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الله  الرحيم وصىل  الرحمن  الله  بسم 

القاسم  أيب  وحبيبنا  سيدنا  عىل 

الطيبني  وآله  محمد  املصطفى 

الطاهرين املعصومني.

سيدنا  عىل  الله  وصىل  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

وحبيبنا أيب القاسم املصطفى محمد وآله الطيبني 

املعصومني. الطاهرين 

يعتقد  األخالقية،  املفاهيم  إىل  العاّمية  النظرة  عرب 

كثري من الناس أنهم بغنى عن التعلّم، بيد أن ساحة 

األخالق تنطوي عىل دقائق كثرية ال ينبغي إهاملها. 

نّصا  البالغة  نهج  يف  املتقني  خطبة  اختيار  تّم  لقد 

لهذه الجلسة العلمية، والبّد يل يف البداية أن أقّص 

عليكم حكاية هذه الخطبة.
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قصة هذه الخطبة

الذين  الثامنية  الزهاد  من  واحدا  »َهاّمم«  كان 

أويس  كان  كام  اإلسالم.  صدر  يف  بالزهد  اشتهروا 

الزهاد والذي اشتهر صيته  القرين أيضا أحد هؤالء 

إىل زهده  وباإلضافة  األعظم)ص(.  للنبي  يف عشقه 

كان هاّمم أحد أصحاب أمري املؤمنني)ع(، ونادرا ما 

فيه  نجد  وال  املؤمنني)ع(  أمري  أصحاب  أحد  يُذكر 

التي  الجلسات  إحدى  يف  غريه.  عن  متيّزه  فضائل 

املؤمنني)ع(،  بأمري  فيها هاّمم ونفر آخرون  اجتمع 

»ِصْف   له:  وقال  املؤمنني)ع(  أمري  إىل  هامم  قام 

يل  ارسمهم  يعني  إِلَيِْهم «؛  أَنْظُُر  كَأيَنِّ  الُْمتَِّقنيَ   يِلَ  

أن  أستطيع  حتى  والنصاعة  الوضوح  من  بدرجة 

إليهم. أنظر  كأين  ذهني  يف  وأصورهم  أجسمهم 
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علام بأن رجال مثل هاّمم مل يكن بعيدا عن التقوى 

درجات  قّمة  ويف  األتقياء  من  كان  إنه  والتمقني. 

ولكن  التقوى.  عنارص  أهّم  أحد  ميثّل  الذي  الزهد 

يطلب  مل  إنه  السؤال.   هذا  أبدى  هذا  كل  مع 

أراد  بل  متقيا،  يصبح  حتى  املتقني  وصف  استامع 

بهذا الوصف أن ينظر إليهم. ولكن ما هي الثمرة 

الحاصلة من هذه املشاهدة؟ هذا ما البّد أن نقف 

عنده. امليزة الثانية الكامنة يف سؤال هامم، هو أنه 

املتقني.  أراد وصف  بل  التقوى،  يسأل وصايا يف  مل 

وهناك بون شاسع بني هذين. عىل أي حال سأل أمري 

إليهم  ينظر  كأنه  املتقني  له  أن يصف  املؤمنني)ع( 

مبا يحظونه من روحانية ومعنوية، ولكن تثاقل أمري 

اتَِّق  ُم  َهامَّ يَا   « له:  وقال  جوابه  عن  املؤمنني)ع( 

اللََّه َو أَْحِسْن فَِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َو الَِّذيَن ُهْم 
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ُمْحِسُنون «. ولكن مل يقنع هاّمم بهذا الجواب وأرّص 

وألّح عىل أن يتفضل عليه مبا سأله وطالبه، حتى أنه 

َك َو  أقسم عليه وقال: » أَْسأَلَُك ِبالَِّذي أَكْرََمَك َو َخصَّ

لََك مِبَا آتَاَك لاَمَّ َوَصْفتَُهْم يِل «. بعذ هذا  َحبَاَك َو فَضَّ

اإلرصار الشديد بدأ أمري املؤمنني)ع( خطبته مبقدمة 

الخلق،  بخلق  بدأ  املتقني.  بوصف  لها  عالقة  ال 

أهّم  عن  تحدث  واملطيعني.  العاصني  إىل  وتطرق 

املعارف  أمهات  وذكر  والسيئات،  الصالحات  نتائج 

من نقطة الصفر إىل أن انتهى برشح فضائل املتقني. 

فقال: »فَالُْمتَُّقوَن ِفيَها ُهْم أَْهُل الَْفَضائِل... « وانطلق 

فضائل  من  فضيلة  ذكر 114  إىل  العبارة  من هذه 

املتقني. وحري بالذكر هنا أن كالم أمري املؤمنني)ع( 

مل ينته، إذ أثناء حديث األمري اعرتت هاّمم حالة ال 

أعرف حقيقتها. إنه صعق صعقة كانت فيها نفسه.
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وال يخفى أنه مل يكن هاّمم املستمع الوحيد لهذه 

مل  ولكن  آخرون،  معه  كان  بل  الرائعة  الكلامت 

تؤثّر هذه الخطبة بهم هذا التأثري. ولهذا قال أمري 

املؤمنني)ع(: »َهَكَذا تَْصَنُع الَْمَواِعُظ الْبَالَِغُة ِبأَْهلَِها«.

فقال رجل: » فاََم بَالَُك أَنَْت يَا أَِمرَي الُْمؤِْمِنني «؛ يعني 

إن كان يف هذا الكالم مثل هذا األثر، فلامذا مل يؤثر 

عليك كام أثر عىل هاّمم؟! فقال أمري املؤمنني)ع(: 

ولكنه  عنه،  يتأخر  وال  يسبقه  ال  معلوم  أجل  لكّل 

عىل  املتقني  أن  إىل  أوائل خطبته  يف  أشار  قد  كان 

كل  يف  السامء  إىل  والطريان  املوت  من  استعداد 

باألجل  الدنيا  هذه  يف  حبسهم  قد  الله  ولكن  آن، 

أجله  لهاّمم  قىض  قد  الله  إن  لهم.  قدره  الذي 

هاّمم  فضائل  من  جعل  ولكن  الساعة،  تلك  يف 

رحيله. يف  سببا  املؤمنني)ع(  أمري  حديث  واستامع 
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خصائص هذه الخطبة

1ـ وضوح مناخها

ــص  ــض الخصائ ــىل بع ــة ع ــذه الخطب ــوي ه تنط

ــرى  ــة أخ ــا يف خطب ــا نجده ــّل م ــي ق ــادرة الت الن

مــن نهــج البالغــة أو يف ســائر الروايــات األخالقيــة. 

ــدف  ــو اله ــة ه ــذه الخطب ــة األوىل يف ه الخصيص

ــا  ــا قصته ــد بلغتن ــث ق ــا، حي ــن إلقائه ــة م والغاي

ــريا مــن  ــد أن كث ــا. بي ــا الســبب مــن إلقائه وعرفن

الروايــات األخــرى قــد وصلــت إلينــا بــدون إشــارة 

إىل مقــام صدورهــا والقرائــن املحيطة بهــا، فنقرأها 

ونســتفيد منهــا دون علــم بأســبابها ودوافعهــا. 

وهــذا مــا قد يســبب ســوء فهــم الروايــات. إن فهم 

أحاديــث أهــل البيــت أو فهم كالم العلــامء العظام 
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وحتى فهم آيات القرآن بشكل صحيح، بحاجة إىل 

اإلحاطة مبناخها وقرائنها وهذا هو الذي يعرّب عنه 

بينام قصة  النزول.  القرآن بشأن  آيات  يف خصوص 

وراقية جدا،  واضحة ورصيحة  قصة  الخطبة  هذه 

فقد بلغنا مقام صدورها ودوافع إلقائها واألحداث 

التي أحاطت بها وهذا ما ميّكننا من استلهام دروس 

وحقائق كثرية من هذه الخطبة. الخصيصة األخرى 

يف هذه الخطبة هو أن املخاطب ومستوى الكالم 

معلومان أيضا. فتارة ينقل عن أمري املؤمنني)ع( أنه 

قال: »اتَِّق اللََّه بَْعَض التَُّقى َو إِنْ  قََل  َو اْجَعْل بَيَْنَك 

َو بنَْيَ اللَِّه ِسرْتاً َو إِْن َرّق«.]1[ فالبّد أن نعرف من 

يخاطب يف هذه الوصيّة. إن كالم األمري)ع( يختلف 

باختالف مستوى مخاطبيه، فتارة كان يخاطب أهل 

الكوفة، وتارة كان يخاطب ولده. أما هنا فاملخاطب 
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معلوم، وهذا ما يعيننا كثريا عىل فهم مغزى الكالم. 

الحال  وبطبيعة  جدا،  عال  املخاطب  مستوى  إن 

البّد أن نفرتض مستوى الكالم عاليا أيضا، وعليه فال 

مجال ألحد أن يستغني عن معارف هذه الخطبة.

2ـ شموليتها

هــي  الخطبــة  هــذه  يف  األخــرى  الخصيصــة 

شــموليتها. فقــّل مــا نســتطيع أن نعــر عــىل كالم 

يحظى بشــمولية هــذه الخطبة، بحيــث يتطرق إىل 

العالقــات االجتامعيــة ويخــوض يف عالقــة اإلنســان 

مــع ربّــه، بــال أن يغفــل عــن عالقــة اإلنســان مــع 

ــالت  ــة واملعام ــادات الفردي ــاول العب ــه، ويتن نفس

الروحيــة  املواضيــع  ومختلــف  االجتامعيــة 

والنفســانية والصفــات التــي ال ينفــك عنهــا النــاس
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يف كل شؤون حياتهم. إن شمولية هذه الخطبة ألمر 

عجيب. وال يفوتنا هنا أن نعرّب عن أسفنا الشديد 

باقي  من  حرمنا  الذي  املفاجئ  هاّمم  موت  من 

معارف هذه الخطبة، فيا ليت عليّاً كان قد واصل 

كالمه لرنى إىل ماذا ينتهي حديثه وما هي املعارف 

الرائعة التي ترشق عن فمه وشفتيه، فام من كلمة 

من  مأخذا  أخذت  قد  املؤمنني)ع(  أمري  بها  نطق 

قلوبنا وأنارت دربنا وأتحفتنا بفوائد جّمة.

3ـ أثرها

ومــن الخصائــص العاليــة جــدا يف هــذه الخطبــة، 

هــو مــا ذكرنــاه يف قصتهــا. وهــي أثرهــا العظيــم 

واملشــهود عــىل املســتمع. لقــد تحــدث أهــل 

ــا خــرب  البيت)عليهــم الســالم( كثــريا ولكــن مل يأتن
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ــر هــذه  ــد أن أث ــم عــىل املســتمع، بي ــر حديثه أث

ــام أن  ــورا، ك ــر عــىل املســتمع ف ــد ظه ــة ق الخطب

أمــري املؤمنــني)ع( نفســه قــد أشــار إىل نوعيــة أثــر 

كالمــه. هــذه بعــض خصائــص هــذه الخطبــة التــي 

قــّل مــا نجدهــا يف غريهــا مــن الخطــب والروايات.

ــا  ــاز به ــي متت ــص الت ــذه الخصائ ــة إىل ه باإلضاف

الخطبــة عــن غريهــا، هنــاك خصائــص  هــذه 

كثــري  بهــا  تشــرتك  الخطبــة  هــذه  يف  أخــرى 

األخــرى.  الروايــات  و  والكتــب  الخطــب  مــن 

وحــري بنــا أن نقــف عنــد هــذه الفئــة مــن 

الخصائــص أيضــا قبــل الدخــول يف رشح الخطبــة.
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4ـ صبغتها العرفانية

إحــدى هــذه الخصائــص هــي صبغتهــا العرفانيــة. 

الكلــامت  مــن  الخطبــة  هــذه  نســجت  فقــد 

ــاك  ــة. وهن ــة عرفاني ــة وبصبغ ــاث األخالقي واألبح

بــون شاســع بــني األبحــاث األخالقيــة ذات الصبغــة 

العرفانيــة وبــني التــي تفتقــد هــذه الصبغــة. 

فتــارة تــويص أحــدا وتقــول لــه: إن شــئت أن 

تحفــظ عزتــك بــني النــاس، ال متــّدن يــدك إىل أحــد 

ــة.  ــة عرفاني ــال صبغ ــة ب ــة أخالقي ــا وصي ــدا. إنه أب

وتــارة تطــرح بحثــا عقديــا كــام لــو تحدثــت عــن 

ــد  ــالم للعبي ــه بظ ــس الل ــول: لي ــه وتق ــدل الل ع

ــل  ــه أن يفع ــي حكمت ــو أن تقت ــر ه ــة األم وغاي

ــم  ــه، إذ إن الظل ــم إىل الل أمــرا مــا. ال ســبيل للظل

رضب مــن النقــص وســبحان اللــه عــن أي نقــص... 
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هــذا بحــث عقــدي، وهــو دفــاع عــن عــدل 

ــه واملســائل  ــارة تتحــدث عــن الل ــك ت ــه، ولكن الل

األخالقيــة بصبغــة عرفانيــة. ومــن منــاذج الصبغــة 

العرفانيــة يف األبحــاث األخالقيــة هــو أن يقــول 

ــا إىل أحــد  ــّد أيدين ــح جــدا أن من ــن القبي أحــد: م

ســوى اللــه غافلــني عــن كونــه ربنــا وصاحبنــا 

ومالــك رزقنــا. وأساســا إن مــّد اليــد إىل الغــري مبرآى 

رب األربــاب ورب العاملــني هــي غايــة الخــزي 

والعــار الــذي ميكــن أن يحيــط باإلنســان. إن هــذا 

الــكالم هــو نفــس الوصيــة األخالقيــة األوىل التــي 

مــّر ذكرهــا، ولكــن قــد صحبتــه صبغــة عرفانيــة. 

وكذلــك األمــر يف هــذه الخطبــة فقــد نســجت 

عباراتهــا بصبغــة عرفانيــة، وهــذه مــن الخصائــص 

املمتــازة التــي ال تخفــى عليكــم مواطــن فائدتهــا،
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الــذي بــات ينــزع  وال ســيام يف هــذا العــر 

ــة.  ــة والعرفاني ــاث املعنوي ــه إىل األبح ــان في اإلنس

فمــن شــأن هــذه الخطبــة أن تحــّل عقــدا كثــرية 

ــواء.     ــذه األج ــل ه يف مث

5ـ عدم تقيدها بنطاق محدود

ومــن خصائصهــا األخــرى هــي أنهــا غــري محــدودة 

يف نطــاق زمنــي أو مــكايّن خــاص. فهــي مل تختــص 

ــن  ــة م ــة معين ــه وال بفئ ــّص بزمان ــاّمم وال تخت به

املؤمنــني. إنهــا تجــري يف كل زمــان ومــكان. طبعــا 

نوعيــة معارفنــا الدينيــة هــي أنهــا غــري محــدودة 

مبوقــع خــاص، ولكــن يبــدو أن هــذه الخطبة تفوق 

كثــريا مــن النصــوص واملعــارف مــن هــذا الجانــب. 

فكــن مــن شــئت واصــب إىل مــا شــئت واخــرت مــا 
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شــئت مــن عمــل ومهنــة، فإنــك لســت بغنــى عــن 

الكــامل يف اإلنســانية، ولســت بغنــى عــن التقــوى 

يف حياتــك، فالبــد أن يصــّور لــك اإلنســان املتقــي 

وهــذا مــا ينفــع كّل مــن يجــرّب العيــش والحيــاة.

6ـ لحنها وموسيقيتها

الخطبــة  هــذه  يف  األخــرى  الخصائــص  مــن 

ــن  ــه م ــوي علي ــا تنط ــة إىل م ــا باإلضاف ــي أنه ه

وموســيقية جميلــة  لحــن  ذات  رائعــة،  حكــم 

ــذه  ــم ه ــد نظ ــني)ع( ق ــري املؤمن ــإن أم ــا. ف أيض

الخطبــة ونســج عباراتهــا بلحــن ووزن جميــل، 

فــإن  وحســب.  املفاهيــم  بعــض  يطــرح  ومل 

ــالوة  ــدون ح ــوف تج ــا س ــتم به ــا وأنس ألفتموه

لحنهــا وجــامل موســيقيتها ونظــم نســقها الرائــع.
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ــة لكــم  ــوّدي أن أقــدم وصي ــق ب مــن هــذا املنطل

واقرأوهــا  الخطبــة  هــذه  احفظــوا  أن  وهــي 

باللحــن والطــور الــذي تفتضيــه روحكــم. وســوف 

تشــعرون مبــدى حاجــة روحكــم إىل أمثــال هــذه 

ــش  ــم تنتع ــرون ك ــوف ت ــة وس ــيقى العذب املوس

نفســكم بهــذه األغنيــة الطويلــة، وســوف تســقط 

ــة  ــعار الطفولي ــاين واألش ــي األغ ــم باق ــن أعينك م

ــم  ــكم وقلوبك ــا يف نفوس ــا وموقعه ــد رونقه وتفق

بعــد مــا احتلتهــا هــذه الخطبــة واستأنســتم بهــا 

ــي األلحــان واألطــوار. ــن باق ــدال ع ب
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7ـ كونها وصفا ال توصية

تتصــف هــذه  الخصائــص،  وإىل جانــب هــذه 

ــة ال  ــة. إن الوصي ــا ال وصي ــا وصف ــة بكونه الخطب

ــا  ــا. إنه ــتامعها وقبوله ــتعّد الس ــن مل يس ــع م تنف

بحاجــة إىل ظــروف أصعــب. طبعــا وبالتأكيــد إنهــا 

مفيــدة ورضوريــة جــدا، ولكــن قــّل مــا تتوفــر مــع 

رشائطهــا وأســبابها. ولكــّن الــكالم بصيغــة الوصــف 

ال يحتــاج إىل رشوط معقــدة وباإلضافة إىل ذلك إنه 

أســهل نفــوذا وأعمــق تأثــريا يف القلــب وال ينجــي 

أثــره رسيعــا. وإن هــذه الخطبــة لخطبــة وصفيــة 

يف فضائــل املتقــني فتصــف املتقــني وال تــويص 

ــدا.   ــا أب ــان منه ــّل اإلنس ــال مي ــذا ف ــوى. وله بالتق
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نصيحتان أقدمها لكم

النصيحــة األوىل هــي التــي قدمتهــا حــني البحــث 

ــا النصيحــة  ــة. أم وهــي أن احفظــوا هــذه الخطب

الثانيــة هــي أن فرّقــوا بــني فهم هــذه الخطبة وبني 

التأثـّـر بهــا. فحاولــوا أن تفهموهــا وتدركوهــا عــرب 

هــذه األبحــاث، ولكــن إىل جانــب هــذه األبحــاث 

أعــّدوا برنامجــا للتأثـّـر بهــا واالنتفــاع مــن منهلهــا. 

ــة ســاعة، واســمحوا ألمطــار  ــوا بهــذه الخطب فاخل

فضائــل كالم أمــري املؤمنــني)ع( أن متطــر عــىل 

قلوبكــم وتذهــب بكــم إىل مــا تشــاء مــن الحســن 

والفضــل والكــامل. البــّد مــن قــراءة خطبــة املتقني 

يف جلســة واحــدة، إذ ليــس يف تقطيعها وتقســيطها 

تلــك الفائــدة الرئيســة املرتتبــة عــىل قــراءة الخطبة 

كاملــة. اخلــوا إليهــا وأنســوا بهــا ســاعة واســمحوا 
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ــذه  ــكم. ه ــق يف نفوس ــا العمي ــرتك أثره ــا أن ت له

ــدواء.  ــذا ال ــتعامل ه ــة اس ــي وصف ــع ه يف الواق

ــن  ــّد م ــل الب ــة ب ــذه الخطب ــم ه ــي فه ــال يكف ف

ــون  ــوا أن تك ــا. فأرج ــد إدراك معانيه ــا، بع تذّوقه

هــذه األبحــاث مقدمــة لهــذا األمــر إن شــاء اللــه.

منهجنا يف رشح الخطبة

1ـ تجنب الرشح التبليغي الخطايب

منحــى  نأخــذ  أن  األبحــاث  هــذه  يف  نســعى 

ــد أن نرتقــي  ــغ. فــال نري الــرشح والتبيــني ال التبلي

بصــدد  لســنا  كــام  محــارضة،  نلقــي  أو  منــربا 

اســتخدام أســاليب الجــذب حــني طــرح األبحــاث.
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ــة  ــارات هــذه الخطب نحــن نســعى أن نواجــه عب

النقــاط واملضامــني  بــكل موضوعيــة، فنتنــاول 

ــة. ــارات الخطب ــاء عب ــني أحش ــة ب الكامن

2ـ تجنب الرشح االستطرادي

ــا نحــاول أن نبتعــد عــن  النقطــة الثانيــة هــي أنن

منهــج الــرشح االســتطرادي. فقــد رشح بعــض 

ــام  ــلوب. فل ــذا األس ــة به ــذه الخطب ــارحني ه الش

قــال أمــري املؤمنــني)ع(: »منطقهــم الصــواب«، 

اســتعرض جميــع إيجابيــات وســلبيات اللســان 

فابتعــد متامــا عــن ســياق الخطبــة وروحهــا. طبعــا 

إن هــذا األســلوب ال يخلــو مــن النفــع والفائــدة، 

ولكنــه ليــس رشح خطبــة املتقــني، بــل هــو طــرح 

ــة بِحّجــة  مجموعــة كبــرية مــن املفاهيــم األخالقي
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ــا  ــا هــو االختصــار عــىل م ــة املتقــني. منهجن خطب

ميــّت بهــدف الخطبــة بصلــة، وعليــه فســوف 

نجتــاز كثــريا مــن العبــارات بــرشح مختــر بــال أن 

ــهورة. ــم املش ــض املفاهي ــري إىل بع نش

مع  العبارات  تركيب  االلتفات إىل  3ـ 

بعض

النقطــة األخــرى التــي البــّد أن نهتــّم بهــا يف 

مقــام رشح الخطبــة هــي أنــه يقتــي املقــام 

ــة  ــل يف تجزئ ــان، تأم ــل واإلمع ــن التأم ــني م نوع

ــف  ــوف نق ــن س ــب. نح ــل يف الرتكي ــكالم، وتأم ال

عنــد مفــردات الخطبــة بشــكل موجــز، ولكــن 

األمــر الــذي بــوّدي أن ال نغفــل عنــه هــو التأمــل 
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ــّد أن  ــع بعــض. فالب ــل م ــب هــذه الفضائ يف تركي

نــرى كيــف نظــم اإلمــام هــذه املنظومــة لفضائــل 

املتقــني، فبــأي فضيلــة بدأهــا وبأيهــم ختمهــا 

ــوف  ــك لوق ــا. وكذل ــى جعــل كل واحــدة منه ومت

ــة رشح وكالم  ــاء الخطب ــاء إلق ــه أثن ــام وابتدائ اإلم

البــّد مــن الوقــوف عنــده ولعلنــا نتطــرق إىل 

بعــض زوايــاه، إذ قــد خفيــت معــان كثــرية يف 

ــني. ــة املتق ــة إىل خطب ــذه الرؤي ه

كّل  إىل  الوصول  طرق  إىل  التطرق  4ـ 

من الفضائل

النقطــة األخــرى التــي نســعى للتطــرق إليهــا 

كل  عــىل  الحصــول  طريــق  هــو  باختصــار، 
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كــام  املؤمنــني)ع(،  أمــري  إليهــا  يشــري  فضيلــة 

ســوف ال نــرتك منهــج اإليجــاز يف ذكــر الطــرق 

القــارئ  يتجّهــز  ســوف  املنهــج  وبهــذا  أيضــا. 

الرئيســة  واألصــول  الطــرق  بأمهــات  الكريــم 

املعنــوي. تكاملــه  اإلنســان يف  يحتاجهــا  التــي 

5ـ نظرة إىل الرذائل األخالقية

وهنــاك أمــر مل يقــم بــه اإلمــام أمــري املؤمنــني)ع( 

يف خطبتــه، ولكــن ال منــاص لنــا مــن إهاملــه، وهو 

نظــرة خفيفــة إىل الرذائــل األخالقيــة املضــاّدة 

ــل. لقــد أشــار أمــري  ملــا طرحــه اإلمــام مــن فضائ

ــان  ــل، ولكــن يف ســبيل بي ــني)ع( إىل الفضائ املؤمن

هــذه الفضائــل وفهمهــا البــّد لنــا مــن اإلشــارة إىل 

الرذائــل يك نــزداد كرها لها ونفّر منهــا إىل الفضائل.
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السؤال والسائل

بقــدر مــا يكــون الســؤال جيــدا، قــد يكــون ســيئا. 

وبقــدر كــون الســؤال الجيــد عالمــة الشــوق، 

ــع  ــا يدف ــدر م ــرة. إن الســؤال بق ــة النف ــه عالم إن

اإلنســان إىل األمــام، يرجعــه إىل الــوراء. وبقــدر مــا 

ينتــج الســؤال علــام، ينتــج جهــال. ولعــّل مــن هــذا 

ــؤَالِ   املنطلــق قــال رســول اللــه)ص(: »ُحْســنُ  السُّ

نِْصــُف الِْعلْم «.]2[ ليس الســؤال بجيد يف كل مقام. 

ولكــن الســؤال الجيــد أفضــل مــن الســكوت بكثري. 

الســؤال الجيــد عــنٌي تفــور منهــا املعــارف. وحــري 

بالذكــر هنــا أن الســؤال الجيــد يلقــي الحكمــة يف 

قلــب مــن خوطــب بالســؤال فضــال عــن الســائل.
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قيموا أسئلتكم

ــان واع  ــىل إنس ــئلتنا ع ــرح أس ــا أن نط ــي لن ينبغ

فاهــم ليقــوم بنقدهــا وتقييمهــا. فلنعــرض عليــه 

ــال هــذه األســئلة،  ــا أمث ــه: لدين أســئلتنا ونقــول ل

ــة  ــي عالم ــم ه ــا؟ وك ــة لنقصانن ــي عالم ــم ه فك

لكاملنــا؟ وكــم هــي تــدل عــىل اعتدالنــا الفكــري 

والروحــي؟ وهكــذا... إن الســؤال بــاب واســع 

وفيــه كالم كثــري. إن ســؤال هــاّمم قــد فتــح علينــا 

هــذه اآلفــاق املباركــة. إنــه كالم أمــري املؤمنــني)ع(، 

ولكــن كل مــن وقــف عنــد هــذه الخطبــة وانتفــع 

هــاّمم  أرشك  فقــد  وآثارهــا  وعلومهــا  بربكاتهــا 

ــني)ع(  ــري املؤمن ــأل أم ــذي س ــو ال ــه، إذ ه يف ثواب

هــذا الســؤال الخالــد. نحــن مل نســمع باســم 

ــني)ع( ــري املؤمن ــاب أم ــي أصح ــن باق ــاّمم ضم ه
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ــم  ــؤال العظي ــذا الس ــن ه ــرى ولك ــن أخ يف مواط

ــخ. ــات التأري ــده يف صفح ــد خلّ ق

يحيك السؤال عن ضمري السائل

تنطلــق بعــض األســئلة مــن مصــدر روحــي، بينــام 

ــا األخــرى مــن منشــأ فكــري. فــام  ــق بعضه تنطل

ــا  هــي األســئلة الناشــئة مــن مصــدر روحــي؟ وأن

أعتقــد أن اللــه يقيّمنــا وينعــم علينــا عــىل أســاس 

مــا يختلــج يف نفوســنا مــن أســئلة ومطالبــات. 

فهنــاك بــون شاســع بــني مــن يســأل اللــه أن يرزقه 

ــن يســأله  ــني م ــه، وب ــت مواصفات ــام كان ــا َمْه بيت

بيتــا جيّــدا. ففــي بعــض األحيــان طلــب القليــل ال 

يحــي عــن قناعتنــا بــل يحــي عــن دناءتنــا. فقــد 

ــه، فنخفــف  ــدل عــىل عــدم اإلميــان بســخاء الل ي
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ــا املــراد. وكــذا الحــال يف  ــه الســؤال يك يعطين علي

األســئلة العلميــة، فإنهــا تحــي عــن ضمرينــا. فــام 

ــة  ــن جمل ــا. فم ــول يؤملن ــئلتنا وأي مجه ــي أس ه

مــا كان يريــد أمــري املؤمنــني)ع( معرفتــه، هــو 

أنــه هــل قــد ريض اللــه عنــه أم ال؟ أو ملــاذا خلقــه 

اللــه، هــل خلقــه للجنــة أم خلقــه للنــار؟ أطيلــوا 

الوقــوف عنــد الســؤال وأســأل اللــه أن يفتــح 

ــة عيــون  عليكــم أبــواب الســؤال التــي هــي مبثاب

الحكمــة يف القلــوب. وقــد قــال رشاح نهــج البالغة: 

أحــد أســباب تثاقــل أمــري املؤمنــني)ع( عــن جــواب 

هــامم هــو أن يبلــغ الــّذروة يف عطشــه. فقــد 

أجابــه أمــري املؤمنــني)ع( بجــواب مختــر ليذهب 

عنــه، ولكنــه بقــي ملّحــا ونــال بإلحاحــه كل يشء.
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أســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يفتــح علينــا أبــواب 

ــري يف  ــه، وأن يث ــواب رحمت ــي أب ــي ه ــؤال الت الس

قلوبنــا تلــك األســئلة املؤديــة إىل أحســن األجوبــة 

العــامل وأهنئهــا لقلوبنــا الضآمنــة. والســالم  يف 

ــه.             ــه وبركات عليكــم ورحمــة الل

]1[ . غرر الحكم ودرر الكلم، ص 138.

]2[ . كنز الفوائد، ج 2، ص 189.


