شرح نهج البالغة
السيد محمد كاظم القزويني الحائري

الجزء األول

مقدمة الكتاب
بسم ه
ّللا الرهحمن الرهحيم الحمد هّلل الذي ألهم اوليائه الحكم  ،و أجرى على ألسنتهم طيب الكلم ،
و الصالة و السالم على سيد العرب و العجم  ،محمد و آله أهل الجود و الكرم  ،الذين حبهم من افضل النعم  ،و بغضهم
يورث الخسران و الندم  ،سيما االمام العادل ،
و األسد الباسل و الغيث الهاطل  ،نفس الرسول  ،و زوج البتول  ،و ابو الشبول ،
امير المؤمنين ابو الحسن علي بن أبيطالب ( ع ) .
و بعد فان مما ال يخفى على من تتبع الكتب و اآلثار  ،ان كتاب نهج البالغة لم يأت الى اآلن كتاب مثله  ،جامعا لجميع
اطراف الفضائل و المحاسن  ،بعيدا عن المعايب و النقائص  ،الذي ال يستطيع أي قلم وصفه  ،أو لسان مدحه ،
و نظرا ألهميته و عظم شأنه  ،قد كتب حوله شروح كثيرة  ،و قد كتب كل شارح مقدار ما فهمه من مطاوي الكتاب  ،و
ذلك على اختالف الشروح :
من االختصار و التطويل و االجمال و التفصيل  ،فكانت الشروح كنفس الكتاب
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ضالة منشودة  ،محبوبة عند أولى األلباب  ،و مطلوبة كل اديب لبيب  ،و خطيب بليغ  ،و متكلم متأله  ،و عابد زاهد  ،و
مسكين ناسك  ،و ملك سياسي  ،و سلطان كبير  ،و حاكم و والي  ،و قائد و غازي  ،و طبيب روحي أو جسمي  ،و
رياضي طبيعي  ،و حكيم فلسفي  ،و غيرهم من الناس  ،على إختالف طبقاتهم و عقائدهم و معارفهم  ،فترى كل واحد منهم
يستفيد من مطالعة هذا الكتاب  ،و يطلع على أسرار الخلقة و الطبيعة بقدر فكره  ،و سعة عقله و استعداد ذهنه  ،و يستنبط
كل منهم ما يهمه و يناسب صنعته و مهنته و شغله الذي هو متلبس به  ،و حالته التي هو فيها  ،فتارك الدنيا تفيده المواعظ
و النصائح و ذكر قبائح الدنيا و جناياتها و امثال ذلك  .و الملك السياسي تنفعه الكتب و الرسائل التي ارسلها امير المؤمنين
عليه السالم الى العمال و الوالة و رؤساء الجيش و قواد الجند  ،من الخطط الحربية ،

و االوامر الصادرة منه عليه السالم في جبهات القتال و ساحات الوغى  :من الدفاع أو الهجوم  ،و االقدام أو االنسحاب  ،و
االنذار و التبشير  ،و الفاء الرعب في قلوب األعداء  ،و تثبيت قلوب الجند  ،و وعدهم بالظفر و النصر ،
و امثال هذه االمور مما يأمر فيها بأفناء الظلم و إشاعة العدل و بسطه في الرعية و غير ذلك  ،و كيف ال يكون كذلك  ،و
هو القرآن الثاني و إحدى المعجزتين الخالدتين  ،و لذا قيل في شأنه  :دون كالم الخالق و فوق كالم المخلوق  ،و لعمرى هو
القانون االجتماعي و االنفرادي  ،الجامع الكامل  .النافع الباقي في كل جيل و زمان  ،و قبيل و مكان  ،الضامن لعامله
سعادة الدارين  ،و لكن تلك الشروح مع ما لها من الحسن و الكمال  ،ال يستلذ بها و ال يستفيد منها إال المتتبع آلثار العرب ،
المطلع على إصطالحاتهم  ،فترى اكثر الناس ممن حرموا التعلم
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و التتبع  ،ال يعلمون من هذا الكتاب سوى الظاهر منه  ،و ال يستلذون بفهم النكات الكالمية و االصطالحات العلمية التي
يستعملها ارباب الفصاحة و البالغة .
فسألني أعز اصدقائي علي و أحبهم الي  :ان اشرح على هذا السفر الجليل شرحا يفهمه كل عربي بل و كل متكلم بلسان
العرب  ،بحيث يظهر منه بعض النكات الكالمية و اللطائف الخفية التي ال تبدو إال بالشرح الموضح للكلمات و الجمل .
فكتبت هذا الشرح إجابة له  ،و خدمة للدين  ،و إظهارا للوالية لموالي سيد األوصياء و أفضل األصفياء  ،المخصوص
بلقب امير المؤمنين االمام علي بن ابيطالب عليه و على اوالده األحد عشر صلوات ه
ّللا و كان من المناسب ان اذكر شيئا
من ترجمة حياة االمام عليه السالم ( كما هو شأن اكثر الشارحين لهذا الكتاب بل هو دأب اكثر الكتاب ) و لكني رأيت ذكر
هذا الموضوع في ضمن الكتاب احجى  ،فان االختصار ال ينفع  ،ألنه مما ال يجهله احد و االطناب خارج عن اسلوب
مقدمة الكتاب .
ثم ان دأبي فى هذا الشرح ان اذكر شيئا من الخطبة تحت عنوان ( المتن ) ثم اذكر معاني اللغات لدى االحتياج الى التفسير
تحت كلمة ( اللغة ) ثم اذكر الشرح و ما يتعلق بذلك بمناسبة المقام تحت عنوان ( المعنى )  .و أشرح ذلك ( مقدار جهدي )
بألفاظ واضحة و عبارات سهلة  ،و كلمات مأنوسة عند العرف متبعدا عن ذكر األلفاظ الصعبة  ،القليلة االستعمال  ،و اذكر
ايضا ( مهما امكن ) إختالف بعض النسخ  ،و اقوال العلماء و الوجوه المحتملة في الشرح  ،و بعض األخبار و االحاديث
الواردة بمناسبة المقام .
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و حيث ان هذا الكتاب اول كتاب تقدمت بتأليفه مع قلة ما يحتاج اليه كل مؤلف من الثروة الفكرية و العلمية  ،و الكتب و
سائر اللوازم  ،مع ضيق المجال و كثرة األشغال  ،فاني اقبل كل نقد علمي أو ادبي أو تأريخي ،
و اتلقاه بكل بشاشة و ترحيب و شكر  ،ناظرا الى كالم سيد االنبياء  ،المنزه عن كل عيب  ،و المبرء من كل نقص حيث
قال صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم  ( :خير الناس من اهدى الي عيوبي ) غير رامق قول الشاعر :
(و عين الرضا عن كل عيب كليلة )
و من ه
ّللا العصمة و هو المستعان عليه توكلت و اليه انيب و هو خير موفق و معين .
( المؤلف )
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صورة مصغرة من ترجمة السيد األجل الشريف الرضي جامع نهج البالغة
هو أبو الحسن ( محمد ) بن أبي احمد ( الحسين ) بن موسى بن محمد ابن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق
عليهما السالم  ،و امه فاطمة بنت الحسين بن الحسن الناصر و ينتهي نسبها الى عمر بن علي بن ابي طالب عليه السالم .

ولد سنة تسع و خمسين و ثالثمائة  ،و لقب بالطاهر ذي المناقب  ،و الطاهر األوحدي  ،و الشريف االجل  .كان فاضال ،
عالما  ،شاعرا  ،مب هرزا  ،يقول الشعر بعد ان جاوز العشرة  ،أبدع اهل زمانه  ،و انجب سادات العراق ،
و اشعر الطالبيين من مضى منهم و من غبر  ،قرأ علم النحو على السيرافي النحوي المشهور  ،و هو دون العاشرة من
عمره  ،فذاكره السيرافي يوما بشيء من االعراب على عادة التعليم فقال  :إذا قلنا رأيت عمر  ،فما عالمة نصب عمر ؟
فقال له الرضي  :بغض عليه السالم  ،فتعجب السيرافي و الحاضرون من حدة نظره و رأى شيخنا المفيد فى منامه سيدتنا
ّللا صلى ه
فاطمة بنت رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم دخلت اليه و هو في مسجده في الكرخ  ،و معها ولداها الحسن و الحسين
عليهما السالم صغيرين فسلمتهما اليه و قالت له  :علمهما الفقه  .فانتبه متعجبا من ذلك  ،فلما تعالى النهار في صبيحة تلك
الليلة التي رأى فيها الرؤيا ،
دخلت اليه المسجد فاطمة بنت الناصر و حولها جواريها  ،و بين يديها ابناها :
محمد الرضي و علي المرتضى صغيرين فقام اليها و سلم عليها فقالت  :ايها الشيخ
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هذان ولداي قد أحضرتهما اليك لتعلمهما الفقه  .فبكى المفيد و قص عليها المنام و تولى تعليمهما .
و لسيدنا المترجم تآليف عديدة فمنها  :المتشابه في القرآن  .حقائق التنزيل .
تفسير القرآن المجازات آلثار النبوية  .تعليق خالف الفقهاء  .تعليقة االيضاح خصائص  .نهج البالغة  .مجازات القرآن .
الزيادات في شعر ابي تمام  .سيرة والده الطاهر  .إنتخاب شعر ابن الحجاج  .مختار شعر ابى إسحق الصابي .
كتاب ما دار بينه و بين ابي إسحق ثالث مجلدات  .ديوان شعره اربع مجلدات .
و كانت له هيبة و جاللة و فيه ورع و عصمة  ،عالي الهمة  ،شريف النفس لم يقبل من احد صلة و ال جائزة  ،حتى انه ر هد
صالت ابيه  ،و كذلك بنو بويه إجتهدوا على قبول صالتهم فلم يقبل  ،حفظ القرآن بعد ان جاوز الثالثين في مدة يسيرة  ،و
كان عفيفا شريفا ملتزما بالدين و قوانينه .
و كانت وفاته بكرة يوم السبت سادس محرم الحرام سنة ست و اربعمائة .
و قيل بل اربع و اربعمائة  ،و حضر جنازته الوزير فخر الملك و جميع االعيان و األشراف و القضاة  ،و صلى عليه
الوزير  ،و مضى اخوه المرتضى من جزعه عليه الى مشهد موالنا الكاظم عليه السالم  ،ألنه ال يستطع أن ينظر الى تابوته
و دفنه .
ثم نقل جثمانه الشريف الى كربالء و دفن في مشهد الحسين عليه السالم عند ابيه  ،و رثاه اخوه المرتضى  ،و ابو العالء
المعري  ،و تلميذه مهيار بن مردويه و كثير من أفاضل الشعراء بقصائد فاخرة .
هذا و من اراد زيادة االيضاح فليراجع التراجم  .و ه
ّللا ولي التوفيق .
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بسم ه
ّللا الرهحمن الرهحيم

خطبة السيد الرضى ( ره )
قال السيد :

أما بعد حمد هّلل الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه  .و معاذا من بالئه .
و وسيال الى جنانه و سببا لزيادة إحسانه  1و الصلوة على رسوله نبي الرحمة  2و إمام األئمة و سراج األمة المنتجب من
طينة الكرم و ساللة المجد االقدم  3و مغرس الفخار المعرق و فرع العالء المثمر . 4
-----------

(  ) 1الحمد هو الثناء على الجميل االختيارى  ،و معنى كون الحمد ثمنا  :ان الحمد موجب للنعمة  ،تشبيها بالثمن الذي
يوجب الحصول على المثمن في المعامالت .
و الوسيل جمع وسيلة و هى ما يتقرب به  .و قوله سببا اشارة الى قوله تعالى  :لئن شكرتم الزيدنكم .
-----------

(  ) 2الصلوة  :العطف و الميل  ،و المراد طلب الصلوة من هّللا سبحانه أو إظهار لميل الشخص نحو ذاته الكريمة  ،امتثاال
لقوله تعالى  :يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه .
-----------

(  ) 3طينة الكرم  :اصله  ،و الظاهر انه اشارة الى ما ورد من كيفية بدء خلقه ( ص ) و ساللة المجد فرعه .
-----------

(  ) 4المغرس محل الغرس  ،المعرق من اعرق  :أى صار عريقا فى الشرف  ،شبه النبي ( ص ) بالشجرة الطيبة  ،و
يمكن أن يكون إشارة الى قوله تعالى  :كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها .
] [ 10
و على أهل بيته مصابيح الظلم و عصم االمم و منار الدين الواضحة و مثاقيل الفضل الراجحة  . 1صلى ه
ّللا عليهم أجمعين
 .صلوة تكون ازاء لفضلهم و مكافأة لعلمهم و كفاء لطيب فرعهم و أصلهم ما أنار فجر ساطع و خوى نجم طالع  2فاني
كنت في عنفوان السن و غضاضة الغصن  3ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص االئمة ( عليهم السالم ) يشتمل محاسن
أخبارهم و جواهر كالمهم  .حداني عليه غرض ذكر فى صدر الكتاب و جعلته أمام الكالم و فرغت من الخصائص التي
تخص امير المؤمنين عليا  .عليه السالم و عاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان و مماطالت االيام  4 .و كنت قد
بوهبت ما خرج من ذلك ابوابا و فصه لته فصوال فجاء فى آخرها فصل يتضمن محاسن
-----------

(  ) 1عصم األمم  ،جمع عصمة و هو ما يعتصم به  ،إشارة الى قوله تعالى  :و اعتصموا بحبل هّللا جميعا  .و المنار جمع
منارة  :و هى ما يهتدى به  .المثاقيل جمع مثقال  :أى ان الفضل يعرف بهم كما ان وزن الذهب و سائر الجواهر يعرف
بالمثاقيل .
-----------

(  ) 2انار  :أشرق  ،و هو و ان كان من باب االفعال لكنه الزم غالبا أو دائما .
و الفجر الساطع هو الفجر الصادق  ،خوى النجم  :سقط  ،و ربما يفسر بامحاله فلم يمطر لكنه ال يناسب المقام .
-----------

(  ) 3عنفوان ألسن أولها  .و غضاضة الغصن  :نضارته و طراوته .
-----------

(  ) 4محاسن جمع الحسن ( على غير القياس )  .حداني  :بعثنى و حثنى  .عاقت :
منعت  .محاجزات الزمان ممانعاته  .مماطالت االيام مدافعاتها  ،و إسناد المنع و الدفع الى الزمان مجاز عقلى كنسبة
الصوم الى النهار فى قولهم  :نهاره صائم .
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ما نقل عنه ( عليه السالم ) من الكالم القصير فى المواعظ و الحكم و االمثال و اآلداب دون الخطب الطويلة و الكتب
المبسوطة فاستحسن جماعة من االصدقاء و االخوان ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين من نواصعه  1و سألوني
عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كالم موالنا امير المؤمنين ( عليه السالم ) في جميع فنونه و متشعبات
غصونه  2من خطب و كتب و مواعظ و آداب علما أن ذلك يتضمن من عجائب البالغة و غرائب الفصاحة و جواهر
العربية و ثواقب الكلم  3الدينية و الدنيوية ما ال يوجد مجتمعا فى كالم و ال مجموع االطراف فى كتاب .
إذ كان أمير المؤمنين ( عليه السالم ) مشرع الفصاحة
-----------

(  ) 1معجبين  :أى متعجبين  ،و أما كونه من اعجبه بمعنى حمله على العجب فال يناسب المقام  .و العجب من الحاالت
الوجدانية و ربما يعرف بأنه إنفعال نفسانى عند إستعظامه أو انكاره أو استطرافه ما يرد عليه  .النواصع  :جمع ناصعة  :و
هى الخالصة و الظاهرة و الصافية من كل شىء  ،يقال حسب ناصع أى خالص  ،و حق ناصع أى ظاهر .
-----------

(  ) 2متشعبات غصونه  :أى غصونه المنشعبة من االلهيات  ،و الفلسفيات ،
و الطبيعيات  ،و الكونيات  ،و االخالقيات  ،و االجتماعيات  ،و السياسيات ،
الى غير ذلك .
-----------

(  ) 3الثواقب  :المضيئة النافذة  ،و منه سمى الشهاب ثاقبا لنفوذه و مضيه  ،و فى الكالم استعارة المحسوس للمعقول  ،فان
الكلم النافذة فى القلوب الموجبة لهداية صاحبها الى المقصد الذى قصد وصوله اليه شبيهة بالشهب الثاقبة .
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و موردها  1و منشأ البالغة و مولدها  ،و منه « عليه السالم » ظهر مكنونها  ،و عنه أخذت قوانينها  ،و على أمثلته حذا
كل قائل خطيب  ، 2و بكالمه استعان كل واعظ بليغ  ،و مع ذلك فقد سبق و قصروا  3و تقدم و تأخروا  ،ألن كالمه «
عليه السالم » الكالم الذى عليه مسحة من العلم اآللهي  ،و فيه عبقة من الكالم النبوي  4فأجبتهم الى االبتداء بذلك  .عالما
بما فيه من عظيم النفع ،
و منشور الذكر و مذخور األجر  5 ،و اعتمدت به ان أبين من عظيم قدر أمير المؤمنين « عليه السالم » في هذه الفضيلة ،
مضافا الى المحاسن الدثرة  ،و الفضائل الجمة  6و أنه « عليه السالم »
-----------

(  ) 1المشرع  :مورد الشاربة  ،فكان رائدى الفصاحة ترد شريعة علمه الفضفاض كورود الشاربة مشرع الماء .
-----------

(  ) 2حذا  :إقتفى  ،و لذا نقل انه قيل لبعض الخطباء  :بم بلغت هذه المرتبة ؟
قال  :ألنى حفظت بعض خطب أمير المؤمنين عليه السالم .
-----------

(  ) 3و قصروا  .من قصر عن الشىء بمعنى تركه و هو ال يقدر عليه  ،ال بمعنى توالى عنه  .فان البلغاء قاصرون عن
نيل رتبته عليه السالم  .ال مقصرون .
-----------

(  ) 4مسحة  :أى عالمة و اثر  ،و العبقة  :الرائحة المنتشرة عنه و لذا قيل :

انه فوق كالم المخلوق و دون كالم الخالق .
-----------

(  ) 5عظيم النفع  ،و الجملتان بعدها من اضافة الصفة الى الموصوف  .و سره البالغى اإللماع الى الجهة المسوق لها
الكالم  .كما يقال  :عظيم النفع  ،اشارة الى أن الجهة المسوق لها الكالم عظيمة .
-----------

(  ) 6و اعتمدت  :قصدت أى ان قصدى من ذلك بيان بعض عظمته « ع » فى فضيلة البالغة الدثرة و الجملة  :لفظان
بمعنى الكثيرة و بينها فرق اعتبارى .
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إنفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف األولين  ،الذين انما يؤثر عنهم منها القليل النادر  ،و الشاذ الشارد  1و اما كالمه فهو
البحر الذى ال يساجل و الجم الذى ال يحافل  ، 2و أردت  3ان يسوغ لي التمثل في االفتخار به « ص » بقول الفرزدق :
اولئك آبائي فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا يا جرير المجامع
و رأيت كالمه « عليه السالم » يدور على أقطاب ثالثة : 4
أولها الخطب و األوامر  ،و ثانيها الكتب و الرسائل  ،و ثالثها الحكم و المواعظ  5فأجمعت بتوفيق ه
ّللا تعالى على االبتداء
باختيار محاسن
-----------

(  ) 1يؤثر  :ينقل و يحكى  :الشارد  :تشبيه بما يشرد من الحيوان فيكون منفردا .
فكان كل واحد من البلغاء انما أتى بشيء واحد من الكالم البليغ بخالفه عليه السالم ففى كالمه ما تشتهيه األنفس و تلذ
االعين .
-----------

(  ) 2ال يساجل  .ال يغالب في اإلعتالء و كثرة الماء  .و معنى عدم المغالبة  :عدم زيادة بحر عليه  .و الجم  .الكثير  .ال
يحافل  :من الحفل بمعنى الكثرة فان فضائل كالمه أكثر من كل كالم .
-----------

(  ) 3فيه تعريض الى الفرق الثالثة من غاصبى الخالفة  ،و هو الغرض المسوق له الكالم  ،ال الفخر الجامد .
-----------

(  ) 4قطب الرحى  :حديدة فى الطبق األسفل من الرحى يدور عليها الطبق األعلى .
و المراد هنا االصول .
-----------

(  ) 5الخطبة تستعمل بمعان أكثرها استعماال ما كان المتكلم فى جهة سوق المستمتع الى مصلحة دينية أو دنيوية فيما اذا
كان قائما أو على المنبر مع لحاظ الفصاحة فلو ص هدر الكالم بالتسمية و التحميد و قوله  « :أما بعد » كان من أفرادها
الظاهرة  .و الكتاب من الكتب و لو لم يكن مرسوال بخالف الرسالة  .و الحكم أعم من الموعظة .
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الخطب  ، 1ثم محاسن الكتب  ،ثم محاسن الحكم و اآلداب  ،مفردا لكل صنف من ذلك بابا  ،و مفصال فيه أوراقا  ،لتكون
مقدمة الستدراك ما عساه يشذ عني عاجال  ،و يقع ال هي آجال  ، 2و إذا جاء شيء من كالمه « عليه السالم » الخارج في
أثناء حوار  ،أو جواب سؤال  ،أو غرض آخر من األغراض  ،فى غير االنحاء التي ذكرتها ،
و قررت القاعدة عليها  ،نسبته الى أليق األبواب به  ،و أشدها مالمحة لغرضه  3و ربما جاء فيما اختاره من ذلك فصوال
غير متسقة ،
و محاسن كلم غير منتظمة  ،ألني أورد النكت و اللمع  ،و ال أقصد التتالي و النسق . 4
و من عجائبه « عليه السالم » التي إنفرد بها  ،و أمن المشاركة فيها ،
أن كالمه الوارد فى الزهد و المواعظ  ،و التذكير و الزواجر إذا تأمله
-----------

(  ) 1أجمع عليه  :عزم  ،و منه االجماع المصطلح .
-----------

(  ) 2كما هو عادة كل مؤلف فانهم يعنونون االبواب أوال ثم يكتبون ما يقع في أيديهم فى بابه الخاص به .
-----------

(  ) 3الحوار  :المحاورة  ،و المالمحة من اللمح  :بمعنى االبصار و النظر  ،و المراد هنا المناسبة فان الناظر الى الشىء
نظر الميل كأنه يناسبه .
-----------

(  ) 4المتسق  :المنتظم الذى له نظام واحد مقابل المتشتت  .النكت  :جمع نكتة و هى االثر الذى به يتميز الشىء  .اللمع :
جمع لمعة و هى القطعة من النبت أخذت فى اليبس شبه بها الكالم الحسن كأنه يضىء  ،كما هى تضىء و تشرق بين الكالء
 .التتالى  .التوالى فى الكالم و مالحظة القافية كيف كان  .و هكذا النسق .
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المتأمل  ،و فكر فيه المتفكر  ،و خلع من قلبه انه كالم مثله « عليه السالم » ممن عظم قدره  ،و نفذ أمره  ،و أحاط بالرقاب
ملكه  ،لم يعترضه الشك في أنه من كالم من ال حظ له في غير الزهادة  ،و ال شغل له بغير العبادة ،
قد قبع فى كسر بيت  ،أو انقطع الى سفح جبل  1ال يسمع إال حسه  ،و ال يرى إال نفسه  ،و ال يكاد يوقن بأنهه كالم من
ينغمس في الحرب مصلتا سيفه فيقطه الرقاب  ،و يج هدل األباطل  ،و يعود به ينطف دما و يقطر مهجا  ، 2و هو مع تلك
الحال زاهد الزهاد ،
و بدل االبدال  .و هذه من فضائله العجيبة  ،و خصائصه اللطيفة التي جمع بها بين االضداد  ،و ألف بين االشتات  ،و كثيرا
ما أذاكر االخوان بها  ،و استخرج عجبهم منها  ،و هى موضع للعبرة بها ،
-----------

(  ) 1الزواجر  :جمع زاجرة و هى الكلمة التى تسوق الناس الى ترك المنكر و نحوه .
قبع الرجل أدخل رأسه فى قميصه  ،و هنا كناية عن االنزواء و االنعزال  .و كسر البيت  :جانبه  .و سفح الجبل  :أسفله أو
جانبه .
-----------

(  ) 2ينغمس  :يدخل دخوال تاما  ،من غمس الشىء فى الماء بمعنى غطه  .و اصلت السيف جرده من غمده  .و يقط
الرقاب  :يقطعها عرضا  .و يجدل االبطال  :يلقيهم على الجدالة  :و هى وجه االرض  .و ينطف  .يسيل  .يقطر مهجا  :اما
كناية عن انه سبب للموت فتسيل عليه االرواح إذا كانت المهج جمع مهجة بمعنى الروح ،

و أما حقيقة إذا كانت بمعنى دم القلب  ،و األول أولى بالبالغة .
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و الفكرة فيها . 1
و ربما جاء في اثناء هذا االختيار اللفظ المردد  ،و المعنى المكرر ،
و العذر في ذلك ان روايات كالمه « عليه السالم » تختلف إختالفا
-----------

(  ) 1زاهد الزهاد  :أى زاهدهم  ،كما يقال زاهد الناس  .و االبدال جمع بديل ،
و هم قوم صالحون ال تخلو االرض منهم اذا مات منهم واحد بدل هّللا مكانه آخر ،
و لذا قيل لهم  :ابدال  ،ثم ان وجه عجب الناس من الجمع بين هاتين الصفتين انهم الفوا ان الزهاد ال يكونون شجعانا و
الشجعان ال يكونون زهادا  ،اذ الزهد يوجب العزوف عن الدنيا فال يبالى الزاهد بأهل الدنيا حتى يحاذيهم و يجالدهم  ،كما
ان الشجاعة توجب قسوة القلب و االقبال على الدنيا فال يقبل الشجاع الى هّللا تعالى حتى يكون زاهدا .
لكن ان االنسان لو تأمل رأى ان اصحاب الحق و االصالح يلزم أن يكونوا كذلك  ،فان الشخص الصالح المصلح حيث ان
نظره الى اآلخرة يزهد فى الدنيا بنفسه و يريد اصالح غيره و االصالح ال يمكن اال برفع صور االجتماع عن شوارع
السعادة و الرفاهية  ،و لذا ترى ان الزارع الرؤوف بالثمار يقطع الشوك  ،و الراعى العطوف على القطيع يستأصل الذئب
 ،فهو عليه السالم على طبق القاعدة االنسانية العامة و سواه ممن اتصف باحدى الصفتين على خالفها و لذا وصف هّللا
سبحانه المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم بل نقول ان الرجل المعتدل  :هو الذى جمع « الغضب و الحلم » و
« القبض و البسط » و « االعطاء و المنع » و « البطش و الكف » و « االقدام و االحجام » الى غير ذلك من الصفات
المتقابلة اذ للغضب موقع ال يسد مسده الحلم  ،و الحلم موقع ال يخلفه الغضب  .فالحلم فى الجميع ناقص  ،و الغضوب فى
الكل غير كامل  ،و لقد كان امير المؤمنين صلوات هّللا عليه جامعا لهذه الصفات فظن من ألف الناس الناقصين كونه « ع »
جامعا لالضداد .
و يكفيك شاهدا لما ذكرنا ان هّللا سبحانه مع كماله المطلق « أرحم الراحمين فى موضع العفو و الرحمة  ،و أشد المعاقبين
فى موضع النكال و النقمة » .
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شديدا  ،فربما اتفق الكالم المختار فى رواية فنقل على وجهه  ،ثم وجد بعد ذلك فى رواية أخرى موضوعا غير وضعه
األول  ،اما بزيادة مختارة أو بلفظ احسن عبارة  ،فتقتضي الحال ان يعاد إستظهارا لالختيار و غيرة على عقائل الكالم  1و
ربما بعد العهد ايضا بما إختير اوال فأعيد بعضه سهوا و نسيانا  ،ال قصدا و اعتمادا  ،و ال ا هدعي مع ذلك اني احيط بأقطار
إلي
جميع كالمه « عليه السالم »  2حتى يشذ عني منه شاذ  ،و ال ين هد ناد  ، 3بل ال ابعد ان يكون القاصر عني فوق الواقع ه
علي إال بذل الجهد و بالغ الوسع  ،و على ه
ّللا سبحانه
 ،و الحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي  4و ما ه
-----------

(  ) 1عقائل الكالم  :كرائمه  ،و فى ذكر الغيرة مناسبة لطيفة .
-----------

(  ) 2االقطار جمع قطر  ،و فيه تشبيه باالقطار الخارجية و هذا نوع من البالغة تورث فى الكالم روحا و حركة خيالية .
-----------

(  ) 3الشاذ  ،و الناد  :عبارتان عن المنفرد .

-----------

(  ) 4القاصر عنى  ،ربما يقال ان هذا من سوء االدب اذ القصور من المؤلف ال من الكالم لكن الظاهر ان الشريف « قده
» الحظ نكتة دقيقة  :و هى انه ال يتمكن من جمع كالمه عليه السالم لقصوره بل ما جمع من كالمه « ع » فانما نفس الكالم
وقع اليه و ما لم يجمعه ألن نفس الكالم لم يقع  ،فكأنه تشبيه بالراعى العاجز الذى ما اجتمع حوله من القطيع انما هو
القبالها اليه ال لجمعه لها  ،و يشهد لما ذكر قوله « الواقع الى » و قوله « فى ربقتى » فان الربقة حبل ذو عرى يجعل فيها
رأس البهيمة .
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نهج السبيل  ،و رشاد الدليل  1إن شاء ه
ّللا .
و رايت من بعد تسمية هذا الكتاب ب « نهج البالغة » إذ كان يفتح للناظر فيه ابوابها  ،و يقرهب عليه طالبها  ،و فيه حاجة
العالم و المتعلم و بغية البليغ و الزاهد  ،و يمضي فى اثنائه من عجيب الكالم في التوحيد و العدل  ،و تنزيه ه
ّللا سبحانه و
تعالى عن شبه الخلق  ،ما هو بالل كل علة  ، 2و جالء كل شبهة  3و من ه
ّللا سبحانه استمد التوفيق و العصمة  ،و اتنجز
التسديد و المعونة  4و استعيذه من خطأ الجنان قبل خطأ اللسان  ،و من زلة الكلم قبل زلة القدم . 5
و هو حسبي و نعم الوكيل .
-----------

(  ) 1نهج السبيل  :ابانته و ايضاحه  ،و قريب منه رشاد الدليل  .و وجه االضافة فى الجملتين ان من السبيل ما ليس نهجا ،
و من الدليل ما ال رشاد فيه .
-----------

(  ) 2و فى بعض النسخ  ،بالل كل غلة  ،و شفاء كل علة  .و العلة  :العطش ،
و باللها ما تروى به  .و العلة الداء  ،و شفائها برئها .
-----------

(  ) 3جالء الشبهة  :وضوحها حتى ال تبقى .
-----------

(  ) 4أل هنه القائل عز اسمه  :و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  ،و القائل سبحانه :
ان تنصروا هّللا ينصركم  ،فان التنويه بذكر أوليائه و نشر آثارهم مجاهدة فيه و نصرة له .
-----------

(  ) 5زلة الكلم  :الخطاء فى القول  ،و زلة القدم  :عثرتها .
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الخطبة االولى
انموذج من علم االمام ( عليه السالم )

القسم االول
( المتن )
( و من خطبة له عليه السالم يذكر فيها إبتداء خلق السماء و االرض و صفة آدم ) .

المعنى
ال بد و أن يختلج فى صدرك ايها القارىء ان عليها عليه السالم كان يعيش قبل ثالثة عشر قرنا و قد خلق ه
ّللا تعالى السماء و
االرض قبل آالف القرون ،
فمن أين علم امير المؤمنين عليه السالم كيفية خلقها ؟ و كيف أخبر عن شيء وقع في زمان لم يكن فيه موجود قط من
البشر ؟ فهل نزل عليه الوحي ؟ و الوحي ال ينزل إال على رسول أو نبي  ،و ما كان علي عليه السالم رسوال و ال نبيا  ،و
هل تعلم ذلك من علماء زمانه و أساتذة عصره ؟ فمن أولئك العلماء ؟
ينبغي أن اذكر نبذة من علوم امير المؤمنين ( عليه السالم )  ،حتى يظهر لك شيء من انواع علومه و مدارك تلك العلوم
حتى تعرف الفرق بين هذا العلم و بين سائر العلوم فتعرف الفرق بين هذا العالم و بين غيره من م هدعي العلم .
و لكني رأيت األحرى و األنسب تأجيل هذا الموضوع الى شرح كالمه عليه السالم لكميل بن زياد غير اني أذكر هنا نبذة
من أقسام علومه و انواع إطالعه  ،كالفهرست لهذا البحث  ،و تفصيل الكالم في المستقبل إن شاء ه
ّللا .
فأقول  :المستفاد من مطاوي األخبار و األحاديث و الروايات الواردة عن
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أهل البيت ( عليهم السالم ) ان علم امير المؤمنين ( عليه السالم ) على انواع كثيرة  ،و المقصود من هذا التنوع هو تنوع
مدارك علومه  ،و اسباب حصولها ،
أو كيفية تحصيلها  ،و ليس المقصود تنوع نفس العلم كعلم الفقه  ،و النجوم و الحساب و أمثالها .
فالنوع األول  :هو علم االمامة  ،و ذلك بعد أن ثبت ان االمامة منصب إلهي كالنبوة  ،أي يكون االختيار و االنتخاب من ه
ّللا
تعالى  ،فكما ان علم االنبياء لدنهي  :أي من عند ه
ّللا تعالى كذلك علم االمام  .و قد ذكرت األحاديث ان االمام إذا ولد يقذف
ه
ّللا في قلبه علوم األولين و اآلخرين  .فيعلم بما كان و ما يكون و ما هو كائن الى يوم القيامة .
و ليس هذا بعجيب  :فان عيسى ( عليه السالم ) لما ولدته امه  ،و حملته و جائت به الى قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً
فريا  ،يا أخت هارون :
ما كان ابوك أمرء سوء و ما كانت أمك بغيا ً  .فأشارت اليه أي أشارت مريم الى عيسى و هو نائم فى المهد  ،أشارت اليه
أن اسألوا هذا الطفل  .قالوا  :كيف نكلم من كان في المهد صبيا ً  .قال عيسى اني عبد ه
ّللا أتاني الكتاب و جعلني نبياً فاذا جاز
أن يكون الطفل يوم والدته نبيا  ،و ان يؤتيه ه
ّللا الكتاب و هو صبي  ،فما المانع ان يكون االمام اماما يوم والدته ؟ فيكون
علمه كعلم األنبياء ،
ألن االمامة تالية للنبوة .
و يمكن أن يقال  :ان هذا النوع من العلم هو االطالع على القضايا و الوقائع التي جرت قبل زمن االمام  ،و الوقائع التي
تكون بعد ذلك  ،من أخبار الملل و الدول  ،و المالحم و الفتن  ،و غير ذلك  ،و بعبارة أخرى  :المقصود
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من هذا العلم هو العلم بما يتعلق بالزمان  ،و إال فالعلم باألحكام الشرعية ال يصدق عليه الزمان حتى يقال كان أو يكون و
ه
ّللا العالم .

ّللا صلى ه
على تلميذ رسول ه
ّللا عليه و آله
ّللا عليه و آله و سلم و أخبره حتى قال ( عليه السالم ) ( علمني رسول ه
ّللا صلهى ه
النوع الثاني  :ما علمه رسول ه
ّللا ألف
ّللا ( صلى ه
باب من العلم  ،ففتح لي من كل باب ألف باب ) و شهد رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم ) بصدق لهذا الكالم حيث
قال  ( :انا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ) كما و ان امير المؤمنين ( ع ) ذكر ذلك فى بعض
خطبه حيث أشار الى الزمان الذي كفله رسول ه
ّللا ( ص ) و رباه و علمه ما علمه و أخبر ( ع ) أهل البصرة بما يجري
عليهم و على بلدتهم فقال  ( :أخبرني بذلك حبيبي رسول ه
ّللا ) ( ص ) و لعل من هذا النوع علم المنايا  ،و الباليا  ،و االسم
األعظم  ،و الى هذا إمتاز رسول ه
ّللا ( ص ) في خطبته التي ألقاها يوم الغدير حينما نصب عليا ( ع ) حيث قال ( معاشر
الناس  :ما من علم اال و قد أحصاه ه
ّللا في  ،و كل علم علهمت فقد أحصيته فى امام المتقين  ،و ما من علم اال علمته عليا و
هو االمام المبين . 1
النوع الثالث  :االلهام من ه
ّللا تعالى كما قال تعالى  :و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه  .و أوحى ربك الى النحل ان اتخذي
من الجبال بيوتا ً و معنى
-----------

(  ) 1احتجاج الطبرسى
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الوحي هنا هو االلهام كما في التفسير و في هذه األحاديث دالئل كافية ،
و شواهد شافية ،
روى المجلسي ( قده ) فى السابع من البحار عن ارشاد المفيد  :كان الصادق ( ع ) يقول  :علمنا غابر  ،و مزبور  ،و نكت
فى القلوب  ،و نقر في االسماع  ،و ان عندنا الجفر االحمر  ،و الجفر االبيض  ،و مصحف فاطمة ( ع ) و عندنا الجامعة
فيها جميع ما يحتاج الناس اليه فسئل عن تفسير هذا الكالم ،
فقال عليه السالم  :اما الغابر فالعلم بما يكون  ،و اما المزبور فالعلم بما كان ،
و أما النكت في القلوب فهو االلهام  ،و اما النقر في االسماع فحديث المالئكة ( ع ) نسمع كالمهم و ال نرى اشخاصهم  ،و
اما الجفر األحمر فوعاء فيه سالح رسول ه
ّللا ( ص ) و لن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت و اما الجفر األبيض فوعاء
فيه توراة موسى  ،و إنجيل عيسى  ،و زبور داود  ،و كتب ه
ّللا االولى ،
و اما مصحف فاطمة عليها السالم  :ففيه ما يكون من حادث  ،و أسماء من يملك الى ان تقوم الساعة  ،و اما الجامعة  ،فهو
ّللا ( ص ) من فلق فيه  ،و خط علي بن ابي طالب ( ع ) بيده  ،فيه و ه
كتاب طوله سبعون ذراعا إمالء رسول ه
ّللا جميع ما
يحتاج اليه الناس الى يوم القيامة حتى ه
أن فيه أرش الخدش و الجلدة و نصف الجلدة .
و هذا حديث آخر بصورة اخرى نذكرة توضيحا و تتميما لهذا النوع :
في البحار ايضا عن ابي بصير قال  :دخلت على ابي عبد ه
ّللا الصادق ( ع ) فقلت له  :اني اسألك عن مسئلة ليس هاهنا احد
يسمع كالمي قال  :فرفع ابو عبد ه
ّللا سترا كان بيني و بين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال  :يا ابا محمد  :سل
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عما بدا لك قال قلت  :جعلت فداك ان الشيعة يتحدثون ان رسول ه
ّللا ( ص ) علم عليا بابا يفتح منه ألف باب  .قال فقال ( ع
ه
ّللا رسول ه
) يا ابا محمد علم و ه
ّللا الف باب يفتح من كل باب الف باب  ،قال فقلت  .و ّللا هذا هو العلم فنكت  1ساعة في

األرض ثم قال  :انه العلم و ما هو بذاك  .ثم قال يا ابا محمد  :و ان عندنا الجامعة و ما يدريهم ما الجامعة ؟ قال قلت :
جعلت فداك و ما الجامعة قال :
صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول ه
ّللا ( ص ) و إمالئه من فلق فيه  2و خط علي ( ع ) بيمينه فيها كل حالل و
حرام و كل شيء يحتاج الناس اليه حتى األرش في الخدش  ،و ضرب بيده الي فقال ا تأذن لي يا ابا محمد ؟ قلت :
جعلت فداك انا لك اصنع ما شئت  ،فغمزني بيده فقال  :حتى ارش هذا كأنه مغضب قال قلت جعلت فداك هذا و ه
ّللا العلم
قال  :انه العلم و ليس بذاك  ،ثم سكت ساعة ثم قال  :ان عندنا الجفر و ما يدريهم ما الجفر ؟ مسك شاة أو جلد بعير قال قلت
 :جعلت فداك و ما الجفر ؟ قال  :وعاء احمر فيه علوم النبيين و الوصيين  .قلت هذا و ه
ّللا هو العلم  .قال انه العلم و ما هو
بذاك  .ثم سكت ساعة ثم قال  :و ان عندنا لمصحف فاطمة عليها السالم و ما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟ قال فيه مثل
ّللا ما فيه من قرآنكم حرف واحد  .إنما هو شيء امالئه ه
قرآنكم هذا ثالث مرات  ،و ه
ّللا عليها و اوحى اليها  ،فقال قلت  :و
ه
ّللا هذا هو العلم  .قال  :انه العلم و ليس بذاك قال ثم سكت ساعة ثم قال  :ان عندنا لعلم ما كان  ،و ما هو كائن الى ان تقوم
ه
الساعة  ،قال قلت  :جعلت فداك هذا و ّللا هو العلم قال انه العلم و ما هو بذاك  .قال قلت  :جعلت فداك فأي شيء هو العلم ؟
قال .
ما يحدث بالليل و النهار  ،األمر بعد األمر  ،و الشيء بعد الشيء الى يوم القيامة .
-----------

(  ) 1يقال نكت األرض بالقضيب  :اى خط بها خطا كالمفكر .
-----------

(  ) 2اى من فتحة فمه
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روح القدس
النوع الرابع  :روح القدس  .المستفاد من االخبار و االحاديث ان روح القدس من قبيل األرواح الموجودة فى ذوي االرواح
و من جنسها .
ففي البحار عن الفضل بن عمر قال قلت  :ألبى عبد ه
ّللا الصادق ( ع ) و سألته عن علم االمام بما في اقطار االرض و هو
في بيته مرخى عليه ستره .
فقال يا مفضل  :ان ه
ّللا تبارك و تعالى جعل للنبي خمسة ارواح  :روح الحياة فبه  1دبه و درج  ،و روح القوة فبه نهض و
جاهد  ،و روح الشهوة و به أكل و شرب و اتى النساء من الحالل  ،و روح االيمان فبه امر و عدل  ،و روح القدس فبه
حمل النبوة  ،فاذا قبض النبي ( ص ) انتقل روح القدس فصار في االمام و روح القدس ال ينام و ال يغفل  ،و ال يلهو و ال
يسهو  .و االربعة ارواح تنام و تلهو و تغفل و تسهو  .و روح القدس ثابت يرى ما بين شرق االرض و غربها و برها و
بحرها  ،قلت  :جعلت فداك يتناول االمام ما ببغداد بيده ؟
فقال  :نعم و ما دون العرش .
و هناك فرق كثير بين روح القدس و الروح الذي هو اعظم من جبرئيل و ميكائيل المذكور في سورة القدر تنزل المالئكة و
الروح ألن روح القدس في النبي و االمام  ،و الروح مع النبي و االمام كما صرح بذلك المجلسي في البحار  .ففي البحار
عن سماعة بن مهران قال سمعت ابا عبد ه
ّللا  .الصادق ( ع ) يقول ان الروح أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول
ه
ّللا ( ص )
-----------

(  ) 1فبه  :مركبة من الفاء و الباء الجارة و مجرورها
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يسدده و يرشده  ،و هو مع األوصياء بعده .
و فيه عن إبراهيم بن عمر قال قلت ألبي عبد ه
ّللا الصادق ( ع )  :اخبرني عن العلم الذي تعلمونه  ،أ هو شيء تعلمونه من
ه
أفواه الرجال بعضكم الى بعض ؟ أو شيء مكتوب عندكم من رسول ّللا ( ص ) ؟
فقال ( ع )  :األمر أعظم من ذلك  ،أما سمعت قول ه
ّللا عز و جل في كتابه  :و كذلك أنزلنا اليك روحا من أمرنا ما كنت
ه
تدري ما الكتاب و ال االيمان قال قلت  :بلى  .قال  :فلما أعطاه ّللا تلك الروح علم بها  ،و كذلك هي إذا انتهت الى عبد
يعرض نفسه ع علم بها العلم و الفهم .
هذه روايات و أحاديث إقتطفناها من المجلد السابع من البحار و من أراد زيادة االيضاح فليراجع و لعلنا نتطرق الى شرح
هذا الموضوع فى المستقبل مفصال إن شاء ه
ّللا .

علومه الشخصية
النوع الخامس من انواع علومه ( ع ) هي العلوم الشخصية التي حصلت له من التجربة و الحساب و الرياضيات التي ال
دخل لها بالشرع  ،كما يحصل للحكماء و الفالسفة علوم و اكتشافات من النظريات العلمية و العملية من غير أن يأخذوها
من أستاذ او يتعلموها من معلم  ،و ليس مرادنا ان ذلك لم يكن حاصال له ( ع ) لو ال التجربة و الفكر و الحساب و إعمال
النظر  ،بل مرادنا أن أحد أسبابه الشأنية ذلك ،
فان بين منشأ العلوم عموما من وجه  ،و الشواهد لذلك كثيرة و نذكر هنا بعض الروايات توضيحا و استشهادا  ،و نؤجل ما
يتعلق بقضاياه في المستقبل .
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في الكافي  :إستودع رجالن إمرأة وديعة  ،و قاال لها  :ال تدفعيها الى واحد منا حتى نجتمع عندك  .ثم انطلقا فغابا  ،فجاء
أحدهما اليها و قال لها  :اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات  ،فأبت حتى كثر اختالفه  ،ثم أعطته  .ثم جاء اآلخر فقال :
هاتي وديعتي  .فقالت  :أخذها صاحبك  ،و ذكر أنك قد ه
مت  .فارتفعا الى عمر ،
فقال لها عمر  :ما أراك إال و قد ضمنت فقالت المرأة  :اجعل عليا بينى و بينه  .فقال عمر  :إقض بينهما  .فقال علي ( ع )
 :هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن ال تدفعها الى واحد منكما حتى تجتمعا عندها  ،فأتنى بصاحبك  .فلم يضمنها الرجل
فقال ( ع )  :إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
و عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال  :كان لرجل على عهد علي ( ع ) جاريتان فولدتا جميعا فى ليلة واحدة  ،إحداهما إبنا و
األخرى بنتا  ،فعمدت صاحبه البنت فوضعت بنتها فى المهد الذي فيه االبن و أخذت أم البنت ابن تلك الجارية  ،فقالت
صاحبة البنت  :االبن ابني  .و قالت صاحبة االبن  :االبن ابني  .فتحاكما الى أمير المؤمنين ( ع ) فأمر أن يوزن لبنهما  .و
قال ( ع )  :أيتهما كان أثقل لبنها فاالبن لها .
و جائه رجل و هو ( ع ) يريد الصلوة و قد رفع يديه لتكبيرة االحرام ،
فقال  :يا امير المؤمنين  :ما الفرق بين الحيوانات التي تلد و التي تبيض ؟ فقال ( ع ) :
ما خفي منها األذنان فهي تبيض  ،و ما ظهر فهي تلد .
هذه روايات ثالث  ،و قد عرفت قضائه و حكمه و حله لتلك المشاكل التي ال دخل لها بالشرع  ،بل هي امور عقلية حكم (
ع ) بعقله الوافر و ذهنه الوقاد ،
و اختم هذا البحث بذكر هذا الحديث الشريف ففيه زيادات على األنواع المذكورة و ه
ّللا يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم
.
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روى المفيد في أماليه عن المفضل بن عمر عن ابي عبد ه
ّللا الصادق ( ع ) قال :
قال امير المؤمنين ( ع )  :اعطيت تسعا لم يعطها احد قبلي سوى النبي ( ص ) لقد رفعت لي السبل  ،و علمت المنايا  ،و
الباليا  ،و األنساب  ،و فصل الخطاب  ،و لقد نظرت فى الملكوت باذن ربى  ،فما غاب عني ما كان قبلي  ،و ال ما يأتي
بعدي ،
و ان بواليتي أكمل ه
ّللا لهذه األمة دينهم  ،و اتم عليهم النعم  . . .الخ

الغرض و النتيجة
كان الغرض من بيان هذه المقدمة و ذكر األحاديث و األخبار الصحيحة الواردة عن أهل البيت ( ع ) هو االطالع على
مدارك علوم أوصياء رسول ه
ّللا ( ص ) و خلفائه االثنى عشر عليهم السالم سيما االمام أمير المؤمنين و هو ابوهم و سيدهم
،
فيظهر ان هؤالء تالمذة رسول ه
ّللا ( ص ) المتخرجون من جامعة الوحي و كلية الرسالة  ،و ان قواعد علومهم  ،و أسس
معارفهم من ه
ّللا تعالى  ،و من رسوله الصادق األمين الذي ال ينطق عن الهوى  ،إن هو إال وحي يوحى و ليست علومهم
مبنية على الحدس  ،و الظن  ،و الوهم  ،و الخيال  ،و التخمين  ،و التقريب .
إذا علمت هذا فانظر إذا رأيت اختالفا أو تناقضا بين كالم أمير المؤمنين ( ع ) فى هذا الكتاب و بين كالم الحكماء  ،و
الفالسفة و أرباب النظر  ،من المتقدمين و المتأخرين  ،و المعاصرين  ،من الشرقيين و الغربيين حول األفالك و
الموجودات و مبدأ العالم  ،و الكرة األرضية  ،و مبدأ االنسان و الحيوان و غير ذلك مما فى الكون و ال تدري أي القولين
احق و اصدق  ،فلك الخيرة فى قبول قول امير المؤمنين و اوالده عليهم السالم الذين قد عرفت مصادر علومهم  ،و قبول
اقوال الذين إن يتبعون إال الظن  ،الذين طالما خالفت أقوالهم كتاب ه
ّللا الذي ال يأتيه الباطل من
[ ] 22
بين يديه و ال من خلفه  ،فالقرآن يصرح بأن مبدء البشر هو آدم  ،و هؤالء يقولون :
مبدء البشر لهو القرد  .و قس على ذلك سائر اقوالهم كما هو شأن الطبيعيين و المالحدة الذين انكروا الصانع و جحدوا
الخالق سبحانه .

القسم الثاني
المتن
الحمد هّلل الذي ال يبلغ مدحته القائلون  ،و ال يحصى نعمائه العا هدون ،
و ال يؤدي حقهه المجتهدون  ،الذي ال يدركه بعد الهمم  ،و ال يناله غوص الفطن .

اللغة
الحمد و المدح كلمتان متقاربتان في المعنى  ،و الفرق بينهما ان الحمد هو الثناء باللسان على أمر إختياري بقصد التعظيم و
التبجيل للممدوح  ،سواء لنعمة أو غيرها و المدح هو الثناء الجميل على أمر إختياري و غير إختياري  ،و معنى االختياري
و غير االختياري ان الشيء إذا كان موصوفا بصفة إختيارا كان وصفه حمدا  ،مثال الكريم يمكن ان يكون بخيال لكنه اختار
الكرم اختيارا  .و غير االختياري كالجمال و المالحة و النسب فانها ليست اختيارية  .نعم يطلق المدح على موارد الحمد
أيضا كما يقال مدحت أمير المؤمنين ( ع ) .

و إحصاء الشيء ع هده و ضبطه  .و العا هدون  :المحاسبون و المجتهد من بذل وسعه و جهده في األمر .
و الهمم جمع همة و هي العزم القوي  .و غاص في الشيء غطس و نزل فيه ،
و الغوص في المعاني بلوغ أقصاها .
و الفطن جمع فطنة و هي الحذق و الفهم .

المعنى
( الحمد هّلل الذي ال يبلغ مدحته القائلون ) الشيء إذا عرف ماهيته و علم كنهه يمكن مدحه أي وصفه و ان بلغ من الكبر و
العظم ما بلغ  ،و لكن إذا جهل االنسان حقيقة الشيء و قصر عقله عن إدراك ماهيته  ،ال يبلغ مدحه أي ال يتمكن من وصفه
 .ه
فاّلل عز و جل حيث ال طريق الى معرفته الكاملة كذلك ال يبلغ
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القائلون مدحته و وصفه لما تقدم .
و كلما مدح العبد ربه فليس مدحه كامال لعدم اطالعه على حقيقة الممدوح و ذكر ( القائلون ) أعم و أبلغ من ( المادحين ) .
( و ال يحصي نعمائه العادون ) لقد صرح القرآن الكريم بذلك حيث قال عز من قائل  :و ان تعدوا نعمة ه
ّللا ال تحصوها و
هذا شيء بديهي ال يحتاج الى دليل و برهان  ،و كأن قياساته معه  ،فان كل فرد من الناس ال يستطيع أن يعد ما أنعم ه
ّللا
عليه  ،ال النعم العمومية فقط كالعناصر األربعة  :الماء و الهواء و النار و التراب و كالسحاب و الريح و الشمس و القمر و
الكواكب و األفالك و سائر األشياء  ،كما أشار الى ذلك الشاعر الفارسي سعدي بقوله :
أبر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند
تا تو ناني بكف آري و بغفلت نخوري
يعني السحاب و الريح و القمر و الشمس و الفلك كلها تعمل و تشتغل حتى يحصل لك رغيف من الخبز و ال تأكله غافال .
فهذه النعم العمومية كلها اشتركت في رغيف واحد يأكله أحدنا مرة واحدة  ،الى غير ذلك من الفواكه و األثمار و الحيوان و
النبات  ،فال يستطيع أحد أن يحصي ما أنعم ه
ّللا عليه من النعم الخصوصية الضرورية كالحياة و الصحة و األمن  ،و سالمة
الجوارح  ،و الرزق و األهل و القوة و القدرة و غيرها .
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عجز االنسان عن احصاء النعم
فاذا عجز العبد عن إحصاء النعم فهو عاجز عن أداء الشكر بطريق أولى ،
و ان ج هد و اجتهد في العمل و الطاعة و العبادة و الشكر  ،ألن شكر المنعم على نعمته هي نعمة اخرى تستوجب الشكر ،
كما خطر ذلك على قلب داود ( ع ) أو موسى ( ع ) حيث قال  :يا رب انا ال استطيع ان اشكرك إال بنعمة ثانية من نعمك ،
فشكري لك نعمة اخرى توجب علي الشكر  ،فأتاه الوحي من ه
ّللا تعالى إذا عرفت ان النعم مني رضيت منك بذلك شكرا .
فكلما بذل العبد ما في وسعه و طاقته  .و وصل الى نهاية مجهودة في اداء حق من حقوق ه
ّللا تعالى فهو بعد قاصر عاجز
غير مؤدى حق ه
ّللا تعالى و لعل هذا معنى كالمه ( ع ) ( و ال يؤدي حقه المجتهدون ) ( الذى ال يدركه بعد الهمم و ال يناله
غوص الفطن ) إذا سمع المرء إسم شخص مثال يمكن له أن يتصور ذلك الشخص و يدركه  ،كما إذا سمع باسم ملك من
الملوك  .فانه يتصور انسانا عزيزا مقتدرا محترما له شأن عظيم و قدر جليل يحكم على جمع كثير من البشر  .و كذلك
األشياء التي لم يرها احدنا و لكنه اذا سمع شيئا من أوصافها أمكن له أن يدركها و يتصورها فى ذهنه  .هذا بالنسبة الى
الموجودات الممكنة و لكن ه
ّللا واجب الوجود ال يتمكن أى فرد أن يدركه او يتصوره فى ذهنه و ان بلغ من العلم ما بلغ  ،و

كان بعيد الهمة اى ذا عزم قوي  ،او كان فطنا حاذقا و تفكر و تدبر و تصور و تعقل كما صرح بذلك االمام الباقر ( ع )
حيث قال :
كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مصنوع مثلكم مردود اليكم .
[ ] 31
و ملخص الكالم انه ليس ألحد من الخلق طريق الى المعرفة الكاملة و االطالع على حقيقة ربه و ان استعان بعقله و فكره
و ذهنه و وهمه و علمه و بكل ما عنده  .تعالى ه
ّللا علوا كبيرا .

القسم الثالث
المتن
الذي ليس لصفته ح هد محدود  ،و ال نعت موجود  ،و ال وقت معدود و ال اجل ممدود  ،فطر الخالئق بقدرته  ،و نشر الرياح
برحمته  ،و وتهد بالصخور ميدان ارضه .

اللغة
الفطر هو االختراع و االنشاء و الخلق  .و النشر هب الريح  .و وتد الرمح اي ثبهته  .و الميدان بفتح الياء الحركة و
االضطراب .

المعنى
( الذي ليس لصفته حد محدود ) كان كالمه ( ع ) في توصيف ذات ه
ّللا ثم انتقل الى ذكر صفاته .
فنقول لالنسان بل لكل شيء صفات محدودة معينة معلومة كالقوة و القدرة و الشجاعة و غيرها و لكن صفة ه
ّللا تعالى ليست
محدودة اى ليس مقدارها معلوما ،
كعلمه و قدرته و كرمه و سائر صفاته .
( و ال نعت موجود ) صفات البشر المحدودة تتغير فلها نعت  ،ألن النعت يقال للصفة التي من شأنها ان تتغير  ،فان قوة
الشاب فى شبابه تتغير اذا طعن فى السن  ،و كرمه يقل اذا فني ماله  ،و علمه يزول اذا خرف عقله  ،و صفات االنسان
توجد فى زمان  ،دون زمان  ،كالحياة مثال  ،فلها مدة معلومة و اجل ممدود و لكن صفات الباري جل و عال ليس لها ( حد
محدود ) اى مع هرف يعرف مقدارها ( و ال نعت موجود ) لما قلنا من ان النعت صفة ما يتغير  .و صفاته ليست كصفات
سائر الموجودات بل هي موجودة دائما ليس لها زمان مخصوص ( و ال وقت معدود ) و ليست لها مدة معينة ( و ال اجل
ممدود ) بل هي ازلية ما سبقها العدم  ،و ابدية ال
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يعترضها الفناء .
فأظهر ه
ّللا شيئا من صفاته في مخلوقاته فأظهر قدرته ان ( خلق الخالئق ) و هي الموجودات ما ترى و ما ال ترى ( بقدرته
) و اظهر صفة اخرى و هي الرحمة ( و نشر ) اى بسط ( الرياح ) و هي الهواء في الفضاء  ،ألن كل ذى روح من النبات
و الحيوان و البشر  ،يحتاج الى التنفس من الهواء  ،و الهواء قوام الحياة  ،فال يمكن أن يعيش احد بدونه .
و انما قال ( ع ) نشر الرياح و لم يقل نشر الريح ألن الريح تستعمل فى العذاب  ،و الرياح تستعمل فى الرحمة كما قال
تعالى  :و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر و ريح فيها عذاب اليم و قال و يرسل الرياح مبشرات  .و ارسلنا الرياح لواقح .

الى غير ذلك من اآليات و يؤيد ذلك الحديث النبوى المروي انه ( ص ) اذا هبت ريح قال  :اللهم اجعلها رياحا و ال تعجلها
ريحا .
ثم ذكر ( ع ) سبب استقرار األرض و عدم اضطرابها فقال  ( :و وتد بالصخور ميدان ارضه ) و ذلك ان السفينة او
الباخرة اذا كانت خالية تضطرب على الماء و تميل يمنة و يسرة  ،فاذا القى شيء من الصخور او الحديد في قعرها ثقلت و
ثبتت على الماء كما هو اآلن معمول به  .فوجود الجبال على األرض ألجل استقرارها و عدم تحركها و اهتزازها  .و
نكتفي هنا بذكر هذا الموضوع اجماال و نذكر ما يتعلق بذلك فى المستقبل بمناسبة المقام ان شاء ه
ّللا .
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اقسام المعرفة
القسم الرابع
المتن
أ هول ال هدين معرفته  ،و كمال معرفته التصديق به  ،و كمال التصديق به توحيده  ،و كمال توحيده االخالص له  ،و كمال
االخالص له نفي الصفات عنه  ،لشهادة كله صفة أنها غير الموصوف  ،و شهادة كله موصوف أنه غير الصفة  ،فمن
وصف ه
ّللا سبحانه فقد قرنه  ،و من قرنه فقد ثناه  ،و من ثناه فقد جزأه  ،و من جزأه فقد جهله و من جهله فقد أشار اليه  ،و
ه
ه
ه
من أشار اليه فقد حده  ،و من حده فقد عده  ،و من قال فيم ؟ فقد ض همنه  ،و من قال عال م ؟ فقد أخلى منه .

اللغة
الدين هو الطاعة  ،االنقياد  ،العبادة  ،االسالم  .و المعرفة هي العلم ،
أو إدراك الشيء ثانيا بعد توسط النسيان  .و التصديق إقرار النفس بالشيء  .و التوحيد جعل الشيء واحدا  .و نذكر الباقي
في ضمن الكلمات .

المعنى
( أول الدين معرفته ) أي اول مراتب العبودية معرفة ه
ّللا تعالى ،
و هي ادنى المراتب  ،و المعرفة على ثالثة اقسام  :القسم االول  .المعرفة االجمالية الناقصة ،
مثال نرى شبحا من بعيد  ،و ال نعلم ما هو ؟ إنسان ام حيوان  ،ذكر ام انثى  ،أسود ام ابيض  ،كذلك العقل يحكم ان كل
مصنوع ال بد له من صانع  .فاذا نظر االنسان السليم العقل المجرد عن األديان و التقاليد  ،الى هذه السماء و األرض  ،و
سائر الموجودات يعلم و يعرف بأن لها صانعا و خالقا فقط  ،و هذا القسم من المعرفة ادنى المراتب القسم الثاني المعرفة
الكاملة و معنى الكاملة هنا هو الكمال بالنسبة الى ما قبلها من المعرفة  ،و إال فهي ناقصة بالنسبة الى ما بعدها و هو القسم
الثالث و بيان ذلك ان هذه المعرفة التي اشار ( ع ) اليها هي المعرفة المتداولة بين المسلمين من التوحيد و نفي
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الصفات السلبية و اثبات الصفات الثبوتية  ،بأن يعلم العبد ان ه
ّللا ليس بمركب و ال جسم و ال مرئي الى آخر ما هو مذكور
فى محله .
و القسم الثالث هي العرفة التامة و هي ان يطلع العبد على حقيقة ربه و يعلم كنهه و يدركه بعقله  .و قد سبق ان هذا القسم
محال و ال يحصل ألحد الملخوقين  ،كما أشار الى ذلك رسول ه
ّللا ( ص ) ليلة المعراج  ،لما أتاه النداء من رب العزة ان يا
احمد  :هل عرفتني حق معرفتي ؟ فقال ( ص )  :إلهنا ما عرفناك حق معرفتك .

إذ المقصود من السؤال و الجواب ليس هو القسم الثاني قطعا بل هو القسم الثالث و إنما عبهر امير المؤمنين عليه السالم
بالمعرفة الكاملة ألن القسم الثالث غير ممكن و مستحيل حصوله ألحد من الخلق .

مراتب التوحيد
فلنرجع الى شرح الكلمات قال ( ع ) ( و كمال معرفته التصديق به ) االنسان يدرك شيئا تارة و ال تقر نفسه به و تارة
يعرف شيئا و تعترف نفسه و تذعن لذلك الشيء فالمعرفة ال تكمل بالمعنى المتقدم إال بالتصديق بذات ه
ّللا تعالى ألن
االدراك إذا قوي و اشتد يصير إذعانا و حكما  ،و هذا هو القسم األول من المعرفة .
( و كمال التصديق به توحيده ) التصديق بوجود ه
ّللا ال يكمل إال بالتصديق بتوحيده و التوحيد على أربعة مراتب :
توحيد الذات  ،و توحيد الصفات  ،و توحيد األفعال  ،و توحيد العبادة .
ّللا وحده ال شريك له  ،و توحيد الصفات هو ان صفات ه
و المقصود من التوحيد هنا هو توحيد الذات  ،أي يعتقد العبد ان ه
ّللا
عين ذاته  ،و ذاته عين صفاته و سيأتيك
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التفصيل في المستقبل القريب .
و توحيد األفعال ان ه
ّللا خلق الموجودات األولية كالسموات و األرضين و غيرها بال معين و ال آلة  ،و توحيد العبادة هو أن
يعبد العبد ربه خالصا و ال يشرك بعبادة ربه أحدا  ،و القسم األخير هو التوحيد الكامل  ،كما قال ( ع )  ( :و كمال توحيده
االخالص له ) و قيل  :المقصود من االخالص هو جعله خالصا من النقائص كالجسم و العرض و ما شاكلهما من النقائص
 ،فهذه المراتب األربع كاملة بالنسبة الى ما قبلها  ،ناقصة بالنسبة الى ما بعدها .
( و كمال االخالص له نفي الصفات عنه  ،لشهادة كل صفة انها غير الموصوف و شهادة كل موصوف انه غير الصفة )
أشار ( ع ) الى توحيد الصفات فنقول  :كل موجود فى العالم موصوف بصفة من الصفات  ،كالعلم  ،و الحياة  ،و غيرهما
من ماليين الصفات  ،فهناك فرق بين الصفة و الموصوف  ،مثال  :علم االنسان غير االنسان نفسه ،
أو حالوة التمر غير التمر  .فالصفة غير الموصوف  ،و الموصوف غير الصفة  ،و الفرق بينهما كثير  ،ألن الصفة عرض
ّللا تعالى عين ذاته و ذاته عين صفاته  ،و بعبارة أخرى ان ه
و الموصوف جوهر لكن صفات ه
ّللا و صفاته شيء واحد  ،ال
فرق بينهما فى الوجود و الحقيقة .
و قد سبق في كالمه ( ع ) انه ليس لصفته حد محدود فاذا كانت الصفة عين الذات فكذلك الذات غير محدودة .
و أدنى مراتب االخالص فى العبادة قصد القربة الى ه
ّللا تعالى  ،و عدم قصد الرياء و السمعة  ،و أعلى مراتب االخالص
نفي الصفات عن الباري جل و عال  ،أي إذا أتى العبد بعمل خالصا هّلل  ،فكان يعتقد ان ربه شيء و صفته شيء آخر فقد
عبد إلهين اثنين  ،أحدهما الذات و اآلخر الصفة  ،و لكنه إذا اعتقد توحيد الذات و الصفات
[ ] 36
كما تقدم فقد أخلص كمال االخالص .
( فمن وصف ه
ّللا سبحانه فقد قرنه ) قد ذكر ( ع ) فى أوائل الخطبة :
( ليس لصفته حد محدود ) ثم ذكر ( ع ) ( و كمال االخالص له نفي الصفات عنه ) فكيف الجمع بين هاتين العبارتين ؟
فنقول  :المقصود من الجملة األولى ان صفة ه
ّللا عين ذاته  ،و ذاته غير محدودة  ،فصفته غير محدودة  .و المقصود من (
نفي الصفات عنه ) أي الصفات الزائدة على وجود الذات  ،و وجود الذات غير وجودها كما تقدم فى المثال باالنسان و العلم
ّللا بغير ذاته مثال  :إذا اعتقد ان علم ه
ّللا بتلك الصفات الزائدة على الذات فقد قرنه بغيره أي قرن ذات ه
 .فمن وصف ه
ّللا
كعلم الناس أي ان ه
ّللا شيء و علمه شيء آخر فقد جعله قرين علمه .

( و من قرنه فقد ثناه ) أي فقد جعل ربه اثنين أحدهما هو ه
ّللا و الثاني صفته .
( و من ثناه فقد ج هزأه ) أي و من فعل هكذا فقد جعله مركبا من جزئين الجزء األول ذاته و الثاني صفاته ( و من ه
جزأه فقد
جهله ) أي و من اعتقد هكذا فقد جهل ربه و لم يعرفه كأنه لم يطلع على وجود ربه  ،ألن ه
ّللا ليس مركبا من شيء و من
عرف إلها مركبا فقد جهل وجود ه
ّللا تعالى  ،ألنه اعتقد خالف الواقع و معنى الجهل هنا هو الجهل المركب .
( و من جهله فقد أشار اليه ) أي من جعله جزئين فقد جهل ربه فجعله مشارا اليه أي محدودا ألن الشيء ما لم يكن محدودا
ال يمكن االشارة اليه مثال إذا أشير الى مسجد ال بد و أن يكون ذلك المسجد قد أحاطت به الطرق و الشوارع أو البيوت أو
غير ذلك فال بد أن يكون في جهة من الجهات فتوجه إشاراتك اليه فالمسجد محدود بتلك الحدود و األقطار و األطراف .
فالمحدودية من لوازم الجسم و ه
ّللا منزه عن ذلك تعالى علوا كبيرا و هذا معنى كالمه ( ع ) :
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( و من أشار اليه فقد حده و من ح هده فقد ع هده ) ألن الشيء إذا كان محدودا كان معدودا أي من زمرة األعداد و المعدودات
المحدثة و يمكن أن يقال ان االشارة هنا هي االشارة العقلية ال الحسية .
( و من قال فيم فقد ضمنه ) أي من اعتقد و زعم ان ه
ّللا فى شيء فقد جعله جسما كائنا فى ظرف و مكان و ألن ( في )
للظرفية فالسؤال بها عن الشىء يقتضى انه حال في ظرف يتضمنه و يحتويه و هو من لوازم الجسمية و قد قال تعالى  :و
ّللا في السموات و فى األرض  .و هو معكم أينما كنتم  .ألن ه
هو ه
ّللا ال يشغله مكان  ،و ال يخلو منه مكان .
( و من قال على م فقد أخلى منه ) لعل هذه الجملة إشارة الى دفع التوهم الحاصل من ظاهر اآلية الكريمة  :الرحمن على
العرش استوى إذ كما ال يجوز االعتقاد ان ه
ّللا على شىء كذلك ال يصح السؤال عنه به ( على م ) إذ كل ذلك مستلزم
العتقاد التجسم كما في األحاديث الواردة عن أهل البيت ( ع ) .
ّللا الصادق ( ع ) قال  :من زعم ان ه
في الكافي عن أبي عبد ه
ّللا من شىء أو فى شىء أو على شىء فقد كفر .
و ألنه معناه خلو بعض الجهات عنه النا إذا قلنا  :الملك على السرير  .فمعناه إثبات كونه على السرير و خلو باقي الجهات
الست عنه  ،و ه
ّللا عز و جل ال يخلو منه مكان كما ستعرف .

القسم الخامس
المتن
( كائن ال عن حدث  ،وجود ال عن عدم  ،مع كل شيء ال بمقارنة و غير كله شيء ال بمزايلة  ،فاعل ال بمعنى الحركات و
اآللة  ،بصير إذ ال منظور اليه من خلقه  ،متو هحد إذ ال سكن يستأنس به و ال يستوحش لفقده ) .

اللغة
المزايلة هي المفارقة و االبتعاد  .و السكن بفتح السين و الكاف هو ما
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يسكن اليه من أهل و مال .

المعنى
( كائن ال عن حدث  ،موجود ال عن عدم ) الكائنات حادثة أي لم تكن ثم كانت  ،و لكن ه
ّللا كائن ال كسائر الكائنات أي غير
مسبوق بالحدوث ،
و كذلك الموجودات لم تكن ثم وجدت فهي مسبوقة بالعدم  ،لكن ه
ّللا تعالى موجود ما سبقه العدم  ،و الفرق بين هاتين
الكلمتين ان الكلمة األولى معناها نفي حدوث الزمان عنه تعالى و معنى الكلمة الثانية نفي االمكان عنه و انه واجب الوجود
ما سبقه العدم ( مع كل شيء ال بمقارنة ) تعرف األشياء بأضدادها إذا قلنا  :فالن مع فالن فمعناه انه قرينه في المكان  .و
ّللا كان ه
ّللا تعالى مع كل شيء ال انه قرينه  .كما مثلنا  .و في الحديث  :من كان مع ه
لكن ه
ّللا معه .
إذ ليست المعية هنا هي المقارنة أي حضور جسم عند جسم  ،أو حضور جسم في مكان  ،كما هو المتبادر من معنى المعية
 ،بل معناه انه محيط باألشياء  ،عالم بها غير غائب عنها كما قال تعالى  :و هو معكم أينما كنتم  ،إنني معكما أسمع و أرى .
( و غير كل شيء ال بمزايلة ) أي ان ذاته مغايرة لجميع األشياء مغايرة ذاتية ،
إذ ال نسبة بين الواجب و الممكن  ،و الصانع و المصنوع  .و الرب و المربوب  ،فاذا قلنا :
هذا غير ذاك  .فمعناه انه بعيد عنه فى الماهية و هي المزايلة  ،لكن ه
ّللا تعالى غير كل شيء ال بمزايلة أي ال انه بعيد عنه
من حيث الزمان و المكان .
( فاعل ال بمعنى الحركات و اآللة ) الفاعل يحتاج الى الحركة إما حركة أعضائه كاليدين و الرجلين  ،أو حركة فكره  ،و
كذلك يحتاج إلى اآللة ليستعملها فى فعله  ،و الحركة من عوارض الجسم  ،و االحتياج من خواص المخلوق  ،و ه
ّللا منزه
عن الجسمية و االحتياج  ،غني على االطالق  ،فهو الخالق و الصانع و المحيي و المميت ال بالحركة و اآللة .
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( بصير إذ ال منظور اليه من خلقه ) اعلم أن بعض الصفات هي االمور االضافية أي تحتاج الى طرفين  ،كالضرب فانه ال
يتحقق إال بعد وجود المضروب و الكسر ال يحدث إال بعد وجود المكسور  ،كذلك النظر ال يكون إال بعد وجود المنظور
إليه  ،و هو الشيء الذى تراه العين هذا شأن المخلوقين لكن ه
ّللا تعالى بصير ال بالعين  ،و بصير سواء كان شيء يرى أو لم
ه
يكن  ،و بعبارة أخرى  :ه
ّللا تعالى كان بصيرا قبل أن يخلق الموجودات  ،و قد سبق ان قلنا أن صفات ّللا عين ذاته  ،و انها
ال تتغير  ،و من جملة صفاته التي عين ذاته هي أن يكون بصيرا  ،و جميع الموجودات حادثة أي مسبوقة بالعدم  ،ه
فاّلل
تعالى كان بصيرا قبل أن يكون شيء منظورا اليه .
ّللا الصادق ( ع ) بقوله حيث قال  :لم يزل ه
و الى هذا أشار سيدنا و إمامنا أبو عبد ه
ّللا ربنا و العلم ذاته و ال معلوم  ،و
السمع ذاته و ال مسموع  ،و البصر ذاته و ال مبصر ،
و القدرة ذاته و ال مقدور  ،فلما أحدث األشياء  ،و كان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم  ،و السمع على المسموع  ،و
البصير على المبصر  ،و القدرة على المقدور .
و بعبارة أخرى انه تعالى سميع بصير في األزل  ،أي إذا وجد المسموع و المبصر ألدركهما عند وجودهما  ،و هذا هو
الفرق بين السامع و السميع  ،و البصير و المبصر .
( متوحد إذ ال سكن يستأنس به و ال يستوحش لفقده ) التوحد و الوحدانية هو االنعزال و التفرد عن الناس  ،مثال إذا قيل :
فالن تفرد عن الناس  .فمعناه انه من عادته االستيناس بهم  ،ألن البشر مدني بالطبع  .أي طبيعته المؤانسة بأمثاله من الناس
 ،و ان يعيش معهم ال وحده  ،كبعض الحيوانات  .هذا بالنسبة الى المخلوق و اما ه
ّللا تعالى فهو توحد و تفرد و لكن لم يكن
من شأنه ألنس و االستيناس  ،إذ ذلك من خواص المزاج  ،و ألن الوحشية نقص و قصور  ،و هي من مصاديق
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ّللا تعالى لم يتخذ صاحبة و ال ولدا  .هذا و لعلنا نذكر إن شاء ه
االحتياج  ،و ه
ّللا زيادة على المقدار المذكور هنا  ،في خطبة
اآلتية التي يذكر فيها التوحيد .

القسم السادس
المتن
أنشأ الخلق أنشاء و ابتدأه ابتداء  ،بال رويهة اجالها  ،و ال تجربة استفادها  ،و ال حركة احدثها  ،و ال همامة نفس اضطرب
فيها احال األشياء ألوقاتها و الئم بين مختلفاتها  ،و غرز غرائزها و الزمها اشباحها عالما بها قبل ابتدائها ،
محيطا بحدودها و انتهائها  ،عارفا بقرائنها و احنائها .

اللغة
االنشاء و االبتداء واحد معنى و لكن إذا اجتمعا إفترقا  ،إذ معناهما الخلق و االيجاد  ،فاالنشاء هو الخلق ال عن مادة و
االبتداء هو االيجاد ال عن علة ،
و الروية الفكر و التأمل  .و أجالها من الجوالن  ،و قيل  :احالها من الصرف  .و همامة النفس ترددها او االهتمام  .احال
من االحالة و قيل  :اجال و اج هل و اح هل من الجوالن و التأجيل و الحلول  .و غ هرز اي ثبت  .و الغرائز هي الطبائع كالشهوة
و الغضب و غيرهما  ،و سميت غرائز لتثبتها في االنسان و الحيوان  .و األشباح هي األشكال و األحجام  .و حدودها
اطرافها  .و قرائنها نفوسها و احنائها جوانبها او األعضاء المعوجة كالحاجب و األضالع .

المعنى
( انشأ الخلق انشاء ) اوجد ه
ّللا تعالى هذه العوالم و األفالك و الكرات و ما فيها و من فيها و المخلوقات األولية كلها من
العدم اذ كل شيء سواه مخلوق حادث اي لم يوجدها من مادة قديمة غير حادثة و هذا معنى االنشاء .
( و ابتدأه ابتداء ) اي خلقهم ال عن مثال خارجي  ،او تقليد  ،كما هو شأن المخترعين و المكتشفين و سائر المخلوق  .ألن
المخترع إنما يحصل له االختراع بعد تصوير المصنوع في الخيال او التقليد عن بعض المشاهدات و في هذه الجملة و ما
بعدها مما فى سياقها يظهر الفرق الكثير بين صنع ه
ّللا و صنع المخلوقين اذ قال ( ع ) :
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( بال رويهة اجالها ) ألن األعمال االختيارية ال تصدر اال بعد صرف الفكر فى ذلك العمل  ،و الصنائع تكون اكثرها من
التجربة كما ينسب الى المخترعين فى العالم و لكن ه
ّللا تعالى خلق الخلق بال فكر ( و ال تجربة استفادها ) و هذا بديهي ألن
ه
ّللا تعالى ازلي و قبل كل شيء و لم يكن قبله شيء فما كان قبله صانع و ال مصنوع فال يجوز القول عليه بالتجربة .
( و ال حركة احدثها ) كما تقدم فى قوله ( ع ) ( فاعل ال بمعنى الحركات و اآللة ) ألن المخلوق يحتاج فى أفعاله
االختيارية الى الحركة  ،و الحركة من لوازم الجسمية و ه
ّللا تعالى منزه عن ذلك .
( و ال همامة نفس اضطرب فيها ) ألن التردد و هو اضطراب الفكر في االقدام على الفعل من صفات العبد و ه
ّللا تعالى
منزه عن ذلك كله .
و اعلم ان اكثر جمالت هذه الخطبة إشارة الى إثبات قاعدة كالمية و إنكار أقوال أصحاب المذاهب الباطلة  ،و ر هدا على
عقائدهم و بيان ذلك في هذا المقام خارج عن األسلوب و لكنا سوف نذكر ذلك فى المستقبل بالمناسبة إن شاء ه
ّللا .
( احال األشياء ألوقاتها ) هذا معنى قريب من الحديث المشهور  ( :األمور مرهونة بأوقاتها ) و قد اختلفت النسخ فى كلمة
( احال ) فقيل  ( :اجال ) بالجيم .

و ( احله ) و ( اجله ) و على جميع التقادير فالمعنى انه تعالى جعل لألشياء أوقاتا ،
و أقر األشياء ألوقاتها  ،كالفصول و األمطار و الفواكه و األثمار  .و غيرها من مكث الجنين فى بطن أمه و انتقاله من
خلقة الى أخرى  ،و تحوله من دور الى آخر و وقت والدته و عمره و أجله  ،و ما يتعلق باألشجار و الزرع من غرسها و
زرعها و مدة نموها و نضجها و اصفرارها و احمرارها و غير ذلك من آالف الماليين من األمثلة .
( و الئم بين مختلفاتها ) كالجمع بين الضدين كالمالئكة و بين الروح و الجسد .
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و غير ذلك .
( و غ هرز غرائزها ) و ألزمها أشباحها ) الغريزة الطبيعة  .و غرز االبرة في الثوب إذا أثبتها  ،و انما سميت الطبيعة
غريزة لثبوتها و تركبها في صاحبها  ،و غرز غرائزها أي أثبتها و ركبها  ،و الغرائز كثيرة جدا في االنسان و الحيوان و
هي الزمة لها  ،ثابتة فيها  ،كما قال ( ع )  ( :و ألزمها أشباحها ) أي ألزم ه
ّللا تلك الغرائز أشباحها اي اشخاصها و
اصحابها  ،هذا إذا كان ضمير ( الزمها ) راجعا الى الغرائز أما إذا كان الضمير راجعا الى ( األشياء ) فيكون المعنى الزم
ه
ّللا األشياء اشباحها و أشكالها و هياكلها و قوالبها  .فاالنسان مستقيم القامة يمشي على رجلين  ،و الحيوانات منها ما تمشي
على رجلين و منها على اربع و منها ما تمشي على بطنها كالحية  :فجعل بعضها ظاهر البشرة كاالنسان  ،و بعضها
مستور البشرة بالشعر و الوبر و الصوف و الريش و الفلس و العظم كالسلحفاة .
ثم الغرائز في االنسان كثيرة فمنها غريزة الشهوة  ،الغضب  ،حب الحياة ،
حب الجاه  ،حب االستقالل  ،التمدن و غيرها  ،و كذلك الغرائز الموجودة فى الحيوانات فهي اكثر بكثير  ،حتى صارت
بعضها سببا لبقاء صاحبها و حياته و تحصيل معاشه و نظم أمره .
فهذه الفأرة تدخل ذنبها فى قارورة الدهن  ،ثم تخرجه و تلحسه ألنها تعلم ان رأسها ال يدخل فى القارورة .
و هذه النحل تبني البيوت المسدسة  ،و في الشكل المسدس مزية ليست فى سائر األشكال  .فان المربعات و المسبعات أو
غيرها إذا انضم بعضها الى بعض ال تمتلىء العرصة  .بل تبقى زواياها معطلة  .و لكن المسدسات عند االنضمام ال تبقى
زواياها معطلة و النحل تبني هذه المسدسات بال إحتياج الى المسطرة أو البركار أو غير ذلك
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من اآلالت و األدوات .
و تلك النمل الصغيرة تسعى فى إعداد الذخيرة لنفسها لعلمها انها سوف تحتاج اليها فى المستقبل و تحمل الحبة الى جحرها
 ،و تشقها نصفين لئال تنبت فتفسد ،
و إذا أثرت النداوة فى الحبة تخرجها من ثقبها اذا طلعت الشمس حتى تجف  ،و لها المام و اطالع عجيب باألنواء الجوية
فانها اذا حملت متاعها الى جحرها فهو انذار بنزول األمطار أو هبوب الرياح .
و هذه العنكبوت تنسج شبكتها و هي مصيدتها  ،تصيد بها الذباب و يأتيها رزقها في بيتها .
و هذا القطا يعرف الطريق من بلدة الى اخرى بل من قارة الى غيرها بغير العالمات األرضية كالجبال و غيرهما  .كما قال
الشاعر :
( تميم بطرق اللوم أهدى من القطا )
و هذه النعامة اذا اجتمع لها من بيضها عشرون أو ثالثون  ،فانها تقسمها أثالثا  ،فتدفن الثلث تحت األرض  ،و تترك الثلث
اآلخر في الشمس  ،و تحتضن الثلث األخير  ،فاذا خرجت األفراخ عمدت الى الثلث المتروك أمام الشمس و سقت افراخها

ما فى البيضة من الرطوبات التي ذوبتها الشمس و رققتها  .فاذا قويت الفراريخ اخرجت الثلث المدفون و ثقبتها  ،و قد
اجتمع فيها النمل و الذباب و الديدان و الحشرات فتجعل تلك األشياء طعمة ألفراخها  ،فاذا تم ذلك فقد صارت افراخها
قادرة على الرعي .
و هذا التمساح ليس له مخرج دبر فاذا امتأل جوفه خرج الى البر و فتح فاه  ،فيجيء طائر يقال له القطقاط فيلقط ذلك من فيه
 ،فيكون في ذلك غذاء و راحة للتمساح  ،و لهذا الطائر فى راسه شوكة  ،فاذا اطبق التمساح فمه عليه نخسه ،
فيترك الطير حتى يخرج .
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الى غير ذلك من األمثلة  .هذا و قد طال الكالم في هذا المقام فلقد انتقلنا من شرح الخطبة الى بيان حياة الحيوان  ،و لم
نقصد بها سوى بيان شيء يسير من اسرار الخلقة التي اودعها الحكيم الذى اتقن كل شيء خلقه  .و ثبتها فى مخلوقاته على
اختالف اجناسهم و انواعهم و اشكالهم ا فبعد هذا كله هل يشك احد فى ه
ّللا ؟ او هل يقول احد بالطبيعة و يعتقد بها ؟ فينكر
الصانع و يجحد الخالق كما هو شأن المبادىء الهدامة .
ثم ليت شعري و ليتني كنت ادري ما هذه الطبيعة المزعومة التي تنسب اليها هذه األفعال المدهشة و االتقان المحكم فى
الخلق  ،و األعمال التي عجزت عقول الحكماء و أفهام العلماء عن إدراك حقيقتها ؟ فهل هذه الطبيعة ( المجهولة الهوية )
ذات علم و قوة و إدراك و إحاطة و قدرة ؟ فان كانت كذلك فما المانع من إثبات ذلك هّلل عز و جل ؟
و ان كانت الطبيعة ال تشعر و ال تدرك و ال تعقل فكيف صدرت عنها هذه العجائب ؟
هذا و الكالم طويل و لنا مجال فى المستقبل لبسط الموضوع .
و اعلم ان الطبائع الغرائز موجودة فى االنسان مالزمة له  ،بحيث تبدو و تنمو و تظهر و تكبر تدريجا و تضعف و تقل
شيئا فشيئا  ،و موجودة في الحيوان كاألمثلة المتقدمة و موجودة فى النبات كاألدوية و العقاقير  ،و في الجماد كبعض
المعادن و المياه المعدنية .
( عالما بها قبل ابتدائها ) أي كان ه
ّللا عالما باألشياء قبل وجودها  ،و كان علمه باألشياء قبل وجودها كعلمه بعد الوجود  ،و
اعلم ان هذا الموضوع معترك آراء الحكماء و الفالسفة من القدماء و المتأخرين  ،فذهب كل قوم منهم الى قول  ،و هذا
طريق زلق  ،و بحث دقيق  ،يحتاج الى فكر وقاد و ذهن صافي كالمرآة  ،و تأمل و تدبر و اطالع وافر على المسائل
الحكمية  ،و ال بأس بذكر األشكال إجماال و موضع الخالف :
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فهؤالء االشراقيون و هم تالمذة افالطون ينفون علم ه
ّللا تعالى باألشياء قبل وجودها مستدلين فى ذلك بأن تعلق العلم
بالمعلوم ال يكون إال بعد حضور ذات المعلوم الموجودة عند العالم و المعلوم قبل الوجود ال حضور له فال يتعلق به العلم و
هذا الكالم صحيح وجيه إذا نسب الى علم المخلوق و لكن نسبة هذا الى ه
ّللا تعالى جهل و ضاللة  ،بيان ذلك قد سبق القول
ان صفات ه
ّللا عين ذاته و علمه صفته  ،و ذاته قديم ازلي فال بد من القول بأنه كان عالما بجميع األشياء قبل وجودها  ،و إال
لزم القول بأن لصفته حد محدود و وقت معدود و أجل ممدود  ،و لقد سبق نفي ذلك في صدر الخطبة و توضيح المقال يأتي
في البحث عن الجبر و التفويض إن شاء ه
ّللا  ،و لقد ذكرت اآليات و األحاديث الصحيحة الواردة عن أهل البيت ( ع ) في
بيان ذلك  .ففي التوحيد عن الحسين بن بشار عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السالم قال  :سألته أ يعلم ه
ّللا
الشيء الذي لم يكن ان لو كان كيف كان يكون أو ال يعلم اال ما يكون ؟ فقال ( ع ) :
ان ه
ّللا تعالى هو العالم باألشياء قبل كون األشياء  ،قال عز و جل  :انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون  .و قال ألهل النار  :و لو
ه
ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لكاذبون فقد علم ّللا عز و جل بأنهم لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه  .و قال للمالئكة  :لما
قالت أ تجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال  :اني اعلم ما ال تعلمون  .فلم يزل ّللاه
عز و جل علمه سابقا لألشياء  ،قديما قبل أن يخلقها  ،فتبارك ربنا و تعالى علوا كبيرا  ،خلق األشياء و علمه سابق لها كما
شاء كذلك لم يزل ربنا عليما سميعا بصيرا .

( محيطا بحدودها و انتهائها ) و معنى االحاطة هنا إحاطة العلم و القدرة كما قال عز من قائل  :اال انه بكل شيء محيط و
أحاط بكل شيء علما ً و إحاطة العلم هي شمول العلم بوجود الشيء و جنسه و جميع خصوصياته  .و حدودها و انتهائها
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أي جميع أطرافها و جهاتها .
( عارفا بقرائنها و احنائها ) قال بعض أهل التحقيق ان الفرق بين العلم و المعرفة ان المعرفة معناها إدراك الشيء ثانيا بعد
ّللا إذ ال طريق للنسيان فى علم ه
توسط النسيان  ،و من ثم ال يجوز إطالق العارف على ه
ّللا تعالى و تخلصا من هذا التحقيق
حملوا كالمه ( ع ) ( عارفا ) على المجاز و حملوا معنى المعرفة هنا على العلم مجازا  .و هذا أعجب العجب إذ ان كالم
االمام أمير المؤمنين ( ع ) حجة شرعية لغوية عرفية فاألحرى ان يستدل بها ال أن يستدل بغيرها عليها إذ كالم االمام ( ع
) صريح فى جواز إطالق العارف على ه
ّللا تعالى فاألحسن نفي صحة معنى المعرفة المتقدم إذ األصل فى الكالم الحقيقة ،
ه
و األصل أصيل إذ ال دليل على خالفه  ،و ّللا العالم .
و قرائنها نفوسها  ،و احنائها جوانبها أو اعضائها المعوجة كما سبق .

القسم السابع
المتن
ثم أنشأ سبحانه فتق األجواء و ش ه
ق األرجاء و سكائك الهواء ،
فأجرى فيها ماء متالطما تياره  ،متراكما ز هخاره  .حمله على متن الريح العاصفة ،
و الزعزع القاصفة  ،فأمرها بر هده  ،و سلطها على ش هده و قرنها الى ح هده  ،الهواء من تحتها فتيق  ،و الماء من فوقها دفيق .
ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبهها  ،و أدام مرهبها  ،و أعصف مجراها  ،و أبعد منشأها  ،فأمرها بتصفيق الماء ه
الزخار  ،و
إثارة موج البحار  ،فمخضته مخض السهقاء  ،و عصفت به عصفها بالفضاء  ،تر هد أوله الى آخره  ،و ساجيه الى مائره ،
حتى عبه عبابه و رمى بالزبد ركامه  .فرفعه في هواء منفتق و جو منفهق  ،فس هوى منه سبع سموات جعل سفالهن موجا
مكفوفا و علياهن سققا محفوظا و سمكا مرفوعا  ،بغير عمد يدعمها  ،و ال دسار ينظمها ،
ثم زينها بزينة الكواكب  ،و ضياء الثواقب  ،و أجرى فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا  ،فى فلك دائر  ،و سقف سائر و
رقيم مائر .
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اللغة
األجواء جمع جو  ،و األرجاء جمع رجا  ،و السكائك جمع سكاكة و كلها معناها الهواء و الفضاء  .و التيار الموج الشديد .
و الزخار الممتلىء  .و العاصفة و الزعزع و القاصفة من أوصاف الريح الشديدة  ،و الفتيق المنبسط  ،و الدفيق المندفق ،
و اعقم مهبها جعل هبوبها عقيما  ،و الريح العقيم خالف الالقح  .و ادام مربها جعل مالزمتها دائمة  .و المخض التحريك .
و السقاء القربة  .و الساجي الساكن  .و المائر المتحرك  .و عبابه معظمه  .و الركام الماء المتراكم المجتمع بعضه على
بعض  .و المنفتق المفتوح و المنفهق المتسع و المكفوف الممنوع من السقوط و السيالن  .و الدسار المسمار او ما يشد به
كالجبال و الخيوط جمع دسر  .و الثواقب المشرقة المضيئة  ،و المستطير المنتشر .
و الرقم المائر اللوح المتحرك .

المعنى
هذا البحث و هو موضوع إيجاد العالم و خلق السموات و األرض من أهم المواضيع عند الحكماء و العلماء  ،و قد كتب
آالف الكتب المطولة المبسوطة بجميع اللغات في جميع العالم حول هذا المعما  ،مع اختالف كثير بين المتقدمين من
الفالسفة و المتأخرين و حتى فى زماننا هذا كما ال يخفى على البصير  ،و قد سبق منا الوعد الكثير فيما سبق بتأجيل ذكر
بعض المواضيع في المستقبل  ،و هذا امر ال بد منه  ،إذ ان كتاب نهج البالغة قد تكرر فيه بعض المطالب فلو اراد الشارح
ان يستوفي الكالم في شرح واحد منها لبقي اآلخر بال شرح  ،فألمير المؤمنين ( ع ) كالم في ذكر السموات و األرض و له
كالم في صفات المالئكة في غير هذه الخطبة كما و ان له خطبا كثيرة في غزواته و بعدها فال ينبغي تكرار الشرح فى كل
فصل فصل  ،و ال بد من توزيع الشرح على الجميع  ،أو استيفائه في مكان واحد و انا سنذكر ان شاء ه
ّللا كالم علماء الهيئة
و الفلك و الفالسفة فى المستقبل  ،مع التطبيق بين كالمه ( ع ) و كالمهم  ،و نشرح كالم االمام جملة فجملة مع رعاية
االختصار .
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و الملتقى في المستقبل القريب ان شاء ه
ّللا .
( ثم أنشأ سبحانه فتق األجواء و شق األرجاء و سكائك الهواء ) لما فرغ ( ع ) مما يتعلق بالتوحيد انتقل الى بيان إيجاد
السموات فأشار أو ال الى تعدد طبقات الهواء ألن األجواء و األرجاء و السكائك كلمات متقاربة المعنى و معناها الفضاء و
يعبر عنها بالطبقة األثيرية و البنفسجية و غير ذلك و بعد أن خلق ه
ّللا تعالى الفضاء الذي هو أمر وجودي  ( ،أجرى فيها )
في تلك الطبقات و في ذلك الفضاء ( ماء متالطما تياره ) أي شديد التموج ( متراكما زخاره ) شديد االرتفاع و االمتداد (
حمله على متن الريح العاصفة ) جعل ه
ّللا ذلك الماء العظيم على الريح العاصفة و العصف الجري بشدة و قوة و إنما سميت
بالعاصفة ألنها تعصف لشدة هبوبها كأنها تهلك الناس  ( ،و الزعزع القاصفة ) صفتان من صفات الريح الشديدة القوية و
الزعزع الريح التي تزعزع كل شيء ثابت في األرض  ،و القاصفة هي التي تحطم كل شيء أو الشديدة الصوت  .فصارت
الريح مكانا لذلك الماء الم هواج الجاري فجعل الماء يجري بطبعه على ظهر تلك الريح الشديدة ( فأمرها برده ) فأمر ه
ّللا
تعالى الريح بأن ترد الماء و تمنعه عن الجريان ( و سلطها على شده ) سلط ه
ّللا الريح على الماء فصارت كأنها وعاء ذو
جدران محيطة بجميع جهات الماء  ،قادرة على حفظه و ضبطه و لعل هذا معنى كالمه ( ع ) ( و قرنها الى حده ) .
فصارت الريح حاملة للماء محمولة على القضاء بقدرة ه
ّللا تعالى الهواء من تحتها فتيق ) أي الهواء منبسط مفتوح تحت
الريح ( و الماء من فوقها دفيق ) و الماء من فوق الريح متدفق و ذا من أعجب العجب .
( ثم انشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها ) و في نسخة اعقم مهبتها أي خلق ه
ّللا تعالى ريحا أخرى عقيمة ال تلقح سحابا و ال
شجرا ( و أدام مر بها ) جعل ه
ّللا تلك
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الريح االخرى مالزمة لذلك الماء و تحريكه و فى نسخة م هد بها اي حركتها ( و اعصف مجراها ) اي اجراها قويا شديدا
على ذلك الماء [ و ابعد منشأها ] و جعل مبدأها بعيدا بحيث ال يرى من أين تهب ( فأمرها بتصفيق الماء الزخار )  .امر
ه
ّللا تعالى الريح بضرب الماء بعضه ببعض و قلبه بكل قوة و شدة  ( .و إثارة موج البحار ) يقال  ( :ثار العجاج و الغبار )
إذا ارتفع شيء منه عن األرض و كذلك إثارة الموج تهييجه و تحريكه فصارت الريح تجري على الماء و تصعد به و تنزل
( فمخضته مخض السقاء ) كما ان القربة التي توضع فيها اللبن تحرك ليخرج منه الزبد كذلك الريح تحرك الماء ( و
عصفت به عصفها بالفضاء ) أي عصفت الريح بذلك الماء العظيم  ،كأنها تجري في الفضاء من حيث عدم وجود جسم
مانع كأنها تجري في مكان ال شيء فيه من فرط شدتها و قوتها  ،فكانت ( ترد أوله على آخره و ساجيه الى مائره ) كما ان
االنسان إذا أدخل يده في إناء من الماء و حركها حركة شديدة فان الماء يصعد و ينزل و يختلط و يمتزج بعض جوانبه
بالبعض اآلخر كذلك الريح ترد أول الماء الى آخره  ،أي من هذا الجانب الى الجانب اآلخر  ،أو من سطح الماء الى قعره و
تجعل الماء الساكن مكان الماء المتحرك ( حتى عب عبابه ) أي ارتفع معظم الماء ( و رمى بالزبد ركامه ) أي المتراكم
المجتمع بعضه على بعض من الزبد ( فرفعه فى هواء منفتق ) أي فرفع ه
ّللا ذلك الماء في هواء مفتوح ( و جو منفهق ) أي
ّللا الزبد في هواء منفتق ( فسوى منه سبع سموات ) أي خلق ه
متسع و قيل بل رفع ه
ّللا تعالى من ذلك الماء أو الزبد سبع
سموات ( جعل سفالهن موجا مكفوفا ) أي جعل سبحانه قعر تلك السموات و الجانب األسفل منها ماء مضطربا مواجا لكنه
ممنوع من السيالن بقدرة تبارك و تعالى  .اما بالجاذبية و اما بالثلوج المحيطة بذلك الماء  ،هذا إذا حملنا كالمه عليه السالم
على المعنى الحقيقي ،
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و ان حملناه على المعنى المجازي فباب المجاز واسع ( و علياهن سقفا محفوظا ) و جعل ه
ّللا سبحانه سطح تلك السموات و
ً
أعاليها محفوظا من الهدم و في القرآن ما يشير الى ذلك لقوله تعالى  :و جعلنا السماء سقفا ً محفوظا  . 1فان هذه اآلية
الكريمة تدل على كون السماء سقفا مانعا عن وقوع بعض األجسام  ،و قد انكشف اخيرا في علم الفلك ان بعد مسافة بعيدة
عن األرض توجد فى الفضاء طبقة عالية محيطة باالرض تسمى بالطبقة [ النتروجينية ] و هي مانعة عن وصول القذائف
التي تهدف األرض من الطبقات العالية  ،فانها إذا وصلت الى هذه الطبقة تحطمها تحطيما  ،و تجعلها هباء منثورا  ،و
يتكون منها قتام األفق المرئي  ،و لو لم تكن هذه الطبقة ألصبحت االحياء مستحيلة البقاء على وجه االرض هذا ما يحتمل
فى هذه اآلية و في كالم امير المؤمنين ( ع ) على حد سواء و من المحتمل ان يكون المراد بالسقف المحفوظ ما في سورة
الصافات من كون الرصد الذي جعل فى السماء يمنع الشياطين عن استراق السمع و سماع الى ما في المأل األعلى ( و
سمكا مرفوعا ) قال تعالى  :رفع سمكها فس هواها أي و بناء مرفوعا و رفع بنائها ( بغير عمد يدعمها و ال دسار ينظمها ) و
في بعض النسخ ينتظمها و كيف كان فالمعنى  :ان ه
ّللا تعالى رفع السموات و أمسكها بغير عمد يدعمها أي يمنعها من
ه
السقوط  ،ألن الدعامة هي ما يسند به الحائط إذا مال يمنعه السقوط  ،و في القرآن قوله تعالى ّ :للا الذي رفع السموات بغير
عمد ترونها  .فهناك خالف بين المفسرين في كلمة ترونها فقال بعضهم  :النفي واقع على الصفة و الموصوف فال عمد و ال
رؤية .
و قال اآلخرون  :بل النفي واقع على الصفة الرؤية وحدها  ،فهناك عمد غير مرئي .
و لعل هذا القول هو األصح ( ثم زينها بزينة الكواكب و ضياء الثواقب ) الظاهر ان ضمير زينها راجع الى السموات و
لكن فى القرآن الكريم تصريح بأن السماء
-----------
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الدنيا هي المزينة قال عز من قائل  :انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب  1 .و زينا السماء الدنيا بمصابيح  2 .و لقد زينا
السماء الدنيا بمصابيح  3 .و اما ضياء الثواقب فهي الكواكب المضيئة أو الثاقبة للهواء بضوئها كما قال تعالى و النجم
الثاقب ( و أجرى فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا ) السراج المستطير أي المنتشر الضياء هو الشمس لقوله تعالى :
تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجا و قمراً منيراً  4 .و جعل القمر فيهن نوراً و جعل الشمس سراجا .
 5ثم ذكر ( ع ) مجرى الكواكب و النجوم و الشمس و القمر بقوله ( في فلك دائر و سقف سائر و رقيم مائر ) أي لوح
ّللا تعالى زيادة إيضاح بمناسبة المقام و ه
متحرك  .و سنذكر فى المستقبل بعون ه
ّللا ولي التوفيق .

القسم الثامن صفات المالئكة
المتن
ه
فمألهن أطوارا من مالئكته ،
ثم فتق ما بين السموات العلى ،
منهم سجود ال يركعون  ،و ركوع ال ينتصبون  ،و صافهون ال يتزايلون  ،و مسبحون ال يسأمون  ،ال يغشاهم نوم العيون ،
و ال سهو العقول  ،و ال فترة األبدان ،
و ال غفلة النسيان  ،و منهم أمناء على وحيه  ،و ألسنة الى رسله  ،و مختلفون
-----------

(  ) 1سورة الصافات اآلية . 6
-----------

(  ) 2السجدة االية . 12

-----------

(  ) 3الملك اآلية . 5
-----------

(  ) 4الفرقان االية . 61
-----------
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بقضائه و أمره  ،و منهم الحفظة لعباده  ،و السدنة ألبواب جنانه  ،و منهم الثابتة في األرضين السفلى اقدامهم  ،و المارقة
من السماء العليا اعناقهم  ،و الخارجة من األقطار اركانهم  ،و المناسبة لقوائم العرش اكتافهم  ،ناكسة دونه ابصارهم ،
متلفعون تحته بأجنحتهم  ،مضروبة بينهم و بين من دونهم حجب العزة  ،و استار القدرة  ،ال يتوهمون ربههم بالتصوير  ،و
ال يجرون عليه صفات المصنوعين  ،و ال يح هدونه باألماكن  ،و ال يشيرون اليه بالنظائر .

اللغة
األطوار هنا  :األصناف المختلفة  ،و االنتصاب  :القيام و االرتفاع ،
و الصافون  :القائمون  ،و التزايل  :التفارق  ،و يغشاهم  :يغطيهم  ،و الفترة  :الضعف او السكون  ،و القصور عن العمل ،
و األمناء  :جمع امين  ،و السدنة  :جمع سادن و هو الخادم  ،و مرق عن الشيء  :خرج و تجاوز عنه  ،و األقطار :
االطراف  ،و االركان :
الجوانب  ،و نكس رأسه  :طأطأه من الذل  ،و التلفع  :االلتحاف اي االشتمال ،
و الحجب  :جمع حجاب و هو الستر الحائل  ،و األستار  :جمع ستر و هو ما يستتر به  ،و النظائر  :جمع نظير و هو
المثيل  ،يح هدونه يقال  :ح هد فالن الشيء اي جعل له ح هدا .

المعنى
ثم انتقل امير المؤمنين ( ع ) الى ذكر المالئكة و بيان اقسامهم بعد ان ذكر كيفية خلق السموات  .فأقول قد اختلف حكماء
البشر من المجوس و النصارى و المسلمين في حقيقة المالئكة و ماهيتها  ،و الحق ان إدراك كنه المالئكة فوق مستوى
عقولنا و خارج عن نطاق افهامنا و سنذكر اختالف األقوال في المستقبل في شرح خطبته ( ع ) فى بيان صفات المالئكة و
نكتفي هنا بما ذكره شيخنا المجلسي قدس سره فلقد احسن و اجاد و جمع فأوعى قال فى البحار :
( اعلم انه اجتمعت االمامية بل جميع المسلمين إال من شذ منهم من المتفلسفين
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الذين ادخلوا انفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم  ،و تضييع عقائدهم  ،على وجود المالئكة و انهم اجسام لطيفة نورانية
اولي اجنحة مثنى و ثالث و رباع و اكثر ،
قادرون على التشكل باألشكال المختلفة  ،و انه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما شاء من األشكال و الصور على حسب الحكم
و المصالح  ،و لهم حركات صعودا و هبوطا ،

و كانوا يراهم األنبياء و األوصياء عليهم السالم  ،و القول بتجردهم و تأويلهم بالعقول و النفوس الفلكية و القوى و الطبائع
 ،و تأويل اآلي ات المتظافرة و االخبار المتواترة  ،تعويال على شبهات واهية و استبعادات وهمية زيغ عن سبيل الهدى و
اتباع ألهل الهوى و العمى .
قسم االمام امير المؤمنين ( ع ) المالئكة بحسب الوظائف على اربعة انواع ،
و ال شك ان خلق المالئكة كان بعد خلق السماوات كما يشير الى ذلك ( ثم ) ( فمألهن أطوارا من مالئكته ) مالء ه
ّللا تعالى
السماوات اصنافا مختلفة من مالئكته و هم على اربعة انواع  :العبهاد و هم على اربعة اقسام بحسب العبادة ( منهم سجود ال
يركعون ) ال يرفعون رؤوسهم عن السجدة ليركعوا [ و ركوع ال ينتصبون ] ال يقومون عن الركوع ليسجدوا [ و صافون
ال يتزايلون ] قائمون صفوفا ال يفارقون مكانهم كأنهم بنيان مرصوص ( و مسبحون ال يسأمون ) من التسبيح و ال يتعبون
من العبادة و قد أشار القرآن الكريم الى الحالتين األخيرتين بقوله عز و جل  :و انا لنحن الصافون  ،و انا لنحن المسبحون .
( ال يغشاهم نوم العيون ) قد م هر آنفا في كالم شيخنا المجلسي ره  :ان المالئكة أجسام لطيفة فليس لهم اجسام كأجسامنا  ،و
النوم و هو تعطل الحواس الخمسة الظاهرة  ،من لوازم المزاج و الجسمية و ألن المالئكة ال يأكلون و ال يشربون ،
فال يغشاهم نوم العيون أي ال يغطي النوم عيونهم فال ينامون لما تقدم  ،و كل ما كان
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من لوازم المزاج فال يصح على المالئكة [ و ال سهو العقول و ال فترة األبدان  ،و ال غفلة النسيان ] السهو و الغفلة و
النسيان كلمات متقاربة المعنى مع فرق يسير  ،و كلها من توابع بعض الحواس الخمسة الباطنة فيصح سلبها عن المالئكة
لعدم وجود تلك القوى في المالئكة  ،و أما فترة األبدان أي الضعف أو التعب أو القصور عن العمل فهي من لوازم البدن
الحيواني المركب و قد صرح القرآن الكريم بذلك بقوله تعالى  :يسبحون الليل و النهار ال يفترون .
النوع الثاني على اقسام  :القسم األول ( و منهم امناء على وحيه و السنة الى رسله ) اي وسائط بين ه
ّللا تعالى و بين خلقه ،
ّللا و نواهيه الى عباده من األنبياء و المرسلين  ،فكأنهم السنة ه
يوصلون اوامر ه
ّللا سبحانه  ،فكما ان اللسان يظهر و يعبر
عن إرادة النفس و مقصودها كذلك المالئكة تتلقى األوامر و النواهي من ه
ّللا تعالى الى األنبياء و األوصياء ( و مختلفون
لقضائه و امره ) اي يترددون بين السماء و االرض بحكم ه
ّللا تعالى و امره و تقديره لخلقه  ،و يهبطون و يعرجون النجاز
اوامر ه
ّللا تعالى كالمالئكة الموكلين بالرياح و السحاب و األمطار و قبض األرواح و غير ذلك من األعمال التي تتصدى
بها المالئكة .
و النوع الثالث هم الموكلون بالعباد و هم على قسمين ( القسم األول ) هم الحفظة لعباد ه
ّللا يحفظون الناس من المهاوي و
المهالك بأمر ه
ّللا  ،كما قال عز و جل :
له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر ه
ّللا ( و القسم الثاني ) هم الذين يكتبون اعمال الخلق و افعالهم من
الطاعات و المعاصي كما قال تعالى  :و يرسل عليكم حفظة  .و قال عز اسمه  :كراما كاتبين  ،يعلمون ما تفعلون  .و قال
جل ذكره :
ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد  .و قد روي عنهم عليهم السالم ان المالئكة يكتبون جميع افعال العبد حتى النفخ في
النار و قد اشار عليه السالم
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اليهم بقوله  ( :و منهم الحفظة لعباده ) .
و النوع الرابع هم خدم الجنان و هم الذين يتولون فتح ابواب الجنان و غلقها و يخدمون اهل الجنة و يسلمون عليهم و قد
اشار عليه السالم اليهم بقوله :
[ و السدنة ألبواب جنانه ] .

و النوع الخامس هم حملة العرش و هم اعظم المالئكة خلقة و بيان ذلك ( و منهم الثابتة في األرضين السفلى اقدامهم و
المارقة من السماء العليا اعناقهم ) و في بعض النسخ في األرض السفلى  .و الخارجة من السماء العلياء و هي السابعة
اعناقهم هذا من جهة الطول و اما من ناحية العرض ( و الخارجة من األقطار اركانهم ) اي ابدانهم خارجة من أطراف
األرض و أقطار السماء ( و المناسبة لقوائم العرش اكتافهم  ،ناكسة دونه أبصارهم  ،متلفعون تحته بأجنحتهم ) لما كان
العرش هو المعبر عنه ب فلك األفالك و هو من أعظم األجرام و اكبرها و إن كان الكرسي هو األعظم من الجميع لقوله
تعالى  :وسع كرسيه السموات و االرض .
و لقد ورد في الحديث ما يدل على شيء من عظمته و ذلك كما في البحار عن ابن عباس  ،قال سمعت رسول ه
ّللا يقول  :إن
هّلل تبارك و تعالى ملكا يقال له دردائيل كان له ستة عشر الف جناح  ،ما بين الجناح الى الجناح هواء  ،و الهواء كما بين
السماء و األرض فجعل يوما يقول في نفسه  :أ فوق ربنا جل جالله شيء ؟ فعلم ه
ّللا تبارك و تعالى ما قال  ،فزاده أجنحة
مثلها  ،فصار له إثنان و ثالثون الف جناح  ،ثم أوحى ه
ّللا عز و جل اليه  :أن طر  ،فطار مقدار خمسمائة عام  ،فلم ينل
ّللا عز و جل أتعابه  ،أوحى ه
رأسه قائمة من قوائم العرش  ،فلما علم ه
ّللا اليه  :أيها الملك  :عد الى مكانك ،
فأنا عظيم  ،فوق كل عظيم  ،و ليس فوقي شيء  ،و ال أوصف بمكان  ،فسلبه ه
ّللا عز و جل أجنحته و مقامه من صفوف
المالئكة  ،فلما ولد الحسين « ع » هبط
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جبرئيل في الف قبيل من المالئكة لتهنئة النبي « ص » فمر بدردائيل فقال له  :سل النبي بحق مولوده أن يشفع لي عند ربي
 ،فدعا له النبي بحق الحسين « ع » فاستجاب ه
ّللا دعائه و ر هد عليه أجنحته و ر هده الى مكانه  . . .الخ الى غير ذلك من
األخبار الواردة فى بيان عظمة العرش و كبرها  ،فال جرم خلق ه
ّللا تعالى مالئكة  ،و جعل اكتافهم مناسبة لقوائم العرش ،
كما ان العمد ينبغي ان تكون مناسبة للبناء المحمول عليها  ،للزوم التناسب بين الحامل و المحمول  ،و هؤالء عددهم ثمانية
كما قال تعالى :
و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية .
و هؤالء ناكسون أعينهم دون العرش ال ينظرون الى العرش  ،إما لشدة خوفهم من ه
ّللا تعالى أو لكثرة شعاع النور المتألأل
من العرش  ،فهم مطأطأون رؤسهم ناكسون أبصارهم عن العرش خشية و وجال  ،فال يرفعون طرفهم  ،و هم أشد الخلق
خوفا من ه
ّللا تعالى .
و في البحار عن ابن عباس عن رسول ه
ّللا « ص » انه قال  :ال تتفكروا في عظمة ربكم  ،و لكن تفكروا فيما خلق من
المالئكة  ،فان خلقا منهم يقال له  :اسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله  ،و قدماه فى األرض السفلى  ،و قد مرق
رأسه من سبع سموات  ،و انه ليتضائل يتصاغر من عظمة ه
ّللا حتى يصير كالوصع ،
و هو طائر صغير .
متلفعون بأجنحتهم تحت العرش أي مشتملون و ملتفون بها  ،أو أنهم غطوا رؤسهم بأجنحتهم من شدة الخوف أو كثرة النور
كما تقدم و قيل  :اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله  ،كساء كان أو غيره « مضروبة بينهم و بين من دونهم حجب العزة و
أستار القدرة » الحجاب هو السير الحائل بين الرائي و المرئي  ،يعني ان حملة العرش محجوبون مستورون عن غيرهم ،
ال يراهم احد إال ه
ّللا و لعل المعنى انه ال يمكن
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ألحد أن يدرك كنههم و ذاتهم بسبب الحجب و األستار بينهم و بين غيرهم .
( ال يتوهمون ربهم بالتصوير  ،و ال يجرون عليه صفات المصنوعين  ،و ال يح هدونه باالماكن  ،و ال يشيرون اليه بالنظائر
) و في بعض النسخ بالنواظر و في بعضها بالبواطن و معناها االبصار و األمكنة  ،لما ثبت ان الوهم و التصوير من
خواص المزاج ،

و الجسم الكثيف  ،ألن الوهم يتعلق باألمور المحسوسة ذات الصور  ،و لما كانت المالئكة منزهة عن هذه األمور  ،فال
يتوهمون ربهم بالتصوير  ،و ال يعتقدون له صفات المخلوقين  ،كالجسمية بأن يعتقدوا له مكانا محدودا  ،او يتصوروا له
مثيال أو نظيرا فيجعلوا ه
ّللا نظير ذلك الشيء  ،ألن كل هذا من الوهميات  ،و المالئكة ذوو عقول صافية ال طريق للوهميات
اليها .

القسم التاسع منها فى صفة خلق آدم عليه السالم
المتن
( ثم جمع سبحانه من حزن األرض و سهلها  ،و عذبها و سبخها  ،تربة ،
سنهها بالماء حتى خلصت  ،و الطها بالبلهة حتى لزبت  ،فجبل منها صورة ،
ذات أحناء و وصول  ،و أعضاء و فصول  ،أجمدها حتى أستمسكت  ،و أصلدها حتى صلصلت  ،لوقت معدود  ،و أمد
معلوم  ،ث هم نفخ فيها من روحه ،
فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها  .و فكر يتص هرف بها  ،و جوارح يختدمها و أدوات يقلهلبها  ،و معرفة بها يفرهق بين الحق و
الباطل  ،و األذواق و المشام و األجناس  ،معجونا بطينة األلوان المختلفة و االشباه المؤتلفة ،
و األضداد المتعادية  ،و األخالط المتباينة  ،من الح هر و البرد  ،و البلهة و الجمود  ،و المسائة و السهرور .

اللغة
الحزن بفتح الحاء من األرض ما غلظ منها و اشتد كالجبل ،
[ ] 52
و السهل هو اللين من األرض  ،و عذب األرض ما طاب منها و استعد للنبات و الزرع  ،و السبخ ما ملح منها  ،و ه
سن
الماء صبهه برفق  ،و المسنون الطين الرطب ،
و الطها خلطها و عجنها  ،و البلة البلل  ،و لزبت التصقت و صلبت و تداخل بعضها في بعض ،
و جبل اى خلق  ،و األحناء جمع حنو كل ما فيه اعوجاج أو بمعنى الجوانب ،
و الوصول جمع وصل أي المفاصل  ،و فصول الجسد ملتقى كل عظمين  ،و اجمدها جعلها جامدة  ،و اصلدها جعلها صلبة
ملساء  ،و صلصلت يبست  ،و مثل بضم الثاء يقال  :مثل الشيء  .اذا قام منتصبا  ،و يجيلها يحركها في المعقوالت  ،و
يختدمها يستعملها في مقاصده و حوائجه كالخدم  ،و األذواق جمع ذوق و هو قوة تدرك بها الطعوم .

المعنى
الظاهر ان السيد الرضي قدس سره قد قطهع الخطبة تقطيعا ،
و أسقط منها بعضها  ،و يدل عليه قوله ره  :منها في صفة خلق آدم عليه السالم .
فكلمة منها تدل على األسقاط و التقطيع و هذا مما يؤسف له و كيف كان فقد انتقل امير المؤمنين عليه السالم من بيان صفة
المالئكة الى بيان خلق آدم أبي البشر عليه السالم فقال  ( :ثم جمع سبحانه من حزن األرض و سهلها  ،و عذبها و سبخها )
ال شك أن نسبة الجمع الى ه
ّللا تعالى كنسبة بناء المدينة لألمير  ،كما تقول  :بنى األمير المدينة  .فانك ال تقصد ان األمير
بنى المدينة بنفسه  ،بل إن األمير أمر الناس فبنوا مدينة  ،و كذلك جمع التربة  ،امر ه
ّللا تعالى عزرائيل أن يأخذ شيئا من
تراب األرض كما في الخبر  ،فجمع ه
ّللا تعالى بالمعنى السابق ترابا من األماكن الصلبة و اللينة  ،و الطيبة القابلة للزرع و

النبات  ،و المالحة ( تربة سنهها بالماء حتى خلصت ) أي صب عليها الماء شيئا فشيئا و مزجها حتى صارت طينة خالصة
و في رواية  :حتى خضلت  ( .و الطها بالبلهة حتى لزبت ) اى و عجنها بالرطوبة حتى
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التصقت و صلبت و اشتدت  ،و تداخل بعضها في بعض ( فجبل منها صورة ذات أحناء و وصول  ،و أعضاء و فصول )
و في نسخة  :فجعل صورة فخلق من تلك الطينة صورة و مشكال ذا إعوجاج و جوانب  ،و مفاصل و اعضاء و فصول (
اجمدها حتى استمسكت ) أي ايبسها حتى نشف شىء من الرطوبة و استمسكت أي تالصق بعضها ببعض كاللحم و
األعصاب و العروق ( و أصلدها حتى صلصلت ) أي جعلها صلبة متينة حتى يبس و الصلصال هو الطين اليابس الغير
المطبوخ لوقت معدود و أجل ممدود ) لعله عليه السالم اشار الى المدة التي كان آدم عليه السالم صورة مطروحة بغير
روح كما في كالم طويل  ،أن طينة آدم عليه السالم عجنت أربعين سنة  ،ثم جعلت الزبا  ،ثم جعلت حماء مسنونا أربعين
سنة  ،ثم جعلت صلصاال كالفخار اربعين سنة  ،ثم جعلت جسدا ملقى على طريق المالئكة اربعين سنة  ،و نفخ فيها من
روحه بعد تلك المدة  . . .الخ و لعل هذا هو المقصود من قوله تعالى  :هل اتى على االنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً
مذكورا  ( .ثم نفخ فيها من روحه ) يستفاد من كلمة ( ثم ) الفصل و التراخى بين الخلق و بين نفخ الروح  ،و في إسناد
النفخ في حق ه
ّللا تعالى ،
و اضافة الروح اليه نكتة لطيفة  ،و استعارة حسنة  :فان معنى النفخ إدخال الريح في جوف وعاء  ،و النفخ هنا إفاضة
الروح في جميع الجثة  ،ظاهرها و باطنها .
ثم ان ماهية الروح و حقيقتها مع هما ال ينح هل إاله للمعصومين إذ إدراكها خارج عن ربقة عقولنا و أفهامنا  ،و لكن القدر
المسلهم أن الروح جوهر مخلوق هّلل تعالى :
و لهذا أسندها ه
ّللا تعالى الى نفسه تعظيما و تشريفا  ،كما نسب البيت الى نفسه بقوله تعالى  :و طههر بيتي للطائفين  .اذ هي
ه
قوام الحياة و ألن الروح من ّللا تعالى ال غير ،
و ال يمكن ألحد إيجاد الروح  ،و كيف يمكن ذلك و ماهية الروح بعد مجهولة عند البشر  ،فهذه الكتب محتوية على اقوال
الحكماء و الفالسفة حول الروح و كل قول
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يخالف القول اآلخر  ،و رأي كل واحد منهم يناقض آراء غيره  ،فمن اين يعلم الصواب و لعل هذه اآلية تشير الى عجز
البشر عن إدراك ماهية الروح بقوله تعالى :
و يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي  ،و ما اوتيتم من العلم إال قليال  .و اليك بعض أقوال الحكماء :
القول األول  :الروح جسم رقيق هوائي متردد في مخارق الحيوان  .و هذا قول اكثر المتكلمين .
الثاني  :هو جسم هوائى على بنية حيوانية  ،في كل جزء منه حيوة .
الثالث  :هو الحياة التي يتهيهأ بها المحل لوجود العلم و القدرة و األختيار .
الرابع  :هو الدم  ،الخامس  :بخار الدم  ،السادس  :الحرارة الغريزية  ،الى غير ذلك من األقوال التي تنيف على اربعة
عشر قوال  ،و ه
ّللا هو العالم بحقائق االمور .
فلنرجع الى كالمنا  ،نفخ ه
ّللا تعالى الروح في بدن آدم عليه السالم  ( ،فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها  ،و فكر يتصرف بها ،
و جوارح يختدمها  ،و أدوات يقلهبها ) اي قامت الصورة منتصبة انسانا صاحب اذهان يجيلها و يحره كها في ما يعقل و
صاحب فكر يتصرف بها فيما يريد مما يحتاج الى التفكير  ،و الفكر بكسر الفاء و فتح الكاف جمع فكرة  ،و صاحب
جوارح أي اعضاء كاليد و الرجل و غيرهما ،

يختدمها و يستعملها في احتياجاته  ،كأن تلك الجوارح خدم له  ،و صاحب أدوات و آالت يستفيد منها في أعماله كالعين و
األذن و اللسان و غيرها  ( ،و معرفة يفرهق بها بين الحق و الباطل ) المعرفة هنا العقل اي القوة العاقلة التي تفرق بين
المحسوسات و المعقوالت  ،و بتلك القوة يفرهق األنسان ما يدركه بالحواس الخمس الظاهرة فيعرف ( األوذاق و المشا هم ) و
يفرق بينها بالقوة الذائقة الكائنة في اللسان  ،و بالقوة الشامة التي محلها فى مقدم الدماغ تشبه حلمة الثدي  ،يفرق بها بين
األشياء بروائحها  ،و بالقوة
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الباصرة يدرك ( األلوان و االجناس ) و المرئيات  ،و اما االجناس فليس المقصود منها الجنس المنطقي الذي اعم من النوع
 ،النها معاني مستحدثة في العصر العباسى ،
بل الجنس كل ضرب من الشىء فلع هل المقصود هي ماهية االشياء  ،و لم يذكر االمام عليه السالم القوة السامعة فلعل فى
العبارة سقطا ( معجونا بطينة االلوان المختلفة ،
و األشباه المؤتلفة ) اشارة الى اختالف الوان األبدان  ،فمنهم األبيض و األشقر و األسمر و األسود  ،أو إلى اختالف الوان
بدن األنسان  ،فترى البياض في األسنان و العظام و الحمرة فى الدم  ،و السواد فى الحدقة و الشعر و غير ذلك  ،و اما
األشباه المؤتلفة كاألسنان فانها شبيه بعضها باآلخر و قد ائتلفت  ،أو العظام فانها إجسام متشابهة ائتلفت فقامت الصورة
البدنية ( و األضداد المتعادية  ،و األخالط المتباينة  ،من الح هر و البرد  ،و البلة و الجمود  ،و المسألة و السرور ) لعل
المقصود من االضداد المتعادية هي العناصر األربعة و هى الماء و الهواء و النار و التراب  ،و المقصود من األخالط
المتباينة هي األخالط األربعة الموجودة فى المزاج فالحر هو الصفراء ،
و البرد هو البلغم و البلة هي الدم و الجمود هو السوداء و يمكن ان يقال  :ان المقصود من األضداد و األخالط هي األخالط
األربعة  ،و هي فى البدن بمنزلة العناصر األربعة أو مثلها .
و اما المسألة و السرور فهي من حاالت النفس و عوارضها .
و ملخص الكالم أن آدم عليه السالم بل كل بشر مركب من األلوان المختلفة و األجسام المتشابهة و األضداد و األخالط و
الغم و السرور  ،و ه
ّللا تعالى هو العالم .

القسم العاشر
المتن
و استأدى ه
ّللا سبحانه المالئكة وديعته لديهم  ،و عهد وصيهته اليهم  ،في األذعان بالسجود له  ،و الخنوع لتكرمته  ،فقال
إبليس اعترته الحميهة  ،و غلبت عليه الشقوة ،
سبحانه  :اُسجدوا آآلد َم  ،فسجدوا إال
َ
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و تع هزز بخلقة النهار  ،و استوهن خلق الصلصال  ،فأعطاه ه
ّللا النظرة استحقاقا للسخطة  ،و استتماما للبليهة  ،و انجازا للعدة ،
علوم .
وم الَوق آ
ت ال َم آ
فقال  :إنهك من ال ُمنظَرينَ الى يَ آ

اللغة
الخنوع الخشوع  ،و استوهن ع هدة ضعيفا  ،و النظرة بكسر الظاء المهلة و التأخير  ،و البلية األمتحان  ،و العدة الوعد .

المعنى
ّللا سبحانه المالئكة وديعته لديهم ) أخبر ه
( و استأدى ه
ّللا تعالى مالئكته قبل أن يخلق آدم و أمرهم بالسجود له  ،كما قال
ً
سبحانه  ،و اذ قال ربك للمالئكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون  ،فاذا سوهيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له
ساجدين . 1
و إذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشراً من طين فاذا سوهيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . 2
فكان هذا االخبار و األمر وديعة وصيته و عهد منه الى المالئكة  ،فلما خلق ه
ّللا آدم و سوه اه و نفخ فيه من روحه استادى
المالئكة اي طلب منهم أداء الوديعة التي اودعها لديهم ( و عهد وصيته اليهم ) و المقصود من الوديعة عهد الوصية اليهم
هو السجود آلدم ( في االذعان بالسجود له و الخنوع لتكرمته فقال اسجدوا آلدم فسجدوا ) ثم ان هنا كالما طويال و بحثا
مفصال و ال بأس بذكره اجماال لكثرة اختالف المسلمين في ذلك و ال بأس بتمهيد مقدمة فنقول  :ال شك أن الشريعة
االسالمية ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة  ،و معنى النسخ هنا أن بعض القوانين و األحكام االسالمية يخالف بعض األديان
السالفة  ،و إال فال معنى للنسخ  ،اذ اثبت هذا فال مانع أن يكون بعض األفعال و األعمال حراما في دين االسالم مع العلم
انها كانت
----------(  ) 1سورة الحجر االية . 23 ، 22
-----------

(  ) 2سورة ص اآلية 22
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حالال في األديان السالفة  ،و بالعكس  ،و ال بد من القول بالتفصيل  :و ذلك ألن األختالف في الشرائع و األديان قد يكون
في العبادات و في كيفيتها كالصالة و الصوم في األسالم و في شريعة عيسى بن مريم عليهما السالم فهذا االختالف ال مانع
منه ال شرعا و ال عقال  ،و أ هما األختالف في المسلهمات األولية فهو محال  ،فال يمكن لنا ان نقول  :إن الظلم حرام في هذه
الشريعة و قد كان حالال فى الشرائع الماضية  ،اذ العقل يحكم بقبح الظلم فى كل امة و كل زمان  ،أو نقول  :إن اطاعة ه
ّللا
تعالى واجبة فى الدين األسالمي  ،و كانت غير واجبة فى األديان السالفة اذ العقل يحكم بشكر المنعم .
ّللا تعالى حرام فى دين األسالم  ،و لكن ال مانع من القول بجوازه فى األمم السالفة  ،و خاصة بعد أمر ه
فالسجود لغير ه
ّللا
تعالى  ،و ال نحتاج الى التوسهل بالتأويل ،
إذ ظاهر القرآن يصرهح بأن ه
ّللا تعالى امر المالئكة و فيهم ابليس بالسجود آلدم أى جعله مسجودا لهم و لكن ال بقصد
الربوبية و العبودية  ،ألن السجود لغير ه
ّللا تعالى على قسمين  :بقصد العبودية و األلوهية و هذا حرام قطعا فى كل زمان و
ه
كل دين و شريعة  ،و الثاني بقصد التعظيم و التكريم و هذا جائز اذ لو كان السجود ّلل تعالى لما كان ابليس يمتنع عن
السجود هّلل و هو الذي عبد ه
ّللا ستة آالف سنة  ،و لما كان يقول ( لم اكن ألسجد لبشر ) و قس على ذلك قصة يوسف ( ع )
 ( :و رفع ابويه على العرش و خرهوا لهُ س هجداً ) فان السجود لغير ه
ّللا ال بقصد العبودية و الرقيهة كان جائزا فى تلك الشريعة
 ،و كان نوعا من أنواع التعظيم  ،كتقبيل اليد ،
و لو كان باب التأويل مفتوحا هكذا بحيث يعارض صريح القرآن الكريم لما قام للدين قائمة  ،و لجاز تحريم الحالل و تحليل
الحرام  ،و قد وردت األحاديث عن اهل البيت عليهم السالم و ان كانت مختلفة اال أن فى بعضها تصريح بأن
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السجود كان آلدم ال بقصد العبادة .
ّللا عليه السالم إنه سأل  :أ يصلح السجود لغير ه
في الخامس من البحار  :في جواب مسائل الزنديق عن ابيعبد ه
ّللا ؟  .قال :
ه
ه
ه
ال قال  :فكيف امر ه
ّللا المالئكة بالسجود آلدم ؟ فقال  :إن من سجد بأمر ّللا فقد سجد ّلل  ،فكان سجوده ّلل إذ كان عن أمر
ه
ّللا  ،ثم قال عليه السالم  :فأما ابليس فعبد خلقه ليعبده و يوحه ده ،

و قد علم حين خلقه ما هو و الى ما يصير  ،فلم يزل يعبده مع مالئكته حتى امتحنه لسجود آدم  . . .الخ .
و فيه  :عن ابي بصير قال قلت ألبي عبد ه
ّللا ( ع )  :سجدت المالئكة آلدم ( ع ) و وضعوا جباههم على األرض ؟ قال :
نعم تكرمة من ه
ّللا تعالى .
و فيه أيضا عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السالم أن يهوديا سأل أمير المؤمنين عليه السالم عن معجزات النبي في
مقابلة معجزة األنبياء فقال  :هذا آدم عليه السالم أسجد ه
ّللا له مالئكته  ،فهل فعل بمحمد شيئا من هذا فقال علي عليه السالم
ّللا آلدم مالئكته فان سجودهم لم يكن طاعة انهم عبدوا آدم من دون ه
 :لقد كان ذلك  ،و لكن أسجد ه
ّللا عز و جل  ،و لكن
ه
إعترافا آلدم بالفضيلة و رحمة من ّللا له  . . .الخبر .
الى غير ذلك من األخبار و األحاديث الواردة في هذا المقام  ،و لشيخنا المجلسي طيب ه
ّللا تربته تحقيق رشيق لطيف في
هذا الموضوع نذكره تتميما و تعميما للفائدة قال ره  ،إعلم ان المسلمين قد اجمعوا على ان ذلك السجود لم يكن سجود عبادة
 ،ألنها لغير ه
ّللا تعالى توجب الشرك  ،ثم اختلفوا على ثالثة أقوال :
األول أن ذلك السجود كان هّلل تعالى و آدم عليه السالم كان قبلة  ،و هو قول ابي علي الجبائي و ابي القاسم البلخي و جماعة
 .و الثاني ان السجود فى اصل اللغة هو األنقياد و الخضوع قال الشاعر :
( ترى األكم فيها س هجدا للحوافر )
اي الجبال
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الصغار و التالل كانت مذللة لحوافر الخيول  ،و منه قوله تعالى  :و النجم و الشجر يسجدان  .و أورد عليه أن المتبادر من
السجود وضع الجبهة على األرض فيجب الحمل عليه ما لم يدل دليل على خالفه و يؤيده قوله تعالى  :فقعوا له ساجدين و
يدل عليه صريحا بعض األخبار المتقدمة  .و الثالث ان السجود كان تعظيما آلدم عليه السالم و تكرمة له و هو في الحقيقة
عبادة هّلل تعالى لكونه بأمره  ،و هو مختار جماعة من المفسرين  ،و هو األظهر من مجموع األخبار التي أوردناها  ،و إن
كان الخبر األول يؤيد الوجه األول  .ثم اعلم أنه قد ظهر مما أوردنا من األخبار ان السجود ال يجوز لغير ه
ّللا ما لم يكن عن
أمره و ان المسجود له ال يكون معبودا مطلقا ،
بل قد يكون السجود تحية ال عبادة  . . .الخ ( فسجدوا إال ابليس اعترته الحمية  ،و غلبت عليه الشقوة ) و في بعض النسخ :
إال ابليس و قبيله أو جنوده اعترتهم الحمية و غلبت عليهم الشقوة و تعززوا و استوهنوا  .و هذا الكالم ال ذكر له في القرآن
إذ لم نجد أو لم نعثر على ما يدل على وجود جنود للمالئكة أو قبيل له و قد ذكر الشارحون تأويالت لهذا الموضوع
مستغربين متعجبين من ذكر القبيل أو الجنود هناك و ه
ّللا العالم .
و كيف كان فقد سجد المالئكة كلهم اجمعون  ،إال ابليس فانه كان مع المالئكة و ما كان منهم بل من الجن كما قال تعالى :
إال ابليس كان من الجن فانه اعترته الحمية أي حلهت به العصبية و األنفة و التكبر و غلبت عليه الشقوة و سوء الحظ فامتنع
عن السجود ألنه ( تعزز بخلقة النار  ،و استوهن خلق الصلصال ) أي تكبهر و تجبهر و استنكف أن يسجد زعما منه انه
أفضل و أشرف من آدم ألنه خلق من النار و خلق آدم من الطين  ،و النار أشرف من الطين فاستوهن و حقهر المخلوق من
الطين و استصغره و استهان به  ،فقال  :انا خير منه  ،ش هرف نفسه ألنهه مخلوق من النار  ،فقال خلقتني
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من نار و خلقته من طين  ،النه زعم ان النار أشرف العناصر  ،و التراب شيء حقير و هذا قياس باطل و لهذا أول قاس
ابليس  ،كما قال ابو عبد ه
ّللا الصادق عليه السالم ألبي حنيفة  :ال تقس فأن أول من قاس ابليس حين قال  :خلقتني من نار و
خلقته من طين  .فقاس ما بين النار و الطين  ،و لو قاس نورية آدم بنوريه النار عرف فضل ما بين النورين و صفاء
احدهما على اآلخر .

و لما امتنع عن السجود طرده من الجنة و لعنه أي أبعده من رحمته و ذلك قوله تعالى  :فأخرج منها فانك رجيم  ،و انك
عليك لعنتي الى يوم الدين  .فلما رأى ابليس انه كانت عاقبة أمره الطرد و اللعن  ،و علم ان ذلك كله كان بسبب آدم ،
صار في مقام االنتقام من آدم و من ذريته  ،فطلب من ه
ّللا ان يمهله حتى يعيش الى يوم القيامة فقال  :انظرني أي امهلني
الى يوم يبعثون ( فأعطاه ه
ّللا النظرة  ،استحقاقا للسخطة  ،و استتماما للبلية و إنجازا للعدة فقال  :انك من المنظرين الى يوم
ّللا تعالى ليزداد إثما و ذنبا فيزداد استحقاقا لسخط ه
الوقت المعلوم أمهله ه
ّللا تعالى و غضبه عليه  :كما أمهل الكافرين في
قوله  :و ال يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير ألنفسهم انما لهم ليزدادوا إثما و لهم عذاب مهين .
و استتماما للبلية و االمتحان ألن أسباب الفتنة و االبتالء للناس كثيرة فمنها األموال و االوالد لقوله تعالى  :انما أموالكم و
ّللا يعلم المصلح من المفسد و لكن ليظهر للناس مدى إيمانهم ه
ّللا مع ما أن ه
أوالدكم فتنة  .و غيرهما و منها ابليس لعنه ه
باّلل
و خوفهم منه و ح هذر ه
ّللا عباده عن ابليس و اخبرهم انه عدوهم و نهاهم عن عبادته و إطاعته لقوله سبحانه  :أ لم أعهد اليكم
يا بني آدم  :ان ال تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين و إنجازا للعدة لقد سبق أن ابليس عبد ه
ّللا في السماء ستة آالف سنة
فاستحق بذلك األجر و الثواب  ،و حيث أن ه
ّللا ال يضيع أجر من أحسن
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عمال  ،و أنه ال يخلف الميعاد  ،لهذا جعل ه
ّللا تعالى أجر تلك العبادة بقائه فى الحياة الى يوم الوقت المعلوم  ،ألنه استحق
العقاب و العذاب في اآلخرة .
و في البحار عن زرارة عن ابي عبد ه
ّللا الصادق عليه السالم قال قلت :
ّللا ما أعطاه ؟ قال  :بشيء كان منه  ،شكره ه
ّللا ان اعطاه ه
جعلت فداك  ،بما ذا استوجب ابليس من ه
ّللا عليه  ،قلت و ما كان
منه ؟ جعلت فداك  ،قال ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آالف سنة  .الى غير ذلك من األحاديث في هذا المقام .
فأجابه ه
ّللا الى ما أراد فقال  :إنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم  ،و اختلف في اليوم المعلوم فقيل  :هو يوم القيامة ،
ه
ألنه طلب المهلة الى يوم يبعثون  ،و قيل  :قبل يوم القيامة  ،و هو يوم معلوم عند ّللا تعالى .

القسم الحادي عشر
المتن
ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته  ،و آمن فيها محلهته و ح هذره إبليس و عداوته  ،فاغترهه عدوهه نفاسة عليه بدار
المقام  ،و مرافقة األبرار  ،فباع اليقين بشكه  ،و العزيمة بوهنه  ،و استبدل بالجذل وجال ،
و باالعتزاز ندما  ،ث هم بسط ه
ّللا سبحانه له في توبته  ،و لقهاه كلمة رحمته ،
و وعده المر هد الى جنهته  ،فأهبطه الى دار البلية  ،و تناسل الذرية .

اللغة
الرغد بفتح الغين النفع الواسع الكثير الذي ال تعب فيه ،
و المحلة المنزل  ،و النفاسة بفتح النون تقول  :نفس ابليس الجنة على آدم أي لم يره أهال لها  ،و العزيمة هنا االرادة
المؤكدة  ،و الوهن الضعف في األمر ،
و الجذل الفرح .

المعنى
( ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته ) لما طرد ه
ّللا تعالى ابليس من الجنهة  ،و وقعت العداوة بينه و بين آدم  ،أسكن
ه
ّللا تعالى آدم الجنة ،
و قال له  :يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كال منها رغداً حيث شئتما و أباح له
[ ] 62
جميع الجنة بما فيها و لزوجته تفضال منه و كرما  ،ال جزاء لعمل أو اجرا لطاعة  ،كما يدخل أطفال المؤمنين الى الجنة .
و المستفاد من مجموع األخبار و مطاوي األحاديث انها كانت هي الجنة التي أعدت للمتقين في اآلخرة  ،و كان كانت
االخبار مختلفة في هذا المقام  .و أما ما يورد على هذا القول  :بأنها لو كانت الجنة المشهورة لكان آدم خالدا فيها  ،و ما كان
يخرج منها  ،مستدلين بآيات الخلود فى الجنة  ،فنقول اوال  :ان ه
ّللا تعالى خلق آدم ليسكنه االرض ال الجنة لقوله تعالى :
ه
اني جاعل فى االرض خليفة و ثانيا  :ان الخلود في الجنة في اآلخرة  ،ال لكل من دخلها  ،فان رسول ّللا [ ص ] دخل
الجنة ليلة المعراج و خرج منها  ،و ألن التمسك بالخلود  :فان الخلود فى الجنة يكون فى اآلخرة جزاء ألعمالهم  ،كما علل
بأن اهل الجنة لو كانوا خالدين فى الدنيا لثبتوا على االيمان  ،و كذلك اهل النار لو كانوا خالدين فى الدنيا لكانوا مستمرين
على المعصية ،
فال ينبغي التمسك بآيات الخلود  ،أضف الى ذلك كله  ،صريح اآليات المكررة فى القرآن  ،فقوله سبحانه َّ :
ان لك ان ال
تجوع فيها و ال تعرى  ،و انك ال تظمأ فيها و ال تضحى فان معنى تضحى كما فى التفسير  :ال يصيبك حره الشمس معلال
انه ليس فى الجنة شمس  ،و انما فيها ضياء و نور  ،و ظل ممدود  ،و أما جنة الدنيا كما فى الخبر تطلع عليها الشمس و
القمر  ،و سيأتي  ،و لقد م هر كالمه عليه السالم في آخر هذا الفصل  ( :و وعده الم هرد الى جنته ) اذ لو كان الى جنة أخرى
لما صلح المر هد .
و أما األحاديث المخالفة لما قدمناه  :فقد روى المجلسي [ ره ] فى الخامس من البحار  ،عن الحسن بن بشار عن ابي عبد
ه
ّللا الصادق قال  :سألته عن جنة آدم  ،فقال  :جنة من جنان الدنيا  ،يطلع فيها الشمس و القمر  ،و لو كانت من
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جنان الخلد ما خرج منها ( ابي رفعه ) قال  ،سئل الصادق عليه السالم عن جنة آدم ،
أ من جنان الدنيا كانت أم من جنان اآلخرة ؟ فقال  :كانت من جنان الدنيا ،
تطلع فيها الشمس و القمر  ،و لو كانت من جنان اآلخرة ما خرج منها .
و أما الروايات التي يمكن االستدالل بها على ما قلنا فهي كما في البحار عن جامع األخبار  ،عن ابان  ،عن ابن سيان  ،عن
ابي عبد ه
ّللا الصادق عليه السالم قال  :لقد طاف آدم عليه السالم بالبيت مائة عام  . . .الى ان قال فقال  ( :اللهم اقلني
ه
عثرتي  ،و اغفر لي ذنبي  ،و اعدني الى الدار التي أخرجتني منها ) فقال ّللا عز و جل  :قد أقلتك عثرتك  ،و غفرت ذنبك
 ،و سأعيدك الى الدار التي أخرجتك منها منها  [ .قال المجلسي ] أقول  :ال يخفى ان هذا الخبر مما يدل على ان جنة آدم
هي جنة الخلد  ،و كذا خبر المفضل حيث قال  :فنظر الى منزلة محمد و علي  ،إذ الظاهر انه رأى منازلهم في جنة الخلد ،
إال ان يقال  :كان جنته في األرض التي تأوى اليها أرواح المؤمنين في البرزخ  ،كما تدل عليه األخبار  ،و المراد بالعود
العود اليها في البرزخ  ،و كذا المراد برؤية المنازل منازلهم في تلك الجنة .
روى السيد بن طاووس في كتاب سعد السعود  :انه رأى في صحف إدريس عليه السالم أمر ه
ّللا المالئكة فحملت آدم و
زوجته حواء على كرسي من نور و أدخلوهما الجنة  ،فوضعا في وسط الفردوس من ناحية المشرق  . . . .الخ [ فأما ما
ذكره المجلسي ]  :اال أن يقال الخ فهو بعيد  ،و أحوط األقوال و أحسنها ما قاله في ختام تحقيق له  ،فلنختم هذا الفصل بما
قاله [ ره ] في هذا المقام بعد ذكر األقوال المختلفة [ فالجزم بأحد المذاهب ال يخلو من إشكال ] .
( و آمن فيها محلته ) ال شك ان الجنة دار أمن و أمان لمن دخلها لقوله تعالى أدخلوها بسالم آمنين .
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( و ح هذره إبليس و عداوته ) ألن ه
ّللا تعالى قد ح هذر آدم من إبليس و عداوته بقوله عز و جل  :فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك و
لزوجك فال يخرجنكما من الجنة فتشقى .
[ و اغترهه عدوه نفاسة عليه بدار المقام ] أي إبليس خدعه و أظهر المكر بخال و حسدا على ما رآه في دار المقام أي االقامة
[ و مرافقة األبرار ] أي مصاحبة المالئكة األبرار األخيار و أما كيفية وصول إبليس الى آدم فى الجنة مع ما انه كان
مطرودا منها  ،ممنوعا من الدخول فيها  ،فقيل بطريق الوسوسة كما قال تعالى :
فوسوس اليه الشيطان و حلف له كاذبا [ انه له من الناصحين ]  ،و كان ه
ّللا قد نهاه عن تناول فاكهة شجرة البر أو العنب أو
العناب أو غيرها فحلف له إبليس انه ان أكل من تلك الشجرة كان خالدا في الجنة فقال  :يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد و
ملك ال يبلى و قال لهما  :ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين  ،و قاسمهما اني لكما
باّلل كاذبا و ذلك قوله عليه السالم [ فباع اليقين بشكه ] ألن نهي ّللاه
من الناصحين فما كان آدم يظن أن احدا يتجرأ ان يحلف ه
تعالى كان هو المتيقن عند آدم و كالم إبليس كان مشكوكا فيه لمعارضته نهي ه
ّللا فترك آدم اليقين و أخذ الشك [ و العزيمة
بوهنه ] أي ترك و باع العزم القوي و االرادة المؤكدة بالوهن و الضعف و هو النسيان كما قال تعالى  :و لقد عهدنا الى آدم
من قبل فنسي و لم نجد له عزما .
[ و استبدل بالجذل وجال ] ألنه حينما كان في الجنة كان في نعيم و خير دائم و فرح و سرور فب هدل ذلك الفرح بالخوف [ و
باالعتزاز ندما ] و في بعض النسخ االغترار أي ب هدل الع هزة بالندم .
و أما الروايات و االخبار و األقوال حول آدم و تلك الشجرة و ما يتعلق بذلك
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من عصمة األنبياء  ،فكثيرة االختالف جدا فرأيت األحسن بيان هذا الحديث الشريف المروي عن ابى الحسن الرضا
صلوات ه
ّللا عليه ففيه شفاء العليل  ،و إن كانت األخبار تعارضه معارضة شديدة .
في الخامس من البحار بعد حذف الرواة عن محمد بن الجهم قال :
حضرت مجلس المأمون  ،و عنده الرضا علي بن موسى [ ع ]  ،فقال له المأمون :
ّللا أليس من قولك ان األنبياء معصومون ؟ قال  :بلى  .قال  :فما معنى قول ه
يابن رسول ه
ّللا عز و جل  :و عصى آدم ربه
ه
فغوى ؟  .فقال ( ع )  :إن ّللا تبارك و تعالى قال آلدم ( ع )  :أسكن انت و زوجك الجنة و كال منها رغدا حيث شئتما و ال
تقربا هذه الشجرة  .و أشار لهما الى شجرة الحنطة ( فتكونا من الظالمين ) و لم يقل لهما ال تأكال من هذه الشجرة و ال مما
كان من جنسها  ،فلم يقربا تلك الشجرة  ،و انما أكال من غيرها لما أن وسوس الشيطان اليهما  ،و قال  ( :ما نهيكما ربكما
عن هذه الشجرة ،
و انما نهاكما ان تقربا غيرها  ،و لم ينهكما عن األكل منها إال ان تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين  ،و قاسمهما اني لكما
باّلل كاذبا  ،فدليهما بغرور  ،فأكال منها ثقة بيمينه ه
لمن الناصحين  .و لم يكن آدم و حوا شاهدا قبل ذلك من يحلف ه
باّلل  ،و
كان ذلك من آدم قبل النبوة  ،و لم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار  ،و انما كان من الصغائر الموهوبة  ،التي
يجوز على األنبياء قبل نزول الوحي عليهم  ،فلما اجتباه ه
ّللا تعالى  ،و جعله نبيا  ،كان معصوما  ،ال يذنب صغيرة و ال
كبيرة  ،قال ه
ّللا عز و جل :
و عصى آدم ربه فغوى  ،ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى  .و قال ه
ّللا عز و جل :
إن ه
ّللا اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين .
[ ثم بسط ه
ّللا سبحانه له فى توبته  ،و لقهاه كلمة رحمته  ،و وعده المر هد الى جنته ] اختلف المفسرون فى توبة آدم هل كانت
قبل الهبوط أو بعده  ،و في القرآن ما بدل
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على كال القولين إذ يقول عز و جل  :فعصى آدم ربه فغوى  ،ثم اجتباه ربه فتاب عليه و هدى  ،قال اهبطا منها جميعاً . . .
الخ  1فالمستفاد من هذه اآلية ان التوبة كانت قبل الهبوط  ،و قال عز من قائل  :فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا
فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في األرض مستقر و متاع الى حين  ،فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه
هو التواب الرحيم  ،قلنا اهبطوا منها جميعا ً  . . . .الخ  2فانك ترى ان التوبة بعد الهبوط و قبله  ،و لو ال خوف الوقوع في
الخطأ  ،و النهي عن التفسير بالرأي لكان لنا مجال في التصرف في [ اهبطوا ] األولى بأنه هبوط من الجنة الى السماء ،
كما قال تعالى  :اهبطوا مصراً  ،و يظهر لمن تصفهح األخبار و األحاديث الواردة في المقام هذا االختالف ال تصريحا بل
تضمنا  .و األحسن ما قاله شيخنا المجلسي [ ره ] في غير هذا الموضع  :فالجزم بأحد المذاهب ال يخلو من إشكال .
و لكن المستفاد من كالم امير المؤمنين عليه السالم هنا بغير تصرف و تأويل ان التوبة كانت قبل الهبوط  ،و كيف كان فقد
ّللا تعالى أسباب التوبة آلدم بنزول جبرئيل  ،أو الخطاب  [ ،و لقهاه كلمة رحمته ] أي علمه ه
بسط ه
ّللا و لقنه الكلمة التي إن
ه
ه
قالها رحمه ّللا و غفر له  ،و هي التوسل بمحمد و آله الطاهرين صلوات ّللا عليهم أجمعين  ،كما في التفسير و بعض كتب
ّللا توبة آدم سأل آدم جبرئيل أراجعي الى الجنة ؟ فقال ه
األخبار  ،و حينما قبل ه
ّللا تعالى سأعيدك الى الجنة التي أخرجتك
منها .
كما فى الخبر .
( فأهبطه الى دار البلية  ،و تناسل الذرية ) أمر ه
ّللا تعالى آدم و حواء و ابليس بالهبوط الى األرض التي هي دار البلية دار
الحزن و الغم دار التعب و النصب  ،و المرض
-----------
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و الموت  ،و المهاوى و المهالك  .و دار التوالد و التناسل و التناكح و التكاثر  ،هذا و لو أردنا إيراد بعض األخبار المناسبة
لخرج الكتاب عن اسلوبه  ،و المراجع يراجع .

القسم الثاني عشر
المتن
( و اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم ،
و على تبليغ الرسالة أمانتهم  ،لما ب هدل أكثر خلقه عهد ه
ّللا إليهم  ،فجهلوا حقه ،
و اتخذوا األنداد معه  ،و اجتالتهم الشياطين عن معرفته  ،و اقتطعتهم عن عبادته ،
فبعث اليهم رسله  ،و واتر اليهم أنبيائه  ،ليستأدوهم ميثاق فطرته  ،و يذكروهم منس هي نعمته  ،و يحتجوا عليهم بالتبليغ  ،و
يثيروا لهم دفائن العقول  ،و يروهم اآليات المق هدرة  : ،من سقف مرفوع  ،و مهاد تحتهم موضوع  ،و معايش تحييهم و
آجال تفنيهم  ،و أو صاب تهرمهم  ،و أحداث تتابع عليهم .

اللغة
إصطفى أي انتخب و اختار  ،و األنداد  :األمثال و الشركاء ،

و اجتالتهم  :ادارتهم  ،و واتر  :أي أرسل األنبياء وترا وترا أي واحدا واحدا  ،يثيروا  :يقال  :أثار األرض أي قلبها
للزراعة  ،و األوصاب  :االمراض ،
و األحداث  :النوائب و المصائب .

المعنى
لما فرغ امير المؤمنين عليه السالم عن بيان التوحيد و ما يتعلق به من خلق السموات و المالئكة و مبدء البشر و هو آدم
عليه السالم و ما جرى عليه في الجنة الى هبوطه الى األرض و تناسله الذرية انتقل الى بيان النبوة ألنه الثالث من أصول
الدين فقال عليه السالم  ( :و اصطفى سبحانه من ولده انبياء ) صريح هذا الكالم أن انتخاب النبي ال يكون إال من قبل ه
ّللا
تعالى و ليس لمخلوق حق في انتخاب النبي ،
و انما قلنا ذلك ألنا نعتقد أن االمامة تالية لمرتبة النبوة كما مر في أول الكتاب فليس ألحد أن يختار إماما أو خليفة من تلقاء
نفسه  ،و ان ه
ّللا تعالى أخذ على الوحي ميثاقهم  ،و على تبليغ الرسالة أمانتهم ألن النبوة و الرسالة حمل ثقيل  ،و قله أن
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يقوم و ينهض احد باالرشاد و الهداية اال و يقل عزمه إذا لم يجد مجيبا من الناس  ،فلهذا اخذ ه
ّللا من انبيائه العهود المؤكدة
و المواثيق المغلظة  ،قال تعالى  :و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و
أخذنا منهم ميثاقا غليظا و جعل ه
ّللا الرسالة كاالمانة عندهم و أمرهم بايصالها الى اممهم و إبالغها اليهم من التوحيد و بيان
ه
الواجبات و المحرمات و غير ذلك مما يحتاج اليه البشر من األنظمة التي بها قوام الحياة االجتماعية  ،فبعث ّللا األنبياء [
لما ب هدل اكثر خلقه عهد ه
ّللا اليهم ] أشار امير المؤمنين الى عالم الذر و الى الفطرة  ،و قد اضطربت اقوال المفسرين و
العلماء في تفسير اآلية و معاني األخبار الواردة في هذا الموضوع و نكتفي هنا بذكر اآلية إجماال و نشرح ما يتعلق بذلك
في المستقبل بمناسبة كالمه عليه السالم في الفطرة قال ه
ّللا تعالى  :و إذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريَّتهم و
اشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا  . . .الخ و اما الروايات فكثيرة فمنها :
ما في البحار عن تفسير فرات بن ابراهيم عن ابى عبد ه
ّللا الصادق في قوله تعالى  :و إذ اخذ ربك من بني آدم الخ قال عليه
السالم  :اخرج ه
ّللا من ظهر آدم ذريته الى يوم القيامة فخرجوا كالذر  ،و ع هرفهم نفسه  . . .و لو ال ذلك لم يعرف أحد ربه ،
قال  :أ لست بربكم ؟ قالوا  :بلى  . . .الخ .
ّللا العهد الذي عاهدوا ه
فب هدل خلق ه
ّللا تعالى عليه في عالم الذر و هو االقرار بالتوحيد فلما ب هدل اكثر الناس ذلك العهد [
ه
فجهلوا حقه ] حق ّللا تعالى هو العبادة و ان ال يشرك به شيئا  ،كما في رسالة الحقوق لالمام زين العابدين  ،في مكارم
األخالق عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين عليه السالم قال :
حق ه
ّللا األكبر عليك ان تعبده و ال تشرك به شيئا  ،فاذا فعلت ذلك باخالص جعل لك على نفسه ان يكفيك أمر الدنيا و
اآلخرة  . . .الخ [ و اتخذوا االنداد معه ]
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إشارة الى عبادة األصنام و األوثان  ،إذ ان الناس اتخوا األوثان آلهة  .و زعموا انها أشباه ه
ّللا و نظائره و بيدهم از همة
األمور فكانوا يسجدون لها و يعبدونها و يعتقدون ان ازمة الكون و جميع التصرفات و التأثيرات بيد األوثان و لهذا كانوا
يطلبون منها الحوائج  ،و يذبحون لها الذبائح [ و اجتالهم الشياطين عن معرفته ] و في نسخة احتالتهم و كيف كان فان
الشياطين صرفت الناس عن معرفة ه
ّللا [ و اقتطعتهم عن عبادته ] كما ان قطاع الطريق يمنعون الناس و يسدون طريقهم ،
كذلك الشياطين قطعوا طريق الناس عن عبادة ه
ّللا تعالى  [ ،فبعث فيهم رسله ] من جملة القواعد المشهورة عند علماء
الشيعة هي  :قاعدة اللطف  ،و قد ذكروا هذه القاعدة في كتبهم و استدلوا عليها بالبراهين العقلية و النقلية من الكتاب في
وجوب بعث األنبياء  ،و نصب األوصياء  .و فسروا اللطف بأنه يجب على ه
ّللا عقال ال حكما و تكليفا أن ينصب الحجة على
خلقه ،
و معنى الوجوب هنا  :إدراك العقل قبح العقاب بال بيان  ،كما ان العقل يحكم بحسن العدل و قبح الظلم  ،و حسن الوفاء و
قبح الخيانة و خلف الوعد . . .

الى غير ذلك .
و قد ظفرنا برواية ذكرها المجلسي في البحار عن توحيد الصدوق  ،فأحببنا إيرادها تتميما و توضيحا  .بعد حذف الرواة
عن هشام بن الحكم  :قال سأل الزنديق الذي اتى ابا عبد ه
ّللا [ الصادق ] عليه السالم فقال  :من أين ه
اثبت انبياء و رسال ؟
قال ابو عبد ه
ّللا عليه السالم  :إنا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا  ،متعاليا عنا و عن جميع ما خلق  ،و كان ذلك الصانع حكيما
 ،لم يجز ان يشاهده خلقه  ،و ال يالمسوه ،
و ال يباشرهم و ال يباشروه  ،و يحاجهم و يحاجوه  ،فثبت ان له سفراء في خلقه  ،يعبرون عنه الى خلقه  ،و يدلونهم على
مصالحهم و منافعهم  ،و ما به بقاؤهم  ،و في تركه فناؤهم ،
فثبت اآلمرون و الناهون عن الحكيم العليم في خلقه  ،و ثبت عند ذلك ان له معبهرين
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و هم األنبياء و صفوته من خلقه  ،حكماء مؤدبين بالحكمة  ،مبعوثين بها  ،غير مشاركين للناس في احوالهم  ،على
مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب  ،مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة  ،و الدالئل و البراهين و الشواهد  :من إحياء
الموتى و إبراء األكمه و االبرص  ،فال تخلو أرض ه
ّللا من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول و وجوب
عدالته .
و لشيخنا الطريحي كالم في مادة  :لطف  .انتخبناه لجامعيته و مانعيته ننقله حرفا بحرف  ،قال  :و اللطف فى عرف
المتكلمين  :ما يقرهب من الطاعة و يبعهد عن المعاصي ،
و ال حظ له فى التمكين  ،و ال يبلغ االلجاء لمنافاته للتكليف  ،كالجذب من الزنا الى مجلس العلم  ،و قد يكون من ه
ّللا تعالى
كخلق القدرة للعبد  ،و إكمال العقل  ،و نصب األدلة و تهيئة آالت فعل الطاعة و ترك المعصية  ،فيكون واجبا عليه تعالى
بالمعنى المتقدم و اما يكون فعل المكلف نفسه  ،كفكره و نظره فيما يجب عليه و يوصل الى تحصيله ،
فيجب على ه
ّللا أن يعرفه ذلك  ،و يوجب عليه .
و اما أن يكون فعل غيرهما  :من المكلفين مثل االعانة فى تحصيل مصالحه و رفع مفاسده  ،و التأسي به فى افعاله
الصالحة  ،و إيمانه و طاعته  ،و االنزجار عن أفعاله الفاسدة إعتبارا به فيشترط فى التكليف بالملطوف فيه العلم  ،بأن ذلك
الغير يفعل اللطف ،
و لعلمائنا كلمات مبسوطة فى موسوعاتهم  ،حول الموضوع  ،يستدلون بها على وجوب بعثة األنبياء و تعيين االمام و
نصبه  ،فبعث ه
ّللا تعالى الرسل الى الناس [ و واتر اليهم أنبيائه ] أي ارسل األنبياء متواترا متقارب األوقات  ،يتبع بعضهم
بعضا  ،كما قال تعالى  :ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا ً  . . .الخ  .و الفرق بين
الرسول و النبي أن الرسول هو المخبر عن ه
ّللا بغير واسطة بشر  ،أعم من أن يكون له شريعة مبتدأة
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كآدم عليه السالم أو ناسخة كمحمد صلى ه
ّللا عليه و آله  .و النبي هو الذي يرى فى منامه و يسمع الصوت و ال يعاين الملك
 ،و الرسول هو الذي يسمع الصوت و يرى في المنام و يعاين  ،و بأن الرسول قد يكون من المالئكة بخالف النبي  ،و قيل
غير ذلك ،
و روى المجلسي [ ره ] في البحار عن القواعد للعالمة [ ره ] في عدد األنبياء ،
قال  :إعتقادنا في عدد األنبياء انهم  :ماءة الف نبى و أربعة و عشرون الف نبى  . . .و لكل نبي منهم وصي أوصى اليه
بأمر ه
منسي نعمته ] لما كان الغرض من إرسال الرسل هو الدعوة
ّللا تعالى  . .الخ [ ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم
ه
ه
ه
الى التوحيد و الى عبادة ّللا تعالى  ،و أن يطلبوا من الناس أداء الميثاق ميثاق الفطرة ألن البشر مجبل على معرفة ّللا تعالى
و اما اخبار عالم الذر و الفطرة فمن متشابهات األخبار و ال بد الثباته من تمهيد مقدمات كي يتضح األمر  ،و تظهر الحقيقة

و لنا مجال في المستقبل بمناسبة المقام و لكن رعاية لسياق الكالم نذكر هنا شيئا مما يتعلق بعالم الذر و الفطرة قال فى
المجمع فى مادة فطر و فى الحديث المشهور بين الفريقين  [ :كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواه يه هودانه و
ينصه رانه و يمجهسانه ] و الفطرة بالكسر الخلقة  ،و هي من الفطر كالخلقة من الخلق في انها للحالة  ،ثم انها جعلت للخلقة
القابلة لدين الحق على الخصوص و المعنى  .كل مولود يولد على معرفته تعالى و االقرار به فال تجد أحدا إال و هو يقر بأن
له صانعا  ،و إن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره  ،فلو ترك عليها الستمر على لزومها ،
و انما يعدل عنها آلفة من التضليل كالتهويد و التنصر و التمجيس  . . .الخ ] و حاصل الكالم  :أن كل بشر إذا ولد فهو
مو هحد فطرة أي يعتقد بوجود ه
ّللا تعالى  ،و لكن األبوين يغيهران تلك الفطرة  ،فيكون الولد على دينهما و يعتنق مبدئهما  ،و
بعبارة واضحة  :إذا ولد إنسان سواء كان ابواه مسلمين أو كافرين  ،و اخذوه الى مكان
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ال يرى فيه شيئا من مظاهر االديان  ،و ال يسمع شيئا من التبليغات الدينية فاذا بلغ سن الرشد و سألوه  :هل انت تعتقد
بوجود إله خلق الموجودات ؟ ال بد و أن يقول  :نعم ألن عقل كل ذي عقل يحكم  :أن كل مصنوع ال بد له من صانع  ،و ال
يمكن لبشر أن يخترع هذه الموجودات و يوجدها  ،فال بد من موجد و خالق و صانع غير هذه المخلوقات و هو ه
ّللا تعالى .
و حيث ان األنسان إذا ولد ينسى ذلك الميثاق و ال بد من تذكيره  ،ال جرم أمر ه
ّللا تعالى انبيائه ان يذكروا الناس تلك النعمة
و هي المعرفة المنسية  ،فيتذكرون بالفطرة الذاتية التي تقدم ذكرها  ،كما قال تعالى  :و لئن سألتهم من خلق السموات و
ّللا [ و يحتجوا عليهم بالتبليغ ] إذ لو ال األنبياء لكان الحجة للناس على ه
األرض ؟ ليقولن ه
ّللا  ،فكان لهم أن يقولوا يوم
ه
القيامة  :لو ال أرسلت الينا رسوال فنتبع آياتك من قبل ان نذل و نخزى فلما بعث ّللا تعالى األنبياء و المرسلين تمت الحجة
هّلل على الناس بعد التبليغ و االنذار و التبشير ليهلك من هلك عن بينة  ،و يحيى من حيى عن بينة و لئال يكون للناس على
ه
ّللا حجة بعد الرسل [ و يثيروا لهم دفائن العقول ] هذه كلمة قليلة اللفظ  ،كثيرة المعنى إذ االنسان كما ورد في الحديث [ :
الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة ] يعني لكل انسان اهلية و قابلية و استعداد و لياقة بأن يبلغ مراتب الكمال سواء
بأمور الدنيا أو الدين و اآلخرة  ،ففي االنسان إستعداد ألن يكون كاتبا و شاعرا و رياضيا فنيا  ،و مهندسا و طبيبا و
مخترعا و مكتشفا  ،و ميكانيكيا و كل شيء  ،و لكنه يضيهع ذلك االستعداد و يميت تلك القابلية اذا لم يطلب العلم ،
كل إنسان يستطيع ان يصنع الطائرة و التلفزيون و الرادار و غير ذلك من عجائب االختراعات  ،يستطيع كل ذلك بالتمرين
و التدريب و التعلم و الممارسة بالصناعة تدريجا ،
إذ هؤالء المخترعون و المكتشفون في العالم لم يكونوا من المالئكة و ال من الجن  ،بل
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بشر أمثالنا  ،و انما وصلوا الى ما وصلوا باستعمال افكارهم و تجربياتهم سنين متطاولة كذلك باستطاعة االنسان الوصول
الى مراتب الصديقين و األولياء  ،بالتقوى و التقرب الى ه
ّللا تعالى مثل  :لقمان الحكيم و سلمان الفارسي و نظرائهم من
اخوانهم  ،فالناس معادن فاذا استخرجوا تلك الجواهر الثمينة و اللئالى الغالية ربحوا و فازوا و قالوا ما ارادوا و إن لم
يستخرجوا نتائج افكارهم و عقولهم فحالهم كحال المعادن المجهولة في بطون األرض  ،كما ان تراب األرض كذلك فان
استفيد من بركاتها بالزراعة  ،فروح و ريحان و جنة نعيم  ،و ان تركوها همال فالنتيجة معلومة  ،فالعقول دفائن و معادن و
منابع المنافع  ،كالمواد المودعة في التراب  .يظهر أثرها و خواصها في الزرع و في كل ما انبتته األرض  ،فيجب إثارة
األرض أي قلبها بالحرث لتظهر المواد المخفية تحت التراب  ،كذلك كان المقصود من بعث األنبياء و المطلوب منهم ان
يثيروا دفائن العقول كي يعرف الناس ما في الكون من حكم  ،و عجائب مدهشة  ،و غرائب مذهلة  ،فيزدادوا إيمانا و تثبتا
 ،و معرفة و توحيدا  [ ،و يروهم اآليات المقدرة ] و في بعض النسخ  :و يروهم آيات القدرة  ،أو المقدرة  .إذ من جملة
طرق المعرفة و العلم هو النظر و الرؤية  ،و لهذا أمر ه
ّللا تعالى بالنظر في بعض األمور لتحصيل المعرفة قال تعالى :
ه
فلينظر االنسان م هم خلق ؟ ] فاذا نظر االنسان بنظر الدقة و االعتبار الى اآليات و الشواهد التي تدل على قدرة ّللا و حكمه
المتقنة  ،و ما فى الكون من تحوالت و تغيرات  ،ألجبره العقل و ألزمه باالقرار بوجود الصانع المدبهر أقر بلسانه أم ال ،
[ من سقف فوقهم مرفوع  ،و مهاد تحتهم موضوع ] لقوله تعالى  :و السقف المرفوع و أ لم نجعل األرض مهاداً و ان حياة
البشر باألكل  ،ألنه قوام الحياة و فنائه باألجل الذي ق هدر له  ،و يشيب بسبب األمراض و المصائب التي تتجدد له و النوائب
التي تضعف البدن و القوى  ،و تزيل طروة الوجه و نضارة البدن  ،و هذه
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كلها عبر لمن اعتبر فقال عليه السالم  [ :و معايش تحييهم  ،و آجال تفنيهم  ،و أوصاب تهرمهم  ،و احداث تتابع عليهم ] .
و في كل شيء له آية
تدل على انه واحد

القسم الثالث عشر
المتن
و لم يخل ه
ّللا سبحانه خلقه من نبى مرسل  ،أو كتاب منزل  ،أو حجة الزمة  ،أو محجة قائمة  ،رسل ال يقصه ر بهم قلة
عددهم  ،و ال كثرة المكذبين لهم  ،من سابق سمي له من بعده  ،أو غابر ع هرفه من قبله .

اللغة
الحجة  :ما يحتج به  ،و المحجة  :جادة الطريق .

المعنى
[ و لم يخل ه
ّللا سبحانه خلقه من نبى مرسل  ،أو كتاب منزل ] لقد سبق منا القول في قاعدة اللطف  ،و انه ال بد من حجة هّلل
على الناس  ،و هم األنبياء كما تقدم الحتياج الناس الى عالم معصوم  ،يأخذون منه معالم دينهم و يتعلمون منه تكاليفهم  ،و
لهذا اول بشر خلقه ه
ّللا تعالى هو آدم ابو األنبياء و اولهم  ،فما كان زمان خاليا من األنبياء  ،أو من الصحف االلهية و الكتب
السماوية كصحف ابراهيم و الزبور و التوراة و االنجيل و القرآن في أزمنة الفترة  ،و هي األزمنة التي لم يكن نبي مبعوثا
فيها  [ ،أو حجة الزمة  ،أو محجة قائمة ] قد مر آنفا كالم العالمة ( ره ) حيث قال  :ان لكل نبى وصيا  ،و معنى الحجة و
ان صح اطالقها على النبى و الكتاب  ،اال أنه هنا ليس المقصود من الحجة النبي أو الكتاب لتقدم ذكرهما  ،بل ال بد ان
يكون المقصود هو الوصى اي االمام المعصوم  ،و كلما بيناه في قاعدة اللطف و وجوب بعثة األنبياء كذلك نقول في نصب
االمام و الخليفة و الوصي للناس بأمر ه
ّللا و تعيينه و هذا من مسلمات عقائد الشيعة استنادا الى االخبار الصحيحة و
ّللا عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا  .فانها تصرهح  :بأن ه
األحاديث الواردة المتواترة عن اهل البيت الذين اذهب ه
ّللا ما ترك
ّللا آدم اال و فيها امام يهتدى به الى ه
ارضا منذ قبض ه
ّللا  ،و هو حجة على
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عباده  ،و ال تبقى األرض بغير إمام  ،حجة هّلل على عباده  ،و ان ه
ّللا اجل و اعظم من ان يترك األرض بغير إمام عادل ،
الى غير ذلك من مئآت الروايات  ،و اما حديث الثقلين المشهور بين جميع علماء المسلمين و هو قوله صلى ه
ّللا عليه و آله :
[ اني تارك فيكم الثقلين  :كتاب ه
ّللا و عترتي اهل بيتي لن يفترقا حتى يردا عل هي الحوض ] فجملة لن يفترقا دليل واضح
قاطع على وجود االمام في كل زمان الى ان ينقطع زمن التكليف  ،و تقوم القيامة  ،فالمقصود من الحجة هو االمام
المعصوم  ،سواء قام بالخالفة أو قعد  ،أو كان ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا .
ف حاصل الكالم ان امير المؤمنين عليه السالم انتقل من بيان النبوة الى ذكر االمامة  ،و ذكرها إجماال و يأتي منه التفصيل
في المستقبل ان شاء ه
ّللا .
و اما تفسير الحجة هنا بالعقل فهو أوهن من بيت العنكبوت  ،و ال اعتبار به و ال ينبغي النقاش حوله  ،و ان كان العقل حجة
باطنة إال انه هنا غير مقصود قطعا كما يظهر من سياق الكالم و ايضا ال تتم حجية الحجج  .إال بحجية العقل  ،و العقل
الزم في كل زمان و مكان  ،فال يصح التعبير ب [ أو ]  [ .و أما المحجة القائمة ] فهي جادة الطريق و لعل المقصود منها
هي الشرائع كشريعة عيسى [ ع ] في زمان الفترة  ،أي قبل والدة النبي صلى ه
ّللا عليه و آله و بعثته  .و اعلم ان هذه
األربعة قد يجتمع بعضها في زمان واحد  ،كاجتماع القرآن و النبي و أمير المؤمنين عليهما السالم و الشريعة االسالمية .

[ رسل ال يقصر بهم قلة عددهم  ،و ال كثرة المكذبين لهم ] ذكر إمامنا [ ع ] شدة مقاومة األنبياء في التبليغ  ،و ثباتهم و
استقامتهم  ،و رجائهم بارشاد الناس و هدايتهم الى عبادة ه
ّللا تعالى فقال  :ان قلة عددهم ال تكون سببا لتقصيرهم عن الدعوة
و ال كثرة الذين ينسبون اليهم الكذب و السحر و الجنون [ من سابق سمي له من بعده  ،أو غابر
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عره فه من قبله ] يعني ان بعض األنبياء سمى ه
ّللا له النبى الذي يأتي بعده  ،أو الوصي الذي يقوم مقامه  ،أو غابر أي الحق
عره فه النبى الذي قبله و بشر به كما بشر عيسى ( ع ) الحواريين بنبوة نبينا محمد صلى ه
ّللا عليه و آله  ،كما قال تعالى  :و
إذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل  :اني رسول ه
ً
ّللا اليكم مصدقا ً بما يد ه
ي من التوراة و مبشرا برسول يأتي من بعدي
اسمه احمد و قد قيل في تفسير هاتين الفقرتين غير ما ذكرنا و ال بأس به .

القسم الرابع عشر
المتن
ّللا سبحانه محمدا رسول ه
[ على ذلك نسلت القرون  ،و مضت الدهور و سلفت األباء و خلفت األبناء  ،الى أن بعث ه
ّللا
صلى ه
ّللا عليه و آله ،
النجاز عدته  ،و تمام نبوهته  ،مأخوذا على النبيين ميثاقه  ،مشهورة سماته  ،كريما ميالده  ،و أهل األرض يومئذ ملل
متفرقة  ،و أهواء منتشرة  ،و طوائف [ طرائق خ ل ] متشتتة  ،بين مشبهه هّلل بخلقه  ،أو ملحد في اسمه  ،أو مشير الى
غيره  ،فهداهم به من الضاللة  ،و أنقذهم من الجهالة  ،ث هم اختار سبحانه لمحمد صلى ه
ّللا عليه و آله لقائه  ،و رضى له ما
ه
عنده  ،و أكرمه عن دار الدنيا  ،و رغب به عن مقارنة البلوى  ،فقبضه إليه كريما صلى ّللا عليه و آله .

اللغة
نسل  :أي أسرع  ،و القرون  :جمع قرن و القرن مائة سنة و قيل غير ذلك  ،و سلفت  :أي تقدمت و سبقت  ،و العدة :
الوعد و انجازها  :الوفاء بها و تعجيلها  ،و السمات  :جمع سمة و هي االسم  ،و قيل  :العالمة  .و األهواء جمع هوي و هو
ميل النفس الى ما تستلذ  ،محمودا كان أو مذموما  ،و الطرائق  :جمع طريقة و هي المذهب  ،و الملحد  :من مال عن الدين
و طعن فيه .

المعنى
( على ذلك نسلت القرون  ،و مضت الدهور و سلفت اآلباء و خلفت األبناء ) ما ذكره امير المؤمنين عليه من بيان بعثة
األنبياء و وظائفهم و إستقامتهم ،
و كيفية إحتجاجهم و تبليغهم الناس  ،و عدم خل هو األرض من نبي أو كتاب أو إمام
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أو شريعة  ،و غير ذلك فقال عليه السالم  :على ذلك نسلت القرون أي على ذلك النسق و األسلوب و هذا المنوال و الترتيب
انقضت القرون  ،و مرت األيام و الليالي و تبدلت األجيال  ،و تصرهمت األعوام  ،و انقرضت األمم  ،و استأنفت األقوام
ّللا صلى ه
ّللا سبحانه محمدا رسول ه
ّللا عليه و آله [ الى أن بعث ه
ّللا تعالى نبينا محمدا صلى ه
حتى بعث ه
ّللا عليه و آله النجاز
ه
ه
ه
عدته ] ألن ّللا تعالى وعد أنبيائه و أمرهم أن يخبروا أممهم بأن ّللا سيبعث نبيا اسمه محمدا صلى ّللا عليه و آله [ و تمام
ّللا تعالى النبوة برسول ه
ّللا و خاتم النبيين ختم ه
نبوهته ] قال تعالى  :ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول ه
ّللا [ ص
]  ،و قد اشتهر بين علماء المسلمين الحديث النبوي الصحيح  :حديث المنزلة حيث قال [ ص ]  [ :يا علي انت منهي بمنزلة
هارون من موسى  ،اال أنه ال نبي بعدي ] [ مشهورة سماته ] أي صفات رسول ه
ّللا و عالماته كانت مذكورة في الصحف
السماوية  ،و الكتب المنزلة على األنبياء  ،من توراة موسى عليه السالم  ،في مواضع عديدة منها  ،و كتاب حيقوق و
حزقيل النبي و كتاب شعيا النبي  ،و زبور داوود عليهم السالم  .و اما االنجيل  :ففيه اسم نبينا .

و ان عيسى بن مريم قد ب هشر الحواريين مرات و كرات و نكتفي هنا من االنجيل بهذه القصة العجيبة التي تزيد المؤمنين
ايمانا و تثبيتا و هي قصة فخر االسالم مؤلف كتاب  :انيس األعالم  ،الذي كان من علماء النصارى و القسيسين  ،و لكن ّللاه
تعالى هداه الى االسالم فأسلم  ،و حسن اسالمه فأصبح من أعاظم علماء المسلمين فلنذهب اليه حتى يقص علينا قصته كما
ذكرها في مقدمة كتابه المذكور يقول هذا القسيس سابقا المسلم فعال  :اعلم بأني و آبائي و أجدادي كنا من أعاظم القسيسين
و اكابر علماء النصارى  ،ولدت في كنيسة ارومية و تلمذت عند عظماء القسيسين و العلماء و المعلمين من النصارى و
من جملتهم  « :رابي يوحنا بكير » و القس
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« يوحنا جان » و « رابي غازو » و غيرهم من الرهبان و الراهبات التاركات للدنيا ،
و لما بلغت من العمر اثنتي عشر سنة فرغت من تعلم التوراة و االنجيل و سائر العلوم المسيحية  ،و بلغت درجة القسيسين
 ،فعند ذلك أحببت ان اطلع على عقائد مذاهب المسيحيين المختلفة  ،و بعد التفحص و المتاعب الشديدة و الضرب في البالد
 ،ساعدني حظي و ساقني مقدوري الى زيارة احد القسيسين العظام  ،الذى صار مطرانا  ،و هو من الفرقة الكاثوليكية  ،و
كان ذا قدر جليل و شأن عظيم  ،و اشتهر بالزهد و التقوى و العلم بين أهل ملته  ،و الكاثوليكيون على اختالف طبقاتهم من
القريب و البعيد  ،و الدني و الشريف  ،كانوا يوجهون اليه األسئلة الدينية يصحبها الهدايا الثمينة على مقدار مهديها ،
فتلمذت عنده و قرأت عليه أصول عقائد المذاهب المسيحية المختلفة و فروعها  ،و كان يحضر في مجلس درسه غيري من
التالمذة ما يقارب من اربعمائة أو خمسمائة  ،و جماعات من الراهبات المعتكفات في الكنيسة  ،التاركات للدنيا  ،حتى
يغص المجلس بأهله ،
و انتخبني القس من بين هؤالء  ،و اختارني ألن أكون من أخصائه  ،و سلم إلى مفاتيح المساكن و خزائن مآكله و مشاربه ،
إال مفتاحا واحدا كان لغرفة صغيرة أو مخدع فانه لم يسلمه إلي  ،فكنت أسيء الظن به  ،و كنت أقول فى نفسي  :لعل فى
هذه الغرفة أمواال طائلة و أشياء ثمينة للقس  ،و هو من عبيد الدنيا  ،و زهده و تقواه مصائده و شبكاته فلم أزل مالزما
لخدمته حتى بلغت السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمري  ،و في يوم من تلك األيام اصيب القس بمرض  ،فلم يحضر
مجلس الدرس  ،و حضر الطالب ،
و جعلوا يتذاكرون بينهم حول كلمة  [ :فارقليطا ] فى اللغة السريانية و [ پركلوطوس ] فى اللغة اليونانية و هو الذي نقل
يوحنا عن عيسى عليه السالم  :ظهوره و بشر به بني اسرائيل فى االنجيل الرابع فى الباب الرابع عشر و الخامس عشر و
السادس عشر ،
حيث يقول عيسى عليه السالم  [ :يأتي بعدي فارقليطا ] .
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و اختلف األقوال حول صاحب هذا االسم  ،و طال الجدال و المحاورة بين الطالب فذكر كل واحد منهم رأيها و اختاره و
انتهى المجلس بال جدوى و ال فائدة تعود إلي كما قيل  :اذا كثر الجواب خفي الصواب  .فذهبت الى القس فسألني  :يا بني
فيم كنتم تتذاكرون هذا اليوم ؟  .فذكرت له موضوع البحث و اختالف التالمذة في كلمة فارقليطا و ذكرت له أقوالهم و
آرائهم له فسألني  :فما كان رأيك فى هذا االسم ؟ فذكرت بأني اخترت رأي فالن المفسر فقال القس  :ال بأس و لكن
الصحيح غير هذه األقوال كلها  ،إذ ال يعلم تفسير هذا االسم إال الراسخون فى العلم و هم قليلون  .فألقيت نفسي على قدم
القس و قلت له متضرعا  :ايها األب انك تعلم اني ال زلت و ال أزال مجدا فى تحصيل العلوم من أوائل عمري فى خدمتك
منقطعا عن اهلي شديد التمسك بدينى ال أفارق الدرس اال حين الصالة و الوعظ فما يضرك لو اخبرتنى بتفسير هذا االسم و
المقصود منه ؟ فبكى القس بكاء شديدا ثم قال  :يا بنى انت اعز الناس عندي و ال اخفى عنك شيئا و ان كان فى معرفة هذا
االسم فوائد عظيمة و لكن اذا انتشر هذا الخبر بين المسيحيين عمدوا الينا و قتلونا فال اخبرك اال بعد العهود و المواثيق
المؤكدة ان ال تخبر احدا بهذا الخبر فى حياتي و بعد مماتي فاني اخشى ان يأتوا الى قبري و يخرجوا جثتي فيحرقوها .
فحلفت له ه
باّلل العظيم و بحق االنجيل و عيسى و مريم و جميع األنبياء و الصلحاء و جميع الكتب المنزلة و بحق القديسين
و القديسات ان ال افشي هذا السر ال في حياته و ال بعد مماته  .فلما اطمئن بكالمي قال  :يا بني اعلم بأن هذا إسم من أسماء
نبي االسالم و معناه  :احمد و محمد  .فألقى الي مفتاح ذلك المخدع الذي تقدم ذكره و قال  :اذهب الى تلك الغرفة الصغيرة
 ،و افتح باب الصندوق الفالني و أتني بالكتب  ،فأتيته بالكتب  .فأخذ كتابين قديمين عتيقين كتب احدهما بالخط السرياني و
اآلخر بالخط اليوناني  ،و قد كتب هذان الكتابان على الجلد قبل
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ظهور نبي المسلمين  ،ففتحهما فوجدت فيهما تفسير كلمة فارقليطا هو  :احمد و محمد فقال القس  :اعلم يا بنى أن العلماء و
المفسرين و المترجمين من المسيحيين الذين كانوا قبل نبي االسالم قد اجمعوا كلهم على ان المقصود من هذه الكلمة هو نبي
االسالم و لكن القسيسين و المفسرين الذين جاؤا بعد بعثة محمد « ص » ح هرفوا هذا االسم و أخفوه عن الناس  ،إبقاء
لرياستهم و تحصيال للمنافع و جلبا لألموال  .و عنادا و حسدا فاخترعوا لتفسيره معاني لم يقصدها صاحب االنجيل  ،و
ليست تلك المعاني من سبك االنجيل و ترتيب آياتها إذ لم يظهر جليا  :ان الوكالة أو الشفاعة أو التسلي أو التعزي لم يكن
مقصود صاحب االنجيل  ،و ليس المقصود من [ فارقليطا ] الروح النازلة يوم الدار إذ المقصود بها روح القدس إذ هي
نزلت على عيسى و الحواريين  ،و قد أخبر عيسى عن فارقليطا و قد قيد مجيئة فارقليطا بذهابه عيسى حيث قال  [ :ما
دمت انا فيكم فان فارقليطا ال يأتي  ،ألنه ال يجوز اجتماع رسولين مستقلين صاحبى شريعة عامة فى زمان واحد ]  .فثبت
ان ليس المقصود من فارقليطا روح القدس  . . .فان كان فارقليطا هو روح القدس لكان هذا الكالم لغوا  ،و ال ينبغي
للحكماء اللغو فى الكالم فكيف باألنبياء ؟ و حاصل الكالم  :ان فارقليطا هو احمد و محمد  ،و هو معنى هذا االسم فقط .
قلت له  :ايها القس ما تقول فى دين النصارى ؟
قال  :يا بنى دين النصارى منسوخ بدين االسالم كررها ثالثا  .فقلت له  :فما الطريق المستقيم المؤدي الى ه
ّللا ؟ فقال :
طريق النجاة الوحيد منحصر فى اعتناق الدين االسالمي  ،و متابعة نبي االسالم محمد فقلت له  :هل متابعو محمد هم
الناجون ؟
فقال  :اي و ه
ّللا ثالثا فقلت  :فما يمنعك من الدخول فى دين االسالم ،
و متابعة محمد « ص » و انت تقول هكذا ؟ فقال  :يا بنى ما عرفت فضائل االسالم إال بعد ان كبر سني  ،و طال عمري ،
و انا اآلن مسلم قلبا و باطنا  ،و لكن اترك هذه
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الرياسة و الجاللة  . . .ثم جعل يبكي بكاء شديدا و بكيت انا أيضا  ،و لما فرغنا من البكاء سألته  :هل تأمرني ان أعتنق
الدين االسالمي ؟ فقال  :يا بني ان كنت تريد الدار اآلخرة و النجاة فعليك باالسالم  ،فانه ال بأس عليك فأنت في عنفوان
ّللا تعالى يسهل لك األمور فتعيش عيشة سعيدة مرضية  ،و انا أدعو ه
شبابك  ،و لعل ه
ّللا تعالى لك دائما بشرط ان تشهد لي
يوم القيامة بأني مسلم من امة محمد « ص » [ و اعلم ] بأني لم انفرد بهذا االعتقاد وحدي  ،بل عليه أغلب القسيسين .
فانهم مسلمون باطنا مثلي .
فلما رأيت الكتابين المذكورين و سمعت ما سمعت من القس وقع حب محمد « ص » فى قلبى و غلبني و بهرني فصارت
الدنيا كالجيفة عندى  ،فقمت من ساعتي و ودعت القس فأهدى إلي نفقة السفر  ،فقبلت منه  ،و خرجت من البلدة  ،و ليس
معي إال ثالث مجلدات من الكتب  ،و تركت كل مالي هناك و بعد المشقة و الشدائد دخلت بلدة ارومية نصف الليل  ،و
علي كلمة الشهادتين و قرأت
ذهبت الى دار عالم من علماء المسلمين و أخبرته بقصتي  ،فأظهر الفرح و االنبساط و ألقى ه
عليه األحكام االسالمية  . . .الخ و كانت صفاته « ص » مشهورة عند اليهود و النصارى مذكورة في التوراة و االنجيل
ّللا صلى ه
كما م هر  ،و في األشعثيات  :باسناده عن علي عليه السالم  :ان يهوديا يقال له  :حوبجر  ،كان له على رسول ه
ّللا
عليه و آله  ،دنانير فيقاضي النبي فقال له  :يا يهودى  :ما عندي ما اعطيك فقال  :اني ال أفارقك يا محمد حتى تعطينى فقال
ّللا صلى ه
 :إذا اجلس معك  .فجلس معه فصلى رسول ه
ّللا عليه و آله في ذلك الموضع الظهر و العصر و المغرب و العشاء
ه
اآلخرة و الغداة  .و كان اصحاب رسول ه
ّللا يتهددونه و يتوعدونه ففطن رسول ّللا « ص » فقال  :ما الذى تصنعون به ؟
فقالوا :
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يا رسول ه
ّللا يهودى يحبسك ؟ فقال  :سحى  1تبارك و تعالى اظلم معاهدا و ال غيره فلما ترحل النهار قال اليهودى  :اشهد
ه
ه
ه
ان ال اله اال ّللا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و شطر مالي في سبيل ّللا  ،أما و ّللا ما فعلت بك الذي فعلت اال ألنظر
الى نعتك في التوراة  ،فاني قرأت في التوراة  :محمد بن عبد ه
ّللا  ،مولده بمكة  ،و مهاجره بطيبة و ملكه بالشام و ليس بفظ
و ال غليظ و ال سحاف في األسواق و ال مرس بالفحش و ال قول الخطأ  . . .الخ .

[ كريما ميالده ] قيل  :اشارة الى سعادة طالعة وقت والدته و غير ذلك مما هو في اصطالح المنجمين قال شيخنا المجلسي
« ره » في السادس من البحار  :اعلم انه اتفقت االمامية اال من شذ منهم على ان والدته في السابع عشر من شهر ربيع
األول و ذهب اكثر المخالفين الى انها كانت في الثاني عشر منه و اختاره الكلينى رحمه ه
ّللا على ما سيأتي اما اختيارا او
ه
تقية و ذهب شاذ من المخالفين الى انه ولد في شهر رمضان ألنهم اتفقوا على ان بدو الحمل به صلى ّللا عليه و آله كان في
عشية عرفة أو أواسط ايام التشريق  ،و اشتهر بينهم ان مدة الجمل كانت تسعة اشهر فيلزم ان تكون الوالدة في شهر
رمضان و سيأتي الكالم فيه و ذهب شرذمة منهم الى ان الوالدة كانت في ثامن ربيع االول .
فأما يوم الوالدة فالمشهور بين علمائنا  ،و مدلول اخبارنا انه كان يوم الجمعة ،
و المشهور بين المخالفين يوم االثنين  ،ثم األشهر بيننا و بينهم انه صلى ه
ّللا عليه و آله ولد بعد طلوع الفجر و قيل  :عند
الزوال  .و ذكر جماعة من المؤرخين و ارباب السير :
انه كان فى ساعة الوالدة غفر من منازل القمر طالعا  ،و كان اليوم موافقا للعشرين
-----------

(  ) 1هكذا وجدنا فى النسخة المطبوعة فى طهران صحيفة  122و لعله  :نهانى هّللا ان اظلم الخ .
[ ] 23
أو للثامن و العشرين أو الغرة من شهر نيسان الرومي  ،و السابع عشر من ديماه بحساب الفرس  ،و كانت في عهد كسرى
انوشيروان  ،بعد مضي إثنين و اربعين من ملكه  ،و بعد مضي إثنين و ثمانين و ثمانمائة من وفاة اسكندر الرومي  ،و كان
في عام الفيل بعد مضي خمس و خمسين أو اربعين [ يوما ] من الواقعة  ،و قيل  :في يوم الواقعة الخ و اما مكان الوالدة
فقد ذكر الكليني [ ره ] انه في شعب ابي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك و انت داخل الدار
 ،و قال الطبري في بيت من الدار التي تعرف اليوم بدار يوسف  ،و هو اخو الحجاج بن يوسف ،
و كان قد شراها من عقيل  ،و ادخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته خيزران و اتخذته مسجدا يصلى فيه .
و لعل المقصود من [ كريما ميالده ] هو محاسن الوالدة و فواضلها  ،ألنه يطلق الكريم من كل شيء على أحسنه  ،و على
كل ما يرضى و يحمد في بابه  .كطهارة المولد ،
و شرف العشيرة  ،و إصالة اآلباء و االمهات من أصالب طاهرة و أرحام مطهرة ،
ما مسهم كفر و ال شرك  ،بل كانوا موحدين مسلمين  ،كما في تفسير قوله تعالى :
[ و تقلبك فى الساجدين ]  .بعث ه
ّللا نبينا [ و أهل األرض يومئذ ملل متفرقة  ،و أهواء منتشرة  ،و طرائق متشتتة ] إشارة
الى اختالف األديان في ذلك اليوم من اليهود و النصارى و المجوس و عبدة األصنام و األوثان و الدهريين أي المالحدة و
الزنادقة الذين أنكروا الصانع و جحدوا الخالق  ،و كان انتخاب الدين و المبدء في ذلك الزمان أمرا إختياريا ،
فكل قبيلة تصنع لنفسها صنما تعبده  ،أو تنحت من الجبال أوثانا فتظل لها عاكفة ،
كما قال عليه السالم  [ :من مشبه هّلل بخلقه  ،أو ملحد في اسمه  ،أو مشير الى غيره ] المشبهة هم المجسمة أي الذين شبهوا
ه
ّللا بالمخلوقات  ،و أثبتوا له جسما  ،و اعضاء و جوارح
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و نسبوا اليه التوالد و التناسل  ،و أسندوا اليه البنات و البنين  ،و هم على أديان و مذاهب كاليهود  ،حيث قالوا  :عزير ابن
ّللا تعالى حينما خلق السموات و األرض  ،تعب فاستراح يوم السبت  ،و رد ه
ّللا اي ولده الذي تولد منه  ،و زعموا ان ه
ه
ّللا
تعالى عليهم هذا القول بقوله تعالى  :و لقد خلقنا السموات و االرض و ما بينهما فى ستة ايام و ما مسنا من لغوب أي من
تعب  ،و يعتقدون بأن ه
ّللا جالس على عرشه قد أدلى رجليه ينظر الى خلقه  ،كما حدثني بذلك بعض اليهود .

و منهم النصارى فانهم قالوا  :المسيح ابن ه
ّللا و كأن هذه النظرية الفاسدة و االعتقاد الكاذب و هو القول بالتجسم قد فشى بين
جميع األديان و المذاهب و حتى في بعض المذاهب االسالمية  .كالبكرية و غيرهم كما ذكرهم ابن ابى الحديد فى المجلد
الرابع من كتابه  ،و لعلنا نتطرق الى ذكرهم بالمناسبة .
أو ملحد في اسمه  ،و هؤالء فرقة اخرى من الكفار و المشركين  ،و هم الذين س هموا أصنامهم بأسماء ه
ّللا تعالى مع زيادة و
نقصان  .و تغيير فى االسم مثال [ الالت ] مأخوذ من [ ه
ّللا ] و [ الع هزى ] مشتق من [ العزيز ] و [ منات ] أصلها [ المنان
] و غير ذلك .
قال ه
ّللا تعالى  :و هّلل األسماء الحسنى فادعوه بها  ،و ذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون  1و قال عز
و جل  :ان الذين يلحدون في آياتنا ال يخفون علينا  . . .اآلية . 2
ّللا تعالى  :هو وصف ه
و لعل المقصود من االلحاد في أسماء ه
ّللا تعالى بغير ما وصف به نفسه  ،كنسبة الشريك و الصحابة
ه
و الولد اليه  ،بل كل اسم لم يرد االذن به من الشارع كالممطر و اآلبي  ،المأخوذ من [ أمطرنا ] و [ يأبى ّللا ] و غير ذلك
و حاصل
-----------
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الكالم ان أسماء ه
ّللا توفيقية .
[ أو مشير الى غيره ] كنسبة أفعال ه
ّللا تعالى إلى غيره  ،كنسبة االهالك الى الدهر  ،إذا قالوا و ما يهلكنا إال الدهر  .و
نسبة خلق السماء و األرض و نظام األفالك و غيرها من الفصول األربعة  ،و األمطار و غيرها الى الدهر و الطبيعة .
و كان في ذلك الزمان شرذمة من الموحدين و هم  :عبد المطلب و ابو طالب و جماعة من غيرهم .
[ فهداهم به من الضاللة  ،و أنقذهم بمكانه من الجهالة ] لقد مر عليك شيء من أحوال أهل الجاهلية من حيث العقيدة و
المبدء  ،و أما الحياة االجتماعية الفاسدة و األخالق الذميمة  ،و العادات الهمجية عندهم فال تسئل عنها  ،مثل دفنهم البنات و
هن أحياء بال ذنب و ال جرم  ،و جرمها الوحيد انها انثى  .قال تعالى  [ :و إذا الموؤدة سئلت  ،بأي ذنب قتلت ]  .و ما
زالت هذه العادة الوحشية جارية مستمرة الى أواخر القرن األول من الهجرة و قد ورد التوبيخ و النهي من ه
ّللا تعالى عن
هذه السنهة السيئة بقوله تعالى  :و ال تقتلوا أوالدكم بناتكم خشية إمالق خوفا من الفقر نحن نرزقهم و إياكم إن قتلهم كان خطأ
كبيراً  .و قال عز و جل  :و إذا بشر أحدهم باالنثى ظل وجهه مسوداً و هو كظيم  ،يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ
يمسكه على هون أم يدسه فى التراب ؟ اال ساء ما يزرون .
و قد أشارت سيدتنا فاطمة الزهراء سالم ه
ّللا عليها في خطبتها الى الحالة االجتماعية في ذلك الزمان حيث قالت  . . .و كنتم
تشربون الطرق  ،و تقتاتون القد و الورق  ،أذلة خاسئين  ،تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم  ،فأنقذكم ه
ّللا بأبي محمد
صلى ه
ّللا عليه و آله  . . .الخ كما و ان مهيار الديلمي الشاعر أشار إلى نبذة من تلك المخازي فقال :
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ما برحت دنياكم مظلمة
حتى أضاء كوكب من هاشم
بنتم به و كنتم من قبله
سرا يموت في ضلوع الكاتم

و عاد هل من مالك مسامح ؟
تدعون  :هل من ملك مقاوم ؟
يخاطب مهيار بالبيت األخير العرب بأنكم كنتم تبيعون أوالدكم و تقولون  :هل من مالك مسامح ؟ أي هل يوجد من يشتري
أوالدنا و يسامحنا في أثمانهم  ،و أصبحتم اليوم في اوج العزة و القدرة تدعون  :هل من ملك مقاوم ؟
أي هل يوجد ملك يستطيع أن يقاومنا و يحاربنا  ،كل ذلك ببركة النبي محمد صلى ه
ّللا عليه و آله و االسالم .
ّللا الناس من الضاللة بسبب نبينا  ،و نجه اهم من تلك الجهالة الجهالء بوجوده  ،فأرشدهم النبي صلهى ه
فهدى ه
ّللا عليه و آله
الى الطريق الواضح و الصراط المستقيم .
ّللا صلهى ه
ّللا عليه و آله ] لقائه  ،و رضي له ما عنده ] عاش رسول ه
[ ثم اختار سبحانه لمحمد [ صلهى ه
ّللا عليه و آله ثالثا و
ه
ستين سنة  ،إذ انه بعث و هو ابن اربعين سنة و دعا الناس الى التوحيد و الى عبادة ّللا تعالى ثالثا و عشرين  ،الى أن
ّللا أفواجا  ،و اصبحوا بنعمته إخوانا  .فاختار ه
صار الناس يدخلون في دين ه
ّللا تعالى له لقائه هّلل و في الحديث  :من احب
ّللا المصير إلى دار اآلخرة  ،و طلب ما عند ّللاه
ّللا لقائه  .قيل  :المراد بلقاء ه
ّللا كره ه
ّللا لقائه  ،و من كره لقاء ه
ّللا احب ه
لقاء ه
.
ّللا تعالى أي احب لنبيه صلى ه
رضى ه
ّللا عليه و آله ما عنده في اآلخرة من األجر و الثواب  ،و الدرجات الرفيعة [ فأكرمه
عن دار الدنيا  ،و رغب به عن مقارنة البلوى ] و ذلك كما لو كان شخص في محل غير الئق به  ،فنقله آخر الى محل الئق
به فانه يقال اكرمه عن محله األول  ،أي رفعه عن خساسته  ،و حيث ان االنسان
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مجبهل على حب الحياة  ،أي يحب البقاء في الدنيا و ال يميل الى مفارقتها و االنتقال منها  ،لهذا رغب ه
ّللا برسوله عن الدنيا
و مقارنة البالء و المصائب و النوائب فقال عز من قائل له  [ :و لآلخرة خير لك من االولى ] .
ّللا صلى ه
ّللا عليه و آله ] مات رسول ه
[ فقبضه اليه كريما صلى ه
ّللا عليه و آله فى اليوم الثامن و العشرين من شهر صفر ،
بناء على الخالف المتقدم فى يوم والدته  ،إذ العامة يعتقدون  :ان وفاته [ ص ] كانت يوم والدته أي اليوم الثاني عشر من
ربيع األول  ،و وافقهم الكليني في وفاته كما اختار كالمهم في والدته قبضه ه
ّللا كريما اي نقي الثوب طاهر الصحيفة ،
حسن الحديث .
و انما المرء حديث بعده
فكن حديثا حسبا لمن روى
لم يكن ألحد عليه مظلمة  ،أ هدى ما كان واجبا عليه من التبليغ و االنذار و التبشير و إبالغ الرسالة  ،و ما ترك امته بعده
حيارى ال يدرون الى من يفزعون فى مهماتهم  ،و الى من يلجأون فى مشاكلهم  ،و ممن يأخذون معالم دينهم .

القسم الخامس عشر
المتن
و خلف فيكم ما خلقت األنبياء في اممها  ،إذ لم يتركوهم همال بغير طريق واضح  ،و ال علم قائم  ،كتاب ربهكم مبيهنا [ بفتح
الياء فى بعض النسخ ] حالله و حرامه  ،و فضائله و فرائضه  ،و ناسخه و منسوخه  ،و رخصه و عزائمه  ،و خاصه ه و
عا همه  ،و عبره و أمثاله  ،و مرسله و محدوده  ،و محكمه و متشابهه  ،مفسهرا جمله و غوامضه  ،بين مأخوذ ميثاق علمه ،
و موسع على العباد جهله  ،و بين مثبت في الكتاب فرضه  ،و معلوم في السهنة نسخه  ،و واجب فى السهنة أخذه و مره خص
فى الكتاب تركه و بين واجب بوقته  ،و زائل في مستقبله و مباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه او صغير ارصد
له غفرانه  ،و بين مقبول في ادناه و موسهع في اقصاه .
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اللغة
الفرائض  :جمع فريضة و هي االمور الواجبة  ،و الفضائل  :الصفات الحميدة او األفعال المستحبة و النسخ  :االزالة  ،و
الرخص  :جمع رخصة و هي التسهيل و التخفيف  .و العزائم  :جمع عزيمة و هي االدارة المؤكدة الواجبة و العبر  :جمع
عبرة و هي ما يعتبر بها االنسان من القضايا و القصص  .و األمثال  :جمع مثل  .و المرسل :
المطلق  .و المحدود المقيد  .و الغوامض  :جمع غامض و هو األمر المبهم المغلق و ما خفي معناه  .و المباين  :ما فرهق فيه
 .و ارصد  :اعد  .و يأتي تفسير الباقي فى الشرح .

المعنى
[ و خلف فيكم ما خلفت األنبياء في اممهم إذ لم يتركوهم همال ] إذ ان األنبياء خلفوا األوصياء في اممهم بأمر من ه
ّللا تعالى
و تعيينه و قد سبق منا القول فى النبوة في قاعدة اللطف بوجوب بعثة األنبياء و كذلك القول بنصب الخليفة بعد رسول ه
ّللا
صلهى ه
ّللا عليه و آله على تلك القاعدة و انى يمكن المة فى العالم ان تنتخب لنفسها خليفة و الخالفة منصب الهي روحاني و
لم يعرف الناس احدا اال بالظواهر و ال يمكن لهم االطالع على حقائق األشخاص و منويات القلوب و الضمائر و ال يعلمون
عواقب االمور  ،فهذا موسى بن عمران على نبينا و آله و عليه السالم اختار من قومه سبعين رجال لميقات ه
ّللا تعالى و
انتخب السبعين من السبعين الف اي من كل الف واحدا فقالوا [ ارنا ه
ّللا جهرة فأخذتهم الصاعقة ] و لقد راينا في زماننا هذا
االنتخابات التي وقعت في العالم و ما كان هناك من مفاسد و اضرار عمت العباد و البالد كتشكيل الوزارات و سقوطها و
حل المجلس النيابي و تبديل رؤساء الجمهوريات فى العالم في كل خمس سنوات و غير ذلك و كل هذا دليل على عدم كفائة
االنسان ألن ينتخب غيره في االمور المهمة و المناصب الخطيرة و ال سيما في المناصب االلهية و سنذكر في المستقبل
قصة الشورى و نتائجها و لو أمعنت النظر في تأريخ الخلفاء األمويين و العباسيين لظهرت لك حقائق ال مجال للقلم لذكرها
و تحليلها  ،و كانت سنة ه
ّللا و حكمه هكذا انه يصطفي
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من خلقه نبيا ثم يصطفي له وصيا و خليفة و تكون جميع األمور امور أهل العالم كلها بيده و بيده الرياسة العامة و
التصرف المطلق فينصب الخليفة للناس حكاما و والة و قضاة صالحين مؤمنين و ال أقصد الدكتاتورية بهذا الكالم .
إذ فرق بين الدكتاتورية و النبوة و االمامة  ،فان الدكتاتور إنسان يخطي و يصيب و ال يحق له ان يستبد برأيه في النفوس و
األموال و األعراض  ،و الحال ان رأي األكثرية الساحقة يخالف رأيه  ،و لذا فاالنسان مهما كان يحتاج إلى مشورة و
استظهار الرأي الصحيح .
و األمثلة للدكتاتوريين الذين أفسدوا و احرقوا و دمروا و هدموا و اهلكوا الضرع و الزرع  . . .مما ال تحصى .
اما مقام النبي و االمام عليهما السالم  ،فهو مقام رباني  ،فاالمام ال يتحرك و ال يسكن و ال يعطي و ال يأخذ  ،و ال يفعل و
ال يترك  . .إال بأمر من ه
ّللا و هدى من الوحي .
يقول ه
ّللا تعالى في وصف نبيه  [ :و ما ينطق عن الهوى  ،ان هو إال وحي يوحى ]  .و يقول النبي [ ص ] في وصف علي
عليه السالم  [ :الحق مع علي و علي مع الحق ]  . .الى غير ذلك .
و ه
ّللا منزه عن كل خطأ  ،فممثلوه كذلك معصومون [ ال يسبقونه بالقول ،
و هم بأمره يعملون ] .
إذا فليس حكم النبي أو االمام من قبيل حكم انسان يخطي و يصيب و لذا كلما يتقدم العلم تظهر حكم األحكام اكثر فأكثر .
ّللا صلهى ه
و حاصل الكالم ان رسول ه
ّللا عليه و آله ما زال يبين للناس وصيه و يعين لهم خليفته من أول يوم بعث نبيا و
دعى قريشا الى طعامه و ندبهم الى التوحيد

] [ 96
فما اجابه احد إال ابن عمه علي عليه السالم فعرهفه لقريش في ذلك اليوم و من ذلك اليوم  ،فاستهزأت به قريش جهال و
استخفافا و لم يزل يكرر كالمه فى المشاهد و المواطن سرا و اعالنا  ،ليال و نهارا فكان تارة يوجه كالمه الى شخص واحد
كبعض زوجاته أو بعض اصحابه  ،و تارة ينادي برفيع صوته يسمع كالمه  124 444مسلم  [ :من كنت مواله فهذا علي
مواله  . . .الخ ] و لم يمت حتى غ هرز هذه الكلمة في قلوب اصحابه  ،و قد روت علماء المسلمين بأجمعهم تلك الكلمة كما و
ان بعضهم لعب بهندام الرواية و فسهر بعض جمالت الحديث فليكن كل هذا  ،فالحق واضح يعلو و ال يعلى عليه و نور ه
ّللا
ال يطفىء و لو . . .
و الحديث هذا .
ّللا صلهى ه
قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :اني مخلف [ تارك خ ل ] فيكم الثقلين :
كتاب ه
علي الحوض  ،كهاتين « و ض هم سبهابتيه »  . . .الخ [ بغير
ّللا و عترتي اهل بيتي  ،و انهما لن يفترقا حتى يردا ه
طريق واضح  ،و ال علم قائم ] لم يترك النبي األقدس امته سدى بغير امام يقتدون به و يستضيئون بنور علمه بل خلف فيهم
القرآن و العترة [ كتاب ربكم مبينا ] في بعض النسخ بكسر الياء على انه إسم فاعل حال من فاعل [ خلف ] و معناه ان
النبي خلف كتاب ربكم قد بين حالله و حرامه و في نسخة اخرى مبينا بفتح الياء و هو حال من الكتاب فبناء على األول
فحالله و حرامه الخ كلها منصوبة على المفعولية و على الثاني فحالله و حرامه الخ مرفوعه على الفاعلية  ،و كيف كان
فقد ذكر امير المؤمنين عليه السالم احد الثقلين العظيمين و هو القرآن  ،و قد قسهمه على اربعة و عشرين نوعا و نذكرها
مجمال ثم مفصال .
[ مبينا حالله و حرامه ] أي معلوما عند اهله  ،فالحالل  :ما أذن ه
ّللا تعالى
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في فعله كالبيع الصحيح و الحرام  :ما ورد فيه النهي من ه
ّللا تعالى كالزنا و الربا .
[ و فضائله و فرائضه ] الفريضة  :ما أوجبها ه
ّللا تعالى على الناس كالصالة و الصوم و غيرهما  .و الفضائل  :الصفات
الحميدة كالعفو  ،أو األعمال المستحبة كالنوافل و الصدقة و غيرهما .
[ و ناسخه و منسوخه ] الناسخ  :الحكم الذي جاء لرفع حكم سابق  ،و بعبارة اخرى  :النسخ شرعا  :االعالم بزوال الحكم
الث ابت بالدليل الشرعي  ،بدليل شرعي آخر متراخ عنه  ،على وجه لواله لكان الحكم أوال ثابتا  ،كنكاح المرأة المشركة فانه
كان جائزا ثم نسخ الجواز  ،و المنسوخ قد عرفته .
[ و رخصه و عزائمه ] الرخصة هي التخفيف من ه
ّللا تعالى رفقا بالناس ،
و تسهيال لهم كافطار من يضره الصوم في شهر رمضان و اكل الميتة للمضطر .
و العزائم أو العزيمة  :ما وردت فيها إرادة مؤكدة شديدة من ه
ّللا تعالى ،
و ال نسخ فيها و ال يحتمل التأويل .
[ و خاصه و عامه ] الخاص  :هو الحكم المخصوص في مكان خاص لشخص معين كهبة المرأة نفسها للنبي ان اراد النبي
ان يستنكحها و بعض خصائص النبي صلى ه
ّللا عليه و آله .
و العام هو الحكم الشامل لجميع افراد المكلفين كالصالة و الحج .
[ و عبره و أمثاله ] العبرة  :ما يعتبر بها االنسان و هي مأخوذة من العبر  ،و هو انتقال الجسم من موضع الى موضع آخر
 ،و المراد  :ما ينتقل به الذهن من المصائب الواقعة بالغير  ،أو االمور المكروهة عند نفسه فيقدرها كأنها نازله به ،

فيحصل له انزعاج عن الدنيا و ذلك كالسالطين و الملوك الذين جمعوا األموال  ،و عمروا البلدان و سكنوا القصور  ،و
اعتنقوا الحور  ،فأخذهم الموت فأصبحوا ترابا  ،ال يدرى أين
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قبورهم و ال تعرف اجسادهم  ،و ما بقي منهم باق  ،و ال تسمع لهم ركزا كالفراعنة و العمالقة و غيرهم .
و امثاله ال يخفى ان المثل له اثر عجيب في النفس  ،مثال كلنا نعلم ان الظلم قبيح و ان الظالم ال يدوم  ،و لكن إذا سمعنا
قصة عن ظالم ظلم الناس فابتلى باألمراض و الباليا أو ابتلى برجل اظلم منه ينتقم و يسقيه كأسا مصبرة  ،كانت لهذه
القصة أو المثل أثر كبير في النفس .
و كذلك كقصص األنبياء و االمم و األقوام السالفة المذكورة في القرآن .
[ و مرسله و محدوده ] المرسل  :الكلمة المطلقة بال قيد تقول  :رأيت رجال  ،فكلمة [ رجال ] مطلقة ألنك لم تذكر شيئا من
ّللا تعالى امر بني إسرائيل ان يذبحوا بقرة  ،أية بقرة كانت و لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد ه
أوصافه كما أن ه
ّللا عليهم كما
فى الخبر .
و محدوده  :ما كان مقيدا بقيد او شرط  ،كاألمر بعتق رقبة مؤمنة .
[ و محكمه و متشابهه ] قال تعالى  :هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أ هم الكتاب و اخر متشابهات فأما
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  . .الخ .
فالمحكم  :ما اتضح معناه  ،و ظهر لكل عارف باللغة محفوظا من النسخ او التخصيص مستقيما نظمه خاليا عن الخلل .
و المتشابه عكسه اي ما خفي معناه و احتيج الى التأويل .
و هذا تقسيم آخر للقرآن [ مفسرا جمله و غوامضه بين مأخوذ ميثاق علمه ] إذ ان المطالب المجملة و األمور الغامضة قد
فسرها النبي صلى ه
ّللا عليه و آله فمنها :
ّللا عباده العلم به  ،كالعلم بوجود ه
المأخوذ ميثاق علمه  .اي كلف ه
ّللا تعالى و العلم
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بالواجبات و التكاليف .
[ و موسع على العباد جهله اي ال يجب على الناس علمه ] كمعرفة اوائل السور  ،و غيرها .
« و مثبت في الكتاب فرضه و معلوم في السنة نسخة » و هو ما كان ثابتا في القرآن و لكنه نسخ بالسنة النبوية كهذه اآلية :
و الالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت . .
 .فمعناها ان الزانية تحبس في البيت الى أن تموت  .و لكنها نسخت إذ الزانية إذا كانت ذات بعل ترجم و ان لم تكن ذات
بعل تحد و تجلد مائة جلدة .
[ واجب في السنة اخذه و مرخص في الكتاب تركه ] أي كان واجبا في صدر االسالم و لكن ال بأمر من القرآن ثم نزل
االذن في تركه  ،كالتوجه الى بيت المقدس فانه كان قبلة للمسلمين في أول االسالم  ،فنزلت اآلية و أمرت المسلمين أن
يجعلوا الكعبة قبلة لهم  ،و ان يتركوا بيت المقدس .
[ واجب بوقته و زائل في مستقبله ] كالواجبات الموقتة التي تفوت بفوات وقتها كالعهد و النذر و اليمين المقيد بالوقت و
غيرها  ،أو كصالة الجمعة و العيدين في وقت وجوبها فانه يرتفع الوجوب بعد زوال الوقت  ،أو كالحج و العمرة الذان
يجبان فى العمر مرة واحدة .

[ و مباين بين محارمه  :من كبير أوعد عليه نيرانه ] كالكبائر التي اوعد ه
ّللا لمن يرتكبها نار جهنم .
« أو صغير ارصد له غفرانه » كالصغائر التي يغفرها ه
ّللا لمن تاب منها .
« و بين مقبول في ادناه موسع فى اقصاه » كتالوة القرآن فان القليل منه مقبول  ،و الكثير منه موسع فيه .
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فنون القرآن و مصاديقها
 1حالله  :احل ه
ّللا البيع  ،احلت لكم بهيمة األنعام .
 2حرامه  :و ح هرم الربا  ،ال تقربوا الزنا .
 3فرائضه  :اقيموا الصالة و آتوا الزكوة .
 4فضائله  :خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين .
 5ناسخه  :و ال تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
 6منسوخه  :و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم .
 2رخصه  :فمن اضطر غير باغ و ال عاد فال إثم عليه  .عفى ه
ّللا عما سلف .
 2عزائمه  :أقسم الصالة لدلوك الشمس الى غسق الليل .
 3خاصه  :و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك .
 14عامه  :و هّلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال .
 11عبره  :حكاية عن فرعون فحشر فنادى  ،فقال انا ربكم األعلى  ،فأخذه ه
ّللا نكال اآلخرة و االولى .
 12أمثاله  :مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل ه
ّللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل  13 . . .مرسله  :عتق رقبة  ،إذا جائكم
فاسق بنبأ فتبينوا .
 14محدوده  :فتحرير رقبة مؤمنة .
ّللا ال إله إال هو الحي القيوم  ،ان ه
ّللا أحد  .ه
 15محكمه  :قل هو ه
ّللا
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ال يظلم الناس شيئا .
 16متشابهة  :الرحمن على العرش استوى  .و جاء ربك و الملك صفا صفا .
 12مأخوذ ميثاق علمه  :فاعلم انه ال إله إال هو .
 12موسع على العباد جهله  :كهيعص  ،حمعسق  ،و بقية اوائل السور ،

 13و مثبت فى الكتاب فرضه  ،و معلوم فى السنة نسخه  :و الالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت  .الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة .
 24واجب فى السنهة اخذه  ،و مرخص فى الكتاب تركه  :فو هل وجهك شطر المسجد الحرام .
 21واجب بوقته و زائل فى مستقبله  :و هّلل على الناس حج البيت ،
و إذا نودي للصالة من يوم الجمعة .
 22و مباين بين محارمه  :من كبير أوعد عليه نيرانه  :و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  23 .أو صغيرا
ارصد له غفرانه .
 24و بين مقبول فى أدناه موسع فى اقصاه  :قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عليه .
ثم ال غرو و ال عجب من تقسيم أمير المؤمنين عليه السالم للقرآن بهذا التقسيم المقطع النظير  ،و اطالعه على أسراره فان
القرآن نزل فى بيتهم « ع »  ،و اهل البيت أدري بما فى البيت و ال يعرف القرآن اال من خوطب به .
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منها في ذكر الحج
القسم السادس عشر
المتن
و فرض عليكم حج بيته الحرام  ،الذي جعله قبلة لألنام ،
يردونه ورود األنعام  ،و يألهون إليه ولوه الحمام  ،جعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته  ،و إذعانهم لع هزته  ،و اختار من
خلقه س هماعا أجابوا إليه دعوته  ،و ص هدقوا كلمته  .و وقفوا مواقف أنبيائه  ،و تشبههوا بمالئكته المطيفين بعرشه  ،يحرزون
األرباح في متجر عبادته  ،و يتبادرون عند موعد مغفرته جعله سبحانه و تعالى لالسالم علما  ،و للعائذين حرما  ،فرض
الناس آح هج البيت من استطا َع إليه سبيال  ،و من كفر
ح هجه  ،و أوجب حقهه  ،و كتب عليكم وفادته  ،فقال سبحانه  :و َّّلل على
آ
فان َّ
ه
ّللا غن ٌّي عن العالمين .

اللغة
فرض  :أوجب  .و الحج  :القصد أو الزيارة  .و الحرام هنا  :ما يحرم انتهاكه  .و القبلة  :الجهة التي يصلى نحوها  .و
ورود الماء  :بلوغه  ،و الوله  :شدة الوجد و قيل  :العكوف أي المكث و البقاء عند الشيء  ،و الحمام  :الطير  ،و االذعان :
االقرار و االعتراف  ،و ال هسماع  :جمع سامع  ،و يحرزون  :يصيبون و يجمعون  ،و المتجر  :التجارة أو محلها  .و العلم
« بفتح العين و الالم »  :العالمة  .و العائذين  :الالجئين  .و الحرم هنا ما يحمي الرجل و يدافع عنه  ،و الوفادة  :القدوم .

المعنى
يستفاد من « منها » ان السيد الرضي « ره » حذف من الخطبة شيئا عمدا أو قهرا و لعل المحذوف هو ذكر آل محمد
العترة الطاهرة عديل القرآن و أحد الثقلين  ،فكيف كان فلقد انتقل أمير المؤمنين عليه السالم الى بيان ركن من أركان
االسالم  ،و كفى في عظمته ان تارك الحج ال لعذر يموت على غير دين االسالم كما في
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الحديث النبوي و غيره من األحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السالم .
« و فرض عليكم حج بيته الحرام » أوجب ه
ّللا تعالى على الناس حج بيته الحرام  ،و انما سمي حراما ألنه يحرم فيه أشياء
يحل في غيره  ،أو بمعنى انه يجب احترامه  ،و يحرم انتهاكه .
« الذي جعله قبلة لألنام » جعل ه
ّللا البيت قبلة للناس وجهة يتوجهون اليها في الصالة و غيرها كالذبح و حالة االحتضار و
الدفن و غيرها بقوله تعالى  :فلنولينك قبلة ترضاها  ،فو هل وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره .
 . .الخ [ يردونه ورود األنعام و يألهون اليه ولوه الحمام ] فيأتي الناس اليه و يدخلونه .
كاألنعام أي البهائم إذا أرادت ان تشرب الماء من كثرة االزدحام  ،و يشتاقون اليه إشتياق الحمام « الطير » و وجه الشبه :
شوق الطير الى وكره و فرخه  ،كما قيل :
ان الحمام يطلب وكره و لو أرسل مائة فرسخ  ،بل و إن غاب عن وكره سنين عديدة فيظهر الحجه اج هذا االشتياق  ،فيكون
« عالمة لتواضعهم لعظمته » ألن طواف البيت نوع من التعظيم  ،و تعظيم البيت تعظيم هّلل تعالى  ،و يكون نوعا من
ّللا العظيم األعظم « و اذعانهم لعزته » و اعترافا لجاللة ه
التذلل و التواضع لعظمة ه
ّللا و به يعرف الطائع من العاصي و
المتواضع من المتكبر  ،كما ان بعض الزنادقة كان يعترض على بعض األئمة عليهم السالم مستهزئا بمناسك الحج و
طواف الحجاج حول البيت و هرولتهم في المسعى و غير ذلك  ،فأجابه االمام عليه السالم بكالم طويل و منه أن يعرف
الفرق بين الطائع المتعبد أي الذي يطيع و يعمل حسب أمر الشارع  ،ال اعتمادا بفهمه و استنادا بعلمه  ،و بدون ان يعرف
الحكمة في تلك األفعال .
ّللا و فضل منه  ،و ه
و حيث ان توفيق العبادة رحمة من ه
ّللا يختص برحمته من
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يشاء و يؤتي فضله من يشاء لهذا فقد أنعم ه
ّللا تعالى بهذه الرحمة و هي حج البيت على بعض عباده دون بعض « و اختار
من خلقه سماعا اجابوا له دعوته » و في بعض النسخ :
اجابوا اليه دعوته  .و انتخب من عباده من سمع نداء ابراهيم عليه السالم حينما فرغ من بناء البيت  ،أمره ه
ّللا تعالى ان
ينادي في الناس بالحج كما قال تعالى  :و ا هذن في الناس بالحج يأتوك رجاال و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق .
فنادى ابراهيم  « :هل هم الى الحج »  .فأجابه من أجابه  ،في أصالب الرجال  « ،لبيهك داعي ه
ّللا » مرة و مرات  ،فحجوا
كذلك  ،و من لم يلبهه لم يحج  ،كما في الخبر .
و يمكن أن يكون المقصود من دعوته هي اآلية الشريفة  :و هّلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال .
« و صدقوا كلمته و وقفوا مواقف أنبيائه » ألن تصديق كلمته أي أمره بالمجيء الى بيته و امتثال أمره  ،فوقفوا فى أماكن
قد وقف فيها انبياء ه
ّللا  ،ألن األنبياء اكثرهم قد حجوا و ان البيت كان موجودا من قبل آدم عليه السالم كما فى الحديث :
ان آدم لما قضى مناسكه  ،و طاف بالبيت  ،لقيته المالئكة  ،فقالت يا آدم  :لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام .
و لعل المقصود من تلك المواقف هي الوقوف بعرفه  ،أو عند رمي الجمرات أو غيرها  ،فهي مواقف األنبياء و المرسلين
و إضافة على ذلك ان الحجاج « تشبهوا بمالئكته المطيفين بعرشه » ألن مالئكة السماء كانوا يطوفون حول العرش  ،ثم
ّللا تعالى ان يطوفوا حول البيت المعمور  ،فالطواف بالبيت تشبيه بالمالئكة  ،و اما الثواب الذي أعده ه
أمرهم ه
ّللا تعالى لمن
حج بيته فال يحصى و لو أردنا ذكر األحاديث الواردة حول الحج و ثوابه لطال الكالم و خرج الكتاب عن اسلوبه و لنا
مجال فى خطبته فى ذكر الحج اآلتية إن شاء ه
ّللا تعالى .
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[ يحرزون األرباح في متجر عبادته ] شبهه االمام عليه السالم الحج بالتجارة أو بمحلها  ،و شبه الحجاج بالتجار الذين
يحضرون السوق لجلب المنافع و كسب األرباح و لقد ورد مثل هذا في القرآن الكريم بقوله عز و جل  :قل يا ايها الذين

باّلل و رسوله  ،و تجاهدون في سبيل ه
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون ه
ّللا بأموالكم و أنفسكم ذلكم
خير لكم إن كنتم تعلمون  .فعبادة ه
ّللا تعالى تجارة مربحة و ربحها الثواب األبدي  ،و الخالص من النار و العذاب .
« و يتبادرون عند موعد مغفرته » أي يتسارعون الى األعمال التي يغفر ه
ّللا الذنوب عندها فيصير الحاج كيوم ولدته امه ،
ه
و ال يخفى ان االجتماع الكثير في الحج يكون سببا النفعال االنسان و الخشية من ّللا تعالى  ،فتحصل بذلك رقة و تأثر
فيستغفرون من ذنوبهم  ،و يطلبون من ه
ّللا قبول األعمال و األجر عليها  ،و لعل المقصود من « موعد مغفرته » هو يوم
ه
ه
عرفة  .كما روى عن االمام الصادق عليه السالم عن رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله و سلم  :ما رأي الشيطان في يوم
أصغر و ال أدحر و ال احقر و ال أغيض من يوم عرفة  ،و ما ذلك إال لما يرى من نزول الرحمة و تجاوز ه
ّللا عن الذنوب
العظام » إذ من الذنوب ما ال يكفهرها إال الوقوف بعرفة .
« جعله سبحانه و تعالى لالسالم علما  ،و للعائذين حرما » جعل ه
ّللا الحج عالمة لالسالم و المسلمين ألن غير المسلمين ال
يحجون البيت و ال يؤدون المناسك و األعمال الواردة  ،و قد امتاز هذا البيت عن غيره من البيوت و ذلك أن من أذنب ذنبا
أو جنى جناية  ،أو اجرم جريمة بحيث يستحق التعزير أو الحد أو الرجم أو القتل  ،إذا دخل المسجد الحرام أمن  ،و ال
يجوز إخراجه من المسجد بل و ال يجوز إيذائه في داخل المسجد  ،و كذلك كل ذي روح ال يجوز إيذائه في المسجد حتى
الطيور بل حتى القمل فالمجرم يضيق عليه أو يمنع عنه الطعام و الشراب كي يخرج من المسجد فاذا
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خرج اخذ  ،و لعل هذا معنى كالمه عليه السالم  :و للعائذين حرما  .أي من الذ بالبيت فقد حرم انتهاكه و إيذائه  ،و الى هذا
يشير قوله تعالى  :و من دخله كان آمنا .
فرض حجه  ،و أوجب حقه  ،و كتب عليكم وفادته فرض ه
ّللا الحج على المستطيع مرة واحدة في عمره  ،و أوجب عليه
ّللا فرض واجب  ،يجب امتثاله  ،و كأن ه
حقه  ،و حق ه
ّللا تعالى يدعو الحاج الى بيته كما يدعو أحدنا اآلخر لضيافته فمن لم
ه
يجب دعوة ه
ّللا و امره فهو كما قال ّللا تعالى :
و هّلل على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال  ،و من كفر فان ه
ّللا غني عن العالمين .
ّللا من شرح الخطبة و من ه
قد فرغنا بحمد ه
ّللا التوفيق و العصمة .

الخطبة الثانية و من خطبة له « ع » بعد انصرافه من صفين
القسم االول
المتن
أحمده إستتماما لنعمته  ،و استسالما ه
لعزته  ،و استعصاما من معصيته و استعينه فاقة إلى كفايته  ،إنهه ال يض هل من هداه  ،و
ه
ه
ال يئل من عاداه  ،و ال يفتقر من كفاه  ،فانه أرجح ما وزن  ،و أفضل ما حزن  ،و أشهد أن ال إله إال ّللا وحده ال شريك له
 ،شهادة ممتحنا إخالصها  ،معتقدا مصاصها  ،نتمسك بها أبدا ما أبقانا  ،و ند هخرها ألهاويل ما يلقانا  ،فانهها عزيمة اإليمان
 ،و فاتحة االحسان  ،و مرضاه الره حمن و مدحرة الشيطان .
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اللغة
االنصراف  :الرجوع و الفراغ من الشيء  .و صفين ك [ سجهين ] ما بين الفرات و الدجلة من أرض سورية قرب الرقة .
و يئل  :ينجو  .و األهاويل :
جمع اهوال و هي جمع هول و هو ما يفزع منه االنسان و يعظم عليه  .و المرضاة  :الرضا و المدحرة البعد و االبتعاد .

المعنى
« احمده إستتماما لنعمته » اعلم ان لفظه « إ س ت » الزائدة فى أول الفعل للطلب غالبا  .و بعبارة اخرى ذكر الفعل فى
باب االستفعال يدل على الطلب ،
كاالستهمال  :طلب المهلة  ،و االستخبار  :طلب الخبر  ،و غير ذلك  .فمعنى الجملة :
احمده طلبا لتمام نعمته  ،كأنه عليه السالم يشير الى قوله تعالى  :لئن شكرتم ألزيدنكم  .ألن الحمد و الشكر موجبان لزيادة
النعمة .
« و استسالما لعزته » أي االنقياد و الخضوع و تواضع النفس لعظمة ه
ّللا تعالى و عزته و قهره و غلبته .
« و استعصاما من معصيته » أي طلبا للعصمة و الحفظ من المعصية  ،كما قال تعالى حكاية عن ابن نوح  :قال سآوي الى
جبل يعصمني من الماء  .أي يحفظني إذ العصمة بمعناها األعم و األخص  ،ال تكون إال من ه
ّللا تعالى  ،كما قال يوسف
عليه السالم  ،حين راودته إمرأة العزيز و نسوة مصر  :و إال تصرف عني كيدهن اصب اليهن و اكن من الجاهلين أي إن
لم تدفع عني شر النسوة و حيلهن اقع فى الخطأ و المعصية فينبغي لالنسان ان يسئل ه
ّللا الحفظ من الوقوع في الخطأ و
العصمة من ارتكاب المعاصي و الذنوب .
« و استعينه فاقة الى كفايته » أى اطلب االعانة من ه
ّللا تعالى لالحتياج الى كفايته  .ألنه تعالى يكفي من كل شيء و ال
يكفي منه شيء  ،و الخالق غني عن كل شيء  ،ال تنفعه طاعة من اطاعه  ،و ال تضره معصية من عصاه  ،و حيث ان كل
موجود
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ّللا و ه
ّللا عز و جل كما قال تعالى  :يا ايها الناس انتم الفقراء الى ه
فقير أي محتاج الى ه
ّللا هو الغني الحميد  ،فال بد للعبد ان
ه
يسأل االعانة من ه
ّللا في جميع اموره  ،و الكفاية لجميع مهماته و لعل المقصود من االستعانة هو التوكل على ّللا لقوله عز
ّللا فهو حسبه  « .انه ال يض هل من هداه  ،و ال يئل من عاداه » ألن ه
من قائل  :و من يتوكل على ه
ّللا تعالى إذا هدى عبده الى
ه
الصراط المستقيم  ،ال يضله احد عن الطريق  ،و كذلك ال يئل اى ال ينجو من عادى ّللا و عصاه و ترك اوامره  ،و ارتكب
ّللا  ،ألن ه
نواهيه من عذابه و عقابه  « ،و ال يفتقر من كفاه » ال يحتاج االنسان الى ان يطلب ما في ايدي الناس إذا كفاه ه
ّللا
بيده خزائن السموات و األرض و مفاتيح الخير  ،و نواصي العباد  ،و ازمة االمور بيده  ،و ال مؤثر فى الكون سواه  ،له
القدرة الكاملة و االرادة التامة  ،ال طريق للبخل و الفقر اليه  ،و ال يزيده كثرة العطاء إال جودا و كرما  « ،فانه ارجح ما
وزن  ،و افضل ما حزن » قد ذكر شراح النهج ان ضمير « فانه » راجع الى ه
ّللا تعالى  ،بقرينة سياق الكالم  ،إال انه
يحتاج الى تأويل غير جميل  ،و تكلف و تعسف باالستعارات  ،و ان كان المقصود انه تعالى يوزن بميزان العقل أو غير
ذلك اال انه ال نظير لهذا التعبير ال في القرآن و ال في غيره  ،و عود الضمير الى الحمد أو الى الكفاية اجمل و لكنه خالف
سياق الكالم  ،و ه
ّللا و رسوله و وليه اعلم .
و كيف كان فان االنسان يخزن و يجمع ما يحتاج اليه من المال و األطعمة و األلبسة يخزنها و يحفظها لوقت اللزوم و
الحاجة لينتفع بها  ،ه
فاّلل  ،او حمده  .او كفايته لالنسان افضل من جميع ما خزن من الكنوز و المعادن  ،ثم قال عليه السالم :
ه
« و اشهد ان ال اله اال ّللا وحده ال شريك له  ،شهادة ممتحنا اخالصها » قصد عليه السالم انه اختبر نفسه و امتحنها ،
فوجدها مخلصة في الشهادة بالتوحيد  ،اذ ان بعض الناس شهد بهذه الشهادة بلسانه ال بقلبه حفظا لدمه  ،أو جلبا للمال ،
كأبي سفيان و نظرائه
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من المنافقين  ،اذ انهم شهدوا بالتوحيد أو النبوة و لكنهم كانوا كاذبين غير معتقدين ذلك  ،كما قال تعالى  :اذا جائك
ّللا يشهد ان المنافقين لكاذبون لكن شهادته عليه السالم ه
ّللا يعلم انك لرسوله و ه
ّللا و ه
المنافقون قالوا نشهد انك لرسول ه
باّلل
كانت خالصة عن الشك و الريب .
« معتقدا بفتح القاف مصاصها » أي حقيقتها و خلوصها عما ال يليق و ما ال ينبغي  ،أي صدورها عن صميم القلب و
اعتقاد و اذعان و تصديق .

[ نتمسك بها ابدا ما ابقانا  .و ن هدخرها ألهاويل ما يلقانا ] إذ التوحيد خير الدنيا و اآلخرة  ،و التمسك بالتوحيد الزم ما دامت
الحياة  ،و فى اآلخرة أعظم ذخيرة يدخرها االنسان ليوم القيامة  ،كما في الحديث المشهور عن االمام الرضا صلوات ه
ّللا
عليه لما رحل من نيسابور في طريقه الى طوس و هو راكب على بغلة شهباء  ،و إذا بجماعة من الفقهاء و المحدثين ،
تعلقوا بلجام بغلته  ،فقالوا  :بحق آبائك الطاهرين  ،ح هدثنا بحديث قد سمعته من ابيك  ،فأخرج رأسه من العمارية و عليه
مطرف خز  .و قال :
حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر  ،قال حدثني ابي الصادق جعفر بن محمد  ،قال حدثني ابي ابو جعفر محمد بن
علي باقر علم األنبياء  ،قال حدثني أبي علي بن الحسين سيد العابدين  ،قال حدثني ابي سيد شباب أهل الجنة  :الحسين  ،قال
ّللا جل جالله  :إني انا ه
ّللا عليه و آله يقول  :قال ه
حدثني ابي علي ابن ابي طالب عليهم السالم  ،قال  :سمعت النبي صلى ه
ّللا
ال إله إال انا فاعبدوني  ،من جاء منكم بشهادة أن ال إال إال ه
ّللا باالخالص دخل حصني  ،و من دخل حصني أمن من عذابي
 ،فلما مرت الراحلة نادى  :بشروطها و انا من شروطها .
و قد وردت الرواية بطرق اخرى مذكورة في مظانها  ،ثم ذكر عليه السالم أسبابا اربعة للتمسك بهذه الشهادة  ،فقال عليه
السالم :
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[ فانها عزيمة االيمان  ،و فاتحة االحسان  ،و مرضاة الرحمن  ،و مدحرة الشيطان ] قد عرفت معنى العزيمة فيما سبق ،
اذ هي الواجب الذي يطلبه ه
ّللا من خلقه  ،و ال يأذن بتركه  ،و قوام االيمان بهذه الكلمة  ،و هي أساس الشريعة  ،و لذلك كان
ّللا عليه و آله يدعو الناس في اوائل بعثته الى هذا األساس القوي المتين بقوله  « :قولوا ال اله اال ّللاه
النبي األعظم صلى ه
تفلحوا » و أما فاتحة االحسان  ،أى ابتدائه فواضحة  ،اذ قد ورد في القرآن التعبير عن التوحيد و الجنة باالحسان بقوله
تعالى :
هل جزاء االحسان اال االحسان و أما مرضاة الرحمن فأوضح  ،ألنه ال يرضى لعباده الكفر  ،و أما مدحرة الشيطان أى
ّللا ان يغوي الناس عن عبادة ه
ابتعاده عن المؤمن المو هحد فظاهرة اذ أن اللعين حلف بعزة ه
ّللا و توحيده  ،و ابغض كلمة و
أثقلها على ابليس هي كلمة ال اله اال ه
ّللا  ،و هي التي تقصم ظهره  ،و تدفع كيده و مكره ،
و لقد ورد في الحديث ان الشيطان يبتعد عن االنسان اذا ذكر ربه  ،و خاصة عند المواقعة وردت األحاديث المؤكدة للتسمية
 ،تحذيرا من مشاركة الشيطان  ،نظرا الى اآلية الكريمة  :و شاركهم فى األموال و األوالد  . . .الخ .

القسم الثاني
المتن
و أشهد أن محمدا عبده و رسوله  ،أرسله بالدين المشهور  ،و العلم المأثور و الكتاب المسطور  ،و النور الساطع  ،و
الضياء الالمع  ،و األمر الصادع  ،ازاحة للشبهات و احتجاجا بالبينات و تحذيرا باآليات و تخويفا للمثالت  .و الناس في
فتن إنجذم فيها حبل الدين و تزعزعت سواري اليقين  ،و اختلف النجر  ،و تشتت األمر  ،و ضاق المخرج  ،و عمي
المصدر  ،فالهدى خامل  ،و العمى شامل ،
عصي الرحمن  ،و نصر الشيطان  ،و خذل االيمان  ،فانهارت دعائمه  ،و تنكرت معالمه  ،و درست سبله  ،و عفت شركه
أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه  ،و وردوا مناهله ،
بهم سارت أعالمه  ،و قام لوائه  ،في فتن داستهم بأخفافها  ،و وطئتهم بأظالفها ،
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و قامت على سنابكها  ،فهم فيها تائهون  ،حائرون  ،جاهلون  ،مفتونون  ،في خير دار  ،و شر جيران  ،نومهم سهود  ،و
كحلهم دموع  ،بأرض عالمها ملجم ،

و جاهلها مكرم .

اللغة
الدين هنا  :المذهب  .و العلم [ بفتح العين الالم ]  :العالمة  .و المأثور ما نقل قرنا بعد قرن  ،خلفا عن سلف  .و المسطور :
المكتوب  .و النور  :الظاهر في نفسه  ،المظهر لغيره  .و الصادع  :المفرق بين الحق و الباطل  ،او بمعنى الكاشف و
المبين ،
و االزاحة  :االبعاد  .و االحتجاج  :إظهار الحجة أي الدليل .
و البينات هي األدلة الواضحة  ،و المثالت  :العقوبات و الفتن  :جمع فتنة .
و إنجذم  :انقطع  ،و تزعزعت  :اهتزت و اضطربت  .و السواري  :االساطين اي األعمدة و النجر الطبع او االصل او
الحسب او الدين  .و الخامل  :الساقط و انهارت دعائمه  :انهدمت اعمدته  .تنكرت معالمه  ،جهلت آثاره  .و درست :
أنمحت  .و السبل :
جمع سبيل أي الطريق  .و كذا معنى عفت شركه  .و داستهم  :وطأتهم برجلها .
و السنابك  :جمع سنبك أو سنبكه و هو اطراف مقدم الحافر  .و السهود  :األرق .

المعنى
[ و أشهد ان محمدا عبده و رسوله ] لما فرغ عليه السالم من الشهادة بالتوحيد قرنها بالشهادة بالنبوة  ،ثم ذكر شيئا من
فضائل النبي صلى ه
ّللا عليه و آله ،
ّللا تعالى نبينا بالدين  ،كما تقول ارسلت فالنا بكتابي  .كان النبي رسوال من عند ه
فقال  [ :ارسله بالدين المشهور ] ارسل ه
ّللا
تعالى الى الناس كافة  ،بالدين المشهور أي المعروف  ،و يمكن أن يكون المقصود من المشهور اي المعروف بين االمم
الماضية و األديان السالفة  ،إذ أن الدين عند ه
ّللا االسالم في كل زمان و كل شريعة ،
و األنبياء كلهم كانوا يدعون الناس الى التوحيد و الى عبادة ه
ّللا تعالى  ،فكان الدين معروفا ال أنه دين جديد يخالف جميع
الشرايع  .و كانت مع النبي دالئل الصدق تؤيده
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و تساعده في امر تبليغه احدها المعجزة و لعلها هي المقصودة من كلمة  [ :و العلم الماثور ] .
و المأثور  :المنقول زمانا بعد زمان  ،فان ه
ّللا تعالى لما بعث األنبياء السالفين اعطاهم المعجزات  :كالعصا لموسى بن
عمران  ،و احياء الموتى و شفاء المرضى لعيسى بن مريم عليهم السالم  ،فالمعجزة لم تكن مخصوصة بنبينا فقط فهذا
معنى المأثور .
الثاني من تلك الدالئل [ و الكتاب المسطور ] أي القرآن المكتوب ،
و كفى في جاللة قدره و عظم شأنه أن لو اجتمعت األنس و الجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله و لو كان
بعضهم لبعض ظهيرا .
و اما [ النور الساطع و الضياء الالمع ] فيحتمل ان يكون النور هو الهداية ،
كما قال تعالى  :يخرجهم من الظلمات الى النور  ،و الضياء الالمع هو ما يهتدى به و يعرف به الحقائق فيظهر به ما يحتاج
اليه الناس في حياتهم و فى اآلخرة .

[ و األمر الصادع ] لعله اشار عليه السالم الى اآلية الكريمة  :فاصدع بما تؤمر  .اي أظهر و أعل و صرح بما تؤمر غير
خائف  ،ارسل ه
ّللا تعالى نبيه ألجل [ إزاحة للشبهات ] اي ازالة الشكوك الباطلة الفاسدة و هي المذاهب و العقائد التي كانت
موجودة في ذلك الزمان [ و احتجاجا بالبينات اي ألن يظهر الدالئل و البراهين على م هدعاه كما قال تعالى  :ادع الى سبيل
ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن  ،و ألجل التهديد و التخويف [ و تحذيرا باآليات ] اي العذاب
النازل بالعصاة  ،و قد ورد فى القرآن الكريم معنى العذاب بلفظ اآليات قال عز و جل  :فأرسلنا عليهم الطوفان و الجراد و
القمل و الضفادع و الدم آيات مفصالت  .فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين  [ ،و تخويفا بالمثالت ] اي العقوبات التى
يعاقب ه
ّللا تعالى بها المذنبين إما فى الدنيا كالخسف و الغرق و المسخ و غيرهما ،
او فى اآلخرة كالسالسل و األغالل في نار جهنم  ( .أ ) يتبع صفحه  ( 112و الناس فى فتن انجذم فيها حبل الدين ) الظاهر
ان المقصود من « الناس » هم أهل الجاهلية  ،قبل بعثة النبي و كذلك االوصاف اآلتية اوصافهم  ،و قيل المقصود بيان حال
الناس فى زمانه عليه السالم و كالمه عليه السالم يحتمل الوجهين  ،و كيف كان فالحبل ما يتمسك به لطلب ما يراد  ،قال
تعالى  :و اعتصموا بحبل ه
ّللا جميعا ً و ال تفرقوا  ،فالناس فى ذلك الزمان قد انقطع عنهم حبل الدين لما وقعوا فى تلك الفتن
.
( و تزعزعت سواري اليقين ) أي اضطربت اسطوانات اليقين  ،و معنى اليقين ،
هو العلم الحاصل عن نظر و استدالل  ،فما كان علوم اهل الجاهلية عن نظر و استدالل صحيح  ،فلهذا كانوا يعبدون
االصنام لزعمهم انها تقربهم إلى ه
ّللا زلفى .
( و اختلف النجر ) يحتمل أن يكون ( النجر ) هو االصل أى الفطرة التي فطر ه
ّللا الناس عليها و قد مر البحث فى الفطرة ،
و يحتمل أن يكون المقصود اختالف االديان .
( و تشتت االمر ) أى تفرق الناس و اختالفهم ( و ضاق المخرج ) ألن الناس بعد أن تورطوا فى الفتن ضاق عنهم طريق
خروجهم ( و عمي المصدر ) و عمي عليهم طريق الخالص و النجاة من تلك الورطات  ،و معنى العمى هنا ما قاله تعالى
:
فانها ال تعمى االبصار و لكن تعمى القلوب التي فى الصدور  .إذ العمى عدم ملكة البصر  ،و حيث ان االعمى ال يهتدي
الطريق كذلك أعمى القلب ال يفرق بين الحق و الباطل  ،و الجيد و الردي  ( .ب ) يتبع صفحة  ( 112فالهدى خامل ) أى
فنتيجة انقطاع حبل الدين  ،و ما بعده  ،هو ان الهدى خامل ساقط  ( ،و العمى شامل ) لجميعهم  ،ألن أهل الجاهلية بسبب
الجهل كانوا ال يهتدون الى سبيل الحق .
ثم أشار التى تركهم الحق و اخذهم الباطل فقال  ( :عصي الرحمن  ،و نصر الشيطان )  ،الن عصيان الناس ربهم ترويج
للباطل و نصرة للشيطان ( و خذل االيمان  ،فانهارت دعائمه ) صار االيمان مخذوال أي متروكا نصره ،
و تهدمت دعائم االيمان ( و تنكرت معالمه  ،و درست سبله و عفت شركه ) أى تغيرت آثار االيمان التي يعرف بها  ،ألن
آثار االيمان العبادة و ترك المعاصي  ،و غير ذلك  ،و انمحت طرق االيمان ألن طريق االيمان هو اعتقاد ه
باّلل وحده ال
شريك له  ،و اطاعة أوامره و نواهيه  ،و انمحت الشركة أى معظم الطريق  ،فان الطريق إذا ترك منه العبور و المرور
ينمحي اثره ( أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه  ،و وردوا مناهله ) ألن الشيطان يدعو الناس الى الكفر فال تجد اكثرهم
مؤمنين فمن خالف ربه فقد أطاع الشيطان  ،و هؤالء سلكوا طرق ابليس التي تنتهي الى نار جهنم  ،ثم شبههم باالنعام حيث
انها تنزل الى المشرعة لشرب الماء  ،و هؤالء  ،وردوا محل الشرب الذي دعاهم ابليس اليه  ،أى الكفر و الضالل  ( ،بهم
سارت اعالمه  ،و قام لواؤه ) كل شخص اذا كثر حزبه يتقوى على غيره  ،و لما اطاع الناس ابليس  ،تقوى بهم  ،و بهم
سارت اعالمه  ،إذ األعالم هنا بمعنى الرايات  ،و بهؤالء سارت اعالم ابليس و قام لواؤه ،
( في فتن داستهم بأخفافهم  ،و وطأتهم بأظالفها  ،و قامت على سنابكها ) شبه االمام تلك ( ج ) يتبع صحفة  112الفتن
باالنعام  ،فجعل لها اخفافا و اظالفا و سنابك  ،فكما ان االنعام اذا دخلت الزرع هشمت بعضا  ،و سحقت بعضا  ،و ابادت
شيئا آخر منه  ،كذلك تلك الفتن و تلك الحاالت وطأت أهل الجاهلية و سحقتهم و داستهم  ( ،فهم فيها تائهون  ،حائرون ،
جاهلون  ،مفتونون ) تائهون قد ضلوا الطريق  ،و حائرون ال يدرون كيف النجاة منها  ،و جاهلون بما ينفعهم و يضرهم ،
مفتونون بالبالء  ،و كانوا ( في خير دار و شر جيران ) إذ أن مكة أشرف بقاع االرض  .و سكنة مكة و هم المشركون و
الكفار كانوا في خير دار  ،و شر جيران و هم اهل مكة من كفار قريش في ذلك اليوم .

ثم ذكر عليه السالم  :الذل الذي شملهم  ( :نومهم سهود  ،و كحلهم دموع ) كانوا يسهرون ليلهم خوفا  ،يخافون أن يتخطفهم
الناس من حولهم  ،و يكحلون اعينهم بالدموع بدال عن الكحل أى يبكون لما اصابهم  :من القتل و النهب و السلب و الذلة و
المسكنة .
ثم أشار إلى خسة طباعهم  ،و شدة جهلهم ( بأرض عالمها ملجم  ،و جاهلها مكرم ) كما ان اللجام يسلب االختيار من
الفرس و يمنعه من االحجام  ،كذلك علماء القوم كانوا ممنوعين عن االمر بالمعروف  ،و النهي عن المنكر للتقية  .و قد
ورد حديث بهذا المضمون عن النبي صلى ه
ّللا عليه و آله حيث قال  ( :المؤمن ملجم ) اى االيمان يمنعه عن اللغو و الكذب
و البهتان و قول الزور  ،أو عن جميع المعاصي  ،هذا شأن عالمهم و اما جاهلهم فهو مكرم عزيز غير ممنوع عن شيء ،
كأبي جهل و أبي لهب و امثالهما ( د ) يتبع صحيفة  112يفعلون ما يشاؤن و يصنعون ما يريدون .

القسم الثالث
المتن
( و منها يعني آل النبي عليهم السالم ) هم موضع سره  ،و لجأ أمره و عيبة علمه  ،و موئل حكمته  ،و كهوف كتبه  ،و
جبال دينه  ،بهم أقام إنحناء ظهره و أذهب إرتعاد فرائصه ) .

اللغة
اللجأ  :الملجأ  :و عيبة الرجل  :موضع سره أو كالصندوق يجعل فيها الثياب  ،و الموئل  :المرجع  .و كهوف  :جمع كهف
 ،و هو كالبيت المنقور .

المعنى
لقد تقدم ان المستفاد من كلمة ( منها ) هو التقطيع و الحذف و لو ذكر سيدنا الرضي الخطبة بتمامها لظهر مراجع الضمائر
األربعة في ( أمره و علمه و حكمته و كتبه ) هل هي عائدة الى ه
ّللا تعالى ام الى النبي ؟ و بعبارة اخرى  :هل آل محمد
عليهم الصالة و السالم موضع سر ه
ّللا أو النبي و كيف كان فكال الوجهين محتمالن و كال الفرضين صحيحان فأهل البيت
هم فاطمة و األئمة عليهم السالم ال غيرهم ( موضع سره ) الس هر  :علم ال يجوز إظهاره للعموم  ،و األئمة موصوفون بهذا
الوصف فقط ،
ال كما زعمه ابن ابي الحديد المعتزلي  :انهم اقاربه كالعباس و حمزة و جعفر  ،فهي شنشنة من المعتزلي  ،مع العلم اننا ال
ننكر شرفهم و كرامتهم و انهم نصروا الدين ،
و بذلوا في سبيله كل غال و رخيص  ،و لكن هذه الصفات ال تنطبق عليهم  ،بل هي مخصوصة باألئمة االثنى عشر  ،ال
يشاركهم أحد من الناس سوى االنبياء و االوصياء ،
إذ كانوا حفهاظ أسرار ه
ّللا و خزانها  ،ال يظهرونها ألحد إال ألخص الخواص من الشيعة
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كجابر بن يزيد الجعفي و نظرائه الذين طفح عليهم شيء من اسرار آل محمد عليهم السالم ،
و يظهر من بعض األحاديث ان السر نوعان  :سر ال يجوز إظهاره ألحد  ،و سر يجوز اخبار بعض الناس به  ،كما روي
ّللا الصادق عليه السالم  ،قال  ،قال  :ابو عبد ه
عن ابي بصير عن ابي عبد ه
ّللا عليه السالم  :يا ابا محمد  :ان عندنا سرا من
ه
ه
ّللا  ،و علما من علم ه
سر ه
ّللا  ،ال يحتمله ملك مقره ب  ،و ال نبي مرسل  ،و ال مؤمن امتحن ّللا قلبه لاليمان  ،و ّللا ما كلف
ّللا  ،و علما من علم ه
ّللا احدا ذلك الحمل غيرنا  ،و ال استعبد بذلك احدا غيرنا  ،و ان عندنا سرا من سر ه
ه
ّللا  ،امرنا بتبليغه
ه
فلم نجد له موضعا و ال اهال و ال ح همالة يحملونه  ،حتى خلق ّللا لذلك اقواما ،

ّللا عليه و آله  ،و ذريته  ،و من نور خلق ه
خلقوا من طينة خلق منها محمد صلى ه
ّللا منه محمدا و ذريته  ،و صنعهم بفضل
ه
ه
صنع رحمته التي صنع منها محمدا و ذريته  ،فبلغناهم عن ّللا عز و جل ما امر بتبليغه  ،فقبلوه و احتملوا ذلك الخ .
كما و ان كميل بن زياد  ،سئل االمام امير المؤمنين عليه السالم عن الحقيقة ،
فقال له االمام  :ما لك و الحقيقة  . . .؟ فقال كميل  :ا و لست صاحب سرك ؟
فلم يقرره االمام انه صاحب جميع اسراره  ،بل أجابه بقوله عليه السالم  :بلى  ،و لكن يترشح عليك ما يطفح مني  .فان (
لكن ) لالستدراك  ،و معناه ان ما تعلمه من سري رشحة مني و نداوة  ،و انك لست صاحب سرى على نحو العموم .
( و لجأ امره ) الظاهر ان المقصود انهم اولوا االمر  ،لقوله تعالى  :اطيعوا ه
ّللا و اطيعوا الرسول  ،و اولى األمر منكم .
( و عيبة علمه ) اي انهم صناديق علوم ه
ّللا  ،كما ان الصندوق يحفظ ما فيه من الضياع و التلف  ،كذلك األئمة كانوا حفظة
علوم ه
ّللا و لقد تقدم منا الكالم في علم االمام في اوائل الكتاب .
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( و موئل حكمه ) الحكم هنا هو القانون االلهي  ،و آل محمد عليهم السالم هم العلماء بأحكام ه
ّللا تعالى .
( و كهوف كتبه ) و في نسخة  :كهف كتبه  ،المكهف  :البيت الواسع المتخذ من الجبل ،
و اما المقصود من كتبه فهو اما الكتب السماوية  ،و الصحف التي انزلت على االنبياء ،
كالتوراة و االنجيل و الزبور و القرآن  ،و المقصود منه ظواهر القرآن و بواطنها ،
أو الكتب الموجودة عندهم  ،كمصحف فاطمة عليها السالم و كتاب علي عليه السالم ،
و الجفر االحمر  ،و الجفر االبيض و الجامعة  ،كما سبق في انواع علومهم و مداركها ،
( و جبال دينه ) لقد ذكرنا فيما تقدم ان وجود الجبال في االرض مانع عن تزلزلها و اضطرابها  ،كالصخور التي تلقى في
قعر السفينة  ،لئال تميل يمنة و يسرة ،
كذلك آل محمد  ،اذ وجود الدين بوجودهم  ،و بقائه ببقائهم و لوالهم لما بقي من الدين أثر بل لم تقم له قائمة  ،و لوالهم لما
ّللا صلى ه
ّللا تعالى  ،كما قال رسول ه
عبد ه
ّللا عليه و آله  :ما قام و استقام الدين إال بسيف علي  . . .الخ و قال ابن ابي الحديد
في أبيات له :
و لو ال ابو طالب و ابنه
لما مثل الدين شخصا فقاما
و ال يخفى ان المرجح ان الضمائر تعود الى ه
ّللا سبحانه ال الى النبي كما يستفاد من عبارة الزيارة و ذلك كما عن ابن
ه
طاوس عن صفوان الجمال عن الصادق عليه السالم انه لما زار امير المؤمنين ( ع ) فقال  . . .السالم عليك يا ولي ّللا و
موضع سره و عيبة علمه  ،و خازن وحيه  . . .الخ ( بهم اقام انحناء ظهره  ،و اذهب ارتعاد فرائصه ) أي ان ه
ّللا تعالى
أقام اقام انحناء ظهر دينه بآل محمد عليهم السالم  ،اذ لوالهم لما عرف الحق من الباطل ،
و ما بقي من الدين أثر  ،كما تقدم آنفا  ،و لوالهم لما كان احد يستطيع ان يرد شبهات المبطلين من الزنادقة و غيرهم ،
الذين كانوا يعترضون على اآليات القرآنية و القوانين
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االسالمية  ،و العبادات و العقود و االيقاعات و الحدود و الديات و غيرها  ،و كان األئمة عليهم الصالة و السالم يحلون
تلك المشاكل و المسائل  ،و يدفعون كل تحريف باطل و تأويل فاسد  ،و كما ان المريض ترتجف اعضائه  ،و ترتعد
فرائصه فاذا استعمل الدواء ذهبت تلك الرجفة و االضطراب و االرتعاد  ،كذلك آل محمد عليهم السالم لوالهم الضطرب
الدين و قواعده و قوائمه  ،لكن آل محمد بذلوا في سبيل إبقاء الدين و إحيائه كل ما عندهم من غال و رخيص  ،و نفس و
نفيس  ،حتى ثبت الدين الى هذا اليوم ،
و سيبقى إلى أن تنقضي الدنيا  ،و لو راجعت التاريخ من يوم بعث محمد صلى ه
ّللا عليه و آله نبيا و ما كان هناك من
حروب و غزوات الى وفاة النبي و ما كان زمن الخلفاء الثالثة  ،الى ان رجعت الخالفة الى علي عليه السالم الى صلح
الحسن عليه السالم الى شهادة الحسين عليه السالم  ،و ما جرى من الفجائع و الفظائع و هلم جره ا الى وفاة العسكري ثم
الغيبة الصغرى  ،لظهر لك مواقف آل محمد في سبيل الدين  ،و إحياء سنة جدهم سيد المرسلين  ،بل و حتى إلى يومنا هذا
فان بوجود االمام رزق الورى ،
و بسطت النعمة عليهم و سيأتيك التفصيل قريبا جدا .

القسم الرابع ( منها يعني قوما آخرين و في نسخة  :في المنافقين )
المتن
زرعوا الفجور  ،و سقوه الغرور و حصدوا الثهبور  ،ال يقاس بآل محمد صلى ه
ّللا عليه و آله أحد من هذه األ همة  ،و ال
يس هوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا  ،هم أساس الدين  ،و عماد اليقين  ،إليهم يفيء الغالي  ،و بهم يلحق التالي  ،و لهم
خصائص حق الوالية  ،و فيهم الوصيهة و الوراثة  ،اآلن إذ رجع الحق إلى أهله  ،و نقل الى منتقله .

اللغة
الثبور  :الهالك و الخسران

المعنى
لقد سبق منا القول ان ( منها ) تدل على تقطيع الخطبة  ،و لو كانت
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الخطبة متصلة لظهر لنا المقصود من هذه األوصاف  ،و لعل السيد الرضي انما حذف منها لكيال يتضح األمر تقية  ،و
يمكن إستفادة ذلك من أواخر هذه القطعة  ،و كيف كان فالمستفاد ان االمام خطب بهذه الخطبة في اوائل خالفته الثانية بعد
مقتل عثمان فيقول عليه السالم  ( :زرعوا الفجور  ،و سقوة الغرور  ،و حصدوا الثبور ) تسبيب الفجور  ،و تحصيل
وسائلها و مقدماتها كالمالهي و المباغي كزرعها  ،إذ الزرع إلقاء الحب في االرض لالنبات  ،و كما ان الزرع ينمو و
يظهر بالسقي  ،كذلك الفجور و الفسوق تكثر و تتزايد بالغرور  ،اذ الغرور هو الباطل أو الخدعة و التدليس  ،و ال شك ان
الفساق الذين يرتكبون الكبائر انما يخدعون أنفسهم بتلك المعاصي رجاء اللذة أو الطرب و األرباح و المنافع  ،كالزاني ،
و شارب الخمر  ،و المقامر و أمثالهم  ،و كما ان الزارع اذا القى البذر في التراب ،
و سقاه بالماء يحصد بركات األرض و خيراتها من االثمار و الفواكه و الحبوب  ،كذلك الفساق إذا زرعوا الفجور في
قلوبهم  ،بالغرور حصدوا الثبور و الخسران و االضرار و الفاسد و الهالك  ،كما نرى في هذا الزمان شيوع األمراض
التناسلية  ،و تكاثر عدد سكنة دار المجانين  .و كثرة األمراض الزهرية المعدية  ،و غيرها التي كثيرا ،
تقضي على صاحبها  ،او تترك فيه عضوا معيبا كقطع النسل  ،أو الشلل و الفالج و غير ذلك و كذلك تولية الفساق على
الناس و تسليطهم على دماء المسلمين و اموالهم و أعراضهم تنتج الثورة ضد السلطان و سيأتي الكالم فيه .

( ال يقاس بآل محمد صلى ه
ّللا عليه و آله احد من هذه االمة ) ال شك في انه ا فمن كان مؤمنا ً كمن كان فاسقا ً ال يستوون ،
قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون  ،حيث ان آل محمد عليهم الصالة و السالم كانوا يتميزون عن الناس من
جميع الجهات  ،فان ه
ّللا خلق انوارهم قبل خلق العالم  ،ثم خلقهم من طينة
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طيبة  ،ثم أودعهم االصالب الطاهرة و االرحام المطهرة  ،لم يمس ابائهم و ال امهاتهم كفر و ال شرك  ،كما سبق  ،و آتاهم
ّللا ما لم يؤت أحدا من العالمين  ،أعطاهم ه
ه
ّللا الشرف كل الشرف و النسب اعلى النسب  ،و كل ما في العالم من فضائل و
فواضل و صفات حميدة و أخالق جميلة  ،في الدنيا و في اآلخرة فهي مجموعة في آل محمد  ،ال يشاركهم أحد من الناس ،
إذا ال يقاس بآل محمد أحد  ،حتى يقال انهم أفضل من غيرهم .
أ لم تر ان السيف يزرى بح هده
إذا قيل هذا السيف خير من العصا
و العجب كل العجب ممن ظلموا آل محمد بل ظلموا انفسهم ففضلوا غيرهم عليهم و قدموا على آل محمد و من حقه التأخير
 .و ما عشت أراك الدهر عجبا .
ال يقاس و ال يوازن بآل محمد أحد من هذه األمة ( و ال يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا ) ألن وجود آل محمد أعظم
نعمة و أكبر فضل  ،تفضل ه
ّللا على عباده ،
فوجودهم نعمة كبرى  ،و تص هرفهم في العالم من الجهاد و الدعوة و التعليم و التفسير و غير ذلك نعمة اخرى  ،كما
صرحت بذلك األحاديث المتواترة في تفسير آية و لتسئلن يومئذ عن النعيم و كل ما في الوجود من النعم فهي من بركاتهم ،
اما نعم الدنيا فقد قال ه
ّللا تعالى لنبيه ليلة المعراج  ( :يا أحمد  :لوالك لما خلقت االفالك ) و كذلك المطر و النبات و غيرها
من بركات األرض كلها بسببهم كما في البحار .
عن الكافي عن األعمش سليمان عن الصادق عليه السالم عن أبيه عن على بن الحسين عليهم السالم  ،قال  :نحن أئمة
المسلمين  ،و حجج ه
ّللا على العالمين ،
و سادة المؤمنين  ،و قادة الغر المحجلين  ،و موالي المؤمنين  ،و نحن أمان اهل االرض ،
كما ان النجوم أمان ألهل السماء  ،و نحن الذين بنا يمسك ه
ّللا السماء ان تقع على االرض إال باذنه  ،و بنا يمسك األرض أن
تميد بأهلها و بنا ينزل الغيث  ،و بنا ينشر الرحمة ،
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و يخرج بركات األرض  ،و لو ال ما في االرض منا لساخت بأهلها  . . .الخ و اما النعم األخروية فالجنة و النار تحت
أمرهم و عند إرادتهم  ،و أمير المؤمنين قسيم الجنة و النار  ،يخاطب النار  ( :هذا وليي فذريه  ،و هذا عدوي فخذيه ) و
لهم الشفاعة و لسوف يعطيك ربك فترضى  ،و بيدهم لواء الحمد  ،و يسقون مواليهم من الكوثر  ،هذا و الكالم طويل في
هذا المقام  ،و لو ال آل محمد لكان حالنا كحال أهل الجاهلية قبل االسالم .
و
لو ال الذي كان من اوائلكم (
كانت علينا الجحيم منطبقة
و لعل هذا هو المقصود من كالمه عليه السالم  ( :ممن جرت نعمتهم عليه أبدا ) فكلمة ( أبدا ) تصرهح بأن نعمتهم على
المخلوق من اول الوجود إلى األبد ،
أي بال نهاية .

و بعبارة اخرى  :العبادات و الطاعات و جميع األفعال الحسنة  ،و الصفات الحميدة كان مبدئها و منشأها من آل محمد
عليهم السالم  ،و هم الهادون إلى كل خير ،
و كذلك النعم األخروية اذ كل من وصل إلى ما وصل من الدرجات فى الجنة  ،و نال بثواب ه
ّللا فى اآلخرة كان السبب
الوحيد فى ذلك هم آل محمد  ،إذ كان بارشادهم و توجيههم إذ جميع العلوم الموجودة عند المسلمين كلها تنتهي إلى آل محمد
كالنحو و الفقه و الحساب و التفسير  ،و الفصاحة و البالغة  ،و غير ذلك  ،فلو راجعت تراجم رؤساء المذاهب األربعة
لوجدت علومهم تنتهي الى االمام الصادق عليه السالم .
إذا فكل ما في العالم من فضل و رحمة و نعمة من بركات آل محمد و فيوضاتهم على أهل العالم في الدنيا و اآلخرة .
( هم أساس الدين  ،و عماد اليقين ) ذكرنا لك قبل هذا جهاد آل محمد و دفاعهم عن الدين  ،و ان الدين بهم قام و استقام ،
فهم أساس الدين  ،و لوالهم
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لكان الشك يختلج في أفكار الناس فيما يتعلق بأمور الدين و اآلخرة  ،و لكن بسببهم لم يبق مجال للشك بل كله يقين  ،فهم
عماد اليقين بهم يرتفع كل شك و شبهة .
( و اليهم يفيء الغالي  ،و بهم يلحق التالي ) لعل المقصود من الغالى و التالى هو ما ذكره عليه السالم في غير هذا المقام
بقوله  :هلك فينا اثنان  :محب غال  ،و عدو قال ) فالغالة هم الذين قالوا بربوبية علي عليه السالم  ،و هم محكومون
بالنجاسة ،
بل في بعض الروايات عن االمام الصادق عليه السالم كما في البحار عن امالى الشيخ ،
قال الصادق عليه السالم  . . . :و ه
ّللا ان الغالة لشر من اليهود و النصارى و المجوس و الذين أشركوا  ،ثم قال عليه السالم
ه
 :الينا يرجع الغالى فال نقبله  ،و بنا يلحق المقصر فنقبله  ،فقيل له  :كيف ذلك ؟ يابن رسول ّللا  ،قال عليه السالم  :ألن
الغالى قد اعتاد ترك الصالة و الصيام و الزكاة و الحج  ،فال يقدر على ترك عادته  ،و على الرجوع الى طاعة ه
ّللا عز و
جل  ،و ان المقصر اذا عرف عمل و أطاع .
و عرف ضمنا التالى أي المقصر في حقوقهم  ،المنحرف عن القول بامامتهم و خالفتهم أو المبغض لهم و العياذ ه
باّلل .
( و لهم خصائص حق الوالية  ،و فيهم الوصية و الوراثة ) اعلم ان هذه المقطوعة من الخطبة لها اهمية عظيمة  ،ال تق هل
عن أهمية الخطبة الشقشقية اآلتية اذ ان االمام عليه السالم يصرهح بان حق الوالية و الوصاية و الوراثة من خصائص آل
محمد عليهم السالم  .ال يشاركهم فيها أحد من غيرهم  ،و قد وردت احاديث كثيرة عن النبي األقدس صلى ه
ّللا عليه و آله و
سلم تصرهح بالوالية و الخالفة الكبرى و االمامة العظمى و الوصاية و الوراثة  ،نذكر بعضها عن كتاب ( المراجعات )
للمرحوم آية ه
ّللا السيد عبد الحسين شرف الدين و فيها كفاية  ،و قد استشهد ابن ابي الحديد المعتزلي باألبيات التي تذكر
وصايته عليه السالم  ،و لكن رأيت األحرى االستدالل بكالم
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من ال ينطق عن الهوى  ،ان هو اال وحي يوحى  ،فانه احق و اصدق  ،و اولى باالتباع .
ان بريدة لما قدم من اليمن و دخل المسجد وجد جماعة على باب حجرة النبي صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم فقاموا اليه يسلمون
عليه و يسألونه  ،فقالوا ما ورائك ؟ فقال :
خير فتح ه
ّللا على المسلمين  ،قالوا  :ما اقدمك ؟ قال جارية اخذها علي من الخمس ،
ّللا صلى ه
فجئت ألخبر النبي بذلك فقالوا  :اخبره اخبره يسقط عليا من عينه  ،و رسول ه
ّللا عليه و آله يسمع كالمهم من
وراء الباب  ،فخرج مغضبا فقال  :ما بال أقوام ينتقصون عليا ؟ من ابغض عليا فقد ابغضني و من فارق عليا فقد فارقنى ،

ان عليا مني و انا منه خلق من طينتي  ،و أنا خلقت من طينة ابراهيم  ،و انا افضل من ابراهيم ذرية بعضها من بعض و
ه
ّللا سميع عليم  ،يا بريدة أما علمت ان لعلي أكثر من الجارية التي أخذ ؟ و انه وليكم بعدي .
ّللا صلى ه
قال ابن عباس  :قال رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم لعلي بن ابي طالب :
أنت ولي كل مؤمن من بعدي .
ّللا عليه و آله  :يا علي سألت ه
ّللا صلى ه
قال رسول ه
ّللا فيك خمسا  ،فاعطاني أربعا  ،و منعني واحدا  ،إلى أن قال  ،و
اعطاني  :انك ولي المؤمنين من بعدي .
و سنذكر ما يتعلق بالوالية و األولوية قريبا فانتظر .
و إليك أخبار الوصاية المروية من الفريقين .
ّللا صلى ه
في البحار عن المناقب عن الطبري  . . .عن سلمان الفارسي  ،قال  :سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله يقول  :ان
وصيي و خليفتي و خير من أترك بعدي ،
ينجز موعدي و يقضي ديني  ،علي بن ابي طالب .
ّللا صلى ه
الطبري عن سلمان الفارسي قال  :قلت لرسول ه
ّللا عليه و آله :
يا رسول ه
ّللا  :انه لم يكن نبي إال و له وصي  ،فمن وصيك ؟ قال  :وصيي و خليفتي
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في أهلي  ،و خير من اترك بعدي مؤدي ديني  ،و منجز عداتي علي بن ابيطالب .
ّللا صلى ه
و قال االمام جعفر الصادق عليه السالم  :كان علي ( عليه السالم ) يرى مع رسول ه
ّللا عليه و آله  ،قبل الرسالة
الضوء  ،و يسمع الصوت ( قال ) و قال له صلى ه
ّللا عليه و آله لو ال اني خاتم االنبياء  ،لكنت شريكا في النبوة  ،فان ال
تكن نبيا  ،فانك وصي نبي و وارثه .
ّللا عليه و آله يقول لفاطمة  :أ ما علمت أن ه
ّللا صلى ه
و ح هدث ابو ايوب األنصاري  :انه سمع رسول ه
ّللا عز و جل اطلع
على اهل األرض فاختار منهم اباك ،
فبعثه نبيا  ،ثم اطهلع الثانية  ،فاختار بعلك  ،فأوحى ال هي  ،فأنكحته و اتخذته وصيا .
ّللا صلى ه
و ح هدث بريدة  :فقال  :سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله يقول  :لكل نبي وصي و وارث  ،و ان وصيي و وارثي علي
بن ابى طالب .
و اما الوراثة  ،فاألحاديث كثيرة  ،مشهورة بين الفريقين فمنها  :في حديث زيد بن ابي اوفى :
ّللا عليه و آله  :و انت أخي و وارثي  ،قال  :و ما ارث منك ؟ قال صلى ه
ّللا صلى ه
قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :ما ورث
االنبياء من قبلي .
ّللا صلى ه
حديث بريدة قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :لكل نبي وصي و وارث ،
و ان وصيي و وارثي  :علي بن ابي طالب .
و قيل له لعلي عليه السالم مرة كيف ورثت ابن عمك دون عمك ؟ أي كيف ورثت رسول ه
ّللا و لم يرثه عمك العباس ؟ فقال
ّللا صلى ه
 :جمع رسول ه
ّللا عليه و آله بني عبد المطلب و هم رهط  ،كلهم يأكل الجذعة و يشرب الفرق فصنع لهم رسول

ّللا مدا من طعام  ،فأكلوا حتى شبعوا  ،و بقي الطعام كما هو  ،كأنه لم يمس  .فقال صلى ه
ه
ّللا عليه و آله  :يا بني عبد
المطلب  :اني بعثت اليكم خاصة ،
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و الى الناس عامة فايكم يبايعني على ان يكون أخي  ،و صاحبي  ،و وارثي ؟ فلم يقم اليه احد  ،فقمت اليه  ،و كنت من
اصغر القوم  ،فقال لي  :إجلس  ،ثم قال ثالث مرات كل ذلك اقوم اليه فيقول لي إجلس  ،حتى كان في الثالثة  ،ضرب بيده
يدي  ،فذلك ورثت ابن عمي دون عمي .
و سئل قثم بن العباس  :كيف ورث علي رسول ه
ّللا دونكم ؟ فقال  :ألنه كان أ هولنا به لحوقا  ،و اشدنا به لزوقا .
الى غير ذلك من األخبار و األحاديث الواردة في هذا الموضوع و ال شك ان المقصود من الوراثة ليس وراثة العلم و الحكم
و حدها  .بل هي و غيرها من مواريث االنبياء التي كانت موجودة عند اهل البيت عليهم السالم  ،و ما ذكره العامة عن ابي
بكر عن النبي صلى ه
ّللا عليه و آله  ( :نحن معاشر األنبياء ال نورث ذهبا و ال فضة و ال درهما و ال دينارا الخ ) فهو
ً
مخالف لصريح القرآن لقوله تعالى  :و ورث سليمان داود  ،و قوله  :رب هب لي من لدنك وليا يرثني كما احتجت باآليتين
سيدتنا فاطمة على ابى بكر لما غصب فدكا و سيأتي في محله .
( اآلن اذ رجع الحق الى أهله  ،و نقل الى منتقله ) يستفاد من ( اآلن ) ان هذه الكلمات قالها االمام عليه السالم لما بايعه
الناس في المرة الثانية بعد قتل عثمان  ،لما رجع الحق الى ذوي الحقوق  ،و رجعت الخالفة الى اهلها  ،و انتقلت السلطة و
االمور الى منتقلها  ،اذ الرياسة االلهية و الوالية العامة المطلقة كانت لرسول ه
ّللا ثم انتقلت الى اهل بيته بالوصاية و الوالية
ّللا صلى ه
و الوراثة كما تقدم بعد وفاة رسول ه
ّللا عليه و آله  ،و لكن بعض الناس غصبوا منهم تلك المزايا و نقلوها الى
انفسهم ،
و تصرفوا فيها بما شائت انفسهم  ،و لما قتل ثالثهم انتقلت االشياء الى محلها االول الذي نقلت عنه .
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الخطبة الثالثة و من خطبة له عليه السالم و هى المعروفة بالشقشقية
اعلم انه قد كثر الخالف و االختالف  ،و اضطربت االقوال حول هذه الخطبة ،
نظرا ألهميتها  ،و عظم شأنها إذ أن أمير المؤمنين عليه الصالة و السالم  ،يشير فيها الى أعظم االنقالبات و أشدها في
االسالم بعد وفاة صاحب الشريعة المقدسة  ،و يصرهح االمام نفسه بأن الخالفة غصبت منه  ،و انه كان احق و اولى بها من
غيره .
لهذه الغاية نفى بعض علماء العامة هذه الخطبة عن امير المؤمنين  .و نسبها الى السيد الرضي عليه الرحمة  ،و لكن من
حسن االتفاق و حسن الحظ أن رواة هذه الخطبة عن غير الرضي أكثر من رواة باقي خطبة عليه السالم  ،و هؤالء الرواة
كان بعضهم قبل السيد الرضي و بعضهم كان معاصرا له  ،و البعض اآلخر كان زمانه متأخرا عن زمان الرضي عليه
الرحمة  ،و اليك اسمائهم مشفوعة بتواريخ وفيات اصحابها كيال يبقى مجال للشك و الترديد في استناد الخطبة  ،اضف الى
ذلك كيف يمكن للرضي و غيره ان يأتوا بأمثال هذا الكالم الذي هو في اعلى مراتب الفصاحة ،
و اسمى درجات البالغة  ،و كيف عجز ادباء مصر و غيرها عن افتعال خطبة واحدة بهذا السياق و على هذا النمط  ،اما
كان باستطاعتهم أن يخترعوا خطبة في نقض هذه الخطبة و إسنادها الى علي عليه السالم ؟ فان لم يتمكنوا فكيف ساغ لهم
ان ينسبوا هذه الكلمات الى الرضي الذي كان احد ادباء زمانه  ،سبحان ه
ّللا  ،ان يقولون اال منكرا من القول و زورا  ،قل
لئن اجتمعت االنس و الجن  . . .الخ و هذه االسماء و اعلم ان الرضي ولد حدود سنة  343او نفسها و توفي سنة . 446
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قرنا و نصف تقريبا  ،و قد صنف علماء الفريقين اكثر من مليون كتاب  ،بين اصل و نقد  ،و رد و نقض  ،و قد زهقت
ماليين النفوس و االرواح ضحية هذا االختالف من بعد وفاة النبي الى هذا القرن  ،و ليت شعري من أين تأسس االفتراق
بين المسلمين و متى تأسس ؟ و من الذي أسسه ؟ و ال بد من بيان محل النزاع و مورد االختالف  ،و مبدء التفرقة بين
ّللا صلى ه
المسلمين  ،و الكالم كله حول الخالفة بعد رسول ه
ّللا عليه و آله  ،فهي محور النزاع و التخاصم  ،ألن الشيعة و
ّللا صلى ه
هم حزب علي عليه السالم يعتقدون ان رسول ه
ّللا عليه و آله نص بالخالفة و االمامة لعلي بن ابي طالب و أوالده
األحد عشر  ،و غير الشيعة ال يعتقدون هذا  ،و الشيعة تارة يستدلون باآليات القرآنية المنزلة في شأن علي و اوليته كآية
التبليغ و والية االمر و غيرها ،
و العامة يرون ان باب التأويل تأويل اآليات أوسع مما بين المشرق و المغرب .
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فيأولون تلك اآليات  ،و بعضهم يجتهد في مقابلها النصوص و تارة تستدل الشيعة باألحاديث المتواترة عن النبي األعظم
ّللا عليه و آله  ،مع ما انه من المتفق عليه بين علماء الفريقين صدور تلك األحاديث عن النبي األقدس صلى ه
صلى ه
ّللا عليه
و آله في خالفة أمير المؤمنين و واليته  ،و وجوب إطاعته كحديث المدينة  1و حديث المنزلة  ، 2و حديث الطائر  ، 3و
حديث الثقلين  4و غيرها من آالف األحاديث و العامة تأولها تأويال غير جميل و لو ذكرنا تلك االحاديث و ذكرنا
اعتراضات العامة على تلك األحاديث  ،ثم اجبنا عن تلك االعتراضات  ،لطال بنا الكالم و لخرج الكتاب عن اسلوبه و
ألتعبناك أيها القارىء .
ثم ما الفائدة من بيان هذه القضايا  ،و الخوض في معترك البحث و الجدل ،
فان المنطق الصحيح ال يؤثر في العقول السقيمة و القلوب المريضة  ،حتى و لو كان الكالم الصحيح مبرهنا باألدلة العقلية
ّللا هل تعرف كالما أصدق و كتابا أصح من القرآن و من أصدق من ه
و البراهين الواضحة  ،سبحان ه
ّللا قيال بما فيه من
ه
األدلة و الحجج على التوحيد على نبوة محمد صلى ّللا عليه و آله  ،و ذكر اآلخرة و المعاد و الحشر و النشر و الجنة و
النار  ،و الثواب و العقاب  ،فانظر الى القرآن ثم انظر الى عدد المسلمين فانك تجد عددهم أقل من ربع أهل العالم  ،فما بال
النصارى أو اليهود أو غيرهم من عبدة االصنام و االوثان لم يدخلوا في دين ه
ّللا أفواجا أ تراهم لم يعلموا بوجود القرآن  ،و
قد ترجموا القرآن بجميع اللغات الحية الدارجة في العالم ا و ليس القرآن يتلى في االذاعات في العالم حتى في واشنطن و تل
أبيب ؟ أ ترى قصورا في الفاظ
----------(  ) 1أنا مدينة العلم و على بابها .

-----------

(  ) 2أنت منى بمنزلة هارون من موسى  ،إال أنه ال نبى بعدى .
----------(  ) 3قوله ( ص )  :اللهم أئتنى بأحب الخلق اليك  ،يأكل معى هذا الطائر المشوى .
-----------

(  ) 4إنى تارك فيكم الثقلين الخ .
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القرآن و معانيه ؟ أو دالئله و براهينه  .أم ترى عجزا في مفاهمات القرآن أو تناقضا في آياته  ،و هو الكتاب الذي ال يأتيه
الباطل من بين يديه و ال من خلفه تنزيل من رب العالمين ؟ فيه تبيان كل شيء  ،أم ترى عجزا بل عنادا في القلوب و حسدا
في النفوس اذا فما المانع من انتشار مبدء التوحيد في العالم  ،مع وجود المقتضي  ،و هو العقل الموجود في الناس  ،تلك
القوة العاقلة التي يميزون بها بين االشياء  ،تلك القوة التي تساعدهم على اختراع االقمار االصطناعية و الصواريخ
المدهشة  ،و الذرة و الهيدروجينية و غير ذلك من أمثالها بما هناك من إطالع على أسرار الكون  ،نعم العقل يساعدهم على
هذه األشياء كلها  ،و ال يساعدهم على قبول مبدء التوحيد  ،و ان ال إله إال ه
ّللا  .و لعل هنا سرا إلهيا ال يزال مختوما حتى
األبد .
نعم ال ننكر وجود الغفلة في بعض الناس  ،و ذهولهم عن الحق  ،اللتباس الطريق طريق الهداية عليهم و لعل كتابي هذا يقع
في يد اولئك الناس الغافلين الذين اشتبه األمر عليهم  ،فوقعوا في الضالل  ،و ال يعرفون طريق النجاة  ،و لعلك أيها
القارىء ( و العياذ ه
باّلل ) أنت منهم  ،إذا فناولني يدك لندخل في الموضوع فنعرف الخبر الصحيح  ،و لكن ما أدري من أي
طريق ندخل ؟ إذ الطرق كثيرة مختلفة  ،أمهلني لعل هي أجد لك طريقا ال ترى فيه عوجا و ال أمتا .
هاها  ،وجدت الطريق الواضح المستقيم هذا الطريق بين أيدينا و لكن أشترط عليك يا صاحبي بشروط  ،فان وافقت عليها ،
فأنا معك ال افارقك حتى ندخل مدخل صدق  ،و نخرج مخرج صدق  ،و إن لم توافق فاطرح الكتاب و ال تقرأ اكثر من هذا
.
أما الشروط  :ال تسرع  ،و ال تغضب  ،و ال تعجل و اضبط نفسك ،
تكونن من الذين كذبوا بآيات ه
ه
ّللا  ،فتكون من
و املك أعصابك ثم  :ال
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الخاسرين  : ،و اعلم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون  ،و لو جائتهم كل آية حتى يروا العذاب االليم . 1
ّللا صلى ه
فلنذهب الى مكة عند رسول ه
ّللا عليه و آله  ،إذ هو في حجة الوداع و هذه آخر سنة من عمره الشريف و قد حج
هذه السنة جميع المسلمين ليتعلموا مناسك حجهم من رسول ه
ّللا و ليشهدوا منافع لهم  ،و قد فرغ النبي من الحج و لكنه بعد
في مكة  ،و لقد وصلنا فلننظر ما الخبر ؟
ّللا عليه و آله  ،في مكة  ،بأول سورة العنكبوت  .فقال يا محمد  :إقرء  :بسم ه
ّللا صلى ه
نزل جبرئيل على رسول ه
ّللا الرحمن
فليعلمن َّ
ه
ّللا الذين صدقوا
الرحيم  ،أ لم  ،أ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم ال يُفتنون  ،و لقد فتنا الذين من قبلهم ،
ليعلمن الكاذبين  ،أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سآء ما يحكمون  .فقال رسول ه
ه
ّللا :
و
يا جبرئيل  :ما هذه الفتنة ؟
جبرئيل  :يا محمد ان ه
ّللا يقرئك السالم  ،و يقول إنى ما أرسلت نبيا قبلك إال أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على امته
ه
ه
من بعده من يقوم مقامه و يحيى لهم سنته و أحكامه  ،فالمطيعون ّلل فيما يأمرهم به رسول ّللا لهم الصادقون ،

و المخالفون على أمره الكاذبون و قد دنى يا محمد مصيرك الى ربك و جنته  ،و هو يأمرك أن تنصب المتك من بعدك
علي بن ابيطالب  ،و تعهد اليه  ،فهو الخليفة القائم برعيتك و امتك  ،إن أطاعوه و إن عصوه  ،و سيفعلون  ،تلك الفتنة التي
تلوت عليك اآلي فيها و ان ه
ّللا عز و جل يأمرك ان تعلهمه جميع ما علهمك  ،و تستحفظه جميع
-----------

(  ) 1سورة يونس 32
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ما حفظك و استودعك  ،فانه األمين المؤتمن  ،يا محمد  :اني اخترتك من عبادي نبيا ،
و اخترته لك وصيا .
ّللا عليه و آله  ،عليا عليه السالم  ،فخلى به يومه ذلك و ليلته و استودعه العلم و الحكمة التي آتاه ه
ّللا صلى ه
دعى رسول ه
ّللا
ه
اياه  ،و ع هرفه ما قال جبرئيل  ،و كان ذلك في يوم عائشة بنت أبي بكر  ،فقالت عائشة  :يا رسول ّللا  :لقد طال استخالؤك
بعلي منذ اليوم  ،فاعرض عنها رسول ه
ّللا فقالت :
لم تعرض عني يا رسول ه
ّللا  :بأمر لعله يكون لي صالحا ؟
ّللا  ،انه ألمر صالح لمن أسعده ه
فقال النبي  :صدقت و ايم ه
ّللا بقوله ،
و االيمان به  ،و قد أمرت بدعاء الناس جميعا اليه  ،و ستعلمين ذلك  ،اذا انا قمت به في الناس .
قالت عائشة  :يا رسول ه
ّللا  :و لم ال تخبرني به اآلن ؟ ألتقدم بالعمل به ،
و األخذ بما فيه الصالح .
ّللا  :سأخبرك به  ،فاحفظيه  ،الى ان اوؤمر بالقيام به في الناس جميعا  ،فانك ان حفظتيه حفظك ه
قال رسول ه
ّللا في العاجلة
و اآلجلة جميعا  ،و كانت لك الفضيلة بالسبقة و المسارعة الى االيمان ه
باّلل و رسوله  ،و ان اضعتيه و تركت رعاية ما القى
ه
اليك منه كفرت بربك  ،و حبط اجرك  ،و برئت منك ذمة ه
ّللا  ،و ذمة رسوله  ،و كنت من الخاسرين  ،و لن يضر ّللا ذلك
و ال رسوله .
فضمنت له حفظه و االيمان به و رعايته .
فقال رسول  :ان ه
ّللا تعالى اخبرني  :ان عمري قد انقضى  ،و امرنى ان انصب عليا للناس علما  ،و اجعله فيهم إماما  ،و
استخلفه  ،كما استخلف األنبياء من قبلي اوصيائها  ،و اني صاير الى امر ربى  ،و آخذ فيه بأمره  ،فليكن األمر منك تحت
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سويداء قلبك  1الى أن يأذن ه
ّللا بالقيام به .
فضمنت له ذلك  ،و قد اطلع ه
ّللا نبيه على ما يكون منها فيه و من صاحبتها فيه  . . .فلم تلبث عائشة أن أخبرت حفصة  .و
اخبرت كل واحدة منهما اباها .
فاجتمعا و ارسال الى جماعة الطلقاء و المنافقين  ،فخبراهم باألمر فاقبل بعضهم على بعض ،
و قالوا  :ان محمدا يريد أن يجعل هذا األمر في اهل بيته  ،كسنة كسرى و قيصر الى آخر الدهر  ،و ال و ه
ّللا ما لكم في
الحياة من حظ أن افضي هذا األمر الى علي بن ابيطالب  ،و ان محمدا عاملكم على ظاهركم  ،و ان عليا يعاملكم على ما
يجد في نفسه منكم  ،فاحسنوا النظر النفسكم في ذلك و ق هدموا رأيكم فيه .

و دار الكالم فيما بينهم  ،و اعادوا الخطاب  ،و اجالوا الرأي  ،فاتفقوا على أن ينفروا بالنبي صلى ه
ّللا عليه و آله ناقته على
ه
عقبة هرشى  ،و قد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوك فصرف ه
ّللا الشر عن نبيه  ،و قد اجتمع اعداء رسول ّللا من
الطلقاء من قريش  ،و المنافقين من األنصار  ،و من كان في قلبه االرتداد من العرب في المدينة و ما حولها  .فتعاقدوا و
تحالفوا على ان ينفروا به ناقته  ،و كانوا اربعة عشر رجال .
ّللا صلى ه
و كان من عزم رسول ه
ّللا عليه و آله ان يقيم عليا عليه السالم ،
و ينصبه للناس بالمدينة اذا قدم  ،فسار رسول ه
ّللا يومين و ليلتين  ،فلما كان في اليوم الثالث اتاه جبرئيل بآخر سورة الحجر
 ،فقال  :أقرأ و لنسئلنهم عما كانوا يعملون ،
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين  ،إنا كفيناك المستهزئين و رحل رسول ه
ّللا  ،و اسرع في المسير لدخول المدينة
 .لينصب عليا عليه السالم علما للناس .
فلما كانت الليلة الرابعة  ،هبط جبرئيل فى آخر الليل فقرأ عليه  :يا ايها
-----------

(  ) 1مبالغة فى ستر الحديث و حفظه .
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ّللا يعصمك من الناس ان ه
الرسول  :بلهغ ما اُنزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته  ،و ه
ّللا ال يهدي القوم
الكافرين  .فقال النبي  :اما تراني ؟ يا جبرئيل :
اغد المسير مجدا فيه ألدخل المدينة  ،فافرض واليته على الشاهد و الغائب فقال له جبرئيل  :ان ه
ّللا يأمرك أن تفرض
واليته غدا اذا نزلت منزلك .
ّللا صلى ه
ّللا  ،و أمر رسول ه
ّللا  :نعم يا جبرئيل غدا أفعل إن شاء ه
فقال رسول ه
ّللا عليه و آله بالرحيل من وقته  .و سار
الناس معه حتى نزل بغدير خم  ،و صلى بالناس  ،و امرهم أن يجتمعوا اليه  ،و دعا عليا  ،و خطب خطبة فصيحة بليغة
مفصلة  1ثم رفع النبي يد علي ( اليسرى ) بيده ( اليمنى ) حتى بان بياض ابطيهما و عرفه الناس جميعا و رفع صوته
بالوالء لعلي عليه السالم على الناس اجمعين  .و فرض طاعته عليهم ،
و أمرهم أن ال يتخلفوا عليه بعده  ،و أخبرهم ان ذلك عن أمر ه
ّللا عز و جل ،
و قال لهم  :ا لست اولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟
قالوا  :بلى يا رسول ه
ّللا .
رسول ه
ّللا  :فمن كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه  ،و انصر من نصره  ،و اخذل من خذله  ،ثم
أمر الناس أن يبايعوه و يسلموا عليه بامرة المؤمنين السالم عليك يا امير المؤمنين فبايعه الناس جميعا  ،و لم يتكلم منهم أحد
.
و قد كان ابو بكر و عمر تقدما الى الجحفة  ،فبعث النبي و ردهما  ،ثم قال :
يابن ابي قحافة  ،و يا عمر  :بايعا عليا  .بالوالية من بعدي .
قاال  :أمر من ه
ّللا و رسوله ؟
-----------

(  ) 1االحتجاج للطبرسي .
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ّللا ؟ نعم امر من ه
النبي  :و هل يكون مثل هذا عن غير امر ه
ّللا و رسوله ،
فقاما و بايعا .
و قال عمر  :السالم عليك يا امير المؤمنين  :بخ بخ لك لقد أصبحت موالي و مولى كل مؤمن و مؤمنة قف يا صاحبي
لنسريح حتى يبايع الناس كلهم اجمعون  ،حتى النساء  ،فلنتذاكر فيما بيننا  ،اذ عدد المبايعين مائة الف او يزيدون  ،لعل
الشك قد خالج قلبك  ،او قرب منه .
فلنذهب الى شهود الواقعة ( الغدير ) و رواتها و شعرائها  ،من الصحابة و التابعين  ،من المفسرين و المؤرخين و
المحدثين لنستعلم الخبر الصحيح منهم .
اما الصحابة الذين شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة و نيف و اليك أسمائهم حسب ترتيب الحروف .
 1ابو هريرة  2ابو ليلى األنصاري  3ابو زينب بن عوف األنصاري  4ابو فضالة األنصاري  5ابو قدامة األنصاري  6ابو
عمرة بن عمر بن محض األنصاري  2ابو الهيثم بن التيهان  2ابو رافع القبطي  3ابو ذويب خويلد  14ابو بكر بن ابي
قحافه  11اسامة بن زيد  12اسعد بن زرارة االنصارى  13ابي بن كعب االنصاري  14اسماء بنت عميس  15ام كلثم
زوجة النبي ( ص )  16ام هاني بنت ابى طالب  12براء بن عازب االنصاري  12ابو حمزة انس بن مالك  13بريدة بن
الخصيب  24ابو سعيد ثابت بن وديعة االنصاري
] [ 133
 21جابر بن سمرة  22جابر بن عبد ه
ّللا االنصارى  23جبلة بن عمرو االنصارى  24جبير بن مطعم  25جرير بن عبد
ه
ّللا  26ابو ذر جندب بن جنادة  22ابو جنيدة جندع بن عمرو  22حبة بن جرير العرنى  23حبشي بن جنادة  34حبيب بن
بديل  31حذيفة بن اسيد  32حذيفة بن اليمان  33حسان بن ثابت  34االمام الحسن بن علي ( ع )  35االمام الحسين بن
علي ( ع )  36ابو ايوب االنصارى  32خالد بن الوليد  32خزيمة بن ثابت  33خويلد بن عمرو الخزاعي  44رفاعة بن
عبد المنذر االنصارى  41زبير بن العوام  42زيد بن ارقم االنصارى  43زيد بن ثابت  44سعد بن ابى وقاص  45زيد بن
عبد ه
ّللا االنصارى  46زيد ( يزيد ) بن شراحيل االنصارى  42سعد بن جنادة  42سعد بن عبادة  43ابو سعيد الخدرى 54
سعيد بن يزيد  51سعيد بن سعد بن عبادة االنصارى  52سلمان الفارسي  53سمرة بن جندب  54سلمة بن عمرو  55سهل
بن حنيف االنصارى  56سهل بن ساعد االنصارى  52ابو امامة الصدي بن عجالن  52ضميرة االسدى  53طلحة بن
عبيد ه
ّللا  64عامر بن عمير  61عامر بن ليلى
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 62عامر بن ليلى الغفارى  63عامر بن وائلة  64عايشة بنت ابي بكر  65عباس بن عبد المطلب عم النبي  66عبد
الرحمن بن عبد رب االنصارى  62عبد الرحمن بن عوف  62عبد الرحمن بن يعمر  63عبد ه
ّللا بن ابي عبد االسد
ّللا بن ثابت األنصاري  23عبد ه
ّللا بن بشير  22عبد ه
ّللا بن بديل  21عبد ه
المخزومي  24عبد ه
ّللا بن جعفر بن ابي طالب
ه
ه
ه
ه
 24عبد ه
ّللا بن حنطب  25عبد ّللا بن ربيعة  26عبد ّللا بن عباس  22عبد ّللا بن ابى اوفى  22عبد ّللا بن عمر بن
الخطاب  23عبد ه
ّللا ياميل  24عثمان بن عفان  21عدي بن حاتم  22عبيد بن عازب األنصارى  23عطية بن بسر 24
عقبة بن عامر  25علي بن ابى طالب عليه السالم  26عمار بن ياسر  22عمارة الخزرجي  22عمر بن ابى سلمة 23
عمر بن الخطاب  34عمران بن حصين  31عمرو بن الحمق الخزاعي  32عمرو بن سراحيل  33عمرو بن العاص 34
عمرو بن مره  35فاطمة الزهراء بنت النبي عليها السالم  36فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب  32قيس بن ثابت  32قيس
بن سعد بن عبادة  33كعب بن عجزة  144مالك بن الحويرث  141المقداد بن عمر الكندى
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 142ناجية بن عمرو الخزاعي .

 143ابو برزة فضلة بن عتبة  144نعمان بن عجالن  145هاشم المرقال  146وهب بن حمزة  142وهب بن عبد ه
ّللا
 142وحشي بن حرب  134يعلى بن مرة و ان اردت زيادة االطالع من اقوال هؤالء و مصادرها من كتب العامة فراجع
الجزء األول من الغدير لشيخنا األمينى .
و اما التابعون الذين ذكروا حديث الغدير فالمشهور منهم أربعة و ثمانون .
و اما العلماء من القرن الثانى الى هذا القرن من الذين ذكروا هذا الحديث فقد تجاوز عددهم ثالثمائة و ستين عالما .
و اما شعراء الغدير من الشيعة و العامة و النصارى و غيرهم على اختالف لغاتهم فال يعلم عددهم اال ه
ّللا تعالى .
و اما المفسرون من العامة الذين ذكروا الواقعة في تفسير آية التبليغ ،
فكثيرون فمنهم :
(  ) 1الطبرى  ) 2 ( ،و الثعلبي  ) 3 ( ،و الواحدى (  ) 4و القرطبي ،
(  ) 5و ابو السعود  ، ) 6 ( ،و الفخر الرازى  ) 2 ( ،ابن كثير  ) 2 ( ،و النيشابورى  ) 3 ( ،و السيوطي  ، ) 14 ( ،و
الخطيب الشربيني (  ) 11اآللوسي .
ثم اسألك يا صاحبي  :ما المقصود من ( الولي ) و ( المولى ) الذى ذكره النبي صلى ه
ّللا عليه و آله بقوله  ( :من كنت
مواله فعلي مواله ) ألن المولى له معانى كثيرة في اللغة اذكرها لك لتنتخب معنى الئقا صحيحا  ،إذ من جملة معاني المولى
:
الرب  ،العبد  ،المالك  ،الصهر  ،المحب  ،الناصر  ،الولي  .األولى بالشىء و غير ذلك مما ينيف على سبعة و عشرين
معنى .
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ّللا صلى ه
فما ترى المقصود من ( المولى ) مع كثرة معانيها المختلفة ؟ فهلم معي لنسئل رسول ه
ّللا عليه و آله  ،فهو
األعرف بما اراد و قصد و ان كان المعنى واضحا معينا  ،بقرينة قوله صلى ه
ّللا عليه و آله  :ا لست أولى بالمؤمنين من
انفسهم ؟ و لكن ليطمئن قلبك  ،و ال يكون ألحد فيك مهمز و ال مغمز  ،و لو ان القرائن العقلية ،
و النقلية  ،و المتصلة و المنفصلة التي تعين و تصرهح ان المقصود من ( المولى ) هو األولى بالشىء كثيرة جدا  ،و قد ذكر
علماؤنا ما يليق بالباب في موسوعاتهم .
و إما الروايات المفسرة للمولى  ،الواردة عن النبي صلى ه
ّللا عليه و آله فمنها :
ّللا عليه و آله  ،لما سئل عن معنى قوله  :من كنت مواله فعلي مواله  .قال  :ه
ّللا صلى ه
ان رسول ه
ّللا موالى اولى بى من
نفسي ال امر لي معه و أنا مولى المؤمنين اولى بهم من أنفسهم ال أمر لهم معي  ،و من كنت مواله أولى به من نفسه ال امر
له معي فعلي مواله اولى به من نفسه ال امر له معه .
ّللا صلى ه
عن أمير المؤمنين عليه السالم في احتجاجه أيام عثمان  :خطب رسول ه
ّللا عليه و آله فقال  :أيها الناس أ تعلمون
ان ه
ّللا عز و جل موالي و أنا مولى المؤمنين ،
و أنا أولى بهم من أنفسهم  :قالوا بلى يا رسول ه
ّللا  ،قال  :قم يا علي ؟ فقمت فقال :
من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه  ،فقام سلمان فقال :

يا رسول ه
ّللا والء كما ذا ؟ قال  :والء كوالى  ،من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه  1و غير ذلك من
االحاديث المفسرة للمقصود من المولى فقد عرفت ان المقصود من المولى  :هو األولى بالشىء و ال مجال ألحتمال سائر
المعاني لقرينة المقام و ه
ّللا الهادي .
-----------

(  ) 1الجزء االول من الغدير .
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ّللا صلى ه
قم يا صاحبي  :لنذهب الى رسول ه
ّللا عليه و آله  ،لنرى ما هناك  ،فقد بايع الناس عليا عليه السالم نزل عليه
جبرئيل بهذه اآلية  :اليوم اكملت لكم دينكم  ،و أتممت عليكم نعمتي  ،و رضيت لكم االسالم دينا ً.
ّللا عليه و آله  :ه
ّللا صلى ه
فقال رسول ه
ّللا أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة  ،و رضى الرب برسالتي  ،و والية علي بن
ابي طالب من بعدي .
و لعلك تسأل عن رواة هذا الخبر أي نزول هذه اآلية في غدير خم فى شأن علي عليه السالم من العامة و الشيعة  ،اما
الشيعة فكلهم اجمعون  .و به تظافرت رواياتهم الواردة عن أهل البيت الذين أذهب ه
ّللا عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا ،
و اما العامة فقد ذكر من حفهاظهم و مؤرخيهم و مفسريهم و علمائهم نحو ستة عشر رجال  1و صرهحوا بنزول اآلية فى
شأن علي فى غدير خم  ،و الناس بعد لم يتفرقوا .
أ فهمت يا صاحبي ؟ هل بقي اآلن في قلبك شيء من الشك و الريب  ،فلو كنت حاضرا في ذلك الزمان و رأيت ما رأيت و
سمعت ما سمعت هل كنت تترك عليا عليه السالم  ،و تتمسك بغيره من الناس .
و ازيدك علما لتزداد يقينا و بصيرة على بصيرة  ،فقد روى عدد كثير من العامة ما يقارب من ثالثين رجال أضف الى تلك
ّللا صلى ه
الروايات التي ذكرها الشيعة انه لما كان رسول ه
ّللا عليه و آله  ،بغدير خم  ،نادى الناس فاجتمعوا ،
فأخذ بيد علي  ،فقال  :من كنت مواله فعلي مواله فشاع ذلك و طار في البالد ،
ّللا صلى ه
فبلغ ذلك  ،الحرث بن النعمان الفهري  ،فأتى رسول ه
ّللا عليه و آله  ،على ناقة له حتى أتى األبطح  2فنزل عن
ّللا  ،و انك رسول ه
ّللا ان نشهد أن ال إله إال ه
ناقته فأناخها  ،فقال  :يا محمد أمرتنا عن ه
ّللا فقبلناه  ،و أمرتنا أن نصلي خمسا
فقبلناه
-----------

(  ) 1االبطح كل واد وسيع فيه دقاق الحصى .
-----------

(  ) 2الجزء االول من الغدير .
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منك و أمرتنا بالزكاة فقبلنا و أمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا  ،و أمرتنا بالحج فقبلنا ،
ضلته علينا و قلت  :من كنت مواله فعلي مواله  .فهذا شيء منك أم من ه
ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبع ابن عمك  ،فف ه
ّللا
عز و جل ؟ فقال و الذي ال إله اال هو :
ان هذا من ه
ّللا  ،فولى الحرث بن النعمان يريد راحلته و هو يقول اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر علينا حجارة من
السماء أوئتنا بعذاب اليم  .فما وصل اليها راحلته حتى رماه ه
ّللا تعالى بحجر فسقط على هامته و خرج من دبره و قتله ،
ّللا عز و جل سأل سائل بعذاب واقع  ،للكافرين ليس له دافع  ،من ه
و أنزل ه
ّللا ذي المعارج .

و هذه الرواية مشهورة عند الفريقين  ،مذكورة في تفاسير اآليات عند العامة ،
و الخاصة  ،بعبارات مختلفة متحدة المعاني و المفاد .
إذا فما تنتظر بعد هذا يا صاحبي ؟ أما آن لك أن تضع عن نفسك األغالل ؟
أغالل التقليد و التقييد  ،فهل لك عذر بعد هذا سوى أن تقول  :انا وجدنا آبائنا على امة و انا على آثارهم مهتدون  .أما آن أن
تنيخ رحلك بفناء آل محمد و تحيى على شريعتهم و محياهم و تموت على مماتهم و سنتهم .
فهيا بنا يا صاحبي فان رسول ه
ّللا قد فرغ من مهمته و قد استعد هو و المسلمون للتوجه الى المدينة  ،فاألحسن أن نسير
معهم  ،لنرى ما يكون من امر النبي  ،فان الظروف حرجة  ،ألن هذا العمل و هو نصب علي للخالفة  ،قد أغضب
المخالفين الذين دخلوا في دين ه
ّللا طمعا للرياسة و السيادة  ،فرأوا ان اآلمال و الظنون قد خابت و المساعي قد ذهبت أدراج
الرياح  ،ألن رسول ه
ّللا قد ثبت األمر أمر الخالفة و االمامة لعلي بن أبيطالب و قد بايعه الناس  ،و ال يمكن إزاحة الخالفة
عنه  ،لتوثيق األمر و احكامه و اتقائه و قد كانوا قرروا في مكة القيام بمؤامرة
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خطيرة  ،و هي الفتك برسول ه
ّللا و اغتياله قبل وصوله المدينة  .لظنههم ان النبي انما يقوم بهذه المهمة في المدينة  ،و ما
علموا بان األمر يتم قبل دخول المدينة  ،فما الحيلة  ،فما تراهم سوف يصنعون ؟
لقد تقدم يا صاحبي ان اشترطت عليك شروطا  ،فوافقت عليها فلك الشكر ،
فنعم الصاحب و نعم الرفيق أنت  ،و هنا اكرر عليك الشروط المتقدمة  ،و ازيد عليها أيضا ألنك ستسمع مني أشياء لم
تسمعها قبل هذا  ،فامهلني و ال تعجل و اقول لك ما قال الخضر لموسى بن عمران عليهما السالم  :فان اتبعتني فال تسألني
عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا  ،و ال أقول لك انك لن تستطيع معي صبرا  ،النك صاحبتنى فوجدتك كما اريد  ،رأيتك
اهال للصداقة و الرفاقة  ،فليتك تتم الصداقة ما دمت معي  ،و ال نقطع أواصر االخاء في وسط الطريق  ،فنحن بعد في اول
طريقنا  ،و سترى من العجائب في هذا الطريق  ،ترى العجائب و أي عجائب ،
ترى الجفاء مما ترجو منه الوفاء  ،و تشاهد الشر ممن تتوسم فيه الخير  ،فال تغت هر بعد هذا بظواهر الناس  ،و اعلم انك ال
تعلم ما في القلوب  ،و االنسان مؤمن بقلبه ال باسمه و فعله و كذلك الكافر .
وصلنا الى أراضي جبلية  ،و طريقنا على متون الجبال  ،و قد اظلم الليل  ،إذ نحن في أواخر الشهر  ،فال قمر نستضيء
بنوره  ،و ال سراج نرى به الطريق و في طريقنا عقبة يقال لها  ( :عقبة هرشى ) و العقبة هي الطريق المستحدث من
أعالي الجبل  ،و هو طريق صعب ملتوي  ،يسير الراكب و عن يمينه قمة الجبل  ،و عن يساره واد عميق ،
لو سقط إنسان في الوادي لتقطعت أو صاله قبل أن يصل الى بطن الوادي فما يكون مصير هذا الجمع الغفير و الجم الكثير
مع ضيق الشارع و ظلمة الليل ؟  ،الهي استرنا بسترك و احفظنا بحفظك  .لقد قربنا الى العقبة  ،و رسول ه
ّللا في مقدم
الناس راكب
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على ناقته  ،انظر انظر  ،من هؤالء الذين تقدموا على رسول ه
ّللا الى العقبة أ تراهم يريدون القيام بالمؤامرة  ،أ تتعجب من
كالمي هذا ؟ ال ال  ،ال تعجب  ،فان هؤالء الجماعة ليس كلهم مؤمنين موحدين  ،ان فيهم الصالح و الطالح  ،و المؤمن و
المنافق و الجيد و الردي و غير ذلك :
فان كنت تتعجب من أصل هذه المؤامرة ؟ فال تعجب بعد ما رأيت في زمانك من المؤمرات الفاشلة  ،من الذين عزموا على
االنقالب فافتضحوا  ،و ليس هذا أول مرة و أول قارورة كسرت في االسالم  ،فلقد سبق من المنافقين مؤامرة في غزوة
تبوك  ،و ذكرها العامة و الخاصة  ،فمن العامة السيوطي ذكر في تفسيره ج ، 3
ص  ، 264ط طهران في تفسير آية  :و هموا بما لم ينالوا  . . .الخ  1قال .

ّللا صلى ه
ّللا عنه  ،قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول ه
و اخرج البيهقي في الدالئل عن حذيفة بن اليمان رضي ه
ّللا عليه و آله
و سلم  ،اقود به  ،و عمار يسوقه  ،أو أنا اسوقه  ،و عمار يقوده حتى اذا كنا بالعقبة  .فاذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوا
ّللا صلى ه
فيها  ،قال  :فانبهت رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم  ،فصرخ بهم فولوا مدبرين ،
ّللا هل عرفتم القوم ؟ قلنا  :ال يا رسول ه
فقال لنا رسول ه
ّللا كانوا متلثمين  ،و لكنا قد عرفنا الركاب  ،قال  :هؤالء المنافقون
الى يوم القيامة  ،هل تدرون ما ارادوا ؟
ّللا في العقبة  ،فيلقوه منها  ،قلنا  :يا رسول ه
قلنا ال قال  :ارادوا ان يزاحموا رسول ه
ّللا  :اال تبعث الى عشائرهم  ،حتى
ه
يبعث اليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال ال  ،اني اكره ان تحدث العرب بينها  :ان محمدا قاتل بقوم حتى اذا اظهره ّللا بهم
اقبل عليهم يقتلهم  . . .الخ .
و ذكر السيوطي ايضا  :و اخرج البيهقي عن الدالئل عن عروة رضي ه
ّللا عنه
-----------

(  ) 1سورة التوبة
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ّللا عليه و آله و سلم  ،من تبوك الى المدينة حتى اذا كان ببعض الطريق  ،مكر برسول ه
ّللا صلى ه
قال  :رجع رسول ه
ّللا
صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم ناس من اصحابه  ،فتأمروا ان يطرحوه من عقبة في الطريق  ،فلما بلغوا العقبة أرادوا أن
يسلكوها  ،فلما غشيهم رسول ه
ّللا ( ص ) أخبر خبرهم  ،فقال  :من شاء منكم أن يأخذ بطن الوادي فأنه اوسع لكم  .و اخذ
ه
ه
رسول ه
ّللا ( ص ) العقبة  ،و اخذ الناس ببطن الوادي  ،إال النفر الذين مكروا برسول ّللا صلى ّللا عليه و آله و سلم  ،لما
ّللا حذيفة بن اليمان رضي ه
سمعوا ذلك استعدوا و تلثموا  ،و قد هموا بأمر عظيم  ،و أمر رسول ه
ّللا عنه  ،و عمار بن ياسر
رضي ه
ّللا عنه  ،فمشيا معه مشيا  ،فأمر عمارا ان يأخذ بزمام الناقة  ،و امر حذيفة أن يسوقها  ،فبينما هم يسيرون إذ
ّللا صلى ه
سمعوا وكزة القوم  1من ورائهم  .قد غشوه  ،فغضب رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم  ،و أمر حذيفة أن يردهم  ،و
ّللا عنه غضب رسول ه
أبصر حذيفة رضي ه
ّللا فرجع و معه محجن  2فاستقبل وجوه رواحلهم  ،فضربها ضربا بالمحجن ،
و أبصر القوم  ،و هم متلثمون ال يشعروا انما ذلك فعل المسافر  ،فرعبهم ه
ّللا حين ابصروا حذيفة ( رض ) و ظنوا ان
ه
ه
مكرهم قد ظهر عليه  ،فاسرعوا حتى خالطوا الناس  ،و أقبل حذيفة ( رض ) حتى أدرك رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله و
سلم ،
فلما أدركه قال  :اضرب الراحلة يا حذيفة  :و أمش أنت يا عمار  ،فأسرعوا حتى استووا باعالها العقبة فخرجوا من العقبة
ّللا صلى ه
ينتظرون الناس فقال رسول ه
ّللا عليه و سلم لحذيفة  :هل عرفت يا حذيفة من هؤالء الرهط أحدا ؟ قال حذيفة :
عرفت راحلة فالن و فالن و قال كانت ظلمة الليل قد غشيهم و هم متلثمون  ،فقال النبي صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم  :هل
علمتم ما كان من شأنهم و ما أرادوا ؟ قالوا  :ال و ه
ّللا يا رسول
-----------

(  ) 1الوكزة  :الضربة و الدفعة .
-----------

(  ) 2المحجن بالكسر  :عصا معوجة الرأس كالصولجان .
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ّللا  .قال  :فانهم مكروا ليسيروا معي  ،حتى اذا طلعت في العقبة طرحوني منها قالوا  :أ فال تأمر بهم يا رسول ه
ه
ّللا فنضرب
اعناقهم ؟ قال  :اكره أن يتحدث الناس و يقولوا  :ان محمدا وضع يده في أصحابه  .فسماهم لهم  ،و قال  :اكتماهم .
إذا علمت هذا فال تتعجب من هؤالء فان القوم هم  ،نعم تقدم هؤالء المتآمرون  ،و وصلوا الى قمة الجبل ينتظرون وصول
رسول ه
ّللا الى تلك النقطة  ،و قد احتالوا حيلة ال يعلمها ابليس و لو عاش اكثر ما عاش فانهم أخذوا دبابا  1و طرحوا فيها

شيئا من الحصى  ،و سيطرحون هذه الدباب دفعة واحدة بين يدي ناقة رسول ه
ّللا فتذعر الناقة من تلك الدباب  .و من
المرجح قويا ان الناقة تسقط في الوادي و رسول ه
ّللا عليها ،
و النتيجة معلومة  ،إذا صار كل هذا فقد نجحت المؤامرة  ،و الويالة للمسلمين .
وصل النبي على العقبة  ،و جبرئيل أخبره بالمؤامرة و المتآمرين  ،وصل النبي الى تلك النقطة المعينة  ،طرحوا الدباب
ّللا  ،ه
دفعة واحدة في طريق رسول ه
ّللا اكبر ،
هل سمعت هذا الصوت المهيب ؟ كأن خمسين صندوقا سقطت مرة واحدة  ،نعم هذا صوت الدباب التي فيها الحصى نعم
كادت الناقة أن تنفر برسول ه
ّللا  ،لكن النبي صاح بها  :اسكني  ،أضف إلى ذلك  ،ان سلمان كان يقودها و حذيفة بن اليمان
يسوقها بطلي االسالم في المؤامرة السابقة نزل هؤالء و جعلوا يدفعون ناقة النبي لتسقط في الوادي  ،لكن سلمان و عمارا
دافعا عن رسول ه
ّللا .
يا لها من ليلة ما اظلمها  ،ال نعرف أحدا من الناس و ال نميهز بينهم  ،و قد رجعوا الى مكانهم في ثنية العقبة ينظرون  ،و
هنا أبرق برق فأضاء الجو و صار كالنهار  ،و نظر حذيفة و عمار الى القوم و عرفاهم  ،و هم أربعة عشر رجال و هاك
أسمائهم يا أخي  :أرجوك أن تذكر الشروط المتقدمة  ،عليك بالصبر و الحلم فال
-----------

(  ) 1الدباب جمع دبة  :وعاء يوضع فيه الدهن و نحوه .
] [ 143
احدثك حديثا بغير دليل  .اما أسمائهم فثالثة منهم ال اذكر لك اسمائهم  ،و لعلك تعرف ذلك فاني أراك فطنا حاذقا  ،و اما
الباقون فهم  :طلحة  ،عبد الرحمن بن عوف  ،سعد بن ابي وقاص  ،أبو عبيدة بن الجراح  ،معاوية بن أبي سفيان  ،عمرو
ابن العاص  ،أبو موسى األشعري  ،المغيرة بن شعبة  ،اوس بن الحدثان  ،ابو بزونة  ،أبو طلحة االنصاري  ،هؤالء رجال
المؤامرة الفاشلة القذرة الكافرة .
لقد انتهينا من العقبة و وصلنا إلى طريق واضح مستقيم  ،و قد طلع الفجر ،
و قد التحق المتآمرون بالناس  ،و اختلطوا كيال يعرفوا  ،و قد نزل رسول ه
ّللا و صلى بالناس صالة الصبح و صلى خلفه
المسلمون و المتآمرون  ،و انتهت الصالة .
اجتمع رجالن من رجال المؤامرة مع أبي عبيدة الجراح يتناجون فيما بينهم  ،فبصر بهم النبي  ،فأمر النبي مناديا فنادى  :ال
تجتمع ثالثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بشيء ) .
ارتحل النبي من هذا المنزل  ،و وصلوا الى منزل آخر  ،و هناك رأى سالم :
مولى حذيفة  ،و  ،و ابا عبيدة الجراح  ،يسار بعضهم بعضا  ،فوقف عليهم و قال :
ّللا ان ال يجتمع ثالثة من الناس على سره ؟ لما ذا اجتمعتم ؟ و ه
ا لم يأمركم رسول ه
ّللا لتخبروني فيما انتم  ،و إال اخبرت
رسول ه
ّللا .
فأخذوا العهود و المواثيق من سالم  :ان يكتم سرهم  ،فأعطاهم بذلك عهدهم ،
و كان سالم شديد البغض و العداوة لعلي بن ابيطالب عليه السالم  ،فأخبروه بمؤامرة اخرى قد دبروها  ،لما رأوا فشل
المؤامرة السابقة أخبروه بمؤامرة جديدة ضد أمير المؤمنين و المعاهدة على نزع الخالفة عن علي و ازاحتها عنه فقال سالم
ّللا أول من يعاقدكم على هذا األمر  ،و ه
انا و ه
إلي من بني هاشم  ،و ال في بني
ّللا ما طلعت الشمس على أهل بيت أبغض ه
هاشم لبغض إل هي و ال أمقت من علي بن ابيطالب فاصنعوا في
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هذا األمر ما بدا لكم فاني واحد منكم فتعاقدوا من وقتهم على أمر ستعرفه و تفرقوا  ،و سار النبي حتى دخل المدينة هلم يا
صاحبي لنستريح فقد اتعبنا هذا الطريق بل و ارعبنا ايضا إذهب بنا الى مكان ال يرانا أحد لنتحادث فيما بيننا فلقد اجتمع
القوم في دار أبي بكر  ،و كتبوا صحيفة بينهم  ،و كان أول ما في الصحيفة النكث لوالية علي بن ابيطالب عليه السالم  ،و
ان األمر ألبي بكر و عمر و ابي عبيدة ،
و سالم معهم و ليس بخارج منهم  ،و لعلك تتعجب من هذا كله  ،فاعلم ان اكثر علماء العامة ذكروا قول عمر لما طعنه ابو
لؤلؤ  :لو كان سالم حيا لم يخالجني فيه شك ،
و استخلفته .
فقد روى ابن االثير في الكامل عن عمرو بن ميمون ان عمر بن الخطاب لما طعن قيل له  :يا امير المؤمنين لو استخلفت .
قال  :لو كان ابو عبيدة حيا الستخلفته  ،و قلت لربى إن سألني  :سمعت نبيك يقول  :انه أمين هذه االمة  ،و لو كان سالم
مولى حذيفة حيا الستخلفته و قلت لربي ان سألني  :سمعت نبيك يقول :
ان سالما شديد الحب هّلل  . . .الحديث و روى البالذري في تاريخ األشراف ان عمر بن الخطاب كان مستندا الى ابن عباس
 . . .ثم قال عمر  :لو أدركني أحد الرجلين لجعلت هذا األمر اليه  ،و لوثقت به  :سالم مولى حذيفة  ،و أبو عبيدة بن الجراح
.
و بعد هذا فال مجال للشك في صحة وقوع تلك المؤامرة  ،و إال فال معنى ألن يذكر عمر هذين الرجلين لما طعن  ،مع انه
ّللا صلى ه
كان في أصحاب رسول ه
ّللا عليه و آله رجال صالحون كالمقداد و ابي ذر و اضرابهم  ،ا فهل كان يشك عمر في
ايمان هؤالء و صالحيتهم للخالفة بعد أن نزع الخالفة عن أمير المؤمنين عليه السالم ؟ و هذا نص الصحيفة الملعونة .
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ّللا صلى ه
ّللا الرحمن الرحيم هذا ما اتفق عليه المال من أصحاب محمد رسول ه
بسم ه
ّللا عليه و آله  ،من المهاجرين و
ه
االنصار  ،الذين مدحهم ّللا في كتابه على لسان نبيه ( ص ) اتفقوا جميعا بعد أن اجهدوا في رأيهم  ،و تشاوروا في أمرهم ،
و كتبوا هذه الصحيفة نظرا منهم إلى االسالم و أهله  ،على غابر األيام و باقي الدهور  ،ليقتدي بهم من يأتي من المسلمين
من بعدهم .
ّللا بمنه و كرمه بعث محمدا صلى ه
أما بعد فان ه
ّللا عليه و آله رسوال الى الناس كافة  ،بدينه الذي ارتضاه لعباده  ،فا هدى من
ذلك  ،و بلغ ما امره ه
ّللا به ،
و اوجب علينا القيام بجميعه حتى إذا اكمل الدين و فرض الفرائض  ،و احكم السنن ،
و اختار ه
ّللا له ما عنده فقبضه اليه مكرما محبورا من غير ان يستخلف أحدا بعده ،
و جعل االختيار الى المسلمين يختارون ألنفسهم من وثقوا برأيه و نصحه  ،و ان للمسلمين في رسول ه
ّللا اسوة حسنة  ،قال
ّللا صلى ه
ّللا و اليوم اآلخر  .و ان رسول ه
ّللا اسوة حسنة لمن كان يرجو ه
ّللا تعالى  :لقد كان لكم في رسول ه
ه
ّللا عليه و آله لم
يستخلف أحدا ،
لئال يجري ذلك في أهل بيت واحد  ،فيكون إرثا  ،دون سائر المسلمين  ،و لئال يكون دولة بين األغنياء منهم  ،و لئال يقول
المستخلف  :ان هذا األمر باق في عقبة  :من والد الى ولد الى يوم القيامة  ،و الذي يجب على المسلمين عند مضي كل
خليفة من الخلفاء ان يجتمع ذوو الرأي و الصالح  ،فيتشاوروا في امورهم  ،فمن رأوه مستحقا لها ولهوه امورهم  ،و جعلوه
القيهم عليهم  ،فانه ال يخفى على أهل كل زمان من يصلح منهم للخالفة .
ّللا صلى ه
فان إدعى مدع من الناس جميعا  :ان رسول ه
ّللا عليه و آله استخلف رجال بعينه  ،نصبه للناس  ،و نص عليه
ه
ه
باسمه و نسبه  ،فقد ابطل في قوله  ،و أتى بخالف ما يعرفه اصحاب رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله و خالف على جماعة
من المسلمين .
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ّللا عليه و آله إرث  ،و ان رسول ه
ّللا صلى ه
و إن ادعى م هدع  :ان خالفة رسول ه
ّللا ي هورث فقد أحال في قوله  ،ألن رسول
ه
ّللا قال  :نحن معاشر األنبياء ال نورث ،
ما تركناه صدقة .
و ان ادعى مدع  :ان الخالفة ال تصلح إال لرجل واحد من بين الناس  ،و انها مقصورة فيه و ال تنبغي لغيره النها تتلو
النبوة فقد كذب  ،ألن النبي ( ص ) قال :
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .
و ان ادعى مدع  :انه مستحق للخالفة و االمامة بقربه من رسول ه
ّللا ( ص ) ،
ثم هي مقصورة عليه و على عقبه  ،يرثها الولد منهم عن والده  ،ثم هي كذلك في كل عصر و زمان  ،ال تصلح لغيرهم و
ّللا األرض و من عليها  .فليس له و ال لولده و ان دنى من النبي نسبه  .الن ه
ال ينبغي أن تكون ألحد سواهم إلى أن يرث ه
ّللا
ه
يقول  ،و قوله القاضي على كل أحد  :ان أكرمكم عند ّللا أتقاكم .
و قال رسول ه
ّللا ( ص )  :ان ذمة المسلمين واحدة  ،يسعى بها أدناهم ،
و كلهم يد على من سواهم .
فمن آمن بكتاب ه
ّللا  ،و أقر بسنة النبي ( ص ) فقد استقام و أناب  ،و أخذ الصواب  ،و من كره ذلك من فعالهم فقد خالف
ه
الحق و الكتاب  ،و فارق جماعة المسلمين  ،فاقتلوه  ،فان في قتله صالحا لألمة و قال رسول ّللا ( ص )  :من جاء الى
امتي و هم جميع  ،ففرقهم فاقتلوه  ،و اقتلوا الفرد كائنا من كان من الناس  ،فان االجتماع رحمة  ،و الفرقة عذاب  ،و ال
تجتمع امتي على الضالل ابدا  ،و ان المسلمين يد واحد على من سواهم  ،و انه ال يخرج من جماعة المسلمين اال مفارق
معاند لهم  ،و مظاهر عليهم اعدائهم  ،فقد اباح ه
ّللا و رسوله دمه  ،و احل قتله .
و كتب سعد بن العاص باتفاق ممن اثبت اسمه و شهادته آخر هذه الصحيفة
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في المحرم  . . .الخ . 1
ثم دفعوا الصحيفة الى ابي عبيدة بن الجراح و جعلوه امينهم عليها فوجه بها الى مكة  .فلم تزل الصحيفة في الكعبة الى
أوان عمر بن الخطاب  ،فاستخرجها من موضعها  ،و هي الصحيفة التي تمنى امير المؤمنين عليه السالم لما توفي عمر ،
فوقف به و هو مسحى بثوبه  ،قال عليه السالم  :ما احب الى أن القى ه
ّللا بصحيفة هذا المسجى .
ّللا عليه و آله بالناس صالة الفجر  .ثم جلس في مجلسه يذكر ه
ثم انصرفوا  ،و صلى رسول ه
ّللا تعالى حتى طلعت الشمس ،
فالتفت الى ابي عبيدة بن الجراح فقال له  :بخ بخ من مثلك ؟ و قد اصبحت امين هذه االمة  ،ثم تال  :فويل للذين يكتبون
الكتاب بأيديهم ثم يقولون  :هذا من عند ه
ّللا ليشتروا به ثمنا ً قليال  ،فويل لهم مما كتبت ايديهم و ويل لهم مما يكسبون  .لقد
اشبه هؤالء الرجال هؤالء األمة  ،يستخفون من الناس و ال يستخفون من ه
ّللا و هو معهم اذ يبيتون ما ال يرضى من القول و
كان ه
ّللا بما يعملون محيطا ثم قال  :لقد أصبح في هذه األمة في يومي هذا قوم ضاهوهم في صحيفتهم التي كتبوها علينا في
الجاهلية  ،و علقوها في الكعبة  ،و ان ه
ّللا تعالى يعذبهم ليبتليهم و يبتلي من يأتي بعدهم تفرقة بين الخبيث و الطيب  ،و لو ال
انه سبحانه امرني :
باالعراض عنهم لألمر الذي هو بالغة لقدمتهم فضربت اعناقهم .
ّللا صلى ه
ّللا لقد رأينا هؤالء النفر عند قول رسول ه
قال حذيفة  :فو ه
ّللا عليه و آله هذه المقالة و قد اخذتهم الرعدة  ،فما يملك
ّللا ذلك اليوم ان رسول ه
يخف على احد ممن حضر مجلس رسول ه
ه
ّللا اياهم عني بقوله  ،و
احد منهم من نفسه شيئا  ،و لم
لهم ضرب تلك االمثال بما تال من القرآن .

و قد شهد في تلك الصحيفة أصحاب العقبة الذين مرت عليك اسمائهم ،
-----------

(  ) 1فى البحار عن ارشاد القلوب .
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و عشرون من غيرهم و هاك اسماء اثني عشر منهم و هم  ،ابو سفيان و عكرمة بن ابي جهل  ،و صفوان بن امية  ،و
سعيد بن العاص  ،و خالد بن الوليد  ،و عباس بن ربيعة ،
و بشر بن سعد  ،و سهيل بن عمر  ،و حكيم بن هرام  ،و صهيب بن سنان  ،و ابو األعور السلمي  ،و مطيع بن األسود
المدري .
و علم ذلك رسول ه
ّللا فنزل في دار ام سلمة و بقي عندها شهرا ال يذهب الى غيرها فشكت عائشة و حفصة الى ابويهما
فقاال لها  :انا لنعلم لم صنع ذلك و ألي شيء هو  ،امضيا اليه فالطفاه في الكالم  ،فمضت عائشة وحدها اليه فاصابته في
منزل ام سلمة و عنده علي بن ابي طالب  ،فقال لها النبي  ،ما جاء بك يا حميراء ؟ قالت :
باّلل من سخطك يا رسول ه
ّللا انكرت تخلفك عن منزلك هذه المرة  ،و انا اعوذ ه
يا رسول ه
ّللا  ،فقال لها  :لو كان األمر كما
تقولين لما اظهرت سرا اوصيتك بكتمانه ،
لقد هلكت و أهلكت امة من الناس .
ثم أمر النبي خادمة ألم سلمة فقال  :اجمعي هؤالء  ،يعني نسائه فجمعتهن في منزل ام سلمة فقال لهن  :اسمعن ما أقول لكن
 ،و أشار بيده الى على بن ابيطالب ،
ه
فيكن  ،و في األمة من بعدي فاطعنه . .
فقال لهن  :هذا أخي و وصيي و وارثي و القائم
فقالت عائشة  :ما كنا لتأمرنا بشيء فنخالف بما سواه فقال  :بلى يا حميراء قد خالفت امري أشد خالف  ،و ايم ه
ّللا لتخالفين
قولي هذا  ،و لتعصينه بعدي ،
و لتخرجين من البيت الذي اخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام من الناس ،
فتخالفينه ظالمة له عاصية لربك  ،و لتنبحنك كالب الحوأب اال ان ذلك لكائن ثم قال  :قمن فانصرفن الى منزلكن  ،فقمن و
انصرفن .
ّللا صلى ه
علم رسول ه
ّللا عليه و آله ان موته قد قرب  ،و علم انه اذا مات و هؤالء المنافقون فى المدينة ال بد  ،و ان يفسدوا
األمر و ينازعوا عليا في الخالفة
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ّللا صلى ه
فاراد رسول ه
ّللا عليه و آله أن تخلوا المدينة من هؤالء  ،و ال يبقى بها أحد منهم  ،حتى يتم األمر ألمير المؤمنين
عليه السالم  ،فجمعهم النبي و جمع من المسلمين عددا كثيرا فصاروا أربعة آالف رجل تقريبا و جعلهم تحت إمارة شاب
يقال له :
اسامة بن زيد  ،و كان عمره اقل من عشرين سنة  ،و لكن كان له عقل و ذكاء ،
بالحرب و كفاية في االمور  ،بحيث كان يستحق االمارة  ،فامرهم بالخروج الى ناحية الشام للحرب  ،فأقبل ابو بكر و عمر
مع بعض الناس  ،و قالوا  :يا رسول ه
ّللا انا قدمنا من سفرنا الذى كنا فيه معك  ،و نحن نسألك أن تأذن لنا في االقامة
إلصالح شؤوننا  ،و ما يصلحنا في سفرنا  ،فأذن لهم النبي  ،و خرج اسامة مع الجيش الى خارج المدينة و عسكر بهم على
اميال منها  ،و اقام هناك ينتظر لحوق . .

هذا و رسول ه
ّللا يأمرهم بالخروج من المدينة و التعجيل  ،إذ مرض مرضه الذي توفي فيه و لما رأى المنافقون ذلك ،
ه
تباطؤوا عن الخروج  ،فامر النبي صلى ّللا عليه و آله قيس بن سعد بن عبادة  ،أن يخرج بجماعة األنصار و يلتحقوا
بجيش أسامة  ،فخرجوا و معهم أبو بكر و عمر  ،فالتحقوا بالعسكر  ،و قال قيس ألسامة  :ان رسول ه
ّللا لم يرخص لك في
التخلف  ،فسر من وقتك هذا .
فارتحل اسامة  ،و رجع قيس الى المدينة و اخبر رسول برحلة القوم  ،فقال النبي  :ان القوم غير سائرين .
يا صاحبي  :فلنترك رسول ه
ّللا على فراش المرض  ،و لنذهب الي جيش اسامة لنرى ما هناك خلى ابو بكر و عمر و ابو
عبيدة بأسامة و قالوا  :الى اين تنطلق ،
و تخلى المدينة ؟ و نحن احوج ما اليها و الى االقامة بها ؟ فقال اسامة  :و لما ذا ؟ قاال  :ان رسول ه
ّللا قد نزل به الموت  ،و
ّللا لئن خلينا المدينة ليحدثن بها امور ال يمكن اصالحها  .ننظر ما يكون من امر رسول ه
ه
ّللا ثم المسير بين ايدينا .
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فرجع القوم الى معسكرهم األول  ،و بعثوا رسوال يتع هرف امر رسول ه
ّللا ،
فجاء الرسول الى عائشة  ،فسألها عن أمر النبي سرا  ،فقالت  :امض الى أبي  ،و عمر و من معهما و قل  :ان النبي قد ثقل
 ،فال يبرحن احدكم .
ّللا صلى ه
و اشتدت علة رسول ه
ّللا عليه و آله  ،فدعت عائشة صهيبا و قالت له  :امض الى ابي بكر و اعلمه ان محمدا في
حال ال يرجى  ،فهل هم الينا أنت و عمر و ابو عبيدة  ،و ليكن دخولكم ليال .
ّللا صلى ه
اخبره اسامة بهذا الخبر  ،و استأذنوا منه دخول المدينة  ،فاذن لهم حتى يظهر امر رسول ه
ّللا عليه و آله فدخل
القوم المدينة ليال  ،و رسول ه
ّللا مغمى عليه ،
فلنرجع الى المدينة .
افاق رسول ه
ّللا ثم قال  :لقد طرق ليلتنا هذه المدينة شر عظيم فقيل له :
ّللا ؟ قال  :ان الذين كانوا في جيش اسامة قد رجع منهم نفر يخالفون عن امري  ،اال اني الى ه
و لما ذا يا رسول ه
ّللا منهم
ه
بريء  ،و نفذوا جيش اسامة  ،لعن ّللا من تخلف عن جيش اسامة .
يكرر النبى هذا القول  ،و اصبح الصباح .
كانت العادة في زمن النبي صلى ه
ّللا عليه و آله انه اذا طلع الفجر يؤذن بالل أذان الصالة  ،ثم يأتي الى النبي و يخبره  ،و
ه
لما طلع فجر تلك الليلة هأذن بالل  ،كعادته و جاء يريد الدخول على رسول ّللا ليخبره بالصالة فمنعته النساء عن الدخول
عليه ،
و ارسلت عائشة صهيبا الى ابيها ابي بكر  ،و قالت  :ان رسول ه
ّللا مريض ال يطيق النهوض  ،اذهب أنت و صله بالناس .
المسلمون جلوس ينتظرون قدوم رسول ه
ّللا للصالة  ،و إذا بابي بكر قد دخل و قال  :ان رسول قد ثقل  ،و أمرني أن اصلي
بالناس  ،فقال رجل  :و كيف ذاك ؟
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و انت في جيش اسامة و ال و ه
ّللا ال اعلم احدا بعث اليك  ،و ال آمرك بالصالة ،
فنادى الناس بالال و سألوه عن الخبر ؟ فقال بالل  :على رسلكم  ،سأذهب الى رسول ه
ّللا .

اسرع بالل حتى وصل الباب دقه دقا شديدا  ،فسمع النبي ذلك  ،فقال :
ما هذا الدق العنيف ؟ فانظروا يا هذا ؟
فتح الفضل بن العباس الباب و قال  :يا بالل ما ورائك ؟
قال  :ان ابا بكر دخل المسجد و تقدم حتى وقف مقام رسول ه
ّللا  ،و زعم ان النبي امره بذلك  .فقال الفضل  :ا و ليس ابو
بكر في جيش اسامة ؟ هذا هو الشر العظيم طرق البارحة المدينة  ،لقد اخبرنا رسول ه
ّللا عن ذلك .
دخل الفضل و معه بالل على رسول ه
ّللا  ،فقال النبى  :ما ورائك يا بالل ؟
فاخبره الخبر فقال النبي  :أقيموني أقيموني اخرجوا بي الى المسجد .
فخرج يتهادى بين أمير المؤمنين و الفضل  ،و هو معصوب الرأس  ،و رجاله تجران على األرض حتى دخل المسجد  ،و
ابو بكر في مقام رسول ه
ّللا  ،قد اطاف به عمر و ابو عبيدة و سالم و النفر الذين دخلوا الصالة  ،و اكثر الناس قد وقفوا عن
الصالة ينتظرون رجوع بالل .
تقدم النبي الى ابي بكر و نحاه من ورائه حتى أخرجه من المحراب  ،و جلس النبي في المحراب و صلى و وقف الناس
خلفه و صلوا بصالة رسول ه
ّللا و لما فرغ من صالته التفت فلم ير ابا بكر فقال  :أيها الناس أال تعجبون من ابن أبي قحافة
و اصحابه الذين انفذتهم و جعلتهم تحت اسامة  ،و أمرتهم بالمسير  ،و خالفوا ذلك و رجعوا الى المدينة ابتغاء الفتنة ؟ أال و
إن ه
ّللا قد أركسهم فيها  ،اعرجوا الى المنبر .
فقام حتى جلس على ادنى مرقاة  ،فحمد ه
ّللا و أثنى عليه  ،و أخبر الناس عن
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موته و مما قال  :إني مخلهف فيكم الثقلين  ،ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا  :كتاب ه
ّللا و عترتي أهل بيتي  ،هما الخليفتان فيكم
و انهما لن يفترقا حتى يردا عل هي الحوض  . . .الخ و لما فرغ من كالمه نزل عن المنبر و رجع الى بيته .
ّللا صلى ه
اشتد الوجع برسول ه
ّللا عليه و آله و في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فأراد أن يكتب كتابا ألمته لئال يختلفوا
بعده فقال  :ايتوني بدوات و بياض ألكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده .
فقال عمر بن الخطاب  :انه ليهجر  ،أو غلب عليه الوجع  .او ما شأنه ؟
أهجر ؟ استفهموه  .و عندكم القرآن كتاب ربكم  .حسبنا كتاب ه
ّللا .
فاختلفوا و كثر اللغط  ،فقال قوم  :قرهبوا يكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده  ،و قال قوم غير ذلك  ،و قال قوم قول عمر بن
ّللا صلى ه
الخطاب فلما اكثروا اللغو و االختالف  ،قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :قوموا عني  ،و ال ينبغي عندي التنازع .
فكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى  ،و يقول  :يوم الخميس و ما يوم الخميس ؟ قال الراوي  :فقلت يابن عباس
ّللا من ذلك الكتاب  ،و كان يقول  :الرزية كل الرزية  :ما حال بين رسول ه
 :ما يوم الخميس ؟ قال يوم منع رسول ه
ّللا و بين
ّللا وجعه يوم الخميس فقال صلى ه
كتابه  ،اشتد برسول ه
ّللا عليه و آله :
ايتوني ب الكتف و الدواة  ،او اللوح و الدواة اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ابدا  ،فتنازعوا  ،و ال ينبغي عند نبي تنازع ،
فقالوا  :ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه ،
فذهبوا يرددون عليه  ،فقال صلى ه
ّللا عليه و آله  :ذروني  ،دعوني  ،فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه .
هذا ما في البحار عن البخاري  ،و صحيح مسلم  ،و الجمع بين الصحيحين و غيرهما من الكتب المعتبرة الموثقة عند
العامة و هنا أسألك أيضا يا صاحبي  ،ما كان
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قصد رسول ه
ّللا من تحرير الكتاب  ،ال شك انه اراد توكيد أمر الخالفة و توثيقها لعلي بن ابيطالب  ،و لقد عرف عمر قصد
النبي  ،فطعنه بتلك الطعنة  ،و قال  :ان الرجل ليهجر .
فان المريض اذا اشتد به المرض يتكلم كالما ال عن شعور  ،فيقال لكالمه :
( هذيان ) أو الهجر  ،فهذا عمر ينادي  :حسبنا كتاب ه
ّللا  ،كانه يعرف شيئا من القرآن  ،و يحفظ شيئا منه  ،او ليس في
القرآن  :و ما ينطق عن الهوى  ،ان هو إال وحي يوحى .
هل تعرف يا صاحبي معنى لكلمة ( ينطق  ،سوى يتكلم و يقول ؟ أ ليس قول النبي  ( :ايتوني بدوات و بياض ) نطق و قول
و كالم ؟
ثم هل كان يقدر رسول ه
ّللا  ،و يتمكن من امالء الكتاب و كتابته بعد قول عمر ؟ و هل كان ينفع الكتاب إذا كان النبي لم
يبال بقول عمر ؟ بعد تلك الضربة القاسية ؟ و هل كان يعظم على عمر بن الخطاب ان يرد على ما في الكتاب  ،بعد ما رد
كتاب رسول ه
ّللا حول فدك  ،و هل يستحي من هذه األمور من قال :
بخ بخ لك يا علي أصبحت موالي و مولى كل مؤمن و مؤمنة  .ثم جاء و فعل تلك األفاعيل قام الناس و انصرفوا و بعد مدة
ّللا صلى ه
قليلة توفي رسول ه
ّللا عليه و آله ،
فانا هّلل و إنا اليه راجعون  ،و ارتفعت األصوات بالبكاء و العويل  ،و ارتجت المدينة من الصراخ و الصياح فال ترى يومئذ
ّللا و الباب مغلق و علي مشغول بتغسيل رسول ه
إال باكيا أو باكية  ،و ازدحموا على باب دار رسول ه
ّللا .
فلنقطع شريط الكالم من هنا  ،و نلتقي بك يا صاحبي في السقيفة لننظر ما هناك  ،و لنشرع في الخطبة الشقشقية .

القسم االول
المتن
أما و ه
ّللا لقد تق همصها ابن أبي قحافة  ،و إنه ليعلم أن محلهي
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منها مح هل القطب من الرحى  ،ينحدر عني السيل  ،و ال يرقى إلى الطير  ،فسدلت دونها ثوبا  ،و طويت عنها كشحا و
طفقت أرتأي بين أن أصول بيد ج هذاء ،
أو أصبر على طخية عمياء  ،يهرم فيها الكبير  ،و يشيب فيها الصغير  ،و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه  ،فرأيت الصبر
على هاتا أحجى  ،فصبرت و في العين قذى ،
و في الحلق شجى أرى تراثي نهبا .

اللغة
سدل الستر  :ارخاه  ،و الكشح  :اللحمة بين الخاصرة و الجنب .
طفقت  :اخذت و جعلت  .ارتأي  :افكر في االمور طلبا للرأي األصلي  .جذاء :
مقطوعة  .و الطخية  :بالثالث الظلمة و قيل  :الغيم او السحاب  ،يكدح  :يسعى و يعمل و ال يعطي حقه  ،هاتا هذه  .احجى
 :أقرب الى العقل  .و القذى ما تتأذى به العين من غبار و غيره و الشجى  :ما يعترض في الحلق من عظم أو هم و غم ،

و التراث  :الميراث  .و النهب  :المسلوب .

المعنى
اختلف المحدثون و المؤرخون في الموضع الذي خطب االمام عليه السالم به هذه الخطبة  ،فقيل  :انه عليه السالم خطبها
على منبر مسجد الكوفة .
و قيل  :خطبها في الرحبة  ،و على أي تقدير فقيل انه ذكرت الخالفة عند امير المؤمنين عليه السالم فتنفس الصعداء و قال
ّللا لقد تقمصها ابن ابي قحافة ) و في نسخة اخو تيم  .اقسم ه
 ( :اما و ه
باّلل تعالى ان ابن ابي قحافة تقمص الخالفة أي لبسها
كالقميص  ،و هو ابو بكر و كان اسمه  :عبد الكعبة  ،و قيل  :عتيقا .
( و انه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ) أي و الحال ان ابا بكر يعلم بأني اولى و أحق و أحرى  ،و يعلم ان
محلي من الخالفة كمحل مسمار الرحى من الرحى ،
فكما ان الرحى ال تدور صحيحة بغير المسمار المنصوب في وسطها المسمى بالقطب ،
كذلك الخالفة ال تتم و ال تحسن و ال تنتظم بغير امير المؤمنين  ،فقد تولى الخالفة
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غيره و جرى من الفجائع و الشنائع فأشار عليه السالم بقوله  « :و انه ليعلم » ان ابا بكر ما كان جاهال و ال ساهيا و ال
ناسيا ليتعذر فيقبل عذره أو يعفى عنه  ،بل كان عالما بمكانة علي عليه السالم و انما اقدم على غصب الخالفة عالما عامدا
 ،و ستعرف شيئا في المستقبل و لقد عرفت أولويته و أفضليته على غيره فيما تقدم في الغدير و ما يتعلق به ،
أضف الى ذلك النصوص المتضافرة و االحاديث المتواترة عن النبي األقدس صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم  ،و لقد ذكرنا لك
فيما سبق بمناسبة الوالية و الوصاية و الوراثة  ،و ان الخالفة الكبرى و االمامة العظمى و الوالية العامة المطلقة كانت له
بأمر من ه
ّللا و تعيينه بتصريح من القرآن الحكيم في آيات بينات .
و نكتفي هنا بذكر عشرة أحاديث من النصوص على إمامة أمير المؤمنين عليه السالم و واليته و فيها كفاية لمن استبصر ،
نقلناها و ما قبلها عن المراجعات لالمام شرف الدين ( ره ) .
ّللا صلى ه
 1قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :يابن سمرة  :اذا اختلفت األهواء ،
و تفرقت اآلراء  ،فعليك بعلي بن ابي طالب  ،فانه إمام امتي  ،و خليفتي عليهم من بعدي .
ّللا عليه و آله  :ان ه
ّللا صلى ه
 2عن إبن عباس قال  :قال رسول ه
ّللا تبارك و تعالى اطلع إلى أهل األرض اطالعه ،
فاختارني منها فجعلني نبيا  ،ثم اطلع الثانية فاختار عليا  ،فجعله إماما  ،ثم أمرني أن أتخذه أخا و وليا و وصيا و خليفة و
وزيرا . . .
الحديث .
ّللا صلى ه
 3عن االمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السالم  ،ان رسول ه
ّللا عليه و آله قال  :حدثني جبرائيل عن رب
العزة جل جالله  ،انه قال  :من علم ان ال إله اال أنا وحدي  ،و ان محمدا عبدي و رسولي  .و ان علي بن أبي طالب خليفتي
،
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و ان األئمة من ولده حججي  ،أدخلته الجنة برحمتي الحديث .

ّللا صلى ه
 4عن االمام الصادق عن أبيه عن جده عليهم السالم قال قال رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم  :األئمة بعدي اثنا عشر
 ،أولهم علي  .و آخرهم القائم  ،هم خلفائي و أوصيائي  . . .الحديث .
 5عن أصبغ بن نباتة قال  :خرج علينا أمير المؤمنين علي بن ابى طالب ذات يوم  ،و يده في يد إبنه الحسن  ،و هو يقول :
خرج علينا رسول ه
ّللا ذات يوم ،
و يده في يدي هكذا  ،و هو يقول  :خير الخلق بعدي و سيدهم أخي هذا  ،و هو إمام كل مسلم  ،و امير كل مؤمن بعد وفاتي
.
ّللا صلى ه
 6عن االمام الرضا عن آبائه عليهم السالم مرفوعا إلى رسول ه
ّللا عليه و آله قال  :من أحب أن يتمسك بديني  ،و
يركب سفينة النجاة بعدي  ،فليقتد بعلي بن أبي طالب  ،فانه وصيي و خليفتي على أمتي في حياتي  ،و بعد وفاتي  .الحديث
،
ّللا صلى ه
 2ايضا عن االمام الرضا عن ابيه عن آبائه عليهم السالم مرفوعا إلى رسول ه
ّللا عليه و آله من حديث قال فيه  :و
ّللا  ،و من أنكرنا فقد أنكر ه
انا و علي أبوا هذه األمة  ،من عرفنا فقد عرف ه
ّللا  ،و من علي سبطا امتي  ،و سيدا شباب أهل
الجنة  :الحسن و الحسين و من ولد الحسين تسعة  ،طاعتهم طاعتي  ،و معصيتهم معصيتي ،
تاسعهم قائمهم و مهديهم .
ّللا صلى ه
 2عن االمام الحسن العسكري عن أبيه عن آبائه عليهم السالم مرفوعا الى رسول ه
ّللا عليه و آله من حديث قال
فيه  :يا بن مسعود  :علي بن أبي طالب إمامكم بعدي  ،و خليفتي عليكم  . . .الحديث .
 3عن سلمان قال  :دخلت على النبي صلى ه
ّللا عليه و آله فاذا الحسين بن علي على فخذه و هو يلثم فاه و يقول  :أنت سيد
ابن سيد  ،أنت إمام إبن إمام  ،أخو
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إمام  ،أبو األئمة و أنت حجة ه
ّللا و ابن حجته  ،و ابو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم .
ّللا صلى ه
 14عن سلمان أيضا عن رسول ه
ّللا عليه و آله من حديث طويل جاء فيه  :يا فاطمة  :اما علمت انا أهل بيت
اختار ه
ّللا لنا اآلخرة على الدنيا ،
و ان ه
ّللا تبارك و تعالى  :اطلع إلى أهل األرض إطالعة فاختارني من خلقه  ،ثم اطلع اطالعة ثانية اختار زوجك  ،و
أوحى إلي أن ازوجك اياه  ،و اتخذه وليا و وزيرا  ،و ان اجعله خليفتي في امتي  ،فأبوك خير األنبياء  ،و بعلك خير
األوصياء و أنت أول من يلحق بي  . . .الحديث .
( ينحدر عني السيل  ،و ال يرقى إل هي الطير ) أشار عليه السالم الى جاللة قدره و ارتفاع مكانه و سمو مقامه  ،فان السيل
هو الماء المتك هون من كثرة االمطار التي تنزل من الجبال في مجاريها الصغار  ،ثم تتحد المجاري فيحدث ماء كثير و نهر
عظيم ،
فالتشبيه بالجبل إشارة إلى علو مقامه ذكر االمام ان انحدار السيل أي نزوله يكون عنه  ،كأنه جبل عال شامخ  ،و حيث ان
الطيور تستطيع أن ترقى و تصعد في الجو مقدارا كثيرا حتى تغيب عن األبصار  ،فتستطيع ان تصعد على قلل الجبال
العظيمة  .فذكر عليه السالم  :ان مكانته عالية و مرتفعة جدا  ،بحيث ال يمكن للطير أن يعلوها و يصعدها و يرقى اليها  ،و
هو كناية عن علو مقامه و ارتفاع منزلته و جاللة شأنه و أنه بمكان ال يصل اليه أحد  ،و ال يوازنه بشر .
( فسدلت دونها ثوبا  ،و طويت عنها كشحا ) بعد أن ذكر محله و لياقتا للخالفة  ،بعد أن تص هدى غيره لمنصب الخالفة من
ليس بأهل لذلك بال لياقة و ال استحقاق  ،ذكر شيئا آخر و هو عدم مطالبته الخالفة مطالبة مستمرة دائمة  ،و لقد احتج االمام
عليهم بعد وفاة رسول ه
ّللا  ،ثم يوم الشورى و في تلك المواطن كما ستعرف ،
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و لكن سكوته عن حقه بعد ذلك كان ألسباب كثيرة ستطهلع عليها .
فيقول  :فسدلت  .أي فصرفت نظري عن الخالفة و سلمت لألمر و احتجبت عنها ،
و ارخيت عليها الثوب و طويت عنها كشحا  ،شبهه الخالفة بشيء مأكول  ،أي منعت نفسي عن اكلها  ،و قيل  :طي الكشح
هو صرف النظر عن الشيء و االلتفات عنه .

تفكر على عليه السالم فى االمر
( و طفقت أرتأي بين أن اصول بيد جذاء  ،او أصبر على طخية عمياء ) أي شرعت اتفكر في األمر و هي الخالفة
المغصوبة  ،فرأيت نفسي مخيرة بين شيئين :
أحدهما أن اصول أي احمل و احارب مع الغاصبين بيد مقطوعة  ،أي بال ناصر و ال معين  ،فكما ان مقطوع اليد ال يقدر
على دفع العدو  ،كذلك من ال ناصر له و ال معاون ال يتمكن على استرداد حقه و استنقاذ ماله  ،و الثاني أن أصبر على
طخية عمياء  ،فالطخية هي الظلمة  ،و اتصافها بالعمياء مبالغة في الظلمة  ،و المقصود إلتباس االمور على الناس ال
يدرون اين يذهبون ؟ و ممن يأخذوا معالم دينهم ؟ و الناس يومئذ حيارى ال يدرون كيف صار أبو بكر خليفة رسول ه
ّللا
صلى ه
ّللا عليه و آله و ليست لديه مؤهالت الخالفة  ،ال من جهة السابقة و ال العلم الغزير  ،و ال الشجاعة المشهورة و ال
الزهد و التقوى و ال كل شيء ؟  ،و كيف من كان اهال للخالفة و االمامة صار جليس بيته ؟
ء أمير شيخ تيم جعال
و من ه
ّللا ارتضاه عزال ؟
شيخ تيم منبر الهادي عال
و عليا اجلسوه المنزال
ثم يشير عليه السالم الى نتائج تلك الظلمة و مدة ظلمة الجهالة و الضاللة فقال :
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( يهرم فيها الكبير  ،و يشيب فيها الصغير  ،و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه ) يشير الى الحزن الشامل الناتج من تلك
األيام  ،بأن الكبير يصير هرما  ،و الصغير يشيب في تلك المدة الطويلة  ،و يسعى المؤمن  ،و يقاسي األهوال و الشدائد و
يكسب لنفسه و ال يعطي حقه حتى يموت و يلقى ربه  ،و في نسخة  :يوضع فيها الصغير و يدب فيها الكبير  .و هو كناية
عن طول المدة و بعد تردده عليه السالم بين القتال و طلب الحق أو الصبر على تلك الرزايا و غمض العين قال  ( :فرأيت
الصبر على هاتا احجى ) أي ان الصبر اصلح و اقرب الى العقل  ،اذ لم يقصد علي عليه السالم من الخالفة الرياسة و
السيادة و السلطة و النفوذ بل كان يقصد األمر بالمعروف و النهي عن المنكر ،
و هداية الجاهل و تنبيه الغافل  ،و اعالء كلمة االسالم  ،و إن الخالفة مع عظمتها أهون عند أمير المؤمنين من عفطة عنز
 .فلو كان علي يجاهد و يجادل فاما ان كان يغلب خصمائه فال بد من التفرقة بين المسلمين  ،و الناس حديثوا عهد باالسالم
فكانت هناك المصيبة العظمى  ،من ارتداد بعض الناس و رجوعهم إلى القهقرى  ،فاضمحالل كلمة االسالم فكان األصلح و
األحسن الصبر على تلك المصائب  ،فيقول :
( فصبرت و في العين قذى  ،و في الحلق شجى  ،أرى تراثي نهبا و في نسخة  :أرى تراث محمد صلى ه
ّللا عليه و آله نهبا
 ،و في نسخة  :من أن أرى صبر االمام و كان حاله حال من في عينه القذى و هو ما يقع في العين من تراب  ،أو تبن أو
وسخ يوجب األذى و يسبب الراحة و االستقرار عن الشخص  ،و حال في حلقه الشجى و هو ما يعترض في الحلق من
عظم و نحوه  ،و كيف ال يكون كذلك ؟ و انه يرى تراثه منهوبا بيد السفلة  ،و المقصود من التراث اما الخالفة و إما فدك
أو كالهما و لنا مجال في المستقبل لتوضيح المقال بمناسبة المقام .
و حاصل الكالم ان الخالفة غصبت من أمير المؤمنين عليه السالم  ،و ان
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الغاصب كان يعلم اهلية علي للخالفة و استحقاقه لالمامة  ،و شرع يفكر فيما يصنع ؟ هل يحارب بال ناصر مع تقاعد
الناس عن نصرته  ،أو يصبر على تلك الرزايا الجليلة ،
فرأى عليه السالم ان الصبر اليق و أقرب الى العقل و الصواب  ،فصبر على طول المدة و هو يتحمل الوجع و األذى
كالذي في عينه القذى و في حلقه الشجى  ،ألنه رأى حقه منهوبا بيد غيره و هم يتنعمون بالدنيا و ما فيها كما قال دعبل
الخزاعي :
أرى فيئهم في غيرهم متقسما
و أيديهم من فيئهم صفرات
و صار جليس بيته  ،و انقطع الناس عنه  ،و ما هناك من مفاسد عمت العباد و البالد

االستقالة و العقد

القسم الثاني
المتن
حتى مضى األوه ل لسبيله  ،فأدلى بها إلى إبن الخطاب بعده ،
( ثم تمثل بقول األعشى :
شتهان ما يومي على كورها
كيوم حيهان اخي جابر
فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته  ،إذ عقدها آلخر بعد وفاته  ،لشد ما تشطرا ضرعيها  ،فصيرها فى حوزة خشناء ،
يغلظ كلمها  ،و يخشن مسهها ،
و يكثر العثار فيها و االعتذار منها  ،فصاحبها كراكب الصهعبة إن أشنق لها خرم ،
و إن أسلس لها تق هحم  ،فمني الناس لعمر ه
ّللا بخبط و شماس ،
و تل هون و اعتراض  ،فصبرت على طول المدة  ،و ش هدة المحنة .

اللغة
ادلى بها  :دفعها و ألقاها  .و شتان بين هذا و ذاك أي بعد كثير و كور الناقة  :رحلها  .و االقالة  :قبول العذر و فك عقد
المعاملة  ،و االستقالة :
طلبها  .و ش هد األمر  :صعب و عظم  .و تشطرا  :أخذ كل واحد منهما شطرا  ،أي
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اقتسماها  .و الحوزة  :الطبيعة و الناحية  .و العثار  :العثرة و الكبوة  ،و الصعبة من النوق :
التي ال تنقاد و ال تتذلل للحمل و الركوب و يأتي شرح البواقي في ضمن المعنى .

المعنى
بعد أن افنى ابو بكر من عمره سنتين و ثالثة أشهر و اثني عشر يوما في الخالفة مات و مضى لسبيله  ،بعد تلك المآسي و
الفجائع التي ال تنسى ما دام التأريخ موجودا  ،فكم من امرئة عفيفة رجمت ؟ و كم من رجل بريء قتل  ،و كم من عزيز ذل
؟ و كم من ظالم كافر استولى على رقاب المسلمين  ،و األمر األعجب ،
و الخطب األفظع غصب الصديقة الطاهرة فاطمة حقها  ،و تظافر األمة على هتك حرمتها المنيعة و ما جرى على جسمها
من آالم الضرب و العصر فيما بين الباب و الجدار و اسقاط جنينها حتى ماتت مظلومة مهضومة و دفنت ليال و ال يعرف
قبرها حتى اليوم و ال يعرف الى يوم القيامة كما في الخبر  .و كم و كم و كم . . .
( حتى مضى األول لسبيله  ،فادلى بها الى ابن الخطاب بعده ) نعم كان ابو بكر يتقلب على فراش الموت و يجود بنفسه  ،و
يغمى عليه ساعة بعد ساعة  ،فأمر باحضار عثمان بن عفان  .فحضر عثمان فامر ان يكتب عهدا و قال  :اكتب  :بسم ه
ّللا
الرحمن الرحيم هذا ما عهد به عبد ه
ّللا الى المسلمين ثم اما بعد ثم اغمي عليه و كتب عثمان  :قد استخلفت عليكم عمر بن
الخطاب .
أفاق ابو بكر و قال  :إقرء فقرأ  ،فكبهر ابو بكر و س هر  ،و قال  :أراك خفت أن يختلف الناس ان مت في غشيتي ؟ قال  :نعم
 .قال  :جزاك ه
ّللا خيرا عن االسالم و اهله .
ثم أتم العهد  ،و أمر ان يقرأ على الناس فقرء عليهم  ،ثم أوصى ابو بكر عمر بما شاء مما ال مجال لذكره و كان عمر
يومئذ حاضرا عنده  ،و علم بالوصية  ،و لكنه لم يقل  :ان الرجل ليهجر  .أو  :ان الرجل غلب عليه الضعف  ،حسبنا كتاب
ه
ّللا :
] [ 162
مع انا ابا بكر كان يغشى عليه  ،و هو غير معصوم عن الخطأ و الهجر و ليس من الذين ال ينطقون عن الهوى  ،و كيف
كان فالسبب معلوم في قوله هناك و سكوته هنا .
و لعل ابا بكر أوصى الى عمر شفقة بالمسلمين لئال يختلفوا بعده  ،اذ كان ابو بكر رؤفا رحيما عاقال بصيرا بالعواقب و
ّللا الذي مات بال وصية و ترك امته حيارى يضرب بعضهم بعضا و يلعن بعضهم بعضا  .أف لهم قاتلهم ه
ذاك رسول ه
ّللا
انى يؤفكون ؟ ما بالكم تنسبون هذه األكاذيب الى النبي األقدس  ،و تشوهون سمعته عند الملل و النحل و قد قال تعالى  :لقد
جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ويلكم ما يصنع رسول ه
ّللا بعد تلك
المواقف و المواطن ؟ ا لم يصرهح بالولي و الوصي و االمام و المولى و الوارث و الخليفة من بعده ؟
ا فليس هذا القرآن الذي تتلونه في مساجدكم و محاريبكم يهتف بالوالية و االمامة لعلي ابن ابيطالب ؟ أما أراد النبي ان
يكتب كتابا ألمته لئال يضلوا بعده فمنعه كبيرهم هذا فاسئلوه ؟
أ كان ابن أبي قحافة أرأف و ارحم و أشفق بالمسلمين من الذي ارسل رحمة للعالمين ؟ ان تقولون إال منكرا من القول و
زورا  ،فاجتنبوا قول الزور .
ايها المسلمون هل فيكم من يقبل هذا القول المزيف ؟ و هذا الكذب الواضح ؟
أ صحيح أن رسول ه
ّللا مات بال وصية و بدون أن يعيهن خليفة و إماما يقوم مقامه ؟
هل عيهن النبي أحدا فرفضتموه ثم جئتم تنحتون ألنفسكم خليفة كما تهوى افئدتكم ،
فتارة تستدلون له بأن رسول ه
ّللا امره بالصالة  ،و الحال ان ابا بكر كان في جيش اسامة آنذاك كما قدمنا  ،و تارة تستدلون
باالجماع  ،و االجماع في ذلك اليوم كاالنتخابات المزيفة في هذا الزمان  ،و أي اجماع ؟ و ما معنى االجماع بعد حكم ّللاه
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الفاصل و امره الواجب ؟ و من الذي أجمع و اتفق على ابي بكر سوى سائقه و اما بنو هاشم فكانوا في بيت رسول ه
ّللا  ،و
الناس مشغولون بالعزاء و النياحة على أشرف ميت على وجه األرض و سوف نذكر لك السقيفة و ما جرى فيها حتى
تعرف االجماع المزعوم المدبهر في الليل .
( ث هم تمثل عليه السالم بقول األعشى :
شتان ما يومي على كورها
و يوم حيان أخى جابر
فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها آلخر بعد وفاته ) .
تمثل االمام بقول أحد شعراء الجاهلية و هو األعشى  ،و كان األعشى نديما لحيان و كان لحيان اخ يقال له جابر و كان
حيان صاحب الحصن باليمامة  ،و كان سيدا مطاعا يصله كسرى في كل سنة و كان في نعمة و رفاهية  .مصونا من وعثاء
السفر النه ما كان يسافر .
و معنى البيت  :بعد يومي على كور الناقة و بين يوم حيان  ،و هذا كما يقول الفقير  :شتان بين يومي و يوم ذلك الغني  ،أو
كما يقول المريض  :شتان بين حالي و حال األصحاء  ،فيقول أمير المؤمنين عليه السالم شتان بين يومي و أنا مغصوب
الحق  ،و مسلوب التراث و بين اولئك الذين تربهعوا على مسند الخالفة يعملون ما يريدون  ،و قيل فى معنى هذا البيت
وجوه أخر .
و هو انه فرق كثير بين اليومين  :اليوم الذي كنت فيه نديما لحيان في كمال الراحة و وفور النعمة و الرفاهية و اليوم الذي
كنت فيه على كور الناقة متحمال لوعثاء السفر و متاعبه .
و قيل  :قصد االمام باليوم األول ما يومي حالته و انه صار جليس بيته  ،و ازاحوا الخالفة عنه و باليوم الثاني و يوم حيان
حالة القوم الذين فازوا
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بمقاصدهم  ،و ظفروا بآمالهم .
و معنى االحتمال السابق  :ان غرضه ( ع ) هو الفرق بين حالتيه  :حالته في زمن النبي و ما كان فيه من العزة و الجاللة ،
ّللا صلى ه
و حالته بعد وفاة رسول ه
ّللا عليه و آله و ما لحقه من المحن و المصائب فشبهه الحالة األولى بيوم حيان  ،و الحالة
ه
الثانية بكونه على كور الناقة  .و قيل غير ذلك و ّللا العالم .
( فيا عجبا ) اصله  :يا عجبي  .يتعجب امير المؤمنين عليه السالم و حق له أن يتعجب من كالم ابي بكر حيث كان يطلب
االقالة من الناس ايام خالفته ،
و يقول  ( :اقيلوني  ،فلست بخيركم و علي فيكم ) .
فكان يصرهح و يعترف للناس ان عليا أفضل منه  ،و يطلب من الناس ان يعزلوه  ،و انه ال يصلح للخالفة  ،و من نفى عن
نفسه الصالحية ال يجوز ان يعهد بها إلى غيره .
فهذا الرجل المستقيل يعقد الخالفة بعده الى عمر  ،كما سمعت و علمت  ،من كتابة عثمان كتاب العهد  ،و تقرير أبي بكر
اياه  ،و موافقته على ذلك الكتاب .
( لش هد ما تشطرا ضرعيها ) شبهه عليه السالم الخالفة بالناقة التي تحلب  ،و ان الرجلين قسهما الخالفة بينهما شطرين ،
شطرا ألبي بكر و شطرا لعمر  ،و غرضه من هذا الكالم هو ما قاله عليه السالم لعمر يوم ارادوا البيعة منه عليه السالم ،
حيث قال :
إحلب حلبا لك شطره .

حيث ان عمر انما دعى الناس الى خالفة ابي بكر كي تكون مقدمة لخالفة ،
فانه ال يحسن للرجل ان يدعو الناس الى نفسه  ،و يطلب منهم ان يبايعوه  ،و لهذا كانت قضايا السقيفة لتمهيد الخالفة لعمر
 ،و لقد جازاه ابو بكر شكرا لخدماته و مساعيه ،
فر هد الخالفة الى عمر .
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( فصيهرها في حوزة خشناء ) جعل ابو بكر الخالفة في ناحية او طبيعة خشناء و المقصود من تلك الناحية عمر  ،او
ه
الطبيعة طبيعته  ،إذ أنه كان فظا غليظا صعبا  ،يتسرع الى الغضب  ،و ال يرقب شريفا  ،و له كالم خشن مع رسول ّللا في
ّللا صلى ه
صلح الحديبية  ،ككالمه يوم وفاة رسول ه
ّللا عليه و آله يوم طلب الدواة و البياض  ،و لهذا كان اكابر الصحابة
يخافون صولته  ،و يحذرون بطشه و اليك حديثا رواه الفريقان :
روى ابن ابي الحديد و هو ان ابا سفيان كان في مجلس عمر  ،و كان هناك زياد بن سمية و كثير من الصحابة فتكلم زياد
فأحسن و هو يومئذ غالم فقال علي عليه السالم و كان حاضرا البي سفيان و هو الى جانبه  :هّلل د هر هذا الغالم  ،لو كان
عربيا لساق العرب بعصاه فقال له ابو سفيان  :أما و ه
ّللا لو عرفت اباه لعرفت انه من خير أهلك  ،فقال علي عليه السالم :
و من أبوه ؟ فقال  :و ه
ّللا انا وضعته في رحم امه  ،فقال ( ع )  :فما يمنعك من استلحاقه ؟ قال  :اخاف هذا العير الجالس
يعني بذلك عمر ان يحرق عل هي اهابه .
( يغلظ كلمها  ،و يخشن مسها ) غلظ الكالم كناية عن خشونة الكالم و جفاء الطبيعة .
ثم اشار ( ع ) الى نتائج تلك األخالق الرذيلة و الطبيعة القذرة فقال  ( :و يكثر العثار فيها و االعتذار منها ) كانت لعمر
زالت و هفوات و عثرات في فتاواه و قضاياه و ذلك نتيجة التسرع في الحكم من غير علم و روية  ،فمنها :
انه امر برجم امرأة زنت  ،و هي حامل  ،فعلم أمير المؤمنين ( ع ) بذلك ،
فجاء اليه و قال له  :ان كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ دعها حتى تضع ما في بطنها ثم ترضع ولدها
 ،فعند ذلك قال عمر  :لو ال علي لهلك عمر .
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و امر باحضار امرئة اقتضت الحال ذلك و كانت حامال  ،فانزعجت و خافت من هيبته  ،فاسقطت جنينها  ،فجمع عمر
جمعا من الصحابة  ،و سألهم ما ذا يجب عليه ؟ فقالوا  :أنت مجتهد مؤدب و ال نرى انه يجب عليك شيء  ،فسئل عليا ( ع
) بذلك  ،و اخبره بقول الصحابة فقال علي ( ع )  :ان كان ذلك عن اجتهاد منهم فقد أخطأوا  ،و ان لم يكن عن اجتهاد فقد
غشوك ارى عليك الغرة ( عتق رقبة ) .
فقال عمر  :ال عشت لمعضلة ال تكون لها يا ابا الحسن .
و اما علمه باألحكام و اطالعه بالفقه  ،و معرفته بالدين فنذكر احاديث عشرة مروية عن كتب العامة و فيها كفاية :
 1ذكر مسلم في الصحيح في باب التيمم  :ان رجال أتى عمر  ،فقال  :اني أجنبت فلم اجد ماء ؟ فقال عمر  :ال تصله الى
آخره .
 2ابن ابي حاتم و البيهقي  :ان عمر بن الخطاب رفعت اليه امرأة ولدت لستة أشهر  ،فه هم برجمها  ،فبلغ ذلك عليا  ،فقال :
ليس عليها رجم  ،فبلغ ذلك عمر  ،فأرسل اليه فسأله  ،فقال عليه السالم  :قال ه
ّللا تعالى  :و الوالدات يرضعن أوالدهن
حولين كاملين  ،و قال  :و حمله و فصاله ثالثون شهراً  ،فخلى عنها .

 3إبن الجوزي و غيره في سيرة عمر  :انه نهى عن إكثار مهور النساء عن اربعمائة درهم  ،فلما نزل عن المنبر
ه
اعترضته إمرأة من قريش فقالت  :يا عمر نهيت الناس ان يزيدوا في مهر النساء على اربعمائة درهم ؟ اما سمعت ّللا يقول
:
و آتيتم احديهن قنطاراً فقال عمر  :كل الناس افقه من عمر  ،ثم رجع و صعد المنبر فقال  :ايها الناس اني كنت نهيتكم أن
تزيدوا النساء من صدقاتهن على اربعمائة درهم  ،فمن شاء ان يعطي من ماله  ،او فمن طابت نفسه فليفعل .
و في البخاري  :ثم قال ألصحابه  :تسمعونني اقول مثل هذا القول فال تنكرونه
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عل هي حتى تر هد عل هي امرأة ليست من اعلم النساء ؟ و في رواية اخرى انه قال مرة  :ال يبلغني ان امرأة تجاوز صداقها
صداق نساء النبي إال ارتجعت ذلك منها  ،فقالت امرأة  :ما جعل ه
ّللا لك ذلك انه قال تعالى  :و آتيتم احديهن قنطاراً فال
تأخذوا منه شيئا ً أتأخذونه بهتاناً و إثما مبينا ؟  ،فقال عمر  :كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال أال تعجبون من إمام
أخطأ  ،و أمرأة اصابت فأضلت امامكم ففضلته .
إقرأ هذا و ما قبله و ما بعده و احكم بما شئت و اعتذر كيف شئت .
 4عن انس بن مالك  :ان عمر قرأ على المنبر فانبتنا فيها حبا  ،و عنبا و قضبا  ،و زيتونا و نخال و حدائق غلبا  ،و فاكهة
و ابا  1قال كل هذا عرفناه  ،فما األب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده  ،فقال  :هذا لعمر ه
ّللا التكلف فما عليك ان ال تدري ما
األب ؟ اتبعوا ما بيهن لكم هداه من الكتاب  ،فاعملوا به و ما لم تعرفوه فكلوه الى ربه .
 5اتي الى عمر بمجنونة زنت  ،فأمر ان ترجم  ،فمره بها علي ( ع ) فقال :
ما شأن هذه ؟ فقالوا مجنونة بني فالن زنت  ،فأمر عمر أن ترجم  ،فقال  :ارجعوا بها  ،ثم قال أمير المؤمنين ( ع )  :يا
عمر أما تذكر ان رسول ه
ّللا صلى عليه و آله قال  :رفع القلم عن ثالث  :عن الصبي حتى يبلغ  ،و عن النائم حتى يستيقظ ،
و عن المعتوه المجنون حتى يبرء ؟ فخلى عمر سبيلها  ،و جعل عمر يكبر .
 6كان عمر بن الخطاب يعس ليلة  ،فمر بدار سمع منها صوتا  ،فارتاب و تس هور  ،فرأى رجال عنده امرأة و زق خمر ،
ّللا أ ظننت ان ه
فقال  :يا عدو ه
ّللا يسترك و انت على معصيته ؟ فقال  :ال تعجل يا عمر  :ان كنت اخطأت في واحدة
-----------

(  ) 1سورة عبس .
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فقد أخطأت في ثالث  :قال ه
ّللا تعالى  :و ال تجسسوا  .و قد تجسست  ،و قال :
و اتوا البيوت من ابوابها  .و قد تس هورت  ،و قال  :اذا دخلتم بيوتا ً فسلموا  .و ما سلمت  ،فقال عمر  :هل عندك من خير ان
عفوت عنك ؟ قال  :و ه
ّللا ال اعود .
فقال عمر  :إذهب فقد عفوت عنك  .أقول عفو عمر عن شارب الخمر معصية رابعة ألنه تعطيل لحد من حدود ه
ّللا تعالى .
عن انس بن مالك  :ان المغيرة بن شعبة كان يخرج من دار االمارة وسط النهار  ،و كان ابو بكره نفيع الثقفي يلقاه فيقول له
 :أين يذهب األمير  :فيقول :
الى حاجة  ،فيقول له  :حاجة ما ؟ ان األمير يزار و ال يزور  ،قال  :و كانت المرأة ام جميل بنت األفقم التي يأتها جارة
ألبي بكرة  ،قال  :فبينما ابو بكرة في غرفة له مع اصحابه و اخويه نافع و زياد و رجل آخر يقال له  :شبل بن معبد  ،و

كانت غرفة تلك المراة بحذاء غرفة ابي بكرة  ،فضربت الريح باب غرفة المرأة ففتحته فنظر القوم فاذا هم بالمغيرة ينكحها
 ،فقال ابو بكرة  :هذه بلية ابتليتم بها فانظروا .
فنظروا حتى اثبتوا  ،فنزل ابو بكرة حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له  :انه قد كان من أمرك ما قد علمت
فاعتزلنا  .قال  :و ذهب ليصلي بالناس فمنعه ابو بكره و قال له  :و ه
ّللا ال تصلي بنا و قد فعلت فقال الناس  :دعوه فليصل
فانه األمير و اكتبوا بذلك الى عمر  ،فيكتبوا اليه فورد كتابه ان يقدموا عليه جميعا  :المغيرة و الشهود .
قال مصعب بن سعد  :ان عمر بن الخطاب رضي ه
ّللا عنه جلس و دعا بالمغيرة و الشهود  ،فتقدم ابو بكرة فقال له  :أ رأيته
بين فخذيها  :قل  :نعم و ه
ّللا لكأني انظر تشريم جدري بفخذيها .
فقال له المغيرة  :لقد ألطفت النظر  ،فقال له  :ا لم أك قد اثبت ما يخزيك
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ّللا به ؟ فقال عمر  :ال و ه
تشريم جدري بفخذيها فقال له المغيرة  :لقد الطفت النظر  ،فقال له أ لم اك قد اثبت ما يخزيك ه
ّللا
حتى تشهد لقد رأيته يلج ولوج المرود في المكحلة فقال  :نعم اشهد على ذلك  .فقال له  :اذهب مغيرة ذهب ربعك .
ثم دعا نافعا فقال له  :على م تشهد ؟ قال  :على مثل شهادة ابى بكرة  ،فقال :
ال حتى تشهد انه يلج ولوج المرود فى المكحلة فقال  :نعم حتى بلغ قذذة  ،فقال اذهب مغيرة ذهب نصفك  .ثم دعا الثالث
فقال  :على م تشهد ؟ فقال  :على مثل شهادة صاحب هي فقال له  :اذهب مغيرة ثالثة لرباعك .
ثم كتب عمر الى زياد حتى قدم على عمر  ،فلما رآه جلس له في المسجد و اجتمع له رؤوس المهاجرين و االنصار فقال
المغيرة  :و معي كلمة قد رفعتها ألحلم القوم  .قال :
فلما رآه عمر مقبال قال  :اني ألرى رجال لن يخزي ه
ّللا على لسانه رجال من المهاجرين فقال زياد  :يا امير المؤمنين أما ان
الحق ما حق القوم فليس ذلك عندي ،
ه
متبطنها  .فقال له عمر  :أ رأيته يدخله كالميل فى
و لكني رأيت مجلسا قبيحا  ،و سمعت امرا حثيثا و ابتهارا  ،و رأيته
المكحلة ؟ فقال  :ال و فى لفظ آخر قال رأيته رافعا رجليها و رأيت خصيتيه تترددان بين فخذيها و تخفقان و استين
مكشوفين و سمعت خفزانا شديدا فقال له  :أ رأيته يدخله و يخرجه كالميل فى المكحلة ؟ فقال  :ال فقال عمر :
ه
ّللا اكبر قم اليهم يا مغيرة فاضربهم  ،فقام الى ابى بكرة فضربه ثمانين و ضرب الباقين  ،و اعجبه قول زياد  ،و درأ عن
المغيرة الرجم :
فقال ابو بكرة  :بعد أن ضرب فاني اشهد ان المغيرة فعل كذا و كذا فهم عمر بضربه فقال له علي عليه السالم  :ان ضربته
رجمت صاحبك و نهاه عن ذلك . 1
هذه نماذج من علم الخليفة و اطالعه بالقوانين و األحكام و مدى عدله فى
-----------

(  ) 1االغانى و الطبرى و ابن خلكان و غيرها .
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تعطيل الحدود و انقاذ مغيرة الزاني و اقامة الحدود على الشهود الصادقين األبرياء .
هذه نبذة من عشرات امثالها تظهر لك الحقائق  ،تلك الحقائق التي ال مجال للقلم للتصريح بها و إن أردت االطالع على
مصادر هذه االحاديث فراجع المجلد السادس من الغدير .

( فصاحبها كراكب الصعبة  ،إن أشنق لها خرم و إن أسلس لها تقحم ) و في بعض النسخ  :إن عنهف بها حرن  ،و إن أسلس
بها غسق  ،و ضمير صاحبها عائد الى الحوزة الخشناء  ،و قد ذكرنا أن المقصود من الحوزة إما الناحية المكني بها عن
عمر  ،او المقصود من الحوزة الطبيعة  ،اي اخالق عمر  ،فبناء على المعنى األول يكون المعنى  :فصاحب عمر كراكب
الناقة الصعبة التي ال تنقاد  ،اي الذي يرافق و يصاحب عمر بن الخطاب واقع بين المحذورين  :إن أشنق لها خرم و إن
أسلس لها تقحم  .أي إن منعه عن أفعاله و أعماله و فتاواه فان ذلك ينتهي الى النزاع و الفساد  ،و إن تركه بحاله ألقى نفسه
و غيره في المهلكة  ،كما أن الناقة الصعبة إن أشنق لها راكبها اي إن جذب زمامها جذبا قويا ينشق أنفها و إن أرخى
زمامها ألقته في المهالك كالسيارة التي انقطعت آلة توقيفها  ،فانه إذا كثر عليه االنكار من الناس لتسرعه في الحكم أدى ذلك
الى فساد الحال بينه و بين الناس  ،و إذا تركه الناس و لم يعترضوا عليه أدى ذلك الى إخالل النظام و قتل األبرياء و سفك
الدماء المحرمة و الحكم بغير ما أنزل ه
ّللا و إذا كان ضمير صاحبها راجعا الى الحوزة التي معناها الطبيعة أي األخالق
فالمقصود منه هو عمر أي هو صاحب تلك الحوزة الخشناء .
( فمني الناس لعمر ه
ّللا بخبط و شماس و تلون و اعتراض ) يشير عليه السالم الى ابتالء الناس أيام خالفة عمر لتناقض
أقواله و تباين أحواله و أفعاله فشبه عليه السالم عمر بن الخطاب بالبعير الجامح  ،إذ الخبط هو الحركة من غير استقامة ،
و الشماس كثرة
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االضطراب و النفار  ،و التلون اختالف الحال  ،و االعتراض مشي الفرس المرح النشيط فى عرض الطريق  ،و كلها
ّللا  ،و تحليله ما حرم ه
كنايات عن اختالف أعمال عمر من تحريمه ما احل ه
ّللا  ،و قد ورد  :ان حالل محمد حالل الى يوم
القيامه ،
و حرامه حرام الى يوم القيامة و من جملتها تحريم المتعه و ال نحتاج الى دليل حلية المتعة إذ يكفينا قول عمر  :متعتان
محللتان كانتا في عهد رسول ه
ّللا  ،انا احرمهما و اعاقب عليهما  :متعة الحج و متعة النساء  ،فقد اعترف بأن المتعة كانت
ه
ه
حالال في زمن رسول ه
ّللا صلى ّللا عليه و آله  ،و ال يجوز لعمر أن يحرم شيئا أحله ّللا و رسوله ،
و من كان ال يعلم معنى األب في قوله تعالى  :و فاكهة و أبا  .فليس له حق في تشريع القانون االسالمي حتى يحرم الحالل
و يعاقب الناس عليه  ،و قد عرفت مدى علم الخليفة او جهله بالقرآن و االحكام  ،فمن كان على سنة النبي فليقتد بكالمه و
ليتبع أحكامه  ،و من كان على شريعة عمر  ،و سنته فليفعل ما يشاء و ليقل ما يريد و هناك جنايات و جرائم صدرت من
هذا الرجل على االفراد و المجتمع كاحراقه مكتبة االسكندرية التي تعد فى طليعة خسائر المسلمين  ،و قد كانت من بشاعة
هذا العمل ان جميع الملل و النحل من الغربيين و غيرهم ينتقدون عمر بهذا العمل  ،و يعدونه ضربة على تقافة البشر  ،و
تقدم العلم في العالم  ،و لعلك كلما تفكرت في هذه الخسارة تزداد حسرة و تأسفا  ،و كيف ما كان فأمثال هذه المآسي و
المخازي و المساويء كثيرة في عصر خالفته الزاهر و ستعلمن نبأه بعد حين .
كل هذا و علي عليه السالم يرى هذه المصائب و النوائب التي تنزل على المسلمين ،
و يصبر على تلك المحن و المدة الطويلة و هي أيام خالفة عمر التي استغرقت عشر سنوات و ستة أشهر و أياما  ،و إليها
أشار سيدنا أمير المؤمنين عليه السالم بقوله :
( فصبرت على طول المدة و شدة المحنة )
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القسم الثالث
المتن
حتى مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم أني أحدهم  ،فيا هّلل و الشورى  ،متى إعترض الريب فى مع األول منهم حتى
صرت أقرن إلى هذه النظائر  ،لكني أسفت إذ أسفوا و طرت إذ طاروا  ،فمال رجل منهم لضغنه و مال اآلخر لصهره مع
هن و هن .

اللغة
الشورى المشاورة  .و الريب الشك  ،و أسف الطائر اذا دني من االرض فى طيرانه  .و صغى مال  .و الضغن الحقد .

المعنى
بعض تلك القضايا التي سمعتها و مرت عليك هي التي سببت قتل الخليفة إذ كانت القلوب مألها عداء و احقادا  ،من جملتهم
الفرس من المسلمين فان عمر اخترع لهم شريعة اخرى غير الشريعة االسالمية و فرق بينهم و بين المسلمين فى األحوال
الشخصية من النكاح و االرث و الضريبة و الدخول في المدينة و الدية و غير ذلك و من هنا نعرف التفرقة بين المسلمين و
العصبية الجاهلية األولى و كان من بين أولئك األعاجم الذين شملتهم بركات ظلم عمر  ،رجل من الفرس يقال له ابو لؤلؤ .
فانه طعن عمر بخنجره ست طعنات فى بطنه و تحت سرته فعلم عمر انه ال ينجو من الموت و ان الضربة االخيرة كانت
القاضية .
فلم يزل يفكر في كيفية صرف الخالفة عن علي عليه السالم النه علم انه إذا مات بال وصية تنتقل إلى على عليه السالم  ،و
إن أراد أن يوصي إلى شخص معين فلعل المسلمين ال يرضون به فجعل األمر شورى  ،و لكن ال شورى حرة بل شورى
مزيفة كاالنتخابات النيابية فى بعض الممالك  ،و ستعرف ذلك عن قريب .
( حتى مضى لسبيله جعلها في جماعة و في نسخة في ستة زعم اني احدهم ) انتخب عمر بن الخطاب ستة من المسلمين و
جعل عليا أحدهم و يستفاد من كلمة « زعم » ان األمر كان مدبرا في الليل  ،و ان عمر انما أدخل عليا في تلك الجماعة
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ال حقيقة  ،أي انه عليه السالم أحدهم بل أدخله المور ستطلع عليها .
من جملة القواعد العربية أن كلمة ( زعم ) تستعمل في الكالم الباطل ،
مثال إذا قال شخص آلخر  :اني أحبك  .فيعلم اآلخر ان المدعي لحبه كاذب مبطل فيقول له  :أ تزعم انك تحبني  .كما قال
تعالى  :قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم أنكم أولياء هّلل من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين  .و لن يتمنوه أبداً بما
قدمت أيديهم و ه
ّللا عليم بالظالمين  ،فمعنى اآلية  :قل يا محمد « يا أيها اليهود ان زعمتم أنكم أولياء هّلل فقط فتمنوا الموت
ه
فان من كان وليا ّلل ال يخاف من الموت بل يتمنى لقاء ربه  ،و انما يخاف من الموت المذنب العاصي ثم قال تعالى تكذيبا
لما زعموا و لن يتمنوه أبداً  . . .اآلية  ،و قال الشاعر
زعمتني شيخا و لست بشيخ
انما الشيخ من يدب دبيبا
و قال اآلخر
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا
ابشر بطول سالمة يا مربع
فظهر ان معنى زعم من تكلم بكالم باطل و هو يعلم انه كاذب  ،فلنذهب اآلن الى مجلس عمر لننظر ما هناك  ،فانه
مطروح على فراش الموت يفكر فى هذه الدسيسة التي يريد القيام بها إذ أنه علم انه ميت  ،فاستشار فيمن يوليه األمر بعده ؟
ّللا فقال عمر الها ه
فاشير عليه بابنه عبد ه
ّللا  ،إذ ال يليها رجالن من ولد الخطاب  ،حسب عمر ما فعل حسب عمر ما اختقب
ه
ه
 .الها ه
ّللا ال أتحملها حيا و ميتا  .ثم قال ان رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله مات و هو راض عن هؤالء الستة من قريش
احفظ هذه الجملة يا صاحبي على و عثمان و طلحة و الزبير و سعد بن الوقاص و عبد الرحمن بن عوف .
و قد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا ألنفسهم اماما  .ثم قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعنى ابا بكر
و ان اترك فقد ترك خير مني
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يعني رسول ه
ّللا ( أقول يا صاحبي  .لقد مرت عليك أخبار الوصاية و الوالية و االمامة في شأن علي عليه السالم ) ثم قال .
ادعوهم لي فدعوهم فدخلوا عليه و هو ملقى على فراشه يجود بنفسه فنظر اليهم أرجوك يا صاحبي اذكر كلمة عمر قبل
دقيقة  .ان رسول ه
ّللا مات و هو راض عن هذه الستة من قريش نظر اليهم عمر و قال  .ا كلكم يطمع فى الخالفة ؟
فوجموا سكتوا فقال لهم ثانية فاجابه الزبير .
و ما الذي يبعدنا منها ؟ وليتها أنت فقمت بها  .و لسنا دونك في قريش و ال في السابقة و ال في القرابة .
عمر  .أ فال اخبركم عن أنفسكم ؟
الجماعة  .قل  .فانا لو استعفيناك لم تعفنا .
عمر  .اما أنت يا زبير فوعق لقس  1مؤمن الرضا  .كافر الغضب  .يوما انسان و يوما شيطان  . . .و ما كان ه
ّللا ليجمع لك
أمر هذه األمة و أنت على هذه الصفة .
أقول  .هذا أحد الستة الذين مات رسول ه
ّللا راضيا عنهم  .يستقبله عمر بهذا الكالم ثم التفت الى طلحة و كان مبعضا له منذ
قال ألبى بكر يوم وفاته ما قال فى عمر قال له  .أقول أم أسكت ؟
طلحة  .قل  .فانك ال تقول من الخير شيئا .
ّللا صلى ه
عمر  .اما اني أعرفك منذ اصيب اصبعك في أحد  .و لقد مات رسول ه
ّللا عليه و آله ساخطا عليك النه لما نزلت
آية الحجاب و أمر ه
ّللا تعالى نساء النبي أن يحتجبن عن الرجال قال طلحة  .ما الذي يعنيه حجابهن اليوم ؟ و سيموت غدا
فننكحهن و في رواية  .ا ينكح محمد نسائنا و ال ننكح نسائه ؟ و ه
ّللا لو قد مات
-----------

(  ) 1رجل وعق  :شماس  ،سىء الخلق  .رجل القس  :منازع
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ألجلبنا على نسائه بالسهام  .و في رواية  .لئن أمات ه
ّللا محمدا لنركضن بين خالخيل نسائه كما ركض بين خالخيل نسائنا .
و قد نسب هذا القول الى عثمان و طلحة معا  ،فعثمان كان يريد ام سلمة ،
ّللا و ال أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم عند ه
و طلحة يريد عائشة  ،فنزلت هذه اآلية و ما كان لكم أن تؤذوا رسول ه
ّللا
عظيما .
و هذا الثاني م ن الذين مات النبي راضيا عنهم  ،ثم أقبل عمر على سعد بن ابي وقاص و هو من رجال المؤامرة الفاشلة في
عقبة هرشي بعد واقعة الغدير ،
التفت اليه عمر و قال :
إنما أنت صاحب مقنب من هذه المقانب  ،و صاحب قنص و قوس و أسهم ،
و ما زهرة و الخالفة ؟ و امور الناس ؟
و هذا ثالث القوم المرضيين عند النبي صلى ه
ّللا عليه و آله .
ثم أقبل عمر على عبد الرحمن بن عوف و قال  :إنك رجل عاجز  ،تحب قومك جميعا .

ثم التفت إلى علي أمير المؤمنين عليه السالم و قال :
و اما أنت يا علي فلو وزن إيمانك بايمان أهل األرض لرجحهم  .فقام موليا يخرج فقال عمر و ّللا إني ألعلم مكان الرجل ،
لو وليتموه أمركم لحملكم على المحجة البيضاء  .قالوا من هو ؟ قال هذا المولي من بينكم .
قالوا فما يمنعك من ذلك ؟
عمر ليس الى ذلك من سبيل .
و فى رواية ابن ابي الحديد ثم أقبل على علي عليه السالم فقال ّلل أنت  ،لو ال دعابة فيك  ،أما و ه
ّللا لئن وليتهم لتحملنهم
على الحق الواضح
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و المحجة البيضاء .
ثم أقبل على علي و قال و أما أنت يا عثمان  ،فو ّللا لروثة خير منك  ،و في رواية ابن ابي الحديد اما أنت يا عثمان  ،هيها
اليك  ،كأني بك و قد قلدتك قريش هذا االمر لحبها إياك ،
فحملت بني أمية و بني معيط على رقاب الناس  ،و آثرتهم بالفيء فسارت اليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على
فراشك ذبحا .
أ تذكر يا صاحبي كالم عمر ان رسول ه
ّللا مات و هو راض عن هذه الستة ،
فهل سمعت هذا السب الشنيع و الكالم الخشن الذي وجهه إلى خمسة منهم ،
فأسألك أ لم يكن رسول ه
ّللا راضيا عن غير هؤالء الخمسة كعمار و أبي ذر و سلمان و أمثالهم  ،أ لم يكن في اصحاب النبي
مع كثرتهم رجل نقي الثوب ناصع الصحيفة حسن السوابق  ،مرضيا عند رسول فيدخله عمر في أصحاب الشورى ؟ بل
كان و لكن . . .
ثم أ لم يأن لعمر أن يخشع قلبه  ،و يخاف ربه فيرد الخالفة الى صاحبها االصلي الذي غصبوها منه و أجلسوه في بيته اثني
عشر سنة و اشهرا ؟
هل كان يخش عمر ربه ان أوصى بالخالفة الى من قال له عمر السالم عليك يا أمير المؤمنين بخ بخ  ،لقد اصبحت موالي
و مولى كل مؤمن و مؤمنة ؟
أو ما كان عمر يرى في علي عليه السالم أهلية الخالفة  ،و قد قال مرارا لو ال علي لهلك عمر ثم هل كان رسول ّللا
ّللا صلى ه
راضيا عن عثمان ؟ و قد ضرب عثمان ام كلثوم بنت رسول ه
ّللا عليه و آله بخشبة القتب ضربا مبرحا فأرسلت
الى أبيها ،
تشكو ذلك و نخبره بصنيع عثمان و لما جائت الى أبيها و أرته ظهرها قال النبي  :قتلها قتله ّللا  .فمكثت يوما و ماتت في
الثاني  .الناس للصالة
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ّللا صلى ه
ّللا و عثمان جالس مع القوم  ،فقال رسول ه
عليها  ،فخرج رسول ه
ّللا عليه و آله  :من ال هم جاريته الليلة فال يشهد
جنازتها  ،قال مرتين و عثمان ساكت ،
فقال رسول ه
ّللا  :ليقومن أو ألسمينه باسمه و إسم أبيه  ،فقام يتوكأ على عبده و انصرف  ،و بات عثمان في تلك الليلة التي
ماتت كريمة رسول ه
ّللا و قرة عينه ملتحفا مع جاريتها و حضر الجنازة و هو جنب .

هل نسي عمر جنايات هذا المجرم أم تناسى ؟ فأدخله في أهل الشورى و قد قال في حقه  :لروثة خير منك و هل و هل و
األسئلة كثيرة فهل من مجيب ؟
و عند ذلك قال عمر  :ادعوا لي أبا طلحة األنصاري  ،فدعوه له فقال له :
انظر يا ابا طلحة إذا عدتم من حفرتي فكن في خمسين رجال من األنصار  ،حاملي سيوفكم فخذ هؤالء النفر الستة بأمضاء
األمر و تعجيله  ،و اجمعهم في بيت واحد فان اتفق خمسة و أبي واحد فاضرب عنقه  ،و إن اتفق اربعة و ابى اثنان
فاضرب اعناقهما  ،و إن اتفق ثالثة و خالف ثالثة فانظر الثالثة التي فيها عبد الرحمن ابن عوف فارجع الى ما اتفقت عليه
 ،فان أصرت الثالثة االخرى على خالفها فاضرب اعناقها  ،و ان مضت ثالثة ايام و لم يتفقوا على امر فاضرب اعناق
الستة و دع المسلمين يختاروا ألنفسهم .
يا اهل العالم  :من المسلمين و غيرهم .
يا واضعي القوانين و األنظمة للدول .
يا ايها الذين شاهدوا العجائب و سمعوا الغرائب في دهرهم .
هل سمعتم او رأيتم قانونا كهذا القانون او حكما دكتاتوريا مثل هذا الحكم في اي عصر من العصور او زمان من األزمنة او
مكان من األمكنة في عصر الحجر او زمان ما وراء التأريخ  ،أو في غابات افريقيا  ،او في القطب المنجمد ؟
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رجل يستولي على الخالفة بغير وجه شرعي قانوني  :ال باألهلية و اللياقة ،
و ال بالعلم و التقوى  ،و ال بالسياسة و الكياسة بل بالقهر و الغلبة  ،بالظلم و االجحاف ،
ثم لما علم ان اظفار المنية قد نشبت به انتخب من امة مسلمة كبيرة فيهم العلماء و الصلحاء و األبرار األتقياء ينتخب منهم
ستة ال غير  ،ثم يقول  :ان رسول مات راضيا عن هؤالء الستة فيرشحهم للخالفة ثم يذكر لكل واحد من الخمسة وصفا
قبيحا و ذما شنيعا ثم يتوجه الى المبرهء من تلك العيوب و األوصاف الذميمة فينحت له عيبا و هو الدعابة  ،و أية دعابة
كانت في امير المؤمنين حتى سلبته اهلية الخالفة فهل خفي هذا العيب على ه
ّللا الذي ال تخفى عليه خافية حتى امر نبيه
بقوله  :يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته ؟
او لم يظهر هذا العيب للنبي األقدس الذي ربها عليا في حجره من نعومة أظفاره الى أن بلغ أشده حتى نادى بصوت سمعه
 124444مسلم و بقي صداه إلى هذا اليوم بقوله  :من كنت مواله فعلي مواله  . . .الخ .
خفي هذا العيب على ه
ّللا و على رسوله فظهر البن الخطاب حتى قال  :يا علي لو ال دعابة فيك .
و لع هل عمر اراد رجال فظا غليظ القلب خشن الكالم سريع الغضب فيكون خليفة لعمر  ،للمناسبة المطلوبة بين النائب و
المنوب عنه دع هذا كله  ،فهؤالء المرشحون للخالفة و كلهم مسلمون مؤمنون فكيف تأمر بقتلهم اذا لم ينزلوا عند حكمك ؟
او كيف تأمر بأخذ قول الثالثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و تأمر بقتل الثالثة المخالفين ؟ أ فهكذا اباح ه
ّللا البن
الخطاب دماء علماء الصحابة ؟ و ذنبهم عدم األئتالف بينهم ؟
و لكن يا ابا حفص  :األمر واضح لكل ذي عينين فهذا القول شنشة منك
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تعرف من السقيفة و من قبلها  ،و علم كل احد تزييف انتخابك  ،و لعل االنتخابات المزيفة الكائنة في العالم كلها والئد
انتخابك و دسائسك في يوم السقيفة و الشورى .

ّللا بغير اذنه بل استأذنوا من عائشة فاذنت لهم  ،ألن رسول ه
مات عمر و دفنوه عند رسول ه
ّللا لما مات قالوا انه قال صلى
ه
ّللا عليه و آله  :نحن معاشر االنبياء ال نورهث .
و كان القصد من تحت هذه األكذوبة حرمان فاطمة عليها السالم من فدك ،
و لكن في زمان عمر ثبت ان رسول ه
ّللا يورهث فاستأذنوا من عائشة ألن النبي دفن في حجرتها و لها التسع من الثمن  ،ثم
نسخ هذا الحكم مرة ثانية لما اراد بنو هاشم دفن الحسن عليه السالم عند جده .
دفن عمر و جمع ابو طلحة المرشحين للخالفة في بيت عائشة و وقف ابو طلحة على باب البيت في خمسين رجال حاملي
سيوفهم  ،فلنذكر بقايا الخطبة :
( فيا هّلل و الشورى متى اعترض الريب ف هي مع األول منهم حتى صرت أقرن الى هذه النظائر ) هاتان الكلمتان فيا هّلل و
الشورى من باب االستغاثة ،
فالكلمة األولى مستغاث و الثانية مستغاث ألجله  .و معناها  :انك تستغيث ه
باّلل ألمر قد دهمك كما قال الشاعر :
يا لقومي و يا ألمثال قومي
ألناس عتوهم في ازدياد
و الفرق بينهما ان الالم مفتوحة في األولى و مكسورة في الثانية .
متى اعترض الريب الخ يشير امير المؤمنين عليه السالم بهذه الجملة إلى مقامه األسمى و مكانته العليا  ،فيقول  :متى كنت
في عداد ابي بكر و اقرانه حتى اكون هذا اليوم قرين هؤالء الذين مرتبتهم دون مرتبة ابي بكر .
و بعبارة اخرى  :إذا انزلوا ملكا عن عرش الملوكية ثم جمعوا بينه و بين بعض أراذل شعبه  ،و رشحوا أحد هؤالء
للسلطنة و الملك  ،فان الملك يستنكف ان يكون
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في زمرة السفلة المرشحين  ،بل ينبغي إذا كان و ال بد أن يجمع بينه و بين الوزراء و العظماء حتى تحسن المناسبة فكذلك
امير المؤمنين يقول  :متى شك احد في افضليتي على ابي بكر حتى آل امري و أنزلني الدهر ثم انزلني حتى صرت قرين
عثمان و طلحة و في عداد سعد و عبد الرحمن الذين سمعت وصفهم من عمر ؟ ثم بين عليه السالم عذره في موافقته
بالحضور معهم  ،فقال  ( :و لكني اسفت اذ اسفوا و طرت إذ طاروا ) اى مداراة لهم حضرت مجلس الشورى  ،و ذهبت
اين ما ذهبوا و سمعت اذا تكلموا  ،كما ان الطائر إذا طار مع الطيور يتابعهم في الطيران  ،فاذا دنوا من األرض في
طيرانهم دنى معهم  ،و إذا طاروا و حلهقوا الى الجو حلق معهم ،
ّللا عليه و آله  :ان رسول ه
ّللا صلى ه
و انما دخل امير المؤمنين معهم تكذيبا لقول عمر قال عند وفاة رسول ه
ّللا قال  :النبوة و
االمامة ال تجتمعان  .ألن عمر لما قال في وصيته ألبي طلحة  :كونوا مع الثالثة الذين فيهم عبد الرحمن  .قال ابن عباس :
ذهب األمر منا  ،الرجل يريد ان يكون األمر في عثمان  .فقال عليه السالم  :و انا اعلم ذلك  ،و لكني ادخل معهم في
الشورى  ،ألن عمر قد أهلهني اآلن للخالفة فانا ادخل في ذلك ألظهر للناس مناقضة فعله لروايته .
اجتمع هؤالء الستة في بيت عائشة  ،و ابو طلحة األنصاري مع اصحابه وقفوا على باب البيت  ،و لما استقر بهم المجلس و
قبل أن يشرعوا فى الكالم نادى عمار ابن ياسر من وراء الباب  :إن وليتموها عليا سمعنا و أطعنا  ،و إن وليتموها عثمان
سمعنا و عصينا فقام الوليد بن عقبة و قال يا معشر الناس  :اهل الشورى ان وليتموها عثمان سمعنا و اطعنا و ان وليتموها
عليا سمعنا و عصينا  .فانتهره عمار و قال له ؟ متى كان مثلك يا فاسق يعترض امور المسلمين و شتات جمعها  .و تسابا
جميعا و تناوشا حتى حيل بينهما .
فقال المقداد من وراء الباب  :يا معشر المسلمين إن وليتموها أحدا من
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القوم فال تولوها من لم يحضر بدرا  ،و انهزم يوم احد  ،و لم يحضر بيعة الرضوان ،
و ولى الدبر يوم التقى الجمعان  .فقال عثمان  :اما و ه
ّللا الن وليتها ألردنك الى ربك األول .
اما طلحة فانه كان يعلم ان الخالفة ال تصل اليه مع وجود علي امير المؤمنين عليه السالم و عثمان فلهذا اشهد القوم على
نفسه  :انه قد وهب حقه من الشورى لعثمان  .فعل ذلك لتقوية جانب عثمان .
و اما الزبير فكان ابن عمة امير المؤمنين اذ كانت امه صفية بنت عبد المطلب  ،فلما رأى الزبير ما صنعه طلحة وهب هو
ايضا حقه من الشورى الى امير المؤمنين فقال  :انا اشهدكم على نفسي اني قد وهبت حقي من الشورى لعلي .
فتساوى الجانبان .
و انما اعرض طلحة عن علي عليه السالم  ،و لم يهب حقه من الشورى اليه النحرافه عن علي و بغضه له و هذا معنى
قوله عليه السالم  ( :فصغى رجل منهم لضغنه ) أي مال رجل من أهل الشورى عن علي الى عثمان لعداوته و ضغنه لعلي
عليه السالم  .فبقي عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص  ،اما سعد فوهب حقه من الشورى الى عبد الرحمن فقال :
و انا قد وهبت حقي من الشورى البن عمى عبد الرحمن و قيل ان المقصود من الرجل الذي مال لضغنه و عداوته هو سعد
بن ابي وقاص اذ انه وهب حقه من الشورى الى عبد الرحمن بن عوف  .النهما من بني زهرة  ،و كان سعد يعلم ان
الخالفة ال تتم له  ،فصاروا ثالثة لكل واحد منهم صوت واحد  .فقال عبد الرحمن ألمير المؤمنين و عثمان  :ايكما يخرج
نفسه من الخالفة و يكون اليه االختيار فى االثنين الباقيين ؟ فلم يتكلم منهما أحد  ،فقال عبد الرحمن  :اشهدكم انني قد
اخرجت نفسي من الخالفة على ان اختار احدهما .
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فبدأ بعلي عليه السالم و قال له  ( :ابايعك على كتاب ه
ّللا و سنة رسوله و سيرة الشيخين ابي بكر و عمر ) فقال علي  ( :بل
على كتاب ه
ّللا و سنة رسوله و اجتهاد رأيي ) فعدل عبد الرحمن عنه  ،فعرض ذلك على عثمان  :فقال عثمان نعم .
فعاد الى علي  ،فاعاد علي قوله  ،فعل ذلك عبد الرحمن ثالث مرات  ،فلما رأى ان عليا غير راجع عما قاله  ،و ان عثمان
ينعم له باالجابة صفق على يد عثمان و قال لعثمان  :السالم عليك يا امير المؤمنين .
فقال علي عليه السالم لعبد الرحمن  :و ه
ّللا ما فعلتها إال ألنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه  ،ثم دعى عليه و
قال  :دق ه
ّللا بينكما عطر منشم  .اشار عليه السالم الى سبب تقديم عبد الرحمن عثمان على امير المؤمنين و بيهن ان السبب
في بيعة عبد الرحمن كالسبب في بيعة عمر البي بكر  ،أي كما ان عمر بايع ابا بكر يوم السقيفة ليرد ابو بكر الخالفة الى
عمر و قد فعل  ،و كذلك كان يرجو سعد من عثمان ان يرد الخالفة اليه عند موته  ،فدعى عليه السالم عليهما ان يفسد
بينهما ألن منشم بكسر الشين اسم امرأة عطاره بمكة  ،و كانت خزاعة و جرهم إذا أرادوا القتال تطيهبوا من طيبها  .و كانوا
إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم ،
حتى صار يضرب به المثل  ،فيقال  :أشأم من عطر منشم .
ففسد بعد ذلك بين عبد الرحمن و بين عثمان فلم يكلم احدهما صاحبه حتى مات عبد الرحمن  ،و لما بنى عثمان قصره
طمار و الزوراء و صنع طعاما كثيرا و دعا الناس الناس اليه كان فيهم عبد الرحمن فلما نظر الى البناء و الطعام قال :
يابن عفان لقد صدقنا عليك ما كنا نكذب فيك و اني استعيذ ه
باّلل من بيعتك  .فغضب عثمان و قال :
اخرجه عني يا غالم  ،فاخرجوه  ،و أمر الناس أن ال يجالسوه  .فلم يكن يأتيه أحد إال ابن عباس كان يأتيه فيتعلم منه القرآن
و الفرائض  ،و مرض عبد الرحمن فعاده
[ ] 123
عثمان فكلمه و لم يكلمه حتى مات  .و الى ما تقدم أشار عليه السالم بقوله :

( و مال اآلخر لصهره ) أي مال عبد الرحمن الى عثمان للمصاهرة التي كانت بينهما ألن اخت عثمان من امه كانت تحت
عبد الرحمن بن عوف و مال عبد الرحمن الى عثمان للمصاهرة وحدها بل ( مع هن و هن ) اي مع اسباب و علل اخرى ال
يحسن التصريح بها  ،و ما رأيت احدا من الشراح تعرض لتلك العلل  ،لكن الذي يغلب على ظني ان عمر كان قد اوصى
الى عبد الرحمن بن عوف ان يبايع عثمان ،
و إال فال معنى لقول عمر  :فانظر الثالثة التي فيها عبد الرحمن بن عوف فارجع الى ما اتفقت عليه .
أو لعل المقصود ان عبد الرحمن كان يعلم انه لو بايع عليا لما ردت الخالفة اليه فبايع عثمان رجاء ذلك فاخبره االمام
بقصده من البيعة و ه
ّللا العالم .
نهض أمير المؤمنين و قام من جلسة االنتخابات المشومة و قال  :مال الرجل الى صهره  ،و نبذ دينه وراء ظهره و دعا
عليه بما تقدم .
و ليت شعري و ليتني كنت أدري لما ذا لم يوافق أمير المؤمنين على سيرة الشيخين ؟ كما وافق عليها عثمان يوم الشورى
ثم نبذها وراء ظهره لما استقرت خالفته ؟
ّللا صلى ه
اما كان الشيخان عادلين في الحكم ؟ اما كانا سائرين بسيرة رسول ه
ّللا عليه و آله ؟ أما كانا على الحق ؟ لما ذا
رفض أمير المؤمنين العمل بسيرة الشيخين ؟ و ما ذا أرادوا بهذه الكلمة من أمير المؤمنين حتى ترك الخالفة ألجل السير
على سيرة الشيخين ؟ فليكن الجواب منك ايها القارىء اللبيب .

القسم الرابع
المتن
إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله و معتلفه ،
و قام معه بنو ابيه يخضمون مال ه
ّللا خضم اإلبل نبتة الرهبيع  ،إلى أن انتكث فتله  ،و أجهز عمله  ،و كبت به بطنته .
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اللغة
نافجا  :قريب من نافخا  ،و قيل رافعا  .و الحضن بكسر الحاء  :ما بين األبط و الخاصرة  ،و نثيله  :روثه  .و معتلفه :
موضع االعتالف .
و الخضم  :األكل بجميع الفم  ،و قيل  :المضغ بأقصى األضراس  .النبتة بكسر النون  :النبات و انتكث  :انتقض  .و اجهز
عليه  :ت همم قتله  ،و كبت  :سقطت .
و البطنة بكسر الباء  :االسراف في الشبع  ،او شدة االمتالء .

المعنى
( إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله و معتلفه ) استقرت الخالفة لعثمان و هو ثالث القوم  ،و لما بايعه الناس و
رأى تلك العزة و االحترام غلب عليه الكبر و الغرور  ،و يقال للمتكبر  :نافج حضنيه كأنه قد نفخ جانبيه و رفعهما  ،و قد
تستعمل هذه الكلمة لمن امتأل بطنه من الطعام  ،فقام بين روثه و موضع اعتالفه  ،فكما ان البهيمة ال اهتمام إال األكل و
الروث كذلك كان عثمان ال يبالي بأمور المسلمين ،
و ال يهتم بمصالحهم بل كان همه إشباع بطنه و فرجه و شهوته و شبقه  ،و جعل اقاربه أمراء على الناس  ،و اركبهم على
رقاب المسلمين يفعلون ما يشاؤن  .و جعل مال ه
ّللا أي بيت مال المسلمين تحت اختيار هؤالء يأخذون ما ارادوا  ،و كان هو

يهب ما يشاء لمن يشاء ال من كد يمينه و ال من عرق جبينه  ،كما يقال  :وهب االمير ما لم يملك  .و هذه صورة من منح
عثمان من بيت مال المسلمين الى من شائت نفسه ،
نقلناها من الجزء الثامن من الغدير لشيخنا االميني .
صورة من منح عثمان رقما الدنيار كتابة االعالم  544 444خمسمائة الف الى مروان  144 444مائة الف الى ابن ابي
سرح  244 444مائتي الف الى طلحة
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رقما الدينار كتابة االعالم  2 154 444مليونان و مت و خمسون الف الى عبد الرحمن  544 444خمسمائة الف الى يعلى
بن منبه  144 444مائة الف الى زيد بن ثابت  1 544 444مليون و نصف الى عثمان الخليفة  244 444مائتا الف الى
عثمان الخليفة  4 314 444المجموع اربعة ماليين و ثالثمائة و عشرة آالف دينار رقما الدرهم كتابة األعالم 344 444
ثالثمائة الف الى الحكم  2 24 444مليونان و عشرون الف الى الحكم  144 444مائة الف الى سعيد  144 444مائة الف
ّللا  644 444ستمائة الف الى عبد ه
الى الوليد  344 444ثالثمائة الف الى عبد ه
ّللا  244 444مائتا الف الى ابي سفيان
 144 444مائة الف الى طلحة  3 444 444ثالثة ماليين الى طلحة  53 244 444تسع و خمسون مليون و ثمانمائة الف
الى الزبير  2 544 44مليونان و نصف الى سعد بن ابي وقاص  3 5444 444ثالثة ماليين و نصف الى عثمان الخليفة
 126 224 444المجموع مائة و ستة و عشرون مليون و سبعمائة و سبعون الف درهم
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و من هنا تعرف معنى كالم االمام عليه السالم  ( :و قام معه بنو ابيه يخضمون مال ه
ّللا خضم االبل نبتة الربيع ) فكما ان
االبل تأكل نبات الربيع بشوق كثير النها تحمل الجوع في الشتاء بسبب عدم النبات  ،كذلك اقارب عثمان وصلوا الى تلك
الثروة بعد الجوع و الفقر و الى تلك العزة بعد المذلة و المسكنة .
نعم بذل عثمان هذه الكنوز لهؤالء الذين مرت عليك اسمائهم ال استحقاقا او جزاء لجهاد او شكرا على بالء ما كنت تقول
في ملك او رئيس جمهورية ينفق هذه األموال الطائلة من مال الشعب الى من تشتهي نفسه ؟ فهل كنت تتعجب إذا ثار
الشعب في وجه هذا الدكتاتور المسرف و قضى على حياته ؟
و كيف كان فلسنا اآلن في بيان جرائم الخليفة و مساويه من حكمه بخالف ما انزل ه
ّللا  :من رجم النساء العفائف  ،و هتك
احترام اعاظم االبرار  ،و لسنا اآلن فى صدد ذكر ضرب عثمان عبد ه
ّللا بن مسعود أحد القراء السبعة و أحد كتبة القرآن ،
و ال اذكر لك إحراقه مصحف عبد ه
ّللا بن مسعود  ،و ال اقول  :انه ضرب عمارا و طرحه و جعل يضرب برجله عورة
عمار حتى افتق و عمار شيخ كبير و من كبار الصحابة حتى اغمي عليه و حمل الى منزل ام سلمة فما افاق إال في الليل
بحيث فاته صالة الظهر و العصر و المغرب  .و ال اخبرك بما جرى على ابي ذر و هو أصدق الصحابه  :من نفيه الى
الشام  ،إرجاعه منها الى المدينة على بعير بغير غطاء و ال وطاء بحيث لما وصل الى المدينة كان قد تناثر لحم فخذيه  ،ثم
تسييره الى الربذة ،
ّللا صلى ه
و سبه و شتمه و نسبة الكذب اليه خالفا لرسول ه
ّللا عليه و آله حيث قال :
ما اظلت الخضراء و ما اقلت الغبراء على ذي لهجة اصدق من ابي ذر الى ان مات ابو ذر في البر االقفر غريبا وحيدا لم
يكن عنده احد سوى ابنته .
هذه جرائم و مخازي لكل واحدة منها إضبارة كبيرة محفوظة في محفظة التاريخ
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( الى أن انتكث فتله ) كانت من جملة اعماله انه ارسل جماعة من الفسقة الفجرة و جعلهم امراء على الناس و كان الناس
يكتبون الى عثمان و يشكون اليه من ظلم عماله و هو ال يبالي بتلك الشكاوى و كانت عائشة قد جائت الى عثمان فقالت له :
اعطني ما كان يعطيني ابي و عمر بن الخطاب .

فقال  :لم أجد لك موضعا في الكتاب و ال في السنة  ،و انما كان ابوك و عمر ابن الخطاب يعطيانك بطيبة من انفسهما و انا
ال افعل .
عائشة  :فاعطني من ميراثي من رسول ه
ّللا .
عثمان  :ا و لم تجيء انت و مالك بن اوس النضري فشهدتما ان رسول ه
ّللا ال يو هرث حتى منعتما فاطمة ميراثها و ابطلتما
حقها ؟ فكيف تطلبين اليوم ميراثا من النبي ؟
فتركته و انصرفت و من ذلك اليوم رفعت راية الخالف عليه  ،و كان عثمان اذا خرج الى الصلوة اخذت عائشة قميص
ّللا صلى ه
رسول ه
ّللا عليه و آله على قصبة فرفعته عليها ثم قالت :
ان عثمان بن عفان قد خالف صاحب هذا القميص و ترك سنته  .الى أن تأذى منها عثمان فصعد المنبر فقال  :ان هذه . . .
ّللا ضرب ه
عدوة ه
ّللا مثلها و مثل صاحبتها حفصة في الكتاب  :إمرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا
صالحين فخانتاهما  . . .و قيل ادخال النار مع الداخلين . .
ّللا  :انما سماك رسول ه
فقالت عائشة يا نعثل يا عدو ه
ّللا نعثال باسم نعثل اليهودي الذي باليمن  .فالعنته و العنها و حلفت ان
ه
ه
ال تسكن بالمدينة و خرجت الى مكة و هي تقول في طريقها  :اقتلوا نعثال قتل ّللا نعثال فلقد ابلى سنة رسول ّللا و هذه ثيابه
لم تبل بعد .
( الى ان انتكث فتله  ،و اجهز عليه عمله  ،و كبت به بطنته ) انتكث فتله اي انتقض تدبيره كالحبل الذي يفتل ليكون قويا
محكما  ،و اذا انتكث الحبل صار
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ضعيفا ال يمكن حمل األثقال به .
و قتلته اعماله التي تقدم ذكر بعضها مجمال  ،و القاه في التهلكة شدة اهتمامه ببطنه و فرجه و شهوته و شبقه  ،و حبه
ألرحامه و اقاربه  ،و تسليطهم على دماء الناس و اموالهم و اعراضهم .
و كان قتل عثمان يوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة خمس و ثالثين من الهجرة

القسم الخامس
المتن
فما راعني إال و الناس كعرف الضهبع  ،ينثالون عل هي من ك هل جانب  ،حتى لقد وطىء الحسنان و شق عطفاي مجتمعين
حولي كربيضة الغنم فلما نهضت باألمر نكثت طائفة  ،و مرقت اخرى  ،و قسط آخرون كأنههم لم يسمعوا كالم ه
ّللا حيث
ك الدار اآل آخرةُ نَجعلها للذين ال يُريدونَ ُعلوه اً في األرض و ال فساداً و العاقبة للمتقين بلى و ه
ّللا لقد سمعوها و
يقول  :تل َ
وعوها ،
و ه
لكن حليت الدنيا في أعينهم  ،و راقهم زبرجها .

اللغة
راعني  :افزعني  .و العرف  :الشعر النابت على رقبة الضبع و غيره  .و ينثالون  :يتتابعون و يزدحمون  .و عطفاي :
جانباي و الربيضة :
قطعة من الغنم  .و نكث العهد  :نقضه و عدم الوفاء به  .و مرقت  :خرجت عن الدين  ،و قسط  :جار و حاد عن الحق  .و
راقه  :اعجبه  .و الزبرج  :الزينة و الذهب .

المعنى
كانت مدة خالفة عثمان أحد عشر سنة و أحد عشر شهرا و ثمانية عشر يوما ثم قتله المسلمون كما مر  ،و كما سيأتي ثم
اجتمعت الصحابة بعد قتل عثمان في مسجد رسول ه
ّللا و تشاوروا في أمر االمامة فأشار بعضهم بعلي و هم عمار بن ياسر
و ابو أيوب األنصاري و أبو الهيثم بن التيهان و غيرهم  ،فذكروا سابقة علي عليه السالم و فضله و جهاده  ،فأجابهم الناس
اليه  ،فقام كل واحد منهم خطيبا يذكر فضل
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علي عليه السالم  ،فمنهم من فضه له على أهل عصره خاصة  ،و منهم فضله على جميع المسلمين عامة  ،فأتى الناس عليها
ليبايعوه  ،قال  :دعوني و التمسوا غيري  ،فانها مستقبلون أمرا له وجوه  ،و له ألوان  .ال تقوم له القلوب و ال تثبت العقول .
ّللا  :أ ال ترى ما نحن فيه ؟ أ ال ترى الفتنة ؟ أ ال تخاف ه
فقالوا  :ننشدك ه
ّللا ؟ و قال الشعبي  :اقبل الناس الى علي عليه
السالم ليبايعوه  ،و مالوا اليه فمدوا يده فكفها  ،و بسطوها فقبضها  ،حتى بايعوه .
فقال  :ال حاجة لي في أمركم  ،فمن اخترتم رضيت به  ،فقالوا  :ما نختار غيرك  ،و ترددوا اليه مرارا  ،و قالوا  :و ه
ّللا ما
نحن بفاعلين حتى نبايعك  ،فقال ( ع ) :
ففي المسجد  ،فان بيعتي ال تكون خفية  ،و ال تكون إال في المسجد و كان ( ع ) في بيته فخرج الى المسجد و عليه قميص
و عمامة خز  ،و نعاله في يده متوكئا على قوسه  ،فبايعه الناس  ،و كان أول من بايعه من الناس طلحة بن عبيد ه
ّللا ،
و كان قد اصيب إصبعه يوم احد  ،فشلت  ،فنظر اليه حبيب بن ذؤيب و قيل غيره فقال  :إنا هّلل و إنا اليه راجعون  .أول من
بدء بالبيعة يد شالء و بيعة ال تتم  .ثم بايع الزبير و المهاجرون و األنصار و سائر المسلمين  ،و الى ذلك اشار ( ع ) بقوله
:
علي من كل جانب ) أي ما أفزعني شيء كما أفزعني ازدحام الناس
( فما راعني إال و الناس حولي كعرف الضبع ينثالون ه
مثل عرف الضبع  ،ألن عرف الضبع ثخين يضرب به المثل في الكثرة و االزدحام  ،إذ كان الناس ينثالون أي يتتابعون ،
و يقع بعضهم على بعض من شدة االزدحام  ،و يتوجهون اليه من جوانبه االربع ،
كل يريد أن يبايعه .
( حتى لقد وطىء الحسنان ) ذكر بن ابي الحديد و غيره من بعض الشارحين
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ان ( الحسنان ) هما الحسن و الحسين عليهما السالم  ،فزعموا انهما وطئا من كثرة ازدحام الناس .
و هذا بعيد جدا  ،إذ لم يكن يخفى على الناس جاللة قدرهما و عظم شأنهما  ،هما ابنا رسول ه
ّللا و ريحانتاه  ،و وطأهما
خالف االحترام  ،و انهما كانا رجلين كبيرين و لم يكونا طفلين صغيرين حتى يمكن ذلك  .ثم كيف وطأهما الناس
بخصوصهما دون غيرهما من أوالد ( ع ) أو أصحابه  ،إذ كان عند أمير المؤمنين غيرهما من االصحاب كعمار بن ياسر
و مالك األشتر  ،فلم يعهد و لم يسمع ان أحمدهم سحق و وطأ  ،ثم انه كان الحسن و الحسين عليهما السالم مشهورين
معروفين ال يجهلهما أحد من أهل المدينة .
فلعل الصحيح ان الحسن هو االبهام  ،و الحسنان ابهاما الرجل  ،كما قال الشاعر :
مهضومة الكشحين حزماء الحسن

اذ قيل ان أمير المؤمنين ( ع ) إنما كان جالسا يومئذ محتبيا  ،و هي جلسة رسول ه
ّللا المسماة بالقرفصاء و هي جمع
الركبتين و جمع الذيل  ،فلما اجتمع الناس لبيعته زاحموه حتى وطؤوا ابهاميه  ،و شقوا ذيله .
( و شق عطفاي ) أي جانباي  ،لشدة االصطكاك و كثرة االزدحام شقوا قميصه و جانبي ردائه  ،و في بعض النسخ  :شق
عطافي  ،و هذا يدل على أحد األمرين إذ شدة االزدحام اما من كثرة الفرح و السرور  ،و اما من سوء االدب و عدم مراعاة
التأدب .
( مجتمعين حولي كربيضة الغنم ) أي القطعة من الغنم المجتمعة في مرابضها ،
و المربض  :ما يأوى اليه الغنم  .اشارة الى اجتماعهم و ازدحامهم أمامه متالصقين
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متقاربين  ،و لما أراد طلحة و الزبير أن يبايعا قال لهما أمير المؤمنين  :ان احببتما أن تبايعاني و إن أحببتما بايعتكما ؟ فقاال
 :بل نبايعك و جاؤوا بسعد بن أبي وقاص فقال علي ( ع )  :بايع .
فقال  :ال حتى يبايع الناس و ه
ّللا ما عليك مني بأس .
فقال عليه السالم  :خلوا سبيله  .و جاؤوا بعبد ه
ّللا بن عمر فقالوا  :بايع .
فقال  :ال حتى يبايع الناس .
قال عليه السالم  :ائتني بكفيل  .فقال  :ال أرى كفيال  .فقال األشتر :
دعني أضرب عنقه .
فقال عليه السالم  :دعوه أنا كفيله  .و بايعت األنصار إال نفرا يسيرا .
و من الذين لم يبايعوا  :هو النعمان بن بشير فانه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي قطعت و قميص عثمان الذي قتل فيه
فلحق بالشام .
فبويع عليه السالم في يوم الجمعة ثمانية عشر من ذي الحجة سنة خمس و ثالثين من الهجرة .
( فلما نهضت باألمر نكثت طائفة ) نهض عليه السالم بأعباء الخالفة و أول عمل بادر اليه هو تقسيم بيت مال المسلمين
بالسوية  ،و ذلك في اليوم الثاني من البيعة ،
ّللا تعالى و أثنى عليه  ،و ذكر محمدا فصلى عليه  ،ثم ذكر نعمة ه
فصعد المنبر  ،فحمد ه
ّللا تعالى على أهل االسالم  ،ثم ذكر
الدنيا و زههدهم فيها  ،و ذكر اآلخرة و رغبهم اليها ثم قال :
ّللا صلى ه
أما بعد لما قبض رسول ه
ّللا عليه و آله و سلم استخلف الناس أبا بكر ،
ثم استخلف أبو بكر عمر  ،فعمل بطريقه  ،ثم جعلها شورى بين ستة  ،فافضى األمر إلى عثمان  ،فعمل ما أنكرتم و عرفتم
 ،ثم حصر  ،و قتل  ،ثم جئتموني فطلبتم إلي  ،و انما
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أنا رجل منكم  ،لي ما لكم  ،و عل هي ما عليكم  . . .الخ ثم التفت يمينا و شماال  ،فقال  :أ ال ال يقولن رجال منكم قد غمرتهم
الدنيا ،

فاتخذوا العقار  ،و فجروا األنهار  ،و ركبوا الخيول الفارهة و اتخذوا الوصائف الروقة  ،فصار ذلك عليهم عارا و شنارا
إذا منعتهم ما كانوا يخوضون فيه  ،و اصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون ( يعملون خ ل ) فينقمون ذلك  ،و يستنكرون  ،و
يقولون :
حرمنا ابن أبيطالب حقوقنا .
أ ال و أيما رجل استجاب هّلل و للرسول  ،فص هدق ملتنا  ،و دخل في ديننا ،
ّللا  ،و المال مال ه
و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق االسالم و حدوده فانتم عباد ه
ّللا  ،يقسهم بينكم بالسوية  ،ال فضل ألحد
على أحد  ،و للمتقين غدا أحسن الجزاء و أفضل الثواب  ،و إذا كان غدا ان شاء ه
ّللا فاغدوا علينا فان عندنا ماال نقسمه فيكم
 ،و ال يتخلفن أحد منكم  ،عربي و ال عجمي  ،كان من أهل العطاء أو لم يكن  ،إذا كان مسلما حرا إال حضر  ،أقول قولي
هذا و أستغفر ه
ّللا العظيم لي و لكم و عن عمار و ابن عباس قاال  :انه عليه السالم لما صعد المنبر قال لنا  :قوموا فتخللوا
الصفوف و نادوا هل من كاره ؟ فتصارخ الناس من كل جانب  :اللهم قد رضينا و سلمنا و أطعنا رسولك و ابن عمه  .فقال
عليه السالم  :قم يا عمار إلى بيت المال  ،فاعط الناس ثالثة دنانير لكل إنسان  ،و ادفع إل هي ثالثة دنانير  ،فمضى عمار و
أبو الهيثم و جماعة من المسلمين إلى بيت المال  ،و مضى أمير المؤمنين إلى مسجد قباء  ،يصلي فيه  ،فوجدوا ثلثمائة الف
ّللا الحق من ربكم  ،و ه
دينار  ،و وجدوا الناس مائة الف  ،فقال عمار  :جاء و ه
ّللا ما علم بالمال و ال بالناس  ،و ان هذه
اآلية وجبت عليكم بها طاعة الرجل .
و في رواية و لما خطب عليه السالم هذه الخطبة و نزل عن المنبر  ،كان هذا أول ما انكروه
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من كالمه  ،و أورثهم الضغن عليه  ،و كرهوا عطائه و قسمه بالسوية  ،فلما كان من الغد  ،غدى و غدى الناس  ،فقبض
المال  ،و قال لعبد ه
ّللا بن رافع كاتبه  :ابدأ بالمهاجرين فنادهم و اعط كل رجل  :ممن حضر ثالثة دنانير  ،ثم ه
ثن باألنصار
فافعل معهم مثل ذلك  ،ثم من يحضر من الناس كلهم األحمر و االسود فاصنع به مثل ذلك .
فقال سهل بن حنيف  :يا أمير المؤمنين هذا غالمي باألمس و قد اعتقته اليوم .
فقال عليه السالم  :نعطيه كما نعطيك  ،فاعطى كال منهم ثالثة دنانير و لم يفضل أحدا على أحد .
و تخلف عن هذا القسم يومئذ طلحة و الزبير  ،و عبد ه
ّللا بن عمر و سعد بن العاص و مروان بن الحكم و رجال من قريش
 ،ثم بينما الناس بعد ذلك في المسجد إذ طلع الزبير و طلحة  ،و جلسا في ناحية من علي  ،ثم جاء مروان و سعيد و عبد ّللاه
ابن الزبير فجلسوا عندهما  ،و جاء قوم من قريش فانضموا اليهم  ،فتحدثوا نجيا ساعة ،
ثم قام الوليد بن عقبة فجاء الى علي عليه السالم  ،فقال  :يا أبا الحسن  :انك قد وترتنا جميعا  :اما أنا فقتلت أبي يوم بدر
صبرا و خذلت أخي يوم الدار باألمس ،
و أما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب  ،و كان ثور قريش  ،و أما مروان فسخفت أباه عند عثمان إذ ضمه اليه  ،و نحن
إخوانك و نظراؤك من بني عبد مناف  ،و نحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا ما اصبناه من المال في ايام عثمان  ،و أن
تقتل قتلة عثمان ،
و إنا إن خفناك تركناك و التحقنا بالشام .
فقال عليه السالم  :أما ما ذكرتم من وترى إياكم فالحق وتركم  ،و اما وضعي عنكم ما اصبتم فليس لى أن أضع حق ه
ّللا
عنكم و ال عن غيركم و أما قتلى قتلة عثمان فلو لزمني قتلهم اليوم لقتلتهم أمس  ،و لكن لكم علي إن خفتموني ان اؤمنكم ،
و ان خفتكم ان اسيهركم  ،فقام الوليد الى اصحابه فحدثهم  ،فافترقوا على إظهار العداوة
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و اشاعة الخالف  ،ألن عمارا و عبد ه
ّللا بن رافع و غيرهما لما قسموا المال بين الناس بالسوية أخذ علي ( ع ) مكتله و
ه
مسحاته ثم انطلق إلى بئر الملك فعمل فيها  ،فأخذ الناس ذلك القسم حتى بلغوا الزبير و طلحة و عبد ّللا بن عمر فأمسكوا
بأيديهم ،
و امتنعوا عن القبول و قالوا  :هذا منكم أو من صاحبكم ؟ فقالوا  :هذا امره  ،ال نعمل إال بامره  ،قالوا  :استأذنوا لنا عليه .
قالوا  :ما عليه اذن  ،هو ببئر الملك يعمل ،
فركبوا دوابهم حتى جاؤوا اليه فوجدوه في الشمس و معه اجير له  .فقالوا  :ان الشمس حارة  ،فارتفع معنا الى الظل ،
فارتفع معهم إلى الظل  ،فقالوا له  :لنا قرابة من نبي ه
ّللا  ،و سابقة و جهاد  ،و انك اعطيتنا بالسوية  ،و لم يكن عمر و ال
عثمان يعطوننا بالسوية  ،كانوا يفضلوننا على غيرنا .
فقال ( ع )  :أيهما عندكم عمر أو ابو بكر ؟
فقالوا  :ابو بكر .
فقال ( ع )  :فهذا قسم ابي بكر  ،و إال تدعوا ابا بكر و غيره  ،و هذا كتاب ه
ّللا فانظروا ما لكم من حق فخذوه .
قالوا  :فسابقتنا .
قال  :انتما اسبق مني ؟
قاال  :ال  ،فقرابتنا من النبي .
قال  :أقرب من قرابتي ؟
قاال  :ال  ،فجهادنا .
قال  :اعظم من جهادي ؟
قاال  :ال  ،قال  :فو ه
ّللا ما انا في هذا المال و اجيري إال بمنزلة سواء .
و سيأتيك التفصيل في المستقبل  .فالتحقوا بعائشة  ،ثم ذهبوا إلى البصرة
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و أراقوا دماء الوف من المسلمين في البصرة فهؤالء الناكثون المقصودون بقوله ( ع ) :
نكثت طائفة .
و بعد حرب البصرة خرج معاوية الى إمام زمانه و قاتله في صفين  ،و لو جمعوا قتلى الطرفين لصار جبال شامخا  ،فالتجأ
معاوية إلى الغدر  ،و أمر اصحابه ان يرفعوا المصاحف على الرماح  ،فانخدع اصحاب أمير المؤمنين  ،فالجأوا امير
المؤمنين و اكرهوه على تحكيم الحكمين فلم يجبهم الى ذلك  ،فأجبروه فوقع التحكيم فكانت النتيجة النفع لمعاوية و الضرر
لعلي ( ع )  ،و اصحابه  ،فعاتبوا امير المؤمنين في قضية التحكيم ثم اشاعوا الخالف عليه حتى تكونت قضية النهروان ،
فهذه حروب ثالثة وقعت في مدة خالفته عليه السالم  ،و أشار اليها بقوله  ( :فلما نهضت باألمر نكثت طائفة ) و هم
اصحاب الجمل ( و مرقت اخرى ) و هم اصحاب النهروان ( و فسق « قسط خ ل » آخرون ) و هم معاوية و اصحابه .
ّللا صلى ه
و قد عبهر رسول ه
ّللا عليه و آله عن هذه الطوائف الثالث بهذه األلفاظ الثالثة حيث قال  :يا علي ستقاتل الناكثين و
القاسطين و المارقين .

ّللا صلى ه
و إنما سمي اهل النهروان بالمارقين لمروقهم اي خروجهم و تعديهم و تجاوزهم عن الدين  ،كما قال رسول ه
ّللا
عليه و آله  :يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
و حيث ان الخوارج كانوا منتظمين في سلك الحق  ،ثم بالغوا بزعمهم في طلب الحق الى ان تجاوزوه لهذا استعمل فيهم
لفظ المروق .
( كأنهم لم يسمعوا كالم ه
ّللا تعالى حيث يقول  :تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علواً في األرض و ال فساداً و
العاقبة للمتقين اشار ( ع ) بهذا الكالم ان هؤالء الطوائف الثالث و هم اهل الجمل و اهل صفين و اهل النهروان لم
[ ] 136
ينهضوا بتلك المؤامرات ألجل الدين حقيقة  ،و ان كانوا يتظاهرون باسم الدين ،
و اقامة العدل  ،اما طلحة و الزبير و عائشة فكان كالمهم و عذرهم في اقامة تلك الحرب العظمى و الفتنة الكبرى  :انهم
يطلبون بدم الشهيد ( على زعمهم ) عثمان  ،و تبعهم على ذلك معاوية بن ابي سفيان حتى وقعت حرب صفين و كاد نسل
العرب ان ينقطع من كثرة القتلى من الطرفين  ،و لما تكونت منها واقعة النهروان  ،كذلك كانت عليهم صبغة الدين ( اذ انهم
من شدة إيمانهم ه
باّلل ) حكموا بكفر امير المؤمنين ( ع ) فأوجبوا على انفسهم قتاله و محاربته  .فهؤالء الطوائف الثالث لم
يقصدوا بتلك األعمال التي قاموا بها إال الدنيا و زينتها  ،و الرئاسة و السلطنة  ،و ستعرف ذلك كله بالتفصيل في المستقبل
ان شاء ه
ّللا .
و اما إجماال  :فان امير المؤمنين ( ع ) لما نهض باعباء الخالفة رأى من الواجب عليه ان يعزل بعض الوالة الفسقة الفجرة
الذين كانوا من رجال العهد البائد ،
يلعبون بدماء المسلمين و اموالهم و اعراضهم  ،و على رأسهم ابن آكلة األكباد معاوية بن ابي سفيان و ما كان يسع عليا (
ع ) ان يسمح لمعاوية ان يحكم في المسلمين و يتأمر عليهم  ،و قد يقول بعض البسطاء  :لقد كان االحرى ان يمهل علي (
ع ) معاوية اياما على وظيفته في الشام حتى يستقر امر االمام و تتقوى امارته ثم يبادر الى عزل معاوية و امثاله .
و نجيب عن هذا القول بجوابين  :األول ان معاوية ما كان يخضع لعلي ( ع ) حقيقة و ايمانا  ،بل ال بد و انه كان يتربص
به الدوائر و يحوك له الدسائس  ،و كان يعلم خباثة معاوية و شيطنته و غدره و مكره و خيانته  ،اذن فما الفائدة من ابقائه
على وظيفته الى اجل غير معلوم .
الثاني ان الدين ال يأذن لعلى ( ع ) ان يبقي معاوية على عمله يوما واحدا
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بل ساعة واحدة و لكنه دفعا لالنتقاد دخل من باب المجاملة فكتب كتابا الى معاوية و هذا مضمونه :
أما بعد فان الناس قتلوا عثمان عن غير مشورة مني  ،و بايعوني عن مشورة منهم و اجتماع  ،فاذا اتاك كتابي فبايع لي  ،و
اوفد لي أشراف اهل الشام قبلك .
فلما قدم رسوله على معاوية  ،و قرأ كتابه بعث رجال من بني عميس و كتب معه كتابا الى الزبير بن العوام و فيه :
ّللا الرحمن الرحيم لعبد ه
بسم ه
ّللا الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن ابي سفيان .
سالم عليك  ،اما بعد  ،فاني بايعت لك اهل الشام فأجابوا و استوسقوا كما يستوسق الحلب  ،فدونك الكوفة و البصرة ال
يسبقك اليها ابن ابي طالب فانه ال شيء بعد هذين المصرين  ،و قد بايعت لطلحة بن عبيد ه
ّللا من بعدك  ،فاظهرا الطلب بدم
عثمان  ،و ادعوا الناس إلى ذلك  ،و ليكن منكما الجد و التشمير  ،اظفركما ه
ّللا و خذل مناويكما فلما وصل الكتاب الى
الزبير سره به  ،و اعلم به طلحة و أقرأه اياه  ،فلم يشكا في النصح  ،و زعما ان معاوية ناصح صادق  ،قد اخذ لهما البيعة
من اهل الشام حقيقة ،

و لم يعلما انه مثال الغدر و رمز المكر .
ف ارسال محمد بن طلحة الى امير المؤمنين عليه السالم و قال له  :ال تقل  :يا أمير المؤمنين و قل  :يا ابا الحسن  :لقد خاب
ظننا فيك  ،نحن اصلحنا لك األمر وطدنا لك االمرة و اجلبنا على عثمان حتى قتل  ،فلما طلبك الناس ألمرهم جئناك و
اسرعنا اليك و بايعناك و بعد عتاب و خطاب كثير و هل أحدنا البصرة و اآلخر الكوفة .
فقال عليه السالم  :و ه
ّللا اني ال آمنهما و هما عندي في المدينة فكيف آمنهما و قد ولهيتهما العراقين  .اذهب اليهما و قل لهما
 :ايها الشيخان احذرا من ه
ّللا و نبيه على امته ،
و ال تبغيا المسلمين غائلة و كيدا أما سمعتما قول ه
ّللا  :تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين
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ال يريدون علواً في االرض و ال فساداً و العاقبة للمتقين .
فقام محمد بن طلحة فأتاهما و اخبرهما  ،فانقطعا عن علي عليه السالم أياما  ،ثم جائا و استأذناه في الخروج الى مكة
للعمرة  ،فأذن لهما بعد ان احلفهما ان ال ينقضا بيعته  ،و ال يغدرا به و ال يشقا عصى المسلمين و غير ذلك  ،فحلفا على
ذلك كله ،
و خرجا و فعال تلك االفاعيل  ،فقد عرفت غرض طلحة و الزبير و قصدهما من الخروج على علي عليه السالم  ،إذ لم يكن
قصدهما إال الرئاسة و الخالفة ال الطلب بدم عثمان و هم قتلوا عثمان كما سمعت اعترافهما  ،و هما يعلمان ان أمير
المؤمنين على الحق و انهما ال يستحقان الخالفة .
و اما معاوية ا فكان يجهل معاوية مقام امير المؤمنين و مكانته ؟ ا فكان يشك معاوية في أفضلية امير المؤمنين على غيره ؟
هل خفي على ابن آكلة األكباد عدم أهليته للخالفة ؟ دع هذا كله  ،أ فال كان يعلم معاوية ان أمير المؤمنين عليه السالم امام
زمانه  ،و تجب على المسلمين إطاعة االمام العادل ؟ فلما ذا حاربه و قاتله و اراق دماء الوف من المسلمين  ،و اثار فتنة
صفين  ،و فعل ما فعل ؟ و كذلك أصحاب النهروان .
إذا عرفت هذا فقد ثبت عندك ان هؤالء الطوائف لم تكن لهم غاية إال الرئاسة و ملذات الدنيا  ،ال الدين المزعوم الذي كانوا
يتفوهون به  ،و لم يكونوا في غفلة عن هذه اآلية الشريفة التي تشير إلى أن اآلخرة للذين ال يقصدون الكبر في الدنيا و
الفساد في المجتمع  ،و كأنهم لم يقرؤا هذه اآلية في القرآن .
( بلى و ه
ّللا لقد سمعوها و وعوها  ،و لكن حليت الدنيا بأعينهم  ،و راقهم زبرجها ) يحلف أمير المؤمنين عليه السالم ان
هؤالء سمعوا اآلية الكريمة  ،و وعوها و عرفوها و علموا معناها  ،و لكن لما نظروا الى نعيم الدنيا و صفرائها و بيضائها
،
حليت الدنيا بأعينهم و أعجبهم حسنها و زينتها من الذهب و الفضة .
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و اعلم ان الظاهر من ضمير  ( :كأنهم و يسمعوا و سمعوا و وعوا و غيرها ) عائد الى الطوائف الثالث و لكن قال بعض
المحققين كالمجلسي ( ره )  :ان الضمائر تعود إلى الخلفاء الثالثة الذين تقدم ذكرهم .
و لكنه بعيد  ،إذ سياق الكالم و انفصاله عن السابقين يشهد على خالف ذلك و يمكن ارجاع الضمائر الى الطوائف الثالث و
الخلفاء الثالثة و ه
ّللا العالم .

القسم السادس
المتن
أ ما و الذي فلق الحبهة  ،و برأ النسمة لو ال حضور الحاضر  ،و قيام الحجة بوجود الناصر  ،و ما أخذ ه
ّللا على العلماء أن
ال يقارهوا على ك ه
ضة ظالم  ،و ال سغب مظلوم أللفيت حبلها على غاربها  ،و لسقيت آخرها بكأس أولها  ،و أللفيتم دنياكم
هذه أزهد عندي من عفطة عنز .

اللغة
فلق الحبة خلقها  ،أو شقها في وسطها  .و برء  :خلقها من العدم .
و النسمة كل ذي روح من البشر فقط  ،و قيل و ما عداه من الحيوان  .يقاروا :
يوافقوا  .و الكظة  :البطنة  ،و ما يعتري االنسان من الثقل عند االمتالء  ،و السغب :
الجوع  .و المغارب  :ما بين السنام و العنق  ،يلقى عليه خطام البعير  .و عفطة العنز :
ضرهطها  ،و قيل عطستها .

المعنى
لما ذكر أمير المؤمنين عليه السالم  :ما ذكر من الشكاية و التظلم  ،و ما تحمله من بعض الناس في تلك المدة الطويلة بعد
وفاة رسول ه
ّللا إلى تلك الساعة ،
اعتذر عن قبوله الخالفة و تصديه بأمور المسلمين بأعذار ثالثة  ،و قبل ذلك أكد كالمه فحلف بهاتين اليمينيين العظيمين
فقال :
( ا ما و الذي فلق الحبة و برء النسمة ) و انما اختار هاتين اليمينين لما فيهما من الحكمة االلهية من لطف الحكمة و صغر
الحجم من بدائع الصنع و اسرار الحكمة  ،اما فلق الحبة قال ابن عباس و غيره  :فالق الحب أي خالقه  .و الصنع المدهش
في الحبة
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انك ال ترى حبتين شبيهتين احدهما باالخرى بحيث ال فرق بينهما  ،فال بد أن يكون فرق بين كل حبة و اخرى من الحجم و
اللون و الشكل و الصورة و غيرها  ،بل اريد أن أقول  :لم يخلق ه
ّللا تعالى الى اآلن حبتين من الحنطة مثال بال فرق بينهما
و ال يخلق إلى يوم القيامة  ،فكل حبة تراها فاعلم انه ال توجد حبة مثلها بال فرق  ،و ليس هذا خاصا بالحنطة أو الشعير ،
بل جميع الحبوب و األوراق و الفواكه و االثمار هكذا ،
بل جميع المخلوقات كذلك  ،فان كل انسان له رأس و يدان  ،و وجه و عينان و انف و اذنان و فم و شفتان  ،و كل منهم
خلق من مني يمنى  ،و مكث في رحم امه  ،مع ذلك كله ال ترى انسانين ال فرق بينهما حتى األخوين بل حتى التوأمين و إن
ال تقبل هذا الكالم فاالمتحان أكبر برهان .
و قال جمهور المفسرين  :فلق الحبة شقها الذي في وسطها  ،و وجه الحكمة و بداعة الصنع ان حبة الحنطة أو الشعير مثال
غايتها أن ينتفع بها االنسان  ،جعل ه
ّللا في وسطها شقا  ،فاذا وقعت األرض  ،و وصل اليها الماء  ،ثم مرت عليها مدة من
الزمن  ،جعل ه
ّللا سبحانه الطرف األعلى من ذلك الشق مبدئا لخروج الشجرة الصاعدة  ،و الطرف األسفل مبدئا للعروق
النازلة الى األرض  ،التي منها مادة الى تلك الشجرة  ،فالسر المدهش المحير للعقول هو ان طبيعة الحبة اذا كانت تقتضي
الهوي و النزول الى األرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة الى عنان السماء ؟ و إذا كانت طبيعتها الصعود الى
السماء فكيف وجدت العروق الثابتة في أعماق األرض ؟

بحيث كلما ازداد الشجر أو الزرع صعودا و علوا في السماء ازداد هبوط العروق في األرض  ،و بعبارة اخرى  :طول
عروق كل شجرة أو نخلة في أعماق األرض بقدر طول الشجرة أو النخلة التي فوق األرض فهذا معنى فلق الحبة .
و اما برء النسمة أي خلق البشر فهذا الوادي مظلم و طريق وعر  ،ال يهتدي
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فيه أحد إال أولياء ه
ّللا  ،و اما سائر الناس من األطباء و الحكماء و علماء النفس فكلما ازدادوا علما ازدادوا حيرة و دهشة
لما في خلق االنسان من حكمة و تدبير و اتقان  ،و القوى الظاهرة و الباطنة فيه و الحاالت و الطبائع و التراكيب و
العناصر و األخالط من الدم و البلغم و الصفراء و السوداء  ،و اعضائه المركبة من اللحم و العظام و الغضاريف و
األعصاب و األوتار و الرباطات و الشريانات و األوردة  ،من آالت الغذاء و المختبرات و هي المعدة و الكبد  ،و آالت
الحرارة الغريزية و حفظها و هي القلب و الرأس و الرئة و الصدر  ،و سائر آالت التنفس  ،و آالت الحس و الحركة العقلية
و هي الدماغ و النخاع و العضالت و األوتار  ،و سائر القوى المسماة بالغاذية أي التي تغذوا الشخص مدة بقائه  ،و النامية
أي التي تزيد في أقطار البدن على التناسب الطبيعي  ،و المؤلدة و هي المتص هرفة في أمر التناسل  ،ليفصل من أمشاج البدن
جوهر المني  ،و الماسكة التي تمسك المنافع للتغيير  ،و تمسك الغذاء للهضم  ،و الهاضمة و الدافعة و غيرها من القوى
النفسية الحيوانية كالخوف و الشهوة  ،و الحواس الخمسة الظاهرة و هي الالمسة و الذائقة و الشامة و السامعة و الباصرة ،
و الحواس الخمسة الباطنة و هي الحس المشترك و الخيال الوهم و الحافظة و المفكرة  ،و االرتباطات و العالقات بين هذه
القوى بعضها ببعض  ،و غير ذلك من ماهية الروح و النفس  ،و ما خفي على البشر من أسرار الخلقة  ،و اختم هذا
الموضوع بالبيت المنسوب إلى سيد الحكماء و الفالسفة موالنا أمير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه السالم .
أ تحسب انك جرم صغير ؟
و فيك انطوى العالم األكبر
بعد أن أكد عليه السالم كالمه بهاتين اليمينين اللتين عرفت قدرهما و مكانتهما  ،ذكر أعذارا ثالثة عن قبول الخالفة  ،و لو
ال هذه االعذار لما كان ( ع ) يقبل االمارة و يوافق على البيعة له بالخالفة فقال عليه السالم  ( :لو ال حضور الحاضر )
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و هم الذين حضروا بيعته من المهاجرين و األنصار  ،أو حضور الزمان الذي اخبره رسول ه
ّللا عنه  ،و أمره بالقيام
بالخالفة  ( ،و قيام الحجة بوجود الناصر ) ألن أمير المؤمنين عليه السالم انما قعد عن حقه  ،و لم يأخذ حقه من الغاصبين
كرها و جبرا لعدم وجود المبايع و عدم وجود الناصر و المعين كما أشار الى ذلك في صدر الخطبة ،
لذلك جلس في بيته خمسة و عشرين سنة  ،و الخلفاء يلعبون بالخالفة و بالدين و بالدماء و األعراض كما يلعب الصبيان
بالكرة  ،و لكن اآلن قامت عليه الحجة بوجود الذين بايعوه و الذين هم ينصرونه على أعدائه  ،و العذر الثالث و هو األهم ،
ّللا على العلماء أن ال يقارهوا على كظة ظالم  ،و السغب مظلوم ) أي عاهد ه
أي المسؤلية التامة و هي ( و ما أخذ ه
ّللا تعالى
ّللا صلى ه
على العلماء و هم هنا األئمة الطاهرون أو مطلق علماء الدين كما قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :اذا ظهرت البدع في
ّللا  .فعاهد ه
ديني فعلى العالم ان يظهر علمه  ،و من لم يفعل فعليه لعنة ه
ّللا تعالى العلماء ان ال يوافقوا على اشباع الظالم
بطنه من مال المظلوم  ،و ان ال يرضوا على جوع المظلوم  ،و ال يسكتوا على المنكرات حال التمكن و القدرة لو ال هذه
األعذار الثالثة ( أللقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أولها ) شبهه عليه السالم الخالفة بالناقة التي ينزل عنها
راكبها ثم يضع عنانها على عنقها و ال يبالي من يأخذها أي تركتها تذهب اينما تريد  ،و يتصرف فيها من يشاء  ،و لسقيت
آخرها أي تركتها آخرا كما تركتها أوال ( و أللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز ) أي وجدتم دنياكم هذه بما فيها
من الرياسة و السلطنة ازهد و اهون عندي من عطسة عنز أو ضرطتها  ،و هذه مبالغة في بيان حقارة الدنيا و دنائتها و
خسة شأنها  ،و ليس ذلك بعجيب  ،فان اولياء ه
ّللا ينظرون الى الدنيا و ما هي من الملذات كما ينظر احدنا الى جيفة
مطروحة في مزبلة قد أفسدت هواء ما حولها و عنهت الفضاء المجاور لها  ،تتهارش عليها
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الكالب  ،فان سأل سائل عن أحدنا  :كم قيمة هذه الجيفة النتنة ؟ فهل تق هوم لها قيمة أو ثمنا مهما قل ؟

القسم السابع
المتن
قالوا  :و قام اليه رجل من أهل السواد عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته  ،فناوله كتابا  ،فأقبل ينظر فيه  ،فلما فرغ من
قرائته قال له ابن عباس  :يا امير المؤمنين  :لو اطهردت في خطبتك من حيث افضيت  .فقال :
هيهات يابن عباس  :تلك شقشقة هدرت ثم قرهت  .قال ابن عباس  :فو ه
ّللا ما أسفت على كالم كأسفي على هذا الكالم ان ال
يكون امير المؤمنين ( ع ) بلغ حيث اراد  .قال الرضي  :قوله عليه السالم في هذه الخطبة  :كراكب الصعبه  ،إن اشنق لها
خرم  ،و إن اسلس لها تقحم  .يريد انه إذا اشتد عليها في جذب ال هزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها  ،و إن أرخى لها شيئا
مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها ،
يقال أشنق الناقة  ،إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه  ،و شنقها ايضا .
ذكر ابن السكيت في إصالح المنطق  :و إنما قال عليه السالم  :اشنق لها ،
و لم يقل  :أشنقها  .ألنه جعله في مقابلة قوله  :أسلس لها  .فكأنه قال  :إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام  ،و في
ّللا صلى ه
الحديث  :ان رسول ه
ّللا عليه و آله خطب على ناقته و قد شنق لها  ،و هى تقصع بجره تها  ،و من الشاهد على ه
أن
أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زيد العبادي :
ساءها ما تبيهن في األيدي
و إشناقها الى األعناق

اللغة
السواد  :العراق  ،و سمي سوادا لخضرته  .و اطرد في خطبته  :اتبع بعضها بعضا  ،و هيهات  :بعد  .و افضيت  :انتهيت
اليه  ،و الشقشقة بكسر الشين األولى و سكون القاف األولى و كسر الشين الثانية و فتح القاف الثانية شيء كالرئة
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يخرجه البعير من فمه اذا هاج .

المعنى
لما وصل كالم امير المؤمنين عليه السالم الى هذا الموضع قام اليه رجل من سواد اهل العراق  ،و اعطاه كتابا فيه بعض
األسئلة  ،قال ابن ميثم  :قال ابو الحسن الكندري ( ره ) وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي رفعه الرجل الى امير
المؤمنين كان فيه عدة مسائل  :احدها :
 1ما الحيوان الذي ليس من بطن حيوان آخر  ،و ليس بينهما نسب فأجاب عليه السالم بأنه يونس بن متى عليه السالم خرج
من بطن الحوت .
 2ما هو الشيء الذي قليله مباح و كثيره حرام  :فقال عليه السالم  :هو ماء طالوت لقوله تعالى  :إال من اغترف غرفة بيده
.
 3ما هي العبادة التي اذا فعلها واحد استحق العقوبة  ،و إن لم يفعلها استحق ايضا العقوبة ؟ فأجاب عليه السالم  :بانها
صالة السكارى .
 4ما هو الطائر الذي ال فرخ له و ال فرع و ال اصل ؟ فقال عليه السالم :

هو طائر عيسى عليه السالم في قوله تعالى  :و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني .
 5رجل عليه من الدين الف درهم  ،و له في كيسه الف درهم  ،فضمنه ضامن بالف درهم  ،فحال عليه الحول  ،فالزكاة
على اي المالين تجب ؟ فقال ( ع ) :
ان ضمن الضامن باجازة من عليه الدين فال يكون عليه  ،و ان ضمنه من غير اذنه فالزكاة مفروضة في ماله .
 6حج جماعة و نزلوا في دار من دور مكة  ،و اغلق واحد منهم باب الدار  ،و فيها حمام  ،فمتن من العطش قبل عودهم
الى الدار  ،فالجزاء على أيهم يجب ؟ فقال عليه السالم  :على الذي اغلق الباب  ،و لم يخرجهن و لم يضع لهن ماء .
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 2شهد شهداء اربعة على محصن بالزنا  ،فأمرهم االمام برجمه  ،فرجمه واحد منهم دون البينة ( الثلثة خ ل ) الباقين  ،و
وافقهم قوم اجانب في الرجم  ،فرجع من رجمه عن شهادته  ،و المرجوم لم يمت ثم مات  ،فرجع اآلخرون عن شهادتهم
عليه بعد موته  ،فعلى من تجب ديته ؟ فقال عليه السالم  :تجب على من رجمه من الشهود و من وافقه .
 2شهد شاهدان من اليهود على يهودي انه اسلم فهل يقبل شهادتهما أم ال ؟
فقال عليه السالم  :ال تقبل شهادتهما .
 3شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي انه أسلم  ،فقال عليه السالم  :تقبل شهادتهما لقول ه
ّللا
سبحانه  :و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا  :انا نصارى  . . .و انهم ال يستكبرون و من ال يستكبر عن عبادة ّللاه
ال يشهد شهادة الزور .
 14قطع إنسان يد آخر  ،فحضر أربعة شهود عند االمام  ،و شهدوا على قطع يده و انه زنى و هو محصن  ،فاراد االمام
أن يرجمه  ،فمات قبل الرجم  ،فقال عليه السالم  :على من قطع يده ديته حسب  ،و لو شهدوا انه سرق نصابا لم تجب دية
يده على قاطعها  .و ه
ّللا اعلم .
و لما فرغ امير المؤمنين عليه السالم من قرائة الكتاب قال له ابن عباس :
يا أمير المؤمنين لو اطردت من حيث أفضيت  .أي لو اتبعت خطبتك من حيث انتهيت اليه  ،أي اكمل الشكاوى و اذكر
المصائب التي جرت عليك كلها  ،فقال عليه السالم  :هيهات تلك شقشقة هدرت ثم قرت  .أي كما ان البعير إذا هاج يخرج
من فمه شيء كالرئة .
و بهذه المناسبة سميت هذه الخطبة بالشقشقية  ،ثم ان هنا كالما ذكره ابن ابي
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الحديد قال  :و اما قول ابن عباس  :ما اسفت على كالم الخ فحدثني ابو الخير مصدق بن شبيب الواسطي في سنة ثالث و
ستمائة  ،قال  :قرأت على الشيخ أبي محمد عبد ه
ّللا بن احمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة  ،فلما انتهيت الى هذا
الموضع قال لي  :لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له  :و هل بقي في نفس ابن عمك امر لم يبلغه في هذه الخطبة
لتتأسف أن ال يكون بلغ من كالمه ما أراد ؟ و ه
ّللا ما رجع عن األولين و ال عن األخرين  .و ال بقي في نفسه أحد لم يذكره
ّللا صلى ه
إال رسول ه
ّللا عليه و آله .
قال مصدق  :و كان ابن الخشاب صاحب دعابة و هزل  ،قال  :فقلت له :
أ تقول انها منحوله أي مجعولة ؟ فقال  :ال و ه
ّللا و اني ألعلم انها كالمه ( ع ) كما أعلم انك مصدق  ،قال  :فقلت له  :ان
كثيرا من الناس يقولون انها من الرضي  ،فقال  :و أنهى للرضي و لغير الرضي هذا النفس و هذا االسلوب ؟ قد وقفنا على
رسائل الرضي  ،و عرفنا طريقه و فنه في الكالم المنشور و ما يقع مع هذا الكالم في خل و ال خمر  ،ثم قال  :و ه
ّللا لقد
وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة  ،و لقد وجدتها مسطورة مخطوطة أعرفها و

أعرف خطوط من هو من العلماء و أهل األدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي  . . .الخ هذا و قد ذكرنا بعض
ما يتعلق بالخطبة في ابتداء الكالم  ،و قد ذكر سيدنا الرضي ( ره ) النكات األدبية في كالمه عليه السالم و قد اطنب شراح
النهج البيان حول تلك الكالم فالمراجع يراجع الشروح  ،و قد أعرضنا عن بسط الكالم حولها لقلة فائدتها  ،و عدم الحاجة
الماسة اليها .
ّللا عن شرح الخطبة الثالثة و من ه
و قد فرغنا بحمد ه
ّللا التوفيق .
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الخطبة الرابعة و من خطبة له عليه السالم
القسم االول
المتن
بنا اهتديتم في الظلماء و تسلهمتم العلياء  ،و بنا انفجرتم عن السرار ،
و قر سمع لم يفقه الواعية  ،و كيف يراعي النبأة من أصمته لصيحة  ،ربط جنان لم يفارقه الخفقان  ،ما زلت انتظر بكم
عواقب الغدر  ،و أتوسهمكم بحلية المغترهين  ،سترني عنكم جلباب الدين و ب ه
صرنيكم صدق النية .

اللغة
تسنمتم  :ركبتم سنامها  ،و سنام كل شيء  :اعاله  .و السرار  :الليلة و الليلتان تكون في آخر الشهر  ،يستتر فيها القمر و
يخفى  ،و الوقر بفتح الواو :
الثقل في السمع  .و لم يفقه  :لم يفهم  .و النبأة  :الصوت الخفي  ،و الخفقان  :االضطراب و الحركة  .و أتوسهمكم  :اتفرهس
فيكم  ،انظر الى العالمات  .و الجلباب نوع من الثوب الواسع .

المعنى
( بنا اهتديتم في الظلماء ) هذه المقطوعة من الخطبة التي بعدها ملتقطة من خطبة طويلة مفصلة و فيها إختالف الرواة  ،و
المشهور ان االمام ( ع ) خطب بهذه الخطبة بعد مقتل طلحة و الزبير في البصرة  ،أو الخطاب عام لجميع المسلمين  ،و ال
غرو و ال عجب  ،فان المهتدين اهتدوا بآل محمد و ببركات ارشادهم ،
و لو ال مواعظهم و نصائحهم و توجيهاتهم لكان الناس على ما كانوا عليه في الجاهلية ،
في ظلمات الجهل و الكفر و الضاللة  ،كما مر عليك هذا الموضوع في السابق  ،و المقصود من ضمير ( بنا ) اما آل محمد
األئمة الطاهرون عليهم الصالة و السالم  ،او الضمير
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راجع الى نفس أمير المؤمنين عليه السالم فقط  ،و انما أتى بلفظ الجمع للتعظيم كما هو شأن األعاظم  ،قال ه
ّللا العظيم انا
نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون و السبب في ذلك معلوم فان عليا عليه السالم هو المؤسس ألساس هذا الدين كما روي
ّللا صلى ه
عن رسول ه
ّللا عليه و آله في الحديث المشهور الصحيح انه قال :
ما قام و ما استقام الدين إال بسيف علي و مال خديجة ) فحق لعلي أن يفتخر و يخاطب المسلمين الذين هم رهائن مننه و
خدماته في الحروب و الغزوات .

و اليك ما رواه الطبرسي و اكثر المفسرين في تفسير آية  :أ جعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن ه
باّلل و
ّللا و ه
ّللا ال يستوون عند ه
اليوم اآلخر و جاهد في سبيل ه
ّللا ال يهدي القوم الظالمين  1قال روى الحاكم ابو القاسم الحسكاني
قال  :بينا شيبة و العباس يتفاخران  ،إذ مر بهما علي بن أبيطالب فقال :
بما ذا تتفاخران ؟
فقال العباس  :لقد اوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد  :سقاية الحاج  .و قال شيبة  :اوتيت عمارة المسجد الحرام  .فقال علي :
استحييت لكما فقد اوتيت على صغر سني ما لم تؤتيا فقاال  :و ما اوتيت يا علي ؟ قال  :ضربت خراطيمكما بالسيف حتى
آمنتما ه
باّلل و رسوله  . . .الخ فان ايادي امير المؤمنين عليه السالم على االسالم و المسلمين كثيرة ال تحصى .
و كيف كان فان االنسان إذا كان في الظالم ال يهتدي إلى الطريق إال بوجود مرشد يهديه إلى الطريق  ،أو بوجود النور ،
فمقصوده عليه السالم انه صار سببا لهداية الخلق من الجهالة بعد أن كانوا أذلة خاسئين يخافون أن يتخطفهم الناس من
حولهم ،
فوصلوا إلى تلك الدرجات و المناصب العالية بسبب االسالم  ،فقال عليه السالم :
-----------
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( و بنا تسنمتم العلياء ) شبهه عليه السالم العلياء بالبعير حيث أن له سناما ،
و تسنمتم ركبتم سنامها و ذلك كناية عن علو قدرهم  ،أي ان االسالم ش هرفكم و اعلى قدركم ،
( و بنا انفجرتم عن السرار ) فكما ان الفجر الطالع و هو الضوء يكون بعد ظلمة الليل  ،و ال سيهما في ليالي المحاق  ،إذ ال
قمر فيها  ،كذلك انتم كنتم تائهين عن الطريق حائرين في السبيل فنجوتم بنا  ،و لعله متخذ من االنفجار أي االشتهار أي
كنتم مستورين خاملين ال يعرف لكم اسم و ال يسمع لكم صوت و لكن اآلن أصبحتم عظماء معروفين .
ثم غيهر عليه السالم كالمه عن الغيبة و وجههه الى الخطاب فقال  ( :وقر سمع لم يفقه الواعية ) دعى عليه السالم بالوقر اي
الصمم على الذين لهم آذان ال يسمعون بها  ،فهم كاألنعام بل هم أضل  ،ألن السمع الذي ال يستفيد صاحبه من المواعظ و
نصائح االنبياء و األئمة و الكتب االلهية  ،و كلمات الدعاة الى ه
ّللا تعالى  ،حق له أن يكون أصم و المقصود من الواعية
نفسه عليه السالم النه صاح فيهم  ،بالمواعظ الحسنة  ،و األوامر و الزواجر النافعة فما أطاعوه  ،و ما أجابوا دعوته  ،و
المناسبة بين هذه الجملة و ما قبلها  :انه عليه السالم بعد أن ذكر شرفه عليهم و انه السبب الوحيد لنيلهم الرفعة الفضيلة انبع
كالمه بالدعاء عليهم النه وجبت طاعته عليهم و حيث انهم خالفوه استحقوا لدعاء عليهم و ذلك كما يقول المعلم لتلميذه
المعاند المدعي األفضلية :
انك بي اهتديت من الجهل  ،و عال قدرك في الناس  ،و انا سبب شرفك  ،ا فتكبر علي ؟ وقر سمعك  ،لم ال تفقه قولي و
تقبله .
( كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة ) أي كيف يسمع الصوت الخفي من لم يسمع الصوت القوي  ،و هنا استعارة
بالكناية  ،إذ انه عليه السالم شبهه كالم ه
ّللا
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عز و جل و هو القرآن  ،و كالم رسول ه
ّللا بالصوت القوي  ،و شبهه مواعظه و نصائحه بالصوت الخفي  ،فيقول  :من لم
ه
ّللا و لم يعمل بأوامر رسول ه
يسمع كالم ه
ّللا صلى ّللا عليه و آله كيف يسمع كالمي و مواعظي ؟
ألن السمع ال يدرك الصوت الضعيف مع وجود الصوت األقوى المماثل له ،

كانه اعتذر عن عدم اطاعة الناس اياه  ،كأنه قال  :كيف يسمع قولي من لم يسمع كالم ه
ّللا و رسوله مع كثرة التكرار .
( ربط جنان لم يفارقه الخفقان ) دعى عليه السالم للمؤمنين الذين يخافون ه
ّللا و تخفق قلوبهم خشية  .دعا لهم و لقلوبهم
بالسكون و الثبات و االطمينان .
ثم أشار عليه السالم إلى ما كان يعلمه من عاقبة أمرهم  ،و ذلك إما باخبار من ه
ّللا و رسوله بعذر الناس و نكثهم بيعته  ،أو
من فراسته  ،كما قيل  :اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور ه
ّللا  ( :ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر  ،و اتوسمكم بحلية
المغترين ) سيأتيك في المستقبل تفرس أمير المؤمنين عليه السالم تلك الفتن و الرزايا من طلحة و الزبير لما استأذناه
للعمرة  ،فقال  :لعمري ما تريدان العمرة و إنما تريدان الغدرة و تريدان البصرة .
و ليس ذلك بعجيب من باب مدينة العلم أمير المؤمنين عليه السالم  ،و كيف ما كان  ،فكالمه موجه الى طلحة و الزبير بعد
مقتلهما  ،و اشارة الى جرائمهما من تحريك الفتنة  ،و اثارة الحرب بين المسلمين و إخراج زوجة رسول ه
ّللا من دارها ،
و اراقة دماء الوف من المسلمين  .فكأنه كان يترقب منهم الغدر و الحيلة و الخديعة و المكر ( سترني عنكم جلباب الدين )
لهذه الجملة معنيان  :أحدهما ان الدين سترني عنكم حتى بايعتم غيري  ،لما عرفتم اني ال اداهن احدا  ،و ال افضل احدا
على احد فكأن التقوى و الورع و الدين أخفاني عن أعينكم  ،و المعنى الثاني و هو األقرب  :ان الدين
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سترني و نهاني عن العنف و التسرع إلى الغضب و الشدة  .ألنه من كان موصوفا بالغلظة و الجفاء يخافه الناس  .و ال
يتجرهؤن على مخالفته  ،كعمر بن الخطاب الذي قال عليه السالم في حقه في الخطبة السابقة  ( :جعلها في حوزة خشناء
يغلظ كلمها ،
و يخشن مسها  .و يكثر العثار فيها و االعتذار منها  . . .الخ و قال ابن ميثم  :روي :
( ستركم عني جلباب الدين ) فعلى هذا يكون المعنى  :ان الدين عصم دمائكم و حقنها و منعني عن اتباع مدبركم و ان
اجهز على جريحكم  .الخ .
( و بصرنيكم صدق النية ) لقد تقدم الكالم في تفرهس امير المؤمنين ( ع ) الغدر و الخيانة من اعدائه  ،و معرفته لهم بعين
البصيرة و اليقين  ،و بالنور الذي جعله في عينه و قلبه  ،أضف إلى ذلك علم االمامة المودع في صدره الشريف .

القسم الثاني
المتن
أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلهة  ،حيث تلتقون و ال دليل ،
و تحتفرون و ال تميهون أليوم انطق لكم العجماء ذات البيان  ،عزب رأي إمرء تخلف عني  ،ما شككت في الحق مذ رأيته
 ،لم يوجس موسى خيفة على نفسه ،
أشفق من غلبة الجهال  ،و دول الضالل  ،اليوم توافقنا على سبيل الحق و الباطل ،
من وثق بماء لم يظمأ .

اللغة
سنن الحق  :وجهه و طريقه جواد المضلة  :السبل التي تؤدي الى النيران  .تميهون  :تجدون الماء  .العجماء  :المبهمة و
التي ال تفصح  .عزب  :بعد و غاب  .يوجس يحس .

المعنى
( اقمت لكم سنن الحق في جواد المضلة ) اشار عليه السالم الى ثباته و إستقامته على الحق  ،و أنه مع الحق و الحق معه
يدور حيثما دار  ،اذ كان عليه السالم على الصراط المستقيم و الحقيقة  ،يدعو الناس إلى الهداية  ،و نهج الحق  ،و يرشدهم
إلى العبادة التي ال يقبل ه
ّللا غيرها حينما كان الناس في حيرة الضاللة و التيه .

(  ) 1اريته
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( حيث تلتقون و ال دليل  ،و تحتفرون و ال تميهون ) حينما كان يجتمعون و ال دليل يرشدهم  ،و يعلمهم و يهديهم  ،و
يحفرون اآلبار لطلب الماء لرفع عطشهم فال يصلون إلى الماء و ال يجدونه اي يطلبون و يفتشون عن العلم الصحيح و
االحكام اآللهية فال يجدون  ،و إذا اشتبه عليهم حكم من االحكام ال يدرون من يحل لهم تلك المعضلة ،
و الشواهد كثيرة  ،و فيما تقدم من القضايا كفاية .
( اليوم انطق لكم العجماء ذات البيان ) العجماء التي ال تفصح في كالمها ،
و معنى القول  :اليوم انطق لكم االشياء الصامتة  ،فهي تتكلم معكم  ،فان الدالئل و القضايا و القصص تتكلم مع االنسان  .و
تظهر له االشياء الخفية  ،فمثال  :إذا اطلع االنسان على فضائل امير المؤمنين و خصائصه و مزاياه فانها تتكلم و تنطق مع
االنسان و تقول  :ان علي بن ابيطالب أحق ان يتبع و اولى بالخالفة و االمامة ،
من غيره و قد قيل في شرح هذه الفقرة تفاسير و أقواال كثيرة  ،و المراجع يراجع .
( عزب رأي امرىء تخلف عني ) اخبر عليه السالم عن المتخلفين عنه في العهد األول و الزمان الحاضر انهم فقدوا رأيهم
المصيب  ،إذ انهم ق هدموا من حقه التأخير  ،و أخروا من حقه التقديم  ،و ان بعضهم ما بايع االمام عليه السالم ،
و لكنه بايع رجل الحجاج  ،و هو عبد ه
ّللا بن عمر .
( ما شككت في الحق مذ رأيته ) إشارة إلى شدة ايمانه و يقينه ه
باّلل  ،و ان قلبه لم يتزلزل و ال يتضعضع و ال يخالجه شك
في الحق  ،و ستعرف في القريب المعنى المقصود من الشك .
( لم يوجس موسى خيفة على نفسه ) أشار عليه السالم الى بعض مواقف موسى بن عمران عليه السالم  ،و ذلك لما جمع
فرعون السحرة لمغالبة موسى  ،و القوا حبالهم و عصيهم و سحروا أعين الناس  ،كان يخيل اليهم ان تلك الحبال
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و العصي تسعى و تمشي  ،و لقد أخبر ه
ّللا تعالى عن حالة موسى في تلك الساعة فعال :
فأوجس في نفسه خيفة موسى  ،قلنا ال تخف انك أنت األعلى  .يقول ( ع ) :
ان موسى عليه السالم ما خاف على نفسه  ،بل خاف و خشي ان السحرة سيغلبونه بسحرهم فيميل الناس الى فرعون  .و ال
يستطيع موسى ان يدعوهم الى عبادة ه
ّللا تعالى ،
فقال عليه السالم :
( اشفق من غلبة الجهال و دول الضالل ) و مقصوده ان الخالفة لما غصبت منه ما كان حزنه على نفسه بل كان حزنه
على المسلمين المساكين في ذلك العهد  ،كان خوفه و حزنه من غلبة الفسقة و استيالئهم على دماء المسلمين و أعراضهم ،

و ملخص الكالم ان خوفه كان على االسالم و المسلمين ال على نفسه  ،و لقد ورد في االرشاد مقطوعة من هذه الخطبة
بغير هذه الصورة هكذا :
و ما شككت في الحق مذ رأيته  ،هلك أقوام ارجفوا عني  ،انه لم يوجس موسى في نفسه خيفة ارتيابا و ال شكا فيما أتاه من
ّللا  ،و لم اشكك فيما اتاني من حق ه
عند ه
ّللا  ،و ال ارتبت في إمامتى و خالفة ابن عمي و وصية الرسول  ،و انما اشفق
أخي موسى من غلبة الجهال دول الضالل و غلبة الباطل على الحق .
فعلى هذا يكون المعنى  :ان امامتي و خالفتي مقطوع بها من زمن الرسول إلى هذا اليوم و إلى أن أموت  ،و ان تغلب
عليها بعض الناس  ،فان الخالفة و هي المنصب اآللهي باق على حاله ثابت ال يزول  ،سواء قمت بالخالفة أو قعدت .
( اليوم توافقنا على سبيل الحق و الباطل ) ذكر بعض الشراح ان المعنى يكون  ( :وقفت على سبيل الحق و وقفتم على
سبيل الباطل ) .
و هذا ال بأس به  ،لو ال ( اليوم ) فان كلمة ( اليوم ) تدل على خالف ذلك ،
و لعل المعنى  :ان اليوم وقفنا على الطريقين  :طريق الحق و طريق الباطل  ،إذ
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طريق علي عليه السالم سبيل الحق  ،و سبيل غيره طريق الباطل  ،و يستفاد من كلمة ( اليوم ) ان هذه الخطبة كانت في
أوائل خالفته الثانية  ،كما ذكرنا في صدر الخطبة ،
و حيث ان طريق الحق كان مسدودا أو ممنوعا في زمن الخلفاء الثالثة  ،بل كان الطريق طريق الخلفاء  ،و اما اليوم فقد
انفتح ذلك الطريق المغلق  ،و ظهر ذلك الرجل الذي كان جليس بيته مدة ربع قرن فهذا طريق الجنة  .و هذا طريق النار ،
انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا  ،فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر .
( من وثق بماء لم يظمأ ) لعل المقصود من هذه الجملة  :ان االنسان إذا كان على الحق ال يبالي بما وقع عليه و ال يهتم بما
اتفق له  ،و سواء عليه واقفه الناس أو خالفوه  ،و قيل في شرحها غير ذلك  ،و كيف كان فقد قال ابن ميثم البحراني ( ره )
:
ان هذه الخطبة من أفصح كالمه عليه السالم  ،مع اشتمالها على كثرة المقاصد الواعظة المحركة للنفس  ،في غاية وجازة
اللفظ  ،ثم من عجيب فصاحتها و بالغتها  :ان كل كلمة منها تصلح الن تفيد على سبيل االستقالل  . . .الخ .
انتهت الخطبة الرابعة و الحمد هّلل رب العالمين اوال و آخرا

الخطبة الخامسة
المتن
ّللا صلى ه
و من كالم له عليه السالم لما قبض رسول ه
ّللا عليه و آله ،
و خاطبه العباس و ابو سفيان في أن يبايعا له بالخالفة .
أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة  ،و عره جوا عن طريق المنافرة  ،وضعوا تيجان المفاخرة  ،أفلح من نهض بجناح
 ،أو استسلم فأراح ،
ماء آجن  ،و لقمة يغصه بها آكلها و مجتني الثمرة لغير وقت أيناعها كالزارع بغير أرضه فان أقل  ،يقولوا  :حرص على
الملك  ،و ان أسكت يقولوا :

جزع من الموت  ،هيهات  ،بعد اللتيا و اللتي  ،و ه
ّللا ألبن أبيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي أ همه  ،بل إندمجت على
مكنون علم لو بحت به إضطربتم
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إضطراب األرشية  ،في الطوى البعيدة ،

اللغة
عرهجوا عن كذا  :انحرفوا  .و المنافرة هنا  :االفتراق  .و التيجان :
جمع تاج  .افلح  :فاز و نجى و الماء اآلجن  :الفاسد المتغير  .و غصه بلقمته  :وقعت لقمته في حلقه  .و االجتناء القطف  .و
االيناع  :االدراك  .و االندماج  :االنطواء على الشيء  ،و التستر به و بحت  :أظهرت و الطوى  :البئر  .و األرشية جمع
رشا و هي الحبل .

المعنى
ّللا صلى ه
من جملة المشاكل التي زاحمت رسول ه
ّللا عليه و آله في أوائل بعثته انه ابتلى بعدد كثير من أجالف مكة و انذال
قريش  ،يتلقونه باالذى و التخويف  ،و تعذيب من اتبعه  ،و كان اشدهم في ذلك عداوة و اعظمهم له مخالفة أبو سفيان بن
حرب  ،إذ كان أولهم في كل حرب  ،و مجدا في إثارة الفتنة لالسالم و المسلمين  ،و ما نشرت راية ضد االسالم إال كان
أبو سفيان صاحبها و قائدها و رئيسها  ،فلم يزل يحارب مجاهدا  ،و يدافع مكايدا  ،حتى قهره السيف و عال امر ه
ّللا و هم
كارهون .
فتعوذ باالسالم غير منطو عليه  ،و أس هر الكفر غير مقلع عنه  ،فقبله و قبل ولده على علم منه بحاله و حالهم ثم أنزل ه
ّللا
تعالى آية في شأنهم و هي قوله تعالى :
و الشجرة الملعونة في القرآن .
ّللا صلى ه
و ال خالف بين أحد انه تبارك و تعالى اراد بها بني امية  ،و مما ورد في السنة و رواه ثقاة االمة قول رسول ه
ّللا
عليه و آله و سلم فيه و قد رآه مقبال على حمار  ،و معاوية يقوده و يزيد يسوقه  :لعن ه
ّللا الراكب و القائد و السائق ،
و منه ما روته الرواة عنه من قول ابي سفيان يوم بيعة عثمان  :تلقفوها يا بني عبد شمس تلقف الكرة  ،فو ه
ّللا ما من جنة و
ال نار  .و هذا كفر صريح منه  ،و ما يروى  :من
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وقوفه على ثنية احد بعد ذهاب بصره  ،و قوله لقائده هاهنا رمينا محمدا و قتلنا اصحابه .
و منها  :الكلمة التي قالها قبل الفتح  ،و قد عرضت عليه الجنود  :لقد أصبح ملك ابن اخيك عظيما  .فقال له العباس  :ويحك
انه ليس بملك و انها النبوة .
ّللا  :لقد أسعد ه
و منه قوله يوم الفتح و قد رأى بالال على ظهر الكعبة يؤ هذن و يقول  :اشهد ان محمدا رسول ه
ّللا عتبة بن
ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد .
هذه نبذة من نفسيات الرجل و شرافة أصله و كرم محتده و ايمانه ه
باّلل و النبي .
و هذه سوابقه و تلك عقائده  ،فلما تمت البيعة البي بكر بعد وفاة رسول ه
ّللا  ،اغتم الرجل الفرصة اليقاع الحرب و الترقة
بين المسلمين  ،ففكر و دبر  ،ثم جاء إلى العباس ابن عبد المطلب فقال له  :يا أبا الفضل ان هؤالء القوم قد ذهبوا بهذا األمر
من بني هاشم  ،و جعلوه في تيم  ،و انه ليحكم فينا غدا هذا الفظ الغليظ من بني عدي  ،فقم بنا حتى ندخل على علي و نبايعه

بالخالفة  ،و أنت عم رسول ه
ّللا  ،و انا رجل مقبول القول في قريش  ،فان دافعونا عن ذلك قاتلناهم و قتلناهم  ،فأتيا أمير
المؤمنين ( ع ) فقال أبو سفيان :
يا ابا الحسن  :ال تغافل عن األمر  ،متى كنا تبعا لتيم االراذل ؟ و كان أمير المؤمنين يعلم من حاله انه ال يقول ذلك غضبا
للدين اجابه بهذه الكلمات .
( ايها الناس  :شقوا امواج الفتن بسفن النجاة ) كما ان السفينة تشق امواج البحار كذلك الخالص من أمواج الفتن يحتاج الى
السفن  .و لعل المقصود من تلك السفن هذه االوامر  ( :و عرجوا عن طريق المنافرة  ،و ضعوا تيجان المفاخرة ) أي
انحرفوا عن التفرقة  ،و اتركوا العصبية و الطائفية  ،و دعوا الفخر و المفاخرة إشارة إلى كالم أبي سفيان  :متى كنا تبعا
لتيم االراذل  ،نهى عن المفاخرة بالعشائر و القبائل ،
اذ أن هذه االمور من مقدمات الفتنة  ،و مولدات الحرب بين الناس  ،و ذكر التيجان
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كناية الى ما يفتخر به الناس  ،و يعظم به قدر االنسان في المجتمع .
ثم بيهن عليه السالم عذره عن عدم قبول كالم ابي سفيان  ،كيال يقول قائل :
لما ذا لم ينهض امير المؤمنين بمطالبة حقه  ،و استنقاذ الخالفة من اولئك المتآمرين مع وجود الناصر و المعين ؟ فأجاب
عليه السالم عن هذا التوهم بقوله  ( :أفلح من نهض بجناح  ،أو استسلم فأراح ) أي فاز من نهض باألمر مع وجود الناصر
و المعين ،
و إال فالناهض بغير جناح أي بغير مساعد مصيره الفشل و االنكسار  ،هذا إذا وجد اعوانا و انصارا و إن لم يجد أحدا
يساعده في مظلمته فاألحسن له السكوت و التسليم ،
فان االنسان إذا رأى ماله منهوبا و حقه مغصوبا و لم يجد من يعينه  ،كيف ينهض ،
و هو كطائر مقصوص الجناح أو كاالنسان مقطوع اليدين ال بد له من الصبر و تحمل المكاره  ،فيرتاح من المنازعات .
( هذا ماء آجن  ،و لقمة يغص بها آكلها ) شبهه عليه السالم الخالفة بالماء المتعفن الكريه الرائحة و بالطعام الذي ال يتهنأ
آكله و يغص به و لعل وجه الشبه  :ان في الطعام و الشراب قوام البشر و بقائه كذلك الخالفة األلهية الحقه عليها مدار نظام
البشر و إصالح شأنه  ،و لكن حيث انها غصبت و صارت بيد آخرين و ال يمكن طلبها و إسترجاعها لقلة األعوان و
األنصار  ،فهي كماء متعفن كريه الرائحة يتنفر منه الطبع  ،أو كلقمة ال يتهنأ آكلها .
( و مجتني الثمرة لغير وقت ايناعها كالزارع بغير أرضه ) بعد أن ثبت ان االمور مرهونة بأوقاتها فال ينبغي قطف الثمرة
قبل نضجها  ،فكما ان من يقطف الثمرة قبل ايناعها ال ينتفع منها كذلك الزارع بغير أرضه ال يستفيد من زرعه النه يمنع
من التصرف في األرض و يمنع عن سقاية الزرع و إصالح شؤونها ،
هذا مثل مثهله عليه السالم  ،و المعنى  :ان طلب الخالفة بغير جناح أي بال ناصر
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و معين كقطف الثمرة قبل إدراكها .
و ملخص الكالم بأن هذا الزمان ليس وقت طلب الخالفة  ،و القيام بهكذا امور و الحال هذه .
ثم شكى عليه السالم من ألسن الناس و إختالف آرائهم  ،و عقائدهم و مذاهبهم في كل شيء  ،و ان رضا الناس ال يملك  ،و
هذا من االمور الضرورية  ،و يمكن لك أيها القارىء معرفة هذا الموضوع بأسهل طريقة  ،فانك إذا شاورت جماعة حول
شراء دار أو سفرة مهمة  ،أو أمر ذي بال  ،فانك تجد اآلراء مختلفة و النظريات متفاوتة كتفاوت المشرق و المغرب  ،و ما

ينسب إلى لقمان الحكيم و ابنه من قصة الحمار و ركوبهما عليه منفردين و مجتمعين  ،و تركهما الحمار يمشي وحده و
حمل لقمان الحمار على كتفه و في كل صورة من تلك الصور الخمس كان للناس انتقاد و ايراد عليهما  ،و أن ألسنة الناس
ال تضبط  ،و قد قيل في المثل  :يمكن غلق باب البلدة و ال يمكن غلق أفواه الناس  ،و كذلك أمير المؤمنين عليه السالم ال
يسلم من ألسن الناس  ،سواء قام بطلب الخالفة أو قعد  ،فقال عليه السالم ( فان أقل يقولوا  :حرص على الملك  ،و إن
أسكت يقولوا  :جزع من الموت ) أي إذا أنهض لطلب حقي و هو الخالفة يقول الناس  :إن عليا حريص على ملك الدنيا  ،و
انه يطلب الدنيا و متاعها ،
و إن اسكت و أقعد عن حقي  ،يقول الناس  :ان عليا يخاف من الموت  ،أي يخاف أن يطلب حقه بالسيف فيقتله خصماؤه .
( هيهات  ،بعد اللتيا و اللتي ) هيهات  :كلمة معناها البعد  ،و اللتيا تصغير التي  ،يضرب المثل بهذه الكلمة عند الشدائد و
المكاره ،
و أصل المثل  :أن رجال تزوج امرأة قصيرة سيئة الخلق  ،فقاسى منها شدائد ،
فطلقها و تزوج طويلة فقاسى منها أضعاف ما قاسى من الصغيرة فطلقها  ،و قال  :بعد اللتيا و التي ال اتزوج أبدا .
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أشار عليه السالم إلى تكذيب قول من ينسب اليه الخوف من الموت  ،أو الحرص على الملك  ،أي بعد تلك المصائب و
النوائب التي جرت عل هي ال أخاف من الموت  ،بل الموت أحب إلي من البقاء  ،و هذا شأن الرجال الغيارى أنهم يرجحون
الموت على الحياة المملوءة بالفجائع و الفضائع .
ّللا صلى ه
فمنها  :وفاة رسول ه
ّللا عليه و آله و هي المصيبة العظمى و الفاجعة الكبرى  ،و منها  :الرزايا التي تراكمت على
سيدة النساء و ما دهاها من هضمها حقها  ،و هتك حرمتها المنيعة  ،و كل ذلك بمرىء منه و مسمع  ،أ فبعد هذا يخاف أمير
المؤمنين من الموت  ،أو يحب الحياة مع هؤالء الناس ؟
ّللا البن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه ) اقسم ( ع ) ه
(و ه
باّلل تعالى انه أشد انسا بالموت من الطفل بثدي امه ،
ألن محبة الطفل و ميله إلى ثدي امه أمر طبيعي حيواني فهو في معرض الزوال  ،يعني إذا كبر الطفل و تجاوز سن
الرضاع يزول ذلك االنس  ،و لكن انس علي بالموت ال يزول مهما عاش ،
ّللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنون  ،و علي سيد أولياء ه
و كيف يخاف علي عليه السالم و أولياء ه
ّللا .
( بل اندمجت على مكنون علم ) ذكر عليه السالم السبب الوحيد لسكوته و عدم نهوضه بحقه و هو انه احتوى على عدم و
ّللا صلى ه
اطالع ببعض األسرار التي أخبره بها رسول ه
ّللا عليه و آله فيما يتعلق بالخالفة  ،و هي من علوم االمامة و
مزاياها ،
و ال يشاركه فيها أحد من غير األئمة و ال يستطيع أحد أن يسمع او يطلع على شيء من تلك األسرار و ال يتمكن أن يتحملها
( لو بحت به الضطربتم اضطراب االرشية في الطوى البعيدة ) لو باح او أظهر شيئا من تلك األسرار الضطربت قلوب
الناس كما تضطرب الحبال في اآلبار العميقة  ،و ذلك لضعف القلوب و عدم استعداد النفوس
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ألمثال هذه االمور  ،و من هنا نعرف ان سكوت االمام عن حقه في هذه المدة المديدة كان عن تفكر و تدبر  ،و أمر من ه
ّللا
و رسوله  ،و لنا مجال في المستقبل لتوضيح هذه المواضيع إن شاء ه
ّللا .
و قد ذكر شيخنا المجلسي ( ره ) هذه الخطبة مع تغيير يسير في األلفاظ ،
و بناء على عهدنا الماضي نذكرها بتمامها توضيحا و تتميما للفائدة .
ّللا صلى ه
من مناقب ابن الجوزي  :خطب بها امير المؤمنين عليه السالم بعد وفاة رسول ه
ّللا عليه و آله  . . .أيها الناس :
شقوا امواج الفتن بسفن النجاة  ،و عره جوا عن طريق المنافرة  ،و ضعوا تيجان المفاخرة  ،فقد فاز من نهض بجناح او

استسلم فارتاح  ،ماء آجن  ،و لقمة يغص بها آكلها  ،اجدر بالعاقل من لقمة تحشى بزنبور و من شربة تل هذ بها شاربها مع
ترك النظر في عواقب االمور  ،فان أقل يقولوا  :حرص على الملك  ،و إن أسكت يقولوا  :جزع من الموت  ،هيهات
هيهات بعد اللتيا و التي و ه
ّللا البن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه  ،و من الرجل بأخيه و عمه  ،و لقد اندمجت
على مكنون علم لو بحت به الضطربتم إضطراب االرشية في الطوى البعيدة .
و هذه الخطبة الخامسة قد تمت بحمد ه
ّللا و عونه

الخطبه السادسه
المتن
و من كالم له عليه السالم لما اشير عليه أن ال يتهبع طلحة و الزبير ،
و ال يرصد لهما القتال :
و ه
ّللا ال اكون كالضبع  ،تنام على طول الهلدم حتى يصل إليها طالبها ،
و يختلها راصدها  ،و لكني أضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه  ،و بالسامع المطيع المريب أبدا  ،حتى يأتي عل هي يومي ،
ّللا نبيهه صلى ه
ّللا ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا عل هي منذ قبض ه
فو ه
ّللا عليه و آله و سلم حتى يوم
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الناس هذا .

اللغة
اللدم بفتح الالم  :اللطم و الضرب بشيء ثقيل يسمع وقعه  ،و يختلها :
يخدعها  .و راصدها  :مترقبها .

المعنى
ان هنا كالما ال بأس بايراده  :و هو أن نعتقد ان االمام ال يفعل شيئا من تلقاء نفسه  ،و جميع حركاته و سكناته بأمر من ه
ّللا
تعالى و رسوله أضف إلى ذلك علم االمامة المودع في صدره الشريف  ،فال مجال للخطأ في رأيه أو السهو في فعله كما
نعتقد ذلك في النبي صلى ه
ّللا عليه و آله أوال فال ينبغي ألحد أن يعترض على االمام في شيء من أفعاله كذلك على النبي .
إذن فما معنى كالم الحسن ( ع )  ،و نهيه اباه ان ال يتبع طلحة و الزبير ؟ مع ان مقام االمام أعلى  ،و شأنه أجل من أن
يعترض على االمام امير المؤمنين  ،و هو اعرف بعظمة والده  ،و هو أعلم ان اباه ال يفعل شيئا إال مطابقا للشرع و لحكم
ه
ّللا الواقعي ،
فنقول  :ال يخفى على من سبر كتب األحاديث و األخبار الواردة عن اهل البيت عليهم السالم  ،انه قد ورد في كثير من
األخبار ان بعض األئمة كان يعترض على االمام اآلخر في فعل من أفعاله كي يتضح األمر و يعرف الناس السبب في ذلك
،
فمثال  :لعل قائال يقول لما ذا إتبع أمير المؤمنين عليه السالم طلحة و الزبير إلى البصرة ،
و كان األحسن ان يتركهما و ال يتبعهما  ،و لعل هذه الفكرة كانت في اذهان اصحابه يومذاك  ،و كانوا يرون ان األحرى أن
يبقى امير المؤمنين في المدينة  ،و ال يخرج إلى البصرة في اثر هؤالء .

و ألجل هذه األشياء تقدم إمامنا الحسن إلى والده الطاهر يشير عليه أن ال يخرج إلى البصرة و ال يعقهب عائشة و صاحبيها
 ،فهنا رفع االمام الستار عن أمره و أعلى للناس سبب خروجه  ،و بيهن انه إن بقي في المدينة سيكون مصيره مصير عثمان
.
[ ] 222
يجتمع عليه الناس و يحاصرونه و يقتلونه  ،فاألحسن أن يخرج و يبين للناس حقيقة األمر  ،و يكشف النقاب عن الحقائق ،
ألن عائشة و طلحة و الزبير ش هوهوا سمعة االمام عند الناس  ،و كان من المسلهم و المتيقن عندهم ان امير المؤمنين هو الذي
تولهى قتل عثمان  ،مع العلم ان عائشة و سائقيها هم الذين أججوا نار الثورة على عثمان و قتلوه ،
و كان إمامنا هو المدافع الوحيد عن عثمان في المدينة و ستعرف ذلك في المستقبل إن شاء ه
ّللا .
و ملخص الكالم  :ان الشيعة تنزه ساحة االمام الحسن من ان يعترض على افعال ابيه  ،و هذا الموضوع هو الذي خالج
ضمير سيدنا الرضي إذ لم يصرح باسم االمام الحسن بل اكتفى بقوله  « :لما اشير عليه إذا علمت هذا فلنشرع في الكلمات
:
(و ه
ّللا ال اكون كالضبع تنام على اللدم حتى يصل اليها طالبها  ،و يختلها راصدها ) ذكر علماء الحيوان و هو المشهور
عند العرب ان الضبع حيوان معروفة بالحمق  ،و من حمقها ان الذى يريد صيدها يأتي إلى باب مغارتها فيضرب بعقبه
األرض عند الباب ضربا خفيفا  ،و ذلك هو اللدم  ،و يتكلم بصوت ليس بشديد فتنام الضبع  ،فيدخل اليها الصائد و يجعل
الحبل في عرقو بها و يجرها و يخرجها .
على
يقول إمامنا  :ال ابقى في مكاني حتى يجتمع الناس علي و يقتلونني  ،و ال اسلهم نفسي للناس حتى يتمكنوا مني و يتغلبوا ه
بالحيلة و الخديعة  ( ،و لكني اضرب بالمقبل إلى الحق المدبر عنه ) اى احارب بأنصاري و أصحابي اهل الباطل ،
( و بالسامع المطيع المعاصي المريب ابدا ) استعين بعد ه
ّللا بأصحابي المطيعين فاجاهد بهم اهل المعاصي و الشاكين في
ه
ه
الحق ابدا و دائما إلى آخر العمر ( حتى يأتي علي يومي ) و يوافيني االجل الذي قدره ّللا لي ( فو ّللا ما زلت مدفوعا عن
حقي مستأثرا علي ) و هي الخالفة بعد رسول ه
ّللا  ،و فدك و غيرهما من حقوق االمام  ،و ان
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ّللا نبيه صلى ه
هذه الحقوق قد غصبت و سلبت عنه ( منذ قبض ه
ّللا عليه و آله  ،حتى يوم الناس هذا ) حتى الى ذلك اليوم
بقي الخالف عليه قائما على ساق  ،ففي تلك االيام نازعه طلحة و الزبير و من سلك طريقتهما  ،و ما كان غدر طلحة و
الزبير و نكثهما البيعة  ،بشيء جديد عند امامنا فانه لم يزل مظلوما من يوم وفاة النبي صلى ه
ّللا عليه و آله و سلم .
و قد روى المفيد الخطبة عن طارق بن شهاب في خبر طويل  : . . .فو ه
ّللا ال اكون كالضبع  ،ينتظر حتى يدخل عليها
طالبها  ،فيضع الحبل في رجلها  ،حتى يقطع عرقوبها  ،ثم يخرجها فيمزقها إربا إربا  ،و لكن اباك يضرب بالمقبل الى
الحق المدبر عنه  ،و بالسامع المطيع العاصي المخالف أبدا حتى يأتي عل هي يومي  ،فو ه
ّللا ما زال أبوك مدفوعا عن حقه
ّللا نبيه صلى ه
مستأثرا عليه منذ قبض ه
ّللا عليه و آله حتى يوم الناس هذا  . . .الخ .
و قد إختلف المؤرخون في المكان الذي خطب االمام فيه بهذه الخطبة فبعضهم روى انه عليه السالم خطب بها في مكة  .و
بعضهم في الربذة و بعضهم في ذي قار و ه
ّللا العالم .
و هنا انتهت الخطبة السادسة .

الخطبة السابعة و من خطبة له عليه السالم
المتن
إتخذوا الشيطان ألمرهم مالكا  ،و اتخذهم له أشراكا  ،فباض و فرهخ في صدورهم  ،و ذبه و درج في حجورهم  ،فنظر
باعينهم  ،و نطق بألسنتهم  ،فركب بهم ال هزلل  ،و زيهن لهم الخطل  ،فعل من شركه
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الشيطان في سلطانه  ،و نطق بالباطل على لسانه .

اللغة
مالك كل شيء  :ما يقوم به ذلك الشيء  ،يقال  :القلب مالك الجسد  .و االشراك هنا على معنيين  :أحدهما  :االشراك :
جمع شريك  ،كاشراف .
جمع شريف  .و الثاني  :اشراك جمع شرك بفتح الشين و الراء كأحبال جمع حبل  ،و الشرك حبل الصيد  ،و دبه  :مشى
بضعف  ،و درج  :مشى بقوة .
و الزلل  :الخطأ  .و الخطل  :القول الفاسد المضطرب .

المعنى
أشار عليه السالم بكالمه إلى المنافقين الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ه
ّللا  ،و غلب على حواسهم  ،و تصره ف
في مشاعرهم فقال  ( :اتخذوا الشيطان ألمرهم مالكا  ،و اتخذهم له أشراكا ) ألن الشيطان قوام الباطل و مخالفة الحق و
كذلك اتخذهم الشيطان لنفسه شركاء في إضالل الخلق و إغوائهم  ،و حبائل صيد الغافلين الجاهلين .
( فباض و فرهخ في صدورهم  ،و دب و درج في حجورهم ) ذكر عليه السالم مقدار تصرف الشيطان في نفوسهم و قلوبهم
و عقولهم  ،فشبهه الشيطان بالطائر فان الطيور إذا باضت في مكان أقامت في ذلك المكان  ،و مكثت اياما حتى يخرج
إفراخها  ،فاذا خرجت أفراخها لم تزل تجول في تلك النواحي مع أفراخها  ،فكذلك الشيطان باض في صدورهم أي الزم
قلوبهم بالقاء الوساوس  ،فبقيت تلك الوساوس في قلوبهم حتى قويت  ،ثم أمرهم بتربية تلك األفراخ  ،فكما ان االم تضع
طفلها في حجرها و تربهيه كذلك المنافقون و المخالفون كانوا ال يفارقون الشيطان و ال يفارقهم .
( فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم ) القلب هو الملك المتصرف في البدن  ،و له الرئاسة التامة على جميع األعضاء و
الجوارح و المشاعر الظاهرة و الباطنة  ،و لما صارت
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تلك القلوب من مستعمرات الشيطان صارت األعضاء و الجوارح تحت تصرفه و عند إرادته  ،و لهذا كانوا ينظرون إلى
ما يريد الشيطان  ،و يتكلمون بما يحب الشيطان و لما صار األمر هكذا ( ركب بهم الزلل  ،و زين لهم الخطل ) أرشدهم
إلى الخطأ و زين لهم المعاصي و الذنوب و العقائد الباطلة و المذاهب الفاسدة  ( ،فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ،
و نطق بالباطل على لسانه ) و هكذا يكون مصير كل من صار شريكا للشيطان في إغواء و إضاللهم  ،و صار عبدا
باّلل من الشيطان الرجيم  ،و نحمد ه
للشيطان يطيع اوامره  .نعوذ ه
ّللا و نشكره على فراغنا من الخطبة السابعة .

الخطبة الثامنة ( و من خطبة له عليه السالم يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك )
المتن
يزعم انه قد بايع بيده و لم يبايع بقلبه  ،فقد أق هر بالبيعة ،
و ا هدعى الوليجة  ،فليأت عليها بأمر يعرف  ،و إال فليدخل فيما خرج منه .

اللغة
الوليجة  :كل شيء ادخلته في شيء و ليس منه .

المعنى
قد عرفت ان الزبير ثاني من بايع امير المؤمنين عليه السالم  ،و لما أراد هو و طلحة ما أرادا من أمير المؤمنين  ،و لم
يوافق االمام على ذلك  ،نكث الزبير بيعته  ،و خرج على أمير المؤمنين فسئل عن البيعة كيف نكثها ؟ فقال :
بايعت بيدي و لم ابايع بقلبي .
و هذا اقرار منه صريح انه بايع  ،و اقرار العقالء على أنفسهم نافذ  ،ثم ادعى خالف ذلك  :بأنه لم يبايع بقلبه  ،و هذا
يحتاج إلى اثبات و دليل و برهان ،
و هذا هو الفرق بين االقرار و االدعاء  ،فان االقرار هو االعتراف بشيء على نفسه ،
و االقرار هو االعتراف بشيء لنفسه  ،فما كان على نفسه فهو نافذ فقد وجب على الزبير أن يثبت انه لم يبايع بقلبه  ،و ال
يمكن له ذلك  ،ألن االمور القلبية التي امثال هذا ال يمكن اثباتها .
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اذن يجب على الزبير أن يبقى على بيعته و ال يجوز له نقضها و نكثها  ،و قد ظهر معنى كالم االمام عليه السالم  ( :فقد
اق هر بالبيعة  ،و ادعى الوليجة  ،فليأت عليها بامر يعرف  ،و إال فليدخل فيما خرج منه ) أي فليبقى على بيعته التي نكثها .

الخطبة التاسعة و من كالم له عليه السالم
المتن
و قد أرعدوا و أبرقوا و مع هذين الفشل  ،فلسنا نرعد حتى نوقع ،
و ال نسيل حتى نمطر .

اللغة
ارعد الرجل و ابرق  :إذا تو هعد و تهدد  ،فكما ان السحاب يرعد و يبرق فيخبر بنزول المطر كذلك الرجل إذا ه هدد أحدا قيل
له  :أرعد و ابرق ،
قال الكميت :

أبرق و أرعد يا يزيد
فما وعيدك لي بضائر

المعنى
( و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذين الفشل ) يشير عليه السالم بكالمه إلى طلحة و الزبير و من كان معهما في حرب الجمل
 ،ألن كل واحد منهم كان يظن ان الظفر و الغلبة و النصرة محتومة له  ،فكانوا يهددون امير المؤمنين عليه السالم و
أصحابه  ،و مع ذلك كله غلبهم امير المؤمنين  ،و انهزموا هزيمة منكرة قبيحة  ،بعد ان اختضبت األرض بدمائهم .
و حاصل الكالم  :ان التهديد نوع من عالئم الجبن و ضعف النفس و الخوف من الخصم  ،كما و ان السكوت و الصمت من
عالئم الرجل الشجاع  ،ألن الشجاع  ،يعتمد على نفسه و قوته و كثرة جنده و جيشه و سالحه  ،فال يحتاج إلى التهديد  ،بل
يحمل مرة واحدة و يدمر عدوه و يحطمه  ( .فلسنا نرعد حتى نوقع  ،و ال نسيل حتى نمطر ) أي ال نهدد أعدائنا بالكالم  ،و
انما نريه القوة و القدرة عمال ،
أي أقوالنا مقرونة بأعمالنا و أفعالنا  ،ال باللسان أو الكالم وحده  ،و بأعمالنا نظهر
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شجاعتنا لغيرنا  ،ألن التهديد بالكالم يسبب الفشل .
و إلى هنا انتهت الخطبة الثامنة و التاسعة و ه
ّللا الموفق .

الخطبة العاشرة و من خطبة له عليه السالم
المتن
إن الشيطان قد جمع حزبه  ،و استجلب خيله و رجله  ،و ه
أال و ه
إن معي لبصيرتي  ،ما لبهست على نفسي  ،و ال لبهس عل هي ،
و أيم ه
ه
ألفرطن لهم حوضا أنا ماتحه  ،ال يصدرون عنه و ال يعودون إليه .
ّللا

اللغة
استجلب  :طلب من يجلب له  ،و قيل  :استجلب  :جمع  ،و الرجل بفتح الراء و كسر الجيم أو سكونها  :جمع راجل و
افرطن  :أمألن  .و الماتح :
المستقي  ،يقال  :متح الدلو  :اذا جذبها مستقيا لها .

المعنى
قال ابن ميثم « ره »  « :هذا الفصل ملتقط ملفهق من خطبة له ،
لما بلغه ان طلحة و الزبير خلعا بيعته  ،و هو غير منتظم  ،و قد أورد السيد الرضي منها فصال آخرا » .
« اال و ان الشيطان قد جمع حزبه و استجلب خيله و رجله » اشار عليه السالم الى إغواء الشيطان لطلحة و الزبير و
إضالله إياهما  ،و معلوم  :ان من اطاع ابليس و خالف أمر ه
ّللا تعالى فهو جند البليس  ،و ناصر للباطل  ،كما كان شأن
أصحاب الجمل و غيرهم من الذين حاربوا امام زمانهم  ،ثم ذكر عليه السالم  :انه مع الحق و الحق معه فقال :
« و ان معي لبصيرتي » تلك البصيرة التي كانت معه من زمن النبي صلى ه
ّللا عليه و آله  ،تلك البصيرة التي أشار اليها
القرآن الكريم بقوله تعالى مخاطبا للنبي :

ّللا صلى ه
ّللا على بصيرة أنا و من اتبعني  ،و هل يعرف احد المسلمين اكثر اتباعا لرسول ه
قل هذه سبيلي ادعو إلى ه
ّللا عليه
و آله من امير المؤمنين عليه السالم .
ثم اشار الى ظهور الحق عنده و اطمينان نفسه بتلك السيرة و الطريقة التي كان
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عليها فقال :
« ما لبهست على نفسي و ال لبهس علي » أي لم يكن في اعمالي مجال لوساوس الشيطان  ،حتى يشتبه علي الحق بالباطل فال
اعرف الخطأ من الصواب  ،او ما يوافق الشرع مما يخالفه .
« و ايم ه
ه
ألفرطن لهم حوضا انا ماتحه » لعل المعنى  :ألسبقنهم الى الحرب التي انا ما زلت متدربا فيها  ،او يكون
ّللا
المعنى  :ألمألن لهم حياض الحرب التي انا خبير بها  ،و قضيت فيها من عمري سنين  ،و ليس هذا منه تهديد بل إخبار
بوقوع الحرب و غلبته على خصمائه و اعدائه  ،و ابادته اياهم « ال يصدرون عنه و ال يعودون اليه » ال ينجو الوارد منهم
في الحرب  ،و اذا نجى ال يطمع ان يعود لمحاربة أمير المؤمنين عليه الصالة و السالم  ،و سنذكر الخطبة بصورة اخرى
فيما بعد ان شاء ه
ّللا تعالى .
لقد تقدم ان هذه الخطبة ذكرها السيد الرضي ( ره ) في فصل آخر  ،و هي الخطبة الثانية و العشرون  ،و قد ذكرت بع هدة
طرق مختلفة مع زيادة و نقيصة ،
و سنذكر اآلن احدى تلك الصور :
لما بلغه عليه السالم ان طلحة و الزبير خلعا بيعته قال :
ّللا و الثناء عليه و الصالة على رسوله  ،ايها الناس  :ان ه
بعد حمد ه
ّللا افترض الجهاد  ،فعظهمه  ،و جعله نصرته و ناصره ،
و ه
ّللا ما صلحت دنيا و ال دين إال به ،
و قد جمع الشيطان حزبه  ،و استجلب خيله  ،و من اطاعه ليعود له دينه و سننه و خدعه ،
فقد رأيت امورا قد تمخضت  ،و ه
ّللا ما انكروا عل هي منكرا  ،و ال جعلوا بيني و بينهم نصفا  ،و انهم ليطلبون حقا تركوه  ،و
ه
دما سفكوه  ،فان كنت شريكهم  ،فيه فان لهم نصيبهم منه  ،و ان كانوا ولوه دوني فما الطلبة إال قتلهم  ،و ان اول عدلهم
لعلى
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أنفسهم  ،و ال اعتذر مما فعلته  ،و ال اتبرء مما صنعت  ،و ان معي لبصيرتي  ،ما لبست و ال لبهس عل هي  ،و انها للفئة
الباغية فيها الحم و الح همة طالت جلبتها  ،و انكفت جونتها ،
ليعودن الباطل إلى نصابه  ،يا خيبة الداعي  ،من دعى لو قيل  :ما انكر ذلك ؟ و ما امامه و فيمن سنته ؟
ّللا اذن لزاح الباطل من نصابه و انقطع لسانه  ،و ما اظن الطريق له فيه واضح حيث نهج  ،و ه
و ه
ّللا ما تاب من قتلوه قبل
موته  ،و ال تن ه
صل من به خطيئته  .و ما اعتذر اليهم فعذروه  ،و ال دعا فنصروه ،
ي  ،و ال يعبهون حسوة ابدا و انها لطيبة نفسي بحجة ه
و ايم ه
ّللا الفرطن لهم حوضا انا ماتحه  ،ال يصدرون عنه بر ه
ّللا عليهم
علي
و علمه فيهم  ،و اني داعيهم فمعذر اليهم  ،فان تابوا و قبلوا و اجابوا  ،و انابوا فالتوبة مبذولة  ،و الحق مقبول و ليس ه
كفي ل  ،و ان ابوا اعطيتهم حد السيف و كفى به شافيا من الباطل و ناصر المؤمن  ،و مع كل صحيفة شاهدها و كاتبها .
و ه
ّللا ان الزبير و طلحة و عائشة ليعلمون اني على الحق و هم مبطلون .

و المستفاد من األخبار ان االمام عليه السالم خطب بهذه الخطبة في البصرة قبل وقوع الحرب .
قد فرغنا من الخطبة العاشرة و الحمد هّلل

الخطبة الحادية عشرة
المتن
و من كالم له عليه السالم البنه محمد بن الحنفية لما اعطاه الراية يوم الجمل .
تزول الجبال و ال تزل  ،عضه على ناجذك  ،أعر ه
ّللا جمجمتك  ،تد في األرض قدمك  ،إرم ببصرك أقصى القوم  ،و غضه
بصرك  ،و اعلم أن النصر من عند ه
ّللا سبحانه .
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اللغة
سيأتى شرح األلفاظ في درج المعنى .

المعنى
هذه جمالت سبع ذكرها امير المؤمنين البنه محمد بن الحنفية فيما يتعلق بفنون الحرب في ساحة الوغى األولى :
« تزول الجبال و ال تزل » امره بالثبات في الحرب و عدم الزوال  ،يعني :
ان الجبال اذا زالت عن مكانها ال تزل انت عن مكانك  ،و هذا مبالغة بالثبات و االستقامة  ،و نهي عن الفرار و الزوال .
الثانية  « :عض على ناجذك » اضغط على أسنانك ألمرين :
أحدهما  :ان العاض على اسنانه ينبو السيف عن دماغه  ،ألن عظام الرأس تشتد و تصلب كما قال عليه السالم في كالم
آخر  :و عضوا على النواجذ فانه أنبأ للصوارم عن الهام  ،و الثاني  :شدة الحنق و الغيظ  ،كما ان الذي يغضب يضغط
على أسنانه  .و دفعا للفشل و الخوف  ،فان االنسان يشاهد ذلك في حال البرد و الخوف اللذين يقتضيان الرعدة  ،فانه إذا
عض على اضراسه تسكن رعدته و يتماسك بدنه .
الجملة الثالثة  « :اعر ه
ّللا جمجمتك » أخبر عليه السالم ابنه بهذه الجملة انه ال يقتل في تلك الحرب  ،و لهذا أمره باعارته
ه
ه
جمجمته هّلل تعالى  ،الن العارية ترد الى صاحبها و لو قال  :بع ّللا جمجمتك » لكان إخبارا له بالشهادة في سبيل ّللا .
و معنى كالمه هذا  :ال تخف على رأسك من السيوف و ابذله في سبيل ه
ّللا فانها ترد اليك  ،و انك ال تقتل .
الجملة الرابعة  « :تد في األرض قدمك » أمره بالثبات و الصبر على األذى و المكاره كالوتد المسمار اي ال تنهزم و ال
تفر و ال تضعف و ال تجبن .
الجملة الخامسة  « :ارم ببصرك اقصى القوم » من صفات الرجل الشجاع الذي ال يبالي بالموت و ال يخاف من القتل أن
ينظر الى اقاصي االعداء  ،و يدل ذلك على عل هو
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همته و شدة وطأته  ،كأنه ال يبصر بين يديه لشدة تقحمه و ركوبه المهالك و قلة نظره في عاقبة امره  ،و يقال  :ان حمزة
بن عبد المطلب « ع » لما حضر أحد كان هكذا ،

اي ينظر اقصى القوم  ،فيحمل عليهم و ال يلتفت إلى أمامه يمنة و يسرة  ،و يقال للشجاع الذي هذه صفته  ( :غشمشم ) .
الجملة السادسة  « :و غض بصرك » ال شك ان بريق السيوف لكثرة ،
الجيوش و العساكر مما يوهن العزم  ،و يورث الرعب و الخوف  ،فأمره عليه السالم ان يغض بصره إذا حمل  ،كيال
يرتكب من تلك المناظر المرعبة  ،و لهذه الجملة معنى آخر و هو انه قال عليه السالم له  :كان كالغاض بصره إذا حملت ال
تبالي بما ترى و ما يستقبلك  ،تخبط أمامك .
ّللا  ،ان تنصروا ه
ّللا سبحانه » كما قال تعالى  :و ما النصر إال من عند ه
الجملة السابعة  « :و اعلم ان النصر من عند ه
ّللا
ينصركم و يثبت أقدامكم .
ّللا  ،و النصر من ه
اذا علم الغازي و المحارب أن أزمة االمور بيد ه
ّللا  ،ال يؤثر فيه كثرة الجيوش و العساكر  ،و يزداد
وثوقا ه
باّلل تعالى .
و هنا انتهت الخطبة الحادية عشرة .

الخطبة الثانية عشرة
المتن
و من كالم له عليه السالم لما اظفره ه
ّللا باصحاب الجمل  ،و قد قال له بعض اصحابه  :وددت ان اخي فالنا كان شاهدا ،
ليرى ما نصرك ه
ّللا به على اعدائك .
فقال عليه السالم  :أهوى اخيك معنا ؟ فقال نعم قال :
فقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في اصالب الرجال  ،و ارحام النساء ،
سيرعف بهم الزمان  ،و يقوى بهم اإليمان .

اللغة
الهوى  :الميل و الحب  .و يرعف بهم الزمان  :يخرجهم و يوجدهم ،
و منه الرعاف الذي هو خروج الدم من األنف .
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ارى نفسي مخيرة في تفسير هذا الكالم بين امرين :
االعتراف بقصور الفهم عن درك معانيه بال تصرف أو تغيير في المعاني او التطرق إلى المجاز  ،و تفسير الكالم بمعنى
غير مفهوم من اللفظ و نقل كالم اهل العرفان او االصطالحات المنطقية المولدة في القرن العباسي المظلم .
و األحرى ان ار د علم كالمهم اليهم عليهم السالم  ،فهو اعلم بكالمهم  ،و يمكن ان يقال  :ان كالمه هذا اشارة إلى عالم
االرواح و خصوصياتها  ،و هذا طريق صعب و طويل سلهمه  ،و لست من فرسان هذه المعركة  ،و ال من ابطال الخوض
فيها .

الخطبة الثالثة عشرة و من كالم له عليه السالم فى ذم اهل البصرة
المتن
كنتم جند المرأة  ،و أتباع البهيمة  ،رغا فأجبتم  ،و عقر فهربتم  ،أخالقكم دقاق  ،و عهدكم شقاق  ،و دينكم نفاق  ،و مائكم
زعاق  ،و المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه  ،و الشاخص عنكم متدارك برحمة ربه  ،كأنهي بمسجدكم كجؤجؤ سفينة ،
قد بعث ه
ّللا عليها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق من في ضمنها .
و في رواية  :و أيم ه
ه
لتغرقن بلدتكم  ،حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ سفينة  ،او نعامة جاثمة .
ّللا
و في رواية  :كجؤجؤ طير في ل هجة بحر .
و في رواية اخرى  :بالدكم أنتن بالد ه
ّللا تربة  ،أقربها من الماء و ابعدها من السماء  ،و بها تسعة أعشار الشره  ،المحتبس
فيها بذنبه  ،و الخارج بعفو ه
ّللا ،
كأني انظر إلى قريتكم هذه قد طبقها الماء حتى ال يرى إال شرف المسجد كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر .

اللغة
المقصود هنا من البهيمة هو جمل عائشة  .و الرغاء  :صوت االبل خاصة  .و العقر  :الجرح  ،و تقول  :عقرت البعير
بالسيف  :اذا به قوائمه .
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و الدقاق  :جمع دقيق و هو الحقير و الدني من كل شيء  ،و الشقاق  :الخالف و االفتراق  .و النفاق  :الخروج من االيمان
بالقلب  ،و قيل  :المنافق هو الذى يخفي الكفر و يظهر غيره  ،و لعله مأخوذ من النفق و هو طريق تحت األرض  ،أو غير
ذلك .
و الزعاق  :المالح  .و الشاخص عن البلدة  :الخارج منها  .و جؤجؤ السفينة  :صدرها .
و جؤجؤ الطير  :عظم صدره  .و الشيء النتن  :المتعفن  ،الكريه الرائحة .

المعنى
لما فرغ امير المؤمنين عليه الصالة و السالم من حرب الجمل أمر مناديا فنادى في أهل البصرة  :الصالة جامعة لثالثة ايام
من غد إن شاء ه
ّللا  ،ال عذر لمن تخلف إال من حجة او علة  ،فال تجعلوا على أنفسكم سبيال .
فلما كان اليوم الذي اجتمع فيه الناس خرج فصلى في الناس صالة الغداة في المسجد الجامع  ،فلما قضى صالته قام فأسند
ّللا و أثنى عليه و صلى على النبي صلى ه
ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلي فحمد ه
ّللا عليه و آله  ،و استغفر للمؤمنين
و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ثم قال :
يا أهل البصرة  ،يا اهل المؤتفكة ائتفكت بأهلها ثالثا  ،و على ه
ّللا تمام الرابعة يا جند المرأة و اتباع البهيمة  . . .الخ .
ذكر عليه السالم اثنى عشر امرا نبه فيها على ذمهم و انهم يرتكبون الزلل و الخطأ  :األول  ( :يا اهل المؤتفكة ) ائتفكت
البلدة إذا انقلبت  ،قال ه
ّللا تعالى :
و المؤتفكة اهوى و في الخبر عن انس بن مالك  :ان البصرة احدى المؤتفكات يعني انها غرقت مرتين  ،فشبهه غرقها
ّللا  ،و غضب ه
بانقالبها  ،و مما ال شك فيه ان البلدة ال تنقلب بأهلها إال عن غضب من ه
ّللا ال يكون على أهل بلد إال إذا كثر

فيها الفساد و المعاصي و المنكرات  ،كما فعل ه
ّللا تعالى بقوم لوط و هود و غيرهم من االمم السالفة الذين شملهم العذاب و
العياذ ه
باّلل .
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الذم الثاني ( كنتم جند المرأة ) و المقصود من المرأة عائشة  ،فانهم جعلوها محورا للحرب و مركزا للفتنة  ،و آراء النساء
و عقولهن ناقصة و مذمومة عند العرب و الشرع  ،و قد عرفه الطب الجديد أيضا  ،فانه ثبت بعد التجارب الكثيرة  :ان
الحواس الخمسة الباطنية للمرأة اضعف من الرجل بكثير  ،و نظرا لهذا الضعف الخلقي الطبيعي الشامل لجميع افراد نساء
العالم إال ما خرج بالدليل فال ينبغي أن تكون السلطة و امارة الجيش و قيادة الجند بيد هذا الجنس الضعيف  ،كما قال رسول
ّللا صلى ه
ه
ّللا عليه و آله  :إنهن ناقصات عقول  ،و ناقصات دين  ،اما نقصان عقولهن  :فشهادة ثنتين منهن بشهادة رجل
واحد  . . .الخ و ال يخفى أن ألمير المؤمنين عليه السالم كالما في ذم النساء يشبه الحديث النبوي و سيأتي  .و حاصل
الكالم  :ان الذين يجعلون اختيار امورهم بيد المرأة الموصوفة بنقصان العقل هم اقل عقال و أضعف رأيا من المرئة نفسها .
الذم الثالث  ( :و اتباع البهيمة رغا فاجبتم و عقر فهربتم ) النهم اجابوا الجمل لما رغا  ،و انهزموا لما عقر  ،و جعلوا
الجمل رآية لحربهم فكانوا يحاربون حوله ،
و كانت الرؤوس تسقط و األيدي تطير عند الجمل  ،و على ذلك الجمل هودج عائشة و هي في الهودج  ،و التاريخ شاهد
على ذلك ان الجمل لما عقر و سقط الهودج هرب اهل البصرة و تركوا عائشة اسيرة فكان الجمل قوام الحرب و بقاؤها  ،و
كان عقره زوال الحرب و فنائها .
الذم الرابع  ( :اخالفكم دقاق ) اشارة إلى اخالقهم الرذيلة و طبائعهم الدنيئة ،
و مثال ذلك افعالهم و اعمالهم و كثرة الفحشاء و المنكرات عندهم .
الذم الخامس  ( :و عهدكم شقاق ) نقض الميثاق و نكث البيعة  ،فانهم نكثوا بيعة أمير المؤمنين عليه السالم و خرجوا عليه
يحاربونه  ،و عهودهم و ان كانت في
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الظاهر عهدا و ذمة و لكنها في الواقع خالف و عداوة و غدر .
الذم السادس  ( :و دينكم نفاق ) و كفى بذلك شاهدا خروجهم على امام زمانهم بعد ما بايعوه  ،و نفاق بعضهم خروجه عن
االسالم بقلبه .
الذم السابع  :ما يتعلق بذم بلدتهم ( مائكم زعاق ) ال تقل  :ان مناخ البلدة اذا كان ردئيا يتوجه الذم الى البلدة خاصة ال إلى
أهلها .
ألن الشخص اذا اختار بلدة غير نقية الهواء غير عذبة الماء ال بد و ان يكون في عقله اختالل و انحراف عن الصواب  ،و
على كل يتوجه اليه الذم من العقالء فمن جملة مساوي البصرة ملوحة مائها  ،ألن شط الفرات و دجلة يلتقيان معا قبل
البصرة القرنة فيحدث منهما شط العرب في البحر  ،ثم ينصب شط العرب في البحر و ماء البحر مالح  ،حاد  ،مر فبسبب
الجزر و المد اللذين يعتريان الشطوط و البحار في كل يوم يمتزج ماء البحر بماء البصرة فيصير مالحا و يكون سببا
ألمراض ذكرها االطباء منها :
و سوء المزاج و البالدة و فساد الطحال و الحكة و غير ذلك .
الذم الثامن  :كونها أبعد البالد من السماء و أقربها إلى سطح البحر  ،و لعل هذا خاص بالبصرة ألن سائر البالد الواقعة
على شاطىء البحر كالمسقط و البحرين و غيرهما ليست كذلك .

و اما بعدها من السماء فألن ضغط الهواء و ثقله في البصرة أكثر و أشد من سائر البالد  ،ألن األرض كلما كانت أعلى و
ارفع من سطح البحر كان ضغط الهواء أقل و أخف  :كقلل الجبال و البالد الجبلية  ،فقد ثبت بالتجربة ان اكثر الساكنين في
البالد الجبلية و االراضي المرتفعة عن سطح البحر مصابون بضغط الدم ،
و من كان ب ه ضغط الدم ال يتمكن من الصعود على قلل الجبال الشامخة  ،و قد ذكرت بعض الصحف و المجالت  :انه لم
يتمكن أحد حتى اآلن أن يصل إلى قلل جبال
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هماليا في الهند التي هي ارفع و أعلى جبال االرض .
و يعرف انها أقرب إلى األرض بشدة انخفاضها عن سطح البحر  ،و دليله :
امتزاج ماء البحر بماء شط العرب  ،و رجوعه إلى البصرة  ،و الدليل ايضا  :إخباره و انذاره بغرقه فان االرض إذا كانت
أخفض من سطح البحر يدركها الغرق  ،و اذا كانت عالية و مرتفعة ال تغرق .
و أما ما فسره إبن أبي الحديد  :بانها بعيدة عن خط االستواء  ،زاعما انه يقال له  ( :الفلك المستقيم ) فهو ال يتصور إال بان
تكون على منتهى الميل الكلي ،
فاما كون المراد من السماء هنا خط االستواء فهذا ال يعرف و ال مشاحة .
ّللا صلى ه
ّللا تربة  ،و ذلك لركوب الماء عليها و تعفنها بذلك الماء  ،كما قال رسول ه
الذم الثامن  :كونها انتن بالد ه
ّللا عليه و
آله  :ال تميتوا القلوب بكثرة االكل و الشرب كالزرع يموت إذا كثر فيه الماء .
فان الزرع إنما يموت بسبب كثرة الماء على التراب  ،و تعفن التراب من الماء الزائد .
الذم الثامن  ( :و بها تسعة اعشار الشر )  ،و يحتمل انه عليه السالم أراد المبالغة ال الحصر و كثرة شرها اما منسوبة إلى
اهلها  ،او إلى البلدة نفسها  .من حيث البعد عن السماء و القرب من الماء  ،و سبق الغرق  ،و وقوع الغرق ثالثا و رابعا ،
و وقوع الحرب  ،و فتنة الزنج  ،و خراب البصرة و غير ذلك .
الذم التاسع  ( :و المقيم بين أظهركم مرتهن بذنبه ) و ذلك ألن المقيم عندهم ال بد أن يكون مثلهم  ،او يرى المنكرات فال
ينهاهم فهو رهين ذنبه .
الذم العاشر  ( :و الشاخص عنكم متدارك برحمة ربه ) ألن ه
ّللا تعالى قد أغاثه بالخروج فيها ليسلم من الذنوب التي يرتكبها
اهلها  ،لكي ينجو من العذاب .
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و اما تشبيه المسجد حين الغرق بصدر السفينة او النعامة الجاثمة  ،او الطائر في لجة بحر فتشبيه ظاهر  ،و اما وقوع
باّلل و مرة في زمان القائم ه
الغرق الذى اخبر به فالمنقول  :ان البصرة غرقت مرة في أيام القادر ه
باّلل غرقت باجمعها و من
في ضمنها ،
و خربت مع دورهما  ،و لم يبق منها إال علو مسجدها الجامع كما اخبر به عليه السالم .
و ألمير المؤمنين عليه السالم خطبة في مدح اهل البصرة  ،و هذا المدح ال ينافي الذم السابق  ،فان الشيء تارة يمدح
لبعض خواصه و منافعه و تارة يذم نظرا لبعض المضار التي فيه  ،و ستعرف وجه ذلك إذا طابقت بين هذه الخطبة و التي
قبلها :

قال عليه السالم  :يا اهل البصرة إن ه
ّللا لم يجعل ألحد من امصار المسلمين حظة شرف و ال كرم إال و جعل فيكم أفضل
ذلك  ،و زادكم من فضله و منه  ،ما ليس لهم :
انتم اقوم الناس قبلة  ،قبلتكم عن المقام حيث يقوم االمام بمكة  ،و قارئكم أقرأ الناس  ،و زاهدكم أزهد الناس  ،و عابدكم
اعبد الناس  ،و تاجركم أتجر الناس ،
و أصدقكم في تجارته  ،و متصدقكم اكرم الناس صدقة  ،و غنيهكم اشد الناس بذال و تواضعا  ،و شريفكم أحسن الناس خلقا ،
و انتم اكرم الناس جوارا  ،و أقلهم تكلفا لما ال يعنيه  ،و احرصهم على الصالة في جماعة  ،ثمرتكم اكثر الثمار  ،و اموالكم
اكثر األموال  ،و صغاركم اكيس االوالد  ،و نسائكم اقنع النساء  ،و أحسنهن تبعال  ،ه
سخر لكم الماء  ،يغدو عليكم و يروح
صالحا لمعاشكم  ،و البحر سببا لكثرة اموالكم  ،فلو صبرتم و استقمتم لكانت شجرة طوبى لكم مقيال  ،و ظال ظليال غير أن
حكم ه
ّللا فيكم ماض  ،و قضائه نافذ  ،ال معقب لحكمه و هو سريع الحساب .
يا اهل البصرة  :ما الذي إبتدأتكم من التوبيخ إال تذكيرا و موعظة لما بعد  ،لكيال تسرعوا إلى الوثوب في مثل الذي وثبتم ،
ّللا تعالى لنبيه صلى ه
و قد قال ه
ّللا عليه و آله  :و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين .
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و ال الذي فيكم من المدح و التطرية بعد التذكير و الموعظة رهبة مني لكم ،
و ال رغبة في شيء مما قبلكم  ،فاني ال اريد المقام بين أظهركم ان شاء ه
ّللا المور تحضرني قد يلزمني القيام بها فيما بيني
و بين ه
ّللا  ،ال عذر لي في تركها  ،و ال علم لكم بشيء منها حتى يقع ما اريد أن أخوضها مقبال و مدبرا  ،فمن اراد ان يأخذ
بنصيبه منها فليفعل .
فلعمري انه للجهاد الصافي  ،صفاه لنا كتاب ه
ّللا  ،و ال الذي اردت من ذكر بالدكم موجدة مني عليكم لما شافهتموني  ،غير
ّللا صلى ه
أن رسول ه
ّللا عليه و آله قال لي يوما و ليس معه غيري  :يا علي ان جبرئيل الروح األمين حملني على منكبه
االيمن حتى اراني االرض و من عليها  ،و اعطاني مقاليدها  ،علمنى ما فيها  ،و ما قد كان على ظهيرها ظهيرها إلى يوم
القيامة  ،و لم يكبر ذلك علي كما لم يكبر على أبي آدم عليه السالم  ،علمه االسماء  ،و لم يعلمها المالئكة المقربون  ،اني
رأيت بقعة على شاطىء البحر تسمى :
البصرة  ،فاذا هي ابعد االرض من السماء  ،و اقربها إلى الماء و انها ألسرع االرض خرابا  ،و اخبثها ترابا  ،و اشدها
عذابا  ،و لقد خسف بها في القرون الخالية مرارا ،
و ليأتين عليها زمان .
و ان لكم يا اهل البصرة و ما حولكم من القرى  ،من الماء ليوما عظيما بالؤه ،
و اني ألعرف موضع منفجره من قريتكم هذه  .ثم امور قبل ذلك تدهمكم عظيمة ،
أخفيت عنكم و علهمناها  ،فمن خرج عنها عند دنو غرقه فبرحمة من ه
ّللا سبقت له ،
و من بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه  ،و ما ه
ّللا بظالم للعبيد .
فلنشرع في بيان حرب البصرة او الجمل كان األحرى و األنسب أن نذكر قبال بعض قضايا عثمان كيفية قتله  ،و من قتله
من المسلمين  ،ثم نشرع في بيان حرب الجمل من نتائج قتل عثمان  ،و مرتبة
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عليه  ،و لكن رعاية لترتيب الخطب المذكورة نؤجل ما يتعلق بعثمان إلى المستقبل في شرح كلمات موالنا امير المؤمنين
عليه السالم  ،المناسبة لقتل عثمان فنقول :

قد ذكرنا في شرح بعض كلمات الخطبة الشقشقية  :ما جرى بعد مقتل عثمان من بيعة الناس ألمير المؤمنين عليه السالم ،
و إرسال معاوية ذلك الكتاب المذكور إلى الزبير يخدعه  ،و نكث طلحة و الزبير بيعتهما ألمير المؤمنين  ،و ذكرنا ايضا :
ان عائشة كانت تح هرض الناس على قتل عثمان  ،و تقول  :اقتلوا نعثال  ،قتل ه
ّللا نعثال .
و ذلك لما كان عثمان محصورا في داره  ،و كانت عائشة قد تأهبت للحج ،
ألنها قد عرفت ان الخطر متوجه إلى عثمان  ،فتجهزت للرحيل إلى مكة فجائها مروان ابن الحكم و سعيد بن العاص فقاال
لها  :انا لنظن ان الرجل مقتول  ،و أنت قادرة على الدفع عنه  ،و إن تقيمي يدفع ه
ّللا بك عنه .
عائشة  :ما انا بقاعدة  ،و قد قدمت ركابي  ،و غريت غرائري و اوجبت الحج على نفسي .
علي البالد حتى اضطربت احجما .
مروان و قد خرج من عندها  :زخرف قيس ه
عائشة  :أيها المتمثل  :قد سمعت ما تقول  ،أ تراني في شك من صاحبك ؟
و ه
ّللا لوددت انه في غرارة من غرائرى حتى إذا مررت بالبحر قذفته فيه .
سارت عائشة متوجهة إلى مكة  ،و كان ابن عباس راجعا من مكة يريد المدينة فالتقيا بمنزل يقال له  ( :صلعاء ) .
فقالت عائشة  :يا ابن عباس  :انك قد اوتيت عقال و بيانا  ،و إياك ان ترد الناس عن قتل الطاغية .
وصلت إلى مكة  ،و أدت مناسك الحج  ،و لما فرغت بلغها خبر قتل عثمان
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ّللا فقتله ه
ّللا  ،و امات سنة رسول ه
استبشرت و قالت للناعي  :قتلته اعماله  ،انه احرق كتاب ه
ّللا  ،و من بايع الناس ؟
الناعي  :لم ابرح من المدينة حتى اخذ طلحة بن عبيد ه
ّللا نعاجا لعثمان  ،و عمل مفاتيح ألبواب بيت المال و ال شك ان
الناس بايعوه .
عائشة و هي فرحانة  :بعدا لنعثل و سحقا  ،إيه ذا االصبع  ،إيه ابا شبل  ،إيه ابن عم  ،هّلل ابوك يا طلحة  ،اما انهم وجدوا
طلحة لها كفوا  ،لكأني انظر إلى إصبعه و هو يبايع احنوها ال بل دغدغوها  ،وجدوك لها محسنا و لها كافيا ،
شدوا رحلي فقد قضيت عمرتي  ،ألتوجه إلى منزلي .
سارت عائشة حتى إذا وصلت إلى موضع يقال له  ( :شرفاء ) لقيها رجل يقال له  :عبيد بن ام كالب فسألته عائشة :
ما الخبر ؟
الرجل  :قتل عثمان .
عائشة  :قتل نعثل  ،اخبرني عن قصته و كيف كان امره ؟
الرجل  :لما احاط الناس بالدار  ،رأيت طلحة بن عبيد ه
ّللا قد غلب على االمر  ،و اتخذ مفاتيح على بيوت األموال و
الخزائن  ،و تهيأ ليبايع له  ،فلما قتل عثمان مال الناس إلى علي بن ابيطالب  ،و لم يعدلوا به طلحة و ال غيره  ،و خرجوا
في طلب علي يقدمهم األشتر و محمد بن ابي بكر و عمار بن ياسر حتى إذا أتوا عليا و هو في بيت سكن فيه فقالوا له :
بايعنا على الطاعة لك .
علي عليه السالم يتفكر ساعة .

األشتر  :يا علي ان الناس ال يعدلون بل غيرك  ،فبايع قبل ان تختلف الناس .
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و كان في الجماعة طلحة و الزبير  ،فظننت أن سيكون بين طلحة و الزبير و علي ابن ابي طالب كالم قبل ذلك  ،فقام طلحة
و الزبير فبايعا  ،و أنا أرى أيديهما على يد علي يصفقانهما ببيعته .
ثم صعد علي بن أبيطالب المنبر  ،فتكلم بكالم ال أحفظ إال أن الناس بايعوه يومئذ على المنبر و بايعوه من الغد  ،فلما كان
اليوم الثالث خرجت و ال أعلم .
عائشة  :لوددت ان السماء انطبقت على األرض إنت هم هذا  ،انظر ما ذا تقول ؟
الرجل  :هو ما قلت لك يا أم المؤمنين .
عائشة  :انا هّلل  ،أكره و ه
ّللا الرجل  ،و غصب علي بن أبيطالب امرهم ،
و قتل خليفة ه
ّللا مظلوما  ،ردوا بغالي ردوا بغالى .
الرجل  :ما شأنك يا أم المؤمنين ؟ و ه
ّللا ما أعرف بين البتيها أحدا أولى بها من علي  ،و ال أحق  ،و ال أرى له نظيرا فلما
ذا تكرهين ؟
عائشة ال ترد جوابا  ،و عزمت على الرجوع إلى مكة  ،و في طريقها رآها قيس بن حازم .
عائشة تخاطب نفسها  :قتلوا ابن عفان مظلوما .
قيس  :يا ام المؤمنين أ لم اسمعك آنفا تقولين  :أبعده ه
ّللا ؟ و قد رأيتك قبل أشد الناس عليه  ،و أقبحهم فيه قوال .
عائشة  :لقد كان ذلك  ،و لكن نظرت في أمره فرأيتهم استتابوه حتى إذا تركوه كالفضة البيضاء أتوه صائما محرما في شهر
حرام فقتلوه .
فقال عبيد بن ام كالب :
فمنك البدائة و منك الغير
و منك الرياح و منك المطر
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و أنت أمرت بقتل االمام
و قلت لنا  :انه قد كفر
فهبنا اطعناك في قتله
و قاتله عندنا من أمر
و لم يسقط السقف من فوقنا
و لم ينكسف شمسنا و القمر
و قد بايع الناس ذا ارتداء
يزيل الشبا و يقيم الصعر

و تلبس للحرب اوزارها
و ما من و فى مثل من قد غدر
وصلت عائشة إلى مكة  ،و جائها رجل يقال له  :يعلى بن منبة  ،و كان من بني امية و شيعة عثمان و قال لها  :قد قتل
خليفتك الذي كنت تح هرضين على قتله .
عائشة  :برأت إلى ه
ّللا ممن قتله .
الرجل  :اآلن اظهري البرائة ثانيا من قاتله  ،فخرجت إلى المسجد  ،فجعلت تتبرء ممن قتل عثمان  ،و هنا وصل خبر
عائشة إلى طلحة و الزبير و هما في المدينة ،
فكتبا اليها كتبا مع ابن اختها عبد ه
ّللا بن الزبير  ،و كان مضمون الكتاب ( خ هذلي لي الناس عن بيعة علي  ،و اظهري الطلب
بدم عثمان ) .
عائشة تقرأ الكتاب  ،و تكشف ما في ضميرها  ،و تطلب بدم عثمان  ،ثم جائت و وقفت عند الحجر األسود و قالت :
ايها الناس  :ان الغوغاء  1من اهل األمصار و اهل المياه  ،و عبيد اهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل  ،فقتلوه ظلما
باألمس  ،و نقموا عليه استعمال األحداث ،
و قد استعمل أمثالهم من قبله  ،و مواضع الحمى حماها لهم فتابعهم و نزل لهم عنها  ،فلما لم يجدوا حجة و ال عذرا بادروا
بالعدوان  ،فسفكوا الدم الحرام  ،و استحلوا البلد الحرام و الشهر الحرام  ،و أخذوا المال الحرام  ،و ه
ّللا إلصبع من عثمان
خير من طباق األرض امثالهم  ،و ه
ّللا لو ان الذي اعتدوا عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص الذهب من
-----------

(  ) 1الغوغاء السفله من الناس و المتسرعين الى الشر .
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خبثه  ،و الثوب من درنه  ،إذ ماصهوه كما يماص الثوب بالماء .
فتقدم عبد ه
ّللا بن عامر الحضرمي و كان عامل عثمان على مكة و قال :
انا اول طالب بدمه  .فكان أول مجيب  ،فتبعه بنو امية و كانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة  ،فرفعوا رؤوسهم
 ،و كان أول ما تكلموا في الحجاز .
فلنذهب إلى المدينة و ننظر ما جرى بين امير المؤمنين عليه السالم و طلحة و الزبير .
ايها القارىء  :قد عرفت فيما مضى من كراهة طلحة و الزبير ألمير المؤمنين لتقسيم بيت المال بين المسلمين بالسوية ،
فهلم معي إلى مسجد رسول ه
ّللا لننظر ما الخبر ؟
جاء طلحة و الزبير و جلسا في ناحية المسجد  ،و جاء مروان بن الحكم و سعيد ابن العاص و عبد ه
ّللا بن الزبير و جلسوا
عندهما  ،و كان هؤالء قد امتنعوا عن أخذ قسمتهم من بيت المال  ،و جعلوا يطعنون في أمير المؤمنين عليه السالم .
التفت عمار بن ياسر إلى أصحابه و هم جلوس عنده في ناحية اخرى من المسجد قائال :
هلموا إلى هؤالء النفر من اخوانكم  ،فانه قد بلغنا عنهم و رأينا ما نكره من الخالف و الطعن المامهم  ،و قد دخل أهل
الجفاء بينهم و بين الزبير و األعسر العاق يعني طلحة .
قام عمار و من معه حتى جلسوا عندهم  ،فتكلم أبو الهيثم و قال :

ان لكم لقدما في االسالم  ،و سابقة و قرابة من أمير المؤمنين  ،و قد بلغنا عنكم طعن و سخط ألمير المؤمنين  ،فان يكن
امر لكما خاصة فعاتبا ابن عمتكما و امامكم ،
و ان يكن النصيحة للمسلمين فال تؤخراه عنه و نحن عون لكما  .فقد علمنا ان بني امية لن تنصحكما أبدا و قد عرفتما .
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أحمد  :عرفتما عداوتهم لكما  ،و قد شركتما في دم عثمان و مألتما .
الزبير يسكت  ،طلحة بصوت عال  :افزعوا جميعا مما تقولون  ،فاني قد عرفت ان في كل واحد منكم خطبة .
ّللا عليه و آله  :أنهما صاحبا رسول ه
ّللا صلى ه
ّللا و الثناء على رسول ه
عمار بعد حمد ه
ّللا  ،و قد اعطيتما امامكما الطاعة و
ه
ه
المناصحة و العهد و الميثاق على العمل بطاعة ّللا و طاعة رسوله  ،و أن يجعل كتاب ّللا .
أحمد يقطع كالم عمار  :و جعل كتاب ه
ّللا اماما  .ففيم السخط و الغضب ألمير المؤمنين علي بن أبيطالب ؟ فغضب الرجال
للحق  ،انصرا نصركما ه
ّللا .
عبد ه
ّللا بن الزبير لعمار  :لقد تهددت يا أبا اليقظان .
عمار  :ما لك تتعلق في مثل هذا يا أعبس ؟ و أمر عمار باخراج عبد ه
ّللا ابن الزبير من المسجد فأخرج .
الزبير يقوم عجلت يا أبا اليقظان على ابن أخيك رحمك ه
ّللا .
عمار  :يا ابا عبد ه
ّللا انشدك أن تسمع قول من رأيت  ،فانكم معاشر المهاجرين لم يهلك من هلك منكم حتى استدخل في أمره
المؤلفة قلوبهم .
الزبير  :معاذ ه
ّللا .
عمار  :لو لم يبق أحد إال خالف علي بن أبيطالب لما خالفته  ،و ال زالت يدي مع يده  ،و ذلك ألن عليا لم يزل مع الحق منذ
ّللا نبيه صلى ه
بعث ه
ّللا عليه و آله ،
فاني أشهد أن ال ينبغي ألحد أن يف ه
ضل عليه أحدا .
قام عمار و اصحابه و تشاوروا أن يركبوا إلى أمير المؤمنين با ( لقناة ) فيخبروه بخبر القوم  ،فركبوا اليه  ،و معهم أبو
أيوب االنصاري و سهل بن حنيف و جماعة ،
فدخلوا على أمير المؤمنين و قالوا :
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يا أمير المؤمنين  :انظر في أمرك  ،و عاين فوقك هذا الحي من قريش  ،فانهم قد نقضوا عهدك  ،و أخلفوا وعدك  ،و قد
دعونا في السر إلى رفضك  ،هداك ه
ّللا لرشدك  ،و ذلك ألنهم كرهوا االسوة  ،و فقدوا االثرة  ،و لما آسيت بينهم و بين
االعاجم  ،أنكروا و استشاروا عدوك و عظموه و أظهروا الطلب بدم عثمان  ،فرقة للجماعة  ،و تألفا ألهل الضاللة ،
فرأيك .
خرج أمير المؤمنين عليه السالم  ،و دخل المسجد و صعد المنبر  ،مرتديا بطاق  ،مؤتزرا ببرد  ،متقلدا سيفا متوكئا على
قوس فقال :
أما بعد  :فانا نحمد ه
ّللا ربنا و الهنا ولي النعم علينا  ،الذي أصبحت نعمه علينا ظاهرة و باطنة  ،امتنانا منه  ،بغير حول منا
و ال قوة  ،ليبلونا أ نشكر أم نكفر ،

ّللا منزلة  ،و أقربهم من ه
فمن شكر زاده  ،و من كفر عذبه  ،فافضل الناس عند ه
ّللا وسيلة أطوعهم ألمره  ،و أعلمهم
ه
ه
بطاعته  .و أتبعهم لسنة الرسول  ،و هذا كتاب ه
ّللا بين أظهرنا  ،و عهد رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله و سيرته فينا  ،ال
يجهل ذلك إال جاهل عاند عن الحق منكر  ،قال ه
ّللا تعالى  :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و انثى  ،و جعلناكم شعوبا و
ه
ه
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند َّ
ّللا أتقاكم ثم صاح بأعلى صوته أطيعوا ّللا و أطيعوا الرسول  ،فان توليتم فان ّللا ال يحب
الكافرين .
ثم قال  :يا معشر المهاجرين و األنصار  :أ تمنهون على ه
ّللا و رسوله اسالمكم ؟
بل ه
ّللا يمن عليك م ان هداكم لالسالم إن كنتم صادقين  ،أنا ابو الحسن و كان يقولها إذا غضب اال ان هذه الدنيا التي أصبحتم
تتمنونها  ،و ترغبون فيها ،
و أصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم و ال منزلكم الذي خلقتم له فال تغرنكم الخ .
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ّللا عليكم بالصبر ألنفسكم على طاعة ه
فال تغرنكم  ،فقد ح هذرتموها  ،و استتموا نعم ه
ّللا و الذل لحكمه جل ثناؤه  ،فاما هذا
ه
ه
ه
الفيء فليس ألحد فيه إثرة فقد فرهغ ه
ّللا من قسمته  ،فهو مال ّللا  ،و أنتم عباد ّللا المسلمون  ،و هذا كتاب ّللا  ،به أقررنا و
ّللا و الحاكم بحكم ه
له أسلمنا  ،و عهد نبينا بين أظهرنا  ،فمن لم يرض به فليتول كيف شاء  ،فان العامل بطاعة ه
ّللا ال وحشة
عليه .
ثم نزل عن المنبر  ،فصلى ركعتين  ،ثم بعث بعمار بن ياسر و عبد ه
ّللا بن خل القرشي إلى طلحة و الزبير و هما في ناحية
المسجد فدعوهما  ،فجاء طلحة و الزبير و جلسا عند أمير المؤمنين عليه السالم فقال أمير المؤمنين :
نشدتكما ه
ّللا هل جئتماني طائعين للبيعة  ،و دعوتماني اليها و أنا كاره لها ؟
الرجالن  :نعم .
أمير المؤمنين  :غير مجبورين و ال معسورين فاسلمتما لي ببيعتكما  ،و اعطيتماني عهدكما ؟
الرجالن  :نعم .
أمير المؤمنين  :فما دعاكما إلى ما أرى ؟
الرجالن  :أعطيناك بيعتنا على أن ال تقضي في االمور  ،و ال تقطعها دوننا ،
و أن تستشيرنا في كل أمر  ،و ال تستبد بذلك علينا  ،و لنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت  ،فانت تقسم القسم و تقطع
االمر و تقضي الحكم بغير مشاورتنا و ال علمنا .
أمير المؤمنين غاضبا  :لقد نقمتما يسيرا  ،و أرجأتما كثيرا  ،فاستغفرا ه
ّللا يغفر لكما  ،اال تخبراني أدفعتكما عن حق وجب
لكما فظلمتكما اياه ؟
الرجالن  :معاذ ه
ّللا .
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أمير المؤمنين  :فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء ؟
الرجالن  :معاذ ه
ّللا .
أمير المؤمنين  :أ فوقع حكم أو ح هد ألحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت فيه ؟

الرجالن  :معاذ ه
ّللا .
أمير المؤمنين  :فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خالفي ؟
الرجالن  :خالفك عمر بن الخطاب في القسم  ،انك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا  ،و سويت بيننا و بين من ال يماثلنا
فيها ما افاء ه
ّللا تعالى باسيافنا و رماحنا و اوجفنا عليه بخيلنا و رجلنا  ،و ظهرت عليه دعوتنا و اخذناه قسرا قهرا ممن ال
يرى االسالم إال كرها .
امير المؤمنين  :أما ما ذكرتماه من االستشارة بكما فو ه
ّللا ما كانت لي في الوالية  ،رغبة  ،و لكنكم دعوتموني اليها و
جعلتموني عليها  .افخفت ان اردكم فتختلف االمة  ،فلما افضت إل هى نظرت في كتاب ه
ّللا و سنة رسوله فامضيت ما دالني
عليه و اتبعته  ،و لم احتج إلى رأيكما فيه و ال رأي غيركما  ،و لو وقع حكم ليس في كتاب بيانه  ،و ال في السنة برهانه  ،و
احتيج إلى المشاورة لشاورتكما فيه .
ّللا صلى ه
و اما القسم و االسوة فان ذلك امر لم احكم فيه بادىء بدء  ،قد وجدت انا و انهما رسول ه
ّللا عليه و آله يحكم بذلك و
كتاب ه
ّللا ناطق به  ،و هو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم حميد .
و اما قولكما  « :جعلت فيئنا و ما افائته سيوفنا و رماحنا سواء بيننا و بين غيرنا » فقديما سبق إلى االسالم قوم  .و نصروه
ّللا بالقسم  ،و ال آثر بالسبق و ه
بسيوفهم و رماحهم  ،فال فضه لهم رسول ه
ه
موف السابق و المجاهد يوم القيامة
ّللا سبحانه
اعمالهم ،
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ّللا بقلوبنا و قلوبكم إلى الحق و ألهمنا و إياكم الصبر  ،رحم ه
ّللا عندي و ال لغيركما إال هذا  ،اخذ ه
و ليس لكما و ه
ّللا امرء
رأى حقا فأعان عليه  ،و رأى جورا فرده ،
و كان عونا للحق على من خالفه .
قام طلحة و الزبير و انصرفا من عند امير المؤمنين عليه السالم و هما مغضبان ساخطان  ،و قد عرفا ما كان غلب في
ظنهما من رأيه  ،و بعد يومين جائا و استأذنا عليه فأذن لهما  ،و كان عليه السالم في علية داره  ،فصعدا اليه و جلسا عنده
بين يديه و قاال :
يا امير المؤمنين  :قد عرفت حال هذه األزمنة و ما نحن فيه من الشدة  ،و قد جئناك لتدفع الينا شيئا نصلح به احوالنا و
نقضي به حقوقا علينا .
امير المؤمنين  :قد عرفتما مالي ب ( ينبع ) فان شئتما كتبت لكما منه ما تيسر .
الرجالن  :ال حاجة لنا في مالك ب ( ينبع ) .
أمير المؤمنين  :ما اصنع ؟
الرجالن  :اطعنا من بيت المال شيئا لنا فيه كفاية .
امير المؤمنين  :سبحان ه
ّللا و اي يد لي في بيت مال المسلمين ؟ و انا خازنهم و امين لهم  ،فان شئتما رقيتما المنبر و سألتما
ذلك من الناس ما شئتما  ،فان اذنوا فيه فعلت  ،و انى لي بذلك و هو لكافة المسلمين شاهدهم و غائبهم ؟ و لكني ابدي لكما
عذرا الرجالن  :ما كنا بالذي نكلفك ذلك  ،و لو كلفناك لما اجابك المسلمون .
امير المؤمنين  :فما أصنع ؟
الرجالن سمعنا ما عندك .

ثم قاما و نزال من العلية  ،و كانت ام راشد خادمة في بيت االمام فسمعتهما يقوالن  :و ه
ّللا ما بايعنا بقلوبنا  ،و ان كان بايعنا
بألسنتنا .
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تخبر ام راشد امير المؤمنين عليه السالم بذلك .
ّللا يد ه
امير المؤمنين  :ان الذين يبايعونك إنما يبايعون ه
ّللا فوق ايديهم ،
فمن نكث فانما ينكث على نفسه و من اوفى بما عاهد ه
ّللا فسيؤتيه اجراً عظيما .
خرج الرجالن من دار امير المؤمنين  ،و قد يئسا من بيت المال  ،فجعال يتفكران في كيفية الخروج إلى مكة  ،و االلتحاق
بعائشة  ،إلى ان صار رأيهما على هذا و جائا إلى امير المؤمنين عليه السالم وقت خلوته و قاال :
قد جئناك نستأذنك للخروج في العمرة  ،النا بعيدا العهد بها  .ءأذن لنا فيها .
امير المؤمنين ينظر إلى وجوههما  ،و يقرأ الغدر من فلتات لسانهما  ،و دوران عيونهما ،
و قد احمر وجهه و الح الغضب فيه فقال :
و ه
ّللا ما تريدان العمرة  ،و لكنكما تريدان الغدرة  ،و انما تريدان البصرة .
الرجالن  :اللهم غفرا  ،ما نريد إال العمرة .
امير المؤمنين  :إحلفا لي ه
باّلل العظيم أنكما ال تفسدان عل هي أمر المسلمين  ،و ال تنكثان لي بيعة و ال تسعيان في فتنة  :فحلفا
بااليمان المؤكدة فيما استحلفهما عليه من ذلك  ،فخرج الرجالن من عنده .
لقيهما ابن عباس سائال :
اذن لكما امير المؤمنين ؟
الرجالن  :نعم .
و دخل ابن عباس على االمام فابتدأ االمام عليه السالم قائال :
يا ابن عباس  :أ عندك الخبر ؟
ابن عباس  :قد رأيت طلحة و الزبير .
امير المؤمنين  :انهما استأذنا في العمرة  ،فأذنت لهما بعد أن اوثقت منهما
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بااليمان ان ال يغدرا و ال ينكثا و ال يحدثا فسادا و بعد هنيئة و ه
ّللا يا ابن عباس  :اني ألعلم انهما ما قصدا إال الفتنة  ،فكأني
بهما و قد صارا الى مكة ليسعيا الى حربي  ،فان يعلى بن منبه الخائن الفاجر قد حمل اموال العراق و فارس لينفق ذلك  ،و
سيفسدان هذان الرجالن عل هى امري  ،و يسفكان دماء شيعتي و انصاري .
ابن عباس  :اذا كان ذلك عندك يا امير المؤمنين معلوما  ،فلم أذنت لهما ؟
هال حبستهما  ،و اوثقهما بالحديد  ،و كفيت المؤمنين شرهما ؟

امير المؤمنين متعجبا  :يا ابن عباس أ تامرني بالظلم ابدء  ،و بالسيئة قبل الحسنة و اعاقب على الظنة و التهمة  ،و آؤاخذ
ّللا  ،ال عدلت عما أخذ ه
بالفعل قبل كونه ؟ كال و ه
ّللا عل هي مني الحكم و العدل  ،و ال ابتدأ بالفصل  ،يا ابن عباس  :انني اذنت
باّلل عليهما و ه
لهما و اعرف ما يكون منهما  ،و لكني استظهرت ه
ّللا ألقتلنهما و ألخيبن ظنهما  ،و ال يلقيان من األمر مناهما
 ،و ان ه
ّللا يأخذهما بظلمهما لي  ،و نكثهما بيعتي و بغيهما عل هي خرج الرجالن من المدينة متوجهين الى مكة  ،فلنذهب
معهما لننظر ما يكون ،
و لقد وصال الى مكة  ،فوجدا بني امية قد احاطوا بعائشة  ،و لحق بها جماعة من منافقي قريش  ،و لحق بها عبد ه
ّللا بن
عمر بن الخطاب و اخوه عبيد ه
ّللا و مروان بن الحكم و اوالد عثمان و عبيدة و خاصته من بني امية  ،و جعلوا عائشة
مجلئا لهم فيما دبروه من كيد امير المؤمنين عليه السالم  ،و صار كل من يبغض عليا او يكرهه او يحسده او يخاف منه
استيفاء الحقوق منه  ،يلتحق بهذه الجماعة  ،و عائشة تنعى عثمان ،
و تبرء من قاتله  ،و تحره ض الناس على عداوة أمير المؤمنين  ،و تظهر بأن عليا قتل عثمان ظلما  ،حتى انه جاء رجل و
قال لها :
قرهت عينك  ،قتل عثمان  ،و بلغت ما اردت من امره .
عائشة  :سبحان ه
ّللا  ،انما كنت عاتبة عليه من شيء ارضاني فيه .
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ّللا محمدا صلى ه
ّللا ما زال قاتله تعني عليا مؤخرا منذ بعث ه
و ه
ّللا عليه و آله  ،و بعد أن توفي عدل عنه الناس الى الخيرة
ه
من أصحاب النبي  ،و ال يرونه اهال لألمر  ،و لكنه رجل يحب اإلمرة  .و ّللا ال تجتمع عليه و ال على أحد من ولده الى
يوم القيامة  ،ثم التفتت الى الناس و قالت :
معاشر المسلمين  :ان عثمان قتل مظلوما  ،و لقد قتل عثمان من إصبع عثمان خير منه .
جعلت تحرض الناس و تحثهم على نقض بيعة أمير المؤمنين و نكث عهده ،
و رأى طلحة و الزبير ذلك  ،و كانا قد سمعا شيئا لما كانا في المدينة  ،و عرفا حالها و حال القوم ،
ثم طافا بالبيت سبعا  ،و سعيا بين الصفا و المروة  ،و بعثا عبد ه
ّللا بن الزبير الى عائشة و كانت خالته و قاال له إمض الى
خالتك و اهد اليها منا السالم  ،و قل لها  :ان طلحة و الزبير يقرئانك السالم و يقوالن لك  :ان امير المؤمنين عثمان قتل
مظلوما  ،و ان علي ابن ابيطالب ابتز الناس أمرهم  ،و غلبهم عليه السفهاء الذين تولوا قتل عثمان  ،و نحن نخاف انتشار
امة محمد ( ص ) فان رأيت ان تسيري و تخرجي معنا  ،لعل ه
ّللا يرتق بك فتق هذه االمة  ،و يشعب بك صدعها  ،و يلم بك
شعثهم  .و يصلح بك امورهم .
جاء عبد ه
ّللا بن الزبير  ،فدخل معها في سترها  ،و عبد الرحمن بن مسعود جالس على الباب  ،فأبلغها ما ارسال  ،فقالت :
ّللا  ،و ه
عائشة  :سبحان ه
ّللا ما امرت بالخروج  ،و ما يحضرني من امهات المؤمنين إال ام سلمة فان خرجت خرجت معها :
خرج عبد ه
ّللا بن الزبير و رجع الى طلحة و الزبير فبلغهما ذلك فقال :
الرجالن  :ارجع اليها فلتأت ام سلمة فهي اثقل عليها منا  ،فجاء ابن الزبير فابلغها ،
فأقبلت حتى دخلت على ام سلمة  ،فتعجبت ام سلمة من مجيئها و قالت :
[ ] 252

ام سلمة  :مرحبا بعائشة  ،و ه
ّللا ما كنت لي بزاورة عائشة تتضاحك  :يا بنت امية  :كنت كبيرة امهات المؤمنين  ،و كان
ه
رسول ه
ّللا يقمو  1في بيتك و كان صلى ّللا عليه و آله يبعث الى بيتك ما يتحف له  ،و كان ينزل الوحي في بيتك  ،و انت
اقرب منزل من رسول من نسائه و اول من هاجرت معه .
ام سلمة تقطع كالم عائشة  :يا بنت ابي بكر  :لقد زرتيني و ما كنت بزاورة ،
و ألمر تقولين هذه المقالة  ،فما بدا لك ؟
عائشة  :ان ابني و ابن اخي تعني طلحة و الزبير اخبر اني ان امير المؤمنين عثمان قتل مظلوما  .صرخت ام سلمة
صرخه سمعتها من في الدار و قالت  :يا عائشة باألمس تشهدين عليه بالكفر  ،و هو اليوم امير المؤمنين قتل مظلوما ؟
عائشة  :أنت تعلمين ما نال عثمان من هذه االمة من الظلم و العدوان  ،و ال انكر عليهم إال انهم استتابوه  ،فلما تاب و رجع
قتلوه  ،و قد اخبرني عبد ه
ّللا بن عامر و كان عامل عثمان على مكة انه قد اجتمع بالبصرة مائة الف سيف من الرجال
يطلبون بثاره .
ام سلمة متحيرة  :فما ذا تريدين ؟
عائشة  :اخاف الحرب بين المسلمين  ،و سفك الدماء بغير ح هل  ،فعزمت على الخروج ألصلح بينهم  ،فلو خرجت معنا
لرجونا ان يصلح ه
ّللا بنا امر هذه االمة .
ام سلمة تعاتب  :اما كنت تحرضين الناس على قتله و تقولين  :اقتلوا نعثال فقد كفر ؟ و ما انت و الطلب بدم عثمان  ،و هو
رجل من بني عبد مناف  ،و انت امرأة من تيم بن مرة ؟ و ما بينك و بينه قرابة  ،و ما انت و الخروج على علي بن
-----------

(  ) 1يقمو  :يقيم او يأكل و يشرب .
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ابيطالب اخي رسول ه
ّللا  ،و قد اتفق المهاجرون و االنصار على امامته ؟ أ بدم عثمان تطلبين ام امر ابن ابيطالب تنقضين
؟ انك سدة  1بين رسول ه
ّللا و بين امته ،
و حجابه مضروب على حرمه  ،و قد جمع القرآن ذيلك فال تندحيه  2اسكني عقيرتك فال تصريحها  3ان ه
ّللا من وراء هذه
االمة  ،و قد علم رسول ه
ّللا مكانك  ،لو اراد ان يعهد اليك لفعل  ،و قد عهد فاحفظي ما عهد  ،و ال تخالفي فيخالف بك و
اذكري قوله في نباح كالب الحوأب و قوله  :ما للنساء و للغرور ؟ بل قد نهاك عن الفرطة في البالد  ،ان عمود االسالم لن
يثاب بالنساء ان مال  ،و لن يراب بهن ان صدع  4حماديات النساء غض االبصار  5و خفر األعراض  ،و قصر الوهازة
ّللا عارضك ببعض الفلوات ناصة قلوصك من منهل الى آخر  2ان بعين ه
 6ما كنت قائلة لو ان رسول ه
ّللا مهواك  2و على
رسوله تردين قد وجهت سدافته  3و تركت عهده .
ّللا هاتكة حجابا قد ضربه ه
ّللا لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي  :ادخلي الفردوس  .الستحييت ان ألقى رسول ه
و ه
علي ،
ّللا ه
ه
فاتقي ّللا  ،اجعلي حصنك بيتك ،
و رباعة الستر قبرك  ،حتى تلقيه و أنت على تلك الحال اطوع ما تكونين هّلل ما لزمته ،
و انصر ما تكونين للدين ما جلست عنه .
ّللا عليه و آله خمسا في علي صلوات ه
ّللا صلى ه
لو ذكرتك من رسول ه
ّللا عليه
-----------

(  ) 1سدة  :باب بينه و بين امته  ،فمتى اصيب ذلك الباب استبيح حرمته .

-----------

(  ) 2تندحيه  :تفتحيه و توسعيه
-----------

(  ) 3تصحريها  :ال تبرزيها و تجعليها بالصحراء .
----------(  ) 4لن يثاب بالنساء  :ال يرد بهن الى استوائه  ،و لن يراب ان صدع  :ال يسد بهن .
-----------

(  ) 5حماديات النساء  :غاية جهودهن و قصارى فعلهن .
----------(  ) 6خفر االعراض  :حياء الجسد  ،و قصر الوهازة  :تقليل الخطوة .
-----------

(  ) 2ناصة قلوصك  :رافعة لها في الستر ،
-----------

(  ) 2مهواك مرادك ال يخفى على هّللا
-----------

(  ) 3وجهت سدافته  :هتكت ستره .
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لنهشتني نهش الحية الرقشاء المطرقة ذات الخبب . 1
 1ا تذكرين إذ كان رسول ه
ّللا يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا  ،فأقرع بينهن فخرج سهمي و سهمك  ،فبينا نحن معه و هو
ه
ه
هابط من قديد و معه علي صلوات ّللا عليه و هو يحدثه فذهبت لتهجمي عليه  ،فقلت  :رسول ّللا معه ابن عمه  ،و لعل اليه
حاجة  ،فعصيتيني و رجعت باكية فسألتك فقلت :
ّللا يوم من تسعة أيام  ،و قد شغلته عني فقال رسول ه
هجمت عليهما  ،و قلت  :يا علي انما لي من رسول ه
ّللا يخاطبك  :ا
تبغضيه ؟ فما يبغضه أحد من اهلي و ال من امتي إال خرج من االيمان .
ا تذكرين هذا يا عائشة ؟
عائشة  :نعم .
 2ام سلمة  :و يوم أراد رسول ه
ّللا سفرا و أنا اجش له جشيشا فقال :
رسول ه
ّللا  :ليت شعري ايتكن صاحبة الجمل األديب تنبحها كالب الحوأب .
ام سلمة  :فرفعت يدي من الجشيش قائلة  :اعوذ ه
باّلل ان اكونه .
ّللا ال بد ألحداكما أن تكونه  ،اتقي ه
ّللا  :و ه
رسول ه
ّللا يا حميراء ان تكونيه  .فضحكت أنت .
رسول ه
ّللا  :أ تضحكين يا حمراء الساقين ؟ اني احسبك هيه .
ام سلمة  :ا تذكرين هذا يا عائشة ؟

عائشة  :نعم .
باّلل ا تذكرين يا عائشة يوم تب هذلنا لرسول ه
 3ام سلمة  :نشدتك ه
ّللا صلى
-----------

(  ) 1الرقشاء و المطرقه و ذات الخبب من اوصاف الحية .
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ّللا عليه و آله فلبست ثيابي و لبست ثيابك  ،فجاء رسول ه
ه
ّللا فجلس الى جنبك فقال ،
رسول ه
ّللا  :ا تظنين يا حميراء اني ال أعرفك ؟ اما ان ألمتي منك يوما مرا و يوما أحمر .
ام سلمة  :أ تذكرين هذا يا عائشة ؟
عائشة  :نعم .
 4ام سلمة  :و يوم كنت أنا و أنت مع رسول ه
ّللا فجاء ابوك و صاحبه يستأذنان عليه و هو مريض مرضه الذي توفي فيه ،
فدخال الخدر  ،فقاال يا رسول ه
ّللا كيف أصبحت ؟
ّللا  :أصبحت أحمد ه
رسول ه
ّللا .
الرجالن  :ال بد من الموت .
رسول ه
ّللا  :أجل ال بد منه .
الرجالن  :فهل استخلفت أحدا ؟
رسول ه
ّللا  :ما خليفتي عليكم إال خاصف النعل .
ّللا  ،و كان علي يخصف نعل رسول ه
فخرج الرجالن  ،فم هرا بعلي بن أبيطالب و هو يخصف نعل رسول ه
ّللا إذا تخره قت  ،و
يغسل ثوبه إذا اتسخ  ،و كان قد دخل قبل ذلك  ،فأخذ نعل رسول ه
ّللا و هي حضرية ليصلح ما و هي منها  ،و هو يخصفها
خلف البيت  ،فلما خرجا خرجت اليه و كنت جريئة عليه .
عائشة  :من كنت جاعال لهم يا رسول ه
ّللا ؟
رسول ه
ّللا  :خاصف النعل .
عائشة  :ما أرى إال عليا .
رسول ه
ّللا  :هو ذاك .
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ام سلمة  :ا تذكرين هذا ؟ و كل هذا تعريفنه يا عائشة عائشة  :نعم .
ّللا صلى ه
 5ام سلمة  :ا تذكرين يوم جمعنا رسول ه
ّللا عليه و آله في بيت ميمونة .
فقال  :يا نسائي اتقين ه
ّللا و ال يسفر بكن أحد ؟

أم سلمة  :أ تذكرين هذا يا عائشة ؟
عائشة  :نعم .
ام سلمة  :يا عائشة انا أخرج على على عليه السالم بعد الذي سمعته من رسول ه
ّللا ؟
عائشة  :ما اقبلني لوعظك  ،و اسمعني لقولك  ،فان أخرج ففي غير حرج ،
و ان اقعد ففي غير بأس .
قامت عائشة و خرجت من دار ام سلمة تريد الرجوع إلى منزلها  ،و عبد ه
ّللا بن الزبير جالس على الباب يسمع جميع ما
جرى بين الضرتين فنادى .
عبد ه
ّللا بن الزبير  :يا ام سلمة قد علمنا بغضك آلل الزبير  ،و ما كنت محبهة لنا  ،و ال تجيننا أبدا ام سلمة  :أ تريد أن تخرج
ه
ه
ه
على خليفة رسول ّللا  ،و من علم المهاجرون و االنصار ان رسول ّللا واله أمر هذه االمة ؟
ابن الزبير  :ما سمعنا ذلك من رسول ه
ّللا .
ّللا صلى ه
ام سلمة  :ان كنت لم تسمع فقد سمعت خالتك هذه عائشة فاسألها تحدثك  ،و قد سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله يقول
لعلي بن أبيطالب  :أنت خليفتي في حياتي و بعد مماتي  ،من عصاك فقد عصاني  .أ هكذا يا عائشة ؟
عائشة  :نعم سمعته من رسول  ،و اشهد به .
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فخرجت من دار ام سلمة  ،و قد اظهرت االمتناع عن الخروج الى البصرة و قالت لعبد ه
ّللا بن الزبير .
عائشة  :يا بني لم اؤمر بالخروج  .لكني رجعت الى مكة ألعلم الناس ما فعل بعثمان امامهم  ،و انه أعطاهم التوبة  ،فقتلوه
تقيا نقيا بريا  ،فيرون في ذلك رأيهم ،
و يثيرون على من ابقرهم امرهم و غصبهم امرهم من غير مشورة من المسلمين و ال مواثرة  ،بتكبر و تجبر  ،و يظن ان
الناس يرون له حقا كما كانوا يرون لغيره  ،هيهات هيهات .
يظن ابن ابيطالب يكون في هذا األمر كابن ابي قحافة  ،ال و ه
ّللا  ،و من في الناس مثل ابن أبي قحافة ؟ تخضع له الرقاب ،
و يلقي اليه المنقاد  ،وليها و ه
ّللا ابن ابي قحافة  ،خرج منها كما دخل  ،ثم وليها اخو بني عدي عمر فسلك طريقه ،
ثم مضيا  ،فوليها عثمان بن عفان فركبها رجل له سابقة  ،و مصاهرة لرسول ه
ّللا ،
و افعاله مع النبي مذكورة  ،ال يعمل احد من الصحابة مثل ما عمل فى ذات ه
ّللا ،
و كان محبا لقومه  ،فمال بعض الميل فاستتابه  ،فتاب  ،ثم قتل فيحق للمسلمين ان يطلبوا بدمه .
عبد ه
ّللا بن الزبير  :فاذا كان هذا قولك في علي يا ا همه  ،و رأيك فى قاتلي عثمان فما الذي يقعدك عن المساعدة على جهاد
ابن ابيطالب ؟ و قد حضرك من المسلمين من فيه غنى و كفاية فيما تريدين .
عائشة  :يا بني افكر فيما قلت  ،و ترجع إل هي .
رجع عبد ه
ّللا بن الزبير الى طلحة و الزبير فاخبرهما .

طلحة و الزبير  :قد اجابت امنا و الحمد هّلل الى ما نريد  ،ثم التفتا الى عبد ه
ّللا بن الزبير و قاال  :باكرها في غد  ،فذكرها
امر المسلمين  ،و أعلمها انا قاصدان اليها لنجدد بها عهدا و نح هكم معها عقدا .
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جاء ابن الزبير اليها بكرة  ،و اعاد عليها بعض ما اسلفه من القول اليها ،
فاجابت و وافقت على الخروج .
مناديها  :ان ام المؤمنين تريد أن تخرج تطلب بدم عثمان  ،فمن كان يريد ان يخرج فليتهيأ للخروج معها .
و جائها طلحة فلما أبصرت به قالت  :يا ابا محمد قتلت عثمان و بايعت عليا ؟
طلحة  :يا ا همه ما مثلى إال كما قال األول :
ندمت ندامة الكسعي لما
رأت عيناه ما صنعت يداه
ّللا اشتركت في دم عثمان ثم بايعت عليا ؟ و أنت و ه
و جاء الزبير و سلم عليها فقالت له  :يا ابا عبد ه
ّللا أحق باألمر منه .
الزبير  :اما ما صنعت مع عثمان فقد ندمت  ،و هربت الى ربي من ذنبي من ذلك  ،و لن اترك اطلب بدم عثمان  ،و ه
ّللا ما
بايعت عليا إال مكرها .
فلنرجع قليال الى القهقرى  :لما كان عثمان محصورا في المدينة  ،و بلغ الخبر الى صنعاء كان عبد ه
ّللا بن أبي ربيعة عامل
عثمان على صنعاء  ،و لما سمع بان عثمان محصور ،
جمع الناس و أقبل بهم سريعا يريد المدينة  ،و في طريقه لقيه رجل يقال له صفوان ابن امية و هو على فرس له يعدو
سريعا  ،و عبد ه
ّللا بن أبي ربيعة على بغل له ،
ّللا و سقط عبد ه
فدنى الفرس من البغل  .فحادت البغلة  ،و طرحت عبد ه
ّللا و انكسرت فخذه  ،فتطير و تشاءم  ،و عرف ان
الناس قد قتلوا عثمان  ،فصار الى مكة بعد الظهر فوجد عائشة يومئذ بها تدعو الى الخروج لطلب دم عثمان  ،فأمر بسرير
فوضع له سرير في المسجد  ،ثم حمل و وضع عليه فجعل ينادي :
من خرج لطلب دم عثمان فعل هي جهازه .
فجهز ناسا كثيرا  ،و لم يستطع الخروج معهم لما كان برجله  ،و كان قد
[ ] 253
صحب ماال جزيال  ،فانفقه في جهاز الناس الى البصرة .
و اما يعلى بن منبه التميمي الذي تقدم ذكره كان عامال لعثمان على الجند ،
و كان حاجا في تلك الناس  ،و هو الذي ب هشر عائشة بقتل خليفتها لكنه لما سمع كالم ابن ابي ربيعة خرج من داره و نادى :
ايها الناس من خرج لطلب دم عثمان فعل هي جهازه .
و كان يعلى مشتمال على صرة فيها عشرة آالف دينار  ،و هو يقول  :هي من عين اق هوي من طلب بدم عثمان فجعل يعطى
الناس  ،و اشترى اربعمائة بعير و اناخها بالبطحاء و حمل عليها الرجال .

و وصل هذان الخبران  :خبر ابن ابي ربيعة  ،يعلى بن منبه  ،الى امير المؤمنين عليه السالم  ،فقال و ه
ّللا ان ظفرت بابن
منبه و ابي ربيعة ألجعلن اموالهما فى سبيل ه
ّللا ثم قال  :بلغني ان ابن منبه بذل عشرة آالف دينار في حربي  ،من اين له
عشرة آالف دينار ؟ سرقها من اليمن  ،ثم جاء بها  ،ألن وجدته آلخذنه بما اقر به .
فلما كان يوم الجمل و انكشف الناس هرب يعلى بن منبه .
تأهب القوم  ،و تحقق مسيرهم الى البصرة  ،فاجتمع طلحة و الزبير و عائشة و بعض الخواص و البطانة فتذاكروا فيما
بينهم  ،و مما جرى في ذلك المجلس أن قالوا :
يجب أن نسرع النهضة الى البصرة  ،فان بها شيعة عثمان و أنصاره  ،و عامله عبد ه
ّللا بن عامر و هو قريبه و نسيبه  ،و
قد استمد الجنود من فارس و بالد المشرق لمعونته على الطلب بدم عثمان  ،و قد كاتبنا معاوية ان ينفذ لنا الجنود من الشام
 ،فان ابطئنا عن الخروج خفنا ان يدهمنا علي بمكة  ،و او فى بعض الطريق  ،يدهمنا فيمن يرى رأيه في عداوة عثمان
خوفا من أن يفرهق كلمتنا  ،و إذا اسرعنا المسير الى البصرة و اخرجنا عامله منها  ،و قتلنا شيعته بها  ،و استعنا بامواله
منها  ،كنا على الثقة
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من الظفر بابن أبي طالب  ،و ان أقام بالمدينة سيهرنا اليه جنودا حتى نحصره فيخلع نفسه  ،أو نقتله كما قتل عثمان  ،و إن
سار فهو كالىء و نحن حامون  ،و هو على ظاهر البصرة و نحن بها متحصنون  ،فال يطول الزمان حتى يفل جموعه و
يهلك نفسه أو يريح المسلمين من فتنته .
أصبح الصباح و إذا برسول طلحة و الزبير يطرق على ام سلمة بابها قائال :
ان امير المؤمنين عائشة تريد أن تخرج للطلب بدم عثمان  ،فلو خرجت معها رجونا ان يصلح بكما فتق هذه االمة .
ّللا ما بهذا امرت و ال عائشة  ،لقد امرنا ه
ام سلمة بصوت عال  :و ه
ّللا ان نقره في بيوتنا ال نخرج للحرب أو القتال  ،مع ان
اولياء عثمان غيرنا  ،و ه
ّللا ال يجوز لنا عفو و ال صلح و ال قصاص  ،و ما ذاك أال لولد عثمان  ،و اخرى تقاتل علي بن
ه
ه
ابيطالب أمير المؤمنين ذو البالء و العناء  ،اولى الناس بهذا األمر  ،و ّللا ما انصفتما رسول ّللا في نسائه حيث تخرجوهن
الى العراق و تتركوا نسائكم في بيوتكم .
سمعت ام سلمة باجتماع القوم فبكت حتى اخضل خمارها طلبت ثيابها فلبستها و تهيأت للذهاب الى عائشة  ،فوعظتها و
نصحتها  ،و لكن كان كالمها هواء في شبك ،
و لما رأت ان عائشة قد تبدل رأيها و عزمت على المسير أنشأت هذه األبيات :
لو ان معتصما من زلة أحد
كانت لعائشة الرتبا على الناس
كم سنة لرسول ه
ّللا تاركة
و تلو آي من القرآن مدراس
قد ينزع ه
ّللا من ناس عقولهم
حتى يكون الذي يقضى على الناس
فيرحم ه
ّللا ام المؤمنين لقد
كانت تبدل إيحاشا بإيناس
فقالت عائشة  :شتمتيني يا اخت ؟
ام سلمة  :ال و لكن الفتنة لما اقبلت غطهت عين البصير  ،و إذا ادبرت
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ابصرها العاقل و الجاهل لقد قتل عثمان بحضرتكم  ،و كانا هذان الرجالن أعني طلحة و الزبير يشيعان عليه كما رأيتم ،
فلما افضى امره بايعا عليا  ،و قد خرجا اآلن عليه زعما ان يطلبا بدم عثمان و يريدان أن يخرجا حبيسة رسول ه
ّللا معهم ،
ّللا صلى ه
و قد عهد رسول ه
ّللا عليه و آله الى جميع نسائه عهدا واحدا ان يقرن في بيوتهن  ،فان كان مع عائشة عهد سوى
ّللا و االعتصام بحبله  .و ه
ّللا فانا نأمركم بتقوى ه
ّللا يا عباد ه
ذلك تظهره و تخرجه الينا نعرفه  ،فاتقوا ه
ّللا ول هي لنا و لكم .
بلغ هذا الخبر إلى طلحة و الزبير فكادا يطيران غضبا  ،ثم أرسلت ام سلمة الى عائشة قائلة :
لقد وعظتك فلم تتعظي  ،و قد كنت أعرف رأيك في عثمان  ،و انه لو طلب منه شربة ماء لمنعتيه  ،ثم أنت اليوم تقولين :
انه قتل مظلوما  ،و تريدين أن تثيري لقتال أولى الناس بهذا األمر قديما و حديثا  ،فاتق ه
ّللا حق تقاته  ،و ال تتعرضي
لسخطه .
عائشة  :اما ما كنت ما تعرفيه من رأيي في عثمان فقد كان  ،و ال أجد مخرجا منه إال الطلب بدم عثمان  ،و اما علي فاني
آمره أن يرد هذا األمر شورى بين المسلمين  ،فان فعل و إال ضربت وجهه بالسيف حتى يقضي ه
ّللا ما هو قاض .
ام سلمة  :اما انا فغير واعظة لك من بعد  ،و ال مكلمة اياك جهد طاقتي ،
ّللا ليخيبن ظنهك  ،و لينصرن ه
ّللا اني لخائفة عليك البوار ثم النار  ،و ه
و ه
ّللا ابن أبيطالب على من بغى عليه و ستعرفين
عاقبة ما أقول و السالم .
و كتب األشتر من المدينة إلى عائشة بمكة :
أما بعد فانك ظعينة رسول ه
ّللا  ،و قد أمرك أن تق هري في بيتك  ،فان فعلت فهو خير لك  ،و ان أبيت إال أن تأخذي منسأتك و
تلقي جلبابك  ،و تبدي للناس
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شعيراتك قاتلتك حتى أردك إلى بيتك  ،و الموضع الذي يرضاه لك ربك .
فكتبت عائشة الجواب :
اما بعد فانك أول العرب شبه الفتنة و دعى الى الفرقة  ،و خالف األئمة ،
و سعى في قتل الخليفة  ،و قد علمت انك لن تعجز ه
ّللا حتى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها منك الخليفة المظلوم  ،و قد جائني
ه
كتابك و فهمت ما فيه  ،و سنكفيك و كل من أصبح مماثلك في غيهك و ضاللك إن شاء ّللا .
كتبت ام سلمة إلى أمير المؤمنين من مكة :
اما بعد  :فان طلحة و الزبير و أشياعهما أشياع الضاللة يريدون أن يخرجوا بعائشة إلى البصرة  ،و معهم عبد ه
ّللا بن عامر
ه
بن كريز  ،و يذكرون ان عثمان قتل مظلوما  ،و انهم يطلبون بدمه  ،و ه
ّللا كافيهم بحوله و قوته  ،و لو ال ما نهانا ّللا عن
الخروج  ،و امرنا به من لزوم البيت لم ادع الخروج اليك و النصرة لك  ،و لكني باعثة نحوك ابني عدل نفسي  :عمر بن
ابي سلمة  ،فاستوص به يا أمير المؤمنين خيرا .
فلما قدم عمر على أمير المؤمنين عليه السالم اكرمه  ،و لم يزل مقيما معه حتى شهد مشاهده كلها  ،و وجههه علي عليه
السالم أميرا على البحرين  ،و قال عليه السالم البن عم له  :بلغني ان عمر يقول الشعر فابعث الي من شعره .
فبعث اليه ابياتا أولها :

جزتك امير المؤمنين  :قرابة
رهنت بها ذكرى جزاء موفرا
فعجب عليه السالم من شعره و استحسنه .
تجهز أصحاب عائشة و جهزهم يعلى بن منبه بستمائة بعير  ،و ستمائة الف درهم ،
و جهزهم ابن عامر بمال كثير  ،و نادى المنادي :
ان ام المؤمنين و طلحة و الزبير شاخصون الى البصرة  ،فمن أراد إعزاز
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االسالم و قتال المستحلين  ،و الطلب بدم عثمان  ،و ليس له مركب فليأت .
خرجت عائشة من مكة في تسعمائة رجل و لحقهم الناس فكانوا ثالثة آالف فلما وصلوا ذات عرق منزل بعد مكة بكوا على
االسالم  ،فلم ير اكثر باكيا من ذلك اليوم  ،و كان يسمى  :يوم النحيب خرجت عائشة راكبة على جمل يقال له  ( :عسكر )
 ،و قد اشترى يعلى بن منبه ذلك الجمل بمأتي دينار  ،و قيل  :بثمانين دينار  ،و كان جملها لرجل من بني عرينة ،
قال العرني بينما أنا أسير إذ عرض لي راكب فقال :
أ تبيع جملك ؟
العرني  :نعم .
الراكب  :بكم ؟
العرني  :بألف درهم .
الراكب  :أ مجنون أنت ؟
العرني  :و لم ؟ و ه
ّللا ما طلبت عليه أحدا إال أدركته  ،و ال طلبني و انا عليه أحد إال فتهه .
الراكب  :لو تعلم لمن نريده  ،انما نريده  ،ألم المؤمنين عائشة .
العرني  :خذه بغير ثمن .
الراكب  :بل ارجع معنا الى الرحل  ،فنعطيك ناقة و دراهم .
جاء العرني مع الراكب فاعطوه ناقة مهرية و اربعمائة درهم و قيل غير ذلك ،
جاء العرني بجمله و كان عظيم الخلق شديدا  ،فلما رأته اعجبها  ،و انشأ الجمال يحدثها بقوته و شدته  ،و يقول في اثناء
كالمه  :عسكر  .فلما سمعت هذا اللفظ استرجعت و قالت :
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ردوه ال حاجة لي فيه  .إذ أنها ذكرت حيث سمعت رسول ه
ّللا ذكر لها هذا االسم و نهاها عن ركوبه  ،و امرت ان يطلب لها
غيره  ،فلم يوجد لها ما يشبهه  ،فغيهر لها بجالل غير جالله  ،و قيل لها  :قد اصبنا لك اعظم منه خلقا و اشد منه قوة .
فرضيت .

لما قبض العرني ناقة و دراهم سأله الراكب  :هل لك داللة بالطريق ؟
العرني انا من ادل الناس .
القوم  :فسر معنا  .سار العرني  ،فال يمرون بواد إال سألوه  ،حتى إذا وصلوا ماء الحوأب فنبحتها كالبه  ،فسألت .
عائشة  :اي ماء هذا ؟
العرني  :ماء الحوأب .
ّللا صلى ه
عائشة تصرخ بأعلى صوتها  :انا هّلل و انا اليه راجعون  ،اني لهيه  .سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله و عنده نساؤه
يقول  :ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل األديب  ،تخرج فتنبحها كالب الحوأب  ،يقتل عن يمينها و يسارها قتلى كثيرة ،
تنجو بعد ما كادت تقتل .
ردوني ردوني  .ثم ضربت عضد البعير و اناخته .
قال ابو مخنف  :لما انتهت عائشة في مسيرها الى الحوأب  ،و هو ماء لبني عامر ابن صعصعة فنبحتها الكالب حتى نفرت
صعاب إبلها  ،فقال قائل من اصحابها :
ما اكثر كالب الحوأب و ما أشد نباحها  :فامسكت زمام بعيرها و قالت :
ّللا يقول  :فذكرت الخبر  . . .الخ فقال لها قائل  :مهال  ،يرحمك ه
و انها لكالب الحوأب ؟ ردوني فاني سمعت رسول ه
ّللا فقد
جزنا ماء الحوأب فقالت هل من شاهد ؟ فلفقوا لها خمسين اعرابيا جعلوا لهم جعال  ،فخلفوا ان هذا ليس بماء الحوأب
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فسارت لوجهها .
يا صاحبي  :فلنرجع الى المدينة و لننظر ما يصنع أمير المؤمنين  ،و لنترك عائشة تسير إلى البصرة .
لقد علم امير المؤمنين عليه السالم بخروج القوم و ما خفي عليه شيء  ،فأمر المنادي فنادى  :الصالة جامعة  .اجتمع الناس
في مسجد رسول ه
ّللا ينتظرون أمير المؤمنين .
جاء امير المؤمنين متقلدا سيفه و دخل المسجد  ،شخصت األبصار اليه  ،صعد المنبر  ،فحمد ه
ّللا و أثنى عليه  ،و صلى
ّللا صلى ه
على رسول ه
ّللا عليه و آله ثم قال :
أما بعد  :فان ه
ّللا لما قبض نبيه قلنا  :نحن أهله و ورثته و عترته و أوليائه دون الناس  ،ال ينازعنا سلطانه أحد  ،و ال يطمع
ه
في حقنا طامع  ،إذ تبزى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبينا  ،فصارت االمرة لغيرنا  ،و صرنا سوقه رعية يطمع فينا
الضعيف و يتع هزز علينا الذليل  ،فبكت األعين منا لذلك و خشئت الصدور  ،و جزعت النفوس .
و أيم ه
ّللا لو ال مخافة الفرقة بين المسلمين  ،و ان يعود الكفر  ،و يبور الدين ،
لكنها على غير ما كنا لهم  ،فولي األمر واله لم يألوا الناس خيرا  ،ثم استخرجتموني ( أيها الناس ) من بيتي فبايعتموني على
شنأ مني ألمركم  ،و فراسة تصدقني عما في قلوب كثير منكم  ،و بايعني هذان الرجالن طلحة و الزبير في أول من بايع ،
و تعلمون ذلك و قد نكثا غدرا  ،و نهضا إلى البصرة بعائشة ،
ليفرقا جماعتكم و يلقيا بأسكم بينكم .
اللهم فخذ بما عمال أخذة واحدة رابية  ،و ال تنعش لهما ضرعة  ،و ال تقلهما عثرة  ،و ال تمهلهما فواقا  ،فانهما يطلبان حقا
تركاه  .و دما سفكاه  .اللهم اني اقتضيك وعدك فانك قلت و قولك الحق ( ثم بغي عليه لينصرنه ه
ّللا ) . . .
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اللهم انجز لي موعدي  ،و ال تكلني إلى نفسي  ،انك على كل شيء قدير .
ثم نزل عن المنبر  ،و لما أراد المسير و الخروج من المدينة الى البصرة خطب الناس بهذه الخطبة فقال بعد أن حمد ه
ّللا
تعالى و صلى على رسوله .
ان ه
ّللا لما قبض نبينا استأثرت علينا قريش باألمر  ،و دفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس كافة  ،فرأيت ان الصبر على
ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين ،
و سفك دمائهم و الناس حديثوا عهد باالسالم  ،و الدين يمخض مخض الوطب  ،يفسده ادنى وهن  ،و يعكسه اقل خلق .
فولى األمر قوم لم يألوا في أمرهم إال اجتهادا ،
ثم انتقلوا إلى دار الجزاء  ،و ه
ّللا ولي تمحيص سيئآتهم و العفو عنهم عن هفواتهم فما بال طلحة و الزبير و ليسا من هذا
ه
االمر بسبيل لم يصبرا عل هي حوال و ال شهرا حتى وثبا و مرقا و نازعا فى امر لم يجعل ّللا لهما اليه سبيال بعد أن بايعا
طائعين غير مكرهين ،
يرتضعان أما قد فطمت  ،و يحييان بدعة قد أميتت .
ّللا ما التبعة إال عندهم  ،و فيهم  ،و ان أعظم حجتهم لعلى أنفسهم  ،و أنا راض بحجة ه
أ دم عثمان يطلبون ؟ و ه
ّللا عليهم و
علمه فيهم  .فان فائا و أنابا فخظهما أحرزا  ،و أنفسهما غنما  ،و أعظم به غنيمة و إن أبيا اعطيتهما حد السيف و كفى به
ناصرا للحق و شافيا من الباطل ثم نزل .
و لما تحقق مسيره إلى البصرة خطب أيضا بهذه الخطبة :
ّللا صلى ه
أما بعد  :فقد بلغني مسير هذين الرجلين و استخفافهما حبيس رسول ه
ّللا عليه و آله و استفزازهما أبناء الطلقاء  ،و
تلبيسهما على الناس بدم عثمان  .و هما الهبا عليه و فعال األفاعيل  ،و خرجا ليضربا الناس بعضهم ببعض  ،اللهم فاكف
المسلمين مؤنتهما  ،و اجزهما الجوازي .
و جعل يحض الناس على الخروج فى طلبهما  ،فقام اليه أبو مسعود عقبة بن
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عمر و قال :
ّللا صلى ه
يا أمير المؤمنين ان الذي يفوتك من الصالة فى مسجد رسول ه
ّللا عليه و آله و يجلسك فيما بين قبره و منبره أعظم
ما ترجو من الشام و العراق  ،فان كنت انما تسير للحرب فقد أقام عمر بن الخطاب  ،و كفاه سعد زحف القادسية ،
و كفاه حذيفة بن اليمان زحف نهاوند  ،و ابو موسى زحف تستر و كفاه خالد ابن الوليد زحف الشام .
و إن كنت سائرا فخلهف عندنا شقة منك نرعاه فيك  ،و نذكرك ثم قال :
بكت األرض و السماء على الشاخص
منا يريد أرض العراق
يا وزير النبي  :قد عظم الخطب
و طعم الفراق مره المذاق
و إذا القوم خاصموك فقوم
ناكسوا الطرف خاضعوا األعناق

ال يقولون إذ تقول و ان
قلت فقولك المبرز السباق
فعيون الحجاز تذرف بالمدمع
و تلك القلوب عند التراقي
فعليك السالم ما ذرت الشمس
و الح السراب للرقراق
فقال قيس بن سعد  :يا أمير المؤمنين ما على األرض أحد أحب الينا أن يقيم فينا منك  ،النك نجمنا الذي يهتدى به  .و
مفزعنا الذي نصير اليه  .و ان فقدناك لتظلمن أرضنا و سمائنا  ،و لكن و ه
ه
ليرومن مصر ،
ّللا لو خلهيت معاوية للمكر
و ليفسدن اليمن  ،و ليطمعن العراق  ،و معه قوم يمانيون  ،قد اشربوا قتل عثمان ،
و قد اكتفوا بالظن عن العلم  ،و بالشك عن اليقين  ،و بالهوى عن الخبر  ،فسر بأهل الحجاز و أهل العراق  ،ثم إرمه بضيق
خناقه و يقصر له من نفسه .
أمير المؤمنين  :أحسنت و ه
ّللا يا قيس و أجملت .
دعى أمير المؤمنين ابن عباس و محمد بن أبي بكر و عمار بن ياسر و سهل بن
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حنيف  ،و أخبرهم بهذا الخبر توجه عائشة إلى البصرة مع طلحة و الزبير فقال محمد بن أبي بكر :
ما يريدون يا أمير المؤمنين ؟
أمير المؤمنين يتبسم  :يطلبون دم عثمان .
محمد بن أبي بكر  :و ه
ّللا ما قتله غيرهم .
أمير المؤمنين يتوجه إلى القوم  :أشيروا عل هي بما أسمع منكم القول فيه .
عمار  :الرأي أن تسير إلى الكوفة  .فان أهلها شيعة  ،و قد انطلق هؤالء القوم إلى البصرة .
ابن عباس  :الرأي عندي يا أمير المؤمنين أن تقدم رجاال إلى الكوفة فيبايعوا لك  .و تكتب إلى األشعري  :أن يبايع لك  ،ثم
بعده المسير حتى تلحق بالكوفة فتعاجل القوم قبل أن يدخلوا البصرة  ،و تكتب إلى ام سلمة فتخرج معك فانها لك قوة .
أمير المؤمنين  :بل انهض بنفسي و من معي من أتباع الطريق وراء القوم ،
فان أدركتهم بالطريق أخذتهم  ،و إن فاتوني كتبت إلى الكوفة  ،و استمددت الجنود من األمصار و سرت اليهم .
و اما ام سلمة فاني ال أرى إخراجها من بيتها كما رأى الرجالن إخراج عائشة .
و دخل اسامة بن زيد و قال :
يا أمير المؤمنين  :فداك أبي و امي  ،ال تسر  ،و انطلق إلى مالك ب ( ينبع ) و خلهف على المدينة رجال  ،و أقم بمالك  ،فان
العرب لهم جولة  ،ثم يصيرون اليك .

ابن عباس  :ان هذا القول منك يا اسامة على غير غل في صدرك فقد أخطأت وجه الرأي منه  ،ليس هذا برأي  :بعير يكون
و ه
ّللا كهيئة الضبع في مغارتها .
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اسامة  :فما الرأي ؟
ابن عباس  :ما اشرت به اليه  ،و ما رأى امير المؤمنين لنفسه .
أمير المؤمنين ينادي  :تجهزوا للمسير  ،فان طلحة و الزبير نكثا البيعة .
و نقضا العهد و أخرجا عائشة من بيتها يريدان البصرة الثارة الفتنة  ،و سفك دماء أهل القبلة  ،و رفع يديه للدعاء :
اللهم ان هذين الرجلين قد بغيا عل هي و نكثا عهدي  ،و نقضا عقدي  ،و شقياني بغير حق سوهمهما ذلك اللهم خذهما بظلمهما
و اظفرني بهما  ،و انصرني عليهما .
ثم ان امير المؤمنين جعل تمام بن عباس ( و قيل  :سهل بن حنيف ) واليا على المدينة  ،و بعث قثم بن عباس إلى مكة و
خرج من المدينة في سبعمائة رجل من المهاجرين و األنصار  ،و هو راكب على جمل أحمر و يقول :
سيروا مبلهين و حثوا السيرا
في طلحة التميمي و الزبيرا
إذ جلبا شرا و عافا خيرا
يا رب ادخلهم غدا سعيرا
و سار حتى وصل الربذة  ،فوجد القوم قد ارتحلوا عن الربذة فمكث هناك اياما .
و قد كان أمير المؤمنين عليه السالم ارسل محمد بن الحنفية و محمد بن أبي بكر إلى الكوفة عند خروجه من المدينة  ،و
كان ابو موسى األشعري واليا عليها  ،و بعث معهما كتابا إلى ابي موسى األشعري  ،و هذا مضمونه :
أخرج الناس عن حجرتك  ،و ارفع عنهم سوطك  ،و اجلس بالعراق  ،فان خففت فاقبل  ،و ان ثقلت فاقعد .
فلما قرأ األشعري الكتاب قال  :بل اثقل ثم اثقل  :ثم انه أساء القول لمحمد ابن الحنفية  ،و محمد بن أبي بكر  ،و اغلظ لهما
و قال :
[ ] 224
و ه
ّللا ان بيعة عثمان لفي رقبة صاحبكم و في رقبتي  ،ما خرجنا منها .
ّللا صلى ه
ثم صعد المنبر و قال  :أيها الناس إنا اصحاب رسول ه
ّللا عليه و آله ،
و نحن أعلم بكم بهذه الفتنة  ،فاحذروها  ،ان عائشة كتبت إلي  :ان اكفني من قبلك .
و هذا علي بن ابيطالب قادم اليكم يريد أن يسفك بكم دماء المسلمين  ،فكسهروا نبذكم و اقطعوا اوتاركم  ،و اضربوا الحجارة
بسيوفكم .
فسمع محمد بن الحنفية هذا القول ثم التفت الى محمد بن أبي بكر و قال  :يا اخي ما عند هذا خير  ،فارجع بنا الى امير
المؤمنين نخبره الخبر .

و لما نزل امير المؤمنين عليه السالم الربذة  ،بعث كتابا بيد هاشم بن عتبة المرقال إلى ابي موسى األشعري  .قبل أن يرجع
محمد بن الحنفية و محمد بن ابي بكر ،
و يخبراه بما صنع األشعري و هذا كتابه عليه السالم :
من عبد ه
ّللا علي امير المؤمنين  :اما بعد فاني بعثت اليك هاشم بن عتبة لتشخص إل هي من قبلك من المسلمين ليتوجهوا إلى
قوم نكثوا بيعتي  ،و قتلوا شيعتي  ،و احدثوا في االسالم هذا الحدث العظيم  ،فأشخص الينا بالناس معه  ،حين يقدم اليك  ،و
ال تحبسه  ،فاني لم اولهك المصر الذي أنت به و لم أقرك عليه إال لتكون من اعواني على الحق و انصاري على هذا األمر و
السالم .
جاء هاشم بالكتاب إلى األشعري فلما قرأ ذلك الكتاب قال له هاشم :
اتبع ما كتب به اليك فأبى ذلك  ،و كسر الكتاب و محاه و بعث إلى هاشم يتوعده و يهدده بالسجن .
فكتب هاشم إلى امير المؤمنين كتابا و أرسله مع المحل بن خليفة  ،و ذكر في الكتاب  :ان ابا موسى األشعري امتنع عن
البيعة و انه رجل شاق  ،بعيد
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الود  ،ظاهر الغل و الشقاق و أنه ه هددني بالسجن  ،و قد بعثت اليك هذا الكتاب مع المحل بن خليفة اخي طي و هو من
شيعتك  ،و أنصارك  ،و عنده علم ما قبلنا  ،فاسأله عما بدا لك  ،و اكتب الي برأيك أتهبعه و السالم .
و كان أمير المؤمنين قد ارتحل من الربذة الى منزل يقال له  :قائد  ،و قد جعل من جبال طي  ،فلما قدم المحل بن خليفة
على أمير المؤمنين عليه السالم قال المحل :
ّللا كرهوا نبوة محمد صلى ه
الحمد هّلل الذي ر هد الحق إلى اهله  ،و وضعه موضعه  ،فكره ذلك قوم  ،و قد و ه
ّللا عليه و آله ،
ّللا كيدهم في نحورهم  ،و جعل دائرة السوء عليهم و ه
ثم بارزوه و جاهدوه  ،فر هد ه
ّللا يا امير المؤمنين لنجاهدنهم معك فى
كل موطن حفظا لرسول ه
ّللا فى أهل بيته  ،إذ صاروا أعداء لهم بعده .
أمير المؤمنين  :مرحبا بك  ،اجلس و أشار إلى جانبه فجلس محل ،
و قرأ امير المؤمنين الكتاب  ،و الح الغضب فى وجهه  ،فسأله امير المؤمنين عن ابي موسى االشعرى فقال المحل  :يا
امير المؤمنين ما اثق به  ،و ال امنه على خالفك ان وجد من يساعده على ذلك .
امير المؤمنين  :و ه
ّللا ما كان عندي بمؤتمن و ال ناصح  ،و لقد اردت عزله فاتاني االشتر فسألني ان اقرهه  ،و ذكر  :ان
اهل الكوفة به راضون  .فاقررته على كره مني له  ،و علمت على صرفه من بعد  ،و لقد كان الذين تقدموني استولى على
مودته  ،و ولوه و سلطوه باالمرة على الناس .
فبينما امير المؤمنين كذلك إذ أقبل سواد كثير من قبل جبال طى فقال امير المؤمنين :
انظروا ما هذا السواد ؟ تراكضت الرجال بخيولهم ثم رجعوا إلى امير المؤمنين فقالوا  :هذه طي  ،قد جائتك تسوق الغنم و
االبل و الخيل  ،فمنهم من جائك بهدايا ،
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و كرامته  .و منهم من يريد النفوذ معك الى عدوك  .فقال امير المؤمنين :
ّللا طيا خيرا  ،و فضل ه
جزى ه
ّللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما .

وصلت طي الى امير المؤمنين  ،فسلموا عليه  .قال المحل بن خليفة  :فسرني و ه
ّللا ما رأيت من جماعتهم و حسن هيئتهم ،
ه
و تكلموا فأقروا و ه
ّللا لعيني  ،ما رأيت خطيبا أبلغ من خطيبهم  ،و كان معهم عدي بن حاتم الطائي فقام خطيبا  ،فحمد ّللا و
أثنى عليه ثم قال :
اما بعد يا أمير المؤمنين فاني كنت اسلمت على عهد رسول ه
ّللا  ،و أديت الزكاة على عهده  ،و قاتلت أهل الردة من بعده ،
ّللا  ،و على ه
اردت بذلك ما عند ه
ّللا ثواب من أحسن و اتقى  ،و قد بلغنا ان رجاال من أهل مكة نكثوا بيعتك  ،و خالفوا عليك
ظالمين  ،فأتيناك لننصرك بالحق  ،فنحن بين يديك فمرنا بما تحب  ،ثم أنشأ يقول :
فنحن نصرنا ه
ّللا من قبل ذاكم
و أنت بحق جئتنا فسننصر
سنكفيك دون الناس طرا بنصرنا
و أنت به من سائر الناس اجدر
امير المؤمنين  :جزاكم ه
ّللا من حي عن االسالم و اهله خيرا  ،فقد اسلمتم طائعين  ،و قاتلتم المرتدين  ،و نويتم نصر
المسلمين :
سعيد بن عبيد البختري  :يا أمير المؤمنين  :ان من الناس من يقدر ان يعبهر بلسانه عما في قلبه  ،و منهم من ال يقدر أن يبين
ما يجد في نفسه بلسانه  .فان تكلف ذلك شق عليه و إن سكت عما في قلبه برح به الهم و البرم  ،و اني و ه
ّللا ما كل في
ّللا ألجهدن على أن ابيهن لك  ،و ه
نفسي أقدر ان اؤديه اليك بلساني  ،و لكن و ه
ّللا ولي التوفيق :
اما انا فاني ناصح لك في السر و العالنية  ،و مقاتل معك االعداء في كل
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موطن  ،و أرى لك من الحق ما لم اكن أره لمن كان قبلك و ال ألحد اليوم من أهل زمانك  ،لفضيلتك في االسالم  ،و قرابتك
من الرسول  ،و لن افارقك ابدا حتى تظفر او اموت بين يديك .
ّللا فقد أدى لسانك ما يجد ضميرك لنا  ،و نسأل ه
امير المؤمنين  :يرحمك ه
ّللا ان يرزقك العافية و يثيبك الجنة .
و تكلم غيرهما و لكن لم يحفظ كالمهما ثم جعل عليه السالم يسأل من إبن عباس عن اهل الكوفة فقال :
امير المؤمنين  :يابن عباس ما الرأي عندك في اهل الكوفة ؟
ابن عباس  :انفذ عمارا  ،فانه رجل له سابقة في االسالم  ،و قد شهد بدرا ،
فانه ان تكلم هناك صرف الناس اليك  ،و انا اخرج معه  ،و ابعث معنا الحسن ابنك .
فكتب امير المؤمنين كتابا إلى االشعري  ،و كتابا إلى اهل الكوفة و ارسلهما بيد هؤالء الثالثة  ،اما الكتاب الذي بعثه الى
االشعري فهذا :
ّللا بن قيس اما بعد  :يابن الحائك  . . .و ه
ّللا علي أمير المؤمنين إلى عبيد ه
من عبد ه
ّللا اني كنت ألرى بعدك من هذا األمر
ه
علي و قد بعثت لك الحسن و عمارا و
الذى لم يجعلك ّللا له اهال  ،و ال جعل لك نصيبا سيمنعك من رد امرى و االفتراء ه
قيسا فأخل لهما المصر و اهله  ،و اعتزل عملنا مذموما مدحورا  ،فان فعلت  ،و إال أمرتهم ان ينابذوك على سواء ان ه
ّللا ال
يحب الخائنين  ،فان اظهروا عليك قطعوك إربا إربا  ،و السالم على من شكر النعمة  ،و وفى بالبيعة و عمل برجاء العافية
.
و هذا كتابه إلى اهل الكوفة :
ّللا الرحمن الرحيم من عبد ه
بسم ه
ّللا علي امير المؤمنين إلى اهل الكوفة جبهة االنصار و سنام العرب اما بعد :
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فاني اخبركم عن امر عثمان حتى يكون سمعه كعيانه  :ان الناس طعنوا عليه فكنت رجال من المهاجرين اكثر استعتابه و
أقل عتابه  ،و كان طلحة و الزبير اهون سيرهما فيه الرجيف  ،و أرفق حدائهما العنيف  . . .الخ كان امير المؤمنين قد
ارسل ابن عباس و محمد بن ابي بكر مع هذا الكتاب فابطأ ابن عباس  ،و لم يدر امير المؤمنين ظاهرا ما صنعا  ،فرحل
إلى ذي قار و من هناك أرسل ولده الحسن و عمار بن ياسر و زيد بن صوحان و قيس بن سعد و معهم هذا الكتاب  ،و كان
اهل الكوفة قد خرجوا إلى القادسية الستقبالهم  .فلما دخلوا الكوفة قرأوا كتابا و هو :
من عبد ه
ّللا علي امير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين اما بعد :
فاني خرجت مخرجي هذا إما ظالما و اما مظلوما  ،و إما باغيا و اما مبغيا علي ،
فانشد ه
ّللا رجال بلغه كتابي هذا إال نفر الي  ،فان كنت مظلوما اعانني  ،و ان كنت ظالما استعتبني و السالم .
ّللا و صلى على رسول ه
و لما وصلوا الى الكوفة و اجتمع الناس اليهم قام الحسن عليه السالم فاستنفر الناس  ،فحمد ه
ّللا
صلى ه
ّللا عليه و آله ثم قال :
ايها الناس  :انا جئناكم ندعوكم إلى ه
ّللا و سنة رسوله  ،و الى افقه من تفقه من المسلمين  ،و اعدل من تعدلون  ،و افضل من
ه
تفضلون و اوفى من تبايعون من لم يعيه القرآن  ،و لم تجهله السنة  ،و لم تقعد به السابقة  ،الى من قربه ّللا الى رسوله
قرابتين  :قرابة الدين و قرابة الرحم  ،الى من سبق الناس الى كل مأثرة  ،الى من كفى ه
ّللا به رسوله و الناس متخاذلون ،
فقرب منه و هم متباعدون  ،و صلى معه و هم مشركون  ،و قاتل معه و هم منهزمون و بارز معه و هم محجمون  ،و
صدقه و هم مكذبون ،
الى من ال ترد له راية  ،و ال تكافى له سابقة  ،و هو يسألكم النصر  ،و يدعوكم الى
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الحق  ،و يسألكم المسير اليه لتوازروه و تنصروه على قوم نكثوا بيعته  ،و قتلوا اهل الصالح من اصحابه و مثلوا بعماله ،
و انتهبوا بيت ماله .
فاشخصوا اليه رحمكم ه
ّللا فمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر  ،و احضروا بما يحضر به الصالحون .
و إلمامنا الحسن عليه السالم خطبة بل خطب اخرى في الكوفة  ،كما و ان لكل واحد من عمار بن ياسر و زيد بن صوحان
و قيس بن سعد رضوان ه
ّللا عليهم خطباء خطبوا بها في الكوفة مذكورة في الكتب المفصلة .
و كان هؤالء كلما خطبوا خطبة  ،و ح هرضوا الناس على نصرة امير المؤمنين كان ابو موسى االشعرى يقوم و يخطب
خطبة و ينقض ما ابرموا  .و يفسد كالمهم كالخل الذي يفسد العسل  ،و في تلك األيام قام قيس بن سعد في مسجد الكوفة
خطيبا و قال  :ايها الناس :
ان هذا االمر لو استقبلنا به الشورى لكل علي أحق الناس به  ،لمكانته من رسول ه
ّللا  ،و كان قتال من ابى ذلك حالال ،
فكيف بالحجة على طلحة و الزبير ،
و قد بايعاه طوعا  ،ثم خلعاه حسدا و بغيا  ،و قد جائكم علي عليه السالم في المهاجرين و االنصار ثم أنشأ يقول :
رضينا بقسم ه
ّللا إذ كان قسمتا
عليا و ابناء الرسول محمد
الخ فقام ابو موسى االشعرى فقال  :أيها الناس :
اطيعوني تكونوا جرثومة العرب  ،يأوى اليكم المظلوم  ،و يأمن فيكم الخائف ،

إنا أصحاب محمد اعلم بما سمعناه  :ان الفتنة ان اقبلت شبهت  ،و ان ادبرت بينت ،
و أن هذه الفتنة نافذة كداء البطن  ،تجري بها الشمال و الجنوب  ،و تشتبك احيانا فال ندري من اين تأتى ؟ اشيموا سيوفكم ،
و قصروا رماحكم  ،و قطعوا اوتاركم
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و الزموا البيوت  ،خلوا قريشا اذا أبو إال الخروج من دار الهجرة  ،و فراق اهل العلم باالمرة و ترتق فتقها  ،و تشعب
صدعها  ،فان فعلت فلنفسها  ،و إن ابت فعليها جنت  . . .استنصحوني و ال تغشوني يسلم لكم دينكم و دنياكم  ،و يشقى بهذه
الفتنة من خباها .
فقام زيد بن صوحان  ،و كانت يده قطعت يوم جلوالء  ،ثم قال  :يا ابا موسى  :تريد ان ترد الفرات عن ادراجه ؟ انه ال
يرجع من حيث بدا  ،فان قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد ؟ ويلك الم أ حسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا و هم ال
يفتنون  ،ثم قال :
ايها الناس  :سيروا الى امير المؤمنين  ،و اطيعوا ابن سيد المرسلين الحسن و انفروا اليه اجمعين تصيبوا الحق و تظفروا
بالرشد  ،قد و ه
ّللا نصحتكم فاتبعوا رأيي ترشدوا .
و قام غير هؤالء من الناس و خطبوا الخطب  ،غير ان ابا موسى كان يقابلهم بصالبة وجهه و قلة حيائه  ،و خبث ضميره
في سوء لسانه .
وصلت هذه األخبار كلها إلى امير المؤمنين عليه السالم فقام اليه البطل الضرغام مالك األشتر رضوان ه
ّللا عليه و قال  :يا
امير المؤمنين :
انك قد بعثت إلى الكوفة رجال  . . .و هؤالء اخلف من بعثت . . . .
و لست ادرى ما يكون ؟ فان رأيت جعلت فداك ان تبعثني في إثرهم  ،فان اهل الكوفة احسن لي طاعة  ،و ان قدمت عليهم
رجوت ان ال يخالفني احد منهم .
فقال امير المؤمنين  :الحق بهم على اسم ه
ّللا .
اقبل االشتر حتى دخل الكوفة  ،و قد اجتمع الناس بالمسجد االعظم  ،فاخذ ال يمر بقبيلة فيها جماعة في مجلس أو مسجد إال
دعاهم  ،و قال لهم  :اتبعوني الى القصر .
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فانتهى إلى القصر في جماعة من الناس  ،و احتمل دار االمارة و تصره فها ،
و ابو موسى قائم في المسجد االعظم و هو ال يدري بما جرى .
يخطب ابو موسى في المسجد  ،و يخ هوف الناس بالفتنة و يوهن عزمهم و يثبطهم عن نصرة امير المؤمنين  ،و عمار و
الحسن عليه السالم و زيد و غيرهم يقولون له :
اعتزل عملنا  ،ال ا هم لك  ،و تنح عن منبرنا .
و في تلك االثناء دخل غلمان ابي موسى ينادون  :يا ابا موسى  :هذا االشتر ،
ّللا روحك  ،انك و ه
اخرج من المسجد  .و دخل اصحاب االشتر و قالوا  :اخرج من المسجد  ،يا ويلك اخرج ه
ّللا لمن
المنافقين .

خرج ابو موسى من المسجد خائبا مخذوال و ارسل الى االشتر  :ان ا هجلني هذه العشية قال االشتر  :قد أجلتك  ،و تبيت في
القصر هذه الليلة .
هجم الناس ينتهبون متاع ابو موسى  ،فمنعهم االشتر  ،و قال  :قد أجلته .
و خطب امامنا الحسن خطبة فصيحة بليغة  ،ثم خرج االشتر الى المسجد و صعد المنبر فحمد ه
ّللا و اثنى عليه ثم قال  :ايها
الناس :
اصغوا باسماعكم  ،و افهموا لي بقلوبكم  :ان ه
ّللا عز و جل قد انعم عليكم باالسالم نعمة ال تقدرون قدرها  ،و ال تردون
شكرها  ،كنتم اعداء يأكل قويكم ضعيفكم  ،و ينتهب كثيركم قليلكم  ،و تنتهك حرمات ه
ّللا بينكم  ،و السبيل مخوف ،
و الشرك عندكم كثير  ،و االرحام عندكم مقطوعة  ،و كل اهل دين لكم ظاهرون ،
ّللا عليكم بمحمد صلى ه
فمن ه
ه
ّللا عليه و آله فجمع شمل هذه الفرقة  ،و ألف بينكم بعد العداوة  ،و كثهركم بعد ان كنتم قليلين ،
ّللا وراء ظهره  ،و عمل في احكام ّللاه
ّللا و حوه له اليه  ،فحوى بعده رجالن  ،ثم ولى بعدهما رجل نبذ كتاب ه
ثم قبضه ه
بهوى نفسه  ،فسألناه ان يعتزل لنا نفسه  ،فلم يفعل  ،و اقام على أحداثه  ،فاخترنا هالكه
[ ] 222
ّللا صلى ه
ّللا بأعظم الناس مكانا و اعظمهم فى االسالم سهما  ،ابن عم رسول ه
على هالك ديننا و دنيانا  . . .و قد جائكم ه
ّللا
عليه و آله  ،و افقه الناس فى الدين ،
و أقرأهم كتاب ه
ّللا  ،و اشجعهم عند اللقاء يوم البأس  ،و قد استنفركم فما تنتظرون ؟
أ سعيد ام الوليد ؟ الذي شرب الخمر و صلى بكم على سكر  ،و استباح ما حره مه ه
ّللا فيكم ؟ اى هذين الرجلين تريدون ؟ قبهح
ه
ه
ّللا من له هذا الرأي  ،فانفروا مع الحسن ابن بنت نبيكم و ال يتخلف رجل له قوة  ،فو ّللا ما يدري رجل منكم ما يضره و
ما ينفعه  ،و انى لكم ناصح  ،شفيق عليكم ان كنتم تعقلون أو تبصرون ،
اصبحوا ان شاء ه
ّللا غدا غادين مستعدين .
و هذا وجهي الى ما هناك بالوفاء .
ثم قام حجر بن عدي الكندي و خطب خطبة يستنفر الناس  ،و يذكر فضائل امير المؤمنين عليه السالم  ،فأجاب الناس
بالسمع و الطاعة .
و صعد ابن عباس المنبر و عزل ابا موسى االشعري عن الوالية و خلعه عنها و استخلف قرضة بن كعب على الكوفة فلم
يبرحوا من الكوفة حتى سيهروا سبعة آالف رجل  ،و التحقوا بأمير المؤمنين عليه السالم فى ذى قار  ،و قد التحق به قبل
ذلك الفان من قبيلة طي  ،و قد خرج معه جماعة من المدينة  ،و كذلك التحق به فى اثناء الطريق  ،فقام امير المؤمنين فيهم
خطيبا و خطب خطبة تظلم من ايدى المتآمرين عليه  ،بعد ان ذكر شطرا من مكارم اخالق اهل الكوفة و لما انتهى من
خطبته ،
نزل عن المنبر .
فقال اهل الكوفة  :نحن انصارك و اعوانك على عدوك  ،و لو دعوتنا الى اضعافهم من الناس احتسبنا في ذلك الخير  ،و
رجوناه .
و لما أراد أمير المؤمنين عليه السالم أن يغادر ( ذا قار ) قام في القوم و خطب
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خطبة مفصلة  ،فقام اليه األشتر و بعده ابن التيهان و تكلم بكالم تأييدا ألمير المؤمنين عليه السالم امامنا إلى عدي بن حاتم
الطائى فقال له :
يا عدى  :أنت شاهد لنا  .و حاضر معنا و ما نحن فيه .
عدي  :شهدتك أو غبت عنك  ،فانا عند ما احببت  ،هذه خيولنا مع هدة ،
و رماحنا محدة و سيوفنا مح همرة  ،فان رأيت أن تتقدم تقدمنا  ،و أن تجمح اجمحنا  ،نحن طوع ألمرك فامر بما شئت
نسارع إلى امتثال أمرك .
و في تلك األيام التي كان امير المؤمنين في ذي قار كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر بن الخطاب و هي فى المدينة  :اما
بعد فانا نزلنا البصرة  ،و نزل علي بذي قار ،
و ه
ّللا داق عنقه  ،كدق البيضة على الصفا  ،انه بمنزلة األشقران ق هدم نحر  ،و إن تأخر عقر .
و لما وصل الكتاب إلى حفصة استبشرت بذلك  ،و دعت صبيان بني تميم و عدي  ،و اعطت جواريها دفوفا  ،و أمرتهن
أن يضربن بالدفوف و يقلن :
ما الخبر ما الخبر ؟ علي كاألشقر  ،بذي قار  ،ان تقدم نحر  ،و ان تأخر عقر ،
فبلغ ام سلمة اجتماع النساء على ما اجتمعن عليه من سب أمير المؤمنين فبكت و قال :
اعطوني ثيابي حتى اخرج اليهن و اوقع بهن .
فقالت ام كلثوم بنت أمير المؤمنين  :انا أنوب عنك  ،فانني أعرف منك ،
فلبست ثيابها و تنكرت  ،و تحضرت  ،و استصحبت جواريها متخف هرات  ،و جائت حتى دخلت عليهن كانها من النظارة ،
فلما رأت ما هن فيه كشفت نقابها و أبرزت لهن وجهها  ،ثم قالت لحفصة :
ّللا عليه و آله من قبل  ،فانزل ه
ّللا صلى ه
ان تظاهرت أنت و اختك على أمير المؤمنين فقد تظاهرتما على أخيه رسول ه
ّللا
عز و جل فيكما ما أنزل  ،و ه
ّللا من
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وراء حربكما  ،فانكسرت حفصة  ،و أظهرت خجال و قالت  :انهن فعلن هذا بجهل  ،و فرقتهن في الحال .
و قد أرادت حفصة الخروج مع عائشة  ،و استعدت للمسير  ،و لكن اخاها عبد ه
ّللا بن عمر دخل عليها و عزم عليها ان ال
تخرج  ،فجلست .
و خرج أمير المؤمنين بذلك الجيش العرمرم الى ناحية البصرة .
فلنترك امير المؤمنين عليه السالم متوجها الى البصرة مع ذلك الجيش الجرار ،
و لنذهب إلى البصرة لنظر ما هناك و ما صنعت عائشة و أصحابها ؟
لقد مر عليك يا صاحبي وصول عائشة إلى ماء الحوأب و قد نبحتها كالبها  ،و قالت  :ردوني  ،ثم جاؤا بشهود فشهدوا انه
ليس ماء الحوأب  ،ثم انها توجهت مسرعة الى البصرة حتى وصلت إلى حفر أبي موسى  ،و هي آبار حفرها أبو موسى
على جادة البصرة الى مكة  ،فنزلوا هناك .

سمع عثمان بن حنيف و هو عامل البصرة يومئذ و خليفة امير المؤمنين عليه السالم بذلك و كان عنده حكيم بن جبلة  ،فقال
له حكيم ما الذي بلغك ؟
عثمان بن حنيف  :اخبرت ان القوم نزلوا حفر أبي موسى .
حكيم  :ائذن لي أن أسير اليهم  ،فاني رجل في طاعة امير المؤمنين ( ع ) .
عثمان  :توقف عن ذلك حتى اراسلهم .
حكيم يتأوه  :انا هّلل  ،هلكت و ه
ّللا يا عثمان .
عثمان يعرض عن حكيم  ،ثم أرسل إلى عمران بن حصين و أبي األسود الدئلي ،
فذكر لهما قدوم القوم البصرة  ،و حلولهم حفر أبي موسى  ،و طلب منهما المسير إلى القوم  ،و سؤالهم عما قصدوا و كفهم
عن الفتنة .
خرج عمران و أبو األسود حتى دخال على عائشة فقاال :
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ّللا و قد امرك ه
يا أم المؤمنين ما حملك على المسير ؟ ما الذي أقدمك هذا البلد ؟ و أنت حبيسة رسول ه
ّللا ان تقري في بيتك ؟
عائشة  :غضبت لكما من سوط عثمان و عصاه  ،و ال اغضب أن يقتل  ،و ال اغضب على عثمان من السيف ؟
ّللا و إنا نذكرك ه
الرجالن  :و ما أنت من سوط عثمان و عصاه ؟ انت حبيسة رسول ه
ّللا ان يهراق الدماء في سبيلك  ،و ان
تحملي الناس بعضهم على بعض .
عائشة  :انما جئت ألصلح بين الناس  ،ثم التفتت الى عثمان و قالت :
هل أنت مبلهغ عني عثمان بن حنيف رسالة عثمان  :ال ابلغه عنك إال خيرا .
ابو األسود  :انا ابلغه عك فهاتي .
عائشة  :قل له  :يا طليق ابن ابي عامر  :بلغني انك تريد لقائي لتقاتلني .
ابو األسود  :نعم و ه
ّللا ليقاتلك .
عائشة  :و انت ايضا يبلغني عنك بما يبلغني قم  ،و انصرف .
عائشة  :و هل من أحد يقاتلني ؟
ابو األسود  :نعم و ه
ّللا قتاال أهونه شديد .
و خرجا من عندها  ،فدخال على الزبير  ،و قاال :
ّللا  :ننشدك ه
يا ابا عبد ه
ّللا ان يهراق الدماء في سبيلك .
الزبير  :ارجعا من حيث جئتما  ،ان ال تفسدا علينا .
خرج الرجالن آيسين من الزبير  ،فدخال على طلحة و قاال :

ننشدك ه
ّللا ان يهراق الدماء في سبيلك .
طلحة  :ا يحسب علي بن ابيطالب انه إذا غلب على أمر المدينة ان األمر له  ،و انه
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ال أمر إال امره ؟ و ه
ّللا ليعلمن  .فانصرفا من حيث جئتما  ،و جعل يوقع في علي و يسبه .
خرجا من عند طلحة فانصرفا الى عثمان بن حنيف فاخبراه الخبر .
و قال الزبير لقوم عنده  :صبهحوهم قبل أن يمسوكم .
استعد عثمان بن حنيف للحرب و سمعت عائشة بذلك  ،فتأهبت و استعدت ،
و خرجت بمن معها الى مكان يقال له المربد  1و هي راكبة على جملها و قد احاط بها القوم  ،و لما دخلت الى المربد
اجتمع اليها الناس  ،حتى امتأل المربد بهم  ،فقالت و هي على الجمل .
صه صه  .فسكت الناس و اصغوا اليها .
فحمدت ه
ّللا تعالى و قالت  :اما بعد  :فان عثمان بن عفان قد كان غيهر و ب هدل ،
فلم يزل يغسله بالتوبة  ،حتى صار كالذهب المصفى  ،فغدوا عليه فقتلوه في داره ،
ه
فابتز و
و قتل ناس معه في داره ظلما و عدوانا  ،ثم اثروا عليا فبايعوه من غير مأل من الناس و ال شورى  ،و ال اختيار .
ه
ّللا امرهم و كان المبايعون له يقولون  :خذها اليك و احذرن ابا حسن .
انا غضبنا لكم على عثمان من السوط  ،فكيف ال نغضب لعثمان من السيف ؟
ان االمر ال يصلح حتى يرد االمر الى ما صنع عمر من الشورى  ،فال يدخل فيه احد سفك دم عثمان .
بعض الناس  :صدقت .
بعض الناس  :كذبت كذبت .
و اضطرب امر الناس بأقوالهم فبين ه
مكذب لها و مص هدق  ،و اهل البصرة يومئذ على مذهبين  :أحدهما أتباع عائشة و
يرون رأيها  ،و الثاني هم الباقون على
-----------

(  ) 1المربد  :محلة في البصرة .
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بيعة امير المؤمنين و التمسك بحبله .
تركت عائشة الناس يتصارخون و يتصايحون  ،و يسب أحدهم اآلخر ،
و يلعن بعضهم بعضا  .و توجهت الى الدباغين  ،و معها اتباعها  ،و من رأى رأيها ،
و معها طلحة و الزبير  ،و مروان بن الحكم حتى اتوا دار االمارة  ،و هي مقر عثمان ابن حنيف  ،فسألوا عثمان ان يخرج
من دار االمارة  .فأبى عليهم  ،فاجتمع اليه انصاره و اصحابه و زمرة من اهل البصرة  ،فاقتتلوا قتاال شديدا حتى الظهر .

قتل في تلك الواقعة خمسمائة شيخ مخضوب من عبد القيس من شيعة علي و أنصار عثمان بن حنيف  ،سوى من اصيب
من سائر الناس و بلغ الحرب بينهم بين الكر و الفر  ،و الهجوم و االنسحاب إلى مقبرة بني مازن  ،ثم إلى مسناة البصرة ،
فكثر القتلى و الجرحى في ذلك اليوم من الفريقين .
ثم انهم تداعوا إلى الصلح  ،و دخل الناس بين الفريقين لالصالح و الهدنة ،
فتم القرار أن تكون دار االمارة و المسجد و بيوت المال تحت اختيار عثمان بن حنيف و تكون البصرة تحت اختيار طلحة
و الزبير و عائشة  ،حتى يقدم امير المؤمنين  ،فاذا قدم علي عليه السالم فيكون اما الدخول في طاعته أو الحرب ،
فتصالحوا على ذلك .
كتبوا على هذه المصالحة كتبا بينهم و مؤكدة باأليمان و العهود و المواثيق  ،و شهد الناس على ذلك  .و وضع الفريقان
سالحهما و امن عثمان بن حنيف و تفرهق انصاره عنه حينئذ و تفرق الناس .
ما مضت إال ساعات قالئل حتى أقبل طلحة الغادر الفاجر و صاحبه الزبير و معهما أصحابهما حتى أتوا دار االمارة و
عثمان بن حنيف غافل عنهم  ،و كان على باب دار االمارة قوم من السبابحة  ،و هم خمسون رجال يحرسون بيوت األموال
 ،و هم من شيعة علي .
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أحاط الزبير بهؤالء المؤمنين من جوانبهم االربع و حاصرهم  ،فقتلوا اربعين منهم صبرا  ،و الزبير يتولى هذا العمل
الفجيع بنفسه خاصة  ،ثم هجموا على عثمان في دار االمارة  ،فاوثقوه رباطا  ،و عمدوا إلى لحيته و كان عثمان شيخا كث
اللحية فنتفوا لحيته  ،حتى لم يبق منها شيء و ال شعرة واحدة  ،و قال .
طلحة  :عذبوا الفاسق فعمدوا اليه ثانيا و نتفوا شعر حاجبيه و أشفار عينيه ،
و أوثقوه بالحديد .
بلغ هذا الخبر إلى أخيه سهل بن حنيف و هو عامل أمير المؤمنين على المدينة كما تقدم  .و أصبح الصباح فجاء طلحة و
الزبير إلى المسجد األعظم لصالة الجماعة ،
فأراد طلحة أن يتقدم و يصلي بالناس  ،فدفعه الزبير  ،و أراد الزبير أن يصلي فمنعه طلحة  ،فجعال يتدافعان و يتاشاحان
للصالة حتى كادت الشمس أن تطلع  ،صاح الناس :
ّللا يا أصحاب رسول ه
ّللا ه
ه
ّللا فى الصالة نخاف فوتها .
سمعت عائشة صياح القوم و قالت  :مروان يصلي بالناس دون طلحة و الزبير .
يعلى بن منبه  :يصلي عبد ه
ّللا بن الزبير يوما  ،و محمد بن طلحة يوما  ،حتى يتفق الناس على أمر يرضونه تقدم ابن
الزبير و صلى بالناس ذلك اليوم .
سمع حكيم بن جبلة هذا الخبر الفجيع  ،و ما صنع بالسبابحة و عثمان بن حنيف ،
فنادى فى قومه و عشيرته  ،و قال  :أنفروا إلى هؤالء الضالين البطالين الذين سفكوا الدم الحرام  .و فعلوا بالعبد الصالح .
و استحلوا ما حرم ه
ّللا عز و جل .
فأجابه من قومه سبعمائة رجل من عبد قيس  ،و أتوا المسجد  ،و اجتمع الناس .
حكيم بن جبلة  :أ ما ترون ما صنعوا بأخي عثمان ما صنعوا ؟ لست بأخيه ان لم أنصره  ،ثم رفع يديه إلى السماء و قال :

اللهم ان طلحة و الزبير لم يريدا بما عمال القربة منك  ،و ما أراد إال الدنيا ،
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اللهم اقتلهما بمن قتال  ،و ال تعطهما ما أمال .
ثم ركب فرسه و أخذ الرمح بيده و اتبعه أصحابه .
و جاء طلحة و الزبير و من معهما و هم فى كثرة من الناس  ،قد انضم اليهم الهمج و أراذل البصرة  ،فشبت نار الحرب
بين الفريقين  ،و هناك تقدم رجل الى حكيم بن جبلة فضربه بالسيف و قطع رجله  ،فأخذ حكيم رجله بيده و رماه إلى
ضاربه فصرعه  .و جاء إلى حكيم أخوه المعروف باألشرف فقال  :من أصابك ؟ فأشار حكيم الى الذي ضربه  ،فأدركه
األشرف فخبطه بالسيف حتى قتله  ،و تكاثر الناس على االخوين حتى قتلوهما  ،و تفرق الناس .
رجع طلحة و الزبير و نزال فى دار االمارة و احتال بيت المال  ،و تقدمت عائشة و حملت ماال لتفرقه على أنصارها و
دخل طلحة و الزبير مع طائفة معهما  ،و احتمال من ذلك المال شيئا كثيرا  ،و خرجا و نصبا على أبواب بيوت المال
األقفال  ،و وكال عليها من قبلهما قوما  ،فأمرت عائشة بختم بيت المال  ،جاء طلحة ليختم بيت المال فمنعه الزبير و أراد
الزبير يختمه فمنعه طلحة  ،و تدافعا أيضا  ،فبلغ ذلك عائشة فقالت :
و يختمها عني ابن اختي عبد ه
ّللا بن الزبير .
ختم بيت المال بثالثة اختام .
و دخل طلحة و الزبير على عائشة و قاال :
ما تأمرين فى عثمان بن حنيف  ،و انه لما به ؟
عائشة  :اقتلوه قتله ه
ّللا .
امرأة بصرية جالسة عندها  :يا اماه أين يذهب بك ؟ أ تأمرين بقتل عثمان ابن حنيف ؟ و أخوه سهل خليفة على المدينة و له
مكانة من األوس و الخزرج ما قد علمت ؟ و ه
ّللا لئن فعلت ذلك ليكونن له صولة بالمدينة يقتل فيها ذراري قريش .
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رجعت عائشة عن قولها  ،و قالت  :ال تقتلوه  ،و لكن احبسوه  ،و ضيهقوا عليه حتى أرى رأيي .
حبس عثمان بن حنيف اياما  ،و جاء كتاب من سهل بن حنيف من المدينة إلى طلحة و الزبير يأمرهم باطالق سراح أخيه .
و يهددهم باالنتقام من قومهم فى المدينة .
أخرج عثمان من الحبس و خلوا سبيله  .فتوجه الى أمير المؤمنين  ،و هو فى ذي قار يريد التوجه الى البصرة نظر امير
المؤمنين الى عثمان  ،و قال متألما يبكي :
يا عثمان  :بعثتك شيخا ملتحى فرددت إلى امردا .
اللهم انك تعلم انهم اجترؤا عليك  ،و استحلوا حرماتك  ،اللهم اقتلهم بمن قتلوا من شيعتي  ،و عجل لهم النقمة بما صنعوا
بخليفتي .
تص هرف طلحة و الزبير دار االمارة و بيت المال  ،و نظرا الى تلك األموال الطائلة  ،و الذهب و الفضة  ،و النقود
المتراكمة  ،فقاال :
هذه الغنائم التي وعدنا ه
ّللا بها  ،و أخبرنا انه يجعلها لنا .

سمعت عائشة و طلحة و الزبير أن أمير المؤمنين عليه السالم بذي قار ينتظر وصول العساكر  ،و يجمع الجموع و
الجيوش  ،و علموا ان أمير المؤمنين ال يصبر على تلك الفجائع التي جرت على ايديهم  ،و ال بد و أن ينتقم منهم  ،و لهذا
أرسلت عائشة الزبير لدعوة الناس  ،فاجتمع الناس  ،فقام الزبير فيهم خطيبا و أمرهم بالجد و االجتهاد و قال :
ان عدوكم قد اظلكم  .و ه
ّللا لئن ظفر بكم ال ترك لهم عينا تطرف  ،فانهضوا اليه حتى نكبه عليه قبل أن تلحقه انصاره ،
امضوا و خذوا اعطيتكم من بيت المال .
عبد ه
ّللا بن الزبير  :امرت الناس أن يأخذوا أعطيتهم ليتفرقوا بالمال قبل
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أن يأتي علي بن ابيطالب فتضعف ؟ بئس الرأي الذي رأيت .
الزبير  :اسكت ويلك ما كان غير الذي قلت :
طلحة  :صدق عبد ه
ّللا  ،ما ينبغي ان يسلهم هذا المال حتى يقرب منا علي فنضعه في موضعه فيمن يدفعه .
الزبير يغضب  :و ه
ّللا لو لم يبق إال درهم واحد العطيته .
عائشة تلوم على ذلك و وافقت الرجلين  ،و خالفت الزبير .
الزبير  :و ه
ّللا لتدعوني أو ألحق بمعاوية فقد بايع الناس .
سكت طلحة و عائشة و أمسكوا عنه .
الزبير يصيح  :و ه
ّللا لو كان لي خمسمائة فارس ينهضون معي الساعة ألسير بهم إلى علي  ،فاما أن آتي بياتا  ،أو أصبح
به صباحا لعلي اقتله قبل أن يأتيه مدده .
عائشة و طلحة  :سكتوا و لم يجيبوا .
الزبير و قد اشتد به الغضب  :هذه و ه
ّللا هي الفتنة التي كنا تنحدث بها .
ّللا يا أبا عبد ه
ابو عمرة غالم الزبير  :رحمك ه
ّللا  :تسميها فتنة ثم ترى القتال فيها ؟
الزبير يصيح  :ويحك انا نبصره و لكن ال نصبر  .و قال بعد يومين :
و ه
ّللا ما كان أمر قط إال علمت أين أضع قدمي فيه إال هذا األمر  ،فاني لم أدر انا فيه مقبل أو مدبر .
ابن الزبير  :و ه
ّللا ما بك هذا  ،و انك لتتعامى  ،فما يحملك على هذا القول ؟
إال انك أحسست برايات ابن ابيطالب  ،قد اظلت  ،و قد علمت ان الموت الناقع تحتها .
الزبير  :اعزب ويحك  ،فانه ال علم لك باالمور  ،ويلك ال تدعنا على حال ،
ّللا قطعت بيننا  ،و فرقت الفتنة بما بليت به من هذا المسير  ،و ما كنت متألبا من ولي هذا األمر و اقام به  ،و ه
أنت و ه
ّللا ال
يقوم أحد من الناس مقام عمر بن الخطاب ،
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و إن سرنا بسيرة عثمان قتلنا  ،فما أصنع بهذا المسير ؟ و ضرب الناس بعضهم ببعض ابن الزبير  :أ فتدع عليا يستولي
هذا األمر  ،و أنت تعلم انه كان أخس اهل الشورى عند عمر بن الخطاب  ،و لقد أشار عمر و هو مطعون يقول الصحابه
اهل الشورى :
ويلكم  :اطمعوا ابن أبيطالب فيها كيال يفتق في االسالم فتقا عظيما و منهوه حتى تجمعوا على رجل سواه .
و في يوم من تلك األيام كتبت عائشة هذا الكتاب الى اهل المدينة :
ّللا الرحمن الرحيم  :من ام المؤمنين عائشة زوجة النبي و ابنة الصديق الى اهل المدينة  :اما بعد فان ه
بسم ه
ّللا اظهر الحق و
نصر طالبيه  ،و قد قال ه
ّللا تعالى  :بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون .
ّللا  ،و اسمعوا و اطيعوا  ،و اعتصموا بحبل ه
ّللا يا عباد ه
فاتقوا ه
ّللا جميعا ،
و عروة الحق  ،و ال تجعلوا على أنفسكم سبيال  ،فان ه
ّللا قد جمع كلمة أهل البصرة ،
و أ همروا عليهم الزبير بن العوام  ،فهو امير الجنود و الكافة يجتمعون على السمع و الطاعة له  ،فان اجتمعت كلمة المؤمنين
على امرائهم عن مالء منهم و تشاور فانا ندخل في صالح ما دخلوا فيه  ،فاذا جائكم كتابي هذا فاسمعوا و اعينوا على ما
ّللا  ،كتبه عبيد ه
سمعتم عليه من امر ه
ّللا بن كعب لخمس ليالي من شهر ربيع االول سنة ست و ثالثين .
و كتبت الى اهل اليمامة و الى أهل تلك النواحي :
ّللا الذي أنعم عليكم  ،و الزمكم االسالم  ،فان ه
اما بعد فاني اذكركم ه
ّللا تعالى يقول  :ما اصاب من مصيبة في األرض  ،و ال
في انفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها  ،إن ذلك على ه
ّللا يسير .
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فاعتصموا بحبل ه
ّللا  ،و كونوا مع كتابه  ،فان امكم ناصحة لكم فيما تدعون اليه من الغضب له و الجهاد لمن قتل خليفة  ،و
ه
ابتز المسلمين امرهم  ،و قد اظهرهم ّللا عليه  ،و ان ابن حنيف الضال المضل الذي كان بالبصرة يدعو المسلمين الى سبيل
النار  ،و انا اقبلنا الى البصرة ندعوا المسلمين الى كتاب ه
ّللا  ،و ان يضعوا بينهم القرآن ،
فيكون ذلك ارضى لهم و اجمع ألمرهم  ،و كان ذلك هّلل على المسلمين فيه الطاعة ،
فاما ان ندرك به حاجتنا  ،او نبلغ به عذرا فلما دنونا البصرة  ،و سمع بنا ابن حنيف جمع لنا الجموع  ،و امرهم ان يتلقونا
بالسالح فيقاتلونا  ،و يطردونا  ،و شهدوا علينا بالكفر  ،و قالوا فينا المنكر  ،فاكذبهم المسلمون  ،و انكروا عليهم  ،و قالوا
لعثمان بن حنيف  ،ويحك انما تابعنا زوج النبي  ،و ام المؤمنين  ،و اصحاب رسول ه
ّللا ،
و ائمة المسلمين .
فتمادى في غيه  ،و اقام على امره  ،فلما رأى المسلمون انه قد عصاهم  ،و رد عليهم امرهم غضبوا هّلل عز و جل  ،و ألم
المؤمنين  ،و لم نشعر به حتى أطلنا في ثالثة آالف من جهلة العرب و سفهائهم  ،و وضعهم دون المسجد بالسالح ،
فالتمسنا ان يبايعوا على الحق و ال يحولوا بيننا و بين المسجد فرد علينا ذلك كله :
حتى اذا كان يوم الجمعة و تفرق الناس بعد الصالة عنه دخل طلحة و الزبير و معهما المسلمون  ،و فتحوه عنوة  ،و ق هدموا
عبد ه
ّللا بن الزبير للصالة بالناس  ،و انا نخاف من عثمان و أصحابه أن يأتونا بغتة ليصيبوا منا غرة  ،فلما رأى المسلمون
انهم لم يبرحوا تح هرزوا ألنفسهم  ،و لم يخرج و من معه  ،حتى هجموا علينا  ،و اباحوا سدة بيتي  ،و معه صناديد لهم ،
ليسفكوا دمي  ،فوجدوا نفرا على باب بيتي فردوهم عني ،
و كان حولي نفر من القرشيين و االزديين فدفعوهم عني  ،و قتل من قتل منهم ،
و انهزموا  ،فلم نتعرض لبقيتهم  ،و خلينا ابن حنيف منا منا عليه  ،و قد توجه الى
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ّللا لتكونوا على ما كنتم عليه من النية في نصرة دين ه
صاحبه  ،و عرفناكم ذلك عباد ه
ّللا ،
و الغضب للخليفة المظلوم .
يا صاحبي ايها القارىء لقد قرأت فيما تقدم ما صنعته عائشة و صاحباها بالناس  ،و خاصة بعثمان بن حنيف  ،و كل ما
جرى فقد قرأته  ،و قد قرأت أيضا كتابي عائشة الى المدينة و اليمامة فهل رأيت فيهما خبرا صحيحا أو كلمة صادقة ؟ فال
تعجب فهي ابنة الصديق كانت الرسائل و الكتب مستمرة بين البصرة و سائر البالد  ،فعائشة تستخبر مسير أمير المؤمنين ،
و على عليه السالم يستطلع اعمال عائشة و اصحابها إلى أن علم ان امير المؤمنين قد قرب من البصرة  ،فقام طلحة خطيبا
في الناس  ،فنعى اليهم عثمان ابن عفان  ،و ذكر قاتليه  ،و أكثر الذم لهم و الشتم  ،و نسب قتله إلى علي بن ابيطالب  ،و
أنصاره  ،و ذكر ان عليا أكره الناس على البيعة لنفسه و قال فيما قال :
ّللا قد منحكم بام المؤمنين و قد عرفتم حقها و مكانتها من رسول ه
يا معشر المسلمين ان ه
ّللا و مكان أبيها من االسالم  ،فهذه
تشهد لنا  ،انا لم نكذبكم فيما خبرناكم به ،
و ال غررنا فيما دعوناكم اليه من قتال ابن ابيطالب و أصحابه الصادين عن الحق ،
و لسنا نطلب خالفة و ال ملكا  ،و انا نحذركم عن أن تغلبوا على امركم  ،و تقصروا دون الحق  ،و قد رجونا ان يكون ما
عندكم عونا لنا على طاعة ه
ّللا  ،و صالح االمة ،
فإنا أحق من عناه أمر المسلمين و مصلحتهم .
و أنتم يا اهل البصرة ليمكنكم بالدين  ،و ان عليا لو علم الجد في نصرة امكم العتزل هذا األمر حتى تختار األمة النفسها
من ترضاه .
و هناك قام جمع من أهل البصرة و قالوا :
مرحبا و أهال و سهال بأم المؤمنين  ،و الحمد هّلل على إكرامنا بها  ،و انتم عندنا
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رضى و ثقة  ،و أنفسنا مبذولة لكم  ،و نحن نموت على طاعتكم و رضاكم .
ثم انصرف هؤالء القوم الى عائشة فسلموا عليها  ،و قالوا :
قد علمنا ان امنا لم تخرج الينا إال لثقتها بنا  ،و انها تريد االصالح  ،و حقن الدماء و اطفاء الفتن  ،و األلفة بين المسلمين ،
و انا ننتظر أمرها في ذلك  ،فان ابى عليها أحد فيه قاتلناه حتى يفيء إلى الحق .
قد كان عبد ه
ّللا بن حكيم التميمي بلغه مقالة طلحة في عثمان  ،و أمير المؤمنين عليه السالم فجاء اليه و هو جالس مع
اصحابه و قال له :
يا طلحة هذه كتبك وصلت الينا بعيب عثمان بن عفان  ،و خبرك عندنا بالتأليب عليه حتى قتل  ،و بيعتك عليا فى جماعة
الناس  ،و نكثك بيعته من غير حدث كان فما بلغني عنك ؟ و فيما جئت بعد الذي عرفناه من رأيك في عثمان ؟
طلحة  :اما عيبي لعثمان و تأليبي عليه فقد كان  ،فلم نجد لنا من الخالص منه سبيال إال التوبة فيما اقترفناه من الجرم له  ،و
إال الطلب بدمه  ،و اما بيعتي لعلي فانه اكرهت على ذلك و خشيت منه أن يؤلب عل هي ان امتنعت من بيعته  ،و يغري بى
فيمن أغراه بعثمان حتى قتله .
ّللا بن حكيم  :هذه معاذير يعلم ه
عبد ه
ّللا باطن األمر فيها  ،و هو المستعان على ما نخاف من عاقبة امرها .

لما رأى طلحة ما جرى بينه و بين عبد ه
ّللا  ،بمرأى من المسلمين و مسمع ،
قام خطيبا  ،فحمد ه
ّللا و أثنى عليه ثم قال :
ّللا توفي و هو عنا راض  ،و كنا مع أبي بكر حتى توفاه ه
ان رسول ه
ّللا فمات و هو عنا راض  ،ثم كان عمر بن الخطاب
فسمعناه و اطعناه  ،حتى قبض و هو عنا راض .
فأمرنا بالتشاور في امر الخالفة من بعده  ،و اختار ستة نفر و رضيهم لألمر ،
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فاستقام أمرنا على رجل من الستة ولينا و اجتمع رأينا عليه و هو عثمان  ،و كان أهال لذلك فبايعناه و سمعنا له و اطعنا .
فأحدث بعد ذلك احداثا لم تكن على عهد أبي بكر و عمر  ،فكرهها الناس منه  ،و لم يكن لنا بد مما صنعاه .
و اخذ هذا الرجل على األمر دوننا من غير مشورتنا  ،و تغلب عليه و نحن فيه و هو شرع سواء  ،فأتي بنا اليه و نحن
اكره الناس اليه  ،و الح على أعناقنا  ،فبايعناه كرها  ،و الذي نطلب منه ايها الناس اآلن أن يدفع الى ورثة عثمان قاتليه ،
فانه قتل مظلوما  ،و يخلع هذا األمر و يعتزله  ،ليتشاور المسلمون فيمن يكون إماما  ،كسنهة عمر بن الخطاب فاذا استقام
رأينا و رأي أهل االسالم على رجل بايعناه  . . .الخ لما فرغ طلحة من خطبته قام عظيم من عظماء عبد القيس فحمد ه
ّللا و
أثنى عليه ثم قال :
أيها الناس  :انه قد كان ولي هذا األمر و قوامه المهاجرين و االنصار بالمدينة ،
و لم يكن ألحد من أهل االمصار أن ينقضوا ما أبرموا  ،و ال يبرموا ما انقضوا ،
فكانوا إذا رأوا رأيا كتبوا به إلى االمصار فسمعوا لهم و أطاعوا  ،و ان عائشة و طلحة و الزبير كانوا أشد الناس على
عثمان حتى قتل  ،و بايع الناس عليا و بايعه في جملتهم طلحة و الزبير  ،فجائنا نبأهما ببيعتهما له  ،فبايعناه  ،فو ه
ّللا ال نخلع
خليفتنا  ،و ال ننقض بيعتنا .
صاح طلحة و الزبير عليه  ،و امر بقرض لحيته  ،فقام بعض الناس فنتفوا لحيته حتى لم يبق منها شيء .
و قام رجل من بني جشم فقال  :أيها الناس أنا فالن بن فالن و انما انتسب لهم ليعلموا ان له عشيرة تمنعه فال يعجل عليه من
ال يوافقه كالمه قال :
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ّللا ما نحن قتلنا عثمان  ،و ان جائوكم خائفين فو ه
أيها الناس  :ان هؤالء القوم ان كانوا جاؤكم يطلبون بدم عثمان فو ه
ّللا ما
جائوا إال من حيث يأمن الطير ،
فال تغتروا بهم  ،و اسمعوا قولي  ،و أطيعوا امرى و ردوا هؤالء القوم الى مكانهم الذي اقبلوا منه  ،و اقيموا على بيعتكم
المامكم  ،و اطيعوا ألميركم .
فصاح الناس عليه من كل جانب و قذفوه بالحصى .
و قام رجل آخر من متقدمي عبد القيس  ،و قال  :أيها الناس انصتوا حتى اتكلم لكم .
ابن الزبير  :ويلك ما لك و للكالم ؟
ّللا للكالم و به و فيه  ،فحمد ه
الرجل  :انا و ه
ّللا و اثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه ثم قال :
يا معشر المهاجرين  :كنتم اول الناس اسالما  ،بعث ه
ّللا محمدا نبيه بينكم ،

فدعاكم فأسلمتم  ،و أسلمنا السالمكم  ،فكنتم القادة في ذلك  ،و نحن لكم تبع  ،ثم توفي رسول ه
ّللا فبايعتم رجال منكم لم
تستأذنونا فى ذلك فسلمنا  ،ثم ان الرجل توفي و استخلف عمر بن الخطاب فو ه
ّللا ما استشارنا في ذلك  ،فما رضيتم به
رضينا  ،ثم ان عمر جعلها شورى في ستة  ،فاخبرتم منهم واحدا فسلمنا لكم و اتبعناكم  ،ثم ان الرجل احدث احداثا
انكرتموها  ،فحصرتموه و خلعتموه و قتلتموه فما استشرتمونا فى ذلك  ،ثم بايعتم علي بن ابيطالب و ما استشرتمونا في
بيعته  ،فرضينا و سلمنا و كنا لكم تبعا .
ّللا ما ندري بما ذا نقضتم عليه ؟ هل استأثر ؟ بمال أو حكم بغير ما انزل ه
فو ه
ّللا ؟
او احدث منكرا فح هدثونا به نكن معكم  ،فو ه
ّللا ما نراكم إال قد ضللتم بخالفكم له .
ابن الزبير  :ما أنت و ذاك ؟ و اراد أهل البصرة ان يثبوا عليه فمنعتهم عشيرته .
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و فى تلك األيام ايضا دخل نفر من وجوه اهل البصرة على طلحة و الزبير فقالوا لهما :
ّللا صلى ه
ّللا ما نراكما انصفتما رسول ه
ان والة عثمان غيركما  ،فدعوا والته  ،يطالبون بدمه  ،فو ه
ّللا عليه و آله فى حبيسته
 ،ع هرضتماها للرياح و الشموس و القتال و قد أمرها ه
ّللا ان تقره فى بيتها و تركتما نسائكما فى االكنان و البيوت  ،هال جئتما
بنسائكما معكما .
طلحة  :اعزبوا عنا  ،قبهحكم ه
ّللا و جاء رجل يقال له  :عمر بن حصين  ،دخل على عائشة فقال لها :
قد كان لك يا عائشة فى اخواتك عبرة  ،و فى امثالك من امهات المؤمنين اسوة  ،اما سمعت ه
ّللا تعالى يقول  :و قرن فى
بيوتكن ؟ فلو اتبعت امر ه
ّللا كان خيرا لك .
عائشة  :قد كان ما كان  ،هل عندك عون لنا ؟ و إال فاحبس عنا لسانك .
عمرو  :اعتزلك و اعتزل عليا .
عائشة  :رضيت بذلك منك .
تركنا امير المؤمنين متوجها الى البصرة مع ذلك الجيش الجرار و ذلك لما خرج من ذي قار  ،و هو مكان قريب من
الناصرية يقال له  :المقي هز  ،و ارسل امير المؤمنين عليه السالم من هناك صعصعة بن صوحان بكتاب إلى طلحة و الزبير
و عائشة ،
و كانت عائشة قد ارسلت كتابا من البصرة الى زيد بن صوحان و هو فى الكوفة ،
و هذا كتابها :
من عائشة بنت ابي بكر الصديق زوج النبي إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان .
اما بعد  :فأقم في بيتك  ،و خ هذل عن علي  ،و ليبلغني عنك ما احب  .فانك
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اوثق اهلي عندي و السالم  .فكتب اليها الجواب :
من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت ابي بكر  :اما بعد فان ه
ّللا أمرك بأمر ،

و امرنا بأمر  .امرك ان تقري فى بيتك  ،و امرنا أن نجاهد  ،و قد اتاني كتابك فأمرتيني ان اصنع خالف ما امرنى ربى ،
فأكون قد صنعت ما امرك ه
ّللا به ،
و صنعت ما امرني ه
ّللا به فأمرك غير مطاع و كتابك غير مجاب و السالم .
لما سمعت عائشة ان امير المؤمنين متوجه الى البصرة قالت :
التمسوا لي رجال شديد العداوة لهذا الرجل حتى ابعثه اليه .
جاؤا برجل اليها  ،فرفعت اليه رأسها و قالت :
ما بلغ عداوتك لهذا الرجل ؟
الرجل  :كثيرا ما اتمنى على ربي انه علي و اصحابه فى وسطي ،
فضربت ضربة بالسيف  ،يسبق السيف الدم .
عائشة  :فانت له  ،اذهب بكتابى فادفعه اليه ظاعنا او مقيما  ،اما انك ان رأيته ظاعنا رأيته راكبا على بغلة رسول ه
ّللا ،
متنكبا قوسه معلقا كنانته بقربوس سرجه  ،و اصحابه خلفه كأنهم طير صواف  ،فتعطيه كتابي هذا  ،و ان عرض عليك
طعامه و شرابه فال تناولن منه شيئا فان فيه السحر .
خرج الرجل من البصرة فلقي امير المؤمنين فى الطريق راكبا فناوله الكتاب ،
فضه علي الكتاب و قرأه ثم قال  :تبلغ الى منزلنا فتصيب من طعامنا و شرابنا ،
و نكتب جواب كتابك .
الرجل  :هذا و ه
ّللا ما ال يكون  .ساء خلق امير المؤمنين  ،و أحدق به اصحابه ثم قال له :
أمير المؤمنين  .أسألك ؟
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الرجل  :نعم .
امير المؤمنين  :و تجيبني ؟
الرجل  :نعم .
أمير المؤمنين  :فنشدتك ه
ّللا  :هل قالت  :التمسوا لي رجال شديد العداوة لهذا الرجل  ،فأتوا بك فقالت  :ما بلغ من عداوتك
لهذا الرجل علي ؟ فقلت :
كثيرا ما اتمنى على ربي انه و اصحابه في وسطي  ،و اني ضربت ضربة  ،بالسيف ،
يسبق السيف الدم ؟
الرجل  :اللهم نعم .

امير المؤمنين  :فنشدتك ه
ّللا  :أ قالت لك  :اذهب بكتابي هذا فادفعه اليه ظاعنا كان أو مقيما  ،اما انك ان رأيته ظاعنا رأيته
ه
ه
راكبا على بغلة رسول صلى ّللا عليه و آله  ،متنكبا قوسه  ،معلقا كنانته بقربوس سرجه  ،و اصحابه خلفه كأنهم طير
صواف ؟
الرجل  :اللهم نعم .
أمير المؤمنين فنشدتك ه
ّللا  :هل قالت لك  :ان عرض عليك طعامه و شرابه فال تناولن منه شيئا فان فيه السحر ؟
الرجل اللهم نعم .
أمير المؤمنين  :فمبلهغ انت عني ؟
الرجل  :اللهم نعم  ،فاني أتيتك و ما في االرض خلق أبغض إل هي منك ،
و انا الساعة ما في األرض أحب إلى منك فمرني بما شئت .
ّللا و ال رسوله حيث امرك ه
الرجل  :ارجع اليها بكتابى هذا و قل لها  :ما اطعت ه
ّللا بلزوم بيتك فخرجت ترددين في
العساكر  ،و قل لهما  :ما اطعتما ه
ّللا و ال رسوله  ،حيث
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ّللا صلى ه
خلفتم حالئلكم فى بيوتكم  ،و اخرجتم حليلة رسول ه
ّللا عليه و آله .
جاء الرجل بكتاب االمام الى عائشة و طرحه اليها  ،و بلغها مقالته  ،ثم رجع الى امير المؤمنين  ،فاصيب بصفين  ،فقالت
عائشة  :ما نبعث اليه احدا إال افسده .
و في تلك األيام أيضا بعث طلحة و الزبير رجال من عبد القيس يقال له :
خداش  .إلى أمير المؤمنين عليه السالم و قاال له :
انا نبعثك إلى رجل طالما كما نعرفه و أهل بيته بالسحر و الكهانة  ،و أنت اوثق من بحضرتنا من انفسنا من أن تمتنع من
ذلك  ،و ان تحاجه حتى تفقه على امر معلوم  ،و اعلم انه أعظم الناس دعوى  ،فال يكسرنهك ذلك عنه  ،و من االبواب التي
يخدع الناس بها الطعام و الشراب  ،و العسل و الدهن  ،و أن يخالى الرجل  ،فال تأكل له طعاما  ،و ال تشرب له شرابا  ،و
ال تمس له عسال و ال دهنا  ،و ال تخل معه  ،و احذر هذا كله منه  ،و انطلق على بركة ه
ّللا  ،فاذا رأيته فاقرأ آية السخرة ،
و تعوذ ه
باّلل من كيده و كيد الشيطان  ،فاذا جلست اليه فال تمكنه من بصرك كله و ال تستأنس به ،
ثم قل له :
ان اخويك في الدين و ابني عميك يناشد انك القطيعة  ،و يقوالن لك  :أ ما تعلم انا تركنا الناس لك ؟ و خالفنا عشائرنا فيك ،
ّللا محمدا صلى ه
منذ قبض ه
ّللا عليه و آله ؟ فلما نلت أدنى مثال ضيهعت حرمتنا  ،و قطعت رجائنا  ،ثم قد رأيت افعالنا فيك ،
و قدرتنا على الناس عنك  ،و سعة البالد دونك  ،و ان كان من يصرفك عنا و عن صلتنا كان اقل لك نفعا و اضعف عند
العرب  ،ا تتخذ اللعن لنا دينا ،
و ترى ان ذلك يكسرنا عنك .
جاء خداش الى امير المؤمنين عليه السالم  ،و صنع جميع ما امره طلحة و الزبير ،
نظر أمير المؤمنين اليه و هو يناجي نفسه  ،فضحك عليه السالم و قال :
[ ] 232

هيهنا يا أخا عبد قيس  .و اشار الى مجلس قريب منه .
خداش  :ما اوسع المكان اريد ان اؤدي اليك رسالة .
امير المؤمنين  :نل تطعم و تشرب و تخلي ثيابك  ،و ت هدهن  ،ثم تؤدي رسالتك  ،ثم التفت الى خادمه و قال :
يا قنبر  :قم فانزله .
خداش  :ما بي الى شيء مما ذكرت حاجة .
امير المؤمنين  :فأخلو بك ؟
خداش  :كل س هر لي عالنية .
امير المؤمنين  :فأنشدك ه
ّللا الذي هو اقرب اليك من نفسك  ،الحائل بينك و بين قلبك الذي يعلم خائنة األعين و ما تخفي
الصدور  :أ تقدم لك الزبير بما عرضت عليك ؟
خداش  :اللهم نعم .
امير المؤمنين  :لو كتمت بعد ما سألتك ما ارتد اليك  ،فانشدك ه
ّللا  :هل علهمك كالما تقوله اذا اتيتني ؟
خداش  :اللهم نعم .
امير المؤمنين  :آية السخرة ؟
خداش  :نعم .
امير المؤمنين  :فاقرأها .
خداش  :ان ربكم ه
ّللا الذى خلق السموات  . . .اآلية .
أمير المؤمنين يكرر عليه  ،و يفتح عليه إذا اخطأ  ،حتى قرأها سبعين مرة ،
خداش  :ما يرى امير المؤمنين امره ؟ بترددها سبعين ؟
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امير المؤمنين  :ا تجد قلبك اطمئن ؟
خداش  :اي و الذي نفسي بيده .
امير المؤمنين  :فقل لهما  :كفى بمنطقكما حجة عليكما  ،و لكن ه
ّللا ال يهدي القوم الظالمين  ،زعمتما انكما اخواي في الدين
 ،و ابنا عمي في النسب  ،اما النسب فال انكره ،
و ان كان النسب مقطوعا إال ما اوصله ه
ّللا باالسالم .
و اما قولكما  :اخواي  .فان كنتما صادقين فقد فارقتما كتاب ه
ّللا عز و جل ،
و عصيتما امره بافعالكما في اخيكما في الدين  ،و إال فقد كذبتما و افتريتما بادعائكما :

انكما اخواي في الدين .
و اما مفارتكما الناس منذ قبض ه
ّللا محمدا فان كنتما فارقتما بحق فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما اياي  ،و ان فارقتماهم
بباطل فقد وقع اثم ذلك الباطل عليكما مع الحدث الذي احدثتما مع ان صفتكما بمفارقتكما الناس لم يكن اال لطمع الدنيا ،
زعمتما ،
و ذلك قولكما  :قطعت رجائنا  ،ال تعيبان بحمد ه
علي من ذنبي شيئا .
ّللا ه
و اما الذي صرفني عن صلتكما فما الذي صرفكما عن الحق و حملكما على خلعه من رقابكما ؟ كما يخلع الحرون لجامه ،
و هو ه
ّللا ربى ال اشرك به شيئا  ،فال تقوال :
اق هل نفعا و اضعف دفعا  .فتستحقا الشرك مع النفاق .
و اما قولكما  :انى اشجع فرسان العرب  ،و هربكما من لعني و دعائي  ،فان لكل موقف عمال  ،اذا اختلفت االسنة  ،و
ّللا بكمال القلب  ،و اما إذا ابيتما بانى ادعو ه
ماجت لبود الخيل  ،و مال سحراكما اجوفكما  ،فث هم يكفيني ه
ّللا  ،فال تجزعا من
أن يدعو عليكما رجل ساحر من قوم سحرة زعمتما .
اللهم اقعص الزبير بشر قتلة  ،و اسفك دمه على ضالله  ،و عرهف طلحة المذلة و ادخر لهما في اآلخرة شرا من ذلك ان
كانا ظلمانى و افتريا عل هي  ،و كتما شهادتهما ،
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و عصياني و عصيا رسولك  .قل آمين .
خداش  :آمين  ،و جعل خداش يخاطب نفسه  :و ه
ّللا ما رأيت لحية قط ابين خطأ منك  ،حامل حجة ينقض بعضها بعضا  ،لم
ّللا لها مسلكا  ،انا ابرء الى ه
يجعل ه
ّللا منهما .
امير المؤمنين  :ارجع اليهما  ،و اعلمهما  :ما قلت لك .
ّللا حتى تسأل ه
خداش  :ال و ه
ّللا ان يردنى اليك عاجال  ،و ان يوفقني لرضاه فيك .
دعى أمير المؤمنين له بالرجوع و التوفيق .
جاء خداش إلى طلحة و الزبير  ،ثم ابلغهما رسالة امير المؤمنين  ،و رجع و التحق بعلي  ،و قتل معه يوم الجمل ،
قد ذكرنا فيما سبق  :ان امير المؤمنين عليه السالم أرسل صعصعة بن صوحان من ذي قار الى البصرة و معه كتاب الى
عائشة و طلحة و الزبير  .قدم صعصعة البصرة  ،و مضمون الكتاب :
انه عليه السالم يعظم عليهم حرمة االسالم و يخوفهم فيما صنعوا  ،و قبيح ما ارتكبوا  ،من قتل من قتلوا من المسلمين  ،و
ما صنعوا بصاحب رسول ه
ّللا عثمان ابن حنيف  ،و قتلهم المسلمين صبرا  ،و يعظهم و يدعوهم الى الطاعة قدم صعصعة
 ،فبدأ بطلحة فاعطاه الكتاب  ،و أدى الرسالة .
طلحة  :اآلن حين غضب ابن ابيطالب الحرب ترفق لنا ؟
خرج صعصعة و دخل على الزبير  ،فوجده الى من طلحة  ،ثم دخل على عائشة  ،فدجدها اسرع الناس الى الشر .
عائشة  :قد خرجت للطلب بدم عثمان  ،و ه
ّللا ألفعلن و افعلن
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عاد صعصعة الى امير المؤمنين قبل أن يدخل البصرة  ،فسأله امير المؤمنين :
ما ورائك يا صعصعة ؟
صعصعة رأيت قوما ال يريدون إال قتالك .
امير المؤمنين  :ه
ّللا المستعان .
ثم دعا علي عليه السالم عبد ه
ّللا بن عباس  ،و قال له  :انطلق اليهم فناشدهم ،
و ذكرهم العهد الذي في رقابهم .
جاء ابن عباس فبدأ بطلحة  ،و ذكره العهد فقال :
طلحة  :يابن عباس  :و ه
ّللا بايعت عليا و اللح على رقبتي .
ابن عباس انا رأيتك بايعت طائعا  ،أ و لم يقل لك علي قبل بيعتك له :
ان احببت ابايعك .
فقلت  :ال بل نحن نبايعك ؟
طلحة  :انما قال لي ذلك  ،و قد بايعه قوم  ،لم استطع خالفهم  ،و ه
ّللا يابن عباس  :ان القوم الذين معه يغرونه  . . . .اما
ّللا صلى ه
علمت يابن عباس  :اني جئت اليه و الزبير  ،و لنا من الصحبة ما لنا مع رسول ه
ّللا عليه و آله و القدم في االسالم
،
و قد احاط به الناس قياما على رأسه بالسيف فقال لنا يهزل  ( :ان احببتما بايعت لكما ) فلو قلنا له  :نعم  ،أفتراه يفعل ؟ و قد
بايع الناس له  ،فيخلع نفسه و يبايعنا ؟ ال و ه
ّللا ما كان يفعل  ،و حتى يغري بنا من ال يرى لنا حرمة فبايعناه كارهين  ،و قد
جئنا نطلب بدم عثمان  ،فقل البن عمك  :ان كان يريد حقن الدماء و اصالح امر االمة ،
فليمكننا من قتلة عثمان فهم معه  ،و يخلع نفسه  ،و يرد االمر ليكون شورى بين المسلمين ،
فيولوا من شاؤا  ،فانما علي رجل كأحدنا  ،و ان ابى اعطيناه السيف فما له عندنا غير هذا .
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ابن عباس  :يا ابا محمد  :لست تنصف ا لم تعلم بانك حصرت عثمان حتى مكث عشرة ايام يشرب ماء بئره  ،و تمنعه من
شرب ماء الفرات  ،حتى كلمك علي عليه السالم  ،و ان تخلي الماء له و انت تأبى ذلك  ،و لما رأى اهل مصر فعلك و انت
ّللا دخلوا عليه بسالحهم فقتلوه  ،ثم بايع الناس رجال له من السابقة و الفضل و القرابة برسول ه
صاحب رسول ه
ّللا و البالء
العظيم ما ال يدفع و جئت انت و صاحبك طائعين غير مكرهين حتى بايعتما  ،ثم نكثتما  ،فعجب و ه
ّللا إقرارك البي بكر و
عمر و عثمان بالبيعة  ،و وثوبك على إبن ابي طالب فو ه
ّللا ما علي عليه السالم دون احد منكم .
و اما قولك  :يمكنني من قتلة عثمان  ،فما يخفى عليك من قتل عثمان و اما قولك  :ان ابى علي فالسيف  .فو ه
ّللا انك تعلم ان
عليا ال يتخوف .
طلحة  :ايها  ،اآلن دعنا من جدالك .
اسرع بنا يا صاحبي الى البصرة قبل امير المؤمنين عليه السالم لنقف على الطريق و ننظر الى كيفية وصول الجيوش و
العساكر  ،فقد ظهرت طالئع الجند و قد قربوا  .انظر انظر . . .

ورد موكب في نحو الف فارس  ،يتقدمهم فارس على فرس اشهب  ،عليه قلنسوة  ،و ثياب بيض  ،متقلد سيفا و معه راية ،
و تيجان القوم االغلب عليها البياض و الصفرة  ،مدججين فى الحديد و السالح هل عرفت هذا القائد ؟ هذا ابو ايوب
ّللا صلى ه
االنصارى صاحب رسول ه
ّللا عليه و آله و الذين معه هم االنصار و غيرهم .
و هذا فارس آخر عليه عمامة صفراء  ،و ثياب بيض  ،متقلد سيفا متنكب قوسا  ،و هو ايضا فى الف فارس فهل عرفته ؟
هذا خزيمة بن ثابت االنصاري ذو الشهادتين .
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و هذا قائد ثالث  .معتم بعمامة صفراء  ،من تحتها قلنسوة بيضاء  ،و هو مسلح بسيف و قوس هل عرفته ؟ هو ابو قتادة بن
ربعي  ،و معه الف فارس .
و هذا الرابع من القوهاد و هو على فرس اشهب  ،عليه ثياب بيض و عمامة سوداء قد س هدلها من بين يديه و من خلفه  ،شديد
األدمة  ،عليه سكينة و وقار  ،رافع صوته بقرائة القرآن  ،متقلد سيفا متنكب قوسا  ،معه راية بيضاء في الفي  2444من
الناس مختلفي التيجان  ،حوله مشيخة و كهول و شبان  ،كأنما قد اوقفوا للحساب ،
اثر السجود في جباههم  ،لعلك عرفت القائد و عرفت من معه فهو عمار بن ياسر ،
و هؤالء المهاجرون و االنصار و ابناؤهم .
انظر الى هذا البطل الراكب على فرس اشقر  ،و رجاله تخطان على االرض فال تعجب فان هذا قيس بن سعد بن عبادة  ،و
طوله ثمانية عشر شبرا  ،و هو في جماعة من االنصار و ابنائهم و غيرهم من قطحان .
و هذا فارس آخر في مقدمة العسكر  ،علي فرس أشهل  ،ما رأينا أحسن منه ،
عليه ثياب بيض و عمامة سوداء بين يديه لواء  ،فهذا عبد ه
ّللا بن العباس ابن عم امير المؤمنين عليه السالم  ،و معه عدة
ّللا صلى ه
من اصحاب رسول ه
ّللا عليه و آله .
ّللا بن العباس ألنه أخوه عبيد ه
و هذا فارس آخر شبيه بعبد ه
ّللا بن العباس .
و هذا قثم بن العباس معه خلق كثير .
انظر الى المواكب و الرايات  ،يتقدم بعضها على بعض  ،انظر الى الرماح و السيوف  .انظر الى الناس كأنهم سيل من
البشر .
و هذا موكب عظيم و لعله آخر المواكب  ،و فيه خلق كثير عليهم السالح و الحديد  ،يقدمهم رجل شديد الساعدين  ،نظره
الى األرض اكثر من نظره الى فوق  ،انظر جيوشه خلفه كان على رؤسهم الطير  ،و عن يمينه شاب حسن الوجه  ،و عن
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يساره شاب حسن الوجه  ،و بين يديه شاب معه الراية .
هل عرفت هذا الرجل ؟ كيف ال تعرفه ؟ و هو سيد االوصياء اسد ه
ّللا الغالب نعم هذا أمير المؤمنين علي بن ابيطالب عليه
الصالة و السالم  ،و عن جانبيه شباله و نجاله الحسن و الحسين عليهما السالم  ،و بين يديه ابنه محمد بن الحنفية  ،و هذا
الذي خلفه صهره عبد ه
ّللا بن جعفر بن ابيطالب  ،و هؤالء ولد عقيل و غيرهم من فتيان بني هاشم و هؤالء المشايخ هم أهل
بدر من المهاجرين و االنصار رجع ابن عباس من عند طلحة الى امير المؤمنين و كان علي قد دخل البصرة امير المؤمنين
 :ما ورائك يابن عباس ؟

اخبره ابن عباس الخبر امير المؤمنين  :اللهم افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ارجع الى عائشة و اذكر لها
ّللا عليه و آله  ،و خوفها من الخالف على ه
ّللا صلى ه
خروجها من بيت رسول ه
ّللا عز و جل و نبذها عهد النبي  ،و قل لها :
ان هذه االمور ال يصلحها النساء ،
و انك لم تؤمري بذلك فلم ترضي بالخروج عن امر ه
ّللا فى تبرجك  ،و بيتك الذي امرك النبي بالمقام فيه حتى سرت
البصرة فقتلت المسلمين  .و عمدت الى عمار لى فاخرجتيهم  ،و فتحت بيت المال  ،و امرت بالتنكيل بالمسلمين  ،و أبحت
دماء الصالحين ،
فارعي و راقبي ه
ّللا عز و جل فقد تعلمين انك كنت اشد الناس على عثمان فما عدا مما بدا ؟
جاء ابن عباس و دخل عليها ثانيا  ،و أبلغها رسالة امير المؤمنين عليه السالم فقالت :
عائشة  :يابن عم  :ابن عمك يزعم انه قد تملهك البالد  ،ال و ه
ّللا ما بيده منها شيء و بيدنا اكثر منه .
ابن عباس  :يا اماه ان امير المؤمنين عليه السالم له فضل و سابقة في االسالم ،
و عظيم عناء .
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عائشة  :اال تذكر طلحة ؟ و عناء يوم أحد ؟
ابن عباس  :و ه
ّللا ما نعلم أحدا أفضل من علي .
عائشة  :أنت تقول هذا  ،و مع علي اشياء كثيرة .
ّللا ه
ابن عباس  :ه
ّللا في دماء المسلمين .
عائشة  :و أي دم يكون للمسملين ؟ إال أن يكون علي يقتل نفسه و من معه .
ابن عباس يبتسم .
عائشة  :مما تضحك يابن عباس ؟
ابن عباس  :و ه
ّللا معه قوم على بصيرة من أمرهم  ،يبذلون مهجهم دونه .
عائشة  :حسبنا ه
ّللا و نعم الوكيل .
لقد كان أمير المؤمنين عليه السالم قد أوصى ابن عباس بأن يلقى الزبير وحده  ،و أن يكلمه و ليس عنده ابنه  ،جاء ابن
عباس مرة و مرتين و كل مرة يرى الزبير و عنده ابنه  ،ثم جاء مرة اخرى فوجده وحده و ليس معه ابنه  ،فدخل عليه ،
و أمر الزبير شرحسا أن يجلس على الباب و يحبس عنهم الناس  ،جعل ابن عباس يكلمه  ،فقال الزبير  :عصيتم ان خولفتم
،و ه
ّللا لتعلمن عاقبة ابن عمك .
جعل ابن عباس يلين له في الكالم  ،و الزبير يلين تارة و يغضب تارة  ،و سمع شرحس كالمهما فأسرع إلى ابن الزبير و
كان عند طلحة فأخبره  ،جاء ابن الزبير مسرعا  ،و دخل عليهما و قال :
يابن عباس  :دع بنيات الطريق  ،بيننا و بينكم عهد خليفة  ،و دم خليفة ،
و انفراد واحد  ،و اجتماع ثالثة  ،و أم مبرورة  ،و مشاورة العامة .

يسكت ابن عباس و ال يجيبه ثم قال ابن عباس  :لو اردت أن أقول لقلت .
ابن الزبير  :و لم تؤخر ؟ و قد بلغ السبل الزبى .
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ابن عباس  :اما قولك  :عهد خليفة  .فان عمر جعل الشورى إلى ستة  ،فجعل النفر أمرهم إلى رجل منهم يختار لهم منهم ،
و يخرج ن فسه منها  ،فتعرض األمر على علي عليه السالم فخلف عثمان  ،و ابى علي أن يخلف فبايع عثمان فهذا عهد
خليفة .
و اما دم خليفة فدمه عند أبيك  ،ال يخرج أبوك من خصلتين  :إما قتل و إما خذل .
و اما انفراد و اجتماع  ،فان الناس لما قتلوا عثمان فزعوا الى علي فبايعوه طوعا ،
و تركوا اباك و صاحبه و لم يرضوا بواحد منهما .
و اما قولك  :ان معكم ا هما مبرورة فان هذه االم انتما اخرجتماها من بيتها ،
ّللا تعالى أن تق هر فيه  ،فابيت ان تدعها  ،و قد علمت أنت و أبوك ان النبي صلى ه
و قد امرها ه
ّللا عليه و آله ح هذرها من
الخروج و قال لها  :يا حميراء  :إياك أن تنبحك كالب الحوأب  ،و كان منها ما قد رأيت .
و اما دعواك  :مشاورة العامة  .فكيف يشاور فيمن قد اجتمع عليه  ،و أنت تعلم أن أباك و طلحة بايعا طائعين غير كارهين
.
ابن الزبير  :و ه
ّللا ما تقول يابن عباس ؟ و قد سئل عبد الرحمن بن عوف عن أصحاب الشورى فكان صاحبكم أخيبهم عنده
 ،و ما أدخله عمر في الشورى و هو يقرفه ،
و لكنه خاف فتقه في االسالم .
و اما قتل خليفة  ،فصاحبك كتب إلى اآلفاق حتى قدموا عليه ثم قتلوه ،
و هو في داره  ،بلسانه و يده و انا معه في الدار اقاتل دونه حتى جرحت بضعة عشر جرحا .
و اما قولك  :ان عليا بايعه الناس طائعين  ،فو ه
ّللا ما بايعوا إال كارهين ،
و السيف على رقابهم  ،غصبهم امرهم .
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الزبير  :دع عنك ما ترى يابن عباس  ،جئتنا لتوفينا ؟
ابن عباس  :انتم طلبتم هذا و ه
ّللا ما عدوناكم قط  ،ما قطعت من بني هاشم برك الخوانك و محبتك لهم حتى أدرك ابنك هذا
فقطع أرحامهم .
الزبير  :دع عنك هذا .
خرج ابن عباس من عند الزبير و ابنه غاضبا  ،و جاء إلى أمير المؤمنين عليه السالم و أخبره بما جرى .
فاستعد علي للحرب و نظم الجيش و سيأتيك التفصيل .

و لما سمع طلحة و الزبير استعداد امير المؤمنين للحرب و تنظيمه الجيش استعدا للحرب و الذي يظهر من بعض األخبار :
ان زيد بن صوحان كان مع ابن عباس لما أرسله أمير المؤمنين إلى عائشة فوعظاها و خ هوفاها  ،فقالت عائشة  :ال طاقة لي
بحجج علي .
ابن عباس  :ال طاقة لك بحجج المخلوق  ،فكيف طاقتك بحجج الخالق ؟ لما تيقهن طلحة و الزبير بان عليا استعد للحرب و
نظم جيوشه  .قصدا الى تنظيم جيوشهما  ،و كان أهل البصرة قد اختلفوا عليهما  ،و ان االحنف الذي كان رئيس قبيلة بني
سعد قعد عنهما و هما يظنان ان االحنف معهما  ،و كذلك قبيله األزد قعدوا عنهما لقعود كعب بن سور القاضي  ،و كان
كعب سيد االزد .
أنفذ طلحة و الزبير رسوال إلى كعب يسئالنه النصرة لهما  ،و القتال معهما ،
فأبى عليهما  ،و قال :
أنا أعتزل الفريقين  ،فقاال  :إن قعد عنا كعب خذلنا االزد بأسرها و ال غنى لنا عنه .
فصارا اليه  .و استأذنا عليه  ،فلم يأذن لهما  ،و حجبهما  ،فصارا الى عائشة ،
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فأخبراها و طلبا منها أن تسير اليه  ،فأبت  ،و أرسلت اليه  :تدعوه للحضور عندها ،
فاستعفاها من ذلك  ،فقال طلحة و الزبير :
يا ام  :ان قعد عنا كعب قعدت عنا األزد كلها  ،و هي حي البصرة ،
فاركبي اليه  ،فانك إن فعلت لم يخالفك  ،و انقاد لرأيك .
فركبت بغال  ،و أحاط بها نفر من أهل البصرة  ،و صارت إلى كعب بن سور فاستأذنت عليه فأذن لها  ،و رحهب بها فقالت
:
عائشة  :يا بني  :أرسلت اليك لتنصر ه
ّللا  ،فما الذي أخرك عني ؟
كعب  :يا اماه  :ال حاجة لي في خوض هذه الفتنة .
عائشة  :يا بني  :اخرج معي  ،و خذ بخطام جملي  ،فاني أرجو ه
ّللا أن يقربك بي إلى الجنة  .و استعبرت باكية  .فرق لها
كعب  ،و اجابها  ،و علهق المصحف في عنقه  ،و خرج معها  ،فلما خرج و المصحف في عنقه قال غالم من بني وهب  ،و
قد كان عرف امتناعه  ،و تأبيه عن خوض الفتنة فقال :
ايا كعب رأيك ذاك الجزيل
امثل من رأيك الخاطل
الخ ثم اجتمع رأي طلحة و الزبير على تكتهب الكتائب  ،و تنظيم العساكر  .و نظم الفريقان جيوشهما و قد اشترك في نصرة
أمير المؤمنين عليه السالم العشائر و القبائل من المهاجرين و األنصار  ،و ممن التحق به في الطريق من الكوفة  ،و بني
طي  ،و جماعات من أهل البصرة الذين ثبتوا على بيعتهم و واليتهم  ،و جعل أمير المؤمنين عليه السالم على كل قبيلة قائدا
 ،و هم خيالة و مشاة  ،و جعل على كل منهما قائدا أعلى  ،و هاك أسماء العشائر و قوادهم  ،اما عمار بن ياسر فهو القائد
العام للخيالة  .و محمد بن ابي بكر قائد المشاة العام
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القائد ( الخيالة ) العشيرة هند الجملي مذحج سعد بن قيس همدان حجر بن عدي كنده رفاعة بن شداد بجيلة عدي بن حاتم
ّللا بن زيد خزاعة و افناء اليمن جندب بن زهير األزد عبد ه
قضاعة عبد ه
ّللا بن هاشم بكر بن وائل اهل الكوفة زيد بن
صوحان بني عبد القيس سفيان بن ثور بكر بن وائل اهل البصرة قبيصة بن جابر االسد عمر بن عطارد أهل الكوفة عبد ه
ّللا
بن الطفيل قيس غيالن اهل الكوفة هاشم المرقال قريش و كنانة حارثة بن قدامة تميم البصرة المنذر بن الجارود بنى عبد
القيس أهل البصرة القائد ( المشاة ) العشيرة شريح بن هاني مذحج زياد بن كعب همدان رفاعة بن شداد بجيلة عدي بن
حاتم قضاعة عمر بن الحمق خزاعة ابو زينب االزد حسان بن مخدوع بكر بن وائل اهل الكوفة الحرث بن مرة عبد القيس
جوهر بن جابر المهازم العكبر بن وائل عبد القيس معقل بن قيس االسد قرة بن نوفل اهل الكوفة هاشم بن هاشم قيس غيالن
أعين بن ضبيعة قريش و كنانة تميم البصرة رجل و حين االصطفاف للحرب كان عمار بن ياسر على الميمنة و مالك
االشتر
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على الميسرة و عبد ه
ّللا بن عباس على المق هدم و هند المرادي على المؤخر .
ّللا بن الزبير خطيبا في معسكرهم  ،فحمد ه
و خرج كل فريق بقومه  ،و قام خطباءهم بالتحريض على القتال  ،قام عبد ه
ّللا و
اثنى عليه و قال :
ايها الناس  :ان هذا الرعث و الوعث قتل عثمان بالمدينة  ،ثم جائكم ينشر اموركم بالبصرة  ،و قد غصب أنفسهم  ،ا ال
تنصرون خليفتكم المظلوم ؟ ا ال تمنعون حريمكم المباح ؟ ا ال تتقون ه
ّللا في عطيتكم من انفسكم ؟ ا ترضون أن يتوردكم
أهل الكوفة في بالدكم ؟ اغضبوا فقد غضبتم  ،و قاتلوا فقد قوتلتم  ،ان عليا ال يرى ان معه في هذا األمر أحد سواه  ،و ّللاه
لئن ظفر بكم ليهلكن دينكم و دنياكم  ،و اكثر من هذا القول .
سمع أمير المؤمنين عليه السالم كالم ابن الزبير فقال لولده الحسن عليه السالم :
قم يا بني فاخطب .
فقام االمام الحسن عليه السالم خطيبا  ،فحمد ه
ّللا و اثنى عليه و قال :
ايها الناس قد بلغتنا مقالة ابن الزبير  ،و قد كان و ه
ّللا يتجنى على عثمان الذنوب و قد ضيق عليه البالد حتى قتل  ،و ان
طلحة راكز رايته على بيت مال عثمان و هو حي  ،و اما قوله  :ان عليا ابتز الناس أمرهم  ،فانه أعظم حجة ألبيه زعم انه
بايع بيده و لم يبايعه بقلبه  ،فقد أقر بالبيعة و ادعى الوليجة  ،فليأت على ما ادعاه ببرهان و أنى له ذلك ؟
و اما تعجبه من تورد أهل الكوفة على أهل البصرة  ،فما عجبه من أهل حق تورد على اهل باطل  ،و لعمري و ه
ّللا ليعلمن
ّللا تعالى  ،فيقضي ه
اهل البصرة  ،و ميعاد ما بيننا و بينهم اليوم نحاكمهم إلى ه
ّللا بالحق و هو خير الفاصلين .
لما فرغ االمام الحسن عليه السالم من كالمه قام رجل يقال له  :عمر بن
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محمود و أنشد شعرا يمدح به االمام الحسن  ،بلغ طلحة و الزبير خطبة الحسن عليه السالم و مدح المادح له  ،قام طلحة
خطيبا في اصحابه و قال :
ّللا صلى ه
ّللا اليكم خيرا ما ساقه إلى قوم قط  ،امكم و حرمة نبيكم  ،و حواري رسول ه
يا اهل البصرة قد ساق ه
ّللا عليه و آله
 ،و ابن عمته و من وقاه بنفسه .
ان عليا غصب الناس أنفسهم بالحجاز  ،و تهيأ للشام  ،يريد سفك دماء المسلمين  ،و التغلب على بالدهم فلما بلغه مسيرنا
اليكم  ،و قصدنا قصدكم  ،و قد اجتمع معه منافقوا مضر  ،و انصار ربيعة رجالة اليمن  ،فاذا رأيتم القوم فاقصدوا قصدهم
،

و ال ترعوا عنهم  ،و تقولوا  :ابن عم رسول ه
ّللا  ،و هذه معكم زوجة الرسول  ،و احب الناس اليه و ابنة الصديق الذي كان
احب الخلق الى رسول ه
ّللا .
قام إلى طلحة رجل يقال له  :حبران بن عبد ه
ّللا من أهل الحجاز  ،كان قدم البصرة و هو غالم فقال :
يا طلحة  :و ه
ّللا ما تركت جنبا صحيحا عليه بشتمك ربيعة و مضر و اليمن ،
و إن كان القول كما تقول  ،فانا لمثلهم و هم منا و نحن منهم  ،و ما يفرق بيننا و بينهم غيرك و غير صاحبك  ،و لقد سبقت
الينا من علي ث هم بيعة ال ينبغي لنا ان ننقضها  ،و انا لنعلم حالكم اليوم و حالكم امس .
فه هم القوم به  ،فمنعهم بنو اسد  ،فخرج منهم مستخفيا اشفاقا على دمه .
فقام االسود بن عوف لما سمع طلحة شتمه االحياء من ربيعة و مضر و اليمن و قال :
يا هذا ان ه
ّللا ال يفرهق بيننا و بين مضر  ،و ان اهل الكوفة من غاب منهم كمن شهد  ،األخ إلى االخ  ،و انما خالفنا القوم في
هوان  ،فاعفنا مما ترى .
ثم خرج فلحق بعمان  ،و لم يشهد الجمل و ال صفين .
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و بلغ امير المؤمنين لغط القوم و اجتماعهم على حربه فقام خطيبا  ،و قد مرت خطبته فال نعيدها  ،و لما فرغ من كالمه قام
اليه حكيم بن مناف حتى وقف بين يديه و قال :
ابا حسن ايقضت من كان نائما
و ما كل من يدعى الى الحق يسمع
و ما كل من يعطى الرضا يقبل الرضا
و ما كل من أعطيته الحق يقنع
و انت امرؤ اعطيت من كل وجهة
محاسنها  ،و ه
ّللا يعطي و يمنع
و ما منك باالمر المؤلم غلطة
و ما فيك للمرء المخالف مطمع
و ان رجاال بايعوك و خالفوا
هداك و اجروا في الضالل و ضيعوا
ألهل لتجريد الصوارم فيهم
و سمر العوالي و القنا تتزعزع
فاني ألرجو أن تدور عليهم
رحى الموت حتى يسكتوا و يصرعوا
و طلحة فيها و الزبير قرينه
و ليس لما ال يدفع ه
ّللا مدفع
فان يمضيا فالحرب اضيق حلقة
و ان يرجعا عن تلك فالسلم اوسع

و ما بايعوه كارهين لبيعة
و ما بسطت منهم الى الكره اصبع
و ال بطيا عنها فراقا و ال بدا
لهم احد بعد اللذين تجمعوا
على نقضها ممن له ش هد عقدها
فقصراهما منه اصابع أربع
خروج بأم المؤمنين و غدرهم
و عيب على من كان في القلب اشجع
و ذكرهم قتل ابن عفان خدعة
و هم قتلوه و المخادع يخدع
فعود علي نبعة هاشمية
و عودهما فيما هما فيه خروع
و لما علم امير المؤمنين ان اهل البصرة قد عزموا على حربه التفت الى اصحابه ،
و خطبهم بهذه الخطبة  ،و كان مما قال :
عباد ه
ّللا  :انهدوا إلى هؤالء القوم منشرحة صدوركم بقتالهم  ،فانهم نكثوا بيعتي
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و قتلوا شيعتي  ،و نكلوا بعاملي عثمان بن حنيف  ،و أخرجوه بعد أن آلموه بالضرب المبرهج  ،و العقوبة الشديدة  ،و هو
شيخ من وجوه االنصار و الفضالء  ،و لم يرعوا له حرمة و قتلوا السبابحة  :رجاال صالحين  ،يأخذونهم في كل حايط و
عابية  ،و تحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون أعناقهم صبرا  ،ما لهم قاتلهم ه
ّللا أنى يؤفكون ؟
فانهدوا اليهم عباد ه
ّللا أسودا  ،و كونوا أشداء عليهم  ،فانهم شرار ،
و مساعدوهم على الباطل شرار  ،فالقوهم صابرين محتسبين موطنين أنفسكم انكم منابذوهم و مقاتلوهم  ،و قد وطنتم
أنفسكم على الضرب و الطعن و منازلة االقران .
فأي أمرء أحسه من نفسه رباطة جأش عند الفزع  ،و شجاعة عند اللقاء و رأى من أخيه فشال أو وهنا فليذب عن أخيه الذي
ّللا عليه كما يذب عن نفسه فلو شاء ه
فضله ه
ّللا لجعله مثله .
فقام اليه شداد بن شمر العبدي  ،فحمد ه
ّللا و أثنى عليه ثم قال :
اما بعد  :فانه لما كثر الخطأون  ،و تمرد الجاحدون فزعنا إلى آل نبينا الذين بهم ابتدينا بالكرامة  ،و هدينا من الضاللة ،
الزموهم رحمكم ه
ّللا  ،و دعوا من أخذ يمينا و شماال فان اولئك في غمرتهم يعمهون و في ضاللهم يترددون .
كانت ساحة القتال في الخريبة  ،و الخريبة اليوم واقعة بين الزبير و البصرة ،
و يقال لها  :الخر  .و هناك قبر طلحة  .و كانت الحرب يوم الجمعة عاشر جمادى االولى .

و كان أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم مستميتين يطلبون منه الدخول في الحرب فلم يأذن لهم  ،و كان يريد أن يبتدأ
القوم بالحرب فيحاربهم  ،و كان عليه السالم يجول بين الصفين و عليه قميص و رداء  ،و على رأسه عمامة سوداء و هو
راكب على بغلة رسول ه
ّللا الشهباء  ،فنظرت اليه عائشة و هي في هودجها فقالت :
ّللا يوم بدر  ،أما و ه
كأن فعله فعل رسول ه
انظروا اليه  ،ه
ّللا ال ينتظر بك
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إال زوال الشمس .
أمير المؤمنين  :يا عائشة عما قليل لتصبحن نادمين .
أراد أصحابه الهجوم على العدو فنهاهم أمير المؤمنين و قال :
ال تعجلوا على القوم حتى اعذر فيما بيني و بين ه
ّللا و بينهم  ،فقام اليهم و قال :
يا أهل البصرة  :هل تجدون عل هي جورا فى حكم ؟
أهل البصرة  :ال .
أمير المؤمنين  :فحيفا فى قسم ؟
أهل البصرة  :ال .
امير المؤمنين  :فرغبة فى دنيا اصبتها لي و ألهل بيتي دونكم ؟ فنقمتم علي فنكثتم بيعتي .
اهل البصرة  :ال .
امير المؤمنين  :فأقمت فيكم الحدود و عطلتها عن غيركم ؟
أهل البصرة  :ال .
امير المؤمنين  :فما بال بيعتي تنكث و بيعة غيري ال تنكث ؟ اني ضربت االمر انفه و عينه  ،و لم اجد إال الكفر أو السيف
 .ثم التفت إلى أصحابه و قال :
ان ه
ّللا تعالى يقول فى كتابه  :و إن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم  ،و طعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم ال ايمان لهم
لعلهم ينتهون  .ثم قال  :و الذي فلق الحبة و برء النسمة و اصطفى محمدا بالنبوة  :انهم ألصحاب هذه اآلية  ،و ما قوتلوا
منذ نزلت هذه اآلية  .ثم التفت إلى ابن عباس و قال له :
يابن عباس  :إمض بهذا المصحف إلى طلحة و الزبير و عائشة و ادعهم الى ما فيه  ،و قل لطلحة و الزبير  :أ لم تبايعاني
مختارين ؟ فما الذي دعاكما الى نكث
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بيعتي ؟ هذا كتاب ه
ّللا بيني و بينكما .
جاء عبد ه
ّللا بن عباس فبدأ بالزبير و قال له :
ان امير المؤمنين يقول لك  :ا لم تبايعني طائعا ؟ فبم تستحل دمي ؟ و هذا المصحف و ما فيه بيني و بينك فان شئت تحاكمنا
اليه .

الزبير إرجع الى صاحبك  ،فانا بايعنا كارهين  ،و ما لي حاجة في محاكمته .
انصرف ابن عباس إلى طلحة  ،و الناس يركضون  ،و المصحف فى يد ابن عباس  ،فوجده قد لبس الدرع  ،و هو محتبي
بحمائل سيفه  .و دابته واقفة فقال له :
ان امير المؤمنين يقول لك  :ما حملك على الخروج ؟ و بما استحللت نقض بيعتي و العهد عليك ؟
طلحة  :خرجت اطلب بدم عثمان  ،أ يظن ابن عمك انه قد حوى على الكوفة ،
و قد و ه
ّللا كتبت إلى المدينة  :يؤخذ لي بمكة .
ابن عباس  :إتق ه
ّللا يا طلحة  ،فانه ليس لك ان تطلب بدم عثمان  ،و ولده اولى بدمه منك  ،هذا أبان بن عثمان ما ينهض فى
ه
طلب دم ابيه طلحة  :نحن اقوى على ذلك منه  ،قتله ابن عمك  ،و ابتز امرنا .
ّللا صلى ه
ّللا ما انصفتم رسول ه
ّللا فى المسلمين و فى دمائهم  ،و هذا المصحف بيننا و بينكم  ،و ه
ابن عباس  :ا هذكر لك ه
ّللا
عليه و آله إذ حبستم نسائكم في بيوتكم ،
و اخرجتم حبيسة رسول ه
ّللا .
يعرض طلحة عن ابن عباس  ،و ينادي بقومه  :ناجزوا القوم  ،فانكم ال تقومون لحجاج ابن ابي طالب .
ابن عباس  :يا ابا محمد  :أ بالسيف تخوف ابن ابي طالب ؟ و ا ما و ه
ّللا ليعاجلنك بالسيف .
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طلحة  :ذلك بيننا و بينكم .
انصرف ابن عباس من عند طلحة إلى عائشة  ،و هي في هودج مدقق بالدفوف  ،على جملها عسكر و كعب بن سور
القاضي قد أخذ بخطامه و حولها بنو أزد و بنو ضبة  ،فلما رأته عائشة قالت بسرعة و غضب :
ما الذي جاء بك يابن عباس ؟ و ه
ّللا ما سمعت منك شيئا  ،ارجع يابن عباس إلى صاحبك  ،ارجع يابن عباس لئال يسفك
دمك ؟
رجع ابن عباس الى أمير المؤمنين فأخبره الخبر  ،و قال  :ما تنتظر ؟ و ه
ّللا ال يعطيك القوم إال السيف فاحمل عليهم قبل أن
يحملوا عليك .
امير المؤمنين  :نستظهر ه
باّلل عليهم  .و هناك خرج أمير المؤمنين بين الصفين و نادى بأعلى صوته  :اين الزبير ؟ فليخرج
.
ثم نادى ثانيا  ،و كان طلحة و الزبير واقفين أمام صفهما  ،فخرج الزبير ،
و خرج اليه أمير المؤمنين عليه السالم  ،فصاح به اصحابه  :يا أمير المؤمنين  :أ تخرج الى الزبير الناكث بيعته و انت
حاسر ؟ و هو على فرس شاكي السالح  ،مدجج في الحديد و أنت بال سالح ؟
امير المؤمنين  :ليس عل هي منه بأس  ،إن عل هي منه جنة واقية  ،لن يستطيع أحد فرارا من أجله  ،و اني ال اموت  ،و ال اقتل
إال بأيدي أشقاها  ،كما عقر ناقة ه
ّللا أشقى ثمود .
خرج اليه الزبير فقال عليه السالم  :أين طلحة ؟ ليخرج .

فخرج طلحة  ،و قربا منه عليه السالم  ،حتى اختلفت أعناق دابتهما  ،فقال امير المؤمنين للزبير  :ما حملك على ما صنعت
؟
الزبير  :الطلب بدم عثمان .
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امير المؤمنين  :أنت و أصحابك قتلتموه  ،فيجب عليك أن تقيد من نفسك ،
ّللا الذى ال إله إال هو  ،الذى انزل الفرقان على نبيه محمد صلى ه
و لكن انشدك ه
ّللا عليه و آله  :ا ما تذكر يوما ؟ قال لك
ه
رسول ه
ّللا  :يا زبير  :ا تحب عليا ؟ فقلت  :و ما يمنعني عن حبه و هو ابن خالي ؟ فقال لك رسول ّللا  :ا ما انت فستخرج
عليه يوما ،
و انت له ظالم ؟
الزبير  :اللهم بلى قد كان ذلك .
ّللا عليه و آله  :ا ما تذكر يوما جاء رسول ه
ّللا الذي انزل الفرقان على نبيه محمد صلى ه
امير المؤمنين  :فانشدك ه
ّللا صلى
ه
ّللا عليه و آله من عند ابن عوف  ،و انت معه  ،و هو آخذ بيدك  ،فاستقبلته انا  ،فسلمت عليه فضحك فى وجهي  ،فضحكت
انا اليه  ،فقلت أنت ال يدع ابن ابي طالب زهوة ابدا .
فقال لك النبي صلى ه
ّللا عليه و آله  :مهال يا زبير  ،فليس به زهو  ،و لتخرجن عليه يوما و انت ظالم له ؟ الزبير  :اللهم
ه
فألنصرفن عنك و لو ذكرت هذا لما خرجت عليك .
بلى  ،و لكن نسيت  ،فاما اذا ذكرتني ذلك
ثم التفت اليهما معا و قال :
نشدتكما ه
ّللا  :ا تعلمان و أولوا العلم من اصحاب محمد و عائشة بنت ابي بكر :
ان اصحاب الجمل  ،و اهل النهروان ملعونون على لسان محمد صلى ه
ّللا عليه و آله و قد خاب من افترى ؟
الزبير  :كيف نكون ملعونين و نحن من اهل الجنة ؟
امير المؤمنين  :لو علمت انكم من اهل الجنة لما استحللت قتالكم .
الزبير  :ا ما سمعت رسول ه
ّللا يقول يوم احد  :اوجب طلحة الجنة ؟ و من
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ّللا صلى ه
اراد أن ينظر إلى الشهيد يمشي على األرض حيا فلينظر الى طلحة ؟ أ و ما سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله يقول :
عشرة من قريش في الجنة ؟
امير المؤمنين فس همهم .
جعل الزبير يع هد تسعة منهم  ،و فيهم  :ابو عبيدة بن الجراح  ،و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .
امير المؤمنين  ،عددت تسعة فمن العاشر ؟
الزبير  :أنت .

امير المؤمنين  :اما انت فقد اقررت اني من أهل الجنة  ،و اما ما ادعيت لنفسك و أصحابك فأني به لمن الجاحدين  ،و الذي
فلق الحبة و برأ النسمة لقد عهد النبي االمي إل هي  :ان بعض من سميت فى تابوت في جب في أسفل درك من جهنم  ،و في
نسخة  :ان في جهنم جبا  ،فيه ستة من االولين و ستة من اآلخرين  ،على رأس ذلك الجب صخرة  ،اذا أراد ه
ّللا تعالى ان
يسعر جهنم على أهلها امر بتلك الصخرة فرفعت  ،و ان في ذلك الجب بعض من سميت  ،و إال اظفرك ه
ّللا بي و سفك دمي
بيدك  ،و إال فأظفرني ه
ّللا بك و باصحابك .
دع هذا  ،أ فلست بايعتني طائعا ؟
الزبير  :بلى .
امير المؤمنين  :أ فوجدت منى حدثا يوجب مفارقتي ؟
سكت الزبير ثم قال  :ال جرم  ،و ه
ّللا ال قاتلتك .
ثم التفت عليه السالم إلى طلحة و قال :
يا طلحة  :معكما نسائكما ؟
طلحة  :ال .
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امير المؤمنين  :عمدتما الى امرأة موضعها في كتاب ه
ّللا القعود في بيتها ،
ّللا عليه و آله  ،قد امر ه
ّللا صلى ه
فأبرزتماها  ،و صنتما حالئلكما في الخيام و الحجال  ،ما انصفتما رسول ه
ّللا أن ال يكلمن
إال من وراء حجاب . 1
اخبرني عن صالة ابن الزبير بكما  ،ا ما يرضى أحدكما بصاحبه ؟ اخبرني عن دعائكما االعراب الى قتالي ؟ ما يحملكما
على ذلك ؟
طلحة  :يا هذا  :كنا في الشورى ستة  ،مات منا واحد  ،و قتل آخر  ،فنحن اليوم اربعة  ،كلنا لك كاره .
امير المؤمنين  :ليس ذاك عل هي  ،قد كنا فى الشورى و األمر في يد غيرنا ،
و هو اليوم في يدي أ رأيت لو أردت بعد ما بايعت عثمان ان أرد هذا االمر شورى ،
أ كان ذلك لي ؟
طلحة  :ال .
أمير المؤمنين  :و لم ؟
طلحة  :ألنك بايعت عثمان طائعا .
امير المؤمنين  :و كيف ذلك ؟ و األنصار معهم السيوف مخترطة  ،يقولون :
لئن فرغتم و بايعتم واحدا منكم  ،و إال ضربنا اعناقكم اجمعين  ،فهل قال لك و ألصحابك أحد شيئا من هذا وقت ما
بايعتماني ؟ و حجتي في االستكراه في البيعة قال رجل من بني ضبة :

صنتم حالئلكم و قدتم امكم
هذا لعمرك قلة االنصاف
أمرت بجر ذيولها في بيتها
فهوت تشق البيد بااليجاف
عرضا يقاتل دونها ابناؤها
بالنبل و الخطي و االسياف
-----------

(  ) 1و اذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب .
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اوضح من حجتك  ،و قد بايعتني انت و اصحابك طائعين غير مكرهين  ،و كنتما اول من فعل ذلك  ،و لم يقل احد :
لتبايعان أو لنقتلنكما ؟
انصرف الرجالن الى صفهما  ،فأراد الزبير الخروج من الحرب  ،و االنصراف الى البصرة  ،فقال له طلحة :
ما لك يا زبير ؟ ما لك تنصرف عنا ؟ سحرك ابن ابي طالب ؟
الزبير  :ال  ،و لكن ذكرني ما كان انسانيه الدهر  ،و احتج عل هي ببيعتي له .
طلحة  :ال  ،و لكن جبنت وانتفخ سحرك .
الزبير  :لم أجبن  ،و لكن أذكرت فذكرت .
عائشة  :ما ورائك يا ابا عبد ه
ّللا ؟
الزبير  :و ه
ّللا ورائي  ،اني ما وقفت موفقا فى شرك و ال إسالم إال و لي فيه بصيرة و انا اليوم على شك من امري  ،و ما
اكاد ابصر موضع قدمي .
عائشة  :ال و ه
ّللا  ،بل خفت سيوف ابن ابيطالب  ،ا ما انها طوال حداد ،
تحملها سواعد أمجاد  ،و لئن خفتها فلقد خافها الرجال من قبلك .
ّللا بن الزبير  :جبنا جبنا الزبير  :يا بني قد علم الناس أني لست بجبان  ،و لكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول ه
عبد ه
ّللا
 ،فحلفت ان ال اقاتله .
عبد ه
ّللا بن الزبير  :يا ابه أجئت بهذين العسكرين العظيمين  ،حتى اذا اصطفا للحرب  ،قلت اتركهما و انصرف ؟ فما تقول
ّللا ه
قريش غدا بالمدينة ؟ ه
ّللا يا ابة :
ال تشمت بنا االعداء  ،و ال تشن نفسك بالهزيمة قبل القتال .
الزبير  :ما اصنع بابني و قد حلفت أن ال اقاتله ؟
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عبد ه
ّللا بن الزبير  :كفهر عن يمينك  ،و ال تفسد أمرنا .

الزبير  :عبدي مكحول حره لوجه ه
ّللا  ،كفارة ليميني  ،ثم عاد معهم للقتال .
و لقد احسن و اجاد همام الثقفي حيث يقول :
أ يعتق مكحول و يعصي نبيه ؟
لقد تاه عن قصد الهدى ثم عوق
ا ينوي بهذا الصدق و البر و التقى ؟
سيعلم يوما من يبر و يصدق
لشتان ما بين الضاللة و الهدى
و شتان من يعصي النبي و يعتق
و من هو في ذات االله مشمر
يكبر ب هرا ربه و يصدق
أ في الحق أن يعصى النبي سفاهة
و يعتق في عصيانه و يطلق
كدافق ماء للسراب يؤمه
أ ال في ضالل ما يصب و يدفق
فعند ذلك أخذ أمير المؤمنين عليه السالم المصحف بيده  ،و طلب من يقرأ عليهم هذه اآلية  :و ان طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا فأصلحوا بينهما  ،فان بغت احديهما على االخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر ه
ّللا .
فما قام اليه أحد إال غالم حدث السن من عبد القيس  ،عليه قباء أبيض ،
يقال له  :مسلم المجاشعي  ،فقال  :ها انا ذا يا امير المؤمنين  ،قد احتسبت نفسي عند ه
ّللا .
فأعرض عنه امير المؤمنين اشفاقا عليه  ،و نادى ثانية  ،فما اجابه إال الغالم ،
ثم نادى ثالثة  ،فما قام اليه إال ذلك الفتى  ،فاعطاه المصحف و قال له  :امض اليهم ،
و اعرضه عليهم  ،و ادعهم الى ما فيه .
فاقبل الغالم حتى وقف بازاء الصفوف و نشر المصحف و قال :
هذا كتاب ه
ّللا  ،و امير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه  .فقالت عائشة :
أشجروه بالرماح  ،قبحه ه
ّللا  ،فتبادروا اليه  ،و قطعوا يمينه فأخذ المصحف بشماله ،
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فقطعوها  ،فأخذ المصحف بأسنانه  ،فأحاطوا به  ،و طعنوه بالرماح من كل جانب و مكان  ،و كانت امه حاضرة تنظر إلى
ما يصنع بفلذة كبدها  ،فصاحت و طرحت نفسها عليه  ،و جرته من موضعه  ،و ساعدها على حمل ابنها جماعة من عسكر
أمير المؤمنين حتى طرحته بين يدي امير المؤمنين و هي تبكي و تقول :
يا رب ان مسلما أتاهم
بمحكم التنزيل إذ دعاهم

يتلو كتاب ه
ّللا ال يخشاهم
فخضبوا من دمه قناهم
و امهم قائمة تراهم
تأمرهم بالقتل ال تنهاهم
فرملوه ر هملت لحاهم
فلما رأى أمير المؤمنين ما صنعه القوم بذلك الغالم الذين دعاهم إلى القرآن ،
و سفكوا دمه  ،رفع يديه إلى السماء و قال :
اللهم اليك شخصت االبصار  ،و بسطت االيدي  ،و افضت القلوب  ،و تقربت ،
اليك باالعمال  ،ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالفتح و أنت خير الفاتحين .
كان امير المؤمنين عليه السالم ينتظر الظهر لتزول الشمس  ،و يبدء أهل الجمل بالحرب  ،فلهذا بينما جالس إذ جائه الناس
يهتفون به و يقولون  :يا امير المؤمنين لقد نالنا النبل و النشاب  ،فسكت عليه السالم  ،ثم جاء آخرون  ،و قالوا  :قد جرحنا
.
و ذلك ألن أهل البصرة جعلوا يرمون اصحاب امير المؤمنين  ،فكانت سهامهم كالجراد المنتشر  ،فهناك قال عليه السالم :
ّللا صلى ه
يا قوم  :من يعذرني من قوم يأمرونني بالقتال  ،و لم تنزل بعد المالئكة  ،فلقد انبأنى رسول ه
ّللا عليه و آله و قال :
يا على ان ه
ّللا يمدك بخمسة آالف من المالئكة مسومين .
فبينما هم كذلك إذ هبت ريح طيبة من خلفهم  ،حتى وجدوا بردها بين
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اكتافهم من تحت الدروع و الثياب  ،فلما هبت تلك الريح صب امير المؤمنين درعه ،
ثم قام الى القوم  ،و امر مناديه فنادى :
ال تقاتلوا القوم حتى يبدئوكم  ،فانكم بحمد ه
ّللا على حجة  ،و كفهكم عنهم حتى يبدئوكم حجة اخرى  ،فاذا قاتلتموهم  ،فال
تجهزوا على جريح  ،فاذا هزمتموهم فال تتبعوا مدبرا و ال تكشفوا عورة  ،و ال تمثلوا بقتيل  ،و اذا وصلتم الى رجال القوم
فال تهتكوا سترا و ال تدخلوا دارا  ،و ال تأخذوا من اموالهم شيئا  ،و ال تهيهجوا إمرأة بأذى  ،و ان شتمن أعراضكم  ،و
سببن امرائكم و صلحائكم  ،فانهن ضعفاء القوى و األنفس و العقول  ،و لقد كنا نؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات  ،و
ان كان الرجل ليتناول المرأة بالهراوة و الجريدة فيعيهر بها و عقبه من بعده .
جعلت السهام تترى على أصحاب أمير المؤمنين كالمطر  ،فقتل رجل من اصحابه بسهامهم  ،فلما رآه أمير المؤمنين عليه
ّللا بديل فقتله فحمله ابوه عبد ه
السالم قال اللهم اشهد  ،ثم جاء سهم و اصاب ابن عبد ه
ّللا و ابن عباس حتى وضعاه امام امير
المؤمنين عليه السالم فقال ابو المقتول :
حتى متى يا امير المؤمنين ندلي نحورنا للقوم  ،يقتلون رجال رجال ؟ قد و ه
ّللا قد اعذرت ان كنت تريد االعذار هناك دعى
امير المؤمنين ابنه محمد بن الحنفية ،
ّللا صلى ه
فاعطاه الراية و هي راية سوداء كبيرة  ،و هي راية رسول ه
ّللا عليه و آله ،
فقال عليه السالم له يا بني هذه راية ما ردت قط  ،و ال ترد أبدا  ،و قيل كانت الراية بيضاء تمأل الرمح .

قال محمد  :فأخذتها و الريح تهب عليها  ،فلما تمكنت من حملها صارت الريح على طلحة و الزبير و اصحاب الجمل ،
فأردت أن أمشى بها فقال امير المؤمنين  :قف يا بنى حتى آمرك  ،ثم دعى بدرع رسول ه
ّللا فلبسها  ،و حزم بطنه بعصابة
اسفل من سرته  ،و دعي ببغلته الشهباء  ،و هي بغلة رسول ه
ّللا فاستوى على ظهرها  ،و وقف امام
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صفوف اصحابه  ،ثم التفت إلى محمد بن الحنفية  ،و قال  :رايتك يا بني قدمها ،
فوقف بالراية بين يديه  ،فجاء قيس بن سعد و أنشأ يقول :
هذا اللواء الذي كنا نحف به
مع النبي  ،و جبريل لنا مددا
ما ضر من كانت . . .
ان ال يكون له من غيرها احدا
قوم إذا حاربوا طالت اكفهم
بالمشرفية  ،حتى يفتحوا البلدا
ه
صف اصحاب عائشة صفوفهم  ،و جاؤا بالجمل و عليه الهودج و فيه عائشة ،
و
و خطامه في يد كعب بن سور  ،و قد تقلد المصحف و قد احاط بالجمل بنو ضبة و االزد ،
و عبد ه
ّللا بن الزبير بين يدي عائشة  ،و مروان بن الحكم عن يمينها  ،و الزبير يدير العسكر  .و طلحة على الفرسان و
محمد بن طلحة على الرجالة .
و خرج امير المؤمنين  ،كما ذكرنا  ،و ليس عليه إال قميص واحد  ،ثم قال البنه محمد بن الحنفية  :تقدم باللواء  ،فقال
محمد  :يا ابه في مثل هذا اليوم بقميص واحد ؟ فأجابه امير المؤمنين عليه السالم بقوله :
ّللا قاتلت مع رسول ه
أحرز كل امرء أجله  ،و ه
ّللا و انا حاسر اكثر مما قاتلت و انا دارع .
و في بعض الكتب  :دعى عليه السالم بدرعه البتراء و لم يلبسها بعد النبي إال يومئذ فكان في كتفيه قد و هى و جاء امير
المؤمنين و بيده شسع نعل  ،فقال له :
ابن عباس  :ما تريد بهذا الشسع يا امير المؤمنين ؟
امير المؤمنين  :اربط بها ما قد توهى من هذا الدرع من خلفي ابن عباس  :أ مثل هذا اليوم تلبس هذا الدرع ؟
امير المؤمنين  :لم ؟
ابن عباس اخاف عليك .
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امير المؤمنين  :ال تخف ان اوتي من ورائى  ،و ه
ّللا يابن عباس  :ما وليت في زحف قط لبس عليه السالم درعه  ،و جرد
سيفه فهزه حتى رضي به فاغمده  ،و أمر بتسوية الصفوف حتى إذا اعتدلت التفت الى ابنه محمد بن الحنفية و قال  :تقدم
بالراية  ،و اعلم ان الراية إمام اصحابك  ،فكن متقدما يلحقك من خلفك فان كان لمن تقدم من اصحابك جولة رجع اليك .
عند ذلك عجل اصحاب الجمل  ،و زحفوا نحو معسكر امير المؤمنين فصاح االمام بابنه محمد :

إمض  ،فمضى بين يدي والده يخطو بالراية خطوا  ،و تبعه اصحابه ،
و اشتعل القتال .
كان امير المؤمنين خلف حامل الراية يقول  :تقدم يا بني  :فقال محمد :
ما اجد متقدما إال على األسنة  ،فغضب عليه السالم و قال  :اقول لك  :تقدم  .و تقول :
على االسنة ؟ ثق ه
باّلل يا بني و تقدم على االسنة فأخذ عليه السالم الراية من ولده ،
و تقدم يهرول  ،فأخذته الحدة  ،فلحق اباه و قال  :اعطني الراية  ،فقال  :خذها .
و قد عرف محمد ما وصف له أبوه  ،و اعطاه تعاليم حربية اخرى  ،فمضى محمد  ،و مضى علي خلفه فناداه :
يا ابا القاسم فقال  :لبيك يا ابه  :قال  :يا بني ال يستفزنك ما ترى  ،قد حملت الراية و أنا اصغر منك فما استفزني عدوي  ،و
ذلك انني لم ابارز أحدا إال حدثتني نفسي بقتله  ،فح هدث نفسك بعون ه
ّللا تعالى بظهورك عليهم  ،و ال يخذلك ضعف النفس
من اليقين  ،فان ذلك اشد الخذالن .
فقال محمد  :يا ابه أرجو أن اكون كما تحب ان شاء ه
ّللا  ،فقال عليه السالم :
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فالزم رايتك  ،فان اختلفت الصفوف قف مكانك  ،و بيهن اصحابك  ،فانك ان لم تبين من اصحابك فاعلم انهم سيرونك .
قال محمد  :و ه
ّللا اني لفي وسط اصحابي  ،فصاروا كلهم خلفي  ،و ما بيني و بين القوم أحد يردهم عني  ،و ان اريد أن
اتقدم في وجوه القوم فما شعرت إال بأبي  ،خلفي قد جرد سيفه  ،و هو يقول :
ال تقدم حتى اكون امامك  ،فتقدم ابي بين يدي يهرول و معه طائفة من اصحابه جعل محمد بن الحنفية ينظر الى اشجع اهل
العالم  ،فرآه يورد السيف و يصدره  ،و ليس على السيف دم  ،و ذلك لسرعة اليد  ،و سبق السيف الدم  ،و هو ينادي  ( :يا
منصور أمت ) و كان هذا شعاره عليه يوم الجمل  ،ثم صاح بأعلى صوته :
يا محمد بن ابي بكر  :اذا صرعت عائشة فوارها ادفنها ثم حمل على اهل البصرة  ،و تبعه امراء الجيوش  ،و الضباط و
القواد و تبعهم الجنود  ،و صاح االمام  :احملوا على بركة ه
ّللا .
اما أصحاب الجمل لما سمعوا قول االمام لمحمد ابى بكر  ( :إذا صرعت عائشة فوارها ) تيقنوا انهم مغلوبون  ،و ان
عائشة ستقتل فتزلزلت اقدامهم  ،و ارتعدت فرائصهم  ،و تضعضعوا عن مقاماتهم و هذه من احسن فنون الحرب .
و حمل عمار بن ياسر على ميسرة على اصحاب الجمل  ،و حمل مالك االشتر على ميمنتهم  ،و تداخلت الميمنة و الميسرة
.
حملوا حملة واحدة  ،فانشب بعضهم رماحهم في بعض  ،حتى لو مشى ماش لمشى عليها  ،فنادى منادي امير المؤمنين :
عليكم بالسيوف  ،فجعلوا يضربون بالسيوف على الرؤس  ،ثم نادى المنادي :
عليكم باالقدام  .فلم ير يوم كان اكثر قطع أقدام منه :
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شبت نار الحرب  ،فسقطت الرؤس و طارت االيدي و جذت االقدام و االرجل  ،و شقت البطون و فاضت االرض من
الدماء .

و يعجبني ان اذكر اراجيز الفريقين في ذلك اليوم  ،فانها مثال البطولة و االخالص و التفاني :
برز رجل من بني عدي من اصحاب الجمل مرتجزا :
اضربكم و لو أرى عليا
ضربته ابيض مشرفيا
اريح منه قومنا عديا
فحمل عليه رجل من اصحاب أمير المؤمنين يقال له  :امية العبدي مجيبا له :
هذا علي و الهدى سبيله
و الرشد فيه و التقى دليله .
من يتبع الحق يكن دليله
ثم اختلت بينهما ضربتان فقتله العبدي .
ثم جاء مقامه رجل آخر من اصحاب الجمل يقال له  :الحرباء عاصم بن مرة مرتجزا :
انا ابو الحرباء و اسمي عاصم
و امنا ام لها محارم
فحمل عليه رجل من اصحاب امير المؤمنين مرتجزا :
اليك اني تابع عليا
و تارك امكم مليا
إذ عصت الكتاب و النبيا
و ارتكبت من امرها فريا
و ضربه فقتله  ،فقام مقامه رجل من اصحاب عائشة يسمى  :ابا الهيثم بن كليب االزدي مرتجزا :
نحن نوالي امنا الرضية
و ننصر الصحابة المرضية
فشد عليه رجل من اصحاب امير المؤمنين قائال :
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دليكم عجل بني امية
و امكم خاسرة شقية
هاوية في فتنة عمية
و ضربه  ،ففلق هامته فخر صريعا لليدين و للفم .
فعند ذلك برز عمر بن يثري  ،و كان من شياطين اصحاب الجمل  ،فنادى :

هل من بارز ؟ فبرز اليه علباء بن الهيثم  ،فاختلفت بينهما ضربتان  ،فقتل عمر علباء رحمه ه
ّللا  ،فجاء هند المرادي و قام
مقام علباء  ،و ضرب بالسيف عمر بن يثري ،
و لكن عمر اتقى الضربة  ،فجاء عبد ه
ّللا بن الزبير و ضرب هندا .
فبرز عند ذلك زيد بن صوحان  ،و كان من اشراف اصحاب امير المؤمنين ،
المخلصين و لما أراد زيد أن يخرج لمبارزة ابن يثري  ،قال ألمير المؤمنين « ع » .
يا امير المؤمنين اني رأيت في المنام يدا أشرفت عل هي من السماء و هي تقول  :هلم الينا  .و انا خارج الى ابن يثري فاذا
قتلني فادفني بدمي  ،و ال تغسلني فاني مخاصم عند ربي  ،فبرز فتضارب هو و عمر بن يثري  .و جاء فارس من اصحاب
الجمل محاميا لعمر  ،فطعنه زيد في خاصرته طعنة اثخنته بها  ،و ركض عمر الى زيد فقتله  ،و كان زيد يرتجز :
ديني ديني و بيعي بيعي
و لما صرع جاء اليه امير المؤمنين عليه السالم و جلس عند رأسه  ،و به رمق فقال :
رحمك ه
ّللا يا زيد  ،قد كنت خفيف المؤنة عظيم المعونة  ،فرفع زيد رأسه اليه و قال :
ّللا يا امير المؤمنين  :و ه
و أنت فجزاك ه
ّللا ما قاتلت معك على جهالة  ،و لكني سمعت ام سلمة زوجة النبي تقول  :سمعت
ه
رسول ه
ّللا صلى ّللا عليه و آله يقول :
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من كنت مواله فعلي مواله  ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه  ،و انصر من نصره و اخذل من خذله .
ّللا ان اخذ لك فيخذلني ه
فكرهت و ه
ّللا لما قتل عمر بن يثري هؤالء الثالثة من اصحاب امير المؤمنين  ،و هم علباء و هند و
زيد جعل يفتخر و يرتجز :
ان تنكروني فانا ابن يثري
قاتل علبا و ابن هند الجملي
ثم ابن صوحان على دين علي
فبرز اليه االشتر  ،و ضربه على وجهه ضربة وقع منها على األرض جريحا ،
و حماه اصحابه  ،فنهض و قد تراجعت نفسه قائال  :ال بد من الموت  ،دلوني على علي ابن ابيطالب  ،فإلن بصرت به
ألمألن سيفي من هامته .
فبرز اليه عمار بن ياسر مرتجزا :
ال تبرح العرصة يابن يثري
اثبت اقاتلك على دين علي
نحن و بيت ه
ّللا اولى بالنبي
و كان عمر بن يثري آخذا بخطام جمل عائشة و هو يرتجز مفتخرا :
ارديت علباء و هندا في طلق
ثم ابن صوحان خضيبا في علق

قد سبق اليوم لنا ما قد سبق
و الوتر منا في عدي ذي الفرق
و االشتر الغاوي و عمرو بن الحمق
و الفارس المعلم في الحرب الحقق
ذاك الذي في الحادثات لم يطق
اعني عليا ليته فينا مرق
و ترك الخطام  ،و جعل يطلب المبارزة  ،فبرز اليه عمار كما تقدم و الناس يسترجعون له  ،ألنه كان اضعف من برز اليه
يومئذ  ،أقصرهم سيفا  ،و اقصفهم رمحا  ،و احمشهم ساقا  ،حمالة سيفه من نسعة الرحل  ،و ذباب سيفه قريب من ابطه ،
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فاختلفا ضربتين فنشب سيف بن يثري في حجفة عمار  ،فضربه عمار على رأسه فصرعه ،
فأخذ برجله يسحبه حتى انتهى به الى امير المؤمنين فقال عمر يا امير المؤمنين  :استبقني أجاهد بين يديك  ،و اقتل منهم
مثل ما قتلت منكم فقال علي عليه السالم  .أ بعد زيد و هند و علباء استبقيك ؟ الها ه
ّللا اذا  ،فقال  :فأدنني منك اسارهك  ،فقال
عليه السالم :
ّللا عليه و آله بالمتمردين  ،و ذكرك فيهم فقال عمر  :اما و ه
ّللا صلى ه
أنت متمرد  ،و قد اخبرني رسول ه
ّللا لو وصلت اليك
لعضضت انفك عضة  ،أبنته منك ،
فأمر به امير المؤمنين عليه السالم فضرب عنقه .
و قيل  :انه لما قتل هؤالء الثالثة  ،و اراد البراز التفت لألزد  ،و قال  :يا معشر األزد  :انكم قوم لكم حياة و باس  ،و انى
قد وترت القوم  ،و هم قاتلي  ،و هذه امكم نصرها دين  ،و خذالنها عقوق  ،و لست اخشى ان اقتل حتى اصرع  ،فان
صرعت فاستنقذوني  .فقالت له االزد  :ما في هذا الجمع احد نخافه عليك إال االشتر :
قال  :فاياه اخاف .
فبرز اليه االشتر مرتجزا :
اني اذا ما الحرب ابدت نابها
و اغلقت يوم الوغى ابوابها
و مزقت من حنق أثوابها
كنا قداماها و ال اذنابها
ليس العدو دوننا اصحابها
من هابها اليوم فلن اهابها
ال طعنها اخشى و ال ضرابها
ثم حمل عليه فطعنه و صرعه  ،و حامت عنه االزد فاستنقذوه  ،و هو و قيد ثقيل ،
فلم يستطع ان يدفع عن نفسه و استعرضه عبد الرحمن البكرى فطعنه فصرعه ثانية ،
و وثب عليه رجل من سدوس فأخذه مسحوبا برجله  ،حتى اتى به عليا عليه السالم ،

فناشده ه
ّللا و قال :
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يا امير المؤمنين  :اعف عنى فان العرب لم تزل قائلة عنك  :انك لم تجهز على جريح قط فأطلقه عليه السالم و قال  :اذهب
حيث شئت  .فجاء الى اصحابه و هو لما به حضرته الوفاة  ،فقالوا له  :دمك عند أى الناس ؟ فقال  :اما االشتر فلقيني و انا
كالمهر اآلرن  ،فعلى ح هده حدى  ،و لقيت رجال يبتغي له عشرة امثالي  ،و اما البكرى فلقيني و انا لما بي  ،و كان يبتغي لي
عشرة امثالي  ،و تولى اسرى اضعف القوم  ،و صاحبي ( أى قاتلي األشتر  .ثم مات .
و سمعت ابنته فرثته :
يا ضب انك قد فجعت بفارس
حامي الحقيقة من بني عدنان
لو غير االشتر ناله لندبته
و بكيته ما دام هضب ابان
لكنه من ال يعاب بقتله
اسد االسود و فارس الفرسان
و قيل  :ان عبد الرحمن البكرى  ،و هو الذى ضرب عمر بعد االشتر قال لقومه  :انا و ه
ّللا قتلت عمر  ،و ان االشتر كان
بعدي  ،و انا أمامه في الصعاليك ،
فطعنت عمر طعنة لم احسب انها تجعل لالشتر دوني  ،و انما االشتر ذو حظ في الحرب ،
و انه ليعلم انه كان خلفى  ،و لكن ابى الناس اال انه صاحبه قاتله و ال ارى او اكون خصم العامة  ،و ان االشتر ألهل ان ال
ينازع .
فلما بلغ األشتر قوله قال  :اما و ه
ّللا لو ال اني أطفأت جمرته عنه ما دنى منه ،
و ما صاحبه غيرى  ،و ان الصيد لمن وقذه .
فقال عبد الرحمن  :ال انازع فيه  ،ما القول إال ما قاله .
فخرج كعب بن سور و هو شيخ صبيح الوجه نبيل  ،عليه جبة وشى  ،يحض الناس على الحرب  ،و هو رئيس األزد  ،و
قيل  :انه اول من قتل من أصحاب الجمل ،
فأخذ بخطام الجمل و هو يرتجز و يقول :
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يا معشر األزد عليكم امكم
فانها صالتكم و صومكم
و النعمة العظمى التي تعمكم
فاحضروها جدكم و حزمكم
ال يغلبن سم العدو سمكم
ان العدو إن عالكم رمكم

و خصكم بجوره و عمكم
ال تفضحوا اليوم فداكم قومكم
كانت اراجيز هذا الشيخ كقنبلة انفجرت  ،و لهذا استقتل  ،و ثبتوا حول الجمل  ،فقتل هو و ثالثة من اخوته فخرج عوف بن
قطن و هو ينادي  :ليس لعثمان ثار إال علي بن ابيطالب و ولده  ،فأخذ بخطام الجمل و قال :
يا ام يا ام خال مني الوطن
ال ابتغي القبر و ال ابغي الكفن
من هيهنا محشر عوف بن قطن
ان فاتنا اليوم علي فالغبن
او فاتنا ابناه حسين و حسن
اذن امت بطول هم و حزن
ثم تقدم و جعل يقاتل حتى قتله محمد بن الحنفية .
كانت هذه القاعدة جارية عند اصحاب الجمل  :ان كل من اراد الجد في الحرب  ،و قاتل قتال مستميت يتقدم الى الجمل
فيأخذ بخطامه  ،ثم يحمل على العدو ،
فتسئل عائشة عن اسمه  ،فبرز عبد ه
ّللا بن ابزى  ،و تناول خطام الجمل ثم شد على عسكر أمير المؤمنين قائال :
اضربهم و لو أرى ابا حسن
ها إن هذا حزن من الحزن
فشد عليه امير المؤمنين  ،فطعنه بالرمح فقتله  ،ثم قال  :قد رأيت ابا حسن فكيف رأيته ؟ و ترك الرمح فيه .
كانت االراجيز ذلك اليوم كثيرة حتى قيل  :ما حفظ رجز أكثر من رجز قيل يوم الجمل  ،اذ خرج رجل من بني ضبة من
عسكر البصرة مرتجزا :
نحن بنو ضبة اصحاب الجمل
ننازل الموت اذا الموت نزل
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ننعى ابن عفان بأطراف االسل
ردوا علينا شيخنا ثم بجل
الموت أحلى عندنا من العسل
ال عار في الموت إذا حان األجل
ان عليا هو من شر البدل
إن تعدلوا بشيخنا ال يعتدل
ابن الوهاد و شماريخ القلل
و خرج رجل آخر منهم قائال :
نحن بنو ضبة اعداء علي
ذاك الذي يعرف فيهم بالوصي

و خرج اخو عمر بن يثري قائال :
اضربكم و لو ارى عليا
عممته ابيض مشرفيا
و اسمرا عطنطنا خطيا
أبكي عليه الولد و الوليا
فخرج اليه امير المؤمنين متنكرا مرتجزا مجيبا له :
يا طالبا في حربه عليا
يمنحه أبيض مشرفيا
اثبت ستلقاه بها مليا
مهذبا سميذعا كميا
فضربه  ،فرمى نصف رأسه  ،فناداه عبد ه
ّللا بن خلف الخزاعي صاحب منزل عائشة في البصرة  :أ تبارزني يا علي ،
فقال عليه السالم  :ما اكره ذلك ،
و لكن ويحك يابن خلف  :ما راحتك في القتل  ،و قد علمت من أنا :
فقال ذرني من بذخك نفسك يابن ابيطالب و ادن منى لترى اينا يقتل صاحبه  ،فثنى علي ( ع ) عنان فرسه اليه فبدره ابن
خلف بضربة فأخذها في جحفته ثم عطف عليه السالم بضربه أطار بها يمينه  ،ثم ضربه ضربة اخرى أطار بها قحف
رأسه قال :
إن تدن مني يا علي فترا
فانني دان اليك شبرا
بصارم يسقيك كاسا م هرا
ها ان في صدري عليك وترا
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فبرز اليه امير المؤمنين مجيبا له :
يا ذا الذي يطلب مني الوترا
ان كت تبغي أن تزور القبرا
حقا و تصلى بعد ذاك جمرا
فادن تجدني أسدا هزيرا
اصطعك اليوم زعافا صبرا
و في رواية  :فضربه فطير جمجمته  ،فخرج مازن الضبي قائال
ال تطمعوا في جمعنا المكلل
الموت دون الجمل المجلل
فبرز اليه عبد ه
ّللا بن نهشل قائال :

إن تنكروني فانا ابن نهشل
فارس هيجا و خطيب فيصل
فقتل مازنا  ،و كان طلحة يحث الناس و يقول  :عباد ه
ّللا الصبر الصبر ،
فخرج رجل من عسكر البصرة قائال :
يا ايها الجند الصليب االيمان
قوموا قياما و استعينوا الرحمن
اني اتاني خبر ذو ألوان
ان عليا قتل ابن عفان
ردوا الينا شيخنا كما كان
يا رب و ابعث ناصرا لعثمان
يقتلهم بقوة و سلطان
فأجابه رجل من عسكر امير المؤمنين عليه السالم قائال :
ابت سيوف مذحج و همدان
بأن نرد نعثال كما كان
خلقا سويا بعد خلق الرحمن
و قد قضى بالحكم حكم الشيطان
و فارق الحق و نور الفرقان
فذاق كأس الموت شرب الظمآن
و من االراجيز المحفوظة في ذلك اليوم :
يا امنا عائش ال تراعي
كل بنيك بطل المصاع
ينعى ابن عفان اليك ناعي
كعب بن سور كاشف الفناع
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فارض بنصر السيد المطاع
و االزد فيهم كرم الطباع
و خرج ابن حفير االزدي يقول :
قد وقع االمر بما لم يحذر
و النبل ياخذن وراء العسكر
و امنا في خدرها المشمر
فبرز اليه األشتر قائال :

اسمع و ال تعجل جواب األشتر
و اقرب فالق كأس موت احمر
ينسيك ذكر الجمل المشمر
فقتله االشتر  ،ثم قتل عمير الغنوي  ،و عبد ه
ّللا بن عتاب بن اسيد  ،ثم جال في الميدان جوال و هو يقول  :نحن بنو الموت
به غ هذينا  .فخرج عبد ه
ّللا بن الزبير ،
و اخذ بخطام الجمل فسألته عائشة  :من أنت ؟ فاجابها  :انا ابن اختك  .فقالت :
و اثكل اسما فبرز عبد ه
ّللا الى االشتر و اصطرعا  ،و طرحه األشتر و جلس على صدره ،
فجعل يصيح عبد ه
ّللا  :اقتلوني و مالكا .
و لو قال  :اقتلوني و األشتر لكان األشتر مقتوال و كان االشتر يقول :
ّللا و لو قال  :اقتلوني و ابن الزبير لكان عبد ه
اقتلوني و عبد ه
ّللا بن الزبير مقتوال ،
و لكن األشتر طعنه طعنة ثقيلة فافلت من تحته  ،و سقط جريحا بين القتلى  ،و جائه األسود بن ابى البحتري فوجده صريعا
فأخذه على فرسه  ،فاذا رأى إنسانا من أصحاب علي « ع » القاه على األرض  ،و اذا لم ير أحدا حمله  ،حتى جاء به و
أنزله على رجل من بني ضبة له امرأتان  :تميمية و بكرية من شيعة عثمان  ،فعسلت احديها جراحته ،
و مألتها كافورا  .هذا بناء على بعض التواريخ و ستطلع على صورة اخرى فيما يتعلق بابن الزبير .
و حمل رجل من االزد على محمد بن الحنفية و هو يقول  :يا معشر األزد كروا .
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فضربه محمد بن الحنفية فقطع يده و قال  :يا معشر األزد فروا  .و خرج جابر األزدي قائال :
يا ليت أهلي من عمار حاضري
من سادة األزد و كانوا ناصري
فقتله محمد بن ابي بكر  ،فخرج بشر الضبي مرتجزا :
ضبة أبدي للعراق عقمة
و اضرمي الحرب العوان المضرمة
فقتله عمار  ،و كانت عائشة تنادي بأرفع صوتها  :أيها الناس عليكم بالصبر ،
فانما يصبر األحرار .
فخرج رجل من أصحاب المؤمنين عليه السالم يقال له  :الحرث بن زهير األزدي إلى الجمل  ،و رجل آخذ بخطامه ال
يدنوا أحد إال قتله  ،فلما رآه الحرث بن زهير مشى اليه بالسيف و ارتجز فقال لعائشة :
يا امنا اعق أ هم تعلم
و االم تغذو ولدها و ترحم
كمي يكلهم
اما ترين كم
ه
و تختلى هامته و المعصم

فاختلف هو و الرجل ضربتين  ،فكالهما اثخن صاحبه  ،قال جندب بن عبد ه
ّللا االزدي  :فجئت حتى وقفت عليهما  ،و هما
يفحصان بأرجلهما حتى ماتا  ،قال :
فأتيت عائشة بعد ذلك اسلهم عليها بالمدينة فقالت من أنت ؟ قلت  :رجل من أهل الكوفة قالت  :هل شهدتنا يوم البصرة ؟ قلت
 :نعم قالت  :مع أي الفريقين ؟
قلت  :مع علي  :قالت  :هل سمعت مقالة الذى قال  :يا امنا اعق ا هم تعلم  .؟ قلت نعم و اعرفه  ،قالت  :من هو ؟ قلت  :ابن
عم لي  :قالت  :و ما فعل ؟ قلت  :قتل يوم الجمل  ،و قتل قاتله  .قال  :فبكت حتى ظننت انها ال تسكت  ،ثم قالت  :لوددت
اني كنت مت قبل ذلك بعشرين سنة .
و من اراجيز أصحاب امير المؤمنين عليه السالم ذلك اليوم :
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قلت لها و هي على مهوات
 :ان لنا سواك امهات
في مسجد الرسول ثاويات
و قال آخر :
يا معشر األنصار قد جاء االجل
اني أرى الموت عيانا قد نزل
فبادروه نحو أصحاب الجمل
ما كان في االنصار جبن و فشل
فكل شيء ما خال ه
ّللا جلل
و قال خزيمة بن ثابت :
لم يغضبوا هّلل إال للجمل
و الموت خير من مقام في خمل
و الموت احرى من فرار و فشل
و قال شريح بن هاني :
ال عيش إال ضرب أصحاب الجمل
و القول ال ينفع إال بالعمل
ما ان لنا بعد علي من بدل
و قال هاني بن عروة :
يا لك حربا حثها حمالها
قائدة ينقضها ضاللها
هذا علي حوله أفيالها

و قال سعد بن قيس :
قل للوصي اجتمعت قحطانها
ان يك حرب اضرمت نيرانها
و قال عمار بن ياسر :
إني لعمار و شيخي ياسر
صاح كالنا مؤمن مهاجر
طلحة فيها و الزبير غادر
و الحق في كف علي ظاهر
و قال االشتر :
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هذا علي في الدجى مصباح
نحن بذا في فضله فصاح
و قال عدي بن حاتم :
انا عدي و يماني حاتم
هذا علي بالكتاب عالم
لم يعصه في الناس إال ظالم
و قال عمرو بن الحمق :
هذا علي قائد يرضى به
اخو رسول ه
ّللا في اصحابه
من عوده النامي و من نصابه
و قال رفاعة بن شداد البجلي :
ان الذين قطعوا الوسيله
و نازعوا عليا الفضيله
في حربه كالنعجة االكيله
و برز له رجل يقال له حنتمة بن االسود فقال :
نحن صحاب الجمل المكرم
و مانعي هودجه المعظم
و ناصروا زوج النبي االكرم
ذلك دين ه
ّللا فينا االقدم
فخرج اليه رجل من شيعة علي يقال له عبيد ه
ّللا بن سالم قائال :

نحن مطيعون جميعا لعلي
إذ أنت ساع في الفساد يا شقي
ان الغوي تابع امر الغوي
قد خالفت زوج النبي النبي
و خرجت من بيتها مع من هوي
ثم ضرب يده بالسيف فقطعها  ،و وقع لجنبه  ،فرام أصحابه تخليصه و ازحموا عليه فوطؤه .
قيل  :كان شعار أمير المؤمنين عليه السالم  :حم  ،و كان محمد بن طلحة المعروف بالسجاد قد خرج على أبيه  ،و اوصى
أمير المؤمنين عليه السالم ان ال يقتله
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من عساه يظفر به  ،فلقيه شريح بن اوفى العبسى من أصحاب امير المؤمنين فطعنه فقال محمد  :حم  .و قد سبق كما قيل
السيف العدل فاتى على نعنيه  ،و قال شريح :
و اشعث ق هوام بآيات ربه
قليل االذى فيما ترى العين مسلم
شككت بصدر الرمح جيب قميصه
فخ هر صريعا لليدين و للفم
على غير شيء غير ان ليس تابعا
عليا و من لم يتبع الحق يندم
يذكرني  :حم و الرمح شاجر
فهال تلى حم قبل التقدم
لما بدت آثار الغلبة المير المؤمنين عليه السالم  ،و الح ألهل البصرة و عائشة انهم مغلوبون و انهزم جمع كثير من
اصحاب الجمل بعد أن قتل منهم جمع كثير و جم غفير أراد طلحة أن ينهزم  ،و كان مروان حاضرا فاغتنم الفرصة  ،و
ّللا ألدركن ثاري  ،و ألفزن منه و ال أطلب ثارى بدم عثمان بعد هذا اليوم و ه
قال  :و ه
ّللا و قاتل عثمان بين اعجاز االبل و
صدورها  .فرمى مروان طلحة بسهم فأصاب نساه ركبته و رماه سهما ثانيا فوقع طلحة  ،فأقبل اليه بعض الناس  ،فالتفت
الى غالمه و قال  :إلتمس لي مكانا أدخل فيه  ،فقال الغالم  :ما أدري اين ادخلك  .فقال طلحة  :ما رأيت كاليوم اضيع دم
شيخ مثلي  .ثم مات و قبره اآلن بين البصرة و الزبير في الصحراء .
ثم التفت مروان الى ابان بن عثمان بن عفان  ،و قال له  :لقد كفيتك احد قتلة أبيك  .و كان مروان يرمي الفريقين لعدم دينه
.
و لما رأى امير عليه السالم كثرة القتلى من الفريقين  ،و علم ان وجود الجمل هو السبب الوحيد لتفاني أهل البصرة حول
الجمل  ،أمر بعقر الناقة  ،و لما كانت اآلالف من أهل البصرة قد أحاطوا بالجمل ال يفارقونه امر عليه السالم بالهجوم ،
و وضع سيفه على عاتقه و عطف نحو الجمل و امر أصحابه بذلك  ،و الخطام في تلك
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الساعة مع بني ضبة  ،فاقتتلوا قتاال شديدا  ،و استحر القتال في بني ضبة فقتل منهم مقتلة عظيمة  ،و خلص علي في
جماعة من النخع و همدان الى الجمل فقال عليه السالم لرجل من النخع اسمه بحير  :دونك الجمل يا بحير و في رواية :
قال عليه السالم :

ما أراه يقاتلكم غير هذا الهودج  ،اعقروا الجمل  .و في رواية  :عرقبوه  ،فانه شيطان .
أو  :اعقروه و إال فنيت العرب  ،ال يزال السيف قائما و راكعا حتى يهودي هذا البعير إلى األرض فضرب عجز الجمل
فوقع لجنبه  ،و ضرب بجرانه االرض و ع هج عجيجا لم يسمع باشد منه فما هو إال ان صرع حتى فرت الرجال كما يطير
الجراد في الريح الشديدة الهبوب  ،و سقط الهودج  ،فصاح االمام اقطعوا البطان .
اختلف المؤرخون في عاقر هذا الجمل  ،و كثرت األقوال و الروايات في ذلك و اليك بعضها :
روى المجلسي ( ره ) انه عرقب الجمل أوال امير المؤمنين عليه السالم  ،و يقال مسلم بن عدنان  ،و يقال رجل من
االنصار  ،و يقال رجل ذهلي و قيل لعبد الرحمن ابن صرد التنوخي  :لم عرقبت الجمل ؟
فقال :
عقرت و لم اعقر بها لهوانها
علي و لكني رأيت المهالكا
ه
الى قوله  :فيا ليتني عرقبته قبل ذلك .
سقط الهودج  ،و تقدم محمد بن أبي بكر و قطع البطان و أخرج الهودج فقالت عائشة  :من أنت ؟
محمد  :أبغض أهلك اليك .
عائشة  :ابن الخثعمية ؟
محمد  :نعم  ،و لم تكن دون امهاتك
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عائشة  :لعمري بل هي شريفة  ،دع عنك هذا  ،الحمد هّلل الذي سلمك .
محمد  :قد كان ذلك ما تكرهين .
عائشة  :يا اخي لو كرهته ما قلت ما قلت .
محمد  :كنت تحبين الظفر و اني قتلت .
عائشة  :قد كنت احب ذلك  ،و لكنه لما صرنا إلى ما صرنا اليه اخببت سالمتك لقرابتي منك فاكفف  ،و ال تعقهب االمور ،
و خذ الظاهر و ال تكن لومة و ال عذلة  ،فان اباك لم يكن لومة و ال عذلة و جاء علي فقرع الهودج برمحه و قال :
ّللا صلى ه
أمير المؤمنين  :يا شقيراء بهذا أوصاك رسول ه
ّللا عليه و آله .
عائشة  :يا ابن أبيطالب ملكت فأصفح و ظفرت فاسجح .
أمير المؤمنين  :و ه
ّللا ما أدرى متى اشتفى غيظى ؟ أ حين أقدر على االنتقام فيقال لي  :لو عفوت  ،أم حين اعجز عن
االنتقام فيقال لي  :لو صبرت بلى أصبر فان لكل شيء زكاة  ،و زكاة القدرة و المكنة العفو و الصفح .
ثم التفت عليه السالم إلى محمد بن أبي بكر و قال شأنك باختك فال يدنو منها أحد سواك .

فأمر عليه السالم فاحتملت عائشة بهودجها إلى دار عبد ه
ّللا بن خلف في البصرة  ،و أمر بالجمل أن يحرق ثم يذرى في
الريح و قال عليه السالم إشارة إلى الجمل  :لعنه ه
ّللا من دابة  ،فما أشبه بعجل بني إسرائيل ثم تلى  :و انظر إلى إلهك الذي
ظلت عليه عاكفا ً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا .
ركبت عائشة و هي تقول  :فخرتم و غلبتم  ،و كان أمر ه
ّللا قدرا مقدورا ،
و نادى أمير المؤمنين يا محمد بن أبي بكر سلها هل وصل اليها شيء من الرماح و السهام ؟
إلي سهم خدش رأسي و سلمت من غيره  ،ه
ّللا بيني و بينكم .
فسالها فقالت  :نعم وصل ه
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محمد  :و ه
ه
ليحكمن عليك يوم القيامة ما كان بينك و بين امير المؤمنين حين تخرجين عليه  ،و تولين الناس على قتاله  ،و
ّللا
تنبذى كتاب ه
ّللا وراء ظهرك .
عائشة  :دعنا يا محمد و قل لصاحبك يحرسني .
قال محمد  :و الهودج كالقنفذ من النبل فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السالم و أخبرته بما جرى بيني و بينها و ما قلت و
ما قالت  ،فقال عليه السالم  :هي امرأة ،
و النساء ضعاف العقول  ،فتول أمرها  ،و احملها إلى دار ابن خلف حتى ننظر في امرها .
فحملتها إلى الموضع  ،و ان لسانها ال يفتر عن السب لي و لعلي عليه السالم ،
و الترحم على أصحاب الجمل  ،و محمد يقول لها  :ما فعلت بنفسك ؟ عصيت ربك ،
و هتكت سترك ثم ابحت حرمتك و تعرضت للقتل  ،فقالت  :اقسمت عليك أن يطلب عبد ه
ّللا بن الزبير جريحا كان أو قتيال .
فقال محمد  :انه كان هدفا لالشتر .
فانصرف محمد إلى العسكر فوجده  .فقال له  :اجلس يا ميشوم أهل بيته فاتاها به ،
فصاحت و بكت ثم قالت  :يا أخي إستأمن لي من علي  .فاتى محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين عليه السالم فاستأمن له
منه فقال عليه السالم  :امنته و امنت جميع الناس .
قد ذكرنا فيما مضى  :ان طلحة و الزبير ارسال الى االحنف بن قيس و كعب ابن سور يطلبان منهما النصرة  ،أما االحنف
فقال  :انا اعتزل الفريقين  .و اما كعب فانه امتنع  ،و لكن عائشة ركبت اليه و بكت و طلبت منه النصرة فاجابها و قتل و
المصحف في عنقه كما تقدم .
اما االحنف فانه بعث إلى أمير المؤمنين عليه السالم حين دخوله البصرة يقول له  :اني مقيم على طاعتك  ،في قومي فان
شئت أتيتك في مأتين من أهل بيتي فعلت  ،و ان شئت حبست عنك اربعة آالف سيف من بني سعد .
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فبعث اليه امير المؤمنين عليه السالم  :بل احبس و كف .
فجمع األحنف قومه فقال  :يا بني سعد  :كفوا عن هذه الفتنة  ،و اقعدوا في بيوتكم  ،فان ظهر أهل البصرة فهم إخوانكم  ،لم
يهيجوكم  ،و إن ظهر علي « ع » سلمتم  ،فكفوا و اتركوا القتال  ،و أقبل رجل منهم اسمه هالل إلى األحنف حين بلغه ذلك
فقال  :ما يقول سيدنا في هذا االمر فقال األحنف  :انما اكون سيدكم غدا إذا قتلتم و بقيت انا  .فقال هالل  :بل انت سيدنا
اليوم و شيخنا  .فقال األحنف  :انا شيخكم المعصي و أنت الشاب المطاع  ،اقعد في بيتك و ال تخرج مع طلحة و الزبير .

امتنع الرجل عن قبول كالم االحنف  ،فجمع األحنف تميما كلهم  ،فبايعوه إال نفر منهم  ،فبلغ طلحة و الزبير هذا الخبر ،
فارسال اليه يستميالنه و يرومان أن يدخل في طاعتهما فقال اختاروا مني احدى خصال ثالث  :اما ان اقيم في بيتي  ،و
اكف نفسي و ال اكون معكما و ال عليكما  ،و اما أن التحق بعلي بن ابيطالب  ،و اما ان اتي إلى االهواز فاقيم بها .
فاستشار طلحة و الزبير اصحابهما فأشاروا عليهما و قالوا لهما  :اما علي فعدوكم ،
و ال ينبغي أن يكون معه االحنف  ،و اما االهواز إذا اتاها يلحق به كل من ال يريد القتال معكما  ،و ليكن قريبا منكما  ،فان
تحرك وطأتماه على صماخه  ،فأمراه بالقعود .
فذهب إلى األحنف الى وادى السباع  ،و وادي السباع اليوم حوالي القرنة من نواحي البصرة .
و ذكرنا لك آنفا  :ان أمير المؤمنين عليه السالم احتج على الزبير يوم الجمل ،
و ذ هكره ما تناسى أو نسي و ندم الزبير على ما فعل  ،فرجع إلى معسكره  ،و جرى ما جرى هناك  ،و لما ثارت الحرب
خرج الزبير  ،و مر بوادي السباع  ،و كان الزبير
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قد التقى برجلين يقال لهما  :عبد ه
ّللا بن سعيد المجاشعي  ،و ابن مطرح السعدي ،
فقاال  :يا حواري رسول ه
ّللا أنت في ذمتنا ال يصل اليك أحد  .فأقبل معهما  ،فهو يسير مع الرجلين إذ أتى رجل إلى االحنف
بن قيس فقال  :أريد أن أس هر اليك سرا ادن مني فدنى منه  ،فقال  :يا ابا الحسن  :هذا الزبير قد هرب  ،و اني رأيته بين
رجلين من مجاشع و منقر و انى ال اظنه يريد التوجه الى المدينة .
فرفع االحنف صوته قائال  :ما اصنع ان كان الزبير قد القى الفتنة بين المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضا  ،ثم هو يريد أن
يرجع إلى أهله إلى المدينة سالما .
و في رواية  :ما اصنع بالزبير لف بين غازين من المسلمين حتى اخذت السيوف منها مأخذها انس هل و تركهم  ،اما انه
لخليق بالقتل قتله ه
ّللا .
انما رفع األحنف صوته بهذا الكالم ألنه ما احب أن يسلم الزبير و ينجو من القتل  ،و كره أن يأمر بقتله  ،و لكن سمع
رجالن من أصحابه يقال لهما  :عمر بن جرموز  ،و فضالة بن محابس  ،سمعا و علما قصد االحنف من هذا الكالم ،
فنهض ابن جرموز  ،و معه صاحبه  ،و توجها الى الزبير فلما رآهما من كان مع الزبير قاال له :
هذا ابن جرموز و انا نخافه عليك  ،فقال الزبير  :انا اكفيكم ابن جرموز  ،و انتم اكفوني ابن محابس  ،فلما قربا منهم وقف
الزبير و قال البن جرموز  :ما شأنك ؟
فقال ابن جرموز  :جئت ألسئلك عن أمر الناس  .قال الزبير  :تركتهم قياما في الركب يضرب بعضهم وجه بعض بالسيف
.
فقال ابن جرموز  :يا ابا عبد ه
ّللا أخبرني عن أشياء اسئلك عنها  ،قال الزبير  :هات قال ابن جرموز  :أخبرني  :عن خذلك
عثمان  ،و عن بيعتك عليا ،
و عن نقضك بيعته  ،و عن إخراجك ام المؤمنين و عن صالتك خلف ابنك  ،و عن هذه الحرب التي جنيتها  ،و عن لحوقك
بأهلك ؟
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فقال الزبير  :اما خذلي عثمان  :فأمر ق هدم ه
ّللا فيه الخطيئة و أخر فيه التوبة ،

و اما بيعتي عليا فلم أجد بدا إذ بايعه المهاجرون و االنصار  ،و اما نقضي بيعته فانما بايعته بيدي دون قلبي  ،و اما
إخراجي ام المؤمنين فأردنا أمرا و أراد ه
ّللا غيره ،
و اما صالتي خلف ابني فان خالته عائشة قدمته .
فتنحى ابن جرموز قائال  :قتلني ه
ّللا إن لم اقتلك .
فتبعه ابن جرموز و هو يسايره  ،و تاره يتقدم على الزبير  ،و اخرى يتأخر عنه  ،إلى أن قرب منه و قال له  :يا أبا عبد ه
ّللا
إنزع درعك  ،و اجعلها على فرسك فانها تثقلك و تعييك فنزعها الزبير  ،و لم يزل ابن جرموز معه حتى اطمأن الزبير ،
فحمل عليه ابن جرموز و طعنه بين كتفيه  ،و أخرج السنان من بين ثدييه  ،ثم نزل فاحتز رأسه .
هذا هو المشهور بين المؤرخين في كيفية قتله  ،و هناك رواية اخرى  ،ذكرها ابن ابي الحديد و هي  :ان ابن جرموز سار
مع الزبير  ،و كل منهما يتقي اآلخر  ،فلما حضرت الصالة قال الزبير  :يا هذا انا نريد أن نصلي  :فقال ابن جرموز  :و أنا
اريد ذلك  .فقال الزبير  :فتؤمنني و اومنك ؟ قال  :نعم فثنى الزبير رجله و أخذ وضوئه  ،فلما قام الى الصالة شد عليه ابن
جرموز فقتله و احتز رأسه  ،و أخذ خاتمه و سيفه و حثى عليه ترابا يسيرا  ،و رجع إلى االحنف فأخبره فقال االحنف  :و
ه
ّللا ما أدري اسأت ام أحسنت اذهب إلى أمير المؤمنين عليه السالم فأخبره .
نهض ابن جرموز و أقبل حتى دخل المعسكر يريد فسطاط امير المؤمنين ،
فلما رآه العسكر ما عرفوه  ،و قالوا له  :من أنت ؟ قال  :انا رسول األحنف .
فمن قائل يقول  :مرحبا بك و بمن جئت من عنده  ،و قائل يقول ال مرحبا بك و ال بمن جئت به من عنده  ،حتى وصل إلى
خيمة االمام  ،فخرج اليه رجل
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ضخم طويل  ،عليه درع  ،يتجسس  ،فاذا هو األشتر فقال  :من أنت ؟ قال  :أنا رسول األحنف فقال األشتر  :مكانك  ،حتى
استأذن لك .
فأستأذن له فدخل  ،و أمير المؤمنين متكىء  ،و بين يديه ترس عليه أقراص من الطعام الشعير  ،فسلم عليه  ،و هنأه بالفتح
عن األحنف  ،ألن الحرب كانت قد وضعت أوزارها حينئذ  ،و قال  :انا رسول األحنف و قد قتلت الزبير  ،و هذا رأسه و
سيفه  ،فالقاهما بين يديه  ،فقال عليه السالم  :كيف قتلته ؟ و ما كان من أمره فحدثنا كيف كان صنعك به ؟ فقص عليه ما
جرى فقال ناولني سيفه  .فناوله سيفه  ،فاستله و هزه  ،و قال  :سيف أعرفه سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول ه
ّللا
صلى ه
ّللا عليه و آله  ،ثم التفت علي عليه السالم إلى ابن جرموز قائال :
و ه
ّللا ما كان ابن صفية جبانا و لئيما  ،و لكن الحين و مصارع السوء  ،ثم تفرس في وجه الزبير و قال  :لقد كان لك
ّللا صلى ه
برسول ه
ّللا عليه و آله صحبة  ،و منه قرابة ،
و لكن دخل الشيطان منخرك  ،فأوردك هذا المورد .
فقال ابن جرموز  :الجائزة يا امير المؤمنين .
ّللا صلى ه
فقال عليه السالم  :اما انى سمعت رسول ه
ّللا عليه و آله يقول :
بشر قاتل ابن صفية بالنار .
فخرج ابن جرموز خائبا و هو يقول :

أتيت عليا برأس الزبير
ابغي به عنده الزلفة
فبشر بالنار يوم الحساب
فبئست بشارة ذي التحفة
فقلت له  :ان قتل الزبير
لو ال رضاك من الكلفة
فان ترض منا فذاك الرضى
و إال فدونك لي حلفة
و رب المحلين و المحرمين
و رب الجماعة و االلفة
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لسيهان عندي قتل الزبير
و ضرطة عنز بذي الحجفة
فيقال  :انه قتل نفسه بالسيف  ،و يقال  :خرج مع اهل النهروان و قتل معهم خرج امير المؤمنين يطوف على قتلى اهل
البصرة و هو يقول  :هذي قريش جدعت انفي و شفيت نفسي  ،فقد تقدمت اليكم اح هذركم عض السيف  ،و كنتم احداثا ال علم
لكم بما ترون  ،و لكنه الحين سوء المصرع  ،و اعوذ ه
باّلل من سوء المصرع .
فمر عليه السالم على معبد او سعيد بن المقداد فقال  :رحم ه
ّللا أبا هذا الغالم ،
اما لو كان حيا لكان أحسن من رأي هذا .
فقال عمار  :الحمد هّلل الذى اوقعه  ،و جعل خذه األسفل  ،إنا و ه
ّللا يا امير المؤمنين ال نبالي من عند عن الحق من والد و
ولد .
فقال امير المؤمنين  :رحمك ه
ّللا و جزاك عن الحق خيرا .
ثم مر بعبد ه
ّللا بن ربيعة و هو في القتلى فقال  :هذا البائس ما كان اخرجه ؟
أ دين اخرجه ام نصر لعثمان ؟ و ه
ّللا ما كان رأي عثمان فيه و ال في ابيه بحسن .
ّللا لو كانت الفتنة في الثريا ألدركها هذا الغالم  ،و ه
ثم مر بمعبد بن زهير بن ربيعة فقال  :و ه
ّللا ما كان بذي تخبرة  ،و لقد
اخبرني من ادركه  ،و انه ليولول فرقا من السيف .
ثم مر بمسلم بن قرظة و هو يقول  :الب هر اخرج هذا و ه
ّللا لقد كلمني ان اكلهم له عثمان في شيء كان يدعيه قبله بمكة ،
فاعطاه عثمان و قال مسلما لي  ( :لو ال انت ما اعطيته  ،ان هذا ما علمت بئس العشيرة ) ثم جاء المشوم للحين ينصر
عثمان .
ّللا بن حميد بن زهير فقال هذا أيضا ممن اوضع في قتالنا  ،زعم يطلب ه
ثم مر بعبد ه
ّللا بذاك  ،و لقد كتب إل هي كتبا يؤذي
عثمان فيها  ،فاعطاه شيئا فرضى عنه .
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ثم مر بعبد ه
ّللا بن حكيم بن حزام فقال  :هذا خالف اباه في الخروج ،

و ابوه حين لم ينصرنا قد احسن في بيعته لنا و ان قد كف و جلس و شل في القتال ،
ما الوم اليوم من كف عنا و عن غيرنا  ،و لكن المليم الذى يقاتلنا .
ثم مر بعبد ه
ّللا بن المغيرة بن االخنس فقال  :اما هذا فقتل ابوه يوم قتل عثمان في الدار فخرج مغضبا لقتل ابيه و هو غالم
حدث ال علم له بعواقب االمور .
ثم مر بعبد ه
ّللا بن عثمان بن االخنس فقال  :اما هذا فكأنهي انظر اليه و قد اخذ القوم السيوف هاربا يعدو من الصف ،
فنهنهت عنه فلم يسمع من نهنهت حتى قتله ،
و كان هذا مما خفي على فتيان قريش اغمار ال علم لهم بالحرب  ،خدعوا و استرابوا ،
فلما وقفوا لججوا فقتلوا .
ثم مر بكعب بن سور القاضي رئيس األزد و هو صريع بين القتلى ،
و المصحف في عنقه فقال عليه السالم  :نحوا المصحف  ،و ضعوه في مواضع الطهارة ،
هذا الذي خرج علينا في عنقه المصحف يزعم انه ناصر ا همه  ،يدعو الناس الى ما فيه المصحف و هو ال يعلم ما فيه  ،ثم
ّللا ليقتلني  ،فقتله ه
استفتح فخاب كل جبار عنيد  ،انه دعى ه
ّللا أجلسوا كعبا فاجلس فقال  :يا كعب لقد وجدت ما وعدني ربي
حقا  ،فهل وجدت  ،ما وعدك ربك حقا ثم قال  :اضجعوا كعبا .
و مر على طلحة فقال  :هذا الناكث بيعتي  ،و المنشىء الفتنة فى االمة ،
و المجلب علي  ،و الداعي الى قتلي  ،و قتل عترتي  ،اجلسوا طلحة بن عبيد ه
ّللا فأجلس  ،فقال له  :يا طلحة قد وجدت ما
وعدني ربي حقا فهل وجدت ما عدك ربك حقا ؟ لقد كانت لك صحبة  ،و لقد شهدت و سمعت و رأيت  ،و لكن الشيطان
ازاغك و امالك فأوردك جهنم ثم قال  :أضجعوا طلحة .
ثم سار  ،فقال له بعض من كان معه  :أتكلهم كعبا و طلحة بعد قتلهما ؟
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ّللا لقد سمعا كالمي كما سمع أهل القليب كالم رسول ه
فقال عليه السالم  :اما و ه
ّللا يوم بدر .
ّللا بن خلف الخزاعي و عليه ثياب حسان فقال الناس  :هذا و ه
و مر بعبد ه
ّللا رأس الناس فقال عليه السالم  :ليس برأس
الناس و لكنه شريف  ،منيع النفس .
و مر بعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد فقال  :هذا يعسوب القوم  ،و رأسهم كما ترون .
هذا اللباب المحض من بني عبد مناف  ،ثم قال  :شفيت نفسي و قتلت معشرى الى ه
ّللا اشكو عجري و بجري  ،قتلت
الصناديد من بني عبد مناف  ،و افلتني االغيار من بني مذحج  ،فقال قائل  :لش هد ما اطريت هذا الفتى منذ اليوم يا امير
المؤمنين فقال عليه السالم  :انه قام عني و عنه نسوة لم يقمن عنك .
ثم نادى مناديه  :من أحب ان يوارى قتيله فليواره .
و قال عليه السالم  :واروا قتالنا في ثيابهم التي قتلوا فيها فانهم يحشرون على الشهادة و اني لشاهد لهم بالوفاء .
ثم رجع الى خيمته و دعى عبد ه
ّللا بن رافع كاتبه فكتب كتابا الى اهل المدينة  ،و كتابا الى اهل الكوفة يخبرهم بما جرى ،
ه
و يبشرهم بالفتح  ،و سنذكرهما في باب المختار من رسائله عليه السالم ان شاء ّللا .

ثم توجه امير المؤمنين الى البصرة و معه بعض اصحابه حتى وصلوا الى بيت المال  ،فأمرهم بفتح االبواب التي داخلها
المال  ،فلما رأى كثرة ما فيها قال :
هذى جناي .
و هناك اقبل ابن عباس اليه و قال :
يا امير المؤمنين  :ان لي حاجة .
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امير المؤمنين  :ما اعرفني بالحاجة التي جئت فيها تطلب االمان البن الحكم .
ابن عباس  :نعم اريد أن تؤمنه .
امير المؤمنين  :أمنته  ،و لكن اذهب و جئني به  ،و ال تجئني به إال رديفا ،
فانه أذل له .
جاء ابن عباس به ردفا خلفه كانه قرد فقال :
امير المؤمنين  :ا تبايع ؟
مروان  :نعم و في النفس ما فيها .
امير المؤمنين  :ه
ّللا اعلم بما في القلوب  ،فلما بسط يده ليبايعه اخذ كفه من كف مروان و جذبها  ،و قال  :ال حاجة لي فيها ،
انها كف يهودية  ،لو بايعني بيده عشرين مرة لنكث باسته  ،ثم قال  :هيه يابن الحكم  :خفت على رأسك ان تقع في هذه
المعمعة ؟ كال و ه
ّللا حتى يخرج من صلبك فالن و فالن يسومون هذه االمة خسفا و يسقونهم كأسا مصبرة .
و ألمير المؤمنين عليه السالم كالم مع مروان يوم الجمل يأتي ذكره في المستقبل .
و هناك أقبل عمار بن ياسر و مالك األشتر الى عائشة فقالت :
عائشة  :يا ابا اليقظان و من معك ؟
عمار  :مالك االشتر .
عائشة  :أنت فعلت بعبد ه
ّللا ابن الزبير ما فعلت ؟
االشتر  :نعم  ،و لو ال كوني شيخا كبيرا  ،و طاويا لقتلته  ،و ارحت المسلمين منه .
عائشة  :ا و ما سمعت قول رسول ه
ّللا  :ان المسلم ال يقتل إال عن كفر بعد إيمان أو زنا بعد احصان  ،أو قتل النفس التي
حرم ه
ّللا قتلها
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االشتر  :على احد الثالثة قاتلناه يا ام المؤمنين و ايم ه
ّللا ما خانني سيفي قبلها و لقد اقسمت أن ال يصحبني بعدها .
ثم أنشد يقول :

ا عائش لو ال انني كنت طاويا
ثالثا أللفيت ابن اختك هالكا
عشية يدعو و الرجال تجوزه
باضعف صوت  :اقتلوني و مالكا
فلم يعرفوه إذ دعاهم و عمه
خ هدب  1عليه في العجاجة باركا
فنجاه مني اكله و شبابه
و اني شيخ لم اكن متماسكا
الى أن قال :
و قالت  :على أي الخصال قتلته
بقتل أتى أم ردة ؟ ال أبا لكا
ام المحصن الزاني الذي حل قتله ؟
فقلت لها  :ال بد من بعض ذالكا
و قبض أمير المؤمنين عليه السالم ما وجد في عسكر الجمل من سالح و دابة و مملوك و متاع فقسمه بين أصحابه  ،فقال
بعض أصحابه  :إقسم بيننا أهل البصرة ،
فاجعلهم رقيقا  .فقال ال  .فقالوا  :كيف تحل لنا دماؤهم  ،و تحرم علينا سبيهم ؟
فقال  :كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة و إسالم ؟ و اما ما جلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم  ،و اما
ما وارت الدور و اغلقت عليه األبواب فهو ألهله ،
و ال نصيب لكم في شيء منه .
فلما اكثروا عليه قال  :فاقرعوا على عائشة ألدفعها إلى من تصيبه القرعة ،
فقالوا نستغفر ه
ّللا يا امير المؤمنين ثم انصرفوا .
و لما دخل عليه السالم بيت المال في نفر من المهاجرين و االنصار  ،و نظر الى كثرة ما فيه قال غري غيري  :مرارا  ،ثم
نظر الى المال  ،و ص هعد و صوهب بصره ،
-----------

(  ) 1الخدب بكسر الخاء و فتح الدال و تشديد الباء  :الضخم .
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و قال  :اقسموه بين أصحابي خمسمائة خمسمائة  ،فقسم بينهم  ،فال و الذي بعث محمدا بالحق ما نقص درهما و ال زاد
درهما  ،كأنه كان يعرف مبلغه و مقداره  ،و كان مقدار المال ستة ماليين  ،و عدد اصحابه اثنى عشر الف رجل .
و أخذ هو خمسمائة درهم كواحد منهم  ،فجائه رجل لم يحضر الواقعة فقال :
يا أمير المؤمنين  :كنت شاهدا بقلبي  ،و ان غاب عنك جسمي  ،فأعطني من الفيء شيئا  .فدفع اليه الذى اخذه لنفسه  ،و لم
يصب من الفيء شيئا .

و في رواية اخرى  :جاء رجل فقال  :ان اسمي سقط من كتابك فقال عليه السالم  :ردوها عليه  ،ثم قال  :الحمد هّلل الذى لم
يصل الي من هذا المال شيء .
ّللا تعالى و اثنى عليه و قال  :ايها الناس اني احمد ه
و لما فرغ من تقسيم بيت المال قام خطيبا في أصحابه  ،فحمد ه
ّللا على
نعمه  ،قتل طلحة و الزبير و هربت عائشة و ايم ه
ّللا لو كانت عائشة طلبت حقا و هانت باطال لكان لها في بيتها مأوى  ،و
ّللا عليها الجهاد  ،و أن أول خطأها في نفسها  ،و ما كانت و ه
ما فرض ه
ّللا على القوم أشأم من ناقة الصخرة  ،و ما ازداد
عدوكم إال حقدا و ما زادهم الشيطان إال طغيانا  ،و لقد جاءوا مبطلين و ادبروا ظالمين  ،ان اخوانكم المؤمنين جاهدوا فى
ّللا و اياهم يوم الفصل و استغفر ه
ّللا و اننا لعلى الحق و انهم لعلى الباطل  ،و يجمعنا ه
ّللا و آمنوا يرجون مغفرة ه
سبيل ه
ّللا لي
و لكم .
ارسل امير المؤمنين عليه السالم ابن عباس الى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل ،
و قلة العرجة االقامة فجائها ابن عباس و هي فى قصر بني خلف فى جانب البصرة  ،فطلب اإلذن عليها  ،فلم تأذن له ،
فجاء ابن عباس و دخل عليها بغير إذنها فاذا بيت قفار لم يعد له فيه مجلس فاذا هي من وراء سترين  ،نظر ابن عباس الى
ما فى الحجرة  ،فوقع بصره على طنفسة على رحل  ،فمد الطنفسة و جلس عليها  ،فقالت عائشة من وراء الستر  :يابن
عباس اخطأت السنة  :دخلت بيتنا بغير اذننا ،
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و جلست على متاعنا بغير اذننا .
ابن عباس  :نحن اولى بالسنة منك  ،و نحن علمناك السنة  ،و انما بيتك الذى خلهفك فيه رسول ه
ّللا فخرجت منه ظالمة
لنفسك  ،غائشة لدينك  ،عاتية على ربك عاصية لرسول ه
ّللا  ،فاذا رجعت الى بيتك لم ندخله إال باذنك  ،و لم نجلس على
متاعك إال بأمرك  ،ان امير المؤمنين علي بن ابيطالب بعث اليك يأمرك بالرحيل الى المدينة و قلة العرجة .
ّللا امير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب ابن عباس  :هذا و ه
عائشة  :رحم ه
ّللا أمير المؤمنين  ،و إن تربدت فيه وجوه  ،و
ّللا لهو امير المؤمنين  ،و امسه برسول ه
رغمت فيه معاطس  ،و اما و ه
ّللا رحما  ،و أقرب قرابة ،
و اقدم سبقا  ،و اكثر علما  ،و أعلى منارا  ،و اكثر آثارا من أبيك و من عمر .
عائشة  :أبيت ذلك ابن عباس  :ا ما و ه
ّللا ان كان إباؤك عدم قبولك فيه لقصير المدة ،
عظيم التبعة  ،ظاهر الشوم  ،بيهن النكد  ،و ما كان إباؤك فيه إال حلب شاة حتى صرت ما تأمرين  ،و ال تنهين و ال ترفعين
و ال تضعين  ،و ما كان مثلك إال كمثل ابن الحضرمي ابن يحمان أخي بني أسد حيث يقول :
ما ذاك إهداء القصائد بيننا
شتم الصديق و كثرة األلقاب
حتى تركتهم كأن قلوبهم
في كل مجمعة ؟ ؟ ؟ ذباب
سمعت عائشة فأراقت دمعتها  ،و بدا عويلها ثم قالت :
أخرج و ه
ّللا عنكم  ،فما في األرض بلد أبغض إلي من بلد تكونون فيه .
ابن عباس  :فلم و ه
ّللا ما ذا بالئنا عندك  ،و ال بصنعنا اليك  ،انا جعلناك للمؤمنين اما  ،و انت بنت ام رومان  ،و جعلنا
اباك ص هديقا و هو ابن ابي قحافة :
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حامل قصاع الودك البن جذعان الى أضيافه .
عائشة  :يا ابن عباس تمنون عل هى برسول ه
ّللا ؟ ابن عباس  :و لم ال نمن عليك بمن لو كان منك قالمة منه مننتنا به ؟ و نحن
لحمه و دمه و منه  .و ما أنت إال حشية من حشايا تسع  ،خلفهن بعده  ،لست بأبيضهن لونا و ال بأحسنهن وجها و ال
بأرشحهن عرقا  ،و ال بأنضرهن ورقا  ،و ال بأطهرهن أصال  ،صرت تأمرين فتطاعين  ،و تدعين فتجابين  ،و ما مثلك
إال كما قال أخو بني فهر :
مننت على قومي فابدوا عداوة
فقلت لهم  :كفوا العداوة و الشكرا
ففيه رضا من مثلكم لصديقكم
و احجى بكم أن تجمعوا البغي و الكفرا
ثم نهض ابن عباس و أتى أمير المؤمنين فأخبره بمقالتها  ،و ما رد عليها فقال امير المؤمنين  :ا ما لو كنت أعلم بك حيث
بعثتك .
و دخل عليها عمار قائال  :يا امه  :كيف رأيت ضرب بينك دون دينهم ؟
عائشة  :استبصرت يا عمار من انك غلبت ؟
عمار  :انا اشد استبصارا من ذلك  ،ام و ه
ّللا لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنها على الحق  ،و انكم على
الباطل .
عائشة  :هكذا يخيل اليك  .اتق ه
ّللا يا عمار  ،فان سنك قد كبرت  ،و دق عظمك  ،و فني أجلك  ،و اذهبت دينك البن
ّللا فرأيت عليا اقرأهم لكتاب ه
ّللا اخترت لنفسي في أصحاب رسول ه
ابيطالب عمار  :اني و ه
ّللا عز و جل  ،و اعلمهم بتأويله
 ،و أشدهم تعظيما لحرمته  ،و اعرفهم بالسنة ،
مع قرابته من رسول ه
ّللا  ،و عظم عنائه و بالئه في االسالم  .فسكتت عائشة .
لقد وردت روايات و اخبار كثيرة فى ان حرب الجمل ابتدأت من الزوال
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و انتهت عند الغروب  ،و في بعضها ان الحرب استمرت ثالثة ايام  ،كما ذهب اليه ابن ابي الحديد و غيره و كيفما كان فقد
بلغ عدد القتلى من الفريقين في البصرة بناء على بعض الروايات خمسة و عشرون الف قتيل  ،ستة آالف من أصحاب
االمام ،
و الباقون من اصحاب عائشة و اما االيدي و االرجل التي قطعت ذلك اليوم فقد بلغ عدها أربعة عشر الف .
واها ألم المؤمنين كيف تالعبت بدماء ابنائها  ،واها لها ثم واها واها كيف زهقت بأرواح المسلمين  ،و أثارت نار الحرب
بينهم هؤالء عدد القتلى  ،و ال تسئل عن الجرحى  ،و ال تسئل عن ارامل هؤالء و يتاماهم و لعل االصح ان الفريقين كانوا
مستعدين للحرب متقابلين ثالثة أيام بين إعذار و إنذار و تهديد و توبيخ ثم وقعت الحرب فى وقت الزوال من اليوم الثالث و
وضعت أوزارها عند المغرب .
لما كان االمام عليه السالم في البصرة و عنده اصحابه  ،إستند إلى حائط من حيطان البصرة  ،فاجتمع اصحابه حوله ،
فركب عليه السالم و الناس نزول حوله ،
فجعل يدعو الرجل باسمه فيأتيه  ،ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه ثم يدعو الرجل باسمه فيأتيه  ،حتى وافاه منهم ستون شخصا
 ،و من جملتهم االصبغ بن نباته  ،و كلهم قد صغروا اللحى و عقصوها  ،و اكثرهم يومئذ من همدان  ،فأخذ أمير المؤمنين

عليه السالم طريقا من طرق البصرة و أصحابه معه و عليهم الدروع و المغافر  ،متقلدي السيوف  ،متنكبي األترسة  ،حتى
وصل الى دار واسعة  ،فدخل و دخل معه اصحابه ،
فاذا فيها نسوة يبكين  ،فلما رأينه صحن صيحة واحدة  ،و قلن  :هذا قاتل األحبة .
فأمسك عنهن  ،ثم قال  :اين منزل عائشة ؟ فأومأ إلى حجرة في الدار ،
فتقدم بعض الصحابة فأنزلوا االمام عن دابته  ،فدخل عليها  ،و لم يسمع احد شيئا من
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كالم أمير المؤمنين عليه السالم  ،إال ان عائشة كانت امرأة عالية الصوت  ،فسمع االصحاب كالمها كهيئة المعاذير  :اني
لم افعل كذا  ،و نحو هذا الكالم  ،ثم خرج من عندها و تقدم اليه اصحابه فأركبوه على دابته  ،فعارضته امرأة من قبل الدار
فقال االمام  :أين صفية ؟
قالت صفية  :لبيك يا امير المؤمنين .
االمام  :ا ال تكفيهن عني هؤالء الكلبات الالتي يزعمن اني قاتل االحبهة ؟ لو قتلت األحبة لقتلت من فى تلك الدار و اشار بيده
إلى ثالث حجر في الدار .
فلما سمع اصحابه ذلك قبضوا على قوائم سيوفهم  ،و نظروا الى تلك الحجر التي اشار االمام اليها  ،فما بقيت فى الدار
باكية إال سكتت  ،و ال قائمة إال جلست ،
فتبادر االصحاب الى تلك الحجرات ففتحوها .
اما األولى  :فكان فيها مروان بن الحكم جريحا  ،و معه شباب قريش جرحى .
و اما الثانية فكان فيها عبد ه
ّللا بن الزبير  ،و معه آل الزبير جرحى  ،و اما الثالثة فكان فيها رئيس أهل البصرة  ،يدور مع
عائشة اينما دارت .
سأل رجل عن االصبغ بن نباته الذي كان مع االمام قال  :يا ابا القاسم هؤالء اصحاب القرحة اسباب الفتنة فهاله ملتم عليهم
بهذه السيوف ؟
فقال  :يا ابن اخي  :ان امير المؤمنين كان اعلم منك  ،وسعهم امانة  ،انا لما هزمنا القوم نادى مناديه  :ال يدنف على جريح
 ،و ال يتبع مدبر  ،و من القى سالحه فهو آمن  ،سنة يستن بها بعد يومكم هذا .
رجع االمام الى المعسكر  ،ثم بعث مرة ثانية محمد بن ابي بكر و عمار بن ياسر الى عائشة :
ّللا صلى ه
ان ارتحلي  ،و الحقي بيتك الذي تركك فيه رسول ه
ّللا عليه و آله .
فقالت  :و ه
ّللا ال اريم هذا البلد ابدا .
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فرجعا الى امير المؤمنين و اخبراه فغضب  ،ثم ردهما اليهما و بعث معهما االشتر فقال  :و ه
ّللا لتخرجن او لتحملن احتماال
.
ثم التفت عليه السالم الى بني عبد القيس و هم انصاره  ،و قال يا معشر عبد القيس اندبوا إلى الحرة الخيرة من نسائكم ،
فان هذه المرأة من نسائكم  ،فانها قد أبت ان تخرج لتحملوها احتماال  ،فلما علمت بذلك قالت  :قولوا له  :فليجهزني ،

فاتوا االمام فذكروا لها ذلك فجهزها  ،و بعث معها أربعين امرأة من بني عبد القيس ،
و امرهن ان يلبسن ثياب الرجال و يلبسن العمائم و القالنس  ،و قلدهن السيوف و امرهن ان ه
يكن معها فى الطريق عن
يمينها و شمالها ليحفظنها .
فجعلت تقول فى طريقها  :اللهم افعل بعلي بن ابيطالب كذا و كذا  ،بعث معي الرجال االجانب  ،و لم يحفظ بي حرمة
رسول ه
ّللا  ،فلما قدمن المدينة  ،و ألقين النساء العمائم و القالنس و السيوف و دخلن معها  ،و رأتهن ندمت على ما فرطت
بذم أمير المؤمنين و سبه  ،قالت  :جزى ه
في حرمة االسالم  ،و بكت من خجلها .
ّللا علي بن أبيطالب خيرا  ،فلقد حفظ ه
و لما فرغ امير المؤمنين من حرب الجمل أمر مناديا ينادي فى أهل البصرة :
ان الصالة جامعة لثالثة ايام من غد إن شاء ه
ّللا و ال عذر لمن تخلف إال من حجة أو علة  ،فال تجعلوا على انفسكم سبيال .
فلما كان اليوم الذي اجتمع فيه الناس خرج فصلى بالناس صالة الغداة في المسجد الجامع فلما قضى صالته قام فأسند ظهره
إلى حائط القبلة عن يمين المصلى ،
ّللا و اثنى عليه و صلى على النبي صلى ه
فحمد ه
ّللا عليه و آله  ،و استغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات ،
ثم قال  :يا أهل البصرة يا اهل الموتفكة  . . .الخ و في يوم من تلك االيام قام اليه رجل أثناء خطبته و قال  :يا أمير المؤمنين
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اخبرني من أهل الجماعة ؟ و من أهل الفرقة ؟ و من أهل البدعة ؟ و من أهل السنة ؟
امير المؤمنين  :ويحك اما إذا سألتني فافهم عني  ،و ال عليك ان ال تسأل عنها أحدا بعدي اما اهل الجماعة فانا و من اتبعني
و ان قلوا  ،و ذلك الحق عن امر ه
ّللا و عن أمر رسوله  .و أهل الفرقة  :المخالفون لي و لمن تبعني و ان كثروا  ،و اما اهل
السنة  :فالمتمسكون بما سنه ه
ّللا لهم و رسوله و إن قلوا  ،و اما أهل البدعة :
فالمخالفون ألمر ه
ّللا تعالى و كتابه و لرسوله  ،و العاملون برأيهم و اهوائهم و ان كثروا و قد مضى منهم الفوج االول  ،و
بقيت أفواج و على ه
ّللا فضها و استئصالها عن جدد االرض .
فقام اليه عمار بن ياسر فقال  :يا أمير المؤمنين ان الناس يذكرون الفيئي ،
و يزعمون  :ان من قاتلنا فهو و ماله و ولده فيئي لنا .
فقام رجل من بكر بن وائل يدعى  :عباد بن قيس و كان ذا عارضة و لسان شديد فقال :
يا أمير المؤمنين و ه
ّللا ما قسمت بالسوية و ال عدلت بالرعية امير المؤمنين  :و لم ويحك .
عباد  :ألنك قسمت ما في العسكر  ،و تركت النساء و األموال و الذرية .
أمير المؤمنين  :أيها الناس  :من كانت له جراحة فليداوها بالسمن .
عباد  :جئنا نطلب غنائمنا  ،فجائنا بالترهات أمير المؤمنين  :ان كنت كاذبا فال اماتك ه
ّللا حتى يدركك غالم ثقيف .
فقيل  :و من غالم ثقيف ؟
أمير المؤمنين  :رجل ال يدع هّلل حرمة إال انتهكها .
فقيل  :أ فيموت أو يقتل ؟
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أمير المؤمنين  :يقصمه قاصم الجبارين بموت فاحش  ،يحترق منه دبره لكثرة ما يجري من بطنه يا اخا بكر  :أنت امرؤ
ضعيف الرأي  ،أو علمت انا ال ناخذ الصغير بذنب الكبير و ان االموال كانت لهم قبل الفرقة  ،و تزوجوا على رشد  ،و
ولدوا على فطرة  ،و انما لكم ما حوى عسكرهم  ،و ما كان في دورهم فهو ميراث  ،و ان عدى أحد منهم أخذنا بذنبه  ،و
إن كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره .
ّللا صلى ه
يا أخا بكر  :لقد حكمت فيكم بحكم رسول ه
ّللا عليه و آله فى اهل مكة  ،فقسم ما حوى العسكر و لم يتعرض لسوى
ذلك  ،و انما اتبعت اثره  ،حذو النعل بالنعل  .يا اخا بكر  :اما علمت ان دار الحرب يحل ما فيها  ،و ان دار الهجرة يحرم
ما فيها إال بحق  ،فمهال مهال  ،رحمكم ه
ّللا  ،فان لم تصدقوني و اكثرتم عل هي ذلك انه تكلم في هذا غير واحد فأيكم يأخذ
عائشة بسهمه ؟
القوم  :يا امير المؤمنين اصبت و أخطأنا  ،و علمت و جهلنا  ،فنحن نستغفر ه
ّللا تعالى .
و نادى الناس من كل جانب  .اصبت يا امير المؤمنين  ،اصاب ه
ّللا بك الرشاد و السداد .
عمار بن ياسر  :أيها الناس و ه
ّللا ان اتبعتموه و اطعتموه لن يضل عن منهل نبيكم حتى قيس شعره  ،و كيف ال يكون كذلك
ّللا صلى ه
و قد استودعه رسول ه
ّللا عليه و آله المنايا و الوصايا و فصل الخطاب على منهج هارون عليه السالم  ،و قال :
انت مني بمنزلة هارون من موسى  ،إال انه ال نبي بعدي .
ّللا به  ،و إكراما منه لنبيه صلى ه
فضال خصه ه
ّللا عليه و آله حيث اعطاه ما لم يعطه
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احدا من خلقه .
امير المؤمنين  :انظروا رحمكم ه
ّللا ما تؤمرون به فامضوا له  ،فان العالم بما يأتي به أعلم من الجاهل الخسيس األخس ،
فاني حاملكم إن شاء ه
ّللا ان اطعتموني على سبيل النجاة  ،و ان كانت فيه مشقة شديدة  ،و مرارة عتيدة و الدنيا حلوة ،
و الحالوة لمن اغتر بها من الشقوة و الندامة عما قليل .
ثم اني اخبركم ان جيال من بني إسرائيل امرهم نبيهم أن ال يشربوا من النهر  ،فلجهوا في ترك امره  ،فشربوا منه إال قليال
منهم  ،فكونوا رحمكم ه
ّللا من اولئك الذين اطاعوا نبيهم و لم يعصوا ربهم  ،و اما عائشة فأدركها رأي النساء  ،و لها بعد
ه
ذلك حرمتها االولى و الحساب على ّللا  ،يعفو عمن يشاء و يعذب من يشاء .
لما فرغ امير المؤمنين من تلك الخطبة نزل و مشى فمر بالحسن البصري و هو يتوضأ فقال امير المؤمنين  :يا حسن اسبغ
الوضوء .
حسن  :يا امير المؤمنين لقد قتلت باالمس اناسا يشهدون ان ال إله إال ه
ّللا وحده ال شريك له  ،و ان محمدا عبده و رسوله  ،و
يصلون الخمس  ،و يسبغون الوضوء امير المؤمنين  :قد كان ما رأيت  ،فما منعك ان تعين علينا عدونا ؟
حسن  :و ه
ّللا ألص هدقنك يا امير المؤمنين  :لقد خرجت في أول يوم فاغتسلت و تحنطت و صببت علي سالحي  ،و انا ال
اشك فى ان التخلف عن ام المؤمنين عائشة هو الكفر  ،فلما انتهيت إلى موضع من الخريبة نادى مناد  :يا حسن ارجع فان
القاتل و المقتول فى النار .
فرجعت ذعرا  ،و جلست فى بيتي  ،فلما كان اليوم الثاني لم اشك ان التخلف عن ام المؤمنين هو الكفر  ،فتحنطت و صببت
علي سالحي و خرجت اريد القتال ،
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حتى انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي  :إلى اين ؟ مرة بعد اخرى فان القاتل و المقتول فى النار .
امير المؤمنين  :صدقت  ،ا فتدري من ذاك المنادي ؟
حسن  :ال .
امير المؤمنين  :ذاك اخوك ابليس  ،و صدقك  ،ان القاتل و المقتول منهم فى النار حسن  :اآلن عرفت يا امير المؤمنين ان
القوم هلكى .
ثم كتب امير المؤمنين كتبا إلى الكوفة و المدينة و غيرهما و استعد للخروج من البصرة  ،و التوجه إلى الكوفة  ،و استخلف
على البصرة إبن عمه عبد ه
ّللا بن العباس و و ه
صاه  ،و كان في وصيته له ان قال :
يابن عباس  :عليك بتقوى ه
ّللا  ،و العدل بمن ولهيت عليه  ،و ان تبسط للناس وجهك  ،و توسع عليهم مجلسك و تسعهم
ّللا  ،و اعلم ان ما قربك من ه
بحلمك  ،و اياك و الغضب فانه طيرة الشيطان  ،و اياك و الهوى فانه يصدك عن سبيل ه
ّللا فهو
ّللا فمقرهبك من النار  ،و اذكر ه
مباعدك من النار  ،و ما باعدك من ه
ّللا كثيرا و ال تكن من الغافلين .
ّللا و اثنى عليه  ،و صلى على النبي صلى ه
ثم خطب الناس فحمد ه
ّللا عليه و آله ثم قال :
ّللا بن العباس  ،فاسمعوا له و اطيعوا أمره ما اطاع ه
معاشر الناس قد استخلفت عليكم عبد ه
ّللا و رسوله  ،فان أحدث فيكم أو
زاغ عن الحق فاعلموا اني اعزله عنكم  ،فاني أرجو ان اجده عفيفا تقيا ورعا  ،و اني لم اوله عليكم و إال و انا اظن ذلك به
غفر ه
ّللا لنا و لكم .
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و في تلك األيام قام في أهل البصرة خطيبا فقال :
ما تقمون مني يا أهل البصرة ؟ و اشار إلى قميصه و ردائه و ه
ّللا انهما لمن غزل اهلي  ،ما تنقمون مني يا اهل البصرة ؟ و
ه
اشار إلى صرة في يده فيها نفقته و ه
ّللا ما هي إال من غلتي في المدينة  ،و ان خرجت عنكم بأكثر مما ترون فانا عند ّللا من
الخائنين .
ثم خرج  ،و شيهعه الناس إلى خارج البصرة  ،و تبعه األحنف بن قيس إلى الكوفة و تبعه ايضا جمع من اشراف البصرة و
ّللا صلى ه
غيرهم  ،و لما خرج من البصرة  ،و صار على علوة استقبل الكوفة بوجهه و هو راكب بغلة رسول ه
ّللا عليه و
آله فقال :
الحمد هّلل الذي اخرجني من اخبث البالد  ،و اخشنها ترابا  ،و اسرعها خرابا و اقربها من الماء و ابعدها من السماء  ،بها
مغيض الماء  ،و بها تسعة اعشار الشر  ،و هي مسكن الجن  ،الخارج منها برحمة  ،و الداخل اليها بذنب  ،اما انها ال
تذهب الدنيا حتى يجيء اليها كل فاجر  ،و يخرج منها كل مؤمن  ،و حتى يكون مسجدها كأنه جؤجؤ سفينة .

الخطبة الرابعة عشر
المتن
و من كالم له عليه السالم في مثل ذلك ) :
أرضكم قريبة من الماء  ،بعيدة من السماء  ،خفهت عقولكم و سفهت أحالمكم فأنتم غرض لنابل  ،و أكلة آلكل و فريسة
لصائل .

اللغة
النابل صاحب النبل  ،و الصائل  :الذي يصول و يحمل و يهجم على العدو .
هذه الجمالت من ملحقات الخطبة المتقدمة في ذم البصرة و اهلها  ،و قد أدينا شيئا من حق هذا الموضوع  ،فال داعي
الطالة الكالم اكثر من هذا مع العلم ان لنا في المستقبل مجاال واسعا إن شاء ه
ّللا .
و قد انتهينا عن الخطبة الثالثة عشر و الرابعة عشر و الحمد هّلل اوال و آخرا .
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الخطبة الخامسة عشر ( و من كالم له عليه السالم فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان )
المتن
و ه
ّللا لو وجدته قد تزوهج به النساء  ،و ملك به اإلماء لرددته  ،ه
فإن في العدل سعة  ،و من ضاق عليه العدل  ،فالجور عليه
أضيق .

المعنى
هذه المقطوعة من الخطبتين اللتين بعدها كلها خطبة واحدة كما ذكره الكليني و الطبرسي و غيرهما  ،و ال اعلم سبب
تقطيعها من الشريف الرضي ( ره ) و هي اول خطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السالم بعد ما ردت الخالفة اليه ثانيا ،
بعد مقتل عثمان  ،و نحن نشرح هذه الفصل من الخطبة و نذكر جميعها في المستقبل .
فنقول  :ان القانون الذي وضعه نبي االسالم صلى ه
ّللا عليه و آله ان االراضي العامرة كالمزارع و البساتين و القرى و
الحصون و غيرها فى البالد المفتوحة عنوة أي بالقهر و الغلبة لجميع المسلمين  ،سواء الموجودين منهم في ذاك اليوم او
المتولدين بعد ذلك  ،و الداخلين في االسالم بعد ذلك اليوم  ،و لمن لم يخلق بعد ،
و يشترك في تلك االراضي االب و االبن على حد سواء  ،فكل شبر من االراضي لجميع المسلمين قاطبة على نحو االشاعة
.
و حيث انه ال يمكن لجميع المسلمين استيفاء حقوقهم و نصيبهم من تلك االراضي فان االمام الشرعي حسب واليته العامة
على المسلمين يقطع تلك االراضي الى اشخاص  .و يأخذ منهم الخراج بدل االيجار أو الضريبة في كل سنة حسب رأيه  ،و
يجعل الخراج فى بيت مال المسلمين  ،و يصرفه فى مصالح االسالم و المسلمين من تقوية شوكة االسالم و بث الدعاة و
تقوية الدين كالجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة  ،و ليس لنفسه من ذلك قليل و ال كثير  ،بل هو بصفته احد المسلمين
شريكهم كأحدهم  .و لكن عثمان كان ال يبالي بهذه الشروط بل كان يهب القطائع التي
[ ] 364
هي لجميع المسلمين لمن أحب من بني ابيه  ،و ال يأخذ منهم خراجا و ال غيره  ،فلما ردت الخالفة إلى صاحبها االول و هو
أمير المؤمنين عليه السالم رأى من الواجب عليه شرعا استرداد اموال المسلمين من الغاصبين و لهذا قال عليه السالم :
(و ه
ّللا لو وجدته قد تزوج به النساء  ،او ملك به االماء لرددته ) اي لوجدت تلك القطائع المغصوبة صارت مهورا للنساء
أي تزوج بها المتصرفون فيها و جعلوها مهورا لحرائرهم أو ثمنا للجواري و االماء ألخذت تلك المهور و تلك الجواري و
رددتها الى بيت مال المسلمين كما قال ابن عباس  :ان عليا عليه السالم خطب فى اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال  ( :اال
إن كل قطيعة اقطعها عثمان  ،و كل مال أعطاه من مال ه
ّللا فهو مردود فى بيت المال فان الحق القديم ال يبطله شيء  ،و لو
وجدته قد تزوج به النساء  ،و فرق فى البلدان لرددته الى حاله  ،فان فى العدل سعة  ،و من ضاق عنه العدل فالجور عنه
اضيق ) ثم قال عليه السالم  ( :فان فى العدل سعة ) يعني استرداد تلك االموال نوع من العدل  ،و فى العدل سعة ،

اي اذا ردت هذه االشياء إلى بيت مال المسلمين و صرفت فى مصالحهم يكون المسلمون فى سعة  ( ،و من ضاق عليه
العدل فالجور له اضيق ) اي القيام بهذا الحكم يضيق على بعض الناس  ،و هم الذين تص هرفوا فى تلك االراضى طيلة خالفة
عثمان فهؤالء إذا ضاق عليهم العدل و هو استرداد تلك األموال فالجور عليهم اضيق ،
أي فعملهم و هو االستيالء على اموال المسلمين يكون عليهم فى الدنيا و اآلخرة اما فى اآلخرة فواضح  ،و اما فى الدنيا
فيحتمل إن تقوى المسلمون و حصلت لهم القدرة و المكنة ان يثوروا فى وجه الغاصبين ليستردوا منهم حقوقهم  ،فهناك
مظان الفتنة فاألحسن استيفاء الحقوق منهم مسالمة ال بالقهر و الغلبة .
قال الكلبي  :ثم امر عليه السالم بكل سالح وجد لعثمان فى داره مما تقوه ى
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بها على المسلمين فقبض  .و أمر بقبض نجائب كانت في داره من ابل الصدقة فقبضت .
و امر بقبض سيفه و درعه  .و أمر أن ال يعرض لسالح وجد له لم يقاتل به المسلمون ،
و بالكف عن جميع امواله التي وجدت في داره و غير داره  ،و أمر أن يرتجع االموال التي أجاز بها عثمان حيث اصيبت ،
أو اصيب اصحابها .
فبلغ ذلك عمرو بن العاص  ،و كان بايله من أرض الشام اتاها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها  ،فكتب إلى معاوية  :ما
كنت صانعا فاصنع  ،إذا قشرك ابن ابي طالب من كل ما تملكه كما تقشر عن العصا لحائها ) .
قال ابن ابي الحديد  :و قال الوليد بن عقبة  ،و هو اخو عثمان من امه يذكر قبض على عليه السالم نجائب عثمان و سيفه و
سالحه :
بني هاشم ردوا سالح ابن اختكم
و ال تنهبوه ال تحل مناهبه
بني هاشم كيف الهوادة بيننا ؟
و عند علي درعه و نجائبه
بني هاشم كيف التودد منكم ؟
و ه
بز ابن اروى فيكم و حرائبه
بني هاشم إال تردوا فاننا
سواء علينا قاتاله و سالبه
بني هاشم انا و ما كان منكم
كصدع الصفا ال يشعب الصدع شاعبه
قتلتم أخي كيما تكونوا مكانه
كما غدرت يوما بكسرى مرازبه
فأجابه عبد ه
ّللا بن ابي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب بأبيات و من جملتها :
فال تسئلونا سيفكم ان سيفكم
اضيع  ،و القاه لدى الروع صاحبه
سلوا أهل مصر عن سالح ابن اختنا
فهم سلبوه سيفه و حرائبه

و كان ولي االمر بعد محمد
علي و في كل المواطن صاحبه
علي إلى أن اظهر ه
ّللا دينه
و أنت مع االشقين فيمن يحاربه
و أنت امرؤ من اهل صفور نازح
فما لك فينا من حميم يغائبه
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و قد انزل الرحمن انك فاسق
و ما لك في االسالم حق تطالبه
و شبههته كسرى و قد كان مثله
شبيها بكسرى هديه و ضرائبه
أي كان كافرا كما كان كسرى كافرا و كان المنصور إذا انشد هذا البيت يقول  :لعن ه
ّللا الوليد  ،هو الذي فرهق بين بني عبد
مناف بهذا الشعر .

الخطبة السادسة عشر و من كالم له عليه السالم لما بويع بالمدينة
القسم االول
المتن
ذ همتي بما أقول رهينة و أنا زعيم  :إن من صرهحت له العبر عما بين يديه من المثالت حجزه التقوى عن التق هحم في الشبهات
ّللا نبيه صلى ه
 .أال و إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث ه
ه
لتغربلن
ّللا عليه و آله  ،و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة  ،و
ه
ه
ه
ليقصرن
ليسبقن سابقون كانوا قصه روا  ،و
لتساطن سوط القدر  .حتى يعود أسفلكم أعالكم  .و أعالكم أسفلكم  ،و
غربلة  ،و
سباقون كانوا سبقوا ،
و ه
ّللا ما كتمت و شمة  ،و ال كذبت كذبة  ،و لقد نبئت بهذا المقام و بهذا اليوم ،
أال و ان الخطايا خيل شمس  ،حمل عليها أهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم في النار  ،أال و ه
إن التقوى مطايا ذلل حمل
عليها أهلها  ،و اعطوا أز همتها  ،فأوردتهم الجنة  ،حق و باطل  ،و لكل أهل  ،فلئن أمر الباطل لقديما فعل  ،و لئن قله الح ه
ق
فلربما و لع هل  ،و لق هل ما أدبر شيء فأقبل  .قال الرضي ( ره )  :أقول ان في هذا الكالم ادنى من مواقع االحسان ما تبلغه
مواضع االستحسان  ،و ان حظ العجب منه اكثر من حظ العجب به  ،و فيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة ال
يقوم لها لسان  ،و ال يطلع فجهها انسان ،
و ال يعرف ما اقول إال من ضرب في هذه الصناعة بحق  ،و جرى فيها على عرق ،
و ال يعلمها إال العالمون .

اللغة
الذمة  :الحرمة و العهد  .و الرهينة  :المرهونة  .و الزعيم و الكفيل
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و الضامن واحد و المثالت  :العقوبات و الحجز  :المنع  :و تقحم االمر  :رمى نفسه فيه  ،و الهيئة و الصفة و الحال واحدة
 .و البلبلة  :االختالط  .و الغربلة  :نخل الدقيق و غيره  ،و الغربلة  :القتل ايضا  ،و ساط القدر  :إذا قلب ما فيها من طعام
بالمحراك او االدارة و الوشمة بالشين و السين األثر و العالمة  :و شمس بضم الشين و الميم  :جمع شموس بفتح الشين و
هي الدابة التي تمنع ظهرها عن الركوب و ال تطيع راكبها  ،و هي في مقابلة الذلول .

المعنى
ذكرنا سابقا فصلين من الخطبة  ،و ان هذا الفصل الثالث من نفس الخطبة  ،و نحن نذكرها بتمامهما  ،ثم نشرع في المعنى
فنقول :
روى الكلينى ( ره ) ان امير المؤمنين عليه السالم لما بويع بعد مقتل عثمان صعد المنبر فقال :
الحمد هّلل الذى على فاستعلى  ،و دنى فتعالى  ،و ارتفع فوق كل منظر  ،و اشهد أن ال إله إال ه
ّللا وحده ال شريك له  ،و اشهد
ّللا خاتم النبيين و حجة ه
ان محمدا رسول ه
ّللا على العالمين  ،مص هدقا للرسل األ هولين  ،و كان بالمؤمنين رؤفا رحيما  ،و
صلى ه
ّللا و مالئكته عليه و على آله .
اما بعد  :ايها الناس فان البغي يقود اصحابه إلى النار  ،و ان أول من بغى على ه
ّللا جل ذكره عناق بنت آدم  ،و أول قتيل
قتله ه
ّللا عناق  ،و كان مجلسها جريبا من األرض في جريب  ، 1و كان لها عشرون اصبعا  ،في كل اصبع ظفران مثل
ه
ه
المنجلين  ،فسلط ّللا عليها اسدا كالفيل  ،و ذئبا كالبعير و نسرا مثل البغل فقتلوها  ،و قد قتل ّللا الجبابرة على أفضل
أحوالهم  ،و آمن ما كانوا عليه  ،و أمات هامان  ،و أهلك فرعون  ،و قد قتل عثمان .
-----------

(  ) 1الجريب ستون ذراعا فى ستين ذراع  ،و طول الذراع اربع و عشرون اصبعا
[ ] 362
أال و ان بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث ه
ّللا نبيه  ،و الذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة  ،و لتغربلن غربلة  ،و لتساطن سوط
صروا  ،و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا  ،و ّللاه
القدر حتى يعود اسفلكم اعالكم و اعالكم اسفلكم  ،و ليسبقن سابقون كانوا ق ه
ما كتمت وشمة  ،و ال كذبت كذبة  ،و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوم  ،أال و ان الخطايا خيل شمس  ،حمل عليها اهلها و
خلعت لجمها  ،فتقحمت بهم في النار  ،اال و ان التقوى مطايا ذلل  ،حمل اهلها  ،و اعطوا أز همتها ،
فأوردتهم الجنة  ،و فتحت لهم ابوابها  ،و وجدوا ريحها و طيبها  ،و قيل لهم  :ادخلوا بسالم آمنين .
اال و قد سبقني الى هذا االمر من لم اشركه فيه  ،و لم أهبه له  ،و من ليست له توبة إال بنبي يبعث أال و ال نبي بعد محمد
صلى ه
ّللا عليه و آله  ،أشرف منه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم  ،حق و باطل  ،و لكل اهل  ،فلئن امر الباطل
ه
علي إال
لقديما فعل  ،و لئن ق هل الحق فلربما و لعل  ،و لق هل ما ادبر شيء فأقبل  ،و لئن رد عليكم امركم انكم سعداء  ،و ما ه
الجهد  ،و اني أخشى ان تكونوا على فترة ملتم عني ميلة واحدة كنتم فيها عندى غير محمودي الرأى  ،و لو اشاء لقلت عفا
ه
ّللا عما سلف  ،سبق فيه الرجالن  ،و قام الثالث كالغراب همته بطنه  ،ويله لو قصه جناحاه و قطع رأسه لكان خيرا له ،
ه
شغل من الجنة و النار أمامه  ،ثالثة و اثنان خمسة  ،ليس لهم سادس  ،ملك يطير بجناحيه  ،و نبي اخذ ّللا بضبعيه  ،و ساع
مجتهد ،
و طالب يرجو  ،و مقصر فى النار هوى .
اليمين و الشمال مضلة  ،و الطريق الوسطى هي الجادة  ،عليها باقى الكتاب ،
و آثار النبوة  ،هلك من ادعى  ،و خاب من افترى  ،ان ه
ّللا أ هدب هذه االمة
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بالسيف و السوط  ،و ليس ألحد عندي فيهما هوادة  ،فاستتروا في بيوتكم و اصلحوا ذات بينكم  ،و التوبة من ورائكم  ،من
ابدى صفحته للحق هلك .
قال ابن ميثم ( ره )  :ثم قال عليه السالم  :أ ال و ان كل قطيعة اقطعها عثمان و ما أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود
عليهم في بيت مالهم  ،و لو وجدته قد تزوج به النساء  ،و فرهق في البالد  ،فانه ان لم يسعه الحق فالباطل اضيق عنه .
و ذكر ابن ابي الحديد المعتزلي في هذه الخطبة كالما ال بأس بذكره  :قال  :و هذه الخطبة من حالئل خطبه عليه السالم  ،و
من مشهوراتها  ،و قد رواها الناس كلهم ،
و فيها زيادات حذفها الرضي إما اختصارا أو خوفا من ايحاش السامعين  .و قد ذكرها شيخنا ابو عثمان الجاحظ في كتابه :
( البيان و التبيين ) على وجهها  ،و رواها عن ابي عبد ه
ّللا معمر بن المثنى قال :
أول خطبة خطبها امير المؤمنين علي عليه السالم بالمدينة في خالفته .
ّللا و أثنى عليه  ،و صلى على النبي صلى ه
فحمد ه
ه
يرعين مرع إال على نفسه  ،شغل من الجنة
ّللا عليه و آله ثم قال  :أ ال ال
امامه  ،ساع مجتهد  ،و طالب يرجو و مقصر في النار  ،ثالثة  ،و اثنان  :ملك طائر بجناحيه  ،و نبي أخذ ه
ّللا بيده  ،ال
سادس .
هلك من ادعى  ،و ردى من اقتحم  ،اليمين و الشمال مضلة  ،و الوسطى الجادة  ،منهج عليه باقي الكتاب و السنة  ،و آثار
النبوة  ،ان ه
ّللا داوى هذه االمة بدوائين  :السوط و السيف  ،ال هوادة عند االمام فيهما  ،استتروا في بيوتكم و اصلحوا ذات
بينكم  ،و التوبة من ورائكم .
من أبدى صفحته للحق هلك  ،قد كانت امور لم تكونوا عندي فيها غير محمودين  ،اما لو اشاء لقلت  ،عفا ه
ّللا عما سلف ،
سبق الرجالن  ،و قام الثالث
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كالغراب همته بطنه ويحه لو قص جناحاه و قطع رأسه لكان خيرا له  ،انظروا فان انكرتم فانكروا  ،و ان عرفتم فآزروا ،
حق و باطل  ،و لكل اهل  ،و لئن امر الباطل لقديما فعل  ،و إن ق هل الحق فلربما و لعل  .و قله ما ادبر شيء فاقبل  ،و لئن
رجعت اليكم اموركم إنكم لسعداء  ،و إني اخشى أن تكونوا في فترة  ،و ما علينا إال االجتهاد .
قال شيخنا ابو عثمان  :و قال ابو عبيدة  :و زاد فيها في رواية جعفر بن محمد عليهما السالم عن آبائه عليهم السالم  :أ ال
إن أبرار عترتي و اطائب ارومتي احلم الناس صغارا  ،و اعلم الناس كبارا  ،أ ال و انها اهل بيت من علم ه
ّللا علمنا  ،و
بحكم ه
ّللا حكمنا ،
و من قول صادق سمعنا  ،فان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا  ،و ان لم تفعلوا يهلككم ه
ّللا بأيدينا .
معنا راية الحق  ،من تبعها لحق  ،و من تأخر عنها غرق  ،أ ال و بنا يدرك ترة كل مؤمن  ،و بنا يخلع ربقة الذل عن
اعناقكم  ،و بنا فتح ه
ّللا ال بكم  ،و بنا يختم ال بكم  ،انتهى كالم ابن ابي الحديد .
فلنشرع في شرح الخطبة فنقول  :ان هذه الخطبة مشتملة على جمالت  ،و كل جملة منها مستقلة تشير إلى بعض الوقائع ،
و فيها شيء من الكنايات و التلميح و التلويح قال عليه السالم :
( ذمتي بما أقول رهينة و أنا به زعيم ) أي أنا ضامن و ملتزم بصحة ما أقول  ،و كفيل بما أدعيه ( ان من صرحت له
العبر عما بين يديه من المثالت حجزه التقوى عن التقحم فى الشبهات ) أي من كشفت له العبر و هي االمور التي يعتبر بها
االنسان من المثالت اي العقوبات الواقعة باالمم السالفة و القرون الماضية حصل له اعتبار  ،و أدى ذلك إلى الخوف و
ّللا  ،و منعه الخوف من ه
الخشية من ه
ّللا من أن يقتحم في االمور المشتبهة أى يلقي نفسه بدون تفكر و روية  ،كأن يقدم
االنسان
[ ] 321

على عمل ال يبالي بما ينتج ذلك العمل  ،و الشبهات هنا هي االمور الباطلة التي تشبه الحق  ،كما قال عليه السالم :
و انما سميت الشبهة شبهة النها تشبه الحق  .فاذا كان لالنسان ورع و تقوى لم يقدم على تلك االمور  ،و قد وردت في هذا
الموضوع اخبار و احاديث عديدة عن اهل البيت عليهم السالم .
منها  :في الوسائل عن المفضل بن عباس عن االمام الصادق عليه السالم قال قلت له  :من الورع من الناس ؟ قال عليه
السالم  :الذي يتورع عن محارم ه
ّللا ،
و يجتنب هؤالء  ،فاذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو ال يعرفه .
و قال أيضا عليه السالم  . . :و انما االمور ثالثة بيهن رشده فيتهبع  .و أمر بيهن غيهه فيجتنب  ،و امر مشكل يرد علمه إلى ه
ّللا
ّللا صلى ه
سبحانه  ،قال رسول ه
ّللا عليه و آله  :حالل بين و حرام بيهن  ،و شبهات بين ذلك  ،فمن ترك الشبهات نجى من
المحرهمات  ،و من اخذ الشبهات ارتكب المحرمات  ،و هلك من حيث ال يعلم .
ثم قال في آخر  :فان الوقوف عند الشبهات خير من االقتحام في الهلكات .
ّللا نبيه صلى ه
قال امير المؤمنين عليه السالم  « :أ ال و ان بليتكم هذه قد عادت كهيئتها يوم بعث ه
ّللا عليه و آله » اشار إلى
حال الناس فى زمن الخلفاء الثالثة ،
فشبه حالهم بزمن الجاهلية قبل النبوة  ،من تشتت اآلراء و ظهور الباطل  ،و خفاء الحق  ،و شبه بيعته الثانية ببعثة رسول
ّللا عليه و آله  ،و نبه على انهم كانوا فى ذلك العهد على الباطل  ،ال على دين ه
ّللا صلى ه
ه
ّللا تعالى  ،كالذين كانوا فى زمان
الفترة و قد عرفت حال الناس و دينهم فى تلك األيام  ،و صرهح أيضا بابتالء الناس و امتحانهم ،
و قد عرفت شيئا و سيأتيك التفصيل ان شاء ه
ّللا فى سائر أجزاء الكتاب حتى ترى العجب العجاب .
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« و الذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة  ،و لتغربلن غربلة » اقسم عليه السالم ه
باّلل عز و جل و أخبر عن وقوع بالء و امتحان
على الناس  ،و لعله اشار الى تلك الحروب و الغزوات التي اتفقت أيام خالفته  ،و أشار الى الوقائع التي جرت على اهل
المدينة من بعده كوقعة الحرة  ،و هدم الكعبة  ،و ما فعل الحجاج بأهل العراق  ،و على اي تقدير فهذا اخبار منه عليه
السالم بما سيجري على الناس و معنى الجملة األولى  :انكم يختلط بعضكم ببعض  ،بحيث تزول عزة ذوى العزة  ،و جاللة
االجالهء  ،فيختلط العالم بالجاهل  ،و المؤمن بالمنافق  ،و الشريف بالدني  .و معنى الجملة الثانية  ( :و لتغربلن غربلة )
فهذه الكلمة مأخوذة من الغربال الذى يغربل به الدقيق و غيره  ،و معناها :
انهم يميزون  .فينتخب الفاسق و يترك المؤمن  ،و يكرم الوضيع  ،و يهان الشريف و يق هدر الخائن  ،و يضيع األمين  ،أى
يفرهق بين الجيد و الردي .
و هناك معنى آخر ذكره بعض الشراح قالوا  :معناها  :يتميز المؤمن من الفاسق و الصالح من الطالح باالمتحان و هناك
معنى ثالث  :و هو ان الجملة الثانية مأخوذة من غربلت اللحم قطعته  ،فهي اشارة الى الفتن و االضطهادات التي جرت
على مشاهير المسلمين في زمن االمويين  ،ثم قال عليه السالم  ( :و لتساطن سوط القدر حتى يعود اعالكم اسفلكم و اسفلكم
اعالكم ) المسوط و المسواط  :خشبة يحرك بها ما في القدر الختالط ما فيها  .و لهذه الجملة احتماالت ثالث  :االول
انقالب العقائد من حيث الكفر و االسالم  ،و النفاق و االيمان  ،أي ينقلب المؤمن في تلك االمتحانات منافقا و المنافق مؤمنا
 ،كالمنحرفين الذين انحرفوا عنه  ،و شهروا سيوفهم فى وجهه ،
و كالذين شهروا سيوفهم في وجهه ثم تابوا و صاروا من اصحابه  ،و قتلوا في سبيله .
و االحتمال الثاني  :هو انتقال االمارة و السلطنة من االشراف االعزاء الى االجالف االنذال و السفلة االذالء .
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و االحتمال الثالث  :هو ان يعود العزيز ذليال و الذليل عزيزا  .فهذه تفاسير مذكورة في بعض الشروح .
( و ليسبقن سابقون كانوا قصه روا  ،و ليقصرن سبهاقون كانوا سبقوا ) هاتان الجملتان كأخواتهما من حيث االشارة الى
انقالب الناس  ،و التغييرات التي تكون  ،و معناها  :ان اناسا كانوا قد ق ه
صروا في نصرته و مساعدته في ابتداء االمر ثم
سابقوا غيرهم الى نصرته  ،و اناسا آخرين سابقوا الناس الى نصرته ثم خذلوه و حاربوه كطلحه و الزبير و مروان و
امثالهم .
(و ه
ّللا ما كتمت وشمة ) قرأت هذه الكلمة على أربعة اوجه  ( :كتمت ) بناء على المعلوم  ،و ( كتمت ) بناء على المجهول
ه
ه
 ،و بناء على الوجه األول يكون المعنى  :ما كتمت اى ما سترت عنكم كلمة أخبرنى بها رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله ،
و هذا بعيد جدا  ،ألن امير المؤمنين كان معدن أسرار النبي االعظم و مخزنها  ،و السر ال يجوز إظهاره  ،فليس المعنى
ّللا صلى ه
انى اخبرتكم بكل ما اخبرنى رسول ه
ّللا عليه و آله به  ،و يصح المعنى على الوجه الثانى  ،أى ما كتمني رسول
ه
ه
ّللا كلمة ابدا اخبرني بكل ما اخبره ه
ه
ّللا و علمني كل ما يعلم  ،كما أشار رسول ّللا صلى ّللا عليه و آله في خطبته يوم
الغدير .
و الوجه الثالث  :ما كتمت وسمة بالسين المهملة اى العالمة  ،و المعنى اني ما كتمت عنكم عالمة تدل على سبيل الحق .
ّللا أثرا  ،و ال عالمة من العالمات التي يجب إظهارها  ،و ه
و الوجه الرابع  :ما كتم مني رسول ه
ّللا العالم .
( و ال كذبت كذبة ) لقد تكلم امير المؤمنين كالما ال يستطيع أحد من المخلوقين أن يدعيه إال األنبياء و األوصياء هذا من
اعجب العجب و هو العصمة بعينها
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أ ال تعجب من رجل يعيش حوالي ثالثا و ستين سنة  ،و يخطب الخطب الطوال  ،و يحتج بأنواع االحتجاجات و له من
الخصماء و االعداء عدد الشعر و الوبر ،
و يحضر الغزوات و الحروب  ،و يكثر كالمه هذه الكثرة  ،فهذا كتاب نهج البالغة ،
و هو المختار من كالمه عليه السالم  ،و لو أراد الرضي أن يجمع جميع كالم االمام عليه السالم  ،أللهف كتابا يزيد على
نهج البالغة أربعين ضعفا  ،و لكن الرضي ( ره ) اختار هذه الخطب في كتابه  ،و سماه بهذا االسم ليكون انموذجا من
فصاحة امير المؤمنين عليه السالم و بالغته  ،و سعة اطالعه بالموجودات  .و يظهر ضمنا شيء من شخصية امير
المؤمنين عليه السالم و قليل من غرازة علمه  .فهذا الرجل الموصوف بهذه األوصاف ال يكذب كذبة واحدة  ،هل تعرف
من متقمصي الخالفة من االمويين و العباسيين  ،رجال استطاع أن يتفوه بهذا الكالم في مركز االسالم و مطلعه  ،و هو
مسجد النبي األقدس  ،و في المسجد الموالي و المعادي و سائر الناس ؟ ؟
و ليت شعرى من يستحق لقب الصديق  ،أ هذا الرجل ؟ ام الذي قال :
سمعت رسول ه
ّللا يقول  :نحن معاشر االنبياء ال نورث ؟ ( و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوم ) كشف أمير المؤمنين عليه
ّللا صلى ه
السالم الغطاء عن أمره للمسلمين  ،فقال  :أنبئني رسول ه
ّللا عليه و آله  ،و اخبرني بان الخالفة ستعود إلي  ،و
يبايعني الناس فى هذا اليوم و هذا المكان  ،أى ال يقولن احدكم  :كانت بيعة علي فلتة بغتة  ،و ال يقول قائل  ( :ان هذه البيعة
من جملة القضايا االتفاقية  ،و انتقلت البيعة الى علي عليه السالم بسبب جماعة من الكوفيين و المصريين الثوار الذين
اجتمعوا فى المدينة لقطع يد العابثين في المملكة االسالمية ) و هنا نقطع شريط الكالم  ،و نلتقي بك أيها القارىء في الجزء
ّللا  ،فقد انتهى الجزء األول و ه
الثانى من الكتاب ان شاء ه
ّللا الموفق و الحمد له اوال و آخرا .
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