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 'البالغت ههج' غبر ـفداث العياظيت ألابػاد

 .سؼيذ ؤخمذ ب

 ، الهىذ، ٦حرال٧لُت صاع الىجاة الٗغبُت. ٧اعواع٧ىهض ،ؤؾخاط مؿاٖض

 ب٨غ ب. ؤبى ؽ. ص/جدذ بقغاٝ  ،٧لُت الٟاعو١ الخابٗت لجامٗت ٧ال٩ُىث، ٢ؿم الٗغبُت، باخض

   

ي، ههج البالٚت٦خاب مً ًُال٘ بن 
ّ
ًجض ؤن ؤلامام ٖلُا )ع( ٢ض ؤولى  بخإو

، وؤقاع بلى مٗالم الخ٨م ؤلاؾالمي ؿُاؾتاَخماما ٦بحرا إلاىيٕى الخ٨م وال
ُت، و الخا٦م وزهاثو الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت وخ٣ى١ الخا٦م وقغاثِ  الٖغ

 بقاعة بلى مىيٕى الخ٨م ولٗل ؤ٦ثر زُب ؤلامام و٦خبه ال جسلى مً
 .والؿُاؾت

 بكامت الحىىمتلشوسة 

اث خ٩ىمتالل٣ض ٧ان وظىص  ؤلاؾالم. و٢ض نّغح ؤلامام ٖلّي فى  مً يغوٍع
ت، و٧ا زُبه ٞذ ٨ٞغة السىاعط فى ههج البالٚت بىظىب وظىص خ٩ىمت ٢ىٍّ

وظىص ال٣غآن بحن  بد٨م الخ٩ىمت يغوعةٗضم بالظًً ٧اهىا ًّضٖىن 
و٢ض ا٢خبؿٍى مً ال٣غآن خُض ٣ًى٫ حٗالى "ان الخ٨م الا هلل". „ ال خ٨م الا هلل‘اإلاؿلمحن. و٧ان قٗاع السىاعط 

ى الىبي زم مبٗىزهوالخٟؿحر الصخُذ لهظٍ آلاًت ؤن وي٘ ألاخ٩ام َى مً خ٤ هللا ؤو  . السلٟاء ُٞما بٗض َو
َظٍ آلاًت و٢الىا ان ال خ٤ لئلوؿان فى الخ٨م، بل الخ٨م هلل وخضٍ ٣ِٞ. ٞإظابهم  اول٨ً السىاعط ٞؿغو 

ًّ اإلاغاص مىه  ٞدىي ٦المهم. بمٗجی ؤّن (1)ا باَل"بهًغاص  ٖلي )ع( ب٣ىله: ال خ٨م الا هلل: "٧لمت خ٤ّ  خ٤ّ، ول٨
 بال  الؿُاؾت، ولِـ بمٗجی ؤن الخ٩ىمت و ٫ والخغام َى هللابل مٗىاٍ ؤن ناخب الخالٚحر ما طَبىا بلُه. 

ٞةن َظٍ يغوعة  و ٚحر نالر.ؤ هلل. ولظل٪ ال ًض لئلوؿان مً خا٦م. ؾىاء ٧ان َظا الخا٦م نالخا
. ٞةن ؾِئا ؤم ظُضا ٢اثضاللمجخم٘، ؾىاء ٧ان  ٣اثضاظخماُٖت، ويغوعة َبُُٗت وبوؿاهُت جٟغى لؼوم ال

 هلل: ٣اثضوظىص ال يغوعة خُاة البكغ جٟغى
ّ
ا ؾم٘ ٢ىلهم ال خ٨م بال

ّ
ظا م٣هىص ٢ىله )ع( في السىاعط إلا . َو

 الا بهًغاص  "٧لمت خ٤ّ 
ّ
 باَل. وٗم به

ّ
 هلل وبه

ّ
 هلل. ول٨ً َاالء ٣ًىلىن ال بمغة بال

ّ
للىاؽ مً  ه ال بّض ه ال خ٨م بال

ؿخمخ٘ ٞحها ال٩اٞغ، و اؤو ٞاظغ ا ٧ان ؤمحٍر بغّ  جم٘ به الٟيء، ، ٌٗمل في بمغجه اإلاامً، َو ٜ هللا ٞحها ألاظل، وٍُ
ّ
ٍبل

٣اجل به الٗضوُّ  ٠ُٗ مً ال٣ىّي ٍو ًّ ازظ به لل بل. ٍو ذ به َبغٌّ  . وجإَمً به الؿُّ ؿتًر ٌَ ؿتراَح مً ٞاظٍغ وفي  ختی  وَُ
ا ؾم٘ جد٨ُمهم ٢ا٫: خ٨م هللا ؤهخٓغ ٨ُٞم و٢ا٫ ؤّم 

ّ
 ُٞٗمل ٞحها ا ؤلاِمغة الَبرّ عواًت ؤزغي ؤن ٖلي )ع( إلا

ُ
ة

 الٟاظغة ُٞخمخّ ٣ي. وؤّم الخَّ 
ُ
ِّ بلى ؤن جى٣ُ٘ مّض  ٘ ٞحها الك٣ّي ا ؤلامغة ضِع٦ه مى

ُ
ه وج

ُ
  .(2)ُخه"ج

 هما ًشاها ؤلامام غليّ ؤهذاف الحىىمت 

اؽ صزلذ ٖلى هٓغ ؤلامام ٖلي مً الىهىم الخالي: ٢ا٫ ٖبض هللا بً الٗبّ في ًم٨ً جلسُو ؤَضاٝ الخ٩ىمت 
ى ًسه٠ وٗله ٣ٞا٫ لي ما ٢ُمت َظا الىٗل ٣ٞلذ ال ٢ُمت لها، ٣ٞا٫ ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم بظي ٢اٍع َو

                                                           
ٔ
 ٖٓٗ :ص .ٗ :ج ىػ( ٕ٘ٗٔده. )بَتكت: ادلكتبة العصرية. الشيخ زلمد عب .هنج البالغة لإلماـ علي بن أيب طالب )ر(    
ٕ
 ٕٚ :ص .ٔ :ج . ادلرجع نفس   
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 ؤو ؤصٞ٘ باَال" ٖلُه الؿالم وهللا لهي ؤخّب 
 
 ؤن ؤ٢ُم خ٣ا

ّ
٣ى٫: "اللهّم  .(1)بلّي مً امغج٨م بال   ٍو

ّ
 به

ّ
ه ٪ حٗلم ؤه

 في ؾلُاٍن وال الخماؽ شخيٍء مً ًٞى٫ الخُام، ول٨ً لجرصّ لم ٨ًً الظي ٧ان مىّ 
 
الم مً صًى٪، اإلاٗ ا مىاٞؿت

لت مً خضوص٥"
ّ
  .(2)وهٓهغ ؤلانالح في بالص٥. ُٞإمً اإلآلىمىن مً ٖباص٥، وج٣ام اإلاُٗ

ّ
٣ى٫ ؤًًا: "وبو ي ٍو

ّج جي آسخی ؤن ًلي ؤمغ َظٍ ألاّم بلى ل٣اء هللا وخؿً زىابه إلاىخٓغ عاط. ول٨ىّ  ا ٞو ا، ُٞخّ ت ؾٟهاَئ سظوا ما٫ هللا اَع
 ،

 
، والهالخحن خغبا

 
باصٍ زىال ، ٖو

 
، ٞةنَّ مجهم الظي ٢ض قغب ٨ُٞم الخغام، وُظلض خّض صوال

 
 والٟاؾ٣حن خؼبا

 
ا

ؿلم ختی ُعضسذ له ٖلى ؤلاؾالم الَغياثش، ٞلىال طل٪ ما ؤ٦ثرث جإلُب٨م  ٌُ في ؤلاؾالم وبنَّ مجهم مً لم 
 ٞةّن الهضٝ ؤلامام ٖلي بالخ٩ىمت َى ب٢امت .(3)وجإهِب٨م وظم٨ٗم وجدٍغ٨ًم، ولتر٦خ٨م بط ؤبِخم ووهِخم"

ت ؤق٩اله.
ّ
 الٗض٫ ومد٤ الباَل ومدى الٓلم ب٩اٞ

 ؤخم الىاط بالحىم

ظا ألامغ ؤ٢ىاَم ٖلُه، وؤٖلمهم بهالىاؽ  ها الىاؽ بّن ؤخ٤ّ ٢ا٫ ٖلي )ع( فى اخ٤ الىاؽ بالخ٨م والسالٞت : " ؤحّ 
ؿلُان مً : "ؤن ؤخ٤ الىاؽ بالخ٨م وال ٗباعةَظٍ ال „فى ْال٫ ههج البالٚت‘ٌكغح ناخب  .(4)بإمغ هللا ُٞه "

ان: ( ان ٩ًىن ا٢ىي الىاؽ ال باإلا٨غ والسضإ، والخلىن خؿب الٓغوٝ واإلا٣خًُاث ، وال 1) اظخم٘ ُٞه قَغ
ُض ؾلُاهه ٖلى ؤؾاؽ الٓلم والجىع، بل ٩ًىن ؤ٢ىي الىاؽ فى ب٢امت الخ٤ والٗض٫، ال جإزظٍ فى طل٪  بخَى

اث الكُاَحن، ولىمت ال ظا الكٍغ ألازحر ( ؤن ٩ًىن ؤٖلم الىاؽ 2ُٞ) ثمحن.ال مٍٛغ ما ٌٗىص الى مىهبه.. َو
ًغظ٘ الى ألاو٫، ألن الجهل عجؼ، والٗلم قٍغ ؤؾاسخي للخىُٟظ والٗمل، وبضوهه ٌؿخدُل ؤن ًهل ؤلاوؿان 

 .(5)بلى قحئ م٣ٗى٫، له وػهه و٢ُمخه"

 غىذ ؤلامام غلي ؼشوه الحاهم

اصال  اإلاا ٖو ما  ٖو ا  و٦ٍغ ُّ م الىٟـ   اقتٍر ؤلامام ٖلي فى الخا٦م ؤن ٩ًىن ج٣ ٨ت وعخب الهضع و٦ٍغ ولحن الٍٗغ
امال ب ٫ ٖضله هٟى الهىي ؿّىت . ٢ا٫ فى نٟت الخ٣ّي : "٢ض ؤلؼم هٟؿه الٗض٫ ٩ٞان ؤوّ الوهؼحها فى ال٣ًاء ٖو

هىع ٢ا٫ فى نٟت الٗضالت: " ٖلُ٪، وبنَّ ؤًٞل ٢غّ   .(6)ًٖ هٟؿه" ة ٖحن الىالة اؾخ٣امت الٗض٫ في البالص، ْو
ُّ مىصّ    .(7)ت"ة الٖغ

ّ
ى ٣ًى٫ ؤًًا فى نٟاث الخا٦م: "و٢ض ٖلمخم ؤه ه ال ًيبػي ؤن ٩ًىن الىالَي ٖلى الٟغوط َو

هم بجهله، وال جهاإلاؿلمحن البسُُل ٞخ٩ىَن في ؤمىالهم  وبماموالضماء واإلاٛاهم وألاخ٩ام 
ّ
مخه، وال الجاَل ًُٞل

و٫ ُٞخّ   صون ٢ىٍم، وال االجافي ٣ُُٞٗهم بجٟاثه، وال الساث٠ للّضِ
 
إلاغحصخي في الخ٨م ُٞظَب بالخ٣ى١ سظ ٢ىما

 ٠٣ِ ل للؿىّ بهٍو ِ
ّ
. و٢ا٫ مخدضزا  ًٖ الخا٦م: "مً ههب هٟؿه (8)ت"ت ٞحهل٪ ألاّم ا صون اإلا٣اَ٘، وال اإلاُٗ

. ول٨ًُ جإصًبه بؿحرجه ٢بل جإصًبه بلؿاهه. ومٗلم هٟؿه   ٞلُبضؤ بخٗلُم هٟؿه ٢بل حٗلُم ٚحٍر
 
للىاؽ بماما

ظٍ ال٩لماث ج٣ىم ٖلى ٞلؿٟت للخ٨م ٖىض ٖلي. (9)م"بهالىاؽ وماّصِ  باإلظال٫ مً مٗلم ؤخ٤ّ  هابوماصّ   . َو

 

                                                           
ٔ
 ٘ٙ  .ٔ :. ج ادلرجع نفس   
ٕ
 ٛٚٔ :ص.  ٕ :. ج ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٛٛ :ص.  ٖ :. ج ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٕٕ :ص .ٕ: ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٔٔ٘ :ص . ٕ :ج (ـ ٜٜٚٔ .دار العلم ادلاليُت  :بَتكت)الطبعة الثالثة  .جديد ُب فالؿ هنج البالغة زلاكلة لفهم  .مغنّية : زلمد جوار    
ٙ
 ٖٔٔ :ص .ٔ :ج ادلرجع السابق.   
ٚ
 ٖٔٚ :ص . ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
ٛ
  ٜٚٔ-ٛٚٔ :ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
ٜ
    ٔٔٗ: ص . ٗ: ج.  ادلرجع نفس   
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 الشاعي والشغيت مىاـفاث 

ُت وخضَا . ؤن ٩ًىن ألظل نالح الخ٨م  م٣هض بطا عظٗىا الى ههج البالٚت وظضها ؤن ه ٨خاب الظي بٗشالالٖغ
تقتر الىسعي صلُل واضر  لهظٍ ألا الى  ؤلامام الىظضاوي بحن  الخىانل هالراث الخ٨م الٍ. مً يغوع الىٍٓغ

هم. وال ًدهل َظا اطا اٚل٤ الخا٦م  ُت وخاظاتهم ومساٞو ُت لُٗٝغ الخا٦م ٖلى آما٫ الٖغ الغاعي والٖغ
ا٢بت طل٪ ؤن ٣ًٟض خبه فى ٢لىبهم ، ُٞجب ٖلُه ؤن ٌكٗغ ٢لبه الغخمت  صوجهم ٢لبه واٚمٌ ٖجهم ُٖىه ، ٖو

ُت واإلادبت والل٠ُ بهم، و٢ا٫ ٖلي: "واقٗغ   للٖغ
َ

ُت واإلادبت لهم والل٠ُ ًّ به٢لب٪ الغخمت للٖغ  م وال ج٩ىه
هم، ٞةجّ 

َ
 حٛخىم ؤ٧ل

 
ا  ياٍع

 
ا هٓحر ل٪ في السل٤، ًٍٟغ مجهم ا ؤر ل٪ في الضًً وبّم هم نىٟان بّم ٖلحهم ؾُبٗا

هم مً ٖٟى٥ ونٟد٪ مشل الظي جدّب  ُِ مض والسُإ ٞإٖ َٗ احى ٖلى ؤًضحهم في ال لل، ٍو ِٗ  الّؼلل، وحٗغى لهم ال
 ؤن ٌٗ

ّ
ىنٟده، ٞةه ٥"ُُ٪ هللا مً َٖٟى

ّ
 . (1)٪ ٞى٢هم، ووالي ألامغ ٖلُ٪ ٞى٢٪، وهللا ٞى١ مً وال

٣ى٫ ٖلي: "وؤّم  ُت، ٍو ًّ ا بٗض ٞال جُىّ لخد٤ُ٣ َظٍ الٗال٢ت الٗاَُٟت ًجب ٖلى الخا٦م ؤن ًسالِ الٖغ ل
 ُّ خ٪، ٞةن اخخجاب الُىالة ًٖ الٖغ ُّ ِ اخخجاب٪ ًٖ ٖع

ًّ  مً ال
ٌ
 ٖلٍم ت قٗبت

ُ
باألمىع. والاخخجاب ٤ُ، و٢لت

دؿً  ٣بذ الخؿً ٍو ٗٓم الهٛحر، ٍو غ ٖىضَم ال٨بحر، َو
ُ
مجهم ٣ًُ٘ ٖجهم ٖلم ما اخخجبىا صوهه، ُٞهٛ
 
َ

كاب الخ٤ بالباَل، وبهما الىالي بك غ ال ٌٗٝغ ما جىاعي ٖىه الىاؽ به مً ألامىع، ولِؿذ ٖلى ال٣بُذ، َو
 بهالخ٤ ؾماث حٗٝغ 

ّ
ا امغئ سسذ هٟؿ٪ بالبظ٫ في ؤخض عظلحن: بّم  ما ؤهذا ُيغوب الهض١ مً ال٨ظب، وبه

ٍم حؿضًه، ؤو مبخليّ  الخ٤ّ  ُُٗه، ؤو ٍٞٗل ٦ٍغ
ُ
  ُٟٞم اخخجاب٪ مً واظب خ٤ٍ ح

َّ
الىاؽ  باإلاى٘، ٞما ؤؾٕغ ٠٦

ًٖ مؿإلخ٪ بطا ؤٌُؿىا مً ِبظل٪، م٘ ؤن ؤ٦ثر خاظاث الىاؽ بلُ٪ مما ال ماوهت ُٞه ٖلُ٪، مً ق٩اة 
ٍٝ في م  . (2)ٗاملٍت"مِٓلمٍت، ؤو َلب بهها

ب والبُٗض ةوقحئ آزغ بالٜ ألاَمُت فى ؾُاؾت ؤلامام َى اإلاؿاوا ٖلى خض ؾىاء.   ٖىض ؤلامام بحن الىاؽ، ٞال٣ٍغ
وفى َظا الاججاٍ ٦خب بلى مدمض بً ؤبي ب٨غ خحن ٢لضٍ مهغ "ٞازٌٟ لهم َظىاخ٪، وؤِلً لهم ظاهب٪، 

َ٘ الٗٓماُء في خُٟ٪ لهم وال ًُإؽ الًٟٗاء وؤبُؿِ لهم وظه٪، وآؽ بُجهم في اللخٓت والىٓغة ختی ال  ًُم
ؿاثل٨م مٗكغ ٖباصٍ ًٖ الهٛحرة مً ؤٖمال٨م وال٨بحرة، والٓاَغة بهمً ٖضل٪  ٌُ م، ٞةنَّ هللا حٗالى 

ب ٞإهخم ؤْلم، وبن ٠ٌٗ ٞهى ؤ٦غم" ِ
ّ
. ؤي الًٟٗاء َم اإلا٣ُاؽ الصخُذ لٗض٫ (3)واإلاؿخىعة، ٞةن ٌٗظ

اء ٧ان مٗجی َظا ان الخا٦م ْلىم ال حهمه مً ؤمغ الخا٦م وظىعٍ، ٞةن زاٞىا ٖلى ؤهٟ ؿهم مً قغ ألا٢ٍى
اء ٞمٗجی طل٪ ان الخا٦م ٌكٗغ بدبٗاث الخ٨م اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه.  ُت، واطا ؤمً الًٟٗاء مً قغ ألا٢ٍى  الٖغ

ُّ و٢ا٫ ٖلي: "وبن ْىّ   ظع٥، وؤٖض٫ ٖى٪ ْىى ذ الٖغ ُٗ  ٞإصِخغ لهم ب
 
 ب٪ خُٟا

ُ
م بةصخاع٥، ٞةن في طل٪ جهت

ُّ ع   بٖغ
 
 مى٪ لىٟؿ٪، وع٣ٞا

 
مهم ٖلى الخ٤"ٍايت  جبلٜ به خاظخ٪ مً ج٣ٍى

 
. َظا َى عؤي ؤلامام (4)خ٪، وبٖظاعا

لُه ؤن ًسلو و ًخ٣ً الٗمل، و اطا اتهمه اإلاؿخإظغ بالخ٣هحر واإلاؿخإظغ َىا  في الخا٦م، اهه ؤظحر ماجمً، ٖو
ُت وظب ٖلى الغاعي ألاظحر ؤن ًبري ء هٟؿه بالدجت و ال ًّ َى الٖغ ٣ى٫  ؤًًا: وب ًّ ضلُل.  ٍو ُخّ  ا٥ اإلا ٪ ٖلى ٖع

 
ّ
ًّ زًّ بةخؿاه٪، ؤو الت ض٥ بسلٟ٪، ٞةنَّ اإلا ًبُل ؤلاخؿان،  ض ُٞما ٧ان مً ٞٗل٪ ؤو ؤن حٗضَم ٞخدب٘ مٖى

 
ّ
 ٖىض هللا ؤن ض ًظَب بىىع الخ٤ّ زًّ والت

 
، والسل٠ ًىظب اإلا٣ذ ٖىض هللا والىاؽ، ٢ا٫ هللا حٗالى ]"٦بر م٣خا

 . (1)["(1)ىن"ج٣ىلىا ماال جٟٗل

                                                           
ٔ
    ٖٙٙ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٕ
 ٜٖٚ:ص .ٖ :ج.  ادلرجع نفس   
ٖ
 ٜٖٚ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٖٓ:ص .ٖ : ج.  ادلرجع نفس   
ٔ
 ٖ .سورة الصف : اآلية    
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٣ى٫ ل٣اصة الجِل و ؤمغاثه : ؤال وبنَّ ل٨م ٖىضي ؤن ال ؤخخجؼ صوه٨م ؾغّ  بال في خغٍب، وال ؤَِىَي صوه٨م  اٍو
 بال في خ٨ٍم"

 
. ؤهخم ازىاوي ؤحٗاون م٨ٗم ٖلى زحر الاؾالم و اإلاؿلمحن، و ال ؤزٟي ٖى٨م ؤي ؾغ بال اطا (2)ؤمغا

ا ؤن جدؿغب الى الٗضو، ٞخخٗغيىا صٖذ الخاظت واإلاهلخت الى السٟاء وال٨خم ان ٦سُت الخغب وال٣خا٫ زٞغ
ؤهخم و البالص للسُغ و الهال٥ . وفى الاؾالم ؾب٤ الكغاج٘ الىيُٗت في خ٨مه بإن ال٣اضخي ال ًجىػ له ؤن 
ا بال بٗض اهتهاء اإلاغاٞٗت و ٖىض بٖالن الخ٨م ، و ان للُٝغ آلازغ ؤن ًًُٗ  ًبضي عؤًه في الضٖىي التي ًىَٓغ

٣ى٫: "وال ٨ًً ل٪ بلى الىاؽ ؾٟحر بال لؿاه٪، وال في  الخا٦م و خ٨مه اطا ٧ان ٢ض ؤبضي عؤًه مً ٢بل . ٍو
دمض ا، ٞةجها بن طًضث ًٖ ؤبىاب٪ في ؤوّ بهطا خاظٍت ًٖ ل٣اث٪  خاظب بال وظه٪. وال جذُجبّن 

ُ
٫ ِوعِصَا لم ج

 . (3)ُٞما بٗض ٖلى ٢ًائها"

والكاملت ألبىاء قٗبه ، ٣ٞض واسخی الًٟٗاء في م٩اٍع الضَغ ومً بىىص ؾُاؾت ؤلامام مىاؾاجه الغاجٗت 
ى ال٣اثل : "ولٗل بالدجاػ ؤو الُمامت مً ال َم٘ له في ال٣ُغم وال ٖهض له بالكب٘، ؤو  وظكىبت الِٗل ، َو

ى وؤ٦باٌص خغَّ 
َ
غس

َ
 وخىلي بُىٌن ٚ

 
 ي؟ ؤو ؤ٧ىن ٦ما ٢ا٫ ال٣اثل:ؤبِذ ِمبُاها

ىت وخؿب٪ صاء  
َ
 خىل٪ ؤ٦باص جِدً بلى ال٣ِضو    ؤن جبِذ ِبِبُ

 لهم في ُظكىبت
 
الِٗل.  ؤؤ٢ى٘ مً هٟسخي بإن ٣ًا٫ ؤمحر اإلاامىحن وال ؤقاع٦هم في م٩اِعٍ الضَغ، ؤو ؤ٧ىن ؤؾىة

 ُّ ها ٖلٟها، ؤو اإلاغؾلت قٛلها ج٣ّم ٞما زل٣ذ لِكٛلجي ؤمل الُ ت َمُّ مها، ج٨ترف مً باث ٧البهُمت اإلاغبَى
جَغ٥ ؾض  ا، ؤو بها ًغاص ؤٖالٞها وجلهى ّٖم 

ُ
خاَت" يا

َ
٤ اإلا ظّغ خبل الًاللت، ؤوؤٖدؿ٠ ٍَغ

َ
، ؤو ؤ

 
َمل ٖابشا

ُ
. (4)ؤو ا

ت ، و اإلآاَغ ال٩اطبت ؟ و َل ؤهذ م٣خى٘ بِى٪  ٌؿإ٫ ؤلامام ٧ل خا٦م: َل الٛغى مً الخ٨م ألال٣اب الٟاٚع
ُٟخه و بحن هٟؿ٪ بظل٪، ؤو حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٘ به واخضا ٖلى وظه ألاعى؟ و بٗض َظا الؿاا٫ خضص ؤلا  مام ْو

ُت في ٧ل شخي ء خّتی في م٩اٍع الِٗل،  و م٩اهخه في الخ٨م، خضصَا بالىخضة ؤلاوؿاهُت، و مؿاواة الخا٦م للٖغ
ت للجمُ٘، والخٗاون ٖلى مهلخت الجمُ٘.  و مً البضحهت ان َظٍ اإلاؿاواة جًمً الخٍغ

٤ ألا٢ىم الظي ًاصي الى خب الكٗب الئلصاعة و خؿً ال ٟؿغ ٖلي )ع( الٍُغ دملها ٍو ُت ٍو ًٓ فى هٟىؽ الٖغ
 
ّ
ًّ ٖلى ًٖض والضٞإ ٖىه ب٣ىله: "واٖلم ؤه خه مً بخؿاهه بلحهم،  ه لِـ شخيٌء بإصعى بلى خؿً ْ ُّ ٍٕ بٖغ عا

 ًّ اَم ٖلى ما لِـ ٢بلهم ٞل٨ًُ مى٪ في طل٪ ؤمغ ًجخم٘ به وجسُٟٟه اإلااوهاث ٖلحهم، وجغ٥ اؾخ٨غاَه ب
 ًّ ُّ  خؿً الٓ ًّ بٖغ ، وبنَّ ؤخ٤ُّ ٣ًُ٘ ٖى خ٪، ٞةنَّ خؿً الُ

 
ال  ٍَى

 
٪ به إلاً خؿً مً خُؿً ْىُّ  ٪ ههبا

ُخه وز٤ فى (5)٪ به إلاً ؾاء بالئ٥ ٖىضٍ"مً ؾاء ْىّ  بالئ٥ ٖىضٍ. وبنَّ ؤخ٤ّ  . ؤي بطا ؤخؿً الىالي الى ٖع
٢لىبهم بالُاٖت له، ٞةن ؤلاخؿان ٢ُاص ؤلاوؿان ُٞدؿً ْىه بهم، بسالٝ ما لى ؤؾاء بلحهم ٞةن ؤلاؾاءة 

ة فى هٟىؾهم ُٞىتهؼون الٟغنت لٗهُاهه ِٞؿىء ْىه بهم. وطل٪ اطا اخؿيذ الى اوؿان وج٨غع جدضر الٗضاو 
 مى٪ طل٪ ؤلاخؿان جب٘ طل٪ اٖخ٣اص٥ ؤهه ٢ض ًدّبه. 

٣ى٫ ًٖ خ٣ى١ الخا٦م: "وؤّم  اء بالبُٗت والىهُدت في اإلاكهض واإلاُٛب. وؤلاظابت خحن ٍو ا خ٣ّي ٖل٨ُم ٞالٞى
و هي ٣ٖض جىز٤ُ بحن الخا٦م و اإلاد٩ىم ٖلى ؤن ًضبغ الخا٦م ؤمىع اإلاد٩ىم  .(1)ؤصٖى٦م. والُاٖت خحن آمغ٦م"

حن ؤن  لى ٧ل مً الُٞغ ٖلى ؤؾاؽ اإلاهلخت، و ًدٟٔ ألامً و الىٓام ، و ٣ًُم الخضوص و ًىٟظ ألاخ٩ام . ٖو

                                                                                                                                                                                   
ٔ
 ٖٔٛ:ص .ٖ: ج. ادلرجع السابق    
ٕ
 ٖٖٙ: ص. ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٜٖ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٜٖ٘: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٜٖٙ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٔ
 ٙٙ: ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
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لٗمل ًٟي بهظا ال٣ٗض، و ال ًجىػ ٞسسه بدا٫ . اإلاغاص بالىهُدت َىا الازالم للخا٦م، والهض١ في ال٣ى٫ وا
ؤمامه و في ُٚابه، ال ٦ما ًٟٗل ؤعباب الُم٘ و الخهى٘؛ بن خًغوا ٖىضٍ ٞمالث٨ت ، وبن ٚابىا ٖىه 
٣ى٫: "ول٨م ٖلُىا الٗمل ب٨خاب هللا  ٞكُاَحن، وؤلاظابت خحن ؤصٖى٦م الى الٗمل مً ؤظل خُاة ؤًٞل. ٍو

 )م( حٗالى وؾحرة عؾى٫ هللا 
ّ
صة ًجب ؤن ج٣ىم ٖال٢تها باألمت . ٞةن ال٣ُا(1)خه"وال٣ُام بد٣ّه والىٗل لؿي

ا بٗض ٞةنَّ الىالي بطا الخ٣ُ٣ت: "ؤّم  ٍٖلى ؤؾاؽ الٗض٫ وال ًصر الخمحز بحن ؤٞغاص ألامت. و٢ض ا٦ض ؤلامام ٖلى َظ
  ازخل٠ َىاٍ

ّ
 مً الٗض٫. ٞةه

 
ىى مً الٗض٫. ٞإظخيب ما جى٨غ ؤمشاله، مىٗه طل٪ ٦شحرا ِٖ ه لِـ في الَجىع 

 زىابه ومخسىّ وابخظ٫ هٟؿ٪ ُٞما اٞترى هللا
 
 ٣ٖابه" ٖلُ٪ عاظُا

 
 . (2)ٞا

ؤن ٢اهىن ؤلاماعة ؤلاظتهاص فى عيا الٗامت، ؤن سسِ الٗامت ل٨ثرتهم ال ٣ًاومه  عياٍ السانت ل٣لتهم، ٞٗلى 
الخا٦م الخٗامل لهم ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة. "ؤهه٠ هللا وؤهه٠ الىاؽ مً هٟؿ٪ ومً زانت ؤَل٪ ومً ل٪ 

 ُّ  ُٞه َىي مً ٖع
ّ
لم ٖباص هللا ٧ان هللا زهمه صون ٖباصٍ، ومً زانمه ٪ خ٪، ٞةه

َ
ْٟٗل جٓلْم، ومً ْ

َ
بال ج

٣مخه مً هللا ؤصخٌ حّج 
َ
خىب. ولِـ شخيٌء ؤصعى بلى حُٛحر وٗمت هللا وحعجُل ه  ختی ًجٕز ٍو

 
خه و٧ان هللا خغبا

ى للٓاإلاحن باإلاغناص" ي )ع( فى ؤلاصاعة . ٞمٟهىم ٖل(3)ب٢امٍت ٖلى ْلٍم، ٞةنَّ هللا ؾمُ٘ صٖىة اإلاًُهضًً َو
مً ؤظل الكٗب، ٞإمىا٫ الخ٩ىمت ًجب ؤن جى٤ٟ مً ؤظل ال٣ٟغاء  ذالخ٩ىمُت ؤن الخ٩ىمت ٢ض ؤ٢ُم

ضم  ه فى مىاعصٍ ٖو ذ فى َظا ٣ٞض ج٨غع مىه ؤمٍغ ٚلى ّٖماله بهُاهت ما٫ ألامت ونٞغ والٗامت. وإلمام ٖلي نٍغ
٣ى٫ فى ٦خاب له بلى ٢شم بً الٗباؽ بً ٖبض ا ِ به. ٍو ى ٖامله ٖلى م٨ت:   "واهٓغ بلى ما الخٍٟغ إلاُلب َو

ه بلى مً ٢بل٪ مً طوي الُٗا٫ وا  به مىاي٘ الٟا٢ت إلاجاظخم٘ ٖىض٥ مً ما٫ هللا ٞانٞغ
 
اٖت مهِبا

ث، وما ًٞل ًٖ طل٪ ٞاخمله بلُىا لى٣ؿمه ُٞمً ٢ِبلىا
ّ
 .(4)والسال

غ وفى هٟـ الى٢
ّ
ُت فى ألاّمت لخىُٟظ ألا  ذ ًظ٦ مً فى الضازل والساعط، وجإمحن ؤلامام الىاؽ ًٖ خ٣ى١ الٖغ

٣اجل به الٗضوُّ  جم٘ به الٟيء، ٍو ٣ى٫ ًٖ َظٍ الخ٣ى١: "وٍُ . وجإَمً به الخُاة ؤلا٢خهاصًت، وب٢امت الٗض٫. ٍو
٠ُٗ مً ال٣ىّي  ًّ ازظ به لل بل. ٍو ذ به َبغٌّ  الؿُّ ؿتًر ٌَ ؿتراَح مً ٞاظغ" ختی  ض ؤلامام ان َظٍ اإلاىاٞ٘ (5)وَُ . ًٍغ

غ الؿلُت اإلاىٓمت ٖلى ٧ل خا٫ ختی و لى ٧اهذ  هي مً آزاع الىٓام ض جبًر ، و ال ًٍغ و الخىُٓم ؤًا ٧ان مهضٍع
ٞالىهُدت ل٨م.  ا خ٨٣ّم ٖليّ . ٞإّم خ٤ّ  ها الىاؽ بّن لي ٖل٨ُم خ٣ا ول٨م ٖليّ َاُٚت باُٚت. واًًا ٣ًى٫ "ؤحّ 

حر ُِٞئ٨م ٖل٨ُم وحٗلُم٨م ٦ُال ججهلىا وجإصًب٨م ٦ُما حٗلمىا" ُت، . الخ٣ى١ (6)وجٞى مخباصلت بحن الغاعي و الٖغ
ٗت َى زال٤ الُبُٗت.  و َظا الخباص٫ َبُعي ًغجبِ بصسهُت الازىحن جماما ٦ما اهه قغعي، ألن واي٘ الكَغ
ُت ٖلُه ب٣ىله: ) ٞإما خ٨٣م ٖلّي ٞالىهُدت ل٨م (. الازالم و الهض١ في ال٣ى٫  وؤقاع ؤلامام الى خ٤ الٖغ

حر ُٞئ٨م ٖل٨ُم (. الخغم ٖلى بِذ اإلاا٫ وجىمُخه،  والٗمل، والٗض٫ و ؤلاههاٝ في الخ٨م و  الخىػَ٘ ) و جٞى
ه وؾّىت 

ّ
وؾض خاظت طوي الخاظاث )وحٗلُم٨م ٦ُال ججهلىا( ؤي وبعقاص٦م الؿبُل التي ؤعقض الحها ٦خاب الل

ا وؾِئاتها )وجإصًب٨م ٨م بإ٢ظاَع ٍٛغ  هبُه، ألن ظهل٨م بضًً الخ٤ ًبخٗض ب٨م ًٖ م٩اعم الضهُا وخؿىاتها، َو
ه ؾبداهه. 

ّ
 ٦ُما حٗملىا ( . اإلاغاص بالخإصًب َىا ال٣ٗىبت بة٢امت خضوص الل

ُت،  ضواهه ًد  ٖلى ا٧ل واخض، مً الغاعي والٖغ
 
ل٣ُام بىاظباتهم: "ؤما بٗض ٣ٞض ظٗل هللا لي ٖل٨ُم خ٣ا

بىالًت ؤمغ٦م، ول٨م ٖلى مً الخ٤ مشل الظي ٖل٨ُم. ٞالخ٤ ؤوؾ٘ ألاقُاء في الخىان٠، وؤي٣ُها في 

                                                           
ٔ
 ٕٕٓ :ص .ٕ:  ج.  ادلرجع نفس    
ٕ
 ٖٚٙ: ص .ٖ :ج . ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٚٙ: ص .ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٜٖ: ص .ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٙٗٔ: ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
ٙ
   ٚٙ: ص .ٔ:ج.  ادلرجع نفس   
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الخىان٠. وال ًجِغي بال ظَغي ٖلُه، وال ًجغي ٖلُه بال ظغي له، ولى ٧ان ألخٍض ؤن ًجغي له وال ًجغي ٖلُه 
 هلل ؾبداهه صون زل٣ه ل٣ضعجه ٖلى ٖباصٍ ولٗضله في ٧ل ما ظغث ٖلُه نغوٝ ٢ًاثه. 

 
ل٩ان طل٪ زالها

، وظٗل ظؼاءَم ٖلُه مًاٖٟت الشىاب   بما َى ول٨ىه ظٗل خ٣ه ٖلى الٗباص ؤن ًٍُُٗى
 
 مىه وجىؾٗا

 
جًٟال

، ٞجٗلها جخ٩اٞإ في  ٌٍ  اٞتريها لبٌٗ الىاؽ ٖلى بٗ
 
ض ؤَله زم ظٗل ؾبداهه مً خ٣ى٢ه خ٣ى٢ا مً اإلاٍؼ

" ٌٍ . وال ٌؿخىظب بًٗها بال ببٗ
 
جب بًٗها بًٗا ها ٍو . و٢ا٫ ؤلامام ٖلي مساَبا ؤصخابه : "وبن (1)وظَى

ًٓ  ةِمً ؤسس٠ خاالث الىال  ًُ ُذ ٖىض نالر الىاؽ ؤن  م ٖلى ال٨ِبر. و٢ض ٦َغ ىي٘ ؤمَغ بهم خب الٟسغ، ٍو
غاء واؾخمإ الشىاء. ولؿُذ بدمض هللا ٦ظل٪. ولى ٦ىذ ؤخب ؤن ٣ًا٫  ٨م ؤوي ؤخب ؤلَا ؤن ٩ًىن ظا٫ في ّْىِ
ى الىاؽ الشىاء 

َ
اء. وعبما اؾخدل  هلل ؾبداهه ًٖ جىاو٫ ماَىؤخ٤ به مً الٗٓمت وال٨ِبًر

 
طل٪ لتر٦ُخه اهدُاَا

ٞال جصُىىا ٖلّي بجمُل زىاٍء إلزغاجي هٟسخي بلى هللا وبل٨ُم مً الخ٣ُت في خ٣ى١ٍ لم ؤٞٙغ مً ؤصائها،  بٗض البالء.
، وال جخدٟٓىا مجي بما ًخدٟٔ به ٖىض ؤَل 

ُ
م به الجبابغة

ّ
٩ل

ُ
ٌَ البض مً بمًائها، ٞال ج٩لمىوي بما ج غاث ٞو

هاوٗت"
ُ
 .(2)الباصعة. وال جسالُىوي باإلا

ُت ٖلى الىالي. ٢ا٫ ؤلامام ٖلي: "وؤٖٓم  ُت وخ٤ الٖغ ما اٞترى ؾبداهه مً جل٪ الخ٣ى١ خ٤ُ الىالي ٖلى الٖغ
ُت بال بهالح   لضحهم. ٞلِؿذ جهلر الٖغ

 
ؼا  أللٟتهم ٖو

 
 ٞغيها هللا ؾبداهه ل٩ٍل ٖلى ٧ٍل، ٞجٗلها هٓاما

 
ٍٞغًت

ُت بلى الىالي خ٣ه، وؤ ُت. ٞةطا ؤصث الٖغ  صي الىالي بلحها خ٣ها، ٖؼّ الىالة، وال جهلر الىالة بال باؾخ٣امت الٖغ
الخ٤ بُجهم، و٢امذ مىاهج الضًً، واٖخضلذ مٗالم الٗض٫، وظغث ٖلى ؤطاللها الؿجن ٞهلر بظل٪ الؼمان، 
ُخه، ازخلٟذ  ُت وبلحها، وؤجخ٠ الىالي بٖغ ضاء. وبطا ٚلبذ الٖغ ئؿذ مُام٘ ألٖا م٘ في ب٣اء الضولت، ٍو َو

هغث مٗالم الجىع. و٦ثر ؤلاص لذ َىال٪ ال٩لمت. ْو ِ
ّ
ُ ِمل بالهىي. ٖو ُٗ ٚا٫ في الضًً وجغ٦ذ مداط الؿجن. ٞ

ٗل. ٞهىال٪ جظ٫ ألابغاع 
ُ
ل. وال لُٗٓم باٍَل ٞ ِ

ّ
ألاخ٩ام. و٦ثرث ٖلل الىٟىؽ. ٞال ٌؿخىخل لُٗٓم خ٤ٍ ُٖ

ؤي مهما  .(3)وحٗؼ ألاقغاع، وحٗٓم جبٗاُث هللا ٖىض الٗباص. ٞٗل٨ُم بالخىاصر في ِطِل٪ وخؿً الخٗاون ٖلُه"
ظٍ  اظتهضث ال٣ُاصة و ؤزلهذ في ٖملها و م٣انضَا ٞةجها ال جإحي بسحر بال بمٗىهت الجماٖت، جل٪ جسُِ، َو

ُت ما ٖلُه ؾاعث  حن جد٣٣ذ ألاَضاٝ، اطا ؤصي ٧ل مً الغاعي و الٖغ جىٟظ ، و متی جم الخٗاون بحن الُٞغ
٠ُ مً ؤعباب ألاَىاء ه )م( في مجغاَا الُبُعي بال جدٍغ٠ و جٍؼ

ّ
غاى. ان ججاوػ الغاعي  ؾّىت عؾى٫ الل و ألٚا

، وؤمُدذ  ُت الخضوص ٖمذ الٟىضخی، واوك٣ذ الهٟٝى خ٣ه اإلا٣غع اهخهی الى الاؾدبضاص، وان ججاوػث الٖغ
الؿىت، و٦ثرث البضٕ، وال ػاظغ ًٖ مى٨غ وآمغ بمٗغوٝ. وؤقاع ؤلامام الى ان ؤمىع اإلاجخم٘ ال حؿخ٣ُم، وال 

ُت ما ٖلُه، ٞةن ٢ّهغ ؤخضَما ؤو ٦الَما ْهغ الجىع، و جهلر ُٞه ألاويإ بال بطا ؤصي ٧ل مً الغا عي و الٖغ
ُت: "ول٨ً مً واظب خ٣ى١ هللا ٖلى  ؾاصث البضٕ، و حُٗلذ ألاخ٩ام. و٢ا٫ فى الخٗاون بحن الغاعي والٖغ

 وبن ٖٓمذ في الخ٤ّ الٗباص الىهُدت بمبلٜ ظهضَم، والخٗاون ٖلى ب٢امت الخ٤ بُجهم. ولِـ امغُ 
ٌ
مجزلخه،  ئ

غجه الىٟىُؽ  وج٣ضمذ
ّ
 وبن نٛ

ٌ
في الضًً ًُٞلُخه بٟى١ ؤن ٌٗاِون ٖلى ما خمله هللا مً خ٣ّه، وال امغئ

٤ الؿلُم لٗالط ألاويإ (4)وا٢خدمخه الُٗىن بضون ؤن ٌٗحن ٖلى طل٪ ؤو ٌٗان ٖلُه" . ؤقاع ؤلامام الى الٍُغ
ى الخىاصر و الخٗاون بحن ال٣ٗالء وؤولي الكإن اإلاهضع، ٞةن شىا ًٖ الؿبب و ، و طل٪ بإن ًبدالٟاؾضة، َو

ُت و ٞئاتها  ، و ان ٧ان مً بٌٗ الٖغ ، ٞةن اؾخ٣ام و بال ٖؼلٍى ٧ان الخ٣هحر مً الخا٦م هصخٍى و٢ىمٍى
ه. ٞمً واظباث الغاعي 

ّ
ا ختی جٟيء الى ؤمغ الل حٗاوهىا م٘ الخا٦م ٖلى بنالخها، ٞةن ٞاءث و بال ٢اجلَى

ُت الخٗاون ٖلى ب٢امت الخ٤ والٗض٫.   والٖغ
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