الَِّذيَن	ُدُعوا	إِلَى	ااِلْسالَِم	فَقَبِلُوهُ،	َوقََرأُوا	اْلقُْرآَن	فَأَْحَكُموهُ؟	)خطبة	120( 

فهــذا	هــو	هــدف	الرجــوع	الــى	القــرآن،	ال	مجــّرد	تقديســه	بالقــول	وقراءتــه	باللّســان	دون	أن	يتبــع	ذلــك	عمــٌل	بــاألركان،	إذ	ال

نجــاة	بــدون	العمــل	بــه.	وبهــذا	المعنــى	يقــول	عليــه	الّســالم:

ْن	َكاَن	يَتَِّخُذ	آيَاِت	اللِه	ُهُزواً	)حكمة	218(  َوَمْن	قََرأَ	اْلقُْرآَن	فََماَت	فََدَخَل	النَّاَر	فَُهَو	ِممَّ

)1(	نَقََع	العطش:	أزاله.



واإلســتهزاء	بآيــات	اللــه،	هــو	اإلعتــراف	بهــا	ولكــن	دون	أن	يتبــع	ذلــك	أي	عمــل،	وإال	فــإن	عــدم	اإلعتــراف	بهــا	مــن	أســاس	ال

يُعــّد	إســتهزاًء	بــل	هــو	كفـٌـر	محــض.

تبيان	كل	شيء

تقــّدم	معنــا	بعــض	مــا	ورد	عــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	اّن	القــرآن	فيــه	تبيــان	كل	شــيء،	ولكــن	قــد	ورد	عــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم

كالم	آخــر	يقول:	

ــا ــْيطَاُن	ِعْلَمــهُ	ِممَّ 	بِــِه	َواْســتَِضىْء	بِنـُـوِر	ِهَدايَتِــِه،	َوَمــا	َكلَّفـَـَك	الشَّ فََمــا	َدلَّــَك	اْلقـُـْرآُن	َعلَْيــِه	ِمــْن	ِصفَتِــِه	فَاْئتـَـمَّ
ــِكْل	 ــُرهُ،	فَ ــِة	اْلُهــَدى	أَثَ 	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوأَئِمَّ ــاِب	َعلَْيــَك	فَْرُضــهُ،	َوالَ	فِــي	ُســنَِّة	النَّبِــيِّ لَْيــَس	فِــي	اْلِكتَ

ِعْلَمــهُ	إِلَــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ	)خطبــة	90( 

ً فهــذا	الحديــث	يشــير	الــى	أن	هنــاك	مســائل	قــد	ال	تتواجــد	فــي	كتــاب	اللــه،	فكيــف	الّجمــع	بينــه	وبيــن	مــا	تقــدم	مــن	كونــه	تبيانــا

لــكل	شــيء؟

ــا	 ــم،	ألن	هــذا	هــو	الهــدف	مــن	وجــوده،	أم ــق	تكامله ــي	طري ــاس	ف ــكل	شــيء	يحتاجــه	الن ــا	ل ــرآن	جــاء	تبيان والجــواب:	إن	الق

األمــور	األخــرى	التــي	ال	تدخــل	فــي	هــذا	المضمــار،	فــإن	القــرآن	ال	يهتــم	ببيانهــا،	اللهــم	ااّل	مــا	كان	مــن	قبيــل	التحــّدث	عــن	

بعــض	اإلكتشــافات	العلميــة	فــإن	الهــدف	منــه	إثبــات	معجــزة	القــرآن	وحــث	األمــة	علــى	اإلســتفادة	مــن	تجــارب	األمــم	الســالفة.	

وأمــا	مــا	ال	يدخــل	فــي	بــاب	اإلعجــاز	وال	يســاهم	فــي	تكامــل	االنســان،	فالقــرآن	ليــس	مســؤوالً	عــن	بيانــه.	ويؤّكــد	ذلــك	أن	هــذا	

الحديــث	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وارد	فــي	مقــام	الــرد	علــى	ســائل	ســأله	أن	يصــف	اللــه	ســبحانه	وكأنــه	يــراه	عيانــا،	وقــد	أجــاب	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	الســائل	الــى	ذلــك،	ووصــف	اللــه	ســبحانه	بالصفــات	الثبوتيــة	والســلبية،	وبيـّـن	أنــه	القديــم	والــرازق	والخالــق	

والجــواد	والــى	مــا	شــاكل	ذلــك،	وهــذه	كلهــا	قــد	وردت	فــي	القــرآن،	ألنهــا	تبيـّـن	كمــال	اللــه	ســبحانه،	وأمــا	الصفــات	الواقعيــة	-	

ولعلهــا	هــي	التــي	أرادهــا	الســائل	-	فقــد	نهــى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	الخــوض	فيهــا	ألنهــا	ال	توصــل	الــى	نتيجــة،	ولذلــك	لــم	

يــرد	ذكرهــا	فــي	القــرآن.	وقــد	تحدثنــا	مطــوال	عــن	هــذا	الموضــوع	فــي	بحثنــا	األول	فــي	نهــج	البالغــة	تحــت	عنــوان	)الفلســفة	

اإللهيــة(.

كيف	العمل	بالقرآن؟

كيــف	العمــل	بــه	ونحــن	نعــرف	أّن	فيــه	الناســخ	والمنســوخ،	والُمحكــم	والمتشــابه،	والعــام	والخــاص،	والُمطلــق	والمقيـّـد؟	نعــرف

هــذا	مــن	الســنة	المتواتــرة	ومــن	قــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الــذي	ســنورده.	كيــف	العمــل	ولربّمــا	أخذنــا	بشــيء	وكان	منســوخا،	أو

عملنــا	بإطــالٍق	وكان	مقيـّـداً،	أو	أخذنــا	بعــام	وكان	مخصصــاً،	فكيــف	لنــا	أن	نعــرف	مواطــن	النّســخ	والتّخصيــص	والتقييــد؟	

والجــواب	يأتينــا	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	فهــو	يبيــن	أن	اإلمــام	يعلــم	كل	هــذه	األمــور،	ويُوضــح	فــي	الوقــت	عينــه	كيــف	العمــل،	



فيقول:

ِكتـَـاَب	َربُِّكــْم	فِيُكــْم،	ُمبَيِّناً	َحالَلَهُ	َوَحراَمهُ،	َوفََرائَِضهُ	َوفََضائِلَهُ،	َونَاِســَخهُ	َوَمْنُســوَخهُ	َوُرَخَصــهُ	)1( 	َوَعَزائَِمهُ
ــراً	ُجَملـَـهُ،	َوُمبَيِّنــاً	 ــهُ،	َوِعبـَـَرهُ	َوأَْمثَالـَـهُ،	َوُمْرَســلَهُ	َوَمْحــُدوَدهُ	)2( 	َوُمْحَكَمــهُ	َوُمتََشــابَِههُ	ُمفَسِّ ــهُ	َوَعامَّ َوَخاصَّ

َغَواِمَضــهُ	)خطبة	1( 

ففــي	القــرآن	ناســخ	ومنســوخ،	والنســخ	عبــارة	عــن	إنشــاء	حكــم	بصيغــة	الــدوام	واإلســتمرار	ولكــن	بعــد	العمــل	بــه	فتــرة	مــن

الزمــن،	يصــدر	حكــم	آخــر	يلغــي	العمــل	بــاألّول،	فيســمى	هــذا	األخيــر	ناســخاً،	ويســمى	األّول	منســوخاً.	وأمــا	لــو	أتــى	الحكــم

محــدداً	بزمــان	معيّــن	منــذ	البدايــة	فأنــه	يكــون	حكمــاً	مؤقتــاً،	وليــس	مــن	النّســخ	فــي	شــيء.

يــِن(	)3( 	ثــم	نُســخ	هــذا	الحكــم	بآيــة	أخــرى	فقــال	 ــي	الدِّ ــَراهَ	فِ وال	إشــكال	فــي	ثبــوت	النســخ	فــي	القــرآن	كقولــه	تعالــى:	)اَل	إِْك

ــْم(	)4(  ــُث	َوَجْدتُُموهُ ــِرِكيَن	َحْي ــوا	اْلُمْش ــى:	)فَاْقتُلُ تعال

وفــي	القــرآن	خــاّص	وعــام،	فالخــاّص	هــو	مــا	جــيء	بــه	بلفــظ	الخصــوص	ليكــون	محصــوراً	ببعــض	األفــراد،	كقولــه	تعالــى:	

َم	َعلَْيُكــْم(	)5( ،	وأمــا	العــاّم	فهــو	مــا	جــيء	بــه	بلفــظ	العمــوم	إلســتيعاب	جميــع	أفــراد	موضوعــه،	 	لَُكــْم	بَْعــَض	الَّــِذي	ُحــرِّ )َوأِلُِحــلَّ

	نَْفــٍس	بَِمــا	َكَســبَْت	َرِهينـَـة(	)6( ،	ويمكــن	أن	يـُـراد	بالخــاّص	هــو	مــا	اختــص	حكمــه	بالنبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	 كقولــه	تعالــى:	)ُكلُّ

ــه	تعالــى:	 ــّي(	)7( ،	والعــاّم	مــا	كان	شــامالً	لســائر	المكلّفيــن،	كقول ــْت	نَْفَســهَا	لِلنَّبِ ــةً	إِْن	َوهَبَ ــَرأَةً	ُمْؤِمنَ ــه	تعالــى:	)َواْم ــه	كقول وآل

ــاَلةَ(	)8( )َوأَقِيُمــوا	الصَّ

ــد،	وهــو	الــذي	عبــر	عنهمــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بالُمرســل	والمحــدود،	فالُمطلــق	أو	الُمرســل	 وفــي	القــرآن	أيضــا	ُمطلــق	ومقيّ

ــد	أو	المحــدود	كقولــه	تعالــى:	 ــة(	)9( ،	الشــامل	ألي	رقبــة	ســواء	كانــت	مؤمنــة	أم	كافــرة،	والمقيّ كقولــه	تعالــى:	)فَتَْحِريــُر	َرقَبَ

ــٍة(	)10( 	المختــّص	بالرقبــة	المؤمنــة	فقــط،	فهــذا	القيــد	قــد	حــّدد	المقصــود	مــن	اإلطــالق	األّول. ــٍة	ُمْؤِمنَ )فَتَْحِريــُر	َرقَبَ

)1(	ُرَخَصهُ:	ما	تُُرّخَص	فيه،	عكسها	َعزائُمهُ.
)2(	الُمْرَسُل:	الُمْطلَُق،	المحدود:	المقيّد

)3(	سورة	البقرة	آية	156
)4(	سورة	التوبة	آية	5

)5(	سورة	آل	عمران	آية	50
)6(	سورة	المّدثر	آية	38

)7(	سورة	األحزاب	آية	50
)8(	سورة	الروم	آية	31

)9(	-	سورة	المجادلة	آية	3
)10(	سورة	النساء	آية	92



فاحتــواء	القــرآن	لــكل	هــذه	األمــور،	دعــا	النبــي	الــى	بيانهــا	تفصيــالً	فيكــون	العمــل	بالقــرآن	علــى	هــدي	مــا	بيّنــه	صلـّـى	اللــه	عليــه

وآله.

ولكــن	قــد	يُشــَكل،	بــأن	وجــود	النّســخ	فــي	القــرآن	دليــل	علــى	وجــود	خلــل	فيــه،	إذ	مــا	النّســخ	إال	إعطــاء	حكــم،	ثــم	اإلتيــان	بحكــم	

يخالفــه،	أوليــس	ذلــك	مــن	اإلختــالل	اإلختــالف؟	كمــا	اّن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يصــّرح	بخــالف	ذلــك	إذ	يقــول:

ــاَب 	الِكتَ ــَر	أَنَّ ــْيء،	َوَذَك 	َش ــُكلِّ ــاٌن	لِ ــِه	تِْبيَ ــْيء(	َوفِي ــْن	َش ــاِب	ِم ــي	الِكتَ ــا	ف ْطنَ ــا	فَرَّ ــوُل	)َم ــْبَحانَهُ	يَقُ ــهُ	ُس َوالل
ُق	بَْعضــاً،	َوأَنَّــهُ	الَ	اْختـِـالَف	فِيــِه،	فَقـَـال	ُســْبَحانَهُ	)َولـَـْو	َكاَن	ِمــْن	ِعْنــِد	َغيــِر	اللــِه	لََوَجــُدوا	فِيــِه	اْختاِلفــاً	 يَُصــدِّ

ــراً(	)خطبــة	18(  َكثِي

ويقول	فيه	أيضا:

َويَْنِطــُق	بَْعُضــهُ	بِبَْعــض،	َويَْشــَهُد	بَْعُضــهُ	َعلــى	بَْعــض،	َوالَ	يَْختَلـِـُف	فـِـي	اللــِه،	َوالَ	يَُخالـِـُف	بَِصاِحبـِـِه	َعــِن	اللــِه
)133 )خطبة	

فكيف	السبيل	للجمع	بين	القول	بالنسخ،	وبين	ما	ورد	من	أن	القرآن	ال	إختالل	وال	إختالف	فيه؟	

والجــواب:	اّن	النســخ	هــو	إعطــاء	حكــم	مخالــف	لحكــم	ســابق	إلنتهــاء	الحكمــة	مــن	إســتمرارية	وجــوده،	فالحكمــة	التــي	اقتضــت	

وجــوده	ســابقاً	قــد	اقتضــت	رفعــه	الحقــاً،	والحكــم	الجديــد	يبيـّـن	أن	الحكــم	الســابق	قــد	انتهى	أمــده،	وأن	العمل	بــه	مخالــف	للتكليف،	

فــال	بــد	مــن	اإللتــزام	بالحكــم	الجديــد	فقــط،	ال	أن	العمــل	جائــز	بــكل	مــن	الحكميــن	المتخالفيــن،	ففــي	الواقــع	يكــون	هنــاك	حكــم	

واحــد	وهــو	الالحــق،	وأمــا	الســابق	فهــو	كالمعــدوم.

فــال	خــالف	إذن	فــي	القــرآن،	وهــو	يّصــدق	بعضــه	بعضــا،	والنســخ	واإلطــالق	والعمــوم،	كل	ذلــك	ال	يمنــع	مــن	العمــل	بــه،	ومــن	

ــنة	النبويـّـة	قــد	بيّنــت	مواطــن	هــذه	األمــور	كلهــا. نجــاة	العامــل	بعملــه،	ألن	السُّ

نة	والقرآن	 بين	السُّ

ولكــن	اإلشــكال	األهــم	الــذي	يوّجــه	هنــا،	إذا	كانــت	الســنة	تبيـّـن	القــرآن	وتوّضــح	النّاســخ	والمنســوخ	وغيــر	ذلــك،	فكيــف	العمــل

ــنة؟	يقــول	اإلمــام	عليــه ــنة	النبويـّـة	نفســها	قــد	تَنســخ	القــرآن،	والقــرآن	قــد	ينســخ	السُّ بمــا	ورد	عــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	أن	السُّ

الّســالم	أن	الحكــم	يــدور:

ــص	فــي ــنَِّة	أَْخــُذهُ،	َوُمَرخَّ ــنَِّه	نَْســُخهُ،	َوَواجــب	فــي	السُّ ــَن	ُمْثبَــت	فــي	الِكتــاِب	فَْرُضــهُ،	َوَمْعلُــوم	فــي	السُّ بَْي
الِكتــاِب	تَْرُكــهُ	)خطبــة	1( 

فالســنة	قــد	تنســخ	القــرآن،	كمــا	ورد	مــن	أنــه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	قــد	أمــر	برجــم	الّزانــي	الُمحصــن،	بينمــا	اآليــة	الّصريحــة



	َســبِياًل(	)1(  	اْلَمــْوُت	أَْو	يَْجَعــَل	اللَّــهُ	لَهُــنَّ 	فِــي	اْلبُيُــوِت	َحتَّــى	يَتََوفَّاهُــنَّ كانــت	تأمــر:	)فَأَْمِســُكوهُنَّ

	َوْجهَــَك	َشــْطَر	اْلَمْســِجِد	اْلَحــَراِم(	)2( 	فجــاء	هــذا	الحكــم	ناســخاً	لمــا	هــو	الثّابــت	 والقــرآن	قــد	ينســخ	الســنة،	كقولــه	تعالى:)فَــَولِّ

عــن	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	مــن	الصــالة	متوجهــاً	الــى	المســجد	األقصــى.

ــا	 ــرآن،	فأصبحن ــي	مــن	نســخ	الق ــا	نعان ــد	كن ــا،	فق ــا	نعانيه ــي	كن ــد	زادت	اإلشــكاالت	الت ــا	ق ــل	أنه ــا	شــيئا،	ب ــم	تفدن ــنة	إذن	ل فالسُّ

نعانــي	مــن	نســخ	القــرآن	بالســنة،	أو	نســخ	الســنة	بالقــرآن،	فكيــف	العمــل	إذن؟		وأكثــر	مــن	ذلــك،	فــإن	الســنة	نفســها	فيهــا	النّاســخ	

والمنســوخ،	وفيهــا	الخــاّص	والعــام،	وفيهــا	الُمحكــم	والُمتشــابه،	ويزيــد	فــي	الطيــن	بلـّـة،	أن	فيهــا	مــا	هــو	وارد	عــن	النبــي	وفيهــا	

مــا	هــو	مفتــرًى	بــه	عليــه،	يقــول	عليــه	الّســالم:	

	فـِـي	أَْيــِدي	النَّــاِس	َحقـّـاً	َوبَاِطــالً،	َوِصْدقاً	َوَكِذباً،	َونَاِســخاً	َوَمْنُســوخاً،	َوَعاّماً	َوَخاّصاً،	َوُمْحَكماً	َوُمتََشــابِهاً، إنَّ
َوِحْفظــاً	َوَوْهماً	)خطبة	210( 

فقــد	يســمع	المــرء	المنســوخ	مــن	الرســول	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وال	يســمع	الناســخ	فيمــا	بعــد،	فيعمــل	بــاألّول	دون	الثّانــي،	وقــد

عنــاه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه	مشــيراً	الــى	أهــل	الشــبهة:	

	نََهــى	َعْنــهُ	َوُهــَو	الَ	يَْعلـَـُم، َوَرُجــٌل	ثَالـِـٌث،	َســِمَع	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َشــْيئاً	يَأُْمــُر	بـِـِه،	ثـُـمَّ
	أََمــَر	بِــِه	َوُهــَو	اليَْعلَــُم،	فََحفِــظَ	الَمنُســوَخ،	َولَــْم	يَْحفَــِظ	النَّاِســَخ،	فَلَــْو	َعلِــَم	 أَْو	َســِمَعهُ	يَْنَهــُى	َعــْن	َشــْيء،	ثُــمَّ

أَنَّــهُ	َمْنُســوٌخ	لََرفََضــهُ،	َولـَـْو	َعلـِـَم	اْلُمْســلُِموَن	إْذ	َســِمُعوهُ	ِمْنــهُ	أَنَّــهُ	َمْنُســوٌخ	لََرفَُضــوهُ	)خطبــة	210( 

ــنة	أيضــا	خــاص	وعــام،	فقــد	يســمعه	المــرء	فيحملــه	علــى	عمومــه	بينمــا	يكــون	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	قــد	عنــى وفــي	السُّ

بــه	الخصــوص،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:	

، ،	َوَكالٌَم	َعــامٌّ َوقَــْد	َكاَن	يَُكــوُن	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	اْلــَكالَُم	لَــهُ	َوْجَهــاِن:	فَــَكالٌَم	َخــاصٌّ
فَيَْســَمُعهُ	َمــْن	الَ	يَْعــِرُف	َمــا	َعنَــى	اللــهُ	بِــِه،	َوالَ	َمــا	َعنَــى	بِــِه	َرُســوُل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فَيَْحِملُــهُ	

ُهــهُ	َعلَــى	َغْيــِر	َمْعِرفَــة	بَِمْعنَــاهُ،	َوَمــا	قُِصــَد	بِــِه،	َوَمــا	َخــَرَج	ِمــْن	أَْجلِــه	)خطبــة	210(  ــاِمُع،	َويَُوجِّ السَّ

وفــي	المــروي	عــن	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	أيضــاً	أحاديــث	ليســت	صــادرة	عنــه	علــى	اإلطالق،	إمــا	ألن	الــراوي	قــد	اختلقها

متعمــداً	ذلــك	ومتقصــداً	الكــذب	علــى	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	وإمــا	ألنــه	ســمع	مــن	الّرســول	شــيئا،	ولكــن	لــم	يحفظــه	علــى	

وجهــه	الذي	يســمعه.

)1(	سورة	النساء	آية	15
)2(	سورة	البقرة	آية	144



وأما	األول	فيقول	فيه	اإلمام:	

ُج	)2( 	يَْكــِذُب	َعلَــى	َرُســوِل	اللــِه َرُجــٌل	ُمنَافِــٌق	ُمْظِهــٌر	لإِِليَمــاِن،	ُمتََصنِّــٌع	بِاإِلْســالَِم،	الَيَتَأَثَّــُم	)1( 	َوالَ	يَتََحــرَّ
قُــوا	قَْولَــهُ ــَم	النَّــاُس	أَنَّــهُ	ُمنَافِــٌق	َكاِذٌب	لَــْم	يَْقبَلُــوا	ِمْنــهُ،	َولَــْم	يَُصدِّ ــداً،	فَلَــْو	َعلِ صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	ُمتََعمِّ

ــة	210(  )خطب

وأما	اآلخر	الذي	توهّم	فيما	ينقله	عن	النبّي،	فيقول	فيه	عليه	الّسالم:

َوَرُجــٌل	َســِمَع	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َشــْيئاً	لـَـْم	يَْحفَْظــهُ	َعلـَـى	َوْجِهــِه،	فََوِهــَم	)3( 	فِيــِه،	َولـَـْم
ــْد	َكِذبــاً،	فَُهــَو	فِــي	يََدْيــِه،	يَْرِويــِه	َويَْعَمــُل	بِــِه،	َويَقـُـوُل:	أَنـَـا	َســِمْعتُهُ	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	 يَتََعمَّ
وآلــه،	فَلـَـْو	َعلـِـَم	اْلُمْســلُِموَن	أَنَّــهُ	َوِهــَم	فِيــِه	لـَـْم	يَْقبَلـُـوهُ	ِمْنــهُ،	َولـَـْو	َعلـِـَم	ُهــَو	أَنَّــهُ	َكذلـِـَك	لََرفََضــهُ	)خطبــة	210( 

ــم	فــي	النّقــل، ــنة،	فهنــاك	إحتمــال	اإلفتــراء	علــى	الرســول،	وإحتمــال	الخطــأ	والتوهّ فــكل	هــذه	اإلحتمــاالت	إذن	واردة	فــي	السُّ

وهنــاك	إحتمــال	الخطــأ	فــي	فهــم	الُمــراد	إذ	قــد	يقصــد	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	أمــراً	عامــاً	ويفهــم	المســلمون	خصوصيتــه،	وقــد	

يحــدث	العكــس.

وإذا	كانــت	هــذه	حــال	الســنة	فكيــف	يمكــن	بعــد	هــذا	اإلســتناد	اليهــا	لتوضيــح	مــا	أشــكل	مــن	القــرآن؟	بــل	أنهــا	تزيــد	اإلشــكاالت	

ــنة	بأكملهــا	ونعتمــد	علــى	القــرآن	وحــده؟	لكــن	القــرآن	قــد	تبيــن	الحــال	فيــه،	وهــو	ال	 إشــكاال.	فمــا	العمــل	إذن،	هــل	نطــرح	السُّ

يقــل	عــن	الســنة	فــي	إشــكاالته.

ــنة	كلهــا	فنعــرف	الّصــادق	منهــا	مــن	الــكاذب،	ونعــرف	الخــاّص	مــن	العــام	والنّاســخ	مــن	المنســوخ،	 الحــل،	هــو	أن	نســتقصي	السُّ

والُمحكــم	مــن	الُمتشــابه.	ثــم	نحــاول	معرفــة	مــا	قــد	نســخه	القــرآن،	أو	مــا	نســخ	القــرآن،	بعــد	أن	نكــون	قــد	بحثنا	النّاســخ	والمنســوخ	

فــي	القــرآن	نفســه،	ومــن	حصيلــة	كل	ذلــك	نســتطيع	الســير	علــى	هــدى	وبصيــرة،	هــذه	هــي	الطريقــة	الوحيــدة،	وقــد	أوضحهــا	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	حيــن	بيـّـن	أن	الحكــم	ال	يؤخــذ	إال	ممــن:

َحفــظَ	َمــا	َســِمَع	َعلَــى	َوْجِهــِه،	فََجــاَء	بِــِه	َعلَــى	َمــا	َســِمَعهُ،	لَــْم	يَــِزْد	فِيــِه	َولَــْم	يَْنقـُـْص	ِمْنــهُ،	َوَحفِــظَ	النَّاِســَخ
،	فََوَضــَع	ُكلَّ	َشــْيء	َمْوِضَعــهُ،	َوَعــرَف	 	َواْلَعــامَّ ــِه،	َوَحفِــظَ	اْلَمْنُســوَخ	فََجنَّــَب	َعْنــهُ	َوَعــَرَف	اْلَخــاصَّ فََعِمــَل	بِ

الُمتََشــابِهَ	َوُمْحَكَمــهُ	)خطبــة	210( 

هــذا	الشــخص	يجــب	أن	يكــون	مســتوعباً	لــكل	مــا	ورد	عــن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	بالّســماع	منــه	مباشــرة،	ليتبيــن	مــا	عنــاه

فــي	أقوالــه،	ولــم	يكــن	هنــاك	مــن	أحــد	واعيــاً	لــكل	ذلــك	اكثــر	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	عليــه	الّســالم	حيــث	يقــول:

)1(	يتأثّم:	يخاف	االثم.
)2(	يتحّرج:	يخشى	الوقوع	في	الحَرج	وهو	الُجْرم.

)3(	َوِهَم:	غلط	وأخطأ



ــوا ــى	إِْن	َكانُ ــتَْفِهُمهُ،	َحتَّ ــأَلُهُ	َويَْس ــْن	َكاَن	يَْس ــه	َم ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــِه	صلّ ــوِل	الل ــاِب	َرُس 	أَْصَح ــَس	ُكلُّ َولَْي
	بِــي	ِمــْن	 	أَْو	الطَّــاِرىُء،	فَيََســأَلَهُ	عليــه	الســالم	َحتَّــى	يَْســَمُعوا،	َوَكاَن	الَ	يَُمــرُّ لَيُِحبُّــوَن	أَْن	يَِجــيَء	األَْعَرابِــيُّ

ــة	210(  ــهُ	)خطب ــهُ	َوَحفِْظتُ ــأَْلُت	َعْن ــْيٌء	إاِلَّ	َس ــَك	َش ذلِ

وعندمــا	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يكــّف	عــن	الســؤال،	كان	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	يبــادره،	ومــا	ذلــك	إال	إعــداداً	لــه	ليكــون

قيّمــا	علــى	األمــر	مــن	بعــده.	وهــذا	مــا	نتحــّدث	عنــه	مطــوالً	فــي	فصــل	اإلمامــة	التالــي.



 الفصل	الثّالث:	
اإلمامة

عليــه	وآله،	وعــن	اإلحتماالت ســبق	لنــا	وأن	تحدثنــا	فــي	كتابنــا	»الخالفــة	والخلفــاء«،	عــن	خالفــة	المســلمين	بعــد	النبــي	صلـّـى	الله

أو	اآلراء	المطروحــة	فــي	كيفيــة	تعييــن	الخليفــة،	وإنتهينــا	مــن	ذلــك	الــى	نتيجــة:	أن	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لــم	يغــادر	هــذه

الّدنيــا	إال	وقــد	أوصــى	علــى	مــن	يَخلفــه	فــي	منصبــه،	واّن	هــذا	الخليفــة	هــو	علــّي	بــن	أبــي	طالــب	عليــه	الّســالم.	وقلنــا	هنــاك	

ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فــي	هــذا	الخصــوص،	ويشــهد	عليــه	أيضــاً	مــا	نقلنــاه	مــن	الشــواهد	 أن	األحاديــث	متواتــرة	عــن	النبــّي	صلّ

التاريخيــة.

والــذي	نريــد	طرحــه	هنــا	يختلــف	كليــاً	عمــا	ســبق،	فلــو	أردنــا	بحــث	المســألة	مــع	صــرف	النظــر	عــن	جميــع	األدلــة	والنّصــوص

والشــواهد	التــي	تقــّدم	الحديــث	عنهــا،	فمــاذا	تكــون	النتيجــة	التــي	يمكننــا	التوصــل	اليهــا؟	هــل	يكفــي	أن	يكــون	االنســان	مخلصــا	

للدعــوة	اإلســالمية،	ومتمتعــاً	بالحنكــة	الكافيــة	حتــى	يقــوم	بــدور	الخالفــة	بعــد	النبــّي؟	أم	أن	ذلــك	وحــده	غيــر	كاٍف	وال	بــد	مــن	

مميــزات	خاصــة	فــي	المتولـّـي	لهــذا	المنصــب	أن	يتّصــف	بهــا؟	

يفتــرض	بمــن	يتولــى	منصــب	الخالفــة	القيــام	بــه،	وحينئــذ	نســتطيع	 للجــواب	علــى	ذلــك	علينــا	أن	نتعــّرف	أوال	علــى	الــدور	الــذي

الُحكــم	فيمــا	إذا	كان	أي	شــخص	يســتطيع	تأديتــه	كمــا	يجــب	أم	ال؟.

الخالفة	واإلمامة

قــد	ياُلحــظ	بــأّن	عنــوان	الفصــل	هــو	»اإلمامــة«	وتحّدثنــا	عــن	الخالفــة،	فهــل	هــذا	يعنــي	تــراُدف	اللفظيــن،	ويصــح	إســتعمالهما

فــي	مــورد	واحــد؟

حــاول	البعــض	أن	يُوجــد	فروقــا	بيــن	األمريــن	واّدعــى	أن	إصطــالح	اإلمامــة	واإلمــام	هــو	مــن	صنيــع	الّشــيعة	حتــى	صــاروا	

يُعرفــون	باإلماميــة،	ثــم	خلــص	الــى	أن	اللفظيــن	غيــر	مترادفيــن،	بإعتبــار	أن	لقــب	اإلمــام	يعنــي	أّن	لصاحبــه	فعاليــة	دينيــة،	وهــي	

التــي	يضيفهــا	الشــيعة	علــى	أئمتهــم	دون	ســائر	النــاس.

ولكن	الذي	نجده	في	نهج	البالغة	أن	اإلمام	علّي	عليه	الّسالم	يستعمل	اللفظين	في	نفس	المعنى،	إذ	يقول:

ــي ــوَن	فِ ــُل،	فَتَُك ــِة	اْلُمْســلِِميَن	اْلبَِخي ــَكاِم	َوإَِماَم ــِم	َواالَْح ــاِء	َوالَمَغانِ َم ــُروِج	َوالدِّ ــى	اْلفُ ــوَن	َعلَ ــي	أَْن	يَُك الَ	يَْنبَِغ
ــة	131(  ــهُ	)خطب ــْم	نَْهَمتُ أَْمَوالِِه

فنراه	قد	إستعمل	لفظ	اإلمامة،	بينما	في	مكان	آخر	من	النهج	يقول:	



َواللِه	َما	َكانَْت	لِي	فِي	اْلِخالَفَِة	َرْغبَةٌ،	َوالَ	فِي	اْلِوالَيَِة	إِْربَةٌ	)خطبة	205( 

َحابِة	َواْلقََرابَِة؟	)حكمة	180(  َحابَِة	َوال	َتَُكوُن	بِالصَّ َواَعَجبَاهُ!	أَتَُكوُن	اْلِخالَفَةَ	بِالصَّ

ــه	الّســالم	للمعنــى ــه	علي ــك	مــرّده	الــى	مالحظت ــه	الّســالم	أي	فــرق	بيــن	اإلســتعمالين،	ولعــل	ذل فــال	نجــد	فــي	كالم	اإلمــام	علي

فالخليفــة	لغــةً:	»هــو	الــذي	يُســتخلف	ممــن	قبلــه«	)1( .	واإلمــام:	»هــو	كل	مــا	ائتــّم	بــه	قــوم،	كانــوا	علــى	 اللّغــوي	لــكال	اللفظيــن.

الّصــراط	المســتقيم	أم	ضاليــن«	)2( 

والذي	نستدّل	به	على	أن	اإلمام	عليه	الّسالم	يستعمل	لقب	اإلمام	في	معناه	اللّغوي،	مثل	قوله:	

َدى	)خطبة	27(  فَإِنَّهُ	لَيَس	َسَواَء،	إَِماُم	اْلُهَدى	َوإَِماُم	الرَّ

فــكل	منهمــا	إمــام	بإعتبــاره	مقّدمــاً	عنــد	قومــه	ولــه	أتبــاع،	ســواء	كان	علــى	هــدًى	أم	علــى	ضــالل،	تمامــا	كمــا	هــو	معنــاه	اللغــوي.

وعلــى	كّل	حــال	فالكثــرة	مــن	المؤلفيــن	علــى	إســتعمال	لقــب	اإلمــام	والخليفــة	فــي	مــورد	واحــد،	وهــذا	مــا	نتبعــه	فــي	بحوثنــا.

واآلن	الــى	بيــان	دور	اإلمامــة	الــذي	يفتــرض	أن	تؤديــه.

اإلمامة	وريثة	النبّوة	

الرســالة	اإلســالمية	ال	تختــص	بعمــل	اإلنســان	وعالقتــه	مــع	ربّــه	فحســب،	بــل	انّهــا	رســالة	عمليــة	تشــمل	عالقــة	اإلنســان	مــع

ــى	اللــه	عليــه	وآلــه	الــذي	قــام	بإيصــال	هــذه	الرســالة	الــى أخيــه	اإلنســان	وكيفيــة	التّعايــش	والتعامــل	معــه.	والنبــّي	محمــد	صلّ

النــاس،	كان	يقــوم	كذلــك	بــدور	الُمراقــب	لضمــان	تنفيذهــا	وإحترامهــا،	وكان	ال	بــّد	لــه	فــي	ســبيل	ذلــك	مــن	فــرض	عقوبــات	تُعالــج

حــاالت	التّجــاوز	واإلنحــراف	عــن	الطّريــق	الــذي	فرضــه.

وهــذا	يعنــي	أن	النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	كان	يُمســك	بيــده	ســلطتين:	ســلطة	تشــريعية	وســلطة	تنفيذيــة.	وكانــت	عملية	التشــريع	

والتنفيــذ	تســيران	جنبــا	الــى	جنــب،	وإال	فمــا	كان	فائــدة	التشــريع	إذا	لــم	يكــن	هنــاك	تطبيــق	وتجســيد	لــه	علــى	أرض	الواقع؟	

وبوفــاة	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	إنتهــى	زمــن	التّشــريع،	ألن	الوحــي	قــد	إنقطــع	بموتــه،	وهــو	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	مــا	كان	

يســتند	فــي	التّشــريع	الــى	رأيــه،	بــل	كان	يعتمــد	إعتمــادا	كليــا	علــى	وحــي	الســماء،	وبذلــك	لــم	يعــد	هنــاك	ســلطة	تشــريعية	بالمعنــى	

الــذي	اختــّص	بــه	النبــّي.	وأمــا	الّســلطة	التنفيذيــة	فــكان	ال	بــد	ممــن	يخلفــه	فيهــا	ويتوالهــا	مــن	بعــده،	إذ	اّن	التشــاريع	التــي	جــاء	

بهــا	باقيــة	مــن	بعــده	وتحتــاج	الــى	مــن	يراقــب	عمليــة	إســتمرار	تنفيذهــا	وتطبيقهــا.

ولكــن	هــل	هــذا	يعنــي	أن	الــذي	ســيخلف	النبــي،	ســوف	يخلفــه	فــي	الســلطة	التنفيذيــة	فقــط؟	وهــل	يكتفــي	المجتمــع	بهــذه	الســلطة	

ويســتغني	عــن	التشــريع؟	القــول	بذلــك	يعنــي	أحــد	أمريــن:

)1(	لسان	العرب	ج	9	-	ص	83
)2(	لسان	العرب	ج	12	-	ص	24



	األّول:	اّن	المجتمــع	اإلســالمي	مجتمــع	جامــد	منكمــش	علــى	نفســه،	فــال	يتطــّور	بتطــّور	الحيــاة،	فحالــه	اليــوم	كحالــه	قبــل	أربعــة

عشــر	قرنــاً،	وحينئــذ	يكتفــي	بمــا	لديــه	مــن	تشــاريع	وال	يحتــاج	الــى	جديــد	فــي	هــذا	المجــال.

واآلخر:	اّن	المجتمع	اإلسالمي	مجتمع	تقّدمي	متطور،	ولكن	التشاريع	اإلسالمية	جامدة	ال	تتمكن	من	مواكبة	هذا	التطور.

وكال	األمريــن	ال	يمكــن	القبــول	بــه،	فالمجتمــع	اإلســالمي	ليــس	خارجــا	عــن	الّســنن	التــي	تحكــم	هــذا	الكون،	والشــريعة	اإلســالمية	

التــي	تّدعــي	لنفســها	الشــمول	لجميــع	الخلــق	وفــي	جميــع	العصــور،	ال	بــد	لهــا	مــن	مســايرة	التطــورات	اإلجتماعيــة	والفكريــة	

والحياتيــة	التــي	تصيــب	المجتمــع،	وهــذا	يعنــي	أنــه	ال	بــد	مــن	وجــود	إجابــات	واضحــة	ودائمــة	علــى	كل	مــا	يُطــرح	على	الســاحة،	

وكل	مــا	يســتجّد	مــن	أمــور.

ــنة	النبويــة	كمرجــع	للمســلمين	يعــودون	اليــه	فــي	كل	مــا	يســتنجد	مــن	أمــور؟	والجــواب:	 وقــد	يُقــال:	أال	يكفــي	القــرآن	الكريــم	والسُّ

اّن	القــرآن	والّســنة	قــد	َجمعــا	أكثــر	األحــكام	التــي	قــد	يحتاجهــا	المجتمــع	فــي	تطــوره،	ولكــن	قــد	تبيـّـن	معنــا	حــال	القــرآن	الكريــم	

ومــا	فيــه	مــن	ناســخ	ومنســوخ	وُمحكــم	وُمتشــابه	وغيــر	ذلــك	وتبيـّـن	حــال	الّســنة	النبويــة	ومــا	فيهــا	مــن	إفتــراء	علــى	النبــّي	صلـّـى	

اللــه	عليــه	وآلــه	أو	إشــتباٍه	فــي	النّقــل	ومــا	ســواه،	ومــع	كــون	الحــال	كذلــك	فليــس	مــن	الّســهل	إطالقــا	إســتنباط	الحكــم	الواقعــي	

منهمــا،	هــذا	باإلضافــة	الــى	عــدم	شــمولهما	لــكل	المســتجّدات،	ومــا	قدمنــاه	مــن	أن	الكتــاب	والّســنة	فيهمــا	تبيــان	كل	شــيء،	فــإن	

المقصــود	بــه	كل	مــا	يحتاجــه	المســلمون	فــي	حياتهــم	آنــذاك.

فكيف	السبيل	إذن	لمواكبة	التطورات؟

الطريقــة	الوحيــدة	التــي	يصــح	إفتراضهــا	هــي	إســتمرارية	التّشــريع،	ولكــن	ليــس	كمــا	كان	فــي	زمــن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	

بتلــٍق	مباشــٍر	مــن	الســماء	عــن	طريــق	الوحــي،	بــل	بإســتفادة	مــن	القــرآن	والّســنة	وبإعــداد	خــاص	مــن	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	

وآلــه	لتولـّـي	هــذه	المهمــة،	وال	نجــد	أحــدا	قــد	تلقـّـى	مثــل	هــذا	اإلعــداد	الّرســالي	ســوى	علــّي	بــن	أبــي	طالــب،	الــذي	تجّســدت	فيــه	

اإلمامــة،	فكانــت	بحــق	وريثــة	النبــّوة.

يقول	عليه	الّسالم	في	وصف	حاله	مع	النبي	وتلقّيه	علومه	منه	مباشرة:

	يـَـْوم	َعلَمــاً	ِمــْن	أْخالقـِـِه،	َويَأُْمُرنــي	بِاالْقتـِـَداِء ــِه،	يَْرفـَـُع	لــي	فـِـي	ُكلِّ َولَقـَـْد	ُكْنــُت	أَتَّبُِعــهُ	اتِّبـَـاَع	اْلفَِصيــِل	أَثـَـَر	أُمِّ
بـِـِه	)خطبــة	192( 

وقــد	كان	إهتمــام	اإلمــام	عليــه	الّســالم	شــديدا	لســماع	كل	مــا	يصــدر	عــن	النبــّي،	وفَهــم	معنــاه،	واســتيضاح	مــا	خفــي	عنــه	مــن

أمــره،	لذلــك	كان	يُكثــر	ســؤال	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	وهــو	يوضــح	هــذا	األمــر	حيــن	يقــول:	

ــوا ــى	إِْن	َكانُ ــتَْفِهُمهُ،	َحتَّ ــأَلُهُ	َويَْس ــْن	َكاَن	يَْس ــه	َم ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــِه	صلّ ــوِل	الل ــاِب	َرُس 	أَْصَح ــَس	ُكلُّ َولَْي
	بِــي	ِمــْن	 	أَْو	الطَّــاِرىُء،	فَيََســأَلَهُ	عليــه	الســالم	َحتَّــى	يَْســَمُعوا،	َوَكاَن	الَ	يَُمــرُّ لَيُِحبُّــوَن	أَْن	يَِجــيَء	األَْعَرابِــيُّ

ــة	210(  ــهُ	)خطب ــهُ	َوَحفِْظتُ ــأَْلُت	َعْن ــْيٌء	إاِلَّ	َس ــَك	َش ذلِ



لذلك	كان	عليه	الّسالم	العالم	الوحيد	بكل	ما	في	كتاب	الله	وسنّة	نبيّه،	فلم	يكن	يخفى	عليه	شيء	منهما،	وهو	القائل:

ذلَِك	اْلقُْرآُن	فَاْستَْنِطقُوهُ،	َولَْن	يَْنِطَق،	َولَِكْن	أُْخبُِرُكْم	َعْنهُ	)خطبة	158( 

وهو	القائل	أيضا	في	وصف	أهل	البيت	عليهم	الّسالم	:

ــاُل ــِه،	َوِجبَ ــوُف	ُكتُبِ ــِه،	َوُكُه ــُل	)3( 	ُحْكِم ــِه،	َوَمْوئِ ــةُ	)2( 	ِعْلِم ــِرِه،	َوَعْيبَ ــأُ	)1( 	أَْم ِه،	َولََج ــْم	َمْوِضــُع	ِســرِّ ُه
ــه	)خطبــة	2(  ِدينِ

صحيــح	أن	الكثيريــن	قــد	عاشــوا	مــع	النبــّي	وســمعوا	منــه،	ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	تميّــز	عنهــم،	أوالً	فــي	مالزمتــه	للنبــّي

فــي	معظــم	أوقاتــه،	وثانيــاً	فــي	أن	غالبيــة	النــاس	اكتفــوا	بالّســماع	مــن	النبــّي	دون	التدبـّـر	والتــرّوي	فيمــا	ســمعوه،	بخالفــه	عليــه

الّســالم	وكمــا	يقــول	فــي	وصــف	نفســه	ووصــف	األئمــة:

	ُرَواةَ	اْلِعْلــِم	َكثِيــٌر،	َوُرَعاتَــهُ	قَلِيــٌل  ــإِنَّ يــَن	َعْقــَل	ِوَعايَــة	َوِرَعايَــة	)4( 	الَ	َعْقــَل	َســَماع	َوِرَوايَــة،	فَ َعقَلُــوا	الدِّ
)خطبــة	237( 

والذيــن	عقلــوا	الديــن	عقــل	وعايــة	ورعايــة	هــم	أهــل	البيــت	وأّولهــم	علــّي	عليــه	الّســالم،	بينمــا	غيرهــم	ســمعوا	ورووا	دون	التدبـّـر	

ــي	ذلك. ف

ــاه.	والّســلطة	التنفيذيــة	وإن	كان	مــن	 إذن	فالســلطة	التنفيذيــة	باقيــة	بعــد	النبــّي،	وكذلــك	الّســلطة	التشــريعية	بالمعنــى	الــذي	قدمن

الممكــن	تولّيهــا	مــن	أي	انســان	تختــاره	األمــة،	إنمــا	الّســلطة	التشــريعية	ال	يمكــن	فيهــا	ذلــك،	إذ	ال	بــد	لمــن	يتوالهــا	مــن	أن	يُعــّد	

إعــدادا	رســالياً	خاصــا	يؤهّلــه	للمنصــب.

وبذلــك	يتبيــن	أنــه	حتــى	مــع	غــّض	النظــر	عــن	النصــوص	الــواردة	عــن	النبــي	فــي	ضــرورة	اإلمــام	وتعييــن	علــّي	لهــا،	فــإن	ذلــك	

يمكــن	إســتفادته	بالبيــان	الــذي	قدمنــاه.

وقــد	يقــال	هنــا:	صحيــح	أّن	تّولــي	الّســلطة	التشــريعية	يتطلــب	إعــدادا	خاصــاً،	فلنــدع	هــذه	المهمــة	لإلمــام،	ولكــن	نُفصــل	هــذه	

الســلطة	عــن	الســلطة	التنفيذيــة	ونجعلهــا	ألي	فــرد	تختــاره	األمــة،	فمــا	المانــع	مــن	ذلــك؟

ونجيــب	عــن	ذلــك	بواقــع	عملــي،	فالســلطتان	قــد	إنفصلتــا	عــن	بعضهمــا	البعــض	فــي	أوائــل	فتــرة	الخالفــة	الراشــدة،	حيــث	تولـّـى	

الخليفــة	ســلطة	التنفيــذ	وتــرك	التشــريع	ألهلــه،	أي	لعلــي	عليــه	الّســالم،	إذ	كثيــرا	مــا	كانــت	الخالفــة	الراشــدة	تجــد	نفســها	علــى

)1(	اللَّجأ	محّركةً:	الَمالَُذ	وما	تلتجىء	وتعتصم	به.
)2(	الَعْيبَةُ	بالفتح:	الوعاء.

)3(	الَمْوئُِل:	الَمْرِجع.
)4(	عقل	الوعاية:	حفظ	في	فهم.والِرعاية:	مالحظه	أحكام	الدين	وتطبيق	االعمال	عليها،	وهذا	هو	العلم	بالدين.



	أبــواب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مستفســرة	منــه	عــن	بعــض	مــا	أشــكل	عليهــا	مــن	أمــور،	وكان	الجــواب	حاضــرا	عنــده	عليــه	الّســالم

بشــكل	دائــم،	وقــد	ســارت	األمــر	علــى	خيــر	مــا	يــرام،	وكان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	راضيــا	عــن	هــذه	الحــال،	حتــى	أنــه	قــال	فــي	

الخليفــة	الثّانــي:

	الثَّْوِب، ــنَّةَ،	َوَخلَّــَف	اْلفِْتنـَـةَ!	َذَهــَب	نَقـِـيَّ َم	)1( 	األََوَد،	َوَداَوى	اْلَعَمــَد	)2( 	َوأَقـَـاَم	السُّ للــه	بــالُء	فـُـالَن،	فَلَقـَـْد	قـَـوَّ
َها،	أَدَّى	إِلـَـى	اللــِه	طَاَعتـَـهُ	)خطبة	227(  قَلِيــَل	اْلَعْيــِب،	أََصــاَب	َخْيَرَهــا،	َوَســبََق	َشــرَّ

ولكــن	فَصــل	الســلطتين	كان	يحمــل	فــي	طيّاتــه	نـُـذر	شــّر	كبيــر،	إذ	بمــرور	الوقــت	وبحلــول	فتــرة	الخالفــة	الثالثــة،	حدثــت	تغيــرات

كثيــرة	كان	ال	بــد	مــن	حدوثهــا	عاجــالً	أم	آجــالً.	فالخليفــة	لــم	يعــد	يَقنــع	بالســلطة	التنفيذيــة	وحدهــا،	بــل	أصبــح	يتطلـّـع	الــى	ســلطة	

ــزاع	 ــاب	النّ ــة	ب ــى	األم ــه،	وفتحــت	عل ــي	أودت	بحيات ــا	والت ــي	إرتكبه ــت	األخطــاء	الِجســام	الت ــا	لنفســه،	فكان التشــريع	ليضيفه

والخــالف.

والــذي	نريــد	قولــه	أن	مــا	حــدث	كان	نتيجــة	طبيعيــة	لفصــل	الســلطتين،	صحيــح	أن	الخالفــة	الراشــدة	فــي	فترتيهــا	األولــى	والثانيــة	

قــد	قامــت	بواجباتهــا	علــى	أكمــل	وجــه،	وأّدت	دورهــا	كمــا	يجــب،	ولكــن	الصحيــح	أيضــا	أنهــا	ســاهمت	بشــكل	فعــاّل	فــي	تلــك	

األحــداث،	وقــد	صــرح	اإلمــام	بذلــك	فــي	حديثــه	الســابق	عــن	الخليفــة	الثانــي	حيــث	يقــول:

،	َوالَ	يَْستَْيقُِن	اْلُمْهتَِدي	)خطبة	227(  الُّ َرَحَل	َوتََرَكُهْم	فِي	طُُرق	َمتََشعِّبَة	الَ	يَْهتَِدي	بَِها	الضَّ

تلــت	ذلــك،	كانــت	كلهــا	نتيجــة	فصــل	الّســلطتين،	ولــوال	وجــود	علــّي	عليــه	الّســالم، فالّضيــاع	الــذي	عانتــه	األمــة	واألحــداث	التــي

لــم	يكــن	يعلــم	إال	اللــه	أيــن	كانــت	ســتنتهي	األمــور	والــى	مــاذا	كانــت	ســتؤول.

وبْحثنــا	فــي	اإلمامــة	ال	ينتهــي	بذلــك،	ففــي	الواقــع	أنــه	هنــا	يبــدأ	وســيتعلّق	بأمــور:	أّوالً	فــي	تفصيــالت	دور	اإلمامــة.	ثانيــاً	فــي	

وجــوب	اإلعتــراف	باإلمامــة.	وثالثــاً	فــي	تميّــز	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــن	ســائر	النــاس.	وفيمــا	يلــي	التفصيــل.

تفصيالت	دور	اإلمامة

اإلمامــة	وريثــة	النبــّوة،	وهــذا	يعنــي	أن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يقــوم	مقــام	النبــّي	فــي	جميــع	مهاّمــه،	ولكــن	مــع	فــارق	وحيــد،	وهــو

خلــو	اإلمــام	مــن	وحــي	الســماء،	ومــا	عــداه	فــإن	اإلمــام	والنبــّي	يصــدران	مــن	َمعيــن	واحــد.	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	وصــف	أئمــة	

أهــل	البيــت	عليهــم	الّســالم	:

َسالَِة،	َوُمْختَلَُف	اْلَمالَئَِكِة	)3( 	َوَمَعاِدُن	اْلِعْلِم،	َويَنَابِيُع	اْلُحْكِم	)خطبة	108(  ِة،	َوَمَحطُّ	الرِّ نَْحُن	َشَجَرةُ	النُّبُوَّ

)1(	قَّوَم	االَوَد:	َعّدَل	االعوجاج
)2(	الَعَمد	بالتحريك:	العلة.

)3(	ُمْختَلَف	المالئكة	بفتح	الالم:	محل	اختالفهم	أي	ورود	واحد	منهم	بعد	االخر،	فيكون	الثاني	كأنه	َخلَف	لالول،	وهكذا.



فاألئمــة	يتفرعــون	مــن	الشــجرة	التــي	يختــار	اللــه	أنبيــاءه	منهــا،	والرســالة	النبويــة	تحــطّ	رحالهــا	بعــد	النبــّي	فــي	بيــت	اإلمامــة.

ولذلــك	نــرى	اإلمــام	عندمــا	يتحــّدث	عــن	دوره	بيــن	النــاس،	يصــّرح	بأنــه	مثــل	َدور	النبــّي	تمامــاً	ودون	أي	فــرق،	فيقــول	عليــه	

الّســالم:	

فََواللِه	إِنِّي	أَلَْولَى	النَّاِس	بِالنَّاِس	)خطبة	117( 

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يطلــب	مــن	النــاس	أن	يطيعــوه	فــي	جميــع	أمورهــم	وال	يجادلــوه	فــي	شــيء	منهــا،	تمامــا	كمــا	كانــوا	يطيعــون

النبــّي،	ألنــه	أولــى	بالنـّـاس	مــن	أنفســهم،	تمامــاً	كمــا	كان	النبــّي	وكمــا	كان	يُعلــن.

ومــن	خــالل	تتبّعنــا	لكلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهــج	البالغــة،	نجــد	أنــه	يتحــدث	عــن	مهمتيــن	يقــوم	بهمــا	اإلمــام،	ومــن	

أجلهمــا	فُرضــت	اإلمامــة:	

األولى:	المرجعية	العامة	للناس.	والثانية:	حماية	خط	الرسالة.

فاألئمــة	هــم	المرجــع	للنــاس	ليأمنــوا	علــى	أنفســهم	مــن	اإلنحــراف	عــن	خــط	الرســالة	أو	الفطــرة،	وفيمــا	لــو	حــدث	اإلنحــراف،	

فــإن	األئمــة	هــم	الذيــن	يقّومونــه.	وفيمــا	يلــي	توضيحــه:	

مرجعية	اإلمام	عليه	الّسالم	العامة

اإلمــام	هــو	المرجــع	األهــم	للمســلمين	فــي	جميــع	مــا	يعترضهــم	مــن	أمــور	عباديــة	وفكريــة	وإجتماعيــة،	فهــو	يقــوم	مقــام	النبــّي

فــي	جميــع	هــذه	النواحــي،	فمــا	يطــرأ	علــى	األمــة	اإلســالمية	مــن	مشــكالت	جديــدة	نتيجــة	التقــّدم	الفكــري	والحضــاري،	ال	نجــد

اإلجابــات	الواقعيــة	عنهــا	إال	عنــد	اإلمــام،	ولــواله	لســارت	األمــة	فــي	ظلمــات	يلفّهــا	الجهــل	والعمــى.	يقــول	عليــه	الّســالم:

بِنَا	يُْستَْعطَى	اْلُهَدى،	َوبِنَا	يُْستَْجلَى	اْلَعَمى	)خطبة	144( 

َرار	)2(	)خطبة	4(  بِنَا	اْهتََدْيتُْم	في	الظَّْلَماِء،	َوتََسنَّْمتُُم	)1( 	العْليَاَء	وبِنَا	اْنفََجْرتُم	َعِن	السِّ

َراِج	فِي	الظُّْلَمِة،	يَْستَِضيُء	بِِه	َمْن	َولََجَها	)خطبة	187(  إِنََّما	َمثَلي	بَْينَُكْم	َمثَُل	السِّ

النــاس،	وبالرجوع فاإلمــام	هــو	المنــار	الــذي	يهتــدي	بــه	الّضــال	ويسترشــد	بــه،	فطريــق	الهــدى	وطريــق	الهوى	قــد	يختلطان	علــى

الــى	اإلمــام	يَُميـّـزان	عــن	بعضهمــا،	واإلمــام	هــو	الّســراج	الذي	تُكشــف	بــه	الظلمات،	ظلمــات	الجهــل	والعمى.

)1(	تََسنّْمتم	العلياَء:	ركبتم	َسنامها،	وارتقيتم	إلى	أعالها.	
)2(	السِّرار	ككتاب:	آخر	ليلة	في	الشهر	يختفي	فيها	القمر،	وهو	كناية	عن	الظالم.



فاإلمــام	إذن	هــو	الضمــان	لعــدم	اإلنحــراف	عــن	الطريــق	الــذي	أراده	النبــّي،	والــذي	رســمته	رســالة	الســماء،	ويؤكــد	هــذا	المعنــى

حيــن	يقــول	مخاطبــاً	النــاس:

ــةٌ، ــاُر	)3( 	َمْنُصوبَ ــاُت	َواِضَحــةٌ،	َواْلَمنَ ــةٌ	)2( ،	َوااْليَ ــوَن	)1( ،	َواألَْعــالَُم	قَائَِم ــى	تُْؤفَُك ــوَن،	وأَنَّ ــَن	تَْذَهبُ فَأَْي
ــْدِق	)خطبــة	 ،	َوأَْلِســنَةُ	الصِّ ــةُ	اْلَحــقِّ فَأَْيــَن	يُتـَـاهُ	بُِكــْم،	بـَـْل	َكْيــَف	تَْعَمُهــوَن	َوبَْينَُكــْم	ِعْتــَرةُ	)4( 	نَبِيُِّكــْم،	َوُهــْم	أَِزمَّ

 )86

فنــراه	عليــه	الّســالم	يســتغرب	كيــف	يمكــن	أن	يضــل	النــاس	ويغــّرر	بهــم،	مــع	وجــود	الدالئــل	الواضحــة	علــى	الحــق،	والمنــار	

المنصوبــة	للهدايــة،	والمتمثلــة	بــه،	ومفهــوم	ذلــك	أن	الّضــالل	ال	يعــود	ُمســتنكرا	بهــذه	الشــدة	مــع	عــدم	وجــود	اإلمــام،	إذ	ُســبل	

ــة	كمــا	لــو	فــُرض	وجــوده.	ومــن	قاعــدة	لطــف	اللــه	ســبحانه	وتعالــى	بالبشــر،	وإرادتــه	لخيرهــم	 الهدايــة	ال	تعــود	واضحــة	بيّن

وهدايتهــم،	نفهــم	أنــه	ســبحانه	لــن	يُخلــي	أي	زمــان	مــن	األزمنــة	مــن	إمــام	يكــون	مرشــداً	وقائــداً	للنــاس،	ليقتــدوا	بــه	ويســيروا	

علــى	خطــاه.	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــماَِء،	إَِذا	َخــَوى	نَْجــٌم	)5( 	طَلـَـَع	نَْجــٌم	)خطبــة	 ــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	َكَمثـَـِل	نُُجــوِم	السَّ 	َمثـَـَل	آِل	ُمَحمَّ أاَلَ	إِنَّ
 )99

فكمــا	أن	النّجــوم	هــي	المنــار	الــذي	يهتــدي	بــه	أهــل	األرض	فــي	أســفارهم،	فكذلــك	األئمــة	هــم	نجــوم	أهــل	األرض	الذيــن	يكــون	

بهــم	إهتــداء	النــاس،	فكمــا	أن	الســماء	ال	تخلــو	مــن	هدايــة	النجــوم،	كذلــك	األرض	ال	تخلــو	مــن	إمــاٍم	هــاٍد.	يقــول	عليــه	الّســالم	

فــي	وصــف	نفســه:

	َوأَنـَـا	بَِمَكانــي،	فـَـإَِذا	فَاَرْقتـُـهُ	اْســتََحاَر	)6( 	َمَداُرَهــا،	َواْضطَــَرَب	ثِفَالَُهــا  َحــا،	تـَـُدوُر	َعلـَـيَّ َوإِنََّمــا	أَنـَـا	قُْطــُب	الرَّ
)خطبــة	118( 

فكمــا	أن	الرحــى	ال	تســير	وال	تــؤّدي	عملهــا	بــدون	القطــب	الــذي	تــدور	عليــه،	فكذلــك	حــال	النــاس	دون	امــام،	ال	تســير	أمورهــم	

وال	تنتظــم	أحوالهــم،	وكمــا	أن	أي	إضطــراب	أو	إهتــزاز	فــي	قطــب	الرحــى	قــد	يــؤدي	الــى	توقّفهــا	وخرابهــا،	فكذلــك	الحــال	فيمــا

	لــو	أُبعــد	اإلمــام	عــن	منصبــه	الــذي	فــرض	ألجلــه،	فاإلمــام	هــو	القطــب	الثابــت	الــذي	يجــب	أن	يســعى	اليــه	النــاس،	بينمــا	هــو	ال	

يرجــع	الــى	أحــد	منهــم	أبــداً.

)1(	تُؤفَُكون:	تُْقلبون	وتُصرفون،	بالبناء	للمجهول
)2(	االعالم:	الدالئل	على	الحق	من	معجزات	ونحوها

)3(	المنار:	جمع	منارة
)4(	ِعْتَرة	الّرجِل:	نَْسلُه	وَرْهطُه.

)5(	َخَوى	نجم:	غاب.
)6(	اْستََحاَر:	تََرّدَد	واضطرب



حماية	اإلمام	عليه	الّسالم	للرسالة

بمعنــى	أن	اإلمــام	يحفــظ	الرســالة	والديــن	الــذي	جــاء	بــه	النبــّي	مــن	أن	يــزول	أو	ينحــرف	بإنحــراف	معتنقيــه،	فاإلمــام	يُمســك

بدعائــم	اإلســالم	مــن	أن	تهتــز	أو	تنهــار،	ويصــف	عليــه	الّســالم	األئمــة	بأنهــم:

ــه  ــاُل	ِدينِ ــِه،	َوِجبَ ــُل	ُحْكِمــِه،	َوُكُهــوُف	ُكتُبِ ــةُ	)2( 	ِعْلِمــِه،	َوَمْوئِ ــِرِه،	َوَعْيبَ ِه،	َولََجــأُ	)1( 	أَْم ُهــْم	َمْوِضــُع	ِســرِّ
)خطبــة	2( 

يِن،	َوِعَماُد	اليَقِيِن	)خطبة	2(  ُهْم	أََساُس	الدِّ

ُهْم	َدَعائُِم	اإِلْسالَِم،	َوَوالَئُِج	)3( 	ااْلْعتَِصاِم	)خطبة	237( 

فَكــون	االئمــة	جبــال	الديــن	فيــه	مغــزًى	عميــق،	فالّجبــال	التــي	فــي	األرض	إنمــا	هــي	لتثبيتهــا	وإرســائها،	واألئمــة	هــم	جبــال	هــذا

الديــن،	أي	ركائــزه	التــي	بهــا	يثبــت	ويصمــد.	فعيــن	اإلمــام	دائمــا	ســاهرة	علــى	مصلحــة	هــذا	الديــن	ليمنــع	حــدوث	الشــرخ	فيــه،	

وهــو	يعتمــد	فــي	ذلــك	علــى	كتــاب	اللــه	فهــو	يصــدر	عنــه	ويعــود	اليــه.	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	جملــة	كالمــه	عــن	القائــم	عّجــل	

اللــه	فرجــه:

ْأَي	َعلَــى	اْلقُــْرآِن	إَِذا	َعطَفُــوا يَْعِطــُف	اْلَهــَوى	َعلَــى	اْلُهــَدى	إَِذا	َعطَفُــوا	اْلُهــَدى	َعلَــى	اْلَهــَوى،	َويَْعِطــُف	الــرَّ
ْأِي	)خطبــة	138(  اْلقُــْرآَن	َعلَــى	الــرَّ

فهــو	عليــه	الّســالم،	يتحــّدث	عــن	زمــاٍن	يأتــي	علــى	النــاس	يعملــون	فيــه	بحســب	أهوائهــم	ومشــتهياتهم،	ويقولــون:	هــذا	هــو	الحــّق

الــذي	يجــب	األخــذ	بــه	والعمــل	علــى	طبقــه،	ثــم	يحاولــون	تطبيــق	القــرآن	علــى	مــا	يذهبــون	إليــه	بإدعائهــم	انّــه	حكــم	القــرآن،	

وهــذا	تشــويه	للقــرآن	وتالعــب	فــي	الديــن.	ولكــن	وجــود	اإلمــام	حينــذاك	يمنــع	هــذا	األمــر	مــن	الّرســوخ،	إذ	أنــه	ال	يعمــل	بهــواه	

بــل	بالهــدى	الــذي	يجــب	أن	يُتبــع،	وهــو	هــدى	الرســالة	اإلســالمية،	والــذي	يســتوحيه	مــن	القــرآن	فيبينــه	للنــاس	ويقيــم	الحجــة	

عليهــم.

وحتــى	فيمــا	لــو	حصــل	اإلنحــراف	فــي	الديــن	فــإن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يبــادر	الــى	تصحيحــه	وإعــادة	الحــق	الــى	نصابــه،	يقــول	

عليــه	الّســالم	مشــيرا	الــى	األئمــة	عليــه	الّســالم:

	فِي	نَِصابِِه	َواْنَزاَح	اْلبَاِطُل	َعْن	ُمقَاِمِه	)خطبة	237(  بِِهْم	َعاَد	اْلَحقُّ

ِجبَاُل	ِدينِه،	بِِهْم	أَقَاَم	اْنِحناَء	ظَْهِرِه،	َوأْذَهَب	اْرتَِعاَد	فََرائِِصِه	)خطبة	2( 

)1(	اللَّجأ	محّركةً:	الَمالَُذ	وما	تلتجىء	وتعتصم	به.
)2(	الَعْيبَةُ	بالفتح:	الوعاء

)3(	والئج	جمع	َولِيجة	وهي	ما	يدخل	فيه	السائر	اعتصاماً	من	مطر	أوبرد	أو	توقياً	من	مفترس.



لقــد	حــدث	اإلنحــراف	فــي	الديــن	مــرة،	وكان	ذلــك	فــي	زمــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	وهــو	مــا	كان	مــن	ســيرة	الخليفــة	الثالــث،	مــن

مخالفــة	صريحــة	للديــن	وإتّبــاع	الهــوى	والــرأي،	فــإن	إســتمرارية	مخالفــة	الحــق	والعمــل	بالباطــل	قــد	تقلــب	الحــق	باطــال	والباطل	

حقــا	بعــرف	النــاس،	ولكــن	وجــود	اإلمــام	نفــى	هــذا	الخطــر	وأعــاد	األمــور	الــى	نصابهــا،	فعــزل	والة	عثمــان،	ورّد	عطايــاه	الــى	

بيــت	المــال،	وأصلــح	كل	مــا	كان	مشــوهاً	ومحّرفــاً،	وبذلــك	أعــاد	الحــق	الــى	نصابــه،	وفــي	نفــس	الوقــت	قــّوم	اإلعوجــاج	الــذي	

كان	حاصــال	فــي	الديــن،	ألن	الحــق	أينمــا	ُوجــد	فقــد	ُوجــد	الديــن.

وتقويــم	اإلعوجــاج	قــد	ال	يكــون	بالضــرورة	بفعلــه	المباشــر	وقولــه	الّصريــح،	فقــد	يكــون	هــذا	التقويــم	بنفــس	وجــوده	فــي	المجتمع،	

حيــث	أنــه	القــدوة	الصالحــة	للنــاس،	فمــن	أحــّس	بنفســه	اإلنحــراف	عــن	جــادة	الصــواب،	فأنــه	يبــادر	الــى	تقليــد	األئمــة	وتقويــم	

إنحرافــه	بهــم،	وكمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

نَْحُن	الُّنْمُرقَةُ	اْلُوْسطَى	)1( 	بَِها	يَْلَحُق	التَّالِي،	َوإِلَْيَها	يَْرِجُع	اْلَغالِي	)2(		)حكمة	104( 

اِر	)حكمة	307(  أَنا	يَْعُسوُب	)3( 	اْلُمْؤِمنِيَن،	َواْلَماُل	يَْعُسوُب	اْلفُجَّ

فاألئمــة	كالوســادة	التــي	يُســتند	اليهــا	لراحــة	الظهــر،	فهــم	المســتند	األهــم	للمســلمين،	يســتندون	اليهــم	للّســير	دائمــا	علــى	الطريــق

الوســط	الــذي	أراده	النبــي،	فالمقّصــر	فــي	عملــه	يحــاول	تقليدهــم	والتعجيــل	فــي	عملــه	ليلحــق	بهــم،	والمتجــاوز	للقصــد	المغالــي

ــن،	 ــق	وتشــويه	للدي ــو	إنحــراف	عــن	الطري ــر	والغل ــه.	وكٌل	مــن	التقصي ــي	عمل ــدوة	ف ــام	يتخــذه	ق ــه	إال	اإلم ــس	ل ــه،	لي ــي	عمل ف

وبالرجــوع	الــى	اإلمــام	يتــم	إصــالح	الحــال	وعــودة	األمــور	الــى	نصابهــا.

وجوب	اإلعتراف	باإلمامة	

لقــد	عرفنــا	حتــى	اآلن	أهميــة	دور	اإلمامــة	فــي	المجتمــع،	ولكــن	مــن	الواضــح	أن	اإلمــام	لــن	يتمكــن	مــن	القيــام	بــدوره	الــذي

فُــرض	ألجلــه،	إال	إذا	إعتــرف	المجتمــع	بــه	كقائــد	رســالي	مفــروض	مــن	الســماء،	ويجــب	لــه	الّســمع	والطاعــة	علــى	كل	حــال
دون	إعتــراض	أو	جــدال،	إذ	اإلعتــراض	عليــه	-	مــع	اإلعتــراف	بشــرعية	قيادتــه	وكونهــا	مســتمدة	مــن	الســماء	-	يكــون	إعتراضــاً

علــى	النبــّي	نفســه،	واإلعتــراض	علــى	النبــي	رّد	إلرادة	اللــه	وهــو	يســتلزم	الكفــر.	ويبيــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وجــوب	الرجــوع	

لألئمــة	فــي	كل	حــال	بقولــه:

)1(	النُْمُرقَةُ	بضم	فسكون	فضم	ففتح:	الِوسادة،	وآل	البيت	أشبه	بها	لالستناد	إليهم	في	أمورالدين،	كما	يستند	إلى	الوسادة	لراحة	
الظهر	واطمئنان	االعضاء،	وصفها	بالوسطى	التصال	سائر	النمارق	بها،	فكأن	الكل	يعتمد	عليها	إما	مبشارة	أو	بواسطة	ما	

بجانبه،	وآل	البيت	على	الصراط	الوسط	العدل،	يلحق	بهم	من	قصر،	ويرجع	إليهم	من	غال	وتجاوز
)2(	الغالي:	المبالغ	المجاوز	للحّد	

)3(	اليَْعسوب:	وهو	أمير	النحل،	ويستعمل	مجازاً	في	رئيس	القوم	كما	هنا.



اْنظـُـُروا	أَْهــَل	بَْيــِت	نَبِيُِّكــْم	فَاْلَزُمــوا	َســْمتَُهْم	)1( 	َواتَّبُِعــوا	أَثََرُهــْم	فَلـَـْن	يُْخِرُجوُكــْم	ِمــْن	ُهــدًى،	َولـَـْن	يُِعيُدوُكــْم
فِــي	َردًى	)خطبــة	96( 

فأَْنِزلُوُهْم	بِأَْحَسِن	َمنَاِزِل	القُْرآِن،	َوِرُدوُهْم	ُوُروَد	اْلِهيِم	)2( 	اْلِعطَاِش	)خطبة 86( 

فكمــا	أن	القــرآن	يرجــع	اليــه	المســلمون	لمعرفــة	أحكامهــم،	فكذلــك	األئمــة	يجــب	أن	يُوضعــوا	بمنزلــة	القــرآن،	وليــس	هــذا	التنزيــل

منحصــرا	فــي	مجــال	إســتفادة	األحــكام	فقــط،	بــل	أنــه	يشــمل	جميــع	الشــؤون	األخــرى	التــي	ُجعلــت	للقــرآن	مــن	التعظيــم	والتقديس	

وعــدم	اإلعتــراض	عليــه.	فاالئمــة	يعادلــون	القــرآن،	واإلمــام	عليــه	الّســالم	يصــرح	بذلــك	حيــن	يقول:	

ــةَ	لَُكــْم	َعلَْيــِه	َوأَنـَـا	ُهــَو	أَلـَـْم	أَْعَمــْل	فِيُكــْم	بِالثَّقـَـِل	األَْكبـَـِر	)3( 	َوأَْتــُرْك	فِيُكــُم	الثَّقـَـَل	األَْصَغــَر  َواْعــِذُروا	َمــْن	الَ	ُحجَّ
 )86 )خطبة 

يعنــي	بالثّقــل	األكبــر	القــرآن،	وبالثّقــل	األصغــر	االئمــة	مــن	بعــده.	وهــو	عليــه	الّســالم	قــد	قــام	بواجبــه	وأنــذر	قومــه،	ولكــن	يبقــى	

عليهــم	الســمع	والطاعــة	ليتمكنــوا	مــن	خــالص	أنفســهم.

والرجــوع	الــى	األئمــة	يعنــي	التســليم	المطلــق	لهــم	وعــدم	جــواز	معاندتهــم	ألنهــم	دائمــا	مــع	الحــق،	فهــم	ال	يأمــرون	وال	يحكمــون	

إال	عــن	علــم	قــد	إســتيقنوه،	وقــد	ال	تظهــر	مصلحــة	عاجلــة	فيمــا	أرادوه،	وعلــى	العكــس	مــن	ذلــك	قــد	يبــدو	لســائر	النــاس	أنــه	ال	

خيــر	فيــه	علــى	اإلطــالق،	ولكــن	ذلــك	ال	يُعــّد	مبــررا	للمخالفــة،	ألن	مــا	يتوصلــون	اليــه	ال	يدركــه	ســائر	النــاس،	وبهــذا	المعنــى	

يقــول	عليــه	الّســالم:

	فِيَما	تُْنِكُروَن	)خطبة 86(  	أَْكثََر	اْلَحقِّ فاَلَ	تَقُولُوا	بَِما	الَتَْعِرفُوَن،	فَإنَّ

ْأَي	فِيَما	الَ	يُْدِرُك	قَْعَرهُ	اْلبََصُر،	َوالَ	تَتََغْلَغُل	إِلَْيِه	اْلفَِكُر	)خطبة 86(  فاَلَ	تَْستَْعِملُوا	الرَّ

يجــب	أن	نضيــف	هنــا،	أن	الرجــوع	الــى	األئمــة	ليــس	واجبــا	فــي	مقــام	العمــل	فقــط،	بــل	أنــه	الزم	علــى	كل	حــال،	فلــو	فرضنــا

أن	انســانا	عــاش	حياتــه	دون	اإلبتــالء	بمــا	يقتضيــه	الّرجــوع	الــى	االئمــة،	فــإن	هــذا	ال	يعنــي	إطالقــا	إعفــاءه	مــن	اإلعتــراف	بهــم

والتّســليم	بإمامتهــم،	وحتــى	لــو	عمــل	المســلم	بآرائهــم	ولكــن	مــع	عــدم	اإلعتــراف	بإمامتهــم	بــل	بإعتبارهــم	فقهــاء	مــن	هــذه	األمــة	

فــإن	هــذا	أيضــا	ال	ينجيــه،	وعلــى	العكــس	مــن	ذلــك	فلــو	إعتــرف	المســلم	بإمامتهــم	ولكــن	لــم	يعمــل	بمــا	أرادوه	فانــه	يكــون	كالمقــّر	

بالشــهادتين	الــذي	ال	يعمــل	بأوامــر	اإلســالم	وتكاليفــه،	وأمــره	متــروك	الــى	اللــه.	والــى	بعــض	نصــوص	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

فــي	هــذا	المعنــى:	

)1(	الّسْمت	بالفتح:	طريقهم	أوحالهم	أوقصدهم
)2(	ِرُدوهم	ُوُروَد	الهيِم	الِعطاش:	أي	هَلُّموا	إلى	بحار	علومهم	مسرعين	كما	تسرع	الهيم	أي	االبل	العطشى	إلى	الماء.

)3(	الثّقَل	هنا:	بمعنى	النفيس	من	كل	شيء	وفي	الحديث	عن	النبِى	صلّى	الله	عليه	وآله	قال:	»تركُت	فيكم	الثقلين:	كتاب	الله،	
وعترتي«	أي:	النفيسين.



اُم	اللــِه	َعلَــى	َخْلقِــِه،	َوُعَرفَــاُؤهُ	َعلَــى	ِعبَــاِدِه،	الَ	يَْدُخــُل	اْلَجنَّــةَ	إاِلَّ	َمــْن	َعَرفَُهــْم	َوَعَرفُــوهُ، ــةُ	قُــوَّ َوإِنََّمــا	االَئِمَّ
َوالَ	يَْدُخــُل	النَّــاَر	إاِلَّ	مــْن	أَْنَكَرُهــْم	َوأَْنَكــُروهُ	)خطبــة	152( 

ــَعاُر	)1( 	َواألَْصَحــاُب،	َواْلَخَزنَــةُ	َواألَْبــَواُب،	َوالَ	تُْؤتَــى	اْلبُيـُـوُت	إاِلَّ	ِمــْن	أَْبَوابَِهــا،	فََمــْن	أَتَاَهــا	ِمــْن	 نَْحــُن	الشِّ
َي	َســاِرقاً	)خطبــة	153(  َغْيــِر	أَْبَوابَِهــا	ُســمِّ

أَنَا	َشاِهٌد	لَُكْم،	َوَحِجيٌج	)2( 	يَْوَم	اْلقِيَاَمِة	َعْنُكْم	)خطبة	176( 

نا	َوُمْبِغُضنَا	يَْنتَِظُر	السَّْطَوةَ	)خطبة	108(  ْحَمةَ،	َوَعُدوُّ نَاِصُرنا	َوُمِحبُّنَا	يَْنتَِظُر	الرَّ

فالجنــة	ال	يدخلهــا	إال	مــن	أحــب	األئمــة	وإعتــرف	بهــم،	وأمــا	المنكــر	إلمامتهــم	والمبغــض	لهــم	فــإن	النــار	مثــوى	لــه.	واالئمــة

يقومــون	باإلحتجــاج	عــن	الخلــق	يــوم	القيامــة،	فمــن	وقفــوا	الــى	جانبــه	واحتجــوا	لصالحــه	فقــد	فــاز،	إذ	أن	حجتهــم	الزمــة	ومقنعة،

ــه	 ــه،	فــكل	مــن	عرفــه	األئمــة	دخــل	الجنــة،	وكل	مــن	عــرف	االئمــة	أيضــا	كتبــت	ل ومــا	هــي	ســوى	معرفتهــم	لمــن	إحتجــوا	ل

النجــاة،	ألن	معرفتــه	لــه	مســتلزمة	لمعرفتهــم	إيــاه.

ولكــن	قــد	نتســائل:	لمــاذا	كل	هــذا	التشــديد	علــى	اإلعتــراف	باألئمــة؟	ومــا	هــي	الميــزة	التــي	يكتســبها	المعتــرف	بهــم	حتــى	يســتحق	

الجنــة	جــزاء	لــه؟	ومــا	هــي	جريمــة	الُمنكــر	لهــم	حتــى	يلقــى	النــار	عقابــاً؟	بالطبــع	مــع	فــرض	العمــل	بمقتضــى	الرســالة	فــي	كال	

الصورتين.

ومــن	الواضــح	أن	اإلعتــراف	باألئمــة	ليــس	واجبــا	فقــط	علــى	الذيــن	عاشــوا	مــع	األئمــة	وتلقــوا	منهــم	بشــكل	مباشــر،	بــل	هــذا	

األمــر	واجــب	علينــا	نحــن	أيضــا،	الذيــن	نعيــش	مــع	إمــام	ال	نــراه	وال	نتصــل	بــه	ولــم	نعرفــه	إال	بمــا	ُوصــف	لنــا	بــه،	وقــد	ال	

يكتــب	لنــا	ان	نشــهد	ظهــوره.	ولذلــك	تــزداد	األســئلة	الســابقة	إلحاحــاً،	لمــاذا	وجــوب	اإلعتــراف	بإمــام	ال	نشــاهده	وال	نتّصــل	بــه	

وال	نســتفيد	مــن	علمــه	وحكمــه؟	

والجــواب:	إن	اإلعتــراف	باالئمــة	مــا	هــو	إال	إعتــراف	بالمبــدأ	الــذي	يمثّلونــه،	وهــم	يمثّلــون	الفطــرة	التــي	بُعــث	األنبيــاء	إلعادتهــا	

لالنســان	وإرشــاده	الــى	طريقهــا	يقــول	عليــه	الّســالم:

فَإِنِّي	َولِْدُت	َعلَى	اْلفِْطَرِة،	َوَسبَْقُت	إِلَى	اإِليَماِن	َواْلِهْجَرِة	)خطبة	56( 

فاإلعتــراف	بهــم	يكــون	إعترافــا	بالفطــرة،	واإلعتــراف	بهــم	يكــون	إعترافــا	باللــه	ســبحانه	ألنــه	يُعــرف	بالفطــرة،	واإلعتــراف

بهــم	يكــون	إعترافــا	باإلســالم	ونبيــه	ألن	هــدف	اإلســالم	ونبيــه	إعــادة	االنســان	الــى	الفطــرة،	وديــن	االســالم	هــو	ديــن	الفطــرة.	

إذن	فاإلعتــراف	باألئمــة	ليــس	ألجــل	الخــالص	فــي	العمــل	فقــط،	بــل	أن	لــه	هدفــا	أســمى،	وهــو	مــا	قــد	بيّنــاه.

عار:	ما	يلي	البدن	من	الثياب،	والمراد	بِطانَة	النبي	الكريم. )1(	الشِّ

)2(	َحجيج	من	حج:	إذا	أقنع	بحجته.



البُغض	والمغاالة	

ومــن	ُمتممــات	بحــث	اإلعتــراف	واإلعتقــاد	باالئمــة،	هــذه	الفقــرة	التــي	عنونّاهــا	بالبغــض	والمغــاالة.	فلقــد	اختلــف	بعــض	النــاس

فــي	االئمــة	بيــن	ُمبغــض	لهــم	الــى	أقصــى	الحــدود،	وبيــن	ُمحــب	لدرجــة	المغــاالة،	وال	ينجــو	مــن	هــؤالء	أحــد،	ألن	اللــه	ســبحانه	

أراد	لنــا	اإلعتــراف	باالئمــة	ومحبتهــم	ولكــن	ال	لدرجــة	المغــاالة،	ولــم	يــرَض	لنــا	إنكارهــم	وبغضهــم.	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	

الّسالم:

،	َوُمْبِغــٌض	ُمْفــِرطٌ	يَْذَهــُب	بـِـِه	اْلبُْغُض 	إِلـَـى	َغْيــِر	اْلَحــقِّ 	ُمْفــِرطٌ	يَْذَهــُب	بـِـِه	اْلُحــبُّ 	ِصْنفـَـاِن:	ُمِحــبٌّ َوَســيَْهلُِك	فـِـيَّ
	َحــاالً	الَّنَمــطُ	األَْوَســطُ	فَاْلَزُمــوهُ	)خطبة	127(  ،	َوَخْيــُر	النَّــاِس	فــيَّ إِلـَـى	َغْيــِر	اْلَحــقِّ

ومــن	الواضــح	أنــه	مــا	دام	اإلعتــراف	باالئمــة	واجبــا،	فــإن	البغــض	لهــم	-	أو	ألحدهــم	-	يســتدعي	إســتحقاق	العقــاب،	كمــا	أن

المغــاالة	فــي	محبــة	األئمــة	لدرجــة	تأليههــم	أو	تفضيلهــم	علــى	النبــّي	أيضــا	تســتدعي	العقــاب،	ألنــه	كفــر	محــض،	وخيــر	األمــور

الوســط،	فمــن	ســار	علــى	الخــط	الوســط	بيــن	هذيــن	فقــد	نجــا.

والســؤال	هنــا:	لمــاذا	هــذا	التفــاوت	الشــديد	فــي	شــأن	االئمــة،	مــن	حــّب	مفــرط	يذهــب	بصاحبــه	الــى	خــالف	الحــق،	الــى	مبغــض	

مفــرط	كذلــك؟

والجــواب:	إن	البغــض	الشــديد	لالئمــة	ناتــج	عــن	بغــض	المبــدأ	الــذي	يمثلونــه.	فهــم	يمثلــون	الفطــرة،	والفطــرة	تأمــر	بالصــدق	

والعــدل	واإلحســان	وكل	مــا	هنالــك	مــن	قيــم	إنســانية	ســامية.	والبُغــض	لهــذه	األمــور	وكراهيتهــا	يعنــي	بطبيعــة	الحــال	بغــض	مــن	

يجّســد	هــذه	القيــم	وهــم	األئمــة.	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

لَْو	أََحبَّنِي	َجبٌَل	لَتََهافََت	)1(		)حكمة	106( 

	لِْلفَْقِر	ِجْلبَاباً	)حكمة	107(  َمْن	أََحبَّنَا	أَْهَل	اْلبَْيِت	فَْليَْستَِعدَّ

	أَْمَرنا	َصْعٌب	ُمْستَْصَعٌب،	الَ	يَْحتَِملُهُ	إاِلَّ	َعْبٌد	ُمْؤِمٌن	اْمتََحَن	اللهُ	قَْلبَهُ	لاِِليَماِن	)خطبة	189(  إِنَّ

يشــير	عليــه	الّســالم	بذلــك	الــى	صعوبــة	مــا	تســتلزمه	محبتهــم	مــن	العمــل	بســيرتهم	واإلقتــداء	بهــم،	مــن	الــورع	والزهــد	والتقــى،

وذلــك	مــا	ال	يحتملــه	إال	عبــد	مؤمــن	ســليم	اإليمــان،	وصعوبــة	هــذا	األمــر	علــى	كثيــر	مــن	النــاس	هــي	التــي	تســتدعي	كــره	األئمة.

وأمــا	المغــاالة	فــي	االئمــة،	فمرّدهــا	الــى	عــدم	فهمهــم	الفهــم	الصحيــح	الواعــي،	إذ	عندهــم	مــن	العلــوم	مــا	يعجــز	عنــه	البشــر

ويظنونــه	مــن	العلــم	بالغيــب	الــذي	ال	يعلمــه	إال	اللــه،	ومــا	هــو	كذلــك،	بــل	هــو	علــم	إســتفادوه	بتعلُّــم	مــن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	

وآلــه،	أو	إســتنبطوه	مــن	كتــاب	اللــه،	الــذي	فيــه	علــم	مــا	كان	ومــا	ســيكون،	وإذا	لــم	يكــن	المــرء	علــى	مســتوًى	مــن	اإليمــان	والعلــم	

فإنــه	قــد	يؤلههــم	فيهــوي	فــي	النــار.

)1(	تَهَافت:	تَساقَطَ	بعد	ما	تصّدَع.



ويبين	عليه	الّسالم	هذا	األمر	حين	يقول:

	)3( 	البَِعيَدِة  اْنَدَمْجــُت	)1( 	َعلـَـى	َمْكنـُـوِن	ِعْلــم	لـَـْو	بُْحــُت	بـِـِه	الَْضطََرْبتـُـُم	اْضِطــَراَب	األَْرِشــيَِة	)2( 	فــي	الطَّــِويِّ
 )5 )خطبة	

	َرُجــل	ِمْنُكــْم	بَِمْخَرِجــِه	َوَمْولِِجــِه	)4( 	َوَجِميــِع	َشــأْنِِه	لَفََعْلــُت،	َولِكــْن	أََخــاُف	أَْن َواللــِه	لـَـْو	ِشــْئُت	أَْن	أُْخبـِـَر	ُكلَّ
ــْن	يُْؤَمــُن	ذلِــَك	ِمْنــهُ ــِة	ِممَّ 	بَِرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه.	أاَلَ	َوإِنِّــي	ُمْفِضيــِه	إلـَـى	اْلَخاصَّ تَْكفـُـُروا	فــيَّ

)خطبــة	175( 

الَ	يَِعي	َحِديثَنَا	إاِلَّ	ُصُدوٌر	أَِمينَةٌ،	َوأَْحالٌَم	)5( 	َرِزينَةٌ	)خطبة	189( 

ــذا ــة،	وه ــر	العميق ــي	البئ ــل	ف ــوا	كإضطــراب	الحب ــاس	إلضطرب ــه	للن ــاح	ب ــو	ب ــا	ل ــم	م ــن	العل ــالم	يحــوي	م ــه	الّس ــام	علي فاإلم

اإلضطــراب	هــو	الــذي	يــؤدي	الــى	إختــالط	األمــر	علــى	النــاس	وتأليههــم	لألئمــة،	لذلــك	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ال	يُفضــي	بهــذه	

األمــور	إال	للخاّصــة	مــن	أصحابــه	الذيــن	إكتملــت	عقولهــم	وتــّم	إيمانهــم،	وذلــك	وحــده	كان	يطمئنــه	الــى	أنهــم	لــن	ينســبوا	اليــه	

مــا	هــو	ليــس	فيــه.	ولكــن	ربمــا	كانــت	تتســرب	هــذه	العلــوم	واألخبــار	الــى	مــن	ال	يفهمهــا	حــّق	فهمهــا	وال	يحملهــا	علــى	وجههــا،	

فكانــت	تحصــل	المغــاالة	نتيجــة	ذلــك.

والخالصة	أنه	ال	نجاة	للمبغض	وال	للمغالي،	بل	المعتدل	فقط	الذي	يقول	فيه	عليه	الّسالم:

اتَِها  ْنيـَـا	بَِجمَّ لـَـْو	َضَرْبــُت	َخْيُشــوَم	)6( 	اْلُمْؤِمــِن	بَِســْيفِي	هــَذا	َعلـَـى	أَْن	يُْبِغَضنـِـي	َمــا	أَْبَغَضنـِـي،	َولـَـْو	َصبَْبــُت	الدُّ
	عليــه	 ــيِّ 	األُمِّ )7( 	َعلـَـى	اْلُمنَافـِـِق	َعلـَـى	أَْن	يُِحبَّنـِـي	َمــا	أََحبَّنـِـي:	َوذلـِـَك	أَنَّــهُ	قُِضــَي	فَاْنقََضــى	َعلـَـى	لَِســاِن	النَّبـِـيِّ

،	الَ	يُْبِغُضــَك	ُمْؤِمــٌن،	َوالَ	يُِحبُّــَك	ُمنَافـِـٌق«	)حكمــة	40(  الســالم	أَنَّــهُ	قـَـاَل:	»يـَـا	َعلـِـيُّ

وذلــك	أن	اإليمــان	باللــه	و	اإلســالم،	يعنــي	اإلعتــراف	بالفطــرة،	وهــي	التــي	تتجســد	باالئمــة.	واألمــر	بالعكــس	بالنســبة	للكافــر

والمنافــق.	وحــب	األئمــة	وبغضهــم	مــن	األمــور	اإلعتقاديــة	التــي	محلهــا	القلــب،	ولذلــك	ال	يكــون	بالقــوة	واإللــزام.

)1(	نَدَمْجُت:	انطََوْيُت.
)2(	االْرِشيَة:	جمع	ِرشاء	بمعنى	الحبل.

)3(	الطِّوّي:	جمع	طويّة	وهي	البئر،	والبئر	البعيدة:	العميقة.
)4(	َمْولجه:	من	ولج	يلج	إذا	دخل

)5(	أحالم:	عقول.
)6(	لَخْيُشوم:	أصل	االنف.

ّمة	وهو	من	السفينة	ُمْجتََمُع	الماء	المترّشح	من	ألواحها،	والمراد	لوكفأت	عليهم	الدنيا	بجليلها	وحقيرها. )7(	الجّمات:	جمع	َجَ



تميُّز	اإلمام	عليه	الّسالم	عن	سائر	الناس

إن	الــدور	الــذي	يـُـراد	مــن	اإلمــام	تأديتــه	فــي	المجتمــع،	هــو	دور	فريــد	ومتميــز	ال	يقــدر	عليــه	أي	إنســان	آخــر	مــن	األمــة،	ولهــذا

كان	متميــزا	عــن	ســائر	النــاس،	تميُّــز	الفاضــل	علــى	المفضــول،	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهجــه:

ى	بِِهــْم	َمــْن	َجــَرْت	نِْعَمتُُهــْم	َعلَْيــِه	أبـَـداً  ــِة	أََحــٌد،	َوال	يَُســوَّ ــد	عليهــم	الّســالم		ِمــْن	هــِذِه	االُمَّ ال	يُقـَـاُس	بـِـآِل	ُمَحمَّ
)خطبــة	2( 

فَإِنَّا	َصنَائُِع	َربِّنَا	)1( 	َوالنَّاُس	بَْعُد	َصنَائُِع	لَنَا	)كتاب	28( 

فواضــح	إذن	أفضليتهــم	علــى	النــاس،	ومهمــا	بلــغ	النــاس	علــواً	فــي	الصفــات	التــي	يتمتــع	بهــا	األئمــة،	فأنهــم	لــن	يبلغــوا	درجــة

مــا	هــم	عليــه،	ألن	كل	مــا	يتمتــع	بــه	النــاس	مــن	خيــر	وفضيلــة،	إنمــا	هــو	مــن	َرشــح	األئمــة	وممــا	أعطــوه	للنــاس	بأنفســهم،	ألنهــم	

مــن	صنيعــة	اللــه	وكأن	اللــه	قــد	صنعهــم	بيديــه	ليكــون	هــذا	شــأنهم،	ولذلــك	قــد	نزلــت	فيهــم	اآليــات	الكريمــة	فــي	القــرآن	تُثبــت	

تميّزهــم،	فمــا	هــم	فيــه	إنمــا	هــو	مــن	فضــل	اللــه،	ومــا	فيــه	النــاس	إنمــا	هــو	مــن	فضلهــم،	فكيــف	يتســاوون	بعــد	هــذا	مــع	مــن	

فضلهــم	جــاٍر	عليــه؟	وهــذا	المعنــى	كقولــه	عليــه	الّســالم	فــي	إحــدى	خطبــه:

	الطَّْيُر	)خطبة	3(  ْيُل،	َوال	يَْرقَى	إِلَيَّ يَْنَحِدُر	َعنِّي	السَّ

فهــو	عليــه	الّســالم	مــن	علــّو	المكانــة	وســمو	المرتبــة	بحيــث	كان	النــاس	جميعــا	يســتفيدون	مــن	فضلــه،	ولكــن	أحــدا	ال	يســتطيع

الوصــول	الــى	مرتبتــه،	مهمــا	حــاول	تقليــده	وإســتفادة	الفضائــل	منــه،	ومــا	ذلــك	إال	ألن	اإلمــام	مــن	صنيعــة	اللــه	والنــاس	مــن	

صنيعتــه.

وصنيعــة	اللــه	ســبحانه	لالمــام	قــد	تممتهــا	تربيــة	النبــي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	الخاصــة	لــه،	فهــو	كان	مــن	أقــرب	النــاس	اليــه	

وأشــدهم	إلتصاقــا	بــه،	وكمــا	كان	يقــول	عليــه	الّســالم:

ُسوِل	نَْوطاً	)2(	)خطبة 162(  وَن	بِالرَّ نَْحُن	األَْعلَْوَن	نََسباً،	َواالَشدُّ

ويبين	عليه	الّسالم	ما	قلناه	من	كونه	من	صنيعة	الله	التي	تممتها	تربية	الرسول	فيقول:

َوإِنِّي	لََعلَى	بَيِّنَة	ِمْن	َربِّي،	َوِمْنَهاج	ِمْن	نَبِيِّي	)خطبة	96( 

ومن	إجتماع	هذين	األمرين	في	األئمة	كانوا	بحق	كما	يصفهم	عليه	الّسالم	حين	يقول:

)1(	صنائع:	جمع	َصنِيعة،	وصنيعة	الملك:	من	يصطنعه	لنفسه	ويرفع	قدره،	وآل	النبي	أسراء	إحسان	الله	عليهم،	والناس	
أسراء	فضلهم	بعد	ذلك.

)2(	النَْوط	بالفتح:	التعلّق	وااللتصاق.



فـِـي ــَجِر،	نَبَتـَـْت	فـِـي	َحــَرم،	َوبََســقَْت	)2(  ِعْتَرتـُـهُ	َخْيــُر	اْلِعتـَـِر	)1( 	َوأُْســَرتُهُ	َخْيــُر	األَُســِر،	َوَشــَجَرتُهُ	َخْيــُر	الشَّ
َكــَرم،	لََهــا	فـُـُروٌع	ِطــَواٌل،	َوثََمــٌر	الَ	يُنـَـاُل	)خطبــة	93( 

فاالئمــة	مــن	نفــس	شــجرة	النبــي،	وهــي	الشــجرة	التــي	يختــار	اللــه	ســبحانه	منهــا	أنبيــاءه،	والتــي	أصلها	أبــو	األنبيــاء	إبراهيــم	عليه

الّســالم،	واألئمــة	فــروع	عاليــة	مــن	هــذه	الشــجرة	ال	يُدركهــا	إنســان	مهمــا	اجتهــد	وحــاول،	وعنــد	األئمــة	مــن	العلــوم	واألخــالق	

والمعرفــة	-	وهــي	التــي	كنـّـى	عنهــا	بالثمــرة	-	مــا	ال	تســتطيع	العقــول	إدراكــه	وال	األذهــان	تصــوره.

بهــذه	األمــور	أيضــا	التــي	هــي	مــن	صنيعــة	اللــه	وتربيــة	الرســول،	وصــل	األئمــة	بحــق	الــى	المرتبــة	التــي	تؤهلهــم	للواليــة	علــى	

النــاس.	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

	الِواليَِة،	َوفِيِهُم	الَوِصيَّةُ	َوالِوَراثَةُ	)خطبة 2(  لَُهْم	َخَصائُِص	َحقِّ

فالوالــي	علــى	النــاس	يجــب	أن	يكــون	أفضــل	مــن	المولـّـى	عليهــم	وإال	لمــا	وجــب	عليهــم	الّســمع	والطاعــة	واإلحتــرام	لــه.	هــذا	فــي

الوالــي	العــادي،	فكيــف	بالــذي	هــو	أولــى	النــاس	مــن	أنفســهم،	والــذي	واليتــه	مســتمّدة	مــن	الســماء،	فإنــه	بطبيعــة	الحــال	يجــب	

أن	يكــون	أفضــل	النــاس	ومتميــزا	عنهــم	بحيــث	ال	يصــل	الــى	مرتبتــه	أحــد.

ولعــل	أول	وأهــم	مــا	يتميــز	بــه	األئمــة	هــو	علمهــم،	ألن	مــا	تميّــز	بــه	اإلنســان	عــن	ســائر	المخلوقــات	هــو	عقلــه،	والــذي	يُميّــز	

انســاناً	عــن	انســان	هــو	مــدى	مــا	يحويــه	هــذا	العقــل	مــن	علــم	ومعرفــة	وإبــداع.	واألئمــة	هــم	القــادة	فــي	مجــال	العلــم	والمعرفــة،	

ومــا	توصلــوا	اليــه	ال	يدركــه	أحــد	ســواهم.	وبهــذا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فيهــم:

ــِم	)خطبــة  ــُع	اْلُحْك ــِم،	َويَنَابِي ــاِدُن	اْلِعْل ــِة	)3( 	َوَمَع ــُف	اْلَمالَئَِك َســالَِة،	َوُمْختَلَ ِة،	َوَمَحــطُّ	الرِّ ــوَّ ــُن	َشــَجَرةُ	النُّبُ نَْح
 )108

َوِعْنَدنَا	أَْهَل	اْلبَْيِت	أَْبَواُب	اْلُحْكِم	َوِضيَاُء	األَْمِر	)خطبة	119( 

ْحمِن،	إِْن	نَطَقُوا	َصَدقُوا،	َوإِْن	َصَمتُوا	لَْم	يُْسبَقُوا	)خطبة	154(  فِيِهْم	َكَرائُِم	اْلقُْرآِن،	َوُهْم	ُكنُوُز	الرَّ

ُهــْم	َعْيــُش	اْلِعْلــِم،	َوَمــْوُت	اْلَجْهــِل،	يُْخبُِرُكــْم	ِحْلُمُهــْم	َعــْن	ِعْلِمِهــْم،	َوَصْمتُُهــْم	َعــْن	ِحَكــِم	َمْنِطقِِهــْم،	الَ	يَُخالِفُوَن	
	َوالَ	يَْختَلِفـُـوَن	فِيــه	)خطبة	237(  اْلَحــقَّ

ــْم،	 ــهُ	َوَوَضَعُه ــا	الل ــا،	أَْن	َرفََعنَ ــاً	َعلَْينَ ــاً	َوبَْغي ــا،	َكِذب ــِم	ُدونَنَ ــي	اْلِعْل ــُخوَن	فِ اِس ــُم	الرَّ ــوا	أَنَُّه ــَن	َزَعُم ــَن	الَِّذي أَْي
ــة	144(  ــْم	)خطب ــا	َوأَْخَرَجُه ــْم،	َوأَْدَخلَنَ ــا	َوَحَرَمُه َوأَْعطَانَ

)1(	عْتَرته:	أهل	بيته،	وعترة	الرجل:	نَْسله	وَرْهطُهُ	االْدنَْوَن
)2(	بََسقَْت:	ارتفعت.

)3(	ُمْختَلَف	المالئكة	بفتح	الالم:	محل	اختالفهم	أي	ورود	واحد	منهم	بعد	االخر،	فيكون	الثاني	كأنه	َخلَف	لالول،	وهكذا.



فقــد	يكــون	هنــاك	علمــاء	غيرهــم	بيــن	النــاس،	ولكــن	الّرســوخ	فــي	العلــم	لهــم	وحدهــم،	لذلــك	نــرى	إســتنكار	اإلمــام	عليــه	الّســالم

ــاه	 ــم	إي ــد	منحه ــه،	إذ	ق ــن	الل ــم	مســتفاد	م ــم	وعلمه ــف	ألحــٍد	أن	يكــون	مثله ــم،	وكي ــي	العل ــن	يزعــم	الّرســوخ	ف ــى	م الشــديد	عل

ورفعهــم	بــه.	واللــه	ســبحانه	لــم	يحــرم	النــاس	منــه،	بــل	مــّن	عليهــم	باألئمــة،	وجعلهــم	المنــار	والمرجــع	للمتعلــم،	وحــث	النــاس	

علــى	الرجــوع	اليهــم	واإلســتفادة	منهــم،	فحيــاة	العلــم	بهــم	والجهــل	يــزول	وينقــرض	بواســطتهم،	ومــن	طلــب	الحكمــة	فليأتهــم،	

فهــم	الخزنــة	واألبــواب.

ولقد	بلغ	علم	االئمة	لدرجة	أن	أولهم	-	علّي	بن	ابي	طالب	عليه	الّسالم	-	كان	دائما	يردد	دعوته	للناس	بقوله:

أَيَُّها	النَّاُس،	َسلُوني	قَْبَل	أَْن	تَْفقُِدوني،	فََلَنَا	بِطُُرِق	السَّماِء	أَْعلَُم	ِمنِّي	بِطُُرِق	األَْرِض	)خطبة	189( 

ــاَعِة،	 فَاْســأَلُوني	قَْبــَل	أَْن	تَْفقُِدونِــي،	فَــَو	الَّــِذي	نَْفِســي	بِيَــِدِه	الَ	تَْســأَلُوني	َعــْن	َشــْيء	فِيَمــا	بَْينَُكــْم	َوبَْيــَن	السَّ
	مائــةً	إاِلَّ	نَبَّأْتُُكــْم	بِنَاِعقَِهــا	)1( 	َوقَائِِدَهــا	َوَســائِقَِها،	َومنـَـاِخ	)2( 	ِرَكابَِهــا،	 َوالَ	َعــْن	فِئـَـة	تَْهــِدي	مائــةً	َوتُِضــلُّ

َوَمَحــطِّ	ِرَحالَِهــا،	َوَمــْن	يُْقتَــُل	ِمــْن	أَْهلَِهــا	قَْتــالً،	َوَمــْن	يَُمــوُت	ِمْنُهــْم	َمْوتــاً.

ــائِلِيَن،	َوفَِشــَل	 َولـَـْو	قـَـْد	فَقَْدتُُمونـِـي	َونََزلـَـْت	َكَرائـِـهُ	األُُمــوِر،	َوَحــَواِزُب	)3( 	اْلُخطـُـوِب،	أَلَْطــَرَق	َكثِيــٌر	ِمــَن	السَّ
َكثِيــٌر	ِمــَن	الَمْســُؤولِيَن	)خطبــة	92( 

فهــذه	هــي	علــوم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	وهــذه	هــي	دعوتــه	للنــاس،	وهــو	علــى	إســتعداد	لإلجابــة	فــي	كل	حيــن	وعــن	كل	شــيء،

فمــا	فــي	الســماء	مــن	كواكــب	ونجــوم	وتحــركات	وأســرار،	كلهــا	يعلمهــا	كعلمــه	بمــا	علــى	األرض	ومــا	فــي	بطنهــا.	وهــذه	الدعــوة

مــن	اإلمــام	بقولــه	)	ســلوني	(،	ال	يتمكــن	غيــره	مــن	طرحهــا،	ولــو	قالهــا	ســواه	فقــد	وضــع	نفســه	موضــع	اإلمتحــان	واإلختبــار،	

ولــو	ُســئل	ألطــرق	ولــم	يَِحــر	جوابــا،	تمامــا	كمــا	جــرى	مــع	قتــادة،	فقــد	روي:	

إن	قتــادة	دخــل	الكوفــة	فالتــّف	عليــه	النــاس،	فقــال:	ســلوني	عّمــا	شــئتم.	وكان	أبــو	حنيفــة	حاضــراً	وهــو	غــالم	َحــَدث	الّســن.	فقــال:	

ســلوه	عــن	نملــة	ســليمان	أكانــت	ذكــرا	أم	أنثــى؟	فســألوه	فانقطــع.	فقــال	أبــو	حنيفــة:	كانــت	أنثــى.	فقيــل	لــه:	بــم	عرفــت	ذلــك؟	فقــال:	

مــن	كتــاب	اللــه؟	وهــو	قولــه:	»	قالــت	نملــة	«،	ولــو	كان	ذكــرا	لقــال:	»	قــال	نملــة	«،	وذلــك	أن	النملــة	تقــع	علــى	الذكــر

	واألنثى،	كالحمامة	والشاة	وإنما	يميز	بينهما	بعالمة	التأنيث	)4( 

فقتــادة	قــال	ســلوني،	ولكنــه	ســرعان	مــا	إنقطــع	بغــالم	حــدث،	وبســؤال	يجــد	جوابــه	فــي	كتــاب	اللــه	ويتمكــن	مــن	إســتنباطه	أي	

شــخص	أوتــي	شــيئا	مــن	الفطنــة	والحكمــة.	وقــد	جمــع	يعضهــم	أجوبــة	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	قولــه	ســلوني،	فكانــت	كتابــا	فــي

)1(	ناِعقُها:	الداعي	اليها،	من	نََعَق	بغنمه	صاح	بها	لتجتمع.
)2(	الُمناخ	بضم	الميم:	محّل	البُُروك

)3(	الَحَواِزب:	جمع	حاِزب،	وهو:	االمر	الشديد،	َحَزبَهُ	االمُر	إذا	أصابه	واشتّد	عليه

)4(	-	شرح	نهج	البالغة	للبحراني	ج	2	-	ص	390



	مجلدين	ونحن	ذاكرون	هنا	موردا	واحدا	منها،	وهو	ما	نجده	في	نهج	البالغة:

قَال	عليه	السالم	وقد	سئل	عن	مسافة	ما	بين	المشرق	والمغرب:	َمِسيَرةُ	يَْوم	لِلشَّْمِس	)حكمة 285( 

وربمــا	كان	الســائل	يريــد	تحديــد	المســافة	باألمتــار	كــم	تبلــغ؟	ولكــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	لــم	يجبــه	علــى	مقتضــى	ســؤاله،	ال	لعــدم

معرفتــه	للمســافة،	بــل	ألن	الجــواب	قــد	ال	يتلقّــى	األذعــان	مــن	الســامع،	فلربمــا	اســتبعد	الّرقــم	الــذي	كان	ســيقوله	فــال	تحصــل	

النتيجــة	المبتغــاة	مــن	الجــواب،	وهــي	اإلقنــاع.	ولــو	أجــاب	عليــه	الّســالم	علــى	مقتضــى	قصــد	الســائل،	فــإن	ذلــك	ال	يبرهــن	شــيئا	

وال	يــدل	علــى	علمــه	ومعرفتــه،	وأي	جــواب	يعطيــه	قــد	يُقابــل	بالــّرد	إذ	لــم	يكــن	هنــاك	شــيئ	مــن	الوســائل	التــي	تتيــح	للنــاس	

إختبــار	صحــة	الجــواب	وكذبــه،	فأعطــاء	اإلجابــة	باألمتــار	كانــت	ســتكون	لغــواً،	ولذلــك	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	عــدل	عنهــا	

الــى	جــواب	مقنــع	وحكيــم.

واإلمــام	عليــه	الّســالم	كان	لــه	هــدف	جليــل	مــن	دعوتــه	النــاس	ليســألوه،	فهــو	بهــذه	الطريقــة	كان	يُثبــت	أفضليتــه	علــى	النــاس	

وأولويتــه	عليهــم،	بمــا	كان	يبرهــن	لهــم	علــى	ســعة	معرفتــه	وعلمــه،	حتــى	باألمــور	الخاصــة	بالســائل	التــي	لم	يكــن	يعرفها	ســواه،	

فقــد	كان	عليــه	الّســالم	يُطلعــه	عليهــا	لــو	أراد،	ثــم	يعلــن	أن	ذلــك	علــم	إســتفاده	مــن	النبــّي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	وإختصاصــه	بــه	

مــن	ســائر	النــاس	لــم	يكــن	إعتباطيــا	بــل	إلثبــات	إمامتــه،	وصــدق	دعوتــه.	تمامــا	كمــا	كان	اإلخبــار	بحــوادث	الماضــي	والمســتقبل	

فــي	القــرآن	دالــة	علــى	كونــه	مــن	الســماء.

وإخبــار	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بالحــوادث	المســتقبلية	كان	لــه	نفــس	الداللــة،	وهــو	إثبــات	إمامتــه	علــى	مــّر	العصــور،	فقــد	قلنــا	أن	

اإلعتــراف	باإلمامــة	ليــس	واجبــا	علــى	الذيــن	عاشــوا	فــي	زمــان	اإلمــام	ومعــه	فحســب،	بــل	هــو	واجــب	علــى	مــدى	الدهــور،	

وكلمــا	مــّر	جيــل	وثبــت	عنــده	صــدق	مــا	قــد	ســبق	لإلمــام	وأخبــر	بــه،	فإنــه	يؤمــن	فــورا	بإمامتــه،	ولذلــك	كان	عليــه	الّســالم	يقــول:	

ــي  ــِري	َمقَاِم ــاِم	َغْي ــي	َوقِيَ 	َمَكانِ ــوِّ ــَد	ُخلُ ــي	بَْع ــَرائِِري،	َوتَْعِرفُونَنِ ــْن	َس ــْم	َع ــُف	لَُك ــي،	َويُْكَش ــَرْوَن	أَيَّاِم ــداً	تَ َغ
ــة	149(  )خطب

ولكن	من	أين	لالئمة	هذا	العلم؟	وكيف	إستفادوه؟	هل	هو	علم	بالغيب	أم	ماذا؟	

األئمة	وعلم	الغيب

علــم	الغيــب	مــن	األمــور	التــي	خــّص	اللــه	ســبحانه	وتعالــى	بهــا	نفســه،	ولــم	يعلّمــه	ألحــد	مــن	خلقــه،	حتــى	األنبيــاء	الذيــن	هــم

أكــرم	الخلــق	عنــده.	نعــم	مــا	يَعلمــه	األنبيــاء	ويُخبــرون	بــه	أممهــم	مــن	أنبــاء	الماضــي	والمســتقبل،	ليــس	هــو	مــن	علــم	الغيــب	فــي

شــيء،	وإنمــا	هــو	مــن	وحــي	اللــه	اليهــم.	وكذلــك	األمــر	بالنســبة	لالئمــة	فإنهــم	مــا	كانــوا	يعلمــون	الغيــب	وإنمــا	كان	علمهــم	بهــذه	

األمــور	مســتفادا	مــن	كتــاب	اللــه	الــذي	فيــه	بيــان	كل	شــيء	مــن	أخبــار	الماضــي	وأنبــاء	المســتقبل،	ومــن	تعليــم	النبــّي	صلـّـى	اللــه	

عليــه	وآلــه	لهــم،	ولــو	كان	األئمــة	يعلمــون	الغيــب	لــكان	أولهــم	علــي	بــن	ابــي	طالــب	يعلــم	علــى	األقــل	ســاعة	موتــه	-	وهــي	مــن	



علــم	الغيــب	-	ولكــن	ذلــك	قــد	خفــي	عليــه	لذلــك	نــراه	يقــول	بعــد	أن	ُضــرب	بالســيف	علــى	رأســه	تلــك	الضربــة	التــي	قضــى	فيهــا:

َكــْم	أَْطــَرْدُت	االَيَّــاَم	أَْبَحثَُهــا	َعــْن	َمْكنـُـوِن	هــَذا	االَْمــِر،	فَأَبـَـى	اللــهُ	إاِلَّ	إِْخفـَـاَءهُ،	َهْيَهــاَت!	ِعْلــٌم	َمْخــُزوٌن	)خطبــة	
 )149

فــإذا	كان	عليــه	الّســالم	ال	يعلــم	حتــى	ســاعة	موتــه،	ألنهــا	مــن	علــم	الغيــب	الــذي	ال	يعلمــه	إال	اللــه،	فكيــف	لــه	أن	يعلــم	آجــال	ســائر	

فنــا	عليــه	الّســالم	علــى	علــم	الغيــب	حيــن	قال: النــاس؟	وقــد	عرَّ

ــاَعِة...(	االيــة، 	اللــهَ	ِعْنــَدهُ	ِعْلــُم	السَّ َدهُ	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	بِقَْولـِـِه:	)إِنَّ ــاَعِة،	َوَمــا	َعــدَّ َوإِنََّمــا	ِعْلــُم	اْلَغْيــِب	ِعْلــُم	السَّ
	أَْو	بَِخيــل،	َوَشــقّي	أَْو	َســِعيد،	 فَيَْعلـَـُم	ُســْبَحانَهُ	َمــا	فـِـي	األَْرَحــاِم	ِمــْن	َذَكــر	أَْو	أُْنثـَـى،	َوقَبِيــح	أَْو	َجِميــل،	َوَســِخيٍّ
َوَمــْن	يَُكــوُن	فِــي	النَّــاِر	َحطَبــاً،	أَْو	فِــي	اْلِجنَــاِن	لِلنَّبِيِّيــَن	ُمَرافِقــاً،	فَهــَذا	َعْلــُم	اْلَغْيــِب	الَّــِذي	الَ	يَْعلَُمــهُ	أََحــٌد	إاِلَّ	

اللــهُ	)خطبــة	128( 

ــه	ويخبرهــم	عــن	أحــداث	البصــرة،	ويصــف	لهــم ــه	الّســالم	بعــد	أن	كان	يخطــب	فــي	أصحاب ــدم	مــن	اإلمــام	علي ــكالم	المتقّ وال

ــه	الّســالم:	 ــم	الغيــب.	فأجــاب	علي ــر	المؤمنيــن	عل ــا	أمي ــد	أُعطيــت	ي ــال:	لق ــه	وق ــه	رجــل	مــن	أصحاب ــام	الي ــراك،	حيــث	ق األت

لَْيَس	ُهَو	بِِعْلِم	َغْيب،	َوإِنََّما	ُهَو	تََعلٌُّم	ِمْن	ِذي	ِعْلم	)خطبة	128( 

ويقصــد	بــذي	علــم	النبــّي	محمــد	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	فــكل	مــا	ســوى	األمــور	المتقدمــة	والتــي	تعّددهــا	اآليــة	التــي	أشــار	اليهــا

اإلمــام	عليــه	الّســالم،	ليــس	مــن	علــم	الغيــب،	وهــو	قابــل	للتعلــم،	وقــد	مــّن	اللــه	بــه	علــى	نبيــه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	الــذي	علمــه	

بــدوره	لالمــام	علــي	عليــه	الّســالم.

وأمــا	األمــور	التــي	هــي	مــن	علــم	الغيــب	والتــي	جمعتهــا	اآليــة	فهــي:		1-	العلــم	بقيــادة	الســاعة.	2-	تنزيــل	الغيــث.	3-	علــم	مــا	

فــي	األرحــام.	4-	علــم	مــا	يكتســبه	االنســان.	5-	علــم	ســاعة	موتــه	وأجلــه.

ولكــن	قــد	يقــال	هنــا:	اّن	الطـّـب	الحديــث	قــد	تمّكــن	بواســطة	األشــعة	مــن	معرفــة	مــا	فــي	الرحــم	مــن	ذكــر	أو	أنثــى	فكيــف	يكــون	

هــذا	مــن	علــم	الغيــب؟	كمــا	أن	األرصــاد	الجويــة	تتنبــأ	بنــزول	المطــر	فكيــف	يكــون	علمــاً	بالغيــب؟	

والجــواب:	أمــا	معرفــة	مــا	فــي	األرحــام	بواســطة	االشــعة	مــن	ذكــر	أو	أنثــى،	فــإن	اآليــة	ليســت	ناظــرة	الــى	ذلــك	فقــط،	بــل	الــى	

األمــور	التــي	جمعهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	وهــي	مــا	ســيكون	حــال	هــذا	االنســان	مــن	حســن	وقبــح،	وســخاء	وبخــل،	وشــقاء	

وســعادة،	ومــا	ســيكون	مصيــره	فــي	اآلخــرة	مــن	التمتــع	بالجنــة	أو	العــذاب	فــي	النــار،	وهــذه	كلهــا	ال	تكتشــفها	األشــعة.

وأمــا	معرفــة	نــزول	المطــر	بواســطة	األرصــاد	الجويــة،	فأنهــا	ال	تتــم	إال	بعــد	اإلطــالع	علــى	بــوادر	المطــر	ومقدماتــه	مــع	ذلــك	

فأنهــا	قــد	تخيــب	أحيانــا.

إذن	فاألمــور	التــي	تعددهــا	اآليــة	يســتحيل	علــى	أحــد	العلــم	بهــا	حتــى	النبــّي،	وأمــا	مــا	ســواه	فقــد	تعلمهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	مــن	



النبــي	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	لذلــك	قــال	فــي	تتمــة	حديثــه	الســابق:	

ــأَْن	يَِعيَــهُ	َصــْدِري، ــَك	فَِعْلــٌم	َعلََّمــهُ	اللــهُ	نَبِيَّــهُ	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فََعلََّمنِيــِه،	َوَدَعــا	لِــي	بِ َوَمــا	ِســَوى	ذلِ
ــِه	َجَوانِِحــي	)خطبــة	128(  	)1( 	َعلَْي ــمَّ َوتَْضطَ

وفــي	خطبــة	أخــرى	يُخبــر	عليــه	الّســالم	فيهــا	أصحابــه	بمقدرتــه	علــى	معرفــة	جميــع	شــؤونهم	ومــا	يختــص	بهــم،	ثــم	يســتطرد

فيقــول:

	بِذلِــَك	ُكلِّــِه،	َوبَِمْهلِــِك ،	َواْصطَفَــاهُ	َعلَــى	اْلَخْلــِق،	َمــا	أَْنِطــُق	إالَّ	َصاِدقــاً،	َوقَــْد	َعِهــَد	إِلَــيَّ َوالَّــِذي	بََعثَــهُ	بِالَحــقِّ
	 	َعلـَـى	َرْأِســي	أالَّ	أَْفَرَغــهُ	فـِـي	أُُذنـَـيَّ َمــْن	يَْهلـِـُك،	َوَمْنَجــى	َمــْن	يَْنُجــو،	َوَمــآِل	هــَذا	األَْمــِر،	َوَمــا	أَْبقـَـى	َشــْيئاً	يَُمــرُّ

	)خطبــة	175(  َوأَْفَضــى	بـِـِه	إِلـَـيَّ

ولما	بويع	عليه	الّسالم	بالمدينة	خطب	الناس	وأوضح	لهم	ما	سيكون	من	أمرهم،	ثم	قال:

َواللِه	َما	َكتَْمُت	َوْشَمةً	)1( 	َوال	َكَذْبُت	ِكْذبَةً،	َولَقَْد	نُبِّْئُت	بِهذا	الَمقاِم	َوهَذا	اليَْوِم	)خطبة	16( 

)1(	الَوْشَمةُ:	الكلمة

وفــي	خطبــة	أخــرى	يبــادر	عليــه	الّســالم	الــى	إخبــار	أصحابــه	عــن	بعــض	األحــداث	التــي	تصيــب	الكوفــة،	والتــي	مصدرهــا	

الشــام،	ولكنــه	قبــل	الشــروع	فــي	ذلــك	يُوضــح	للمســتمعين	أن	مــا	يخبرهــم	بــه	صــدق	وحــق	كلــه	ألنــه	مــن	إخبــار	النبــّي	صلّــى	

اللــه	عليــه	وآلــه	لــه،	وليــس	هــو	إذن	أخبــار	بالغيــب،	ولــذا	قــال	عليــه	الّســالم:

	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	َمــا	َكــَذَب 	الَّــِذي	أُنَبِّئُُكــْم	بـِـِه	َعــِن	النَّبـِـيِّ فََوالَّــِذي	فَلـَـَق	اْلَحبَّــةَ	َوبـَـَرأَ	النََّســَمةَ	)2( 	إِنَّ
ــاِمُع	)خطبــة	100(  اْلُمبَلِّــُغ،	َوالَ	َجِهــَل	السَّ

ــى ــادر	ال ــات	يب ــه	ببعــض	المغيّب ــار	أصحاب ــا	أراد	إخب ــالم	كلم ــه	الّس ــام	علي ــي	نقلناهــا،	اّن	اإلم فنالحــظ	مــن	كل	النصــوص	الت

إفهامهــم	أنهــا	مــن	تعليــم	النبــّي	لــه،	وداعيــه	الــى	ذلــك	إفهــام	الّســامعين	أن	مــا	يقولــه	صــدق	كلــه	ألنــه	عــن	لســان	النبــّي،	وأنــه	

ليــس	إخبــارا	بالغيــب	وإنمــا	هــو	علــم	قابــل	للتعلـّـم،	كمــا	يُبــرز	بذلــك	أفضليتــه	علــى	ســائر	الصحابــة	ليخّصــه	النبــّي	بهــذا	العلــم.

ــة	 ــكل	حادث ــات	وب ــاره	بالجزئي ــس	بالضــرورة	أن	يكــون	بإخب ــام	هــذه	األمــور	لي ــّي	لإلم ــم	النب ــى	أن	تعلي ــا	ال ــي	أن	نشــير	هن بق

وواقعــة،	فــإن	الواقــع	خالفــة،	بــل	النبــّي	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	قــد	أعطــاه	القوانيــن	الكليــة،	وبواســطة	مؤهــالت	اإلمــام	عليــه	

الّســالم	الخاصــة	وســمو	نفســه	وقدســيتها،	تمكــّن	مــن	إســتخالص	تفصيــالت	هــذه	القوانيــن	وتشــعباتها،	ولذلــك	كان	عليــه	الّســالم	

يطلــق	علــى	معرفتــه	بهــذه	األمــور	بأنهــا	علــم،	ودوره	عليــه	الّســالم	دور	العالــم	وليــس	الــراوي	والناقــل	فقــط.

)1(	تَْضطَّم:	هو	افتعال	من	الضّم،	أي	وتنضّم	عليه	جوانحي.والجوانح:	االضالع	تحت	الترائب	مما	يلي	الصدر.وانضمامها	
عليه:	اشتمالها	على	قلب	يعيها.

)2(	بََرأ	النَّسَمةَ:	خلَق	الروَح.



خلود	األئمة

قال	اإلمام	عليه	الّسالم	علي	عليه	الّسالم	في	نهجه:	

ــَس ــا	َولَْي ــاَت	ِمنَّ ــْن	َم ــوُت	َم ــهُ	يَُم ــه	:	»إِنَّ ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــَن	صلّ ــِم	النَّبِيِّي ــْن	َخاتَ ــا	َع ــاُس،	ُخُذوَه ــا	النَّ أَيَُّه
ــة	86(  ــال«	)خطب ــَس	بِبَ ــا	َولَْي ــَي	ِمنَّ ــْن	بَلِ ــى	َم ــت،	َويَْبلَ بَِميِّ

وقــد	قيــل	الكثيــر	حــول	مــا	يعنيــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه	هــذا،	ونحــن	لــن	نتوّســع	بنقــل	هــذه	األقــوال	وإســتعراضها.	ولكــن	مــا

نســتفيده	مــن	هــذه	الكلمــة	يســتند	الــى	مــا	قررنــاه	ســابقا،	مــن	أن	االئمــة	يمثّلــون	مبــدأ،	لــه	عاشــوا	ومــن	أجلــه	فُرضــوا،	فاألئمــة	

يمثّلــون	الفطــرة	فــي	اإلنســان	ويجّســدونها،	هــذه	الفطــرة	التــي	جــاء	بهــا	اإلســالم	والديــن	ككل	إلعادتهــا	لإلنســان،	وهــذا	يعنــي	

إســتمرارية	وجــود	الفطــرة	فــي	اإلنســان،	وخلــود	المبــدأ	الــذي	يمثلــه	األئمــة،	وبطبيعــة	الحــال	فــإن	خلــود	االئمــة	هــو	فــي	خلــود

مــا	يمثلــون.

وبذلــك	نأتــي	الــى	نهايــة	مطافنــا	مــع	هــذا	البحــث	فــي	نهــج	البالغــة،	بحثنــا	الُمقبــل	نتنــاول	فيــه	»	الطبقــات	اإلجتماعيّــة	«	مــن

خــالل	نهــج	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم،	نهــج	البالغــة	والمعرفــة.



الفهرس	الموضوعي

لكلمات	نهج	البالغة	الواردة	في	هذا	الكتاب

الفصل	األول:	النبوة

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	لَْم	يَْخلُْقُكْم	َعبَثاً،	َولَْم	يَْتُرْكُكْم	ُسدًى،	َولَْم	يََدْعُكْم	فِي	َجهَالَة	َوالَ	َعمًى	)خطبة	85(  فَإِنَّ

أَيُّهَا	النَّاُس،	اتَّقُوا	اللهَ،	فََما	ُخلَِق	اْمرٌء	َعبَثاً	فَيَْلهَُو 	َوالَ	تُِرَك	ُسدًى	فَيَْلُغَو	)حكمة	359( 

َجابَِل	اْلقُلُوِب	َعلَى	فِْطَرتِهَا	)خطبة	71( 

ــَد	 ــِه	َعْه ــُر	َخْلقِ َل	أَْكثَ ــدَّ ــا	بَ ــْم،	لَمَّ َســالَِة	أََمانَتَهُ ــى	تَْبليــِغ	الرِّ ــْم   	َوَعلَ ــى	اْلَوْحــِي	ِميثَاقَهُ ــَذ	َعلَ ــاَء	أََخ ــَدِه	أَْنبيَ َواْصطَفــى	ُســْبَحانَهُ	ِمــْن	َولَ

ــيَاِطيُن	َعــْن	َمْعرفَتـِـِه،	َواقتَطََعْتهـُـْم	َعــْن	ِعبَاَدتـِـِه،	فَبََعــَث	فِيهــْم	 اللــِه	إِلَْيِهــْم،	فََجِهلـُـوا	َحقَّــهُ،	واتََّخــُذوا	األَْنــَداَد   	َمَعــهُ،	َواْجتَالَْتهـُـُم   	الشَّ

	نِْعَمتِــِه	)خطبــة	1(  ُروهُــْم	َمْنِســيَّ ُرُســلَهُ،	َوَواتَــَر	إِلَْيِهــْم	أَْنبِيــاَءهُ،	لِيَْســتَأُْدوهُْم   	ِميثَــاَق	فِْطَرتِــِه،	َويَُذكِّ

ــْم  ــَذاِر	إِلَْيِه ــْرِك	اإِلْع ــْم	بِتَ ــةُ	لَهُ ــَب	اْلُحجَّ ــالَّ	تَِج ــِه،	لِئَ ــى	َخْلقِ ــهُ	َعلَ ــةً	لَ ــْم	ُحجَّ ــِه،	َوَجَعلَهُ ــْن	َوْحيِ ــِه	ِم ــْم	بِ هُ ــا	َخصَّ ــلَهُ	بَِم ــهُ	ُرُس ــَث	الل بََع

ــة	144(  )خطب

وا	َعلَْيِهْم	بَالتَّْبلِيِغ،	َويُثِيُروا	لَهُْم	َدفَائَِن	اْلُعقُوِل	)خطبة	1(  َويَْحتَجُّ

ْنيَــا	َوتََوالَّهَــا	أَْبَغــَض	ااْلِخــَرةَ	َوَعاَداهَــا،	َوهَُمــا	بَِمْنِزلَــِة	 	الدُّ اِن	ُمتَفَاِوتَــاِن،	َوَســبِيالَِن	ُمْختَلِفَــاِن،	فََمــْن	أََحــبَّ ْنيَــا	َوااْلِخــَرةَ	َعــُدوَّ 	الدُّ إِنَّ

تَــاِن	)حكمــة	98(  اْلَمْشــِرِق	َواْلَمْغــِرِب،	َوَمــاش	بَْينَهَُمــا،	ُكلََّمــا	قَــُرَب	ِمــْن	َواِحــد	بَُعــَد	ِمــَن	ااْلَخــِر،	َوهَُمــا	بَْعــُد	َضرَّ

لَْت	لِلطَّالِِب،	َواْلتَبََسْت   	بِقَْلِب	النَّاِظِر	)خطبة	45(  َوِهَي	ُحْلَوةٌ	َخِضَرةٌ،	قَْد	ُعجِّ

نَْت	لَهُ	بَِخلَف   	ِمَن	ااْلِخَرِة	الَّتي	قَبََّحها	ُسوُء	النَّظَِر	ِعْنَدهُ	)حكمة	359(  َوَما	ُدْنيَاهُ	الَّتي	تََحسَّ

ْنيَا	َمَراَرةُ	ااْلِخَرِة	)حكمة	242(  ْنيَا	َحالََوةُ	ااْلِخَرِة،	َوَحالََوةُ	الدُّ َمَراَرةُ	الدُّ

اْبتُلَِي	النَّاُس	بِهَا	فِْتنَةً	)خطبة	62( 

قد	تزينت	بغرورها	وغّرت	بزينتها	)خطبة	112( 

ــا،	 ائِهَ ــْن	َضرَّ ــْم	ِم ُروهُ ــا،	َولِيَُحذِّ ــْن	ِغطَائِهَ ــْم	َع ــفُوا	لَهُ ــلَهُ،	لِيَْكِش ــِس	ُرُس 	َواإِلْن ــنِّ ــى	اْلِج ــَث	إِلَ ــهُ،	َوبََع ــا	َخْلقَ ْنيَ ــَكَن	الدُّ ــِذي	أَْس ــَو	الَّ َوهُ



هـَـا   	َوأَْســقَاِمهَا	َوَحالَلِهـَـا ِف   	َمَصاحِّ ُروهـُـم	ُعيُوبَهـَـا،	َولِيَْهُجُمــوا   	َعلَْيِهــْم	بُِمْعتَبـَـر   	ِمــْن	تََصــرُّ َولِيَْضِربـُـوا	لَهـُـْم	أَْمثَالَهـَـا،	َولِيُبَصِّ

ــا	)خطبــة	183(  وَحَراِمهَ

َويُثِيــُروا	لَهـُـْم	َدفَائِــَن	اْلُعقـُـوِل،	َويُُروهـُـْم	آيـَـاِت	اْلَمْقــِدَرِة،	ِمــْن	َســْقف	فَْوقَهـُـْم	َمْرفـُـوع،	َوِمهـَـاد	تَْحتَهـُـْم	َمْوُضــوع،	َوَمَعايِــَش	تُْحيِيِهــْم،	

َوآَجــال	تُْفنِيهــْم،	َوأَْوَصــاب   	تُْهِرُمهـُـْم،	َوأَْحــَداث	تَتَابَــُع	َعلَْيِهــْم	)خطبــة	1( 

ِه	)حكمة	294(  	أُمِّ ُجُل	َعلَى	ُحبِّ ْنيَا،	َوالَ	ياُلَُم	الرَّ النَّاُس	أَْبنَاُء	الدُّ

ْنيَا	)خطبة	42(  فَُكونُوا	ِمْن	أَْبنَاِء	ااْلِخَرِة،	َوالَ	تَُكونُوا	ِمْن	أَْبنَاِء	الدُّ

ْلفَِة	)خطبة	182(  ِه	َوَعِظيِم	الزُّ 	َواإِلْنِس،	َمَع	النُّبُوَّ َر	لَهُ	ُمْلُك	اْلِجنِّ ُسلَْيماُن	ْبُن	َداُوَد	عليه	السالم،	الَِّذي	ُسخِّ

ِعــِه	 ــْم	يَدَّ ْعْيــَت	َعِظيمــاً	لَ ــِد	ادَّ ــُد،	إِنَّــُك	قَ ــا	ُمُحمَّ ــهُ:	يَ ــاهُ	الَمــالَُ	ِمــْن	قُرْيــش،	فَقَالُــوا	لَ ــا	أَت ــْد	ُكْنــُت	َمَعــهُ	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	لَمَّ َولَقَ

	َوَرُســوٌل،	َوإِْن	لَــْم	تَْفَعــْل	َعلِْمنَــا	أَنَّــَك	 آبَــاُؤَك	َوالَ	أَحــٌد	ِمــن	بَْيتِــَك،	َونَْحــُن	نََســأَلَُك	أَْمــراً	إِْن	أََجْبتَنَــا	إِلَْيــِه	َوأََرْيتَنَــاهُ،	َعلِْمنَــا	أَنَّــَك	نِبِــيٌّ

َســاِحٌر	َكــذَّاٌب.

فَقَال	لهم	صلّى	الله	عليه	وآله	:	»َوَما	تَْسأَلُوَن؟«.	قَالُوا:	تَْدُعو	لَنَا	هِذِه	الشََّجَرةَ	َحتَّى	تَْنقَلَِع	بُِعُروقِهَا	َوتَقَف	بَْيَن	يََدْيَك.

؟«.	قَالـُـوا:	 	َشــْيء	قَِديــٌر،	فــإِْن	فََعــَل	اللــهُ	ذلـِـَك	لَُكــْم،	أَتُْؤِمنـُـوَن	َوتَْشــهَُدوَن	بِاْلَحــقِّ 	اللــه	َعلـَـى	ُكلِّ فَقـَـال	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	:	»إِنَّ

نََعــْم.

ُب	 	فِيُكــْم	َمــْن	يُْطــَرُح	فـِـي	اْلقَلِيــِب   	َوَمــْن	يَُحــزِّ قـَـاَل:	»فَإِنِّــي	َســأُِريُكْم	َمــا	تَْطلُبـُـوَن،	وإِنِّــي	أَلَْعلـَـُم	أَنَُّكــْم	الَ	تَفِيئـُـوَن   	إِلـَـى	َخْيــر،	َوإِنَّ

األَْحَزاَب«.

ــَجَرةُ	إِْن	ُكْنــِت	تُؤِمنِيــَن	بِاللــِه	َواليَــْوِم	ااْلِخــِر،	َوتَْعلَِميــَن	أَنِّــي	َرُســوُل	اللــِه،	فَاْنقَلِِعــي	بُعُروقِــِك	َحتَّــى	تَقِفِــي	 	قَــاَل:	»يَــا	أَيَّتُهَــا	الشَّ ثُــمَّ

	بِــإِْذِن	اللــِه«. بَْيــَن	يَــَديَّ

	َشــِديٌد،	َوقَْصــٌف   	َكقَْصــِف	أَْجنَِحــِة	الطَّْيــِر،	َحتَّــى	َوقَفـَـْت	بَْيــَن	 	نَبِيـّـاً	الَْنقَلََعــْت	بُِعُروقِهـَـا،	َوَجــاَءْت	َولَهـَـا	َدِويٌّ فََوالَّــِذي	بََعثـَـهُ	بِاْلَحــقِّ

يـَـَدْي	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	ُمَرْفِرفـَـةً،	َوأَْلقـَـْت	بُِغْصنِهـَـا	األَْعلـَـى	َعلـَـى	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	َوبِبَْعــِض	

ــَك	 ــا	فَْليَأْتِ ــتِْكبَاراً:	فَُمْرهَ ــّواً	َواْس ــوا	ُعلُ ــَك	قَالُ ــى	ذلِ ــْوُم	إِلَ ــَر	اْلقَ ــا	نَظَ ــه	الســالم	فَلَمَّ ــِه	علي ــْن	يَِمينِ ــُت	َع ــي،	َوُكْن ــى	َمْنِكبِ ــا	َعلَ أَْغَصانِهَ

نِْصفُهَــا	َويَْبقَــى	نِْصفُهَــا.

	بَِرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه.	فَقَالـُـوا	ُكْفــراً	 ِه	َدِويـّـاً،	فـَـَكاَدْت	تَْلتـَـفُّ فَأََمَرهـَـا	بِذلـِـَك،	فَأَْقبـَـَل	إِلَْيــِه	نِْصفُهـَـا	َكأَْعَجــِب	إِْقبـَـال	َوأََشــدِّ

َوُعتـُـّواً:	فَُمــْر	هــَذا	النِّْصــَف	فَْليَْرِجــْع	إِلـَـى	نِْصفـِـِه	َكَمــا	َكاَن.	فَأََمــَرهُ	فََرَجــَع	)خطبــة	192( 

َرُسولَُك	تَْرُجَماُن	َعْقلَِك،	َوِكتَابَُك	أَْبلَُغ	َما	يَْنِطُق	َعْنَك	)حكمة	292( 



هُــْم	فِــي	َخْيــِر	ُمْســتَقَّر،	تَنَاَســَخْتهُْم   	َكَرائِــُم	األَْصــالَِب	إِلَــى	ُمطَهَّــَراِت	األَْرَحــاِم	)خطبــة فَاْســتَْوَدَعهُْم	فِــي	أَْفَضــِل	ُمْســتَْوَدع،	َوأَقَرَّ
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ويقول	في	وصف	النبي	محمد	صلّى	الله	عليه	وآله:

َمْشهُوَرةً	ِسَماتُهُ   	َكِريماً	ِميالُدهُ	)خطبة	1( 

ــَر،	 ــُم	التََّكابُ هَ	إِلَْيِه ــرَّ ــْبَحانَهُ	َك ــهُ	ُس ــِه،	َولِكنَّ ــِه	َوأَولِيائِ ــِة	أَنبِيَائِ ــِه	لَِخاصَّ ــَص	فِي ــاِدِه	لََرخَّ ــْن	ِعبَ ــد	ِم ــِر	أِلََح ــي	اْلِكْب ــهُ	فِ ــَص	الل ــْو	َرخَّ فَلَ

َوَرِضــَي	لَهـُـُم	التََّواُضــَع،	فَأَْلَصقـُـوا	بِــاألَْرِض	ُخُدوَدهـُـْم،	َوَعفَّــُروا	فِــي	التُّــَراِب	ُوُجوهَهـُـْم،	َوَخفَُضــوا	أَْجنَِحتَهـُـْم	لِْلُمؤِمنِيــَن،	َوَكانـُـوا	

ــة	192(  ــتَْضَعفِيَن	)خطب ــاً	ُمْس قَْوم

َولَقـَـْد	َكاَن	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	يـَـأُْكُل	َعلـَـى	األَْرِض،	َويَْجلـِـُس	ِجْلَســةَ	اْلَعْبــِد،	َويَْخِصــُف	بَيـَـِدِه	نَْعلـَـهُ	َويَْرقـَـُع	بِيـَـِدِه	ثَْوبـَـهُ،	َويَْرَكــُب	

اْلِحَمــاَر	اْلَعــاِرَي   	َويـُـْرِدُف	َخْلفـَـهُ	)خطبــة	160( 

اإِلْعَجاُب	يَْمنَُع	ِمَن	ااْلْزِديَاَد	)حكمة	157( 

هَلََك	اْمُرُؤ	لَْم	يَْعِرْف	قَْدَرهُ	)حكمة	141( 

َسالَِة	أََمانَتَهُْم	)خطبة	1(  َواْصطَفى	ُسْبَحانَهُ	ِمْن	َولََدِه	أَْنبيَاَء	أََخَذ	َعلَى	اْلَوْحِي	ِميثَاقَهُْم   	َوَعلَى	تَْبليِغ	الرِّ

داً	نَِذيراً	لِْلَعالَِميَن،	َوأَِميناً	َعلَى	التَّْنِزيِل	)خطبة	26(  	اللهَ	ُسبحانَه	بََعَث	ُمَحمَّ إِنَّ

أَْرَسلَهُ	بِأَْمِرِه	َصاِدعاً   	َوبِِذْكِرِه	نَاِطقاً،	فَأَدَّى	أَِميناً،	َوَمَضى	َرِشيداً	)خطبة	99( 

قُبَِضْت	َعْنهُ	أَْطَرافُهَا،	َوُوطِّئَْت	لَِغْيِرِه	أَْكنَافُهَا   	َوفُِطَم	ِمْن	َرَضاِعهَا،	َوُزِوَي	َعْن	َزَخاِرفِهَا	)خطبة	160( 

ــِه  ــاَب	َداِعــَي	َربِّ ــبِيلِِه،	َوأََج ــى	َحَجــر،	َحتَّــى	َمَضــى	لَِس ــْم	يََضــْع	َحَجــراً	َعلَ ــا	َخِميصــاً   	َوَوَرَد	ااْلِخــَرةَ	َســلِيماً،	لَ ْنيَ ــَن	الدُّ َخــَرَج	ِم

ــة	160(  )خطب

	ِمــْن	َخْيــر	فَقِيــٌر(	َواللــِه،	َمــا	َســأَلَهُ	 	إِنِّــي	لَِمــا	أَْنَزْلــَت	إِلـَـىَّ َوإِْن	ِشــْئَت	ثَنَّْيــُت	بُِموســى	َكلِيــِم	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	إْذ	يَقـُـوُل:	)َربِّ

ِب     إاِلَّ	ُخْبــزاً	يَأُْكلـُـهُ،	اِلنَّــهُ	َكاَن	يـَـأُْكُل	بَْقلـَـةَ	األَْرِض،	َولَقـَـْد	َكانـَـْت	ُخْضــَرةُ	اْلبَْقــِل	تـُـَرى	ِمــْن	َشــفِيِف   	ِصفـَـاِق   	بَْطنـِـِه،	لِهَُزالـِـِه	َوتََشــذُّ

لَْحِمــِه	)خطبــة	160( 

وأما	داوود	عليه	الّسالم	فيقول	في	بيان	زهده:

ِعيِر	ِمْن	ثََمنِهَا	)خطبة	160(  فَلَقَْد	َكاَن	يَْعَمُل	َسفَائَف	اْلُخوِص   	بِيَِدِه،	َويَقُوُل	لُِجلََسائِِه:	أَيُُّكْم	يَْكفِينِي	بَْيَعهَا!	َويَأُْكُل	قُْرَص	الشَّ

وأما	عيسى	عليه	الّسالم	فيقول	في	بيان	زهده:



ــاِرَق	األَْرِض ــتَاِء	َمَش ــي	الشِّ ــهُ	ف ــَر،	َوِظالَلُ ــِل	اْلقََم ــَراُجهُ	بَاللَّْي ــوَع،	َوِس ــهُ	اْلُج ــَن،	َوَكاَن	إَِداُم ــُس	اْلَخِش ــَر،	َويَْلبَ ــُد	اْلَحَج َكاَن	يَتََوسَّ

َوَمَغاِربَهـَـا	َوفَاِكهَتـُـهُ	َوَرْيَحانـُـهُ	َمــا	تُْنبـِـُت	األَْرُض	لِْلبَهَائـِـِم،	َولـَـْم	تَُكــْن	لـَـهُ	َزْوَجــةٌ	تَْفتِنـُـهُ،	َوالَ	َولـَـٌد	يَْحُزنـُـهُ،	َوالَ	َمــاٌل	يَْلفِتـُـهُ،	َوالَ	طََمــٌع	

ــَداهُ	)خطبــة	160(  ــهُ	ِرْجــالَهُ،	َوَخاِدُمــهُ	يَ ــهُ،	َدابَّتُ يُِذلُّ

ْنيـَـا	فَأَبـَـى	 ْنيـَـا	بَْطنــاً،	ُعِرَضــْت	َعلَْيــِه	الدُّ ْنيـَـا	َكْشــحاً	َوأَْخَمُصهـُـْم	ِمــَن	الدُّ ْنيـَـا	قَْضمــاً	َولـَـْم	يُِعْرهـَـا	طَْرفــاً،	أَْهَضــُم   	أَْهــِل	الدُّ قََضــَم   	الدُّ

ــَرهُ	)خطبــة	160(  ــَر	َشــْيئاً	فََصغَّ 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	أَْبَغــَض	َشــْيئاً	فَأَْبَغَضــهُ،	َوَحقَّــَر	َشــْيئاً	فََحقَّــَرهُ،	َوَصغَّ أَْن	يَْقبَلَهـَـا،	َوَعلـِـَم	أَنَّ

ْحــَدى	أَْزَواِجــِه	َغيِّبِيــِه	َعنِّــي،	فَإِنِّــي	إَِذا	نَظَــْرُت	إِلَْيــِه	 ــْتُر	َعلَــى	بَــاِب	بَْيتِــِه	فَتَُكــوُن	فِيــِه	التََّصاِويــُر	فَيَقـُـوُل:	»يَــا	فاُلَنَــةُ	اِلِ َويَُكــوُن	السِّ

	أَْن	تَِغيــَب	ِزينَتُهَــا	َعــْن	َعْينِــِه	)خطبــة	 ْنيَــا	بِقَْلبِــِه،	َوأََمــاَت	ِذْكَرهَــا	ِمــْن	نَْفِســِه،	َوأََحــبَّ ْنيَــا	َوَزَخاِرفَهَا«.فَأَْعــَرَض	َعــِن	الدُّ َذَكــْرُت	الدُّ

 )160

لَِكْيــالَ	يَتَِّخــَذ	ِمْنهـَـا	ِريَاشــاً   	َوالَ	يَْعتَقَِدهـَـا	قـَـَراراً،	َوالَ	يَْرُجــو	فِيهـَـا	ُمقَامــاً،	فَأَْخَرَجهـَـا	ِمــَن	النَّْفــِس،	َوأَْشــَخَصهَا   	َعــِن	اْلقَْلــِب،	َوَغيَّبَهـَـا	

َعــِن	اْلبََصــِر.	َوَكذلـِـَك	َمــْن	أَْبَغــَض	َشــْيئاً	أَْبَغــَض	أَْن	يَْنظـُـَر	إِلَْيــِه،	َوأَْن	يُْذَكــَر	ِعْنــَدهُ	)خطبــة	160( 

ْنيَا	في	َعْينِِه،	َوَكبَُر	َمْوقُِعهَا	ِمْن	قَْلبِِه،	آثََرهَا	َعلَى	اللِه،	فَاْنقَطََع	إِلَْيهَا،	َوَصاَر	َعْبداً	لَهَا	)خطبة	160(  َمْن	َعظَُمِت	الدُّ

ْنيـَـا	َوَعْيبِهـَـا،	َوَكْثــَرِة	َمَخاِزيهـَـا	 	الدُّ َولَقـَـْد	َكاَن	فـِـي	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َكاف	لـَـَك	فـِـي	األُْســَوِة   	َوَدلِيــٌل	لـَـَك	َعلـَـى	َذمِّ

َوَمَســاِويهَا	)خطبــة	160( 

تـِـِه   	َوُزِويـَـْت     ْنيـَـا	َوُعيُوبِهـَـا:	إِْذ	َجــاَع	فِيهـَـا	َمــَع	َخاصَّ َولَقـَـْد	َكاَن	فـِـي	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َمــا	يَُدلُّــَك	َعلـَـى	َمَســاِوىِء	الدُّ

َعْنــهُ	َزَخاِرفُهـَـا	َمــَع	َعِظيــِم	ُزْلفَتِِه.

ــاَل:	 ــِم	َوإِْن	قَ ــِه	اْلَعِظي ــَذَب	َوالل ــْد	َك ــهُ،	فَقَ ــاَل:	أَهَانَ ــإِْن	قَ ــهُ!	فَ ــَك	أَْم	أَهَانَ ــداً	عليــه	الســالم	بِذلِ ــهُ	ُمَحمَّ ــَرَم	الل ــِه:	أَْك ــْر	نَاِظــٌر	بَِعْقلِ فَْليَْنظُ

ــهُ	)خطبــة	160(  ــاِس	ِمْن ــَرِب	النَّ ــْن	أَْق ــا	َع ــهُ،	َوَزَواهَ ــا	لَ ْنيَ ــطَ	الدُّ ــُث	بََس ــَرهُ	َحْي ــاَن	َغْي ــْد	أَهَ ــهَ	قَ 	الل ــْم	أَنَّ ــهُ،	فَْليَْعلَ أَْكَرَم

ــاِن،	َوأَْن	يَْحُشــَر	 ــاِن   	َوَمَغــاِرَس	اْلِجنَ ــاِدَن	اْلِعْقيَ ــاِن	َوَمَع ْهبَ ــوَز	اْلذِّ ــْم	ُكنُ ــَح	لَهُ ــْم	أَْن	يَْفتَ ــُث	بََعثَهُ ــِه	َحْي ــْو	أََراَد	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	بأَْنبِيَائِ َولَ

ــَب	 ــا	َوَج ــاُء،	َولََم ــِت	األَْنبَ ــَزاُء،	َواْضَمَحلَّ ــَل	اْلَج ــالَُء	َوبَطَ ــقَطَ	اْلبَ ــَل	لََس ــْو	فََع ــَل،	َولَ ــَن	لَفََع ــوَش	األََرِضي ــماِء	َوُوُح ــَر	السَّ ــْم	طَْي َمَعهُ

ــة	192(  ــا	)خطب ــَماُء	َمَعانِيَهَ ــِت	األَْس ــُمْحِسنِيَن،	َوالَ	لَِزَم ــَواَب	اْلـ ــوَن	ثَ 	اْلُمؤِمنُ ــتََحقَّ ــَن،	َوالَ	اْس ــوُر	اْلُمْبتَلِي ــَن	أُُج لِْلقَابِلِي

َحــاِل،	لـَـَكاَن	ذلـِـَك	 	إِلَْيــِه	ُعقـَـُد	الرِّ َجــاِل،	َوتَُشــدُّ 	نُْحــَوهُ	أَْعنـَـاُق	الرِّ ة	الَ	تَُضــاُم،	َوُمْلــك	تَُمــدُّ ة	الَ	تـُـَراُم،	َوِعــزَّ َولـَـْو	َكانـَـِت	األَْنبِيـَـاُء	أَْهــَل	قـُـوَّ

ــاِر،	َوأَْبَعــَد	لَهُــْم	ِمــَن	اإِلْســتَْكبَاِر،	َوالَمنُــوا	َعــْن	َرْهبَــة	قَاِهــَرة	لَْهــْم،	أَْو	َرْغبَــة	َمائِلَــة	بِِهــْم،	فََكانَــِت	 أَْهــَوَن	َعلَــى	اْلَخْلــِق	فِــي	اإِلَعتِبَ

النِّيَّــاُت	ُمْشــتََرَكةً،	َواْلَحَســنَاُت	ُمْقتََســَمةً	)خطبــة	192( 

ــالَُم	 ــِرِه،	َواإِلْستِْس ــتَِكانَةُ	أِلَْم ــِه،	َواإِلْس ــوُع	لَِوْجِه ــِه،	َواْلُخُش ــُق	بُِكتُبِ ــلِِه،	َواْلتَّْصِدي ــاُع	لُِرُس ــوَن	اإِلتِّبَ ــْبَحانَهُ	أََراَد	أَْن	يَُك ــهَ	ْس 	الل ــنَّ َولِك

ــةُ	َواْلَجــَزاُء	 ــِت	اْلَمثُوبَ ــَم	َكانَ ــاُر	أَْعظَ ــَوى	َواإِلْختِبَ ــِت	اْلبْل ــا	َكانَ ــا	َشــائِبَةٌ،	َوُكلََّم ــةً،	الَ	تَُشــوبُهَا	ِمــْن	َغْيِرهَ ــهُ	َخاصَّ ــِه،	أُُمــوراً	لَ لِطَاَعتِ



ــة	192(  ــَزَل	)خطب أَْج

ة	فِــي	َعَزائِِمِهــْم،	َوَضَعفـَـةً	فِيَمــا	تـَـَرى	األَْعيـُـُن	ِمــْن	َحاالَتِِهــْم،	َمــَع	قَنَاَعــة	تَْمــالُ	اْلقُلـُـوَب	 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	َجَعــَل	ُرُســلَهُ	أُولِــي	قـُـوَّ َولِكــنَّ

َواْلُعيـُـوَن	ِغنــًى،	َوَخَصاَصــة   	تَْمــالُ	األَْبَصــاَر	َواألَْســَماَع	أَذًى	)خطبــة	192( 

ُكلََّما	َمَضى	َسلٌَف،	قَاَم	ِمْنهُْم	بِِديِن	اللِه	َخلٌَف	)خطبة	93( 

َسالَِة	أََمانَتَهُْم	)خطبة	1(  َواْصطَفى	ُسْبَحانَهُ	ِمْن	َولََدِه	أَْنبيَاَء	أََخَذ	َعلَى	اْلَوْحِي	ِميثَاقَهُْم   	َوَعلَى	تَْبليِغ	الرِّ

ــَر	فِيُكــْم	نَبِيَّــهُ   	أَْزَمانــاً،	َحتَّــى	أَْكَمــَل	لَــهُ	َولَُكــْم	فِيَمــا	أْنــَزَل	ِمــْن	ِكتَابِــِه	ِدينَــهُ	الَّــِذي	َرِضــَي	لِنْفِســِه،	َوأَْنهَــى	إِلَْيُكــْم	َعلَــى	لَِســانِِه	 َوَعمَّ

َمَحابَّــهُ   	ِمــَن	األَْعَمــاِل	َوَمَكاِرهَــهُ،	َونََواِهيَــهُ	َوأََواِمــَرهُ	)خطبــة	85( 

َوقَبـَـَض	نَبِيَّــهُ	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوقـَـْد	فـَـَرَغ	إِلـَـى	اْلَخْلــِق	ِمــْن	أَحــَكاِم	اْلهـُـَدى	بِِه.فََعظُِّمــوا	ِمنــهُ	ُســْبَحانَهُ	َمــا	َعظَّــَم	ِمــْن	نَْفِســِه،	فَإِنَّــهُ	

لَــْم	يُْخــِف	َعْنُكــْم	َشــيئاً	ِمــْن	ِدينِــِه،	َولَــْم	يَْتــُرْك	َشــيئاً	َرِضيَــهُ	أَْو	َكِرهَــهُ	إاِلَّ	َوَجَعــَل	لَــهُ	َعلَمــاً	بَاِديــاً،	َوآيَــةً	ُمْحَكَمــةً،	تَْزُجــُر	َعْنــهُ،	أَْو	

تَْدُعــو	إِلَْيــِه،	فَِرَضــاهُ	فِيَمــا	بَقـِـَي	َواِحــٌد،	َوَســَخطُهُ	فِيَمــا	بَقـِـَي	َواِحــٌد	)خطبــة	183( 

الفصل	الثاني:	القرآن

ة   	قَائَِمة	)خطبة	1(  ة	الَِزَمة،	أَْو	َمَحجَّ 	ُمْرَسل،	أَْو	ِكتَاب	ُمْنَزل،	أَْو	ُحجَّ َولَْم	يُْخِل	اللهُ	ُسْبَحانَهُ	َخْلقَهُ	ِمْن	نَبِيٍّ

َوَكفَى	بِالِكتَاِب	َحجيجاً	َوَخِصيماً	)خطبة	82( 

ةُ	اللِه	َعلَى	َخْلقِِه،	أََخَذ	َعلَْيِهْم	ِميثاقَهُ،	َواْرتَهََن	َعلَْيِه	أَْنفَُسهُْم	)خطبة	183(  فَاْلقُرآُن	آِمٌر	َزاِجٌر،	َوَصاِمٌت	نَاِطٌق،	ُحجَّ

وا	بِــِه	بَْعــَد	إِْذ	َجَحــُدوهُ،	َولِيُْثبِتـُـوهُ	بَْعــَد	إِْذ	أَْنَكــُروهُ.	فَتََجلَّــى	ُســْبَحانَهُ	لَهـُـْم	فِــي	ِكتَابِــِه	ِمــْن	َغْيــِر	 لِيَْعلَــَم	اْلِعبَــاُد	َربَّهـُـْم	إِْذ	َجِهلـُـوهُ،	َولِيُقِــرُّ

أَْن	يَُكونُــوا	َرأَْوه	)خطبــة	147( 

وا	فِيِه	أَْهَواَءُكْم.	)خطبة	176(  بُِّكْم،	َواْستَْنِصُحوهُ	َعلى	أَْنفُِسُكْم،	َواتَِّهُموا	َعلَْيِه	آَراَءُكْم،	َواْستَِغشُّ َواْستَِدلُّوهُ	َعلى	رِّ

ــْيطَاِن	إِلَــى	طَاَعتِــِه،	بِقـُـْرآن	قَــْد	بَيَّنَــهُ	 	لِيُْخــِرَج	ِعبَــاَدهُ	ِمــْن	ِعبَــاَدِة	األَْوثَــاِن	إِلَــى	ِعبَاَدتِــِه،	َوِمــْن	طَاَعــِة	الشَّ ــداً	بِاْلَحــقِّ بََعــَث	اللــهُ	ُمَحمَّ

وا	بِــِه	بَْعــَد	إِْذ	َجَحــُدوهُ،	َولِيُْثبِتـُـوهُ	بَْعــَد	إِْذ	أَْنَكــُروهُ	)خطبــة	147(  َوأَْحَكَمــهُ،	لِيَْعلَــَم	اْلِعبَــاُد	َربَّهـُـْم	إِْذ	َجِهلـُـوهُ،	َولِيُقِــرُّ

َوقَبََض	نَبِيَّهُ	صلّى	الله	عليه	وآله	َوقَْد	فََرَغ	إِلَى	اْلَخْلِق	ِمْن	أَحَكاِم	اْلهَُدى	بِِه	)خطبة	183( 

لََحــاِء،	َوَدَواًء	لَْيــَس	بَْعــَدهُ	َداٌء،	َونـُـوراً	لَْيــَس	َمَعــهُ	 َجَعلـَـهُ	اللــهُ	ِريـّـاً	لَِعطَــِش	اْلُعلََمــاِء،	َوَربِيعــاً	لِقُلـُـوِب	اْلفُقَهـَـاِء،	َوَمَحــاجَّ   	لِطـُـُرِق	الصُّ

ظُْلَمــةٌ،	َوَحْبــالً	َوثِيقــاً	ُعْرَوتـُـهُ،	َوَمْعقـِـالً	َمنِيعــاً	ِذْرَوتـُـهُ	)خطبــة	198( 



الَُل	)خطبة	176(  	َوالضَّ اِء،	َوهَُو	اْلُكْفُر	َوالنِّفَاُق،	َواْلَغيُّ فِيِه	ِشفَاًء	ِمْن	أَْكبَِر	الدَّ

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	أَْنَزَل	ِكتَاباً	هَاِدياً	بَيََّن	فِيِه	اْلَخْيَر	َواْلشَّر	)خطبة	167(  إنَّ

ــَس	هــَذا	 ــِذُب،	َوَمــا	َجالَ ُث	الَّــِذي	الَ	يَْك ،	َواْلُمَحــدِّ ــاِدي	الَّــِذي	الَ	يُِضــلُّ ،	َواْلهَ ــَو	النَّاِصــُح	الَّــِذي	الَ	يَُغــشُّ ــْرآَن	هُ 	هــَذا	اْلقُ َواْعلَُمــوا	أَنَّ

ــي	هُــدًى،	أَْو	نُْقَصــان	ِمــْن	َعمــًى	)خطبــة	176(  ــاَدة	فِ ــاَدة	أَْو	نُْقَصــان:	ِزيَ ــهُ	بِِزيَ ــاَم	َعْن ــْرآَن	أََحــٌد	إاِلَّ	قَ اْلقُ

	فِيِه	ِعْلَم	َما	يَأْتي،	َواْلَحِديَث	َعِن	اْلَماِضي،	َوَدَواَء	َدائُِكْم،	َونَْظَم	َما	بَْينَُكْم	)خطبة	158(  أاَلَ	إِنَّ

َوأَْنَزَل	َعلَْيُكُم	اْلِكتَاَب	تِْبيَاناً	)خطبة	85( 

ْطنَــا	 ُســوُل	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	َعــْن	تَْبلِيِغــِه	َوأََدائِــِه؟	َواللــهُ	ُســْبَحانَهُ	يَقُــوُل	)َمــا	فَرَّ ــَر	الرَّ أَْم	أَْنــَزَل	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	ِدينــاً	تَاّمــاً	فَقَصَّ

	َشــْيء	)خطبــة	18(  فــي	الِكتَــاِب	ِمــْن	َشــْيء(	َوفِيــِه	تِْبيَــاٌن	لِــُكلِّ

	فِيِه	ِعْلَم	َما	يَأْتي،	َواْلَحِديَث	َعِن	اْلَماِضي	)خطبة	158(  أاَلَ	إِنَّ

َوفِي	اْلقْرآِن	نَبَأُ	َما	قَْبلَُكْم،	َوَخبَُر	َما	بَْعَدُكْم،	َوُحْكُم	َما	بَْينَُكْم	)حكمة	304( 

	القُرآَن	ظَاِهُرهُ	أَنِيٌق   	َوبَاِطنُهُ	َعِميٌق،	الَ	تَْفنَى	َعَجائِبُهُ،	َوالَ	تَْنقَِضي	َغَرائِبُهُ،	َوالَ	تُْكَشُف	الظُّلَُماُت	إالَّ	بِِه	)خطبة 18(  َوإِنَّ

	نَْهُجــهُ	 ــُدهُ،	َوبَْحــراً	الَ	يُــْدَرُك	قَْعــُرهُ،	َوِمْنهَاجــاً	الَ	يُِضــلُّ 	أَْنــَزَل	َعلَْيــِه	اْلِكتَــاَب	نُــوراً	الَ	تُْطفَــأُ	َمَصابِيُحــهُ،	َوِســَراجاً	الَ	يَْخبُــو	تََوقُّ ثُــمَّ

ــُم	َضــْوُؤهُ،	َوفُْرقَانــاً	الَ	يُْخَمــُد	بُْرهَانُــهُ،	َوتِْبيَانــاً	الَ	تُْهــَدُم	أَْرَكانُــهُ	)خطبــة	198(  َوُشــَعاعاً	الَ	يُْظلِ

َوَخلَّــَف	فِيُكــْم	َمــا	َخلَّفَــِت	األَْنبيَــاُء	فــي	أَُمِمهــا،	إْذ	لَــم	يَْتُرُكوهـُـْم	هََمــالً،	بَِغْيــر	طَريــق	واِضــح،	والَ	َعلَــم   	قَائِــم.	ِكتَــاَب	َربُِّكــْم	فِيُكــْم 

)خطبــة 1( 

	الَ	تُْهَزُم	أَْعَوانُهُ	)خطبة	133(  َوِكتَاُب	اللِه	بَْيَن	أَْظهُِرُكْم،	نَاطٌق	الَ	يَْعيَا	لَِسانُهُ،	َوبَْيٌت	الَ	تُْهَدُم	أَْرَكانُهُ،	َوِعزٌّ

ــاةُ	 ــِك،	َوالنََّج ــةُ	لِْلُمتََمسِّ ــُع   	َواْلِعْصَم 	النَّاقِ يُّ ــرِّ ــُع،	َوال ــفَاُء	النَّافِ ــُن،	َوالشِّ ــوُر	اْلُمبِي ــُن،	َوالنُّ ــُل	اْلَمتِي ــهُ	اْلَحْب ــِه،	فَإِنَّ ــاِب	الل ــْم	بِِكتَ َوَعلَْيُك

ــة	156(  ــِق	)خطب لَْلُمتََعلِّ

ِكتَاُب	اللِه	تُْبِصُروَن	بِِه،	َوتَْنِطقُوَن	بِِه،	َوتَْسَمُعوَن	بِِه،	َويَْنِطُق	بَْعُضهُ	بِبَْعض،	َويَْشهَُد	بَْعُضهُ	َعلى	بَْعض	)خطبة	133( 

وا	فِيِه	أَْهَواَءُكْم	)خطبة	176(  بُِّكْم،	َواْستَْنِصُحوهُ	َعلى	أَْنفُِسُكْم،	َواتَِّهُموا	َعلَْيِه	آَراَءُكْم،	َواْستَِغشُّ اْستَِدلُّوهُ	َعلى	رِّ

أَْيَن	اْلقَْوُم	الَِّذيَن	ُدُعوا	إِلَى	ااِلْسالَِم	فَقَبِلُوهُ،	َوقََرأُوا	اْلقُْرآَن	فَأَْحَكُموهُ؟	)خطبة	120( 

ْن	َكاَن	يَتَِّخُذ	آيَاِت	اللِه	هُُزواً	)حكمة	218(  َوَمْن	قََرأَ	اْلقُْرآَن	فََماَت	فََدَخَل	النَّاَر	فَهَُو	ِممَّ



ــا	لَْيــَس	فـِـي	اْلِكتـَـاِب	َعلَْيــَك ــْيطَاُن	ِعْلَمــهُ	ِممَّ 	بـِـِه	َواْســتَِضىْء	بِنـُـوِر	ِهَدايَتـِـِه،	َوَمــا	َكلَّفـَـَك	الشَّ فََمــا	َدلَّــَك	اْلقـُـْرآُن	َعلَْيــِه	ِمــْن	ِصفَتـِـِه	فَاْئتـَـمَّ

ــِة	اْلهـُـَدى	أَثـَـُرهُ،	فـَـِكْل	ِعْلَمــهُ	إِلـَـى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ	)خطبــة	90(  	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َوأَئِمَّ فَْرُضــهُ،	َوالَ	فـِـي	ُســنَِّة	النَّبـِـيِّ

ــهُ،	 ــهُ	َوَعامَّ ِكتَــاَب	َربُِّكــْم	فِيُكــْم،	ُمبَيِّنــاً	َحالَلَــهُ	َوَحراَمــهُ،	َوفََرائَِضــهُ	َوفََضائِلَــهُ،	َونَاِســَخهُ	َوَمْنُســوَخهُ	َوُرَخَصــهُ   	َوَعَزائَِمــهُ	َوَخاصَّ

ــراً	ُجَملَــهُ،	َوُمبَيِّنــاً	َغَواِمَضــهُ	)خطبــة	1(  َوِعبَــَرهُ	َوأَْمثَالَــهُ،	َوُمْرَســلَهُ	َوَمْحــُدوَدهُ   	َوُمْحَكَمــهُ	َوُمتََشــابِهَهُ	ُمفَسِّ

ُق	بَْعضــاً،	َوأَنَّــهُ	الَ	 ــاَب	يَُصــدِّ 	الِكتَ 	َشــْيء،	َوَذَكــَر	أَنَّ ــُكلِّ ــاٌن	لِ ــاِب	ِمــْن	َشــْيء(	َوفِيــِه	تِْبيَ ــا	فــي	الِكتَ ْطنَ َواللــهُ	ُســْبَحانَهُ	يَقُــوُل	)َمــا	فَرَّ

ــِه	اْختاِلفــاً	َكثِيــراً(			)خطبــة	18(  ــِد	َغيــِر	اللــِه	لََوَجــُدوا	فِي ــْو	َكاَن	ِمــْن	ِعْن ــال	ُســْبَحانَهُ	)َولَ اْختِــالَف	فِيــِه،	فَقَ

َويَْنِطُق	بَْعُضهُ	بِبَْعض،	َويَْشهَُد	بَْعُضهُ	َعلى	بَْعض،	َوالَ	يَْختَلُِف	فِي	اللِه،	َوالَ	يَُخالُِف	بَِصاِحبِِه	َعِن	اللِه	)خطبة	133(

نَِّة	أَْخُذهُ،	َوُمَرخَّص	في	الِكتاِب	تَْرُكهُ	)خطبة	1(  نَِّه	نَْسُخهُ،	َوَواجب	في	السُّ بَْيَن	ُمْثبَت	في	الِكتاِب	فَْرُضهُ،	َوَمْعلُوم	في	السُّ

	فِــي	أَْيــِدي	النَّــاِس	َحقّــاً	َوبَاِطــالً،	َوِصْدقــاً	َوَكِذبــاً،	َونَاِســخاً	َوَمْنُســوخاً،	َوَعاّمــاً	َوَخاّصــاً،	َوُمْحَكمــاً	َوُمتََشــابِهاً،	َوِحْفظــاً	َوَوْهمــاً  إنَّ

)خطبــة	210( 

	نَهـَـى	َعْنــهُ	َوهـُـَو	الَ	يَْعلـَـُم،	أَْو	َســِمَعهُ	يَْنهـَـُى	َعــْن	 َوَرُجــٌل	ثَالـِـٌث،	َســِمَع	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َشــْيئاً	يَأُْمــُر	بـِـِه،	ثـُـمَّ

	أََمــَر	بـِـِه	َوهـُـَو	اليَْعلـَـُم،	فََحفـِـظَ	الَمنُســوَخ،	َولـَـْم	يَْحفـَـِظ	النَّاِســَخ،	فَلـَـْو	َعلـِـَم	أَنَّــهُ	َمْنُســوٌخ	لََرفََضــهُ،	َولـَـْو	َعلـِـَم	اْلُمْســلُِموَن	إْذ	 َشــْيء،	ثـُـمَّ

َســِمُعوهُ	ِمْنــهُ	أَنَّــهُ	َمْنُســوٌخ	لََرفَُضــوهُ	)خطبــة	210( 

،	فَيَْســَمُعهُ	َمــْن	الَ	يَْعــِرُف	 ،	َوَكالٌَم	َعــامٌّ َوقـَـْد	َكاَن	يَُكــوُن	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	اْلــَكالَُم	لـَـهُ	َوْجهـَـاِن:	فـَـَكالٌَم	َخــاصٌّ

هُــهُ	َعلَــى	َغْيــِر	َمْعِرفَــة	بَِمْعنَــاهُ،	 ــاِمُع،	َويَُوجِّ َمــا	َعنَــى	اللــهُ	بِــِه،	َوالَ	َمــا	َعنَــى	بِــِه	َرُســوُل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	فَيَْحِملُــهُ	السَّ

َوَمــا	قُِصــَد	بِــِه،	َوَمــا	َخــَرَج	ِمــْن	أَْجلِــه	)خطبــة	210( 

ــه	 ــه	وآل ــه	علي ــى	الل ــِه	صلّ ــى	َرُســوِل	الل ــِذُب	َعلَ ُج   	يَْك ــرَّ ــُم   	َوالَ	يَتََح ــٌع	بِاإِلْســالَِم،	الَيَتَأَثَّ ــاِن،	ُمتََصنِّ ــٌر	لإِِليَم ــٌق	ُمْظِه ــٌل	ُمنَافِ َرُج

ــهُ	)خطبــة	210(  ــوا	قَْولَ قُ ــْم	يَُصدِّ ــهُ،	َولَ ــوا	ِمْن ــْم	يَْقبَلُ ــٌق	َكاِذٌب	لَ ــهُ	ُمنَافِ ــاُس	أَنَّ ــَم	النَّ ــْو	َعلِ ــداً،	فَلَ ُمتََعمِّ

ــْد	َكِذبــاً،	فَهـُـَو	فِــي	 َوَرُجــٌل	َســِمَع	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َشــْيئاً	لـَـْم	يَْحفَْظــهُ	َعلـَـى	َوْجِهــِه،	فََوِهــَم   	فِيــِه،	َولـَـْم	يَتََعمَّ

يََدْيــِه،	يَْرِويــِه	َويَْعَمــُل	بِــِه،	َويَقُــوُل:	أَنَــا	َســِمْعتُهُ	ِمــْن	َرُســوِل	اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه،	فَلَــْو	َعلِــَم	اْلُمْســلُِموَن	أَنَّــهُ	َوِهــَم	فِيــِه	لَــْم	

يَْقبَلُــوهُ	ِمْنــهُ،	َولَــْو	َعلِــَم	هُــَو	أَنَّــهُ	َكذلِــَك	لََرفََضــهُ	)خطبــة	210( 

َحفــظَ	َمــا	َســِمَع	َعلـَـى	َوْجِهــِه،	فََجــاَء	بـِـِه	َعلـَـى	َمــا	َســِمَعهُ،	لـَـْم	يـَـِزْد	فِيــِه	َولـَـْم	يَْنقـُـْص	ِمْنــهُ،	َوَحفـِـظَ	النَّاِســَخ	فََعِمــَل	بـِـِه،	َوَحفِظَ	اْلَمْنُســوَخ	

	َشــْيء	َمْوِضَعــهُ،	َوَعرَف	الُمتََشــابِهَ	َوُمْحَكَمــهُ	)خطبة	210(  ،	فََوَضــَع	ُكلَّ 	َواْلَعــامَّ فََجنَّــَب	َعْنــهُ	َوَعــَرَف	اْلَخــاصَّ

	 	أَْصَحــاِب	َرُســوِل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	َمــْن	َكاَن	يَْســأَلُهُ	َويَْســتَْفِهُمهُ،	َحتَّــى	إِْن	َكانـُـوا	لَيُِحبُّــوَن	أَْن	يَِجــيَء	األَْعَرابـِـيُّ َولَْيــَس	ُكلُّ

	بـِـي	ِمــْن	ذلـِـَك	َشــْيٌء	إاِلَّ	َســأَْلُت	َعْنــهُ	َوَحفِْظتـُـهُ	)خطبــة	210(  أَْو	الطَّــاِرىُء،	فَيََســأَلَهُ	عليــه	الســالم	َحتَّــى	يَْســَمُعوا،	َوَكاَن	الَ	يَُمــرُّ
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ــِم	َواالَْحــَكاِم	َوإَِماَمــِة	اْلُمْســلِِميَن	اْلبَِخيــُل،	فَتَُكــوَن	فِــي	أَْمَوالِِهــْم	نَْهَمتُــهُ	)خطبــة َمــاِء	َوالَمَغانِ الَ	يَْنبَِغــي	أَْن	يَُكــوَن	َعلَــى	اْلفُــُروِج	َوالدِّ

 )131

َواللِه	َما	َكانَْت	لِي	فِي	اْلِخالَفَِة	َرْغبَةٌ،	َوالَ	فِي	اْلِوالَيَِة	إِْربَةٌ	)خطبة	205( 

َحابِة	َواْلقََرابَِة؟	)حكمة	180(  َحابَِة	َوال	َتَُكوُن	بِالصَّ َواَعَجبَاهُ!	أَتَُكوُن	اْلِخالَفَةَ	بِالصَّ

َدى	)خطبة	27(  فَإِنَّهُ	لَيَس	َسَواَء،	إَِماُم	اْلهَُدى	َوإَِماُم	الرَّ

	يَْوم	َعلَماً	ِمْن	أْخالقِِه،	َويَأُْمُرني	بِاالْقتَِداِء	بِِه	)خطبة	192(  ِه،	يَْرفَُع	لي	فِي	ُكلِّ َولَقَْد	ُكْنُت	أَتَّبُِعهُ	اتِّبَاَع	اْلفَِصيِل	أَثََر	أُمِّ

ذلَِك	اْلقُْرآُن	فَاْستَْنِطقُوهُ،	َولَْن	يَْنِطَق،	َولَِكْن	أُْخبُِرُكْم	َعْنهُ	)خطبة	158( 

ِه،	َولََجأُ   	أَْمِرِه،	َوَعْيبَةُ   	ِعْلِمِه،	َوَمْوئُِل   	ُحْكِمِه،	َوُكهُوُف	ُكتُبِِه،	َوِجبَاُل	ِدينِه	)خطبة	2(  هُْم	َمْوِضُع	ِسرِّ

	ُرَواةَ	اْلِعْلِم	َكثِيٌر،	َوُرَعاتَهُ	قَلِيٌل	)خطبة	237(  يَن	َعْقَل	ِوَعايَة	َوِرَعايَة   	الَ	َعْقَل	َسَماع	َوِرَوايَة،	فَإِنَّ َعقَلُوا	الدِّ

ــِب،	أََصــاَب	 ــَل	اْلَعْي ــْوِب،	قَلِي 	الثَّ ــيَّ ــَب	نَقِ ــةَ!	َذهَ ــَف	اْلفِْتنَ ــنَّةَ،	َوَخلَّ ــاَم	السُّ ــَد   	َوأَقَ َم   	األََوَد،	َوَداَوى	اْلَعَم ــوَّ ــْد	قَ ــالَن،	فَلَقَ ــه	بــالُء	فُ لل

ــة	227(  ــهُ	)خطب ــِه	طَاَعتَ ــى	الل هَا،	أَدَّى	إِلَ ــرَّ ــبََق	َش ــا،	َوَس َخْيَرهَ

،	َوالَ	يَْستَْيقُِن	اْلُمْهتَِدي	)خطبة	227(  الُّ بَة	الَ	يَْهتَِدي	بِهَا	الضَّ َرَحَل	َوتََرَكهُْم	فِي	طُُرق	َمتََشعِّ

َسالَِة،	َوُمْختَلَُف	اْلَمالَئَِكِة   	َوَمَعاِدُن	اْلِعْلِم،	َويَنَابِيُع	اْلُحْكِم	)خطبة	108(  ِة،	َوَمَحطُّ	الرِّ نَْحُن	َشَجَرةُ	النُّبُوَّ

فََواللِه	إِنِّي	أَلَْولَى	النَّاِس	بِالنَّاِس	)خطبة	117( 

بِنَا	يُْستَْعطَى	اْلهَُدى،	َوبِنَا	يُْستَْجلَى	اْلَعَمى	)خطبة	144( 

َرار	)2(	)خطبة	4(  بِنَا	اْهتََدْيتُْم	في	الظَّْلَماِء،	َوتََسنَّْمتُُم	)1( 	العْليَاَء	وبِنَا	اْنفََجْرتُم	َعِن	السِّ

َراِج	فِي	الظُّْلَمِة،	يَْستَِضيُء	بِِه	َمْن	َولََجهَا	)خطبة	187(  إِنََّما	َمثَلي	بَْينَُكْم	َمثَُل	السِّ

ــَف	 ــْل	َكْي ــْم،	بَ ــاهُ	بُِك ــَن	يُتَ ــةٌ،	فَأَْي ــاُر   	َمْنُصوبَ ــةٌ،	َواْلَمنَ ــاُت	َواِضَح ــةٌ   ،	َوااْليَ ــالَُم	قَائَِم ــوَن   ،	َواألَْع ــى	تُْؤفَُك ــوَن،	وأَنَّ ــَن	تَْذهَبُ فَأَْي

ــة	86(  ــْدِق	)خطب ــنَةُ	الصِّ ،	َوأَْلِس ــقِّ ــةُ	اْلَح ــْم	أَِزمَّ ــْم،	َوهُ ــَرةُ   	نَبِيُِّك ــْم	ِعْت ــوَن	َوبَْينَُك تَْعَمهُ

	َوأَنَا	بَِمَكاني،	فَإَِذا	فَاَرْقتُهُ	اْستََحاَر   	َمَداُرهَا،	َواْضطََرَب	ثِفَالُهَا	)خطبة	118(  َحا،	تَُدوُر	َعلَيَّ َوإِنََّما	أَنَا	قُْطُب	الرَّ



ِه،	َولََجأُ   	أَْمِرِه،	َوَعْيبَةُ   	ِعْلِمِه،	َوَمْوئُِل	ُحْكِمِه،	َوُكهُوُف	ُكتُبِِه،	َوِجبَاُل	ِدينِه	)خطبة	2(  هُْم	َمْوِضُع	ِسرِّ

يِن،	َوِعَماُد	اليَقِيِن	)خطبة	2(  هُْم	أََساُس	الدِّ

هُْم	َدَعائُِم	اإِلْسالَِم،	َوَوالَئُِج   	ااْلْعتَِصاِم	)خطبة	237( 

ْأِي  ــى	الــرَّ ــْرآَن	َعلَ ــوا	اْلقُ ــْرآِن	إَِذا	َعطَفُ ــى	اْلقُ ْأَي	َعلَ ــَوى،	َويَْعِطــُف	الــرَّ ــى	اْلهَ ــَدى	َعلَ ــوا	اْلهُ ــَدى	إَِذا	َعطَفُ ــى	اْلهُ ــَوى	َعلَ يَْعِطــُف	اْلهَ

ــة	138(  )خطب

	َمثََل	آِل	ُمَحمَّد	صلّى	الله	عليه	وآله،	َكَمثَِل	نُُجوِم	السَّماَِء،	إَِذا	َخَوى	نَْجٌم   	طَلََع	نَْجٌم	)خطبة	99(  أاَلَ	إِنَّ

	َوأَنَا	بَِمَكاني،	فَإَِذا	فَاَرْقتُهُ	اْستََحاَر   	َمَداُرهَا،	َواْضطََرَب	ثِفَالُهَا	)خطبة	118(  تَُدوُر	َعلَيَّ َحا، َوإِنََّما	أَنَا	قُْطُب	الرَّ

ِه،	َولََجأُ   	أَْمِرِه،	َوَعْيبَةُ   	ِعْلِمِه،	َوَمْوئُِل	ُحْكِمِه،	َوُكهُوُف	ُكتُبِِه،	َوِجبَاُل	ِدينِه	)خطبة	2(  هُْم	َمْوِضُع	ِسرِّ

يِن،	َوِعَماُد	اليَقِيِن	)خطبة	2(  هُْم	أََساُس	الدِّ

هُْم	َدَعائُِم	اإِلْسالَِم،	َوَوالَئُِج   	ااْلْعتَِصاِم	)خطبة	237( 

ْأِي  ــى	الــرَّ ــْرآَن	َعلَ ــوا	اْلقُ ــْرآِن	إَِذا	َعطَفُ ــى	اْلقُ ْأَي	َعلَ ــَوى،	َويَْعِطــُف	الــرَّ ــى	اْلهَ ــَدى	َعلَ ــوا	اْلهُ ــَدى	إَِذا	َعطَفُ ــى	اْلهُ ــَوى	َعلَ يَْعِطــُف	اْلهَ

ــة	138(  )خطب

	فِي	نَِصابِِه	َواْنَزاَح	اْلبَاِطُل	َعْن	ُمقَاِمِه	)خطبة	237(  بِِهْم	َعاَد	اْلَحقُّ

...	ِجبَاُل	ِدينِه،	بِِهْم	أَقَاَم	اْنِحناَء	ظَْهِرِه،	َوأْذهََب	اْرتَِعاَد	فََرائِِصِه	)خطبة	2( 

نَْحُن	الُّنْمُرقَةُ	اْلُوْسطَى بِهَا	يَْلَحُق	التَّالِي،	َوإِلَْيهَا	يَْرِجُع	اْلَغالِي		)حكمة	104( 

اِر	)حكمة	307(  أَنا	يَْعُسوُب اْلُمْؤِمنِيَن،	َواْلَماُل	يَْعُسوُب	اْلفُجَّ

اْنظُُروا	أَْهَل	بَْيِت	نَبِيُِّكْم	فَاْلَزُموا	َسْمتَهُْم   	َواتَّبُِعوا	أَثََرهُْم	فَلَْن	يُْخِرُجوُكْم	ِمْن	هُدًى،	َولَْن	يُِعيُدوُكْم	فِي	َردًى	)خطبة	96( 

فأَْنِزلُوهُْم	بِأَْحَسِن	َمنَاِزِل	القُْرآِن،	َوِرُدوهُْم	ُوُروَد	اْلِهيِم   	اْلِعطَاِش	)خطبة 86( 

ةَ	لَُكْم	َعلَْيِه	َوأَنَا	هَُو	أَلَْم	أَْعَمْل	فِيُكْم	بِالثَّقَِل	األَْكبَِر   	َوأَْتُرْك	فِيُكُم	الثَّقََل	األَْصَغَر	)خطبة 86(  َواْعِذُروا	َمْن	الَ	ُحجَّ

	فِيَما	تُْنِكُروَن	)خطبة 86(  	أَْكثََر	اْلَحقِّ فاَلَ	تَقُولُوا	بَِما	الَتَْعِرفُوَن،	فَإنَّ

ْأَي	فِيَما	الَ	يُْدِرُك	قَْعَرهُ	اْلبََصُر،	َوالَ	تَتََغْلَغُل	إِلَْيِه	اْلفَِكُر	)خطبة 86(  فاَلَ	تَْستَْعِملُوا	الرَّ



إاِلَّ	َمــْن	َعَرفَهـُـْم	َوَعَرفـُـوهُ،	َوالَ	يَْدُخــُل	النَّــاَر	إاِلَّ	مــْن اُم	اللــِه	َعلـَـى	َخْلقـِـِه،	َوُعَرفـَـاُؤهُ	َعلـَـى	ِعبـَـاِدِه،	الَ	يَْدُخــُل	اْلَجنَّــةَ ــةُ	قـُـوَّ َوإِنََّمــا	االَئِمَّ

أَْنَكَرهـُـْم	َوأَْنَكــُروهُ	)خطبــة	152( 

َي	َســاِرقاً  ــَعاُر   	َواألَْصَحــاُب،	َواْلَخَزنـَـةُ	َواألَْبــَواُب،	َوالَ	تُْؤتـَـى	اْلبُيـُـوُت	إاِلَّ	ِمــْن	أَْبَوابِهـَـا،	فََمــْن	أَتَاهـَـا	ِمــْن	َغْيــِر	أَْبَوابِهـَـا	ُســمِّ نَْحــُن	الشِّ

)خطبة	153( 

أَنَا	َشاِهٌد	لَُكْم،	َوَحِجيٌج   	يَْوَم	اْلقِيَاَمِة	َعْنُكْم	)خطبة	176( 

نا	َوُمْبِغُضنَا	يَْنتَِظُر	السَّْطَوةَ	)خطبة	108(  ْحَمةَ،	َوَعُدوُّ نَاِصُرنا	َوُمِحبُّنَا	يَْنتَِظُر	الرَّ

فَإِنِّي	َولِْدُت	َعلَى	اْلفِْطَرِة،	َوَسبَْقُت	إِلَى	اإِليَماِن	َواْلِهْجَرِة	)خطبة	56( 

	، ،	َوُمْبِغــٌض	ُمْفــِرطٌ	يَْذهـَـُب	بِــِه	اْلبُْغــُض	إِلـَـى	َغْيــِر	اْلَحــقِّ 	إِلـَـى	َغْيــِر	اْلَحــقِّ 	ُمْفــِرطٌ	يَْذهـَـُب	بِــِه	اْلُحــبُّ 	ِصْنفـَـاِن:	ُمِحــبٌّ َوَســيَْهلُِك	فِــيَّ

	َحــاالً	الَّنَمــطُ	األَْوَســطُ	فَاْلَزُمــوهُ	)خطبــة	127(  َوَخْيــُر	النَّــاِس	فــيَّ

لَْو	أََحبَّنِي	َجبٌَل	لَتَهَافََت		)حكمة	106( 

	لِْلفَْقِر	ِجْلبَاباً	)حكمة	107(  َمْن	أََحبَّنَا	أَْهَل	اْلبَْيِت	فَْليَْستَِعدَّ

	أَْمَرنا	َصْعٌب	ُمْستَْصَعٌب،	الَ	يَْحتَِملُهُ	إاِلَّ	َعْبٌد	ُمْؤِمٌن	اْمتََحَن	اللهُ	قَْلبَهُ	لاِِليَماِن	)خطبة	189(  إِنَّ

اْنَدَمْجُت   	َعلَى	َمْكنُوِن	ِعْلم	لَْو	بُْحُت	بِِه	الَْضطََرْبتُُم	اْضِطَراَب	األَْرِشيَِة   	في	الطَِّويِّ   	البَِعيَدِة	)خطبة	5( 

	بَِرُســوِل	اللــِه	 	َرُجــل	ِمْنُكــْم	بَِمْخَرِجــِه	َوَمْولِِجــِه   	َوَجِميــِع	َشــأْنِِه	لَفََعْلــُت،	َولِكــْن	أََخــاُف	أَْن	تَْكفـُـُروا	فــيَّ َواللــِه	لـَـْو	ِشــْئُت	أَْن	أُْخبـِـَر	ُكلَّ

ــْن	يُْؤَمــُن	ذلـِـَك	ِمْنــهُ	)خطبــة	175(  ــِة	ِممَّ صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه.	أاَلَ	َوإِنِّــي	ُمْفِضيــِه	إلـَـى	اْلَخاصَّ

الَ	يَِعي	َحِديثَنَا	إاِلَّ	ُصُدوٌر	أَِمينَةٌ،	َوأَْحالٌَم   	َرِزينَةٌ	)خطبة	189( 

ــِق	 ــى	اْلُمنَافِ ــا   	َعلَ اتِهَ ــا	بَِجمَّ ْنيَ ــُت	الدُّ ــْو	َصبَْب ــي،	َولَ ــا	أَْبَغَضنِ ــي	َم ــى	أَْن	يُْبِغَضنِ ــْيفِي	هــَذا	َعلَ ــِن	بَِس ــوَم   	اْلُمْؤِم ــُت	َخْيُش ــْو	َضَرْب لَ

،	الَ	يُْبِغُضــَك	 	عليــه	الســالم	أَنَّــهُ	قـَـاَل:	»يـَـا	َعلـِـيُّ ــيِّ 	األُمِّ َعلـَـى	أَْن	يُِحبَّنـِـي	َمــا	أََحبَّنـِـي:	َوذلـِـَك	أَنَّــهُ	قُِضــَي	فَاْنقََضــى	َعلـَـى	لَِســاِن	النَّبـِـيِّ

ــٌق«	)حكمــة	40(  ــَك	ُمنَافِ ُمْؤِمــٌن،	َوالَ	يُِحبُّ

ى	بِِهْم	َمْن	َجَرْت	نِْعَمتُهُْم	َعلَْيِه	أبَداً	)خطبة	2(  ِة	أََحٌد،	َوال	يَُسوَّ د	عليهم	الّسالم		ِمْن	هِذِه	االُمَّ ال	يُقَاُس	بِآِل	ُمَحمَّ

فَإِنَّا	َصنَائُِع	َربِّنَا   	َوالنَّاُس	بَْعُد	َصنَائُِع	لَنَا	)كتاب	28( 

	الطَّْيُر	)خطبة	3(  ْيُل،	َوال	يَْرقَى	إِلَيَّ يَْنَحِدُر	َعنِّي	السَّ



ُسوِل	نَْوطاً	)2(	)خطبة 162(  وَن	بِالرَّ نَْحُن	األَْعلَْوَن	نََسباً،	َواالَشدُّ

َوإِنِّي	لََعلَى	بَيِّنَة	ِمْن	َربِّي،	َوِمْنهَاج	ِمْن	نَبِيِّي	)خطبة	96( 

ــَجِر،	نَبَتـَـْت	فـِـي	َحــَرم،	َوبََســقَْت   	فـِـي	َكــَرم،	لَهـَـا	فـُـُروٌع	ِطــَواٌل،	 ِعْتَرتـُـهُ	َخْيــُر	اْلِعتـَـِر   	َوأُْســَرتُهُ	َخْيــُر	األَُســِر،	َوَشــَجَرتُهُ	َخْيــُر	الشَّ

َوثََمــٌر	الَ	يُنـَـاُل	)خطبــة	93( 

	الِواليَِة،	َوفِيِهُم	الَوِصيَّةُ	َوالِوَراثَةُ	)خطبة 2(  لَهُْم	َخَصائُِص	َحقِّ

َسالَِة،	َوُمْختَلَُف	اْلَمالَئَِكِة   	َوَمَعاِدُن	اْلِعْلِم،	َويَنَابِيُع	اْلُحْكِم	)خطبة 108(  ِة،	َوَمَحطُّ	الرِّ نَْحُن	َشَجَرةُ	النُّبُوَّ

َوِعْنَدنَا	أَْهَل	اْلبَْيِت	أَْبَواُب	اْلُحْكِم	َوِضيَاُء	األَْمِر	)خطبة	119( 

ْحمِن،	إِْن	نَطَقُوا	َصَدقُوا،	َوإِْن	َصَمتُوا	لَْم	يُْسبَقُوا	)خطبة	154(  فِيِهْم	َكَرائُِم	اْلقُْرآِن،	َوهُْم	ُكنُوُز	الرَّ

	َوالَ	يَْختَلِفـُـوَن	 هـُـْم	َعْيــُش	اْلِعْلــِم،	َوَمــْوُت	اْلَجْهــِل،	يُْخبُِرُكــْم	ِحْلُمهـُـْم	َعــْن	ِعْلِمِهــْم،	َوَصْمتُهـُـْم	َعــْن	ِحَكــِم	َمْنِطقِِهــْم،	الَ	يَُخالِفـُـوَن	اْلَحــقَّ

فِيــه	)خطبــة	237( 

اِســُخوَن	فـِـي	اْلِعْلــِم	ُدونَنـَـا،	َكِذبــاً	َوبَْغيــاً	َعلَْينـَـا،	أَْن	َرفََعنـَـا	اللــهُ	َوَوَضَعهـُـْم،	َوأَْعطَانـَـا	َوَحَرَمهـُـْم،	َوأَْدَخلَنـَـا	 أَْيــَن	الَِّذيــَن	َزَعُمــوا	أَنَّهـُـُم	الرَّ

ــْم	)خطبة	144(  َوأَْخَرَجهُ

أَيُّهَا	النَّاُس،	َسلُوني	قَْبَل	أَْن	تَْفقُِدوني،	فأََلَنَا	بِطُُرِق	السَّماِء	أَْعلَُم	ِمنِّي	بِطُُرِق	األَْرِض	)خطبة	189( 

ــاَعِة،	َوالَ	َعــْن	فِئـَـة	تَْهــِدي	مائــةً	 فَاْســأَلُوني	قَْبــَل	أَْن	تَْفقُِدونـِـي،	فـَـَو	الَّــِذي	نَْفِســي	بِيـَـِدِه	الَ	تَْســأَلُوني	َعــْن	َشــْيء	فِيَمــا	بَْينَُكــْم	َوبَْيــَن	السَّ

ــالً،	َوَمــْن	 ــا	قَْت ــُل	ِمــْن	أَْهلِهَ ــا،	َوَمــْن	يُْقتَ ــا،	َوَمَحــطِّ	ِرَحالِهَ ــاِخ   	ِرَكابِهَ ــا	َوَســائِقِهَا،	َومنَ ــا   	َوقَائِِدهَ ــْم	بِنَاِعقِهَ 	مائــةً	إاِلَّ	نَبَّأْتُُك َوتُِضــلُّ

يَُمــوُت	ِمْنهُــْم	َمْوتــاً.

ــائِلِيَن،	َوفَِشــَل	َكثِيــٌر	ِمــَن	الَمْســُؤولِيَن  َولـَـْو	قـَـْد	فَقَْدتُُمونـِـي	َونََزلـَـْت	َكَرائـِـهُ	األُُمــوِر،	َوَحــَواِزُب   	اْلُخطـُـوِب،	أَلَْطــَرَق	َكثِيــٌر	ِمــَن	السَّ

)خطبــة	92( 

	َمَكانِي	َوقِيَاِم	َغْيِري	َمقَاِمي	)خطبة	149(  َغداً	تََرْوَن	أَيَّاِمي،	َويُْكَشُف	لَُكْم	َعْن	َسَرائِِري،	َوتَْعِرفُونَنِي	بَْعَد	ُخلُوِّ

َكْم	أَْطَرْدُت	االَيَّاَم	أَْبَحثُهَا	َعْن	َمْكنُوِن	هَذا	االَْمِر،	فَأَبَى	اللهُ	إاِلَّ	إِْخفَاَءهُ،	هَْيهَاَت!	ِعْلٌم	َمْخُزوٌن	)خطبة	149( 

ــاَعِة...(	االيــة،	فَيَْعلَــُم	ُســْبَحانَهُ	َمــا	فِــي	 	اللــهَ	ِعْنــَدهُ	ِعْلــُم	السَّ َدهُ	اللــهُ	ُســْبَحانَهُ	بِقَْولِــِه:	)إِنَّ ــاَعِة،	َوَمــا	َعــدَّ َوإِنََّمــا	ِعْلــُم	اْلَغْيــِب	ِعْلــُم	السَّ

	أَْو	بَِخيــل،	َوَشــقّي	أَْو	َســِعيد،	َوَمــْن	يَُكــوُن	فـِـي	النَّــاِر	َحطَبــاً،	أَْو	فـِـي	اْلِجنـَـاِن	 األَْرَحــاِم	ِمــْن	َذَكــر	أَْو	أُْنثـَـى،	َوقَبِيــح	أَْو	َجِميــل،	َوَســِخيٍّ

لِلنَّبِيِّيــَن	ُمَرافِقــاً،	فَهــَذا	َعْلــُم	اْلَغْيــِب	الَّــِذي	الَ	يَْعلَُمــهُ	أََحــٌد	إاِلَّ	اللــهُ	)خطبــة	128( 



لَْيَس	هَُو	بِِعْلِم	َغْيب،	َوإِنََّما	هَُو	تََعلٌُّم	ِمْن	ِذي	ِعْلم	)خطبة	128( 

َوَمــا	ِســَوى	ذلـِـَك	فَِعْلــٌم	َعلََّمــهُ	اللــهُ	نَبِيَّــهُ	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	فََعلََّمنِيــِه،	َوَدَعــا	لـِـي	بـِـأَْن	يَِعيـَـهُ	َصــْدِري،	َوتَْضطَــمَّ   	َعلَْيــِه	َجَوانِِحــي 

)خطبة	128( 

	بِذلـِـَك	ُكلِّــِه،	َوبَِمْهلـِـِك	َمــْن	يَْهلـِـُك،	َوَمْنَجــى	َمــْن	 ،	َواْصطَفـَـاهُ	َعلـَـى	اْلَخْلــِق،	َمــا	أَْنِطــُق	إالَّ	َصاِدقــاً،	َوقـَـْد	َعِهــَد	إِلـَـيَّ َوالَّــِذي	بََعثـَـهُ	بِالَحــقِّ

	)خطبــة	175(  	َوأَْفَضــى	بـِـِه	إِلـَـيَّ 	َعلـَـى	َرْأِســي	أالَّ	أَْفَرَغــهُ	فـِـي	أُُذنـَـيَّ يَْنُجــو،	َوَمــآِل	هــَذا	األَْمــِر،	َوَمــا	أَْبقـَـى	َشــْيئاً	يَُمــرُّ

َواللِه	َما	َكتَْمُت	َوْشَمةً   	َوال	َكَذْبُت	ِكْذبَةً،	َولَقَْد	نُبِّْئُت	بِهذا	الَمقاِم	َوهَذا	اليَْوِم	)خطبة	16( 

ــاِمُع  	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه،	َمــا	َكــَذَب	اْلُمبَلِّــُغ،	َوالَ	َجِهــَل	السَّ 	الَّــِذي	أُنَبِّئُُكــْم	بـِـِه	َعــِن	النَّبـِـيِّ فََوالَّــِذي	فَلـَـَق	اْلَحبَّــةَ	َوبـَـَرأَ	النََّســَمةَ   	إِنَّ

)خطبــة	100( 

أَيُّهـَـا	النَّــاُس،	ُخُذوهـَـا	َعــْن	َخاتـَـِم	النَّبِيِّيــَن	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	:	»إِنَّــهُ	يَُمــوُت	َمــْن	َمــاَت	ِمنَّــا	َولَْيــَس	بَِميِّــت،	َويَْبلـَـى	َمــْن	بَلـِـَي	ِمنَّــا	

َولَْيــَس	بِبـَـال«	)خطبــة	86( 




