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 المقدمة

 

 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

أما بعد، فهذا هو اجلزء الثاني من سلسلة )من حياة املعصومني( صلوات اهلل 

يهم أمجعني، ويتضمن إشارات خمتصرة جلوانب من حياة اإلمام أمري املؤمنني عل

 بإتباعه ومشايعته، وقال:  ، وقد أمرنا رسول اهلل علي بن أبي طالب 

يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون(1). 

 أسأل اهلل تعاىل التوفيق والقبول، إنه مسيع جميب.

 
 قم المقدسة                                                                   

 محمد الشيرازي                                                                   
 هـ1411                                                                    

                                                           

 .5511ح 02جملس 555األمالي للطوسي: ص (1)
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 النسب الشريف
 

 .لب بن عبد املطلب بن هاشمعلي بن أبي طااإلمام هو 

 

 أبو احلسن، وأبو احلسني، وأبو تراب، وأبو السبطني.: كنيته 

 

أمري املؤمنني، واملرتضى، والوصي، وحيدر، ويعسوب الدين، : لقبه 

 والكرار.

 

 مؤمن قريش، وقد : هو أبو طالب والد اإلمام أمري املؤمنني 

ويف أبياته  صّرح بإميانه يف مواقفه الشجاعة اليت دافع فيها عن رسول اهلل 

 .العديدة اليت قاهلا يف حق النيب حممد 
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هو وبنوه  من أوائل من أسلم على يد رسول اهلل  وكان أبو طالب 

، كما وأكثر أخوته وأخواته ـ أي أوالد عبد املطلب ـ وذلك بدعوة من النيب 

 قال:

(1)

يف  لكي يستطيع من محايته  ولكنه مل جياهر بإسالمه بأمر النيب 

 قبال مشركي قريش، ملا كان يتمتع به أبو طالب من منزلة كبرية عندهم.

بإخفاء إميانهم يف بدو بعثته،  محزة والعباس  كما أمر النيب 

 .(2)على تفصيل ذكرناه يف بعض كتبنا

 .ألمه وأبيه النيب والد هو أخو عبد اهلل  وأبو طالب 

وقام بنصره وذب عنه  ،صغريًا رسول اهلل  أبو طالب كفل وقد 

ن أحتى  ،وصرب على نصره والقيام بأمره ،من مشركي قريشومنعه  ،كبريًا

ؤمر ومل ُي يف احلياة، مادام أبو طالب   رسول اهلل مل تطمع يف قريشًا

 بعد وفاته. باهلجرة إاّل النيب 

 :  قال اإلمام الصادق 

 ن رسول اهلل أول مجاعة كانت أ  كان يصلي وأمري املؤمنني علي بن

 يا بيّنـ البنه جعفر ـ:  قال ،إذ مر به أبو طالب وجعفر معه ،معه أبي طالب 

وانصرف أبو  ،تقدمهما فلما أحسه رسول اهلل  ،عمكل جناح ابن ِص

 وهو يقول: طالب مسرورًا

                                                           

هـ، مطبعة اآلداب ـ النجف 5812لرابعة الطبعة ا 55و50: صأبو طالب حامي الرسول  (1)

 األشرف.

(، انظر كتاب: )من املساجد واملزارات يف احلرمني الشريفني(، و)من حياة الرسول األعظم  (2)

 .لإلمام الشريازي 
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(1)

. وحيضه على نصرة النيب  حيث ابنه عليًا  وكان أبو طالب 

قال لي: يا بين، الزم ابن عمك؛ فإنك تسلم به من كل بأس  :قال علي 

 عاجل وآجل ـ ثم قال لي ـ :

(2)

ومعه حجر  وروى الكراجكي: إن أبا جهل بن هشام جاء إىل النيب 

رفع أبو جهل يده فيبست  فلما سجد رسول اهلل  يريد أن يرميه به إذا سجد،

على احلجر، فرجع وقد التصق احلجر بيده، فقال لـه أشياعه من املشركني: 

 أجُبنت؟.

 قال: ال، ولكين رأيت بيين وبينه كهيئة الفحل خيطر بذنبه.

 هذه األبيات: فقال يف ذلك أبو طالب 

ضربة

                                                           

 .0ح 8ب 11ص 85حبار األنوار: ج (1)

 اختالف الرأي يف إميان أبي طالب. 55ص 51شرح نهج البالغة: ج (2)
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(1)

بل وبوالية ولده علي  بنبوة حممد  ومما يدل على إميان أبي طالب 

  اإلمام الصادق ما ورد عن  :قال 

 جاءت إىل أبي طالب )رمحها اهلل( إن فاطمة بنت أسد  تبشره مبولد النيب

   ..فقال لـها أبو طالب: اصربي لي سبتًا آتيك مبثله إاّل النبوة 

وأمري  ـ: السبت ثالثون سنة، وكان بني رسول اهلل  ـ وقال 

 .(2)ثالثون سنة املؤمنني 

 

(3)

هي ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم : هي مام أمري املؤمنني أم اإل

 .أول هامشية تزوجها هامشي

 ،يف حجرها النيب بي ُرحيث  ،مبنزلة األم وكانت لرسول اهلل 

 وكانت تفضله على أوالدها. ،يسميها أمي لربها وكان  وكان شاكرًا

وملا واطم، مع الفوهاجرت إىل املدينة  ،إىل اإلسالموكانت من السابقات 

فلما بلغوا حلدها  ،يف قميصه وأمر من حيفر قربها توفيت كفنها رسول اهلل 

ـ ثم قال  اللهم اغفر ألمي فاطمة بنت أسد :وقال ،حفره بيده واضطجع فيه

  :بعد أبي طالب إليَّ عًايإنها كانت من أحسن خلق اهلل صنـ(4). 

                                                           

 وباهر آياته. فصل يف ذكر شيء من معجزات رسول اهلل  550ص 5ائد: جكنز الفو (1)

 .11باب نوادر املعاني ح 128معاني األخبار: ص (2)

 .للتفصيل انظر كتاب )من املساجد واملزارات يف احلرمني الشريفني( لإلمام الشريازي  (3)

 .8ب 512-555ص 85حبار األنوار: ج (4)
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 النطفة الطاهرة
من نفس النور الذي خلق  بن أبي طالب  خلق اهلل عزوجل اإلمام علي

قال: مسعت حبييب رسول اهلل  ، فعن سلمان الفارسي منه حممدًا 

  :يقولاهلل عزوجل  كنت أنا وعلي نورًا بني يدي اهلل عزوجل قبل أن خيلق

قّسم ذلك النور  بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق اهلل آدم  آدم

يا علي، ُخلق الناس  :وقال رسول اهلل  .(1)جزءين، فجزء أنا وجزء علي

من شجر شتى، وُخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة، أنا أصلها وأنت فرعها، 

واحلسن واحلسني أغصانها، وشيعتنا ورقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها 

انعقدت من مثار اجلنة ـ ففي خرب  .  كما أن نطفة اإلمام (2)أدخله اهلل اجلنة

يأكل مترًا لـه رائحة تزداد  رأت النيب  اطمة بنت أسد إن فطويل ـ: 

على كل األطايب من املسك والعنرب، من خنلة ال مشاريخ لـها، فقالت: ناولين 

أنل منها. قال: ال تصلح إاّل أن تشهدي معي أن ال إله إاّل اهلل وأني حممد رسول 

بت أخرى ألبي اهلل. فشهدت الشهادتني فناوهلا، فأكلت فازدادت رغبتها وطل

، فعاهدها أن ال تعطيه إاّل بعد الشهادتني.. فلما جن عليه الليل طالب 

نسيمًا ما اشتم مثله قط، فأظهرت ما معها فالتمسه منها  اشتم أبو طالب 

فأبت عليه إاّل أن يشهد الشهادتني، فلم ميلك نفسه أن شهد الشهادتني، غري أنه 

ش، فعاهدته على ذلك فأعطته ما معها، سأهلا أن تكتم عليه لئال تعريه قري

 يف تلك الليلة... وملا محلت بعلي  وآوى إىل زوجته فعلقت بعلي 

 .(3)ازداد حسنها، فكان يتكلم يف بطنها...

 

                                                           

 .01ف 025العمدة: ج (1)

 .812ح 85ب 58ص 0: جيون أخبار الرضا ع (2)

 فصل يف آثار محله وكيفية والدته. 550ص 0املناقب: ج (3)
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 الوالدة المباركة
يف الكعبة املشرفة، ومل يولد بها ولن  ُولد اإلمام أمري املؤمنني علي 

يوم  . وكانت والدته  اهلل عزوجل لـه  ُيوَلد فيها غريه، إكرامًا من

 اجلمعة يف الثالث عشر من شهر رجب، بعد عام الفيل بثالثني سنة.

قال يزيد بن قعنب: كنت جالسًا مع العباس بن عبد املطلب وفريق من عبد 

، العزى بإزاء بيت اهلل احلرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمري املؤمنني 

رب إني مؤمنة بك ة أشهر وقد أخذها الطلق، فقالت: وكانت حاملة به لتسع

ومبا جاء من عندك من رسل وُكُتب، وإني مصدقة بكالم جدي إبراهيم اخلليل 

  وأنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وحبق املولود الذي يف

عن . قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح بطين ملا يسرت عليَّ والدتي

ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا والتزق احلائط، فرمنا أن ينفتح 

 لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر اهلل عزوجل.

إني ُفضلت ثم قالت:  ثم خرجت بعد الرابع وبيدها أمري املؤمنني 

ل عبدت اهلل عزوج على من تقدمين من النساء؛ ألن آسية بنت مزاحم 

سرًا يف موضع ال حيب أن يعبد اهلل فيه إال اضطرارًا، وإن مريم بنت عمران 

  هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبًا جنيًا، وإني دخلت بيت

اهلل احلرام فأكلت من مثار اجلنة وأرواقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: 

ألعلى يقول: إني شققت امسه من يا فاطمة، مسيه عليًا فهو علي، واهلل العلي ا

امسي، وأدبته بأدبي، ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر األصنام يف 

بييت، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بييت، ويقدسين وميجدني، فطوبى ملن أحبه 

 .(1)وأطاعه، وويل ملن أبغضه وعصاه

                                                           

 .5ح 05اجمللس 588-580األمالي للصدوق: ص (1)
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 االسم الشريف
، كما ظهر  املؤمنني إن اهلل عزوجل هو الذي اختار اسم )علي( ألمري 

يا فاطمة، مسيه عليًا فهو مما مر من احلديث الشريف، حيث قال اهلاتف: 

 .(1)علي، واهلل العلي األعلى يقول: إني شققُت امسه من امسي

يا رب، اخرت لـهذا إىل السماء مناديًا:  وكذلك حينما توجه أبو طالب 

 .املولود امسًا

 بيد فاطمة  أخذ أبو طالب  لي أنه ملا ولد عففي احلديث : 

 على صدره، وخرج إىل األبطح ونادى: ـ بنت أسد ـ وعلي 

قال: فجاء شيء يدب على األرض كالسحاب حتى حصل يف صدر أبي 

 ي إىل صدره، فلما أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب:طالب فضمه مع عل

 قال: فعلقوا اللوح يف الكعبة، وما زال هناك حتى أخذه هشام بن عبد 

 .(2)امللك

به، وكلها تدل على وكناه وألقا وقد أشرنا إىل بعض أمساء اإلمام 

 عظيم فضله ومقامه عند اهلل عزوجل.

عن عباية بن ربعي، قال: قلت لعبد اهلل بن عباس: ِلَم كّنى رسول اهلل 

                                                           

 .5ح 05اجمللس 588-580األمالي للصدوق: ص (1)

 .51ضمن ح 5ب 55-51ص 85حبار األنوار: ج (2)
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  عليًا .أبا تراب؟ 

قال: ألنه صاحب األرض، وحجة اهلل على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه 

القيامة ورأى  إنه إذا كان يوميقول:  سكونها، ولقد مسعت رسول اهلل 

من الثواب والزلفى والكرامة  الكافر ما أعد اهلل تبارك وتعاىل لشيعة علي 

يقول: يا ليتين كنت ترابيًا، أي يا ليتين من شيعة علي، وذلك قول اهلل 

 .(1)(2)عزوجل: 

 

 

                                                           

 .12سورة النبأ:  (1)

 .1ح 0ب 55ص 85حبار األنوار: ج (2)
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 ويغذيه يربيه  النبي 
 

ولرسول اهلل  ولدت عليًا  إن فاطمة بنت أسد يث: يف احلد

  ثالثون سنة، وأحبه رسول اهلل  حبًا شديدًا. وقال لـها: اجعلي مهده

  يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليًا  بقرب فراشي. وكان رسول اهلل 

يف وقت غسله، ويؤجره اللنب عند شربه، وحيرك مهده عند نومه، ويناغيه يف 

وحيمله على صدره، ويقول: هذا أخي ووليي، وناصري وصفيي، يقظته، 

وذخري وكهفي، وظهري وظهريي، ووصيي وزوج كرمييت، وأميين على 

 وصييت وخليفيت، وكان حيمله دائمًا ويطوف به جبال مكة وشعابها 

 .(1)وأوديتها

أنه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة فيه، ثم عادت ويف احلديث: 

تصقت وبقيت فيه ثالثة أيام، فأكلت من مثار اجلنة، فلما خرجت قال الفتحة وال

ـ : السالم عليك يا أبه ورمحة اهلل وبركاته، ثم  ـ ألبي طالب  علي 

 اآليات. (2)تنحنح وقال: 

واهلل أمريهم، متريهم من قد أفلحوا بك، أنت  :فقال رسول اهلل 

.. ووضع رسول اهلل علمك فيمتارون، وأنت واهلل دليلهم وبك واهلل يهتدون

 ...لسانه يف فيه فانفجرت اثنتا عشرة عينًا(3). 

                                                           

 .55ضمن ح 5ب 52-5ص 85حبار األنوار: ج (1)

 .5سورة املؤمنون:  (2)

 فصل يف آثار محله وكيفية والدته. 551ص 0املناقب: ج (3)
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 خطبته املسماة بالقاصعة: يف )نهج البالغة( يف  وقال علي 

 َوَقْد َعِلْمُتْم َمْوِضِعي ِمْن َرُسوِل اللَِّه اَبِة اْلَقِريَبِة، َواْلَمْنِزَلِة ِباْلَقَر

اْلَخِصيَصِة، َوَضَعِني ِفي ِحْجِرِه َوَأَنا َوَلٌد، َيُضمُِّني ِإَلى َصْدِرِه، َوَيْكُنُفِني ِفي 

ِفَراِشِه، َوُيِمسُِّني َجَسَدُه، َوُيِشمُِّني َعْرَفُه، َوَكاَن َيْمَضُغ الشَّْيَء ُثمَّ ُيْلِقُمِنيِه، َوَما 

ِمْن َلُدْن َأْن  َكْذَبًة ِفي َقْوٍل، َوال َخْطَلًة ِفي ِفْعٍل، َوَلَقْد َقَرَن اللَُّه ِبِه  َوَجَد ِلي

َكاَن َفِطيمًا َأْعَظَم َمَلٍك ِمْن َمالِئَكِتِه، َيْسُلُك ِبِه َطِريَق اْلَمَكاِرِم، َوَمَحاِسَن َأْخاَلِق 

تَِّبُعُه ِإتَِّباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِِّه، َيْرَفُع ِلي ِفي ُكلِّ َيْوٍم اْلَعاَلِم، َلْيَلُه َوَنَهاَرُه، َوَلَقْد ُكْنُت َأ

ِمْن َأْخالِقِه َعَلمًا، َوَيْأُمُرِني ِباإِلْقِتَداِء ِبِه، َوَلَقْد َكاَن ُيَجاِوُر ِفي ُكلِّ َسَنٍة ِبِحَراَء 

ْوَمِئٍذ ِفي اإِلْسالِم َغْيَر َرُسوِل اللَِّه َفَأَراُه َوال َيَراُه َغْيِري، َوَلْم َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد َي

  َوَخِدجَيَة  َوَأَنا َثاِلُثُهَما، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي َوالرَِّساَلِة َوَأُشمُّ ِريَح 

 .(1)النُُّبوَِّة

 ، قال: وعن ابن عباس، عن النيب 

 أنا أديب اهلل وعلي  أدييب، أمرني ربي بالسخاء والرب، ونهاني عن

خل واجلفاء، وما شيء أبغض إىل اهلل عزوجل من البخل وسوء اخللق، وإنه الب

 .(2)ليفسد العمل كما يفسد الطني العسل

                                                           

تسمى القاصعة، وهي تتضمن ذم إبليس )لعنه  ومن خطبة لـه  550نهج البالغة، اخلطب: رقم (1)

أول من أظهر العصبية وتبع احلمية، وحتذير الناس ، وأنه اهلل( على استكباره وتركه السجود آلدم 

 من سلوك طريقته.

 .85ضمن ح 5ب 085ص 51 حبار األنوار: ج (2)
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 أول المسلمين والمؤمنين
من  أول من أسلم وآمن بنبوة رسول اهلل  كان أمري املؤمنني علي 

 الرجال والنساء. ومل يسجد لصنم قط.

فريقني، مضافًا إىل شواهد من القرآن وقد دل على ذلك ما تواتر عند ال

نفسه، وأقوال  الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وأقوال أمري املؤمنني 

 الصحابة واحملدثني واملؤرخني، ما تكل األقالم وتعجز عن تسطريه.

عن ابن عباس يف قولـه تعاىل جل ذكره: 

(1) :قال ، 

 .(2)()سابق هذه األمة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

 وعن ابن عباس: 

، سبق واهلل كل أهل اإلميان إىل اإلميان، ثم )إنها نزلت يف أمري املؤمنني 

 .(3)قال: والسابقون كذلك يسبق العباد يوم القيامة إىل اجلنة(

، قال: نزلت يف (4)وعن ابن عباس، يف قوله تعاىل: 

، وصلى القبلتني، ، سبق الناس كلهم باإلميان باهلل وبرسوله علي 

 .(5)وبايع البيعتني، وهاجر اهلجرتني، ففيه نزلت هذه اآلية(

، يف قوله تعاىل:  وروى أصحابنا عن الباقر 
                                                           

 .55-52سورة الواقعة:  (1)

 .125ومن سورة الواقعة ح 118تفسري فرات الكويف: ص (2)

 فصل يف املسابقة باإلسالم. 5ص 0املناقب: ج (3)

 .522سورة التوبة:  (4)

 .811ومن سورة التوبة ح 881ص 5لتنزيل: جشواهد ا (5)
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 .(1)وركع، وهما أول من صّلى وعلي بن أبي طالب  هلل نزلت يف رسول ا

وعلي  وعن ابن عباس، قال: مما نزل من القرآن خاصة يف رسول اهلل 

  وأهل بيته  :من سورة البقرة، قولـه تعاىل

(2)  نزلت يف علي 

 .(3)خاصة، وهو أول مؤمن وأول مصل بعد رسول اهلل 

وعن ابن عباس، يف قولـه: 

(4)  فأول من صلى مع رسول اهلل

 (5)بي طالبعلي بن أ. 

ـ ثم قال: بينا رسول وعن ابن عباس ـ يف خرب يذكر فيه كيفية بعثة النيب 

. إذ طلع عليه علي بن أبي طالب  قائم يصلي مع خدجية  اهلل 

. فآمن به وصدقه، ثم كانا هذا دين اهلل. قال: ما هذا يا حممد؟فقال لـه: 

شا اخلرب فيهم أن حممدًا قد يصليان ويركعان ويسجدان، فأبصرهما أهل مكة فف

 جن، فنزل:

(6)(7). 

يا رسول اهلل، ما أقول يف السجود يف  :وقال ابن مسعود: قال علي 

.  الركوع؟فما أقول يف. قال: (8). فنزل: الصالة؟

                                                           

 .5ح 15ب 025ص 81حبار األنوار: ج (1)

 .10سورة البقرة:  (2)

 .505ومن سورة البقرة ح 555ص 5شواهد التنزيل: ج (3)

 .02سورة املزمل:  (4)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 51ص 0املناقب: ج (5)

 .0-5سورة القلم:  (6)

 .5ضمن ح 15ب 020ص 81حبار األنوار: ج (7)

 .5سورة األعلى:  (8)
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 .(2)، فكان أول من قال ذلك(1)فنزل: 

 

 : يف )أسد الغابة(: عن أبي أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهلل 

 لقد صلت املالئكة عليَّ وعلى علي  سبع سنني؛ وذاك أنه مل يصل معي

 .(3)رجل غريه

ر بن اخلطاب، قال: كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة ومجاعة، إذ وعن عم

يا علي، أنت أول فقال:  منكب علي بن أبي طالب  ضرب النيب 

 .(4)املؤمنني إميانًا، وأوهلم إسالمًا، وأنت مين مبنزلة هارون من موسى

 . (5)أول من صلى معي علي  :وعن ابن عباس: قال النيب 

: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: قال رسول اهلل وعن ابن عباس، قال

 :يا علي، أنت أول املسلمني إسالمًا، وأول املؤمنني إميانًا(6). 

 .(7)علي أول من آمن بي وصدقين :وعن ابن عباس، قال رسول اهلل 

لك سبع خصال   :لعلي  وأخرج أبو نعيم يف )حليته( قول النيب 

ة: أنت أول املؤمنني باهلل إميانًا، وأوفاهم بعهد ال حياجك أحد فيهن يوم القيام

اهلل، وأقومهم بأمر اهلل، وأرأفهم بالرعية، وأقسمهم بالسوية، وأعلمهم 

 .(8)بالقضية، وأعظمهم يوم القيامة مزية
                                                           

 .50، سورة احلاقة: 51و51سورة الواقعة:  (1)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 55ص 0املناقب: ج (2)

 .51ص 1أسد الغابة البن األثري: ج (3)

 .128ح ذكر فضائل اإلمام أمري املؤمنني  51ب 511ص 0ينابيع املودة لذوي القربى، للقندوزي: ج (4)

 .5ضمن ح 15ب 020ص 81األنوار: ج حبار (5)

 فصل يف املسابقة باإلسالم. 1ص 0املناقب: ج (6)

 فصل يف املسابقة باإلسالم. 1ص 0املناقب: ج (7)

 .5ب 885-882ص 5الصراط املستقيم: ج (8)
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 : وعن عبد الرمحن بن أبي ليلى، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل 

ني: علي بن أبي طالب، وصاحب سّباق األمم ثالثة، مل يكفروا باهلل طرفة ع

 .(1)أفضلهم ياسني، ومؤمن آل فرعون، فهم الصديقون. وعلي 

إن املالئكة صلت عليَّ وعلى  :وعن أبي ذر، قال: قال رسول اهلل 

 .(2)علي سبع سنني قبل أن يسلم بشر

قم بنا يا  :ويف مناقب اخلوارزمي، عن بريدة، قال: قال رسول اهلل 

. فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباها دمعت عيناها. قال طمة بريدة نعود فا

 :ما يبكيك يا ابنيت؟ . 

 . قلة الطعم، وكثرة اهلم، وشدة السقمقالت: 

أما واهلل ما عند اهلل خري مما ترغبني إليه. يا فاطمة، أما لـها:  قال 

ضلهم ترضني أني زوجتِك خري أميت: أقدمهم سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأف

 .(3)حلمًا، واهلل إن ابنيِك سيدا شباب أهل اجلنة

، قال: قال وعن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر 

إن أميت عرضت عليَّ يف امليثاق، فكان أول من آمن بي  :رسول اهلل 

علي، وهو أول من صدقين حني بعثت، وهو الصديق األكرب، والفاروق يفرق 

 .(4)بني احلق والباطل

إن أول هذه األمة ورودًا  :وعن أنس بن مالك، أنه قال: قال النيب 

 .(5)عليَّ أوهلا إسالمًا، وإن علي بن أبي طالب أوهلا إسالمًا



يوم االثنني وصليت  كنُت أول الناس إسالمًا، ُبعث  :قال علي 

                                                           

 055-051راجع بناء املقالة الفاطمية يف نقض الرسالة العثمانية: ص (1)

 .151ورة حم املؤمن حومن س 511ص 0شواهد التنزيل: ج (2)

 أفضل األصحاب. يف بيان أنه  515ص 5كشف الغمة: ج (3)

 .555من سورة األعراف ح 15ص 0تفسري العياشي: ج (4)

أول بشر سبق إىل اإلسالم بعد  فصل من البيان عن أن أمري املؤمنني  018ص 5كنز الفوائد: ج (5)

 .خدجية 
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 .(1)دخل نفر يف اإلسالممعه يوم الثالثاء، وبقيت معه أصلي سبع سنني حتى 

ويف )تاريخ بغداد(، و)الرسالة القوامية(، و)مسند املوصلي(، و)خصائص 

يوم االثنني  ُبعث النيب  :النطنزي(، أنه قال حبة العرني: قال علي 

 .(2)وأسلمت يوم الثالثاء

وقال أمحد بن حنبل يف )مسند العشرة(، ويف )الفضائل( أيضًا، والنسوي 

ة(، والرتمذي يف )اجلامع(، وابن بطة يف )اإلبانة(: روى علي بن يف )املعرف

اجلعد، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة العرني، قال: مسعت عليًا 

 .(3)أنا أول من صلى مع رسول اهلل يقول: 

ما أعلم أحدًا من هذه األمة بعد  :ويف )مسند أبي يعلى( عن علي 

 .(4)نبيها عبد اهلل غريي

)مسند أمحد بن حنبل(، عن عبد اهلل بن عباس، قال: مسعت علي بن  ويف

أنا عبد اهلل وأخو رسوله، وأنا الصديق األكرب ال يقوهلا يقول:  أبي طالب 

 .(5)غريي إال كاذب مفرت، ولقد صليت قبل الناس بسبع سنني

 ل اهلل أول من صلى مع رسويف )تاريخ النسوي(، قال زيد بن أرقم: 

 .(6)علي

ويف )جامع الرتمذي( و)مسند أبي يعلى املوصلي(، عن أنس. و)تاريخ 

يوم  يوم االثنني وصلى علي  الطربي(، عن جابر، قاال: ُبعث النيب 

 .(7)الثالثاء

                                                           

 .5ح 15ب 025ص 81حبار األنوار: ج (1)

 فصل يف املسابقة باإلسالم. 5ص 0املناقب: ج (2)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 55ص 0املناقب: ج (3)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 55ص 0املناقب: ج (4)

 املطلب الثاني، املبحث الثالث. 5ب 8ف 515كشف اليقني: ص (5)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 51ص 0املناقب: ج (6)

 يف املسابقة بالصالة. فصل 51ص 0املناقب: ج (7)
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قال أبو املؤيد: وبهذا اإلسناد، عن حممد بن إسحاق: إن أول ذكر آمن 

مبا جاء به عن اهلل تعاىل، وصدق  علي بن أبي طالب  برسول اهلل 

 .(1)وعمره يومئذ عشر سنني، وكان من نعمة اهلل عليه أنه ربي يف حجره 

وعن مروان وعبد الرمحن التميمي، قاال: مكث اإلسالم سبع سنني ليس 

 .(2)فيه إاّل ثالثة: رسول اهلل، وخدجية، وعلي

عت وعن جابر بن احلر، عن عبد الرمحن بن ميمون، عن أبيه، قال: مس

من الرجال علي، ومن النساء  ابن عباس يقول: أول من آمن برسول اهلل 

 .(3)خدجية )رضوان اهلل عليهم(

ويف سنن ابن ماجة، وتفسري الثعليب، عن عبد اهلل بن أبي رافع، عن أبيه: 

 .(4)سبع سنني وأشهر أن عليًا صلى مستخفيًا مع النيب 

ال أعلم خالفًا بني أصحاب  وقال ابن البيع يف )معرفة أصول احلديث(:

 .(5)أول الناس إسالمًا  التواريخ أن علي بن أبي طالب 

 

                                                           

 ما جاء يف إسالمه وسبقه وسنه يومئذ. 55ص 5كشف الغمة: ج (1)

 فصل يف املسابقة باإلسالم. 5ص 0املناقب: ج (2)

 .50ح 15ب 055ص 81حبار األنوار: ج (3)

 فصل يف املسابقة بالصالة. 51ص 0املناقب: ج (4)

 .15ب 085ص 81حبار األنوار: ج (5)
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 ليلة المبيت
 

روى املفسرون أن قول اهلل تعاىل: 

(1)  أنزلت يف علي .ليلة املبيت على الفراش 

ليلة املبيت بأعمال  لو ُوزن عمل علي  :وقال رسول اهلل 

 .(2)اخلالئق لرجح

يف جواب اليهودي الذي سأل عما  ويف )اخلصال(: قال أمري املؤمنني 

وأما الثانية يا أخا اليهود، فإن فيه من عالمات األوصياء ـ فقال فيما قال ـ: 

آخر ما  حتى كان قريشًا مل تزل ختيل اآلراء وتعمل احليل يف قتل النيب 

اجتمعت يف ذلك يوم الدار دار الندوة وإبليس امللعون حاضر يف صورة أعور 

ثقيف، فلم تزل تضرب أمرها ظهرًا لبطن حتى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب 

 من كل فخذ من قريش رجل، ثم يأخذ كل رجل منهم سيفه ثم يأتي النيب 

جل واحد فيقتلوه، فإذا وهو نائم على فراشه فيضربوه مجيعًا بأسيافهم ضربة ر

 قتلوه منعت قريش رجاهلا ومل تسلمها فيمضي دمه هدرًا..

فأنبأه بذلك، وأخربه بالليلة اليت  على النيب  فهبط جربئيل 

جيتمعون فيها والساعة اليت يأتون فراشه فيها وأمره باخلروج يف الوقت الذي 

أن أضطجع يف  باخلرب وأمرني خرج فيه إىل الغار، فأخربني رسول اهلل 

مضجعه وأقيه بنفسي، فأسرعت إىل ذلك مطيعًا لـه مسرورًا لنفسي بأن ُاقتل 

لوجهه واضطجعت يف مضجعه، وأقبلت رجاالت قريش  دونه. فمضى 
                                                           

 .025سورة البقرة:  (1)

 .50ف 5ب 50ص 0الصراط املستقيم: ج (2)
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فلما استوى بي وبهم البيت الذي أنا فيه  موقنة يف أنفسها أن تقتل النيب 

 .(1)الناسناهضتهم بسيفي فدفعتهم عن نفسي مبا قد علمه اهلل و

 .(2)وحبسوه ساعة ثم تركوه وروي: أن املشركني ضربوا عليًا 

إىل الغار ومعه  ملا توجه رسول اهلل وعن أنس بن مالك، قال: 

أن ينام على فراشه ويتغشى بربدته. فبات  عليًا  أبوبكر، أمر النيب 

تل موطنًا نفسه على القتل، وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون ق علي 

، فلما أرادوا أن يضعوا عليه أسيافهم ال يشكون أنه حممد رسول اهلل 

فقالوا: أيقظوه ليجد أمل القتل ويرى السيوف تأخذه. فلما أيقظوه فرأوه عليًا 

، فأنزل اهلل عزوجل: تركوه وتفرقوا يف طلب رسول اهلل 

(3)(4). 

على فراش رسول  أن ليلة بات علي بن أبي طالب وروى الفريقان: 

أوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل وميكائيل: أني آخيت بينكما وجعلت عمر  اهلل 

 أحدكما أطول من عمر اآلخر، فأيكما يؤثر صاحبه حبياته؟.

 ها، فأوحى اهلل تعاىل إليهما: فاختار كل منهما احلياة وأحبا

 أفال كنتما مثل علي بن أبي طالب  آخيت بينه وبني حممد  فبات

 على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره باحلياة، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدوه.

ينادي: بخ بخ  فكان جربئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجربئيل 

 هلل بك املالئكة، فأنزل اهلل عزوجل: من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي ا



                                                           

امتحان اهلل عزوجل أوصياء األنبياء يف حياة األنبياء يف سبعة مواطن  815-811ص 0اخلصال: ج (1)

 51وبعد وفاتهم يف سبعة مواطن ح

 .1ح 1ب 85ص 55حبار األنوار: ج (2)

 .025سورة البقرة:  (3)

 .551ح 51اجمللس 115-111األمالي للطوسي: ص (4)
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(1)(2). 

 : ليلة املبيت على فراش النيب  وكان دعاء أمري املؤمنني 

ال حُياول، من شر أمسيُت اللهم ُمعتصمًا بِذمامك املنيع الذي ال ُيطاول و

كل غاشم وطارق، من سائر من خلقَت وما خلقَت من خلقك الصامت 

، والناطق، يف ُجنة من كل خموف بلباس سابغة بوالء أهل بيت نبيك حممد 

حمتجبًا من كل قاصد لي بأذية، جبدار حصني اإلخالص يف االعرتاف حبقهم 

بهم، أوالي من والوا والتمسك حببلهم، موقنًا أن احلق لـهم ومعهم وفيهم و

وأجانب من جانبوا، فصّل على حممد وآله وأِعذني اللهم بهم من شر كل ما 

أتقيه، يا عظيُم حجزُت األعادي عين ببديع السماوات واألرض، إنا جعلنا من 

 .(3)بني أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم ال ُيبصرون

                                                           

 .025سورة البقرة:  (1)

 .588ومن سورة البقرة ح 508ص 5شواهد التنزيل: ج (2)

 ثم تدعو بدعاء العشرات عند املساء والصباح. 01-05البلد األمني: ص (3)
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 الزواج المبارك
فاطمة سيدة نساء العاملني الصديقة الطاهرة ب لي ج أمري املؤمنني عتزو

و. وقد زّوجه اهلل يف لواله مل يكن لـها كفو ،الزهراء بنت رسول اهلل 

 بتزوجيه. مساواته ثم أمر النيب 

 النيب فلم يزوجها العديد من الصحابة  فاطمة  وقد خطب

 .(1)جهال اهلل زّوجتها بعلي بما أنا زّوإن أمرها بيد ربها، و :وقال  ،أحدًا

 . (2)ما زوجت فاطمة إاّل بعدما أمرني اهلل عزوجل بتزوجيها :وقال 

ما  لوال أن اهلل خلق أمري املؤمنني لفاطمة   :وعن أبي عبد اهلل 

 .(3)ؤ على األرضكفكان لـها 

لقد ، قال: ، عن علي ، عن آبائه وعن اإلمام الصادق 

، ومل أجترأ أن أذكر ذلك للنيب حممد ابنة  هممت بتزويج فاطمة 

 وإن ذلك ليختلج يف صدري ليلي ونهاري حتى دخلت على رسول اهلل ،

.فقال: يا علي. قلت: لبيك يا رسول اهلل. قال: هل لك يف التزويج؟ . 

قلت: رسول اهلل أعلم. وإذا هو يريد أن يزوجين بعض نساء قريش وإني 

 شيء إذ أتاني رسول رسول اهلل خلائف على فوت فاطمة، فما شعرت ب

أشد فرحًا منه  وأسرع. فما رأينا رسول اهلل  فقال لي: أجب النيب 

اليوم. قال: فأتيته مسرعًا فإذا هو يف حجرة أم سلمة، فلما نظر إليَّ تهلل وجهه 

فرحًا وتبسم حتى نظرت إىل بياض أسنانه يربق، فقال: أبشر يا علي؛ فإن اهلل 

 ما قد كان أهمين من أمر تزوجيك.عزوجل قد كفاني 
                                                           

 املبحث الثاني. 0ب 555راجع كشف اليقني: ص (1)

 .51ح 5ب 521ص 18حبار األنوار: ج (2)

 .015بشارة املصطفى: ص (3)
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فقلت: وكيف ذلك يا رسول اهلل؟. قال: أتاني جربئيل ومعه من سنبل اجلنة 

وقرنفلها فناولنيهما فأخذتهما ومشمتهما، فقلت: ما سبب هذا السنبل 

والقرنفل؟. فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل أمر سكان اجلنان من املالئكة ومن فيها أن 

ا مبغارسها وأشجارها ومثارها وقصورها، وأمر رحيها فهبت يزينوا اجلنان كله

بأنواع العطر والطيب، وأمر حور عينها بالقراءة فيها بسورة طه وطواسني ويس 

ومحعسق، ثم نادى مناد من حتت العرش: أال إن اليوم يوم وليمة علي بن أبي 

 ، أال إني أشهدكم أني قد زوجت فاطمة بنت حممد من علي بن أبيطالب 

 طالب رضًا مين بعضهما لبعض.

ثم بعث اهلل تبارك وتعاىل سحابة بيضاء فقطرت عليهم من لؤلؤها 

وزبرجدها ويواقيتها، وقامت املالئكة فنثرت من سنبل اجلنة وقرنفلها، هذا مما 

نثرت املالئكة. ثم أمر اهلل تبارك وتعاىل ملكًا من مالئكة اجلنة يقال لـه: راحيل ـ 

أبلغ منه ـ فقال: اخطب يا راحيل. فخطب خبطبة مل يسمع  وليس يف املالئكة

مبثلها أهل السماء وال أهل األرض، ثم نادى مناد: أال يا مالئكيت وسكان جنيت 

باركوا على علي بن أبي طالب حبيب حممد، وفاطمة بنت حممد فقد باركت 

نبيني عليهما، أال إني قد زوجت أحب النساء إليَّ من أحب الرجال إليَّ بعد ال

واملرسلني. فقال راحيل امللك: يا رب، وما بركتك فيهما بأكثر مما رأينا لـهما يف 

جنانك ودارك. فقال عزوجل: يا راحيل، إن من بركيت عليهما أن أمجعهما 

على حمبيت واجعلهما حجة على خلقي، وعزتي وجاللي ألخلقن منهما خلقَا، 

معادن لعلمي، ودعاة إىل وألنشأن منهما ذرية أجعلهم خزاني يف أرضي، و

 ديين، بهم أحتج على خلقي بعد النبيني واملرسلني.

فأبشر يا علي؛ فإن اهلل عزوجل أكرمك كرامة مل يكرم مبثلها أحدًا، وقد 

زوجتك ابنيت فاطمة على ما زوجك الرمحن، وقد رضيت لـها مبا رضي اهلل 

أن اجلنة  لـها، فدونك أهلك فإنك أحق بها مين. ولقد أخربني جربئيل 
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مشتاقة إليكما، ولوال أن اهلل عزوجل قّدر أن خيرج منكما ما يتخذه على اخللق 

حجة ألجاب فيكما اجلنة وأهلها، فنعم األخ أنت، ونعم اخلنت أنت، ونعم 

 الصاحب أنت، وكفاك برضا اهلل رضًا.

: فقلت: يا رسول اهلل، بلغ من قدري حتى أني ذكرت يف قال علي 

اهلل يف مالئكته. فقال: إن اهلل عزوجل إذا أكرم وليه وأحبه أكرمه اجلنة وزوجين 

 مبا ال عني رأت وال أذن مسعت، فحباها اهلل لك يا علي.

 . :(1)فقال علي 

 .(2): آمنيفقال رسول اهلل 

من  فاطمة  : ملا زوج رسول اهلل وعن جابر بن عبد اهلل، قال

 ، أتاه أناس من قريش فقالوا: إنك زوجت عليًا مبهر خسيس!علي 

ما أنا زّوجت عليًا ولكن اهلل عزوجل زّوجه ليلة أسرى بي عند فقال: 

سدرة املنتهى، أوحى اهلل إىل السدرة أن انثري ما عليك فنثرت الدر واجلوهر 

فالتقطن فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن: هذا من  واملرجان، فابتدر احلور العني

ببغلته  . فلما كانت ليلة الزفاف أتى النيب  نثار فاطمة بنت حممد

. وأمر سلمان أن اركيب :الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة 

 يسوقها، فبينما هو يف بعض الطريق إذ مسع النيب  يقودها والنيب 

: يف سبعني ألفًا وميكائيل يف سبعني ألفًا، فقال النيب  وجبة فإذا هو جبربئيل

ما أهبطكم إىل األرض؟ :قالوا .جئنا نزف فاطمة إىل علي بن أبي طالب . 

، فوقع التكبري فكرّب جربئيل وكرب ميكائيل وكربت املالئكة وكرب حممد 

 . (3)على العرائس من تلك الليلة

                                                           

 .55، سورة األحقاف: 55ل: سورة النم (1)

 .50ح 5ب 528-525ص 18حبار األنوار: ج (2)

 خرب ليلة الزفاف. 01-08دالئل اإلمامة: ص (3)
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 المؤاخاة
 

يف اجملتمع اإلسالمي، فجعل   سّنها رسول اهلل األخوة من األسس اليت

املسلمني بعضهم أخوة بعض، واملؤمنني كذلك، وكذلك املسلمات واملؤمنات 

 .(1)أخوات. قال تعاىل: 

آخى بني املهاجرين مرًة، و بني املهاجرين آخى رسول اهلل وقد 

  :يف كل منهمالـه قال ف لنفسه أخًا غري علي مل خيرت ومرة ثانية، واألنصار 

أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(2) . 

آخى بني املسلمني ثالث  ورمبا يستفاد من بعض التواريخ أن النيب 

 مرات بل أكثر. 

 آخى بني األنصار واألنصار أيضًا.  فمضافا إىل ما سبق روي أنه 

ئة وأربعون رجاًل، فنزل كان بالنخيلة وحولـه سبعما وروي أن النيب 

إن اهلل تعاىل آخى بني املالئكة، وبيين وبني ميكائيل، وبني جربئيل وقال: 

بني  ، فآخى النيب إسرافيل وبني عزرائيل، وبني دردائيل وبني راحيل

 .(3)أصحابه

بني املسلمني يوم بيعة العشرية مبكة، ويوم الثاني  كما آخى رسول اهلل 

 العام الثاني من اهلجرة يف املدينة املنورة، ويوم املباهلة عشر من شهر رمضان يف

                                                           

 .52سورة احلجرات:  (1)

 ملك يف سورة الديك. 525ص 0تفسري القمي: ج (2)

 فصل يف اإلخوة. 515ص 0املناقب: ج (3)
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 الرابع والعشرين من ذي احلجة يف العام العاشر من اهلجرة، وغريها. وكان 

وال يؤاخي بينه وبني أحد، فاغتم أمري املؤمنني  يف كل مرة يرتك أمري املؤمنني 

  من ذلك فقال :تؤاخي بيين يا رسول اهلل، بأبي أنت وأمي مل ال

واهلل يا علي ما حبستك إاّل لنفسي، أما  :. فقال رسول اهلل وبني أحد؟

ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك، وأنت أخي يف الدنيا واآلخرة، وأنت وصيي 

ووزيري وخليفيت يف أميت، تقضي ديين، وتنجز عداتي، وتتوىل عليَّ غسلي 

. إاّل أنه ال نيب بعدي وال يليه غريك، وأنت مين مبنزلة هارون من موسى

 .(1)بذلك فاستبشر أمري املؤمنني 

إني مؤاخ فقال:  وعن زيد بن أرقم، قال: دخلت على رسول اهلل 

 أنت أخي ورفيقي :، ثم قال لعلي بينكم كما آخى اهلل تعاىل بني املالئكة

يف اهلل ينظر بعضهم  األخالء (2)ثم تال هذه اآلية: 

 .(3)إىل بعض

بني املهاجرين  وعن حذيفة بن اليمان، قال: آخى رسول اهلل 

 واألنصار، كان يؤاخي بني الرجل ونظريه، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب 

سيد املرسلني وإمام املتقني  . قال حذيفة: فرسول اهلل هذا أخيفقال: 

 .(4)أخوه بيه وال نظري، وعلي ورسول رب العاملني الذي ليس لـه ش

آخى  (5)وعن ابن عباس قال: ملا نزل قوله تعاىل: 

بني األشكال واألمثال. فآخى بني أبي بكر وعمر، وبني عثمان  رسول اهلل 

وعبد الرمحن، وبني سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وبني طلحة والزبري، 

                                                           

 .525ص 0تفسري القمي: ج (1)

 .15سورة احلجر:  (2)

 .يف ذكر املؤاخاة لـه  801ص 5كشف الغمة: ج (3)

 .يف ذكر املؤاخاة لـه  805ص 5كشف الغمة: ج (4)

 .52سورة احلجرات:  (5)
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يدة وسعد بن معاذ، وبني مصعب بن عمري وأبي أيوب األنصاري، وبني أبي عب

وبني أبي ذر وابن مسعود، وبني سلمان وحذيفة، وبني محزة وزيد بن حارثة، 

وبني أبي الدرداء وبالل، وبني جعفر الطيار ومعاذ بن جبل، وبني املقداد 

 وعمار، وبني عائشة وحفصة، وبني زينب بنت جحش وميمونة، وبني أم سلمة

 .(1)وصفية، حتى آخى بني أصحابه بأمجعهم على قدر منازهلم

بني املهاجرين  وعن أنس، قال: ملا كان يوم املباهلة آخى النيب 

واقف يراه ويعرف مكانه ومل يؤاخ بينه وبني أحد.  واألنصار، وعلي

. ما فعل أبو احلسن؟فقال:  فانصرف علي باكي العني فافتقده النيب 

. يا بالل، اذهب فائتين بهباكي العني يا رسول اهلل. قال: قالوا: انصرف 

: وقد دخل منزلـه باكي العني، فقالت فاطمة  فمضى بالل إىل علي 

ما يبكيك، ال أبكى اهلل عينيك :قال . يا فاطمة، آخى النيب  بني

. املهاجرين واألنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني، ومل يؤاخ بيين وبني أحد

يا علي، . فقال بالل: ال حيزنك اهلل، لعله إمنا ادخرك لنفسه :قالت 

ما يبكيك يا أبا  :فقال النيب  . فأتى علي النيب أجب النيب 

واخيت بني املهاجرين واألنصار يا رسول اهلل وأنا واقف تراني . فقال: احلسن؟

تك لنفسي، أال إمنا ذخر. قال: وتعرف مكاني، ومل تؤاخ بيين وبني أحد

. فأخذه بيده بلى يا رسول اهلل أنى لي بذلك. قال: يسرك أن تكون أخا نبيك

اللهم إن هذا مين وأنا منه، أال أنه مين مبنزلة هارون من فأرقاه املنرب فقال: 

قرير العني،  . قال: فانصرف علي موسى، أال من كنت مواله فعلي مواله

 .(2)ا احلسن أصبحت موالي وموىل كل مسلمفاتبعه عمر فقال: بخ بخ يا أب

 

                                                           

 فصل يف اإلخوة. 515ص 0املناقب: ج (1)

 .يف ذكر املؤاخاة لـه  801ص 5كشف الغمة: ج (2)
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 أخالق اإلمام 
قمًة يف األخالق احلسنة واملعاشرة الطيبة، كما كان  كان أمري املؤمنني 

متامًا، فكان ُيكرم اجلميع ويقضي حوائجهم، حتى بالنسبة إىل  رسول اهلل 

 قاتله فإنه أكرمه أحسن اإلكرام.

ولكن مل مينعه  ،أخرب ابن ملجم بأنه قاتله ن أمري املؤمنني أيف التاريخ 

لـه خبلعة سنية وعمامتني وفرسني وسيفني   حيث أمر ،ذلك من إكرامه

 .(1)ىل بلدهإفسار ابن ملجم  ،ورحمني

نه إ ويلِك:  وقال ابن ملجم لقطام عند ما أرادت منه أن يقتل عليًا

 فال يكون ذلك  ،رني على غرييقد أعزني وأكرمين وأحبين ورفعين وآث

 .(2)ولكنها خدعته حتى ارتكب ما ارتكب من عظيم اجلرم .جزاؤه مين أبدًا

خرج حيث ، فقضاها لـه ،حاجة ومرة أراد ابن ملجم من أمري املؤمنني 

وسأله أن  ،وأخربه مبا جاء إليه ألجله ابن ملجم وجاء إىل أمري املؤمنني 

فأمر كاتبه فكتب لـه ما  ،ليعينه على استخالص حقه يكتب إىل ابن املنتجب كتابًا

 .(3)فخرج ،من جياد خيله ثم أعطاه فرسًا ،أراد

                                                           

 .505ب 018ص 10راجع حبار األنوار: ج (1)

 .505ب 011ص 10جراجع حبار األنوار:  (2)

 .505ب 015ص 10راجع حبار األنوار: ج (3)
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، حتى قال يف أسخى الناس بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

 .(1)من تنب ألنفق تربه قبل تبنه من ترب وبيتًا لو ملك بيتًاحقه معاوية: 

 قط. ،ال :ومل يقل لسائل ،ف عبد من كسب يدهأل اإلمام أعتق  قدو

نزل قوله تعاىل : وفيه  ،يصوم ويطوي ويؤثر بزاده كان و







 (2)اآليات. 

أربعة دراهم فتصدق بدرهم  مل يكن ميلك إاّل أنه  (3)وروى املفسرون

 قولـه تعاىل:  فنزل فيه ،وبدرهم عالنية ،وبدرهم سرًا ،درهم نهارًاوب ،لياًل



(4). 

لنخل قوم من يهود املدينة حتى جملت يده كان يسقي بيده  وروي أنه 

 .(5)ويتصدق باألجرة ويشد على بطنه حجرًا

هشًا بشًا يتبسم يف وجوه املؤمنني، حتى قال معاوية  وكان أمري املؤمنني 

نعم  :قال قيس ،ذا فكاهة بشًا لقيس بن سعد: رحم اهلل أبا حسن فلقد كان هشًا

 .(6)ميزح ويبسم إىل أصحابه كان رسول اهلل 

                                                           

 وذكر ملع يسرية من فضائله. القول يف نسب أمري املؤمنني علي  00ص 5شرح نهج البالغة: ج (1)

 .50-1سورة اإلنسان:  (2)

 .520من سورة البقرة ح 555ص 5تفسري العياشي: ج (3)

 .051سورة البقرة:  (4)

 وذكر ملع يسرية من فضائله. القول يف نسب أمري املؤمنني علي  00ص 5شرح نهج البالغة: ج (5)

 .525ب 515ص 15راجع حبار األنوار: ج (6)
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يف )إرشاد القلوب( قال: دخل ضرار بن ضمرة الليثي على معاوية، فقال 

 لـه: صف لي عليًا؟.

 فقال: أ وال تعفيين عن ذلك.

 فقال: ال أعفيك.

فقال: كان واهلل بعيد املدى، شديد القوى، يقول فصاًل، وحيكم عداًل، 

يستوحش من الدنيا  يتفجر العلم من جوانبه، وتنطلق احلكمة من نواحيه،

وزهرتها، ويستأنف بالليل ووحشته. كان واهلل غزير العربة، طويل الفكرة، 

يقلب كفه، وخياطب نفسه، ويناجي ربه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن 

الطعام ما جشب. كان واهلل فينا كأحدنا، يدنينا إذا سألناه، وكنا مع دنوه منا 

نرفع أعيننا إليه لعظمته، فإن تبسم ظهر أسنانه وقربنا منه ال نكلمه لـهيبته، وال 

مثل اللؤلؤ املنظوم. يقرب أهل الدين، وحيب املساكني، ال يطمع القوي يف 

، وال ييأس الضعيف من عدله، فأشهد باهلل لقد رأيته يف بعض مواقفه (1)باطله

وقد أرخى الليل سدوله، وغارت جنومه، وهو قائم يف حمرابه، قابض على 

تململ متلمل السقيم، ويبكي بكاء احلزين، فكأني اآلن أمسعه وهو حليته، ي

يا دنيا، يا دنيا، أ بي تعرضِت، أم إليَّ تشوقِت، هيهات هيهات غري يقول: 

غريي، ال حاجة لي فيِك، قد طلقتِك ثالثًا ال رجعة لي فيِك، فعمرِك قصري، 

 .ريق، وعظم املوردوأملِك حقري، آه آه من قلة الزاد، وُبعد السفر، ووحشة الط

فسالت دمعة معاوية على حليته فنشفها بكمه، واختنق القوم بالبكاء، ثم 

 قال: كان واهلل أبو احلسن علي كذلك، فكيف صربك عنه يا ضرار؟.

قال: صرب من ذبح ولدها على صدرها، فهي ال ترقى عربتها، وال تسكن 

 حرارتها. ثم قام فخرج وهو باك.
                                                           

 أي ال يطمع بأن يصدر منه باطل. (1)
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 م لو تفقدوني ملا كان فيكم من يثين عليَّ هذا الثناء.فقال معاوية: أما إنك

 .(1)فقال بعض من كان حاضرًا: الصاحب على قدر صاحبه

 :(2)قال الشاعر صفي الدين احللي 

     

. فقلت: يا أمري عن احلارث اهلمداني، قال: سامرت أمري املؤمنني 

 املؤمنني، عرضت لي حاجة.

 .فرأيتين لـها أهاًل؟قال: 

                                                           

 .يف فضائل ومناقب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب وغزواته  051ص 0إرشاد القلوب: ج (1)

علي بن أبي قاسم بن أمحد بن نصر بن عبد العزيز ابن سرايا بن  صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن (2)

باقي بن عبد اهلل بن العريض احللي الطائي السنبسي، من بين سنبس بطن من طي. شاعر من الطراز 

األول، فاق شعره جبزالة اللفظ ورقة املعنى، وكان إمامًا من أئمة األدب ومعدودًا من علماء الشيعة 

هـ ونشأ يف احللة بني الكوفة وبغداد. اشتغل بالتجارة 155ربيع اآلخر سنة  5ون. ولد املشاركني يف الفن

فكان يرحل إىل الشام ومصر وماردين وغريها يف التجارة ثم يرجع إىل بالده، ويف غضون ذلك ميدح 

ون، امللوك واألعيان وانقطع مدة إىل ملوك ماردين وله يف مدائحهم الغرر، وامتدح الناصر حممد بن قال

 هـ فمدح السلطان امللك الناصر. تويف 501واملؤيد إمساعيل حبماة. ثم رحل إىل القاهرة عام 

العاطل احلالي،  -0منظومة يف علم العروض،  -5هـ. وله عدة مآثر، منها: 552ببغداد عام 

ر يف درر النحو -1اخلدمة اجلليلة، رسالة يف وصف الصيد بالبندق،  -8رسالة يف الزجل واملوالي، 

قصيدة مرتبة على حروف املعجم، وأول  05مدائح امللك املنصور، وهي القصائد )األرتقيات( حتوي 

رسالة الدار عن  -1ديوان شعره،  -5بيتًا،  05أبياتها كآخرها من احلروف وكل قصيدة منها 

 -1 هـ،508الرسالة املهملة كتبها إىل امللك الناصر حممد بن قالون سنة  -5حماورات الفار، 

الكافية، هي بديعيته الشهرية احلاوية ملائة وواحد  -5هـ، 522الرسالة الثومية، أنشأها مباردين سنة 

 .بيتًا من حبر )البسيط( ميدح بها النيب األعظم  515ومخسني نوعًا من حماسن البديع يف 
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 قلت: نعم يا أمري املؤمنني.

 .جزاك اهلل عين خريًاقال: 

لسراج لئال أرى إمنا أغشيت اثم قام إىل السراج فأغشاها وجلس، ثم قال: 

احلوائج يقول:  ذل حاجتك يف وجهك فتكلم؛ فإني مسعت رسول اهلل 

أمانة من اهلل يف صدور العباد فمن كتمها كتب لـه عبادة، ومن أفشاها كان حقًا 

 .(1)على من مسعها أن يعينه

 

)صلوات اهلل أن أمري املؤمنني  :عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل 

بعث إىل رجل خبمسة أوساق من متر البغيبغة، وكان الرجل ممن يرجو نوافله  عليه(

 وال غريه شيئًا. ويؤمل نائله ورفده، وكان ال يسأل عليًا 

: واهلل ما سألك فالن، ولقد كان جيزئه من فقال رجل ألمري املؤمنني 

 اخلمسة األوساق وسق واحد.

 يف املؤمنني ضربك، أعطي أنا وتبخل : ال كثر اهللفقال لـه أمري املؤمنني 

أنت!، هلل أنت إذا أنا مل أعِط الذي يرجوني إال من بعد املسألة ثم أعطيه بعد 

املسألة فلم أعطه مثن ما أخذت منه؛ وذلك ألني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي 

يعفره يف الرتاب لربي وربه عند تعبده لـه وطلب حوائجه إليه، فمن فعل هذا 

املسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق اهلل عزوجل يف بأخيه 

دعائه لـه حيث يتمنى لـه اجلنة بلسانه، ويبخل عليه باحلطام من ماله، وذلك أن 

العبد قد يقول يف دعائه: اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، فإذا دعا لـهم باملغفرة 

                                                           

 .58ح 520ب 81ص 15حبار األنوار: ج (1)
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 .(1)قول ومل حيققه بالفعلفقد طلب لـهم اجلنة، فما أنصف من فعل هذا بال

 

وعن أمحد بن أبي املقدام العجلي، قال: يروى أن رجاًل جاء إىل علي بن 

اكتبها يف . فقال لـه: يا أمري املؤمنني، إن لي إليك حاجة. فقال: أبي طالب 

 . فكتب يف األرض: أنا فقري حمتاج.األرض؛ فإني أرى الضر فيك بينًا

 . فأنشأ الرجل يقول:ا قنرب، اكسه حلتنيي :فقال علي 

 .أعطوه مائة دينار :فقال  

 فقيل لـه: يا أمري املؤمنني، لقد أغنيته.

 .يقول: أنزل الناس منازهلم إني مسعت رسول اهلل  :فقال 

إني ألعجب من أقوام يشرتون املماليك بأمواهلم   :ثم قال علي 

 .(2)واليشرتون األحرار مبعروفهم

فعاده قوم، فقالوا لـه كيف  مرض أمري املؤمنني  :ق قال الصاد

 أصبحت يا أمري املؤمنني؟. فقال: أصبحت بشّر!.

 فقالوا لـه: سبحان اهلل هذا كالم مثلك؟!

                                                           

 .5ملسألة حباب من أعطى بعد ا 08-00ص 1الكايف: ج (1)

 .0ح 82ب 121-125ص 55، والبحار: ج5ح 520ب 85-81ص 15حبار األنوار: ج (2)
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 (1)فقال: يقول اهلل تعاىل: 

 .(2)شر املرض والفقر، ابتالًء واختبارًافاخلري الصحة والغنى، وال

 

 حلم اإلمام وعفوه 
، ويف )شرح أحلم الناس بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني علي 

أحلم الناس عن ذنب، وأصفحهم عن  النهج(: وأما احللم والصفح فكان 

مسيء، وقد ظهر ذلك يوم اجلمل حيث ظفر مبروان بن احلكم وكان أعدى 

 وأشدهم بغضًا، فصفح عنه.الناس لـه 

وكان عبد اهلل بن الزبري يشتمه على رؤوس األشهاد، وخطب يوم البصرة 

 ، فظفر به يوم اجلمل فأخذه أسريًا وصفح عنه، وقال: فسب اإلمام 

اذهب فال أرينك.مل يزده على ذلك ، 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة اجلمل مبكة وكان لـه عدوًا فأعرض عنه 

 ل لـه شيئًا.ومل يق

وملا ظفر بعائشة أكرمها وبعث معها إىل املدينة عشرين امرأة من نساء عبد 

القيس عممهن بالعمائم وقلدهن بالسيوف، فلما كانت ببعض الطريق ذكرته مبا 

ال جيوز أن يذكر به، وتأففت وقالت: هتك سرتي برجاله وجنده الذين وكلهم 

 ئمهن وقلن لـها: إمنا حنن نسوة.بي، فلما وصلت املدينة ألقى النساء عما

وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه أوالده بالسيوف وشتموه 

أال ولعنوه، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه يف أقطار العسكر: 

اليتبع مول، وال جيهز على جريح، وال يقتل مستأسر، ومن ألقى سالحه فهو 

. ومل يأخذ أثقاهلم، وال سبى فهو آمن آمن، ومن حتيز إىل عسكر اإلمام

                                                           

 .85سورة األنبياء:  (1)

 .115فصل يف صالة املريض وصالحه وأدبه ودعائه عند املرض ح 8ب 511الدعوات: ص (2)
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ذراريهم، وال غنم شيئًا من أمواهلم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه 

يوم فتح مكة؛ فإنه عفا  أبى إاّل الصفح والعفو، وتقيل سنة رسول اهلل 

 واألحقاد مل تربد واإلساءة مل تنس.

بشريعة الفرات، وقالت ويف صفني ملا ملك عسكر معاوية عليه املاء وأحاطوا 

 رؤساء الشام لـه: اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشًا! سأهلم علي 

وأصحابه أن يشرعوا لـهم شرب املاء، فقالوا: ال واهلل وال قطرة حتى متوت ظمأ 

أنه املوت ال حمالة تقدم بأصحابه ومحل  كما مات ابن عفان! فلما رأى 

تى أزاهلم عن مراكزهم بعد قتل ذريع على عساكر معاوية محالت كثيفة ح

وملكوا عليهم املاء، وصار أصحاب معاوية يف الفالة ال ماء لـهم، فقال لـه 

أصحابه وشيعته: امنعهم املاء يا أمري املؤمنني كما منعوك وال تسقهم منه قطرة، 

واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضًا باأليدي فال حاجة لك إىل احلرب. فقال 

 :اهلل ال أكافئهم مبثل فعلهم، افسحوا لـهم عن بعض الشريعة، ففي ال و

 .(1)حد السيف ما يغين عن ذلك

                                                           

من  وذكر ملع يسرية القول يف نسب أمري املؤمنني علي  01-08ص 5شرح نهج البالغة: ج (1)

 فضائله.
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 علم اإلمام 
 

، وقد منحه اهلل أعلم الناس بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

 يقول:  ، وكان عزوجل العلم اللدني مضافًا إىل ما أخذه من النيب 

سلوني قبل أن تفقدوني(1) ،القول إاّل املعصوم هذا أحد على جيرؤ ال و. 

على ما يرتبط بالدين والدنيا واآلخرة، والسماوات  وقد أجاب اإلمام 

واألرضني، وحتى أدق املسائل احلسابية، وأسرار العلوم، وما يرتبط باألحكام 

الشرعية وتفسري القرآن، وأخبار املاضني واألمم السابقة، وقصص األنبياء 

، وما يرتبط باجلنة والنار، وعامل اجلن وامللك، مضافًا إىل ولياء واأل

يف كلمات معروفة  هأصولإحاطته بسائر العلوم، وقد أسس علم النحو ووضع 

حتى كان د عليها أبو األسود افز ،أنح هذا النحووقال ألبي األسود الدؤلي: 

 .علم النحو

فرآه  ري املؤمنني روي أنه دخل أبو األسود الدؤلي على اإلمام أم

مسعت يف بلدكم حلنًا،  :متفكرًا. فقال لـه: فيما أنت متفكر؟. قال 

 . قال: فأتيته بعد أيام فألقى إليَّ صحيفة فيها: وأردت أن أصنع يف اللغة كتابًا

 الكالم كله ثالثة: اسم وفعل وحرف، واألشياء ثالثة: ظاهر ومضمر

 .(2)وغريهما، فانح هذا النحو

ابن عباس: أن عمر بن اخلطاب قال لـه: يا أبا احلسن، إنك لتعجل يف وعن 

                                                           

 .02585ح 15ب 501ص 55وسائل الشيعة: ج (1)

 .55ف 5ب 002ص 5الصراط املستقيم: ج (2)
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كم كفه وقال لـه:  احلكم والفصل للشيء إذا ُسئلت عنه. قال: فأبرز علي 

. قال: مل خيف َعِجلَت أبا حفص :. فقال عمر: مخسة. فقال هذا؟

 .(1)وأنا أسرع فيما ال خيفى علي :َّعليَّ. فقال علي 

أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد املدينة فليأتها  :ل اهلل وقال رسو

 .(2)من الباب

 (4)أقضاكم علي :، وقال (3)أعلمكم علي :وقال 

وقال سليم بن قيس: حدثين سلمان واملقداد، وحدثنيه بعد ذلك أبو ذر، 

، قالوا: إن رجاًل فاخر علي بن أبي ثم مسعته من علي بن أبي طالب 

فاخر العرب، فأنت  :ملا مسع به لعلي  . فقال رسول اهلل لب طا

فيهم أكرمهم ابن عم، وأكرمهم صهرًا، وأكرمهم نفسًا، وأكرمهم زوجًة، 

وأكرمهم أخًا، وأكرمهم عمًا، وأكرمهم ولدًا، وأعظمهم حلمًا، وأكثرهم 

ب علمًا، وأقدمهم سلمًا، وأعظمهم غناًء بنفسك ومالك، وأنت أقرؤهم لكتا

اهلل، وأعلمهم بسنيت، وأشجعهم لقاًء، وأجودهم كفًا، وأزهدهم يف الدنيا، 

وأشدهم اجتهادًا، وأحسنهم خلقًا، وأصدقهم لسانًا، وأحبهم إىل اهلل وإليَّ، 

وستبقى بعدي ثالثني سنة تعبد اهلل وتصرب على ظلم قريش لك، ثم جتاهدهم يف 

ل القرآن كما قاتلَت معي على سبيل اهلل إذا وجدت أعوانًا، فتقاتل على تأوي

تنزيله، ثم ُتقتل شهيدًا ختضب حليتك من دم رأسك، قاتلك يعدل عاقر الناقة يف 

 .(5)البغض إىل اهلل والبعد منه

سلوني؛ فإني ال أسأل عن شيء دون : »فقال وخطب أمري املؤمنني 

                                                           

 .58ضمن ح 58ب 515ص 12حبار األنوار: ج (1)

 فصل يف املسابقة بالعلم. 81ص 0املناقب: ج (2)

 .1باب النوادر ح 101ص 5الكايف: ج (3)

 .05085ح 8ب 010ص 55مستدرك الوسائل: ج (4)

 .5ح 55ب 5ص 12األنوار: ج حبار (5)
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 .(1)«العرش إال أجبت فيه، ال يقوهلا بعدي إاّل جاهل مدع أو كذاب مفرت

 ادن مين :يف آخر حلظات حياته قال لعلي  وروي أن رسول اهلل 

طوياًل، ثم قام فجلس  فلما دنا منه أومأ إليه فأكب عليه، فناجاه رسول اهلل 

. فقال لـه الناس: ما الذي أوعز إليك يا أبا ناحية حتى أغفى رسول اهلل 

 احلسن؟.

، ووصاني مبا أنا قائم علمين ألف باب، فتح لي كل باب ألف بابفقال: 

حاضر عنده،  وحضره املوت وأمري املؤمنني  . ثم ثقل به إن شاء اهلل

ضع رأسي يا علي يف حجرك فقد جاء أمر اهلل فلما قرب خروج نفسه قال لـه: 

عزوجل، فإذا فاضت نفسي فتناوهلا بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهين إىل 

ناس، وال تفارقين حتى تواريين يف القبلة وتول أمري، وصل عليَّ أول ال

 .(2)رمسي، واستعن باهلل تعاىل

تسعة أعشار  عطي علي بن أبي طالب واهلل لقد ُأ: ابن عباسوقال 

 .(3)يم اهلل لقد شاركهم يف العشر العاشرأو ،العلم

مت احلكمة عشرة ّسُق :فقال ، عن علي  النيب وُسئل 

 .(4)واحدًا س جزءًاأجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والنا

 .(5)إن ها هنا ـ وأشار بيده إىل صدره ـ لعلمًا مجًا  :وقال علي 

 أعطاني،وإذا سكّت  كنت إذا سألت رسول اهلل  :وقال 

 .(6)ابتدأني

                                                           

 .511حتقيق يف دفع شبهة ح 5ب 085ص 51حبار األنوار: ج (1)

 فصل. 511ص 5اإلرشاد: ج (2)

 حملبيه وذكر غزارة علمه وكونه أقضى األصحاب. يف فضل مناقبه وما أعده اهلل تعاىل 555ص 5كشف الغمة: ج (3)

 .511ومن سورة البقرة ح 585ص 5شواهد التنزيل: ج (4)

 .08ح 5اجمللس 02األمالي للطوسي: ص (5)

 .58ح 10اجمللس 018األمالي للصدوق: ص (6)
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 ، قال: أو أبي جعفر  يف )االختصاص(: عن أبي عبد اهلل 

ة ومع واحد مخسة أرغفة،  اجتمع رجالن يتغديان، مع واحد ثالثة أرغف

قال: فمر بهما رجل فقال: سالم عليكما. فقاال: وعليك السالم، الغداء 

رمحك اهلل. فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما مثانية دراهم. فقال: 

 هذه عوض لكما مبا أكلت من طعامكما. 

ال قال: فتنازعا بها. فقال صاحب الثالثة: النصف لي والنصف لك. وق

صاحب اخلمسة: لي مخسة بقدر مخسيت، ولك ثالثة بقدر ثالثتك. فأبيا 

 فاقتصا عليه القصة. وتنازعا حتى ارتفعا إىل أمري املؤمنني 

: إن هذا األمر الذي أنتما فيه دني وال ينبغي أن ترفعا فيه إىل فقال 

إىل صاحب الثالثة فقال ـ أرى أن صاحبك قد عرض  حكم ـ ثم أقبل علي 

 يك أن يعطيك ثالثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به.عل

 فقال: ال واهلل يا أمري املؤمنني ال أرضى إاّل مبّر احلق.

 قال: فإمنا لك يف مر احلق درهم! فخذ درهمًا وأعطه سبعة.

 فقال: سبحان اهلل يا أمري املؤمنني عرض عليَّ ثالثة فأبيت وآخذ واحدًا؟.

ال ترضى إاّل مبّر احلق، وإمنا لك مبّر  فقال: عرض ثالثة للصلح فحلفت أن

 احلق درهم!.

 قال: فأوقفين على هذا.

 قال: أليس تعلم أن ثالثتك تسعة أثالث؟.

 قال: بلى.

 قال: أوليس تعلم أن مخسته مخسة عشر ثلثًا؟.

 قال: بلى.

قال: فذلك أربعة وعشرون ثلثًا، أكلت أنت مثانية وأكل الضيف مثانية، 
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قي من تسعتك واحد أكل الضيف، وبقي من مخسة عشر وأكل هو مثانية، فب

 سبعة أكلها الضيف، فله سبعة بسبعة ولك بواحدك الذي أكله الضيف 

 .(1)واحد

 

 ؟.: مجع عمر الناس فسأهلم من أي يوم يكتب التاريخي أنهرو

وترك أرض  من يوم هاجر رسول اهلل  :فقال علي بن أبي طالب 

 .(2)له عمرففع ،الشرك

 

قال بعض املؤرخني: ملا اجتمعت مجوع كثرية يف فارس لغزو املسلمني، 

 ،شديدًا لذلك فزعًاعمر فزع و ،من بالكوفة من املسلمنيوانتهى خرب ذلك إىل 

إن الشيطان قد مجع لكم  :استشار املسلمني وقالومل يعلم كيف يتصرف، 

 ؟.نور اهللوأقبل بها ليطفئ بها  مجوعًا

أرى أن تشخص أهل الشام  :وقال عثمان ،فأشار عليه طلحة باملسري بنفسه

وتسري أنت يف أهل هذين احلرمني وأهل  ،وأهل اليمن من مينهم ،من شامهم

 .فتلقى مجيع املشركني جبميع املؤمنني ،املصرين الكوفة والبصرة

إنك ، قال: أن اخلطر قد أحدق باملسلمني وملا رأى أمري املؤمنني علي 

وإن أشخصت  ،إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إىل ذراريهم

وإن أشخصت أهل هذين  ،أهل اليمن من مينهم سارت احلبشة إىل ذراريهم

                                                           

 وعمه عبد اهلل بن موسى. حديث حممد بن علي بن موسى الرضا  521-525االختصاص: ص (1)

 .510إقبال األعمال: ص (2)
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فأما ذكرك كثرة العجم ورهبتك من  ،احلرمني انتقضت عليك العرب من أطرافها

ثرة وإمنا كنا نقاتل بالك مجوعهم فإنا مل نكن نقاتل على عهد رسول اهلل 

ن قطعتموه إهذا رجل العرب ف :وإن األعاجم إذا نظروا إليك قالوا ،بالبصرية

ولكين أرى أن تقر هؤالء يف أمصارهم  ،فقد قطعتم العرب وكان أشد لكلبهم

فلتقم فرقة منهم على  :وتكتب إىل أهل البصرة فليتفرقوا على ثالث فرق

ولتسر فرقة منهم إىل  ،لئال ينتقضواولتقم فرقة على أهل عهدهم  ،ذراريهم

 .لـهم إخوانهم مددًا

وجعل يكرر  ،أجل هذا هو الرأي وقد كنت أحب أن أتابع عليه :فقال عمر

 .(1)لـه به واختيارًا قول علي وينسقه إعجابًا

                                                           

 فصل. 052-025ص 5راجع اإلرشاد: ج (1)
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 عبادة اإلمام 
 

، فإن العبودية أعبد اخللق بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني علي 

يا علي ما عرف اهلل  :ات املعرفة باهلل عزوجل، وقد قال النيب على درج

 .(1)إاّل أنا وأنت

 ، وتضرعًا وخشوعًا. وصومًا صالًةالناس  أكثر كان و

أشدهم خوفًا من اهلل عزوجل، حتى أنه ُيغمى عليه من خمافته،  وكان 

 كعة.، وكان يصلي يف الليلة ألف روكانت جبهته كثفنة البعري لطول سجوده

ِإنَّ َقْومًا َعَبُدوا اللََّه َرْغَبًة َفِتْلَك ِعَباَدُة يف النهج:  قال أمري املؤمنني 

 التُّجَّاِر، َوِإنَّ َقْومًا َعَبُدوا اللََّه َرْهَبًة َفِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد، َوِإنَّ َقْومًا َعَبُدوا اللََّه ُشْكرًا

 .(2)َفِتْلَك ِعَباَدُة اأَلْحَراِر

: ما تركت صالة الليل منذ مسعت قول النيب  :وقال علي 

 .(3)وال ليلة اهلرير. فقال ابن الكواء: وال ليلة اهلرير؟! قال: صالة الليل نور

يف شهر  سألوها عن صالة علي  وعن أم سعيد سرية علي 

 .(4)رمضان؟. فقالت: رمضان وشوال سواء حييي الليل كله

إذا حضر وقت الصالة  كان علي بن أبي طالب  ويف مستدرك الوسائل:

جاء وقت أمانة اهلل يتزلزل ويتلّون. فيقال لـه: ما لك يا أمري املؤمنني؟. فيقول: 

                                                           

 سورة يونس. 005ص سورة النساء، 515تأويل اآليات الظاهرة: ص (1)

 .085نهج البالغة: قصار احلكم  (2)

 .55ح 02ب 551ص 0حلية األبرار، للسيد هاشم البحراني: ج (3)

 فصل يف املسابقة بصاحل األعمال. 508ص 0املناقب: ج (4)
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اليت عرضها على السماوات واألرض فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها 

 .(1)اإلنسان، فال أدري أحسن أداء ما محلت أم ال

من  واهلل ما أكل علي بن أبي طالب ال: ق وعن اإلمام الصادق 

الدنيا حرامًا قط حتى مضى لسبيله، وما عرض لـه أمران كالهما هلل رضا إاّل 

نازلة قط إاّل دعاه ثقًة  أخذ بأشدهما عليه يف دينه، وما نزلت برسول اهلل 

من هذه األمة غريه، وإن كان ليعمل  به، وما أطاق أحد عمل رسول اهلل 

كان وجهه بني اجلنة والنار يرجو ثواب هذه وخياف عقاب هذه، ولقد عمل رجل 

أعتق من ماله ألف مملوك يف طلب وجه اهلل والنجاة من النار مما كد بيديه ورشح 

منه جبينه، وإن كان ليقوت أهله بالزيت واخلل والعجوة، وما كان لباسه إاّل 

أشبهه من ولده وال  الكرابيس، إذا فضل شيء عن يده دعا باجللم فقطعه، وما

، ولقد دخل أهل بيته أحد أقرب شبهًا به يف لباسه وفقه من علي بن احلسني 

ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما مل يبلغه أحد، فرآه قد  أبو جعفر 

اصفر لونه من السهر، ورمصت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته، واخنزم أنفه 

اه من القيام يف الصالة، وقال أبو جعفر من السجود، وورمت ساقاه وقدم

 فلم أملك حني رأيته بتلك احلال البكاء فبكيت رمحة لـه، فإذا هو يفكر :

فالتفت إليَّ بعد هنيهة من دخولي. فقال: يا بين، أعطين بعض تلك الصحف 

. فأعطيته فقرأ فيها شيئًا يسريًا ثم تركها اليت فيها عبادة علي بن أبي طالب 

 .(2)تضجرًا وقال: من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب من يده 

 

 

                                                           

 .1051ضمن ح 0ب 51-58ص 1مستدرك الوسائل: ج (1)

 .055ح 02ب 50-55ص 5وسائل الشيعة: ج (2)
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 اإلمام  زهد
 

، فكان حاكمًا على أزهد الناس بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

وهو أكرب دولة يف العامل آنذاك، تضم ما يقارب مخسني دولة من دول اليوم، 

 .يي غريّريا دنيا ُغ :يلبس اخلشن ويأكل اجلشب ويقول

وكانت احلكومة  أهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها.يف عينه الدنيا كانت و

 .أو يدفع باطاًل أن يقيم حقًا قيمتها ثالثة دراهم إاّل عنده ال تساوي نعاًل

 من طعام قط. مل يشبع و

ْد َلَقْد َرقَّْعُت ِمْدَرَعِتي َهِذِه َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها، َوَلَق :وقال 

َقاَل ِلي َقاِئٌل: َأاَل َتْنِبُذَها َعْنَك!! َفُقْلُت: اْغُرْب َعنِّي، َفِعْنَد الصََّباِح َيْحَمُد اْلَقْوُم 

 .(1)السَُّرى

هو ما رزأت من  واهلل الذي ال إله إاّل :فقاليومًا الناس  خطب و

  :لقاو وأشار إليها، قميصه وأخرج قارورة من كّم . قال:هذه فيئكم إاّل

َّدهقان أهداها إلي(2)، ثم دفعها خلازن بيت املال. 

 ،إنك طيب الريح :فقال  ،ضع بني يديهفُو ،أتي بفالوذج وأنه 

 .(3)د نفسي ما مل تعتدهلكن أكره أن أعّو ،طيب الطعم ،حسن اللون

يا علي، إن اهلل تعاىل يقول:  وقال عمار بن ياسر: مسعت رسول اهلل 

يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها، زهدك فيها وبغضها إليك،  زّينك بزينة مل
                                                           

 .ومن خطبة لـه  512اخلطب: رقم نهج البالغة، (1)

 .18ب 011ص 5، البن الدمشقي: ججواهر املطالب يف مناقب اإلمام علي بن أبي طالب  (2)

 .18ب 015ص 5، البن الدمشقي: ججواهر املطالب يف مناقب اإلمام علي بن أبي طالب  (3)
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 .(1)وحبب إليك الفقراء فرضيت بهم أتباعًا ورضوا بك إمامًا

كان يكنس بيت املال كل يوم مجعة ثم ينضحه  ويف احلديث: إن عليًا 

 .(2)تشهدان لي يوم القيامةباملاء، ثم يصلي فيه ركعتني ثم يقول: 

العصر،  غفلة، قال: دخلت على علي بن أبي طالب وعن سويد بن 

فوجدته جالسًا بني يديه صحيفة فيها لنب حازر أجد رحيه من شدة محوضته، ويف 

يده رغيف أرى قشار الشعري يف وجهه، وهو يكسر بيده أحيانًا فإذا غلبه كسره 

. فقلت: إني صائم. ادن فأصب من طعامنا هذابركبته وطرحه فيه. فقال: 

يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه كان  مسعت رسول اهلل ل: فقا

. قال: فقلت جلاريته حقًا على اهلل أن يطعمه من طعام اجلنة، ويسقيه من شرابها

ـ وهي قائمة بقريب منه ـ: وحيِك يا فضة، أال تتقني اهلل يف هذا الشيخ، أال 

لقد تقدم إلينا أن ال ننخل لـه تنخلون لـه طعامًا مما أرى فيه من النخالة. فقالت: 

 بأبي وأمي من مل ينخل لـه . فأخربته، فقال: ما قلَت لـها؟طعامًا. قال: 

 .(3)من خبز الرب ثالثة أيام حتى قبضه اهلل عزوجل طعام، ومل يشبع 

. فقال: قم يا أمري املؤمنني وعن زاذان، قال: انطلقت مع قنرب إىل علي 

. قال: قم معي. فقام وانطلق إىل بيته فإذا فما هو؟ال: فقد خبأت لك خبيئة. ق

بأسنة مملوة جامات من ذهب وفضة. فقال: يا أمري املؤمنني، إنك ال ترتك شيئًا إاّل 

لقد أحببت أن تدخل بييت نارًا  :قسمته، فادخرت هذا لك. قال علي 

 ه، ثم قال: . فسل سيفه فضربها فانتثرت من بني إناء مقطوع نصفه أو ثلثكثرية

اقسموه باحلصص:ففعلوا فجعل يقول . 



                                                           

 ته باليسري منها وعبادته.يف وصف زهده يف الدنيا وسنته يف رفضها وقناع 510ص 5كشف الغمة: ج (1)

 يف املال. سريته  85ص 5الغارات: ج (2)

 .58ضمن ح 51ب 885ص 12حبار األنوار: ج (3)
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 . قال: ويف البيت مسال وإبر. فقال: يا بيضاء ويا صفراء غرى غريي

اقسموا هذا فقالوا: ال حاجة لنا فيه. قال: وكان يأخذ من كل عامل مما .

 .(1)تأخذن شره مع خريهوالذي نفسي بيده ليعمل. فقال: 

وقال هارون بن عنرتة، قال: حدثين أبي قال: دخلت على علي بن أبي 

باخلورنق وهو يرعد حتت مسل قطيفة. فقلت: يا أمري املؤمنني، إن  طالب 

اهلل تعاىل قد جعل لك وألهل بيتك يف هذا املال ما يعم، وأنت تصنع بنفسك ما 

أموالكم شيئًا، وإن هذه لقطيفيت اليت واهلل ما أرزأكم من تصنع؟. فقال: 

 .(2)خرجت بها من منزلي من املدينة ما عندي غريها

من يشرتي يومًا إىل السوق ومعه سيفه ليبيعه. فقال:  وخرج اإلمام 

مين هذا السيف، فو الذي فلق احلبة لطاملا كشفت به الكرب عن وجه رسول اهلل 

ولو كان عندي من إزار ملا بعته ،(3). 

: قد وىل على عكربا رجاًل من ثقيف، قال: قال لـه علي  وكان 

َّإذا صليت الظهر غدًا فُعد إلي . 

فعدت إليه يف الوقت املعني، فلم أجد عنده حاجبًا حيبسين دونه، فوجدته 

جالسًا وعنده قدح وكوز ماء، فدعا بوعاء مشدود خمتوم، فقلت يف نفسي: لقد 

ًا، فكسر اخلتم وحّله فإذا فيه سويق، فأخرج منه أمنين حتى خيرج إليَّ جوهر

فصبه يف القدح وصب عليه ماء فشرب وسقاني، فلم أصرب فقلت: يا أمري 

 املؤمنني، أتصنع هذا يف العراق وطعامه كما ترى يف كثرته؟! 

أما واهلل ما أختم عليه خباًل به، ولكين أبتاع قدر ما يكفيين فأخاف فقال: 

من غريه، وأنا أكره أن أدخل بطين إاّل طيبًا، فلذلك أحرتز أن ينقص فيوضع فيه 

                                                           

 سريته ع يف املال. 81-81ص 5الغارات: ج (1)

 يف وصف زهده يف الدنيا وسنته يف رفضها وقناعته باليسري منها وعبادته. 558ص 5كشف الغمة: ج (2)

 املطلب األول املبحث اخلامس. 5ب 8ف 15كشف اليقني: ص (3)
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 .(1)عليه كما ترى، فإياك وتناول ما ال تعلم حله

كان يف بعض حيطان فدك ويف يده مسحاة،  وروي: أن أمري املؤمنني 

فهجمت عليه امرأة من أمجل النساء. فقالت: يا ابن أبي طالب، إن تزوجتين 

دلك على خزائن األرض، ويكون لك امللك ما أغنيك عن هذه املسحاة، وأ

. قالت: أنا الدنيا. فمن أنِت حتى أخطبِك من أهلِك؟لـها:  بقيت. قال 

، وأقبل على ارجعي فاطليب زوجًا غريي فلسِت من شأني :فقال 

 .(2)مسحاته

وقت إفطاره، إذ دعا  وعن األحنف بن قيس، قال: دخلت على علي 

الشعري. قلت لـه: يا أمري املؤمنني، خفت أن يؤخذ منه  جبراب خمتوم فيه سويق

ال، ولكين خفت أن يلينه احلسن أو احلسني بسمن أو  :فختمت فيه؟. قال 

ال، ولكن جيب على األئمة أن  :. قلت: هما حرام عليك؟. قال زيت

يغتذوا بغداء ضعفاء الناس وأفقرهم؛ كيال يشكو الفقري من فقره، وال يطغى 

 .(3)لغناهالغنى 

كان معتكفًا يف مسجد الكوفة فجاء أعرابي وقت إفطاره  وروي أن عليًا 

من جراب سويق شعري فأعطاه منه شيئًا. فلم يأكله األعرابي  فأخرج علي 

فأكل معهما. فقال لـهما:  فعقده يف طرف عمامته، فجاء إىل دار احلسنني 

لسويق فرتمحت عليه، فأمحل من رأيت شيخًا غريبًا يف املسجد ال جيد غري هذا ا

جياهد  إنه أبونا أمري املؤمنني علي هذا الطعام إليه ليأكله. فبكيا وقاال: 

 .(4)نفسه بهذه الرياضة

                                                           

 .55ضمن ح 51ب 885ص 12حبار األنوار: ج (1)

 فصل يف املسابقة بالزهد والقناعة. 520ص 0املناقب: ج (2)

نشر دار األسوة، الطبعة  51ح 55ب 111-115ص 5ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي: ج (3)

 هـ.5151األوىل عام 

 .5نشر دار األسوة،ط55ح 55ب 111ص 5ى للقندوزي: جينابيع املودة لذوي القرب (4)
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وروي: أنه ترصَّد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة جبراب خمتوم فأخرج 

ته. منه خبزًا متغربًا خشنًا. فقال عمرو: يا فضة، لو خنلت هذا الدقيق وطيب

قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت أصنع يف جرابه طعامًا طيبًا فختم جرابه. ثم إن 

فّته يف قصعة وصب عليه املاء، ثم ذّر عليه امللح وحسر عن  أمري املؤمنني 

يا عمرو، لقد هانت هذه ـ ومّد يده إىل حماسنه ـ ذراعه، فلما فرغ قال: 

 .(1)وهذا جيزئينوخسرت هذه أن أدخلها النار من أجل الطعام 

وعن حملى بن خليفة: أنه دخل مع عدي بن حامت على علي بن أبي طالب 

  عشية يف بعض مقامه بصفني ومعه عشاء. قال: فلقيناه وإذا بني يديه شنة

فيها ماء قراح، وكسرات من خبز شعري وملح، مل خيلط به غريه. قال: فقال لـه 

ك لتظل نهارك طاويًا جماهدًا، وبالليل عدي: إني ألرثي لك يا أمري املؤمنني؛ إن

 يا عدي،ساهرًا مكابدًا، ثم يكون هذا فطورك. فرفع رأسه وقال: 

(2)

قدم إليه حلم غث. فقيل لـه: جنعل لك فيه  وعن جندب: أن عليًا 

 .(3)إنا ال نأكل أدمني مجيعًا :مسنًا؟. فقال 

 .(4)تزوج امرأة فنجدت لـه بيتًا، فأبى أن يدخله وروي أن عليًا 

وشيدوا  ،وقبله قد بنوا الدور الصحابة يف زمن عثمانهذا وكان بعض 

 .وخلفوها بعدهم. ،واختزنوا األموال ،القصور

                                                           

 .55511ج 50ب 051ص 51مستدرك الوسائل: ج (1)

 .55ص 0تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (2)

 فصل يف املسابقة بالزهد والقناعة. 55ص 0املناقب: ج (3)

 فصل يف املسابقة بالزهد والقناعة. 522ص 0املناقب: ج (4)
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فكان  ،أنه يف أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع واملال :روى املسعودي

وقيمة  ،وألف ألف درهم ،تل عند خازنه مخسون ومائة ألف دينارلعثمان يوم ُق

 وخياًل وخلف إباًل ،ضياعه يف وادي القرى وحنني وغريهما مائة ألف دينار

 .كثرية

وخلف  ،وبلغ الثمن الواحد من مرتوك الزبري بعد وفاته مخسني ألف دينار

 .ألف فرس وألف أمة

ومن ناحية السراة أكثر  ،وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم

 .من ذلك

وعشرة  ،وله ألف بعري ،وكان على مربط عبد الرمحن بن عوف ألف فرس

 .وبلغ الربع من مرتوكه بعد وفاته أربعة ومثانني ألفًا ،مآالف من الغن

غري ما  ،وخلف زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفئوس

 خلف من األموال والضياع.

وكذلك  ،مبصر والكوفة واإلسكندرية وبنى الزبري داره بالبصرة وبنى أيضًا

 .ا باجلص واآلجر والساجوبناه ،د داره باملدينةبنى طلحة داره بالكوفة وشّي

وأوسع فضاءها  ،وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق ورفع مسكها

 .وجعل على أعالها شرفات

وغري ذلك ما قيمته ثالمثائة  خلف يعلى ابن منبه مخسني ألف دينار وعقارًاو

 .(1)ألف درهم

 إىل غريها وغريها مما هو كثري.

                                                           

 .025-021ص 5دون: جراجع تاريخ ابن خل (1)
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 عدل اإلمام 
 

، فكان أعدل الناس بعد رسول اهلل  لي كان أمري املؤمنني ع

، وكان ال ُيظلم يف عهده أحد كأحدهمهو يساوي بني الناس يف العطاء ويأخذ 

 .إاّل أخذ له حبقه

ثم يأمر به فيكنس ثم على املسلمني مجيع ما يف بيت املال يقّسم  وكان 

 يصلي فيه رجاء أن يشهد لـه.

َواللَِّه أَلْن َأِبيَت َعَلى من الظلم:  يف خطبة لـه يتربأ قال أمري املؤمنني 

َحَسِك السَّْعَداِن ُمَسهَّدًا، َأْو ُأَجرَّ ِفي اأَلْغاَلِل ُمَصفَّدًا، َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اللََّه 

َوَكْيَف َوَرُسوَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َظاِلمًا ِلَبْعِض اْلِعَباِد، َوَغاِصبًا ِلَشْيٍء ِمَن اْلُحَطاِم، 

َأْظِلُم َأَحدًا ِلَنْفٍس ُيْسِرُع ِإَلى اْلِبَلى ُقُفوُلَها، َوَيُطوُل ِفي الثََّرى ُحُلوُلَها. َواللَِّه َلَقْد 

َرَأْيُت َعِقياًل َوَقْد َأْمَلَق َحتَّى اْسَتَماَحِني ِمْن ُبرُِّكْم َصاعًا، َوَرَأْيُت ِصْبَياَنُه ُشْعَث 

َواِن ِمْن َفْقِرِهْم، َكَأنََّما ُسوَِّدْت ُوُجوُهُهْم ِباْلِعْظِلِم، َوَعاَوَدِني الشُُّعوِر، ُغْبَر اأَلْل

ُمَؤكِّدًا، َوَكرََّر َعَليَّ اْلَقْوَل ُمَردِّدًا، َفَأْصَغْيُت ِإَلْيِه َسْمِعي َفَظنَّ َأنِّي َأِبيُعُه ِديِني، 

لـه َحِديَدًة ُثمَّ َأْدَنْيُتَها ِمْن ِجْسِمِه ِلَيْعَتِبَر ِبَها،  َوَأتَِّبُع ِقَياَدُه ُمَفاِرقًا َطِريَقِتي، َفَأْحَمْيُت

َفَضجَّ َضِجيَج ِذي َدَنٍف ِمْن َأَلِمَها، َوَكاَد َأْن َيْحَتِرَق ِمْن ِميَسِمَها. َفُقْلُت لـه: 

ِعِبِه، َوَتُجرُِّني ِإَلى َناٍر َثِكَلْتَك الثََّواِكُل َيا َعِقيُل، َأَتِئنُّ ِمْن َحِديَدٍة َأْحَماَها ِإْنَساُنَها ِلَل

 .(1)َسَجَرَها َجبَّاُرَها ِلَغَضِبِه، َأَتِئنُّ ِمَن اأَلَذى َواَل َأِئنُّ ِمْن َلَظى

 ويف البحار:

                                                           

 يتربأ من الظلم. ومن كالم لـه  001نهج البالغة، اخلطب:  (1)
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 اكُس  :للحسن  عقيل. فقال  قدم على أمري املؤمنني 

. فكساه قميصًا من قمصه ورداء من أرديته، فلما حضر العشاء فإذا هو عمك

أو ليس هذا من نعمة  :ز وملح. فقال عقيل: ليس إاّل ما أرى! فقال خب

. فقال: أعطين ما أقضي به ديين، وعجل سراحي حتى اهلل ولـه احلمد كثريًا

. قال: مائة ألف درهم. قال فكم دينك يا أبا يزيد؟ :. قال أرحل عنك

 : عطائي ال و اهلل ما هي عندي وال أملكها، ولكن اصرب حتى خيرج

. فقال عقيل: بيت فأواسيكه، ولوال أنه البّد للعيال من شيء ألعطيتك كله

املال يف يدك وأنت تسوفين إىل عطائك، وكم عطاؤك! وما عساه يكون ولو 

ما أنا وأنت فيه إاّل مبنزلة رجل من املسلمني ـ وكانا  :أعطيتنيه كله. فقال 

أهل السوق، فقال لـه علي ـ إن  يتكلمان فوق قصر اإلمارة مشرفني على صناديق

. أبيت يا با يزيد ما أقول فانزل إىل بعض هذه الصناديق فاكسر أقفاله وخذ ما فيه

. قال: أ تأمروني فيها أموال التجار :فقال: وما يف هذه الصناديق؟. قال 

أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على اهلل وجعلوا فيها أمواهلم. فقال أمري املؤمنني 

 : أتأمرني أن أفتح بيت مال املسلمني فأعطيك أمواهلم وقد توكلوا على

اهلل وأقفلوا عليها، وإن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا مجيعًا إىل 

. فقال: أو سارقًا احلرية فإن بها جتارًا مياسري فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله

 . (1)سلمني مجيعًاتسرق من واحد خري من أن تسرق عن امل :جئت. قال 

ويف حديث: أن عقياًل ملا سأل عطاءه من بيت املال. قال لـه أمري املؤمنني 

 :تقيم إىل يوم اجلمعة فأقام فلما صلى أمري املؤمنني .  اجلمعة قال

. قال: بئس الرجل ذاك. قال ما تقول فيمن خان هؤالء أمجعني؟لعقيل: 

 :طيكفأنت تأمرني أن أخون هؤالء وأع(2). 

                                                           

 .08ضمن ح 525ب 551-558ص 15حبار األنوار: ج (1)

 .08ضمن ح 525ب 551ص 15حبار األنوار: ج (2)
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والخيفى أن هذه التصرفات من عقيل كانت لكي يعّرف الناس بعدل أخيه 

 .أمري املؤمنني 

 وعن علي بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب 

وكاتبه، وكان يف بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ـ قال ـ فأرسلت إليَّ 

بلغين أن يف بيت مال أمري املؤمنني : . فقالت ليبنت علي بن أبي طالب 

  عقد لؤلؤ وهو يف يدك، وأنا أحب أن تعرينيه أجتمل به يف أيام عيد

 . فأرسلُت إليها عارية مضمونة مردودة يا بنت أمري املؤمنني. فقالت: األضحى

نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثالثة أيام فدفعته إليها وإن أمري املؤمنني .

 يها فعرفه. فقال لـها: رآه علمن أين صار إليِك هذا العقد؟ . 

فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمري املؤمنني؛ ألتزين 

 . به يف العيد ثم أرده

أ ختون املسلمني يا ابن فجئته. فقال لي:  قال: فبعث إليَّ أمري املؤمنني 

 . أبي رافع

 ن املسلمني. فقلت لـه: معاذ اهلل أن أخو

كيف أعرت بنت أمري املؤمنني العقد الذي يف بيت مال  :فقال 

 . املسلمني بغري إذني ورضاهم؟

فقلت: يا أمري املؤمنني، إنها ابنتك وسألتين أن أعريها إياه تتزين به، 

فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته يف مالي، وعليَّ أن أرده سليمًا إىل 

 . موضعه

 . (1)فرده من يومك وإياك أن تعود ملثل هذا فتنالك عقوبيت: قال

                                                           

 .85ح 52ب 550-555ص 52تهذيب األحكام: ج (1)
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 شجاعة اإلمام 
، فلم يفر يف أشجع الناس بعد رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

وال صارع أحدًا إاّل  ،قتله إاّل وال بارز أحدًا ،وال ارتاع من كتيبةموطن قط، 

إذا عال  ،انت ضرباته وترًاوك ،قط فاحتاجت إىل ثانية وال ضرب ضربًةصرعه، 

 .عي إىل مبارزة فنكلوال ُد ،وإذا اعرتض قط ،قد

على الشجاعة حيث كان يقول لـه بأن يبيت  وقد رباه والده أبو طالب 

 .، ليدفع اخلطر عن رسول اهلل أيام حصار الشعب يف مكان النيب 

 وطنًاماهلجرة ليلة  النيب يف مبيته على فراش العالية وظهرت شجاعته 

والنفر من قريش حميطون بالدار  ،غري هياب وال حزين ،نفسه على األخطار

 .ليفتكوا مبن يف الفراش

من مكة  ملا سار بالفواطم بعد اهلجرة جهارًاأيضًا وظهرت شجاعته البالغة 

فلحقه مثانية  ،ابن أم أمين وأبو واقد الليثي وهما ال يغنيان شيئًا وليس معه إاّل

فأهوى إليه جناح بالسيف  ،أمامهم جناح موىل حرب بن أميةفرسان من قريش 

وضربه ملا احننى  ،عن ضربته فحاد علي  ،راجل وهو فارس وعلي 

 على كتفه فقطعه نصفني حتى وصلت الضربة إىل قربوس فرسه وانهزم الباقون.

وقتل  ،وشرك يف قتل عتبة ،الوليد بن عتبة علي ويف يوم بدر قتل 

نصف املقتولني أو أزيد يوم بدر املشركني حتى روي أنه قتل  مجاعة من صناديد

 وقتل باقي املسلمني مع املالئكة املسومني النصف الثاني. ،من النصف بواحد

هم تسعة وانهزم بقتلهم وأصحاب اللواء مجيعهم  د قتل ويف يوم أُح

الشامل لتم النصر  ولوال خمالفة الرماة أمر رسول اهلل  ،املشركون

قتل علي  ،تل يوم أحد من املشركني مثانية وعشرونومجيع من ُق ،منيللمسل
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 .أخذ اإلمام ثم  منهم مثانية عشر  يدافع وبكل شجاعة عن النيب 

 منجربائيل قتل فيهم حتى عجب فرقهم و فكلما هجموا على رسول اهلل 

 ـ ونادىـ إن هذه للمواساة  ،يا رسول اهلل :وقال للنيب ه مواسات

قحم عمرو بن عبد ود ومجاعة معه خيلهم وعربوا أويف وقعة اخلندق ملا 

ومعه نفر حتى أخذ عليهم الثغرة اليت أقحموا خيلهم  جاء علي  ،اخلندق

وملا طلب عمرو املبارزة جنب املسلمون  .ومل جيسر على ذلك أحد غريه ،منها

فجعل عمرو يؤنبهم ويوخبهم والنيب  ،وسهم الطريؤر كلهم وسكتوا كأمنا على

 يقول: ؟من لعمرو وقد ضمنت لـه على اهلل اجلنة، فلم يقم إليه أحد إاّل 

اقعد فإنه  :يقول لـه والنيب  ،أنا لـه يا رسول اهلل :فقال ، علي

 ،انهزم من معهإليه وقتل عمرًا و ثم خرج  ،حتى فعل ذلك ثالثا عمرو

وقتل بعضهم وانكسرت بذلك شوكة املشركني وكفى اهلل  علي  فلحقهم

ملبارزة علي لعمرو بن يوم اخلندق:  وقال النيب  . املؤمنني القتال بعلي

 .(1)عبد ود أفضل من عمل أميت إىل يوم القيامة

فبعث النيب  ،وال جباًل أرمد ال يبصر سهاًل ويف يوم خيرب كان علي 

 أحدهما جينب أصحابه وجيبنونه ،جرين فرجعا منهزمنياثنني غريه من املها، 

حيب  رجاًل ألعطني الراية غدًا: فقال النيب  .اآلخر يؤنب أصحابه ويؤنبونه

 .ال يرجع حتى يفتح اهلل عليه ،غري فرار كرارًا ،هورسوُل ه وحيبه اهلُلورسوَل اهلَل

رحب وعلى رأسه فلقيه م ،فتفل يف عينيه فربئا وأعطاه الراية فدعا بعلي 

احلجر واملغفر ورأسه  فقّد فضربه علي  ،مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة

واقتلع  ،ومسع أهل العسكر صوت تلك الضربة ،حتى وقع السيف يف أضراسه

 .ن رجاًليعشرأكثر من وكان يغلقه  ،على اخلندق باب احلصن وجعله جسرًا

                                                           

 اآليات يف األئمة اهلداة. سورة الصف وما فيها من 111تأويل اآليات الظاهرة: ص (1)
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ه الناس غري وقد هرب عن مع النيب  علي ويف غزوة حنني ثبت 

وقتل علي  ،تسعة منهم من بين هاشم هو أحدهم وفيهم العباس وابنه ،عشرة

 وانهزم املشركون بقتله وقتلهم ،أبا جرول وأربعني من املشركني غريه، 

وهكذا يف سائر الغزوات واحلروب اليت  ورجع املسلمون من هزميتهم بثباته.

ُفرضت عليه بعد رسول كذلك يف احلروب اليت و. خاضها مع رسول اهلل 

باشر احلرب بنفسه وقتل  ، حيثيف يوم اجلمل وصفني والنهروان اهلل 

الراية بيده اليسرى  تناول علي في يوم اجلمل ف .األعداء وأبطاهلمصناديد 

وذو الفقار يف مينى يديه، ثم محل فغاص يف عسكر اجلمل ثم رجع وقد احننى 

وبنوه واألشرت وعمار: حنن نكفيك يا أمري  سيفه فأقامه بركبته، فقال لـه أصحابه

املؤمنني. فلم جيب أحدًا منهم وال رد إليهم بصره، وظل ينحط ويزأر زئري األسد 

حتى فرق من حولـه وتبادروه، وإنه لطامح ببصره حنو عسكر البصرة ال يبصر من 

حوله وال يرد حوارًا، ثم محل محلة ثانية وحده فدخل وسطهم فضربهم 

مًا قدمًا، والرجال تفر من بني يديه وتنحاز عنه مينة ويسرة حتى بالسيف قد

خضب األرض بدماء القتلى، ثم رجع وقد احننى سيفه فأقامه بركبته، 

فاعصوصب به أصحابه وناشدوه اهلل يف نفسه ويف اإلسالم، وقالوا: إنك إن 

وجه واهلل ما أريد مبا ترون إال تصب يذهب الدين فأمسك وحنن نكفيك. فقال: 

 :قال بعض الرواة ،ومن مواقفه بصفني ما كان يوم اهلرير. (1)اهلل والدار اآلخرة

ما مسعنا برئيس قوم منذ خلق اهلل  باحلق نبيًا  فو اهلل الذي بعث حممدًا

نه قتل يف إ، السماوات واألرض أصاب بيده يف يوم واحد ما أصاب علي 

 خيرج بسيفه منحنيًا ،العربما ذكر العادون زيادة على مخسمائة من أعالم 

ه من ـفكنا نأخذه ونقومه ثم يتناول ،معذرة إىل اهلل وإليكم من هذا :فيقول

 فال واهلل ما ليث أشد نكاية منه بعدوه.، أيدينا فيقتحم به يف عرض الصف

                                                           

 من أخبار يوم اجلمل. 055ص 5راجع شرح نهج البالغة: ج (1)



   /2سلسلة من حياة المعصومين  58 

 

 هكذا يكون الحاكم اإلسالمي
رفتهم احلاكم اإلسالمي خيتلف متامًا عن سائر احلكام وامللوك الذين ع

البشرية، حيث إنهم يكنزون الذهب والفضة ويسرقون أموال الشعب، ولكن 

كان ُيقسم كل ما يف بيت املال حتى ال يبقي شيئًا، ورمبا  اإلمام أمري املؤمنني 

ُقتل وهو مديون!!. كما كان رسول  أنفق ما عنده أيضًا، ويف احلديث أنه 

 مديونًا عند وفاته. اهلل 

تل أمري ين، وُقوعليه َد قد مات رسول اهلل  :دق قال اإلمام الصا

 تل احلسني ين، وُقوعليه َد ين، ومات احلسن وعليه َد املؤمنني 

 .(1)«ينوعليه َد

ين مثامنائة ألف وعليه َد بض علي ُق :قال عن أبي جعفر و

وباع ضيعًة لـه  ،ضيعًة لـه خبمسمائة ألف فقضاها عنه فباع احلسن  ،درهم

  .(2)مثائة ألف فقضاها عنهبثال

يف حكومته العادلة بعيدًا كل البعد عن الدنيا وزخارفها،  كان اإلمام 

وعن الظلم واالستبداد، وعن كل ما رمبا يؤدي إىل ذلك، حتى أنه مل يقبل بأخذ 

 احلراس ومن أشبه.

هم كان بعض أصحابه خيرجون خلفه ليحرسوه من األعداء، فلما رآورد أنه 

                                                           

 .8118باب الدين والقرض ح 510ص 8من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .08511ح 0ب 800ص 51وسائل الشيعة: ج (2)
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 .؟ما شأنكم:  على تلك احلالة قال

جئتم حتفظوني من أهل  :وقال ،فدعا لـهم وتبسم ضاحكًا ،فأخربوه

 .؟السماء أم من أهل األرض

 .من أهل األرض :قالوا

وما يكون شيء يف  ،(1)ما يكون شيء يف السماء إال هو يف األرض :قال

 (3) ثم تال ،(2)األرض إال هو يف السماء

 .(4)ثم أمرهم أن يأتوا منازهلم وال يعودوا ملثلها

عبد اهلل بن زمعة ـ وهو من شيعته ـ يف خالفته  قدم على أمري املؤمنني 

َوِإنََّما ُهَو َفْيٌء  ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َلْيَس ِلي َواَل َلَك،  :يطلب منه مااًل. فقال 

ِلْلُمْسِلِمنَي َوَجْلُب َأْسَياِفِهْم؛ َفِإْن َشِرْكَتُهْم ِفي َحْرِبِهْم َكاَن َلَك ِمْثُل َحظِِّهْم، َوِإالَّ 

 .(5)َفَجَناُة َأْيِديِهْم اَل َتُكوُن ِلَغْيِر َأْفَواِهِهْم

ؤمنني، إني عاصم بن ميثم وهو يقسم مااًل. فقال: يا أمري امل وجاء إليه 

واهلل ما هو بكد يدي وال برتاثي عن والدي،  :شيخ كبري مثقل. قال 

 .(6)ولكنها أمانة أوعيتها ـ ثم قال: ـ رحم اهلل من أعان شيخًا كبريًا مثقاًل

عمرو بن العاص ليلة وهو يف بيت املال، فطفئ السراج  ودخل عليه 

 .(7)ء بغري استحقاقوجلس يف ضوء القمر، ومل يستحل أن جيلس يف الضو

                                                           

 أي إن من هو يف السماء ناظر إىل من هو يف األرض. (1)

 أي إنه مقدر يف السماء. (2)

 .55سورة التوبة:  (3)

 .505ب 018ص 10حبار األنوار: ج (4)

 كلم به عبد اهلل بن زمعة. ومن كالم لـه  080نهج البالغة، اخلطب: (5)

 .08ضمن ح 525ب 555ص 15حبار األنوار: ج (6)

 .08ضمن ح 525ب 551ص 15حبار األنوار: ج (7)
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عمار بن ياسر وعبيد اهلل بن أبي رافع وأبا اهليثم  وقد أمر أمري املؤمنني 

اعدلوا فيه وال تفضلوا بن تيهان: أن يقسموا فيئًا بني املسلمني، وقال لـهم: 

. فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من املسلمني ثالثة أحدًا على أحد

ل إليهم طلحة والزبري ومع كل واحد منهما ابنه، دنانري، فأعطوا الناس، فأقب

فدفعوا إىل كل واحد منهم ثالثة دنانري. فقال طلحة والزبري: ليس هكذا كان 

يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟. قالوا: بل هكذا أمرنا أمري 

. فمضيا إليه فوجداه يف بعض أمواله قائمًا يف الشمس على أجري لـه املؤمنني 

 . نعم :عمل بني يديه. فقاال: ترى أن ترتفع معنا إىل الظل. قال ي

فقاال لـه: إنا أتينا إىل عمالك على قسمة هذا الفيء، فأعطوا كل واحد منا 

. قاال: ليس كذلك كان وما تريدان؟ :مثل ما أعطوا سائر الناس. قال 

فقال  . فسكتا،يعطيكما فما كان رسول اهلل  :يعطينا عمر. قال 

 : أليس كان يقسم بالسوية بني املسلمني من غري زيادة .قاال: نعم .

. قاال: أوىل باإلتباع عندكما أم سنة عمر؟ أ فسنة رسول اهلل  :قال 

، ولكن يا أمري املؤمنني لنا سابقة وغناء وقرابة؛ فإن رأيت سنة رسول اهلل 

 أن ال تسوينا بالناس فافعل. 

 . قاال: سابقتك. ا أسبق أم سابقيت؟سابقتكم :قال 

 . قاال: قرابتك. فقرابتكما أقرب أم قرابيت؟ :قال 

. قاال: بل أنت يا أمري املؤمنني فغناؤكما أعظم أم غنائي؟ :قال 

 أعظم غناء. 

، فو اهلل ما أنا وأجريي هذا يف هذا املال إال مبنزلة واحدة :قال 

 .(1)ني يديهوأومى بيده إىل األجري الذي ب

                                                           

 ذكر قسمة الغنائم. 811ص 5دعائم اإلسالم: ج (1)
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 مع المظلوم دائما  
منوذجًا للدفاع عن املظلوم واألخذ حبقه، والوقوف  كان أمري املؤمنني 

 بوجه الظامل وردعه عن ظلمه، وما أكثر القصص يف هذا الباب:

عن عاصم بن محزة السلولي، قال: مسعت غالمًا باملدينة وهو يقول: يا 

 أحكم احلاكمني، احكم بيين وبني أمي.

 فقال لـه عمر بن اخلطاب: يا غالم، مل تدعو على أمك؟.

فقال: يا أمري، إنها محلتين يف بطنها تسعة أشهر وأرضعتين حولني، فلما 

ترعرعُت وعرفُت اخلري من الشر، ومييين عن مشالي، طردتين وانتفت مين 

 وزعمت أنها ال تعرفين!.

 فقال عمر: أين تكون الوالدة؟.

 ن.قال: يف سقيفة بين فال

 فقال عمر: عليَّ بأم الغالم.

قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة لـها، وأربعني قسامة يشهدون لـها أنها 

التعرف الصيب، وأن هذا الغالم غالم مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها يف 

 عشريتها، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، وأنها خبامت ربها.

 فقال عمر: يا غالم، ما تقول؟.

قال: يا أمري، هذه واهلل أمي محلتين يف بطنها تسعة أشهر وأرضعتين ف

حولني، فلما ترعرعت وعرفت اخلري من الشر، ومييين من مشالي، طردتين 

 وانتفت مين وزعمت أنها ال تعرفين.

 فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغالم؟.
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ولد،  فقالت: يا أمري، والذي احتجب بالنور فال عني تراه، وحق حممد وما

ما أعرفه وال أدري من أي الناس هو، وإنه غالم مدع يريد أن يفضحين يف 

 عشريتي، وإني جارية من قريش مل أتزوج قط، وإني خبامت ربي.

 فقال عمر: أ لِك شهود؟.

 فقالت: نعم هؤالء.

فتقدم األربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغالم مدع يريد أن يفضحها 

 جارية من قريش مل تتزوج قط، وأنها خبامت ربها.يف عشريتها، وأن هذه 

فقال عمر: خذوا هذا الغالم وانطلقوا به إىل السجن حتى نسأل عن 

 الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حد املفرتي.

يف بعض  فأخذوا الغالم ُينطلق به إىل السجن، فتلقاهم أمري املؤمنني 

 ، إنين غالم مظلوم.الطريق، فنادى الغالم: يا ابن عم رسول اهلل 

وأعاد عليه الكالم الذي كلم به عمر، ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إىل 

 احلبس!!.

 .ردوه إىل عمر :فقال علي 

 فلما ردوه قال لـهم عمر: أمرت به إىل السجن فرددمتوه إليَّ.

أن نرده إليك، ومسعناك  فقالوا: يا أمري، أمرنا علي بن أبي طالب 

 أمرًا.  تعصوا لعلي وأنت تقول: ال

 .عليَّ بأم الغالمفقال:  فبينا هم كذلك إذ أقبل علي 

 .يا غالم، ما تقول؟ :فأتوا بها، فقال علي 

 .أ تأذن لي أن أقضي بينهملعمر:  فأعاد الكالم، فقال علي 

يقول:  فقال عمر: سبحان اهلل، وكيف ال وقد مسعت رسول اهلل 

 ب.أعلمكم علي بن أبي طال

 .يا هذه، أ لِك شهودثم قال للمرأة: 
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قالت: نعم. فتقدم األربعون قسامة فشهدوا بالشهادة األوىل. فقال علي 

 : ألقضني اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها

 .ـ ثم قال لـها ـ ألِك ولي؟ حبييب رسول اهلل 

 قالت: نعم هؤالء إخوتي.

 .ي فيكم ويف أختكم جائز؟أمرفقال إلخوتها: 

 ، أمرك فينا ويف أختنا جائز.فقالوا: نعم يا ابن عم حممد 

أشهد اهلل وأشهد من حضر من املسلمني أني قد زّوجت  :فقال علي 

هذا الغالم من هذه اجلارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنرب عليَّ 

 .بالدراهم

خذها فصبها يف حجر امرأتك، م، قال: فأتاه قنرب بها فصبها يف يد الغال

 يعين الُغسل. وال تأتنا إاّل وبك أثر العرس

 فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة، ثم تلببها فقال لـها: قومي.

فنادت املرأة: النار، النار يا ابن عم حممد، تريد أن تزوجين من ولدي هذا، 

ذا الغالم، فلما ترعرع وشب واهلل ولدي زوجين إخوتي هجينًا فولدت منه ه

 أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا واهلل ولدي وفؤادي يتقلى أسفًا على ولدي.

قال: ثم أخذت بيد الغالم وانطلقت، ونادى عمر: وا عمراه، لوال علي 

 .(1)لـهلك عمر

 

د اهلل ويف رواية: أن امرأة أتت عمر فقالت: يا أمري، إني فجرت فأقم يفَّ ح

سلها حاضرًا. فقال:  عزوجل. فأمر برمجها، وكان علي أمري املؤمنني 

                                                           

 .1باب النوادر ح 101-108ص 5جالكايف:  (1)
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 .كيف فجرت؟

فسأهلا، فقالت: كنت يف فالة من األرض فأصابين عطش شديد، فرفعت 

لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجاًل أعرابيًا، فسألته ماًء أبى عليَّ أن يسقيين إاّل 

بة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي أن أمّكنه من نفسي، فوليت منه هار

 وذهب لساني، فلما بلغ مين العطش أتيته فسقاني ووقع عليَّ.

هذه اليت قال اهلل عزوجل:  :فقال علي 

(1)هذه غري باغية وال عادية فخل سبيلها ، فقال عمر: لوال .

 .(2)لك عمرعلي لـه

 

 .ما هذه؟أنه نظر إىل امرأة ُيسار بها. فقال:  وعن أمري املؤمنني 

 قالوا: أمر بها عمر لرتجم؛ ألنها محلت من غري زوج.

. قالوا: نعم. فاستنقذها من أيديهم ثم جاء إىل أو هي حامل؟قال: 

 .يف بطنها إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ماعمر، فقال لـه: 

 .(3)فقال عمر: لوال علي لـهلك عمر

 

 ُأتي عمر مبجنونة وقد زنت، فأمر برمجها.

                                                           

 .558سورة البقرة:  (1)

 باب ما جيب به التعزير واحلد والرجم والقتل والنفي يف الزنا  81-85ص 1الفقيه: ج من ال حيضره  (2)

 .5205ح

 .5511ح 0ف 158ص 0دعائم اإلسالم: ج (3)
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 .أ ما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح :فقال لـه علي 

 .(1)فقال: لوال علي لـهلك عمر

فسأهلا عمر ، قال: ملا كان يف والية عمر أتي بامرأة حامل، عن علي 

، فاعرتفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم. فلقيها علي بن أبي طالب 

 .ما بال هذه؟فقال: 

 فقالوا: أمر بها األمري أن ترجم.

 .أمرت بها أن ترجم؟فردها علي فقال: 

 فقال: نعم، اعرتفت عندي بالفجور.

ل لـه علي هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما يف بطنها ـ ثم قافقال: 

 ـ فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟. 

 فقال: قد كان ذلك.

يقول: ال حد على معرتف بعد بالء،  أو ما مسعت رسول اهلل قال: 

 .إنه من ُقيدت أو ُحبست أو ُتهددت فال إقرار لـه

فخلى عمر سبيلها، ثم قال: عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي 

 .(2)طالب، لوال علي لـهلك عمر

                                                           

 مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة يف الطالق. 555االختصاص: ص (1)

 يف فضل مناقبه وما أعده اهلل تعاىل حملبيه. 558-550ص 5الغمة: ج كشف (2)
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 حق الرعية
 

أفضل منوذج للحكومة اإلسالمية اليت ينعم فيها  حكومة أمري املؤمنني 

 يبني للناس حقوقهم عليه. الشعب ويتمتع بكامل حقوقه. وكان 

َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ ِلي َعَلْيُكْم َحّقًا َوَلُكْم َعَليَّ َحقٌّ. َفَأمَّا  :قال أمري املؤمنني 

: َفالنَِّصيَحُة َلُكْم، َوَتْوِفرُي َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم، َوَتْعِليُمُكْم َكْياَل َتْجَهُلوا، َحقُُّكْم َعَليَّ

َوَتْأِديُبُكْم َكْيَما َتْعَلُموا. َوَأمَّا َحقِّي َعَلْيُكْم: َفاْلَوَفاُء ِباْلَبْيَعِة، َوالنَِّصيَحُة ِفي 

 .(1)ْدُعوُكْم، َوالطَّاَعُة ِحنَي آُمُرُكْماْلَمْشَهِد َواْلَمِغيِب، َواإِلَجاَبُة ِحنَي َأ

فحمد اهلل وأثنى عليه وذكر  وعن األصبغ بن نباتة، قال: خطب علي 

... إن أحق ما يتعاهد الراعي من رعيته أن فصلى عليه، ثم قال:  النيب 

يتعاهدهم بالذي هلل عليهم يف وظائف دينهم، وإمنا علينا أن نأمركم كما أمركم 

، وأن ننهاكم عما نهاكم اهلل عنه، وأن نقيم أمر اهلل يف قريب الناس اهلل به

 .(2)وبعيدهم ال نبالي فيمن جاء احلق عليه...

على مدرج  استعملين علي بن أبي طالب  :عن رجل من ثقيف قالو

 ،يعن لـهم رزقًاتوال ت ،يف جباية درهم سوطًا ال تضربن رجاًل :فقال ،سابور

يف  قائمًا وال تقيمن رجاًل ،وال دابة يعتملون عليها ،صيفوال كسوة شتاء وال 

 .طلب درهم

 !.إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك ،يا أمري املؤمنني :قلت
                                                           

يف استنفار الناس إىل أهل الشام بعد فراغه من أمر  ومن خطبة لـه  81نهج البالغة، اخلطب: رقم  (1)

 اخلوارج.

 غارة سفيان بن عوف الغامدي على األنبار. 810ص 0الغارات: ج (2)
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 .(1)وحيك إمنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعين الفضل ،وإن رجعت :قال

 مالك األشرت النخعي ملا واله مصر:يف كتابه إىل  قال أمري املؤمنني 

 ََّوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة، َواْلَمَحبََّة لـهْم، َواللُّْطَف ِبِهْم، َواَل َتُكوَنن

َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْكَلُهْم؛ َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن: ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّيِن، َوِإمَّا 

ِظرٌي َلَك ِفي اْلَخْلِق، َيْفُرُط ِمْنُهُم الزََّلُل، َوَتْعِرُض لـهُم اْلِعَلُل، َوُيْؤَتى َعَلى َن

َأْيِديِهْم ِفي اْلَعْمِد َواْلَخَطِإ. َفَأْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثِل الَِّذي ُتِحبُّ 

، َفِإنََّك َفْوَقُهْم َوَواِلي اأَلْمِر َعَلْيَك َوَتْرَضى َأْن ُيْعِطَيَك اللَُّه ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه

 َفْوَقَك، َواللَُّه َفْوَق َمْن َوالََّك، َوَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم َواْبَتاَلَك ِبِهْم.

: َوِإَذا َأْحَدَث َلَك َما َأْنَت ِفيِه ِمْن ُسْلَطاِنَك ُأبََّهًة َأْو َمِخيَلًة َفاْنُظْر وقال 

ُمْلِك اللَِّه َفْوَقَك، َوُقْدَرِتِه ِمْنَك َعَلى َما اَل َتْقِدُر َعَلْيِه ِمْن َنْفِسَك؛ َفِإنَّ  ِإَلى ِعَظِم

َذِلَك ُيَطاِمُن ِإَلْيَك ِمْن ِطَماِحَك، َوَيُكفُّ َعْنَك ِمْن َغْرِبَك، َوَيِفيُء ِإَلْيَك ِبَما َعَزَب 

 َعْنَك ِمْن َعْقِلَك.

اللَِّه ِفي َعَظَمِتِه، َوالتََّشبَُّه ِبِه ِفي َجَبُروِتِه؛ َفِإنَّ اللََّه  : ِإّياَك َوُمَساَماَةوقال 

 ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّاٍر، َوُيِهنُي ُكلَّ ُمْخَتاٍل.

َأْنِصِف اللََّه َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَِّة َأْهِلَك،   :وقال 

َك؛ َفِإنََّك ِإالَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اللَِّه َكاَن َوَمْن َلَك ِفيِه َهًوى ِمْن َرِعيَِّت

اللَُّه َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه، َوَمْن َخاَصَمُه اللَُّه َأْدَحَض ُحجََّتُه، َوَكاَن ِللَِّه َحْربًا َحتَّى 

اللَِّه َوَتْعِجيِل ِنْقَمِتِه ِمْن ِإَقاَمٍة َعَلى َيْنِزَع َأْو َيُتوَب، َوَلْيَس َشْيٌء َأْدع ِإَلى َتْغِيرِي ِنْعَمِة 

 .ُظْلٍم؛ َفِإنَّ اللََّه َسِميٌع َدْعَوَة اْلُمْضَطَهِديَن، َوُهَو ِللظَّاِلِمنَي ِباْلِمْرَصاِد

َوْلَيُكْن َأَحبَّ اأُلُموِر ِإَلْيَك َأْوَسُطَها ِفي اْلَحقِّ، َوَأَعمَُّها ِفي  :وقال 

                                                           

 .زهده وعدله  01ص 1أسد الغابة البن األثري: ج (1)
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َمُعَها ِلِرَضا الرَِّعيَِّة؛ َفِإنَّ ُسْخَط اْلَعامَِّة ُيْجِحُف ِبِرَضا اْلَخاصَِّة، َوِإنَّ اْلَعْدِل، َوَأْج

ُسْخَط اْلَخاصَِّة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَضا اْلَعامَِّة، َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن الرَِّعيَِّة َأْثَقَل َعَلى اْلَواِلي 

ـه ِفي اْلَباَلِء، َوَأْكَرَه ِلإِلْنَصاِف، َوَأْسَأَل َمُئوَنًة ِفي الرََّخاِء، َوَأَقلَّ َمُعوَنًة ل

ِباإِلْلَحاِف، َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعْنَد اإِلْعَطاِء، َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعْنَد اْلَمْنِع، َوَأْضَعَف َصْبرًا 

ْلُمْسِلِمنَي َواْلُعدَُّة ِعْنَد ُمِلمَّاِت الدَّْهِر ِمْن َأْهِل اْلَخاصَِّة، َوِإنََّما ِعَماُد الدِّيِن َوِجَماُع ا

 ِلأَلْعَداِء، اْلَعامَُّة ِمَن اأُلمَِّة، َفْلَيُكْن ِصْغُوَك لـهْم َوَمْيُلَك َمَعُهْم.

َوْلَيُكْن َأْبَعَد َرِعيَِّتَك ِمْنَك، َوَأْشَنَأُهْم ِعْنَدَك َأْطَلُبُهْم ِلَمَعاِيِب  :وقال 

َواِلي َأَحقُّ َمْن َسَتَرَها، َفاَل َتْكِشَفنَّ َعمَّا َغاَب َعْنَك النَّاِس؛ َفِإنَّ ِفي النَّاِس ُعُيوبًا اْل

ِمْنَها، َفِإنََّما َعَلْيَك َتْطِهرُي َما َظَهَر َلَك، َواللَُّه َيْحُكُم َعَلى َما َغاَب َعْنَك، َفاْسُتِر 

 َرِعيَِّتَك. اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َيْسُتِر اللَُّه ِمْنَك َما ُتِحبُّ َسْتَرُه ِمْن

َأْطِلْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ ِحْقٍد، َواْقَطْع َعْنَك َسَبَب ُكلِّ  :وقال 

ِوْتٍر، َوَتَغاَب َعْن ُكلِّ َما اَل َيِضُح َلَك، َواَل َتْعَجَلنَّ ِإَلى َتْصِديِق َساٍع؛ َفِإنَّ 

 السَّاِعَي َغاشٌّ َوِإْن َتَشبََّه ِبالنَّاِصِحنَي.

َواْعَلْم َأنَُّه َلْيَس َشْيٌء ِبَأْدَعى ِإَلى ُحْسِن َظنِّ َراٍع ِبَرِعيَِّتِه ِمْن  :وقال 

ِإْحَساِنِه ِإَلْيِهْم، َوَتْخِفيِفِه اْلَمُئوَناِت َعَلْيِهْم، َوَتْرِك اْسِتْكَراِهِه ِإيَّاُهْم َعَلى َما َلْيَس 

َيْجَتِمُع َلَك ِبِه ُحْسُن الظَّنِّ ِبَرِعيَِّتَك؛ َفِإنَّ  لـه ِقَبَلُهْم، َفْلَيُكْن ِمْنَك ِفي َذِلَك َأْمٌر

ُحْسَن الظَّنِّ َيْقَطُع َعْنَك َنَصبًا َطِوياًل، َوِإنَّ َأَحقَّ َمْن َحُسَن َظنَُّك ِبِه َلَمْن َحُسَن 

 .َباَلُؤَك ِعْنَدُه، َوِإنَّ َأَحقَّ َمْن َساَء َظنَُّك ِبِه َلَمْن َساَء َباَلُؤَك ِعْنَدُه

َوَأْكِثْر ُمَداَرَسَة اْلُعَلَماِء، َوُمَناَقَشَة اْلُحَكَماِء ِفي َتثِْيِت َما َصَلَح  :وقال 

 .(1)َعَلْيِه َأْمُر ِباَلِدَك، َوِإَقاَمِة َما اْسَتَقاَم ِبِه النَّاُس َقْبَلَك

                                                           

 كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر وأعماهلا. ومن كتاب لـه  58البالغة، الرسائل: رقم  نهج (1)
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 ال قصاص قبل الجناية
 

انني اجلزائية فهي للعقوبات اإلسالمية قوانني عادلة وحكيمة تفوق القو

، ومن (1)أعدهلا وأحسنها على اإلطالق، على تفصيل ذكرناه يف بعض كتبنا

مصاديقها عدم جواز القصاص قبل اجلناية، وعدم األخذ بسوء النية. نعم 

سُيحاسب وُيعاتب الشخص حتى على نيته يوم القيامة، ورمبا ُيعاقب أيضًا، أما 

 يف الدنيا فال جيازى بذلك.

 ،وأنت واهلل قاتلي ال حمالةلقاتله ابن ملجم:  يومًا املؤمنني قال أمري 

ولقد قرب وقتك وحان  ـ وأشار إىل حليته ورأسه ـ وستخضب هذه من هذه

من كل ما  إنك أحب إليَّ ،واهلل يا أمري املؤمنني :فقال ابن ملجم. !!زمانك

ديارك  ولكن إذا عرفت ذلك مين فسريني إىل مكان تكون !طلعت عليه الشمس

 .من دياري بعيدة

ثم  ،كن مع أصحابك حتى آذن لكم بالرجوع إىل بالدكم: فقال 

 ،ثم أمرهم بالرجوع إىل اليمن ،فأقاموا ثالثة أيام ،أمرهم بالنزول يف بين متيم

فلما  ،فذهبوا وتركوه شديدًا فلما عزموا على اخلروج مرض ابن ملجم مرضًا

ويسارع يف قضاء  وال نهارًا يفارقه لياًلوكان ال  برئ أتى أمري املؤمنني 

وكان مع ذلك يقول  !!ه ويقربهـيكرمه ويدعوه إىل منزل وكان  ،حوائجه

 :ويكرر عليه الشعر ،أنت قاتلي :لـه

                                                           

انظر كتاب: )الفقه: القانون(، و)الفقه: احلدود والتعزيرات(، و)الفقه: القصاص( لإلمام الشريازي  (1)

. 
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 .إذا عرفت ذلك مين فاقتلين ،يا أمري املؤمنني :وكان يقول ابن ملجم لـه

 .قبل أن يفعل بي شيئًا إنه ال حيل ذلك أن أقتل رجاًل :فيقول

فوثب مالك األشرت واحلارث بن األعور وغريهما من  ،فسمعت الشيعة ذلك

أنت إمامنا وولينا وابن عم نبينا  ،يا أمري املؤمنني :الشيعة فجردوا سيوفهم وقالوا

 .فمرنا بقتله

 ،وال تشقوا عصا هذه األمة ،ماغمدوا سيوفكم بارك اهلل فيك :فقال لـهم

 .(1)مل يصنع بي شيئًا أترون أني أقتل رجاًل

 

هناك شروط كثرية إلجراء احلدود الشرعية ذكرناها يف الفقه، وعلى احلاكم 

، فرمبا تاب إىل اهلل عزوجل (2)أن ال يتسرع يف إجرائها، بل يرتك املذنب وشأنه

 ومل يرجع.

خذ مبجرد الظنة وما أشبه فال جيوز، كما كان بعض من أما عنف احلاكم واأل

غصب اخلالفة يف منتهى العنف واخلشونة على الناس، فإنه ليس من اإلسالم يف 

 شيء.

، فقالت: يا  قال: أتت امرأة جمح أمري املؤمنني ، بسنده عن أبي بصري

ن عذاب فإن عذاب الدنيا أيسر م ؛رني طهرك اهللأمري املؤمنني، إني زنيت فطّه

 اآلخرة الذي ال ينقطع.

 «.رك؟مما أطّه»لـها:  فقال 

                                                           

 .505ب 010ص 10حبار األنوار: ج (1)

 دود وهي املرتبطة حبق اهلل عزوجل.هذا يف احل (2)
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 فقالت: إني زنيت.

 «.أم غري ذلك؟ ذات بعل أنِت أو»لـها:  فقال 

 فقالت: بل ذات بعل.

أم غائبًا كان  ما فعلِت إذ فعلِت أفحاضرًا كان بعلِك»لـها:  فقال 

 حاضرًا. ..بل :فقالت «.؟عنِك

 .«، ثم ائتين أطهرِكما يف بطنِكانطلقي فضعي »لـها:  فقال 

اللهم : »فلما ولت عنه املرأة، فصارت حيث ال تسمع كالمه، قال 

 فلم يلبث أن أتته، فقالت: قد وضعت فطهرني. «.إنها شهادة

 «.يا أمة اهلل مما ذا؟ أطهرِك: »قال: فتجاهل عليها، فقال 

 فقالت: إني زنيت فطهرني.

 قالت: نعم. «.؟فعلِتما  وذات بعل إذ فعلِت: »فقال 

 قالت: بل حاضرًا. «.حاضرًا أم غائبًا؟ وكان زوجِك: »قال 

 «.اهلل فانطلقي وأرضعيه حولني كاملني كما أمرِك: »قال 

: قال: فانصرفت املرأة، فلما صارت من حيث ال تسمع كالمه، قال 

 «.اللهم إنهما شهادتان»

رضعته حولني، فطهرني قال: فلما مضى حوالن أتت املرأة، فقالت: قد أ

 «.مما ذا؟ أطهرِك: »يا أمري املؤمنني. فتجاهل عليها وقال 

 فقالت: إني زنيت فطهرني.

 فقالت: نعم. «.؟ما فعلِت إذ فعلِت وذات بعل أنِت: »قال 

 «.أو حاضر؟ ما فعلِت إذ فعلِت غائب عنِك وبعلِك: »قال 

 قالت: بل حاضر.

قل أن يأكل ويشرب، وال يرتدى من فانطلقي فاكفليه، حتى يع: »قال 

 «.سطح، وال يتهور يف بئر
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قال: فانصرفت وهي تبكي، فلما ولت فصارت حيث ال تسمع كالمه، قال 

« :اللهم إنها ثالث شهادات.» 

يا أمة  قال: فاستقبلها عمرو بن حريث املخزومي، فقال لـها: ما يبكيِك

 ؟.ن يطهرِك، تسألينه أ ختتلفني إىل علي اهلل، وقد رأيتِك

فسألته أن يطهرني، فقال: اكفلي  فقالت: إني أتيت أمري املؤمنني 

حتى يعقل أن يأكل ويشرب، وال يرتدى من سطح، وال يتهور يف بئر،  ولدِك

 وقد خفت أن يأتي عليَّ املوت ومل يطهرني.

 فقال لـها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله.

 قول عمرو.ب فرجعت فأخربت أمري املؤمنني 

يكفل عمرو  َموِل»وهو متجاهل عليها:  فقال لـها أمري املؤمنني 

 فقالت: يا أمري املؤمنني، إني زنيت فطهرني. «.؟ولدِك

 قالت: نعم. «.؟ما فعلِت إذ فعلِت وذات بعل أنِت: »فقال 

 «.أم حاضرًا؟ ما فعلِت إذ فعلِت أفغائبًا كان بعلِك: »قال 

 فقالت: بل حاضرًا.

اللهم إنه قد ثبت لك عليها : » : فرفع رأسه إىل السماء، وقال قال

فيما أخربته به من دينك: يا حممد من  أربع شهادات، وإنك قد قلت لنبيك 

عطل حدًا من حدودي، فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم فإني غري 

معطل حدودك، وال طالب مضادتك، وال مضيع ألحكامك، بل مطيع لك، 

قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأمنا الرمان يفقأ يف . «سنة نبيك ومتبع 

وجهه، فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمري املؤمنني، إنين إمنا أردت أكفله، إذ 

 ظننت أنك حتب ذلك، فأما إذا كرهته فإني لست أفعل.

 «.أبعد أربع شهادات باهلل، لتكفلنه وأنت صاغر: » فقال أمري املؤمنني

 الصالُة :يا قنرب، ناد يف الناس»املنرب فقال:   مري املؤمننيفصعد أ
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، فنادى قنرب يف الناس، فاجتمعوا حتى غص املسجد بأهله، وقام أمري «جامعًة

أيها الناس، إن إمامكم خارج »فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  املؤمنني 

عزم عليكم أمري بهذه املرأة إىل هذا الظهر، ليقيم عليها احلد إن شاء اهلل، ف

املؤمنني ملا خرجتم وأنتم متنكرون، ومعكم أحجاركم، ال يتعرف أحد منكم إىل 

 «.أحد، حتى تنصرفوا إىل منازلكم إن شاء اهلل

قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بكرًة خرج باملرأة، وخرج الناس 

، متنكرين، متلثمني بعمائمهم وبأرديتهم، واحلجارة يف أرديتهم ويف أكمامهم

حتى انتهى بها والناس معه إىل الظهر بالكوفة، فأمر أن حيفر لـها حفرية، ثم 

دفنها فيها، ثم ركب بغلته وأثبت رجليه يف غرز الركاب، ثم وضع إصبعيه 

يا أيها الناس، إن اهلل تبارك وتعاىل »السبابتني يف أذنيه، ثم نادى بأعلى صوته: 

بأنه ال يقيم احلد من هلل عليه حد، إليًّ  عهدًا عهده حممد  عهد إىل نبيه 

 «.فمن كان عليه حد مثل ما عليها فال يقيم عليها احلد

واحلسن  قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم، ما خال أمري املؤمنني 

 .(1)، فأقام هؤالء الثالثة عليها احلد يومئذ وما معهم غريهمواحلسني 

 

قال: أتاه رجل  ،رفعه إىل أمري املؤمنني عن أمحد بن حممد بن خالد، 

 «.ممن أنت؟: »بالكوفة، فقال: يا أمري املؤمنني، إني زنيت فطهرني. قال 

 قال: من مزينة.

 قال: بلى. «.أ تقرأ من القرآن شيئًا؟: »قال 

 .فقرأ فأجاد «.فاقرأ: »قال 

 قال: ال. «.نة؟أبك ِج: »فقال 

                                                           

 .5باب آخر منه ح 515-515ص 5الكايف: ج (1)
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ذهب الرجل ثم رجع إليه بعد، ف«. فاذهب حتى نسأل عنك: »قال 

 فقال: يا أمري املؤمنني، إني زنيت فطهرني.

 قال: بلى. «.ألك زوجة؟: »فقال 

 قال: نعم. «.فمقيمة معك يف البلد؟: » قال

 .«حتى نسأل عنك: »فذهب، وقال  قال: فأمره أمري املؤمنني 

العقل. فبعث إىل قومه فسأل عن خربه. فقالوا: يا أمري املؤمنني، صحيح 

 «.اذهب حتى نسأل عنك»لـه:  فرجع إليه الثالثة فقال لـه مثل مقالته، فقال 

، ثم «احتفظ به»لقنرب:  فرجع إليه الرابعة فلما أقر، قال أمري املؤمنني 

ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش : »غضب ثم قال 

اهلل لتوبته فيما بينه وبني وس املأل، أفال تاب يف بيته، فو ؤفيفضح نفسه على ر

 .«اهلل، أفضل من إقاميت عليه احلد

يا معشر املسلمني، اخرجوا ليقام على هذا »ثم أخرجه ونادى يف الناس: 

، فأخرجه إىل اجلبان. فقال: يا أمري «الرجل احلد، وال يعرفن أحدكم صاحبه

وجهه، ثم وضعه يف حفرته واستقبل الناس ب .املؤمنني، أنظرني أصلي ركعتني

يا معاشر املسلمني، إن هذا حق من حقوق اهلل عزوجل، فمن كان : »فقال 

فانصرف «. هلل يف عنقه حق فلينصرف، وال يقيم حدود اهلل من يف عنقه هلل حد

، فأخذ حجرًا فكرب ثالث تكبريات، ثم  الناس وبقي هو واحلسن واحلسني

مثل ما  احلسن  رماه بثالثة أحجار يف كل حجر ثالث تكبريات، ثم رماه

فمات الرجل، فأخرجه أمري  ، ثم رماه احلسني رماه أمري املؤمنني 

 ى عليه ودفنه.فأمر فحفر لـه وصّل املؤمنني 

 أال تغسله؟. ،فقيل: يا أمري املؤمنني

قد اغتسل مبا هو طاهر إىل يوم القيامة، لقد صرب على أمر : »فقال 

 .(1)«عظيم

                                                           

 .11ح 55ب 051-050ص 12حبار األنوار: ج (1)
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 مع المنافقين
معهم،  مع املنافقني كتعامل رسول اهلل  مل أمري املؤمنني كان تعا

 فعفا عنهم وأصفح، ومل يعاقبهم ومل مينعهم من حقوقهم، بل أحسن إليهم.

مل يبدأ حبرب أحد منهم إاّل من بدأ هو حبربه وحرب  وكان اإلمام 

 املسلمني.

 عة.وكان املنافقون يتمتعون يف حكومته العادلة بكامل حرياتهم املشرو

سلوني؛ فإني ال أسأل عن شيء دون : »فقال خطب أمري املؤمنني 

. فقام «العرش إال أجبت فيه، ال يقوهلا بعدي إال جاهل مدع أو كذاب مفرت

رجل من جانب مسجده يف عنقه كتاب كأنه مصحف، وهو رجل آدم ضرب 

: أيها طوال، جعد الشعر كأنه من مهودة العرب، فقال رافعًا صوته لعلي 

 ملدعي ما ال يعلم! واملقلد ما ال يفهم! أنا السائل فأجب.ا

وشيعته من كل ناحية فهّموا به، فنهرهم علي  فوثب به أصحاب علي 

 دعوه وال تعجلوه؛ فإن الطيش ال تقوم به حجج اهلل، وال به : »فقال لـهم

 .تظهر براهني اهلل

جواحنك فإني سل بكل لسانك وما يف إىل الرجل وقال لـه:  ثم التفت 

 .(1)«أجيبك، إن اهلل تعاىل ال تعتلج عليه الشكوك، وال يهيجه وسن

 

                                                           

 .511حتقيق يف دفع شبهة ح 5ب 080-085ص 51حبار األنوار: ج (1)
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 مع الكفار والمشركين
مع الكفار واملشركني  كتعامل رسول اهلل  كان تعامل أمري املؤمنني 

وأهل الذمة واملعاهدين. حيث كان ينظر إليهم نظرة إنسانية ويعاملهم بأفضل ما 

 : الغة( ـ يف كتابه إىل األشرت النخعي ـ قال ميكن. ففي )نهج الب

 ََّوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّْحَمَة ِللرَِّعيَِّة، َواْلَمَحبََّة لـهْم، َواللُّْطَف ِبِهْم، َواَل َتُكوَنن

َوِإمَّا  َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتِنُم َأْكَلُهْم؛ َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن: ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّيِن،

 .(1)َنِظرٌي َلَك ِفي اْلَخْلِق

 .(2)من آذى ذميًا فكأمنا آذاني :وقال أمري املؤمنني 

ويف كتاب )اجلعفريات( ـ باب من ظلم ذميًا وأخذ شيئًا من أمواهلم، وباب 

 مسعت رسول اهلل ، قال: االستئذان على أهل الذمة ـ: عن علي 

الذمة ظلمًا فقد خان اهلل ورسوله ومجيع يقول: من أخذ شيئًا من أموال أهل 

ال تدخلوا على  :، قال: قال رسول اهلل . وعن علي (3)املؤمنني

 .(4)نساء أهل الذمة إاّل بإذن

املشركني باألخوة، كما قال يف جواب اليهودي الذي  هذا وقد خاطب 

 . (5)يا أخا اليهود... سأله عن بعض املسائل: 

                                                           

 أعماهلا.كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر و ومن كتاب لـه  58نهج البالغة، الرسائل: رقم (1)

إىل العمال الذين يطأ  ومن كتاب لـه  12الكتب والرسائل رقم 515ص 55شرح نهج البالغة: ج (2)

 عملهم اجليوش.

 باب من ظلم ذميًا وأخذ شيئًا من أمواهلم. 15اجلعفريات: ص (3)

 باب االستئذان على أهل الذمة. 10-15اجلعفريات: ص (4)

 حليوانات لـه.فصل يف انقياد ا 821ص 0املناقب: ج (5)
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 مؤمنين والية أمير ال
واالعتقاد بإمامته من أهم الواجبات  والية أمري املؤمنني علي 

والفرائض، وقد جعلها اهلل تعاىل املتمم لنعمته واملكمل لدينه، وبها رضي الباري 

 اإلسالم لنا دينًا.

قال عزوجل: 

(1). 

ملا  :، قال: قال رسول اهلل عن جابر اجلعفي، عن أبي جعفر 

أسري بي إىل السماء قال لي العزيز اجلبار: يا حممد، إني اطلعت إىل األرض 

اطالعة فاخرتتك منها، واشتققت لك امسًا من أمسائي، ال أذكر يف مكان إاّل 

حممد. ثم اطلعت الثانية اطالعة فاخرتت منها  ذكرت معي، فأنا حممود وأنت

عليًا، واشتققت لـه امسًا من أمسائي، فأنا األعلى وهو علي. يا حممد، خلقتك 

أشباح نور من نوري، وعرضت  وخلقت عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني 

واليتكم على السماوات وعلى األرضني ومن فيهن، فمن قبل واليتكم كان 

، ومن جحدها كان عندي من الكفار. يا حممد، لو أن عبدًا عندي من األظفرين

عبدني حتى ينقطع أو يصري كالشن البالي ثم أتاني جاحدًا لواليتكم ما غفرت لـه 

 ، اخلرب.(2)حتى يقر بواليتكم

اخربني عن قول اهلل تبارك  وعن سامل احلناط، قال: قلت ألبي جعفر 

وتعاىل: 

                                                           

 .8سورة املائدة:  (1)

 .15ح 55ب 810-815ص 51حبار األنوار: ج (2)
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(1) :؟. قال هي الوالية ألمري املؤمنني(2). 

، (3)يف قولـه تعاىل:  وعن أبي جعفر 

 .(4)هي الواليةقال: 

يف قولـه تعاىل:  وعن أبي عبد اهلل 

(5) :قال ،النبأ العظيم الوالية :وسألته عن قوله .

(6) :قال ، والية أمري املؤمنني(7). 

ُبين اإلسالم على مخس، على: الصالة قال:  وعن أبي جعفر 

 .(8)ية، ومل يناد بشيء كما نودي بالواليةوالزكاة والصوم واحلج والوال

ويف  يؤكد دائمًا على والية أمري املؤمنني  وكان النيب األعظم 

إىل آخر حلظة من حياته الشريفة، وكان من  (9)خمتلف املناسبات، من يوم الدار

 أهمها يوم الغدير على ما سيأتي. 

ا حديث رواه ، وهذيا علي، أنت ولي كل مؤمن بعدي :قال النيب 

 .(11)الفريقان

يا علي، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنك ألفضل اخلليقة  :وقال 

بعدي. يا علي، أنت وصيي وإمام أميت، من أطاعك أطاعين، ومن عصاك 
                                                           

 .555-558سورة الشعراء:  (1)

 .5باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية ح 150ص 5الكايف: ج (2)

 .82سورة الروم:  (3)

 سورة الروم مكية. 551ص 0تفسري القمي: ج (4)

 .0-5سورة النبأ:  (5)

 .11الكهف:  سورة (6)

 .55ح 15ب 850ص 01حبار األنوار: ج (7)

 .5باب دعائم اإلسالم ح 51ص 0الكايف: ج (8)

 ـ. 051ـ سورة الشعراء:  َوَأنِذْر َعِشرَيَتَك األْقَرِبنَيحيث نزلت اآلية الكرمية:  (9)

 هـ.5151، نشر دار األسوة، الطبعة األوىل عام 515ح 51ب 11ص 0ينابيع املودة للقندوزي: ج (11)



  79من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

 .(1)عصاني

من سّره أن جيوز على الصراط كالريح العاصف، ويلج اجلنة  :وقال 

 وخليفيت على أهلي وأميت علي بغري حساب، فليتول وليي ووصيي وصاحيب

. ومن سره أن يلج النار فليرتك واليته، فو عزة ربي وجالله بن أبي طالب 

إنه لباب اهلل الذي ال يؤتى إاّل منه، وإنه الصراط املستقيم، وإنه الذي يسأل اهلل 

 .(2)عن واليته يوم القيامة

 

                                                           

 .0ح 15ب 52ص 81حبار األنوار: ج (1)

 .1ح 11اجمللس 011األمالي للصدوق: ص (2)
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 القرآن الكريممكانة 
يؤكد على دور القرآن الكريم، وضرورة  كان اإلمام أمري املؤمنني 

األخذ به، واالهتمام بعلومه، والعمل بأوامره، وتطبيقه يف احلياة، حتى قال 

  :يف آخر وصيتهاهلل اهلل يف القرآن ال يسبقكم بالعمل به غريكم(1). 

جبمع علوم القرآن وتفسريه وتأويله يف كتاب خاص توارثه  وقام اإلمام 

واحدًا بعد واحد، وهو موجود اليوم عند اإلمام  بيت األئمة من أهل ال

بلحن البعض يف القراءة وضع  . وعندما مسع اإلمام املهدي املنتظر 

 علم النحو، كما سبق. 

فو  ،سلوني :خيطب وهو يقول  شهدت عليًاقال: عن أبي الطفيل 

و اهلل ما من ف ،لوني عن كتاب اهللأساو به. اهلل ال تسألوني عن شيء إال أخربتكم

 .(2)أم يف سهل أم يف جبل ،بليل نزلت أم نهار وأنا أعلم أإال آية 

لو كسرت لي الوسادة حلكمت بني أهل التوراة  :فقال خطب و

وما من آية  ،وبني أهل الفرقان بفرقانهم ،وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم ،بتوراتهم

 .(3)تى أنزلت وفيمن أنزلتوأنا عامل م يف كتاب اهلل أنزلت يف سهل أو جبل إاّل

إن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، ال تفنى عجائبه،  :وقال علي 

 . (4)وال تنقضي غرائبه، وال تكشف الظلمات إاّل به

 . (5)كفى بالقرآن داعيًا :وقال 

                                                           

 ملا ضربه ابن ملجم )لعنه اهلل(. للحسن واحلسني ومن وصية لـه 15نهج البالغة، الرسائل: رقم (1)

 .15ح 58ب 555ص 12حبار األنوار: ج (2)

 ضًا.من خطب اإلمام علي أي581ص 1شرح نهج البالغة: ج (3)

يف ذم اختالف العلماء يف الفتيا، وفيه يذم أهل الرأي، ويكل  ومن كالم لـه  51نهج البالغة، اخلطب: رقم (4)

 أمر احلكم يف أمور الدين للقرآن.

 .5511حقيقة القرآن ح 1ف 1ب 5ق 552غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)



  81من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

نور ملن استضاء به، وشاهد ملن خاصم به، وفلج يف القرآن:  وقال 

 .  (1)وعى، وحكم ملن قضىملن حاج به، وعلم ملن 

هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به الشبه يف القرآن:  وقال 

 .(2)واآلراء

هو الفصل ليس باهلزل، هو الناطق بسنة العدل، يف القرآن:  وقال 

واألمر بالفضل، هو حبل اهلل املتني، والذكر احلكيم، هو وحي اهلل األمني، 

يع القلوب، وينابيع العلم، وهو الصراط املستقيم، هو وحبله املتني، وهو رب

 هدى ملن أمت به، وزينة ملن حتلى به، وعصمة ملن اعتصم به، وحبل ملن متسك 

 . (3)به

 .(4)القرآن أفضل اهلدايتني :وقال 

اتبعوا النور الذي ال يطفأ، والوجه الذي ال يبلى، يف القرآن:  وقال 

 .(5)فإنكم لن تضلوا مع التسليمواستسلموا وسلموا ألمره، 

إن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي  :وقال 

 . (6)اليضل، واحملدث الذي ال يكذب

 . (7)من اختذ قول اهلل دليال ُهدي إىل اليت هي أقوم :وقال 

ما جالس أحد هذا القرآن إال قام بزيادة أو نقصان، زيادة يف  :وقال 

 . (8)نقصان يف عمى هدى أو
                                                           

 .5515حقيقة القرآن ح 1ف 1ب 5ق 552غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .5511حقيقة القرآن ح 1ف 1ب 5ق 552غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .5515حقيقة القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555-552غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .5555هداية القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .5550هداية القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 وفيها يعظ ويبني فضل القرآن وينهى عن البدعة. ومن خطبة لـه  551لبالغة، اخلطب: رقمنهج ا (6)

 .5551هداية القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .5555هداية القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (8)
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 . (1)لن تأخذوا مبيثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه :وقال 

 . (2)إذا دعاك القرآن إىل خلة مجيلة فخذ نفسك بأمثاهلا :وقال 

متسك حببل القرآن وانتصحه، وحلل حالله، وحرم حرامه،  :وقال 

 . (3)واعمل بعزائمه وأحكامه

 . (4)واعملوا مبوجب القرآن سلوا اهلل اإلميان :وقال 

 . (5)ما آمن مبا حرمه القرآن من استحله :وقال 

يأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إاّل رمسه، وال من  :وقال 

 . (6)اإلسالم إاّل امسه، مساجدهم يومئذ عامرة من البنى، خالية عن اهلدى

 . (7)أبلغ العرب تدبروا آيات القرآن واعتربوا به؛ فإنه :وقال 

عليكم بهذا القرآن، أحلوا حالله وحرموا حرامه، واعملوا  :وقال 

 . (8)وردوا متشابهه إىل عامله؛ فإنه شاهد عليكم، وأفضل ما به توسلتممبحكمه، 

 . (9)أهل القرآن أهل اهلل وخاصته :وقال 

 . (11)ليكن مسريك القرآن :وقال 

 .(11)آن من فاقة، وال ألحد قبل القرآن غنىليس ألحد بعد القر :وقال 

                                                           

 .ومن خطبة لـه  515نهج البالغة، اخلطب: رقم (1)

 .5555العمل بالقرآن ح 1ف 1ب 5ق 555احلكم ودرر الكلم: صغرر  (2)

 .5551العمل بالقرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .5555العمل بالقرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .5512العمل بالقرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .5515العمل بالقرآن ح 1ف 1ب 5ق 555لكلم: صغرر احلكم ودرر ا (6)

 .5515التدبري يف القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .5511التدبري يف القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (8)

 .5515أهل القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (9)

 .5511أهل القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (11)

 .5515أهل القرآن ح 1ف 1ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (11)
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 منزلة أهل البيت 
يؤكد كثريًا على مكانة أهل  كأخيه رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

وضرورة التمسك بهم، كما كان يؤكد على ضرورة اإلقتداء بهدي  البيت 

 وطاعته. النيب 

هل بيت قد أذهب إنا أ :، قال: قال رسول اهلل عن أمري املؤمنني 

 .(1)اهلل عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

يا أيها الناس، إنه مل يكن هلل سبحانه حجة يف أرضه  :وقال علي 

، وال حكمة أبلغ من كتابه القرآن العظيم، وال مدح أوكد من نبينا حممد 

دما اهلل تعاىل منكم إاّل من اعتصم حببله واقتدى بنبيه، وإمنا هلك من هلك عن

 عصاه، وخالفه واتبع هواه، فلذلك يقول عز من قائل: 



 (2)(3). 

أسعد الناس من عرف فضلنا، وتقرب إىل اهلل بنا، وأخلص  :وقال 

ا، وانتهى عما عنه نهينا، فذاك منا وهو يف دار املقامة حبنا، وعمل مبا إليه ندبن

 .(4)معنا

                                                           

 .5ضمن ح 55ب 10ص 81، والبحار: ج05ح 5ب 551ص 08حبار األنوار: ج (1)

 .18سورة النور:  (2)

 .5515ح 8ف 1ب 5ق 552غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .5555يف ضرورة اإلمامة ووصف من عرفهم ح 5ف 5ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)
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من مات على فراشه وهو على معرفة حق ربه ورسوله وحق  :وقال 

من ووقع أجره على اهلل سبحانه، واستوجب ثواب ما نوى أهل بيته مات شهيدًا، 

 .(1)هصاحل عمله، وقامت نيته مقام إصالته سيفه؛ فإن لكل شيء أجاًل اليعدو

أال وإنا أهل البيت أبواب احلكم، وأنوار الظلم، وضياء  :وقال 

 . (2)األمم

أين تتيهون، ومن أين تؤتون، وأنى تؤفكون، وعالَم  :وقال 

 . (3)تعمهون، وبينكم عرتة نبيكم، وهم أزمة الصدق، وألسنة احلق؟

ألهل أنا وأهل بييت أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان  :وقال 

 .(4)السماء

حنن دعاة احلق، وأئمة اخللق، وألسنة الصدق، من أطاعنا  :وقال 

 . (5)ملك، ومن عصانا هلك

 . (6)من متسك بنا حلق ومن ختلف عنا حمق :وقال 

 .(7)من ركب غري سفينتنا غرق :وقال 

                                                           

 .5555يف ضرورة اإلمامة ووصف من عرفهم ح 5ف 5ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .5555يف فضائلهم ح 5ف 5ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .0222يف فضائلهم ح 5ف 5ب 5ق 555غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .0225يف فضائلهم ح 5ف 5ب 5ق 551لكلم: صغرر احلكم ودرر ا (4)

 .0221يف فضائلهم ح 5ف 5ب 5ق 551غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 ألصحابه وهي أربعمائة باب للدين والدنيا. آدابه  551حتف العقول: ص (6)

 .0205التمسك بهم ح 5ف 5ب 5ق 551غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)



  85من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

 

 آيات في فضل اإلمام 
نزلت يف حق أمري املؤمنني هناك مئات اآليات الشريفة من القرآن الكريم 

  بل أكثر من ذلك، وقد مجع بعض تلك اآليات مساحة األخ يف كتابه ،

 .(1))علي يف القرآن(

نزل القرآن أثالثًا، ُثلث فينا ويف عدونا، وُثلث  :قال أمري املؤمنني 

 .(2)سنن وأمثال، وُثلث فرائض وأحكام

 .(3)ئة آية أكثر من ثالمثا وقال ابن عباس: نزلت يف علي 

 ومن تلك اآليات:

 .، فإنه صراط علي (4)قوله تعاىل: 

وقولـه سبحانه: 

(5). 

                                                           

جملدين، يف  يقعو كربالء املقدسة،يف  الشريازي  ظمى السيد صادقآية اهلل العمن تأليفات مساحة  (1)

، على ما آية شريفة من القرآن الكريم نزلت يف أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 555ويشتمل على 

جاء يف مصادر العامة وكتبهم املعتربة، تبدأ من سورة الفاحتة إىل سورة اإلخالص. فاجلزء األول يقع يف 

آية كرمية من سورة الفاحتة إىل سورة الكهف. واجلزء  011ويشتمل على  55×01ياس صفحة ق 528

آية كرمية من سورة مريم إىل سورة  118ويشتمل على  55×01صفحة قياس  111الثاني يقع يف 

 اإلخالص.

 .0باب النوادر ح 105ص 0الكايف: ج (2)

نشر دار األسوة، ،50ح ى علي يف ثناء الصحابة والسلف عل 55ب 121ص 0جينابيع املودة:  (3)

عن ابن عباس قال: )نزلت يف  ،قال القندوزي احلنفي: أخرج الطرباني هـ.5151الطبعة األوىل عام 

 ثالمثائة آية(.  علي

 .1سورة الفاحتة:  (4)

 .55سورة املائدة:  (5)



   /2سلسلة من حياة المعصومين  86 

 .(1): وقوله تعاىل

وقولـه سبحانه: 

(2). 

 .(3)وقوله تعاىل: 

وقولـه سبحانه: 

(4). 

وقولـه تعاىل: 

(5). 

وقولـه سبحانه: 

(6). 

وقولـه تعاىل: 

(7). 

وقولـه سبحانه: 

(8). 

وقولـه تعاىل: 

                                                           

 .50سورة احلاقة:  (1)

 .15سورة آل عمران:  (2)

 .18سورة البقرة:  (3)

 .025بقرة: سورة ال (4)

 .051سورة البقرة:  (5)

 .55سورة النساء:  (6)

 .8سورة املائدة:  (7)

 .51سورة املائدة:  (8)



  87من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

(1). 

وقولـه سبحانه: 

(2). 

 .(3)وقوله تعاىل: 

 .(4)وقوله سبحانه: 

وقولـه تعاىل: 

(5). 

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما يف القرآن آية 

(6)  إاّل وعلي  أمريها وشريفها، وما من أصحاب حممد رجل

 لي إاّل وقد عاتبه اهلل وما ذكر عليًا إاّل خبري. قال عكرمة: إني ألعلم لع

 .(7)منقبة لو حدثت بها لبعدت أقطار السماوات واألرض

ما أنزل اهلل تعاىل أنه قال:  ويف روايات عديدة بأسناد خمتلفة عن النيب 

 .(9)إاّل وعلي أمريها و شريفها (8)آية يف القرآن فيها 

                                                           

 .51سورة املائدة:  (1)

 .15سورة املائدة:  (2)

 .55سورة هود:  (3)

 .5سورة الرعد:  (4)

 .55سورة اإلسراء:  (5)

 موضعًا من القرآن الكريم. 15وردت يف  (6)

 .55من سورة الكهف ح 850ص 0ي: جتفسري العياش (7)

 موضعًا من القرآن اجمليد. 15وردت يف  (8)

 .51ح 51ب 888ص 85حبار األنوار: ج (9)
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 روايات في فضل اإلمام 
 

، فلو كانت البحار مدادًا حيصي فضائل أمري املؤمنني  ال ميكن ألحد أن

 واألشجار أقالمًا واخللق ُكّتابًا ملا متكنوا من إحصائها.

قال تعاىل: 

(1). 

 :اليت وردت على لسان رسول اهلل  ونشري إىل بعض تلك الفضائل

 أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه يا علي،  :قال رسول اهلل 

 .(2)، رواه الفريقانال نيب بعدي

، رواه ، يدور معه كيفما دارمع علياحلق واحلق علي مع  :وقال 

 .(3)الفريقان

يف   وإىل نوح ،يف علمه من أراد أن ينظر إىل آدم   :وقال 

وإىل عيسى  ،يف هيبته وإىل موسى  ،يف حلمه وإىل إبراهيم  ،تقواه

 فلينظر إىل علي بن أبي طالب ،يف عبادته(4)، رواه الفريقان. 

 .(5)، رواه الفريقانعلي مين وأنا منه :وقال 
                                                           

 .525سورة الكهف:  (1)

 .كتاب فضائل الصحابة، من فضائل علي  502ص 5صحيح مسلم: ج (2)

 م.5555ـ/ه5155نشر دار الفكر، بريوت ـ لبنان، عام  115ص 10تاريخ مدينة دمشق: ج (3)

 . وهو مروي بألفاظ خمتلفة.5851نشر مكتبة القدسي، سنة  58ذخائر العقبى للطربي: ص (4)

  1158و 1150ح 501.، ص1515ح فضائل علي  15ص 5السنن الكربى للنسائي: ج (5)

 م.5555هـ/5155، نشر دار الكتب العلمية ـ بريوت، الطبعة األوىل سنه 1155ح 501ص 1151و
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 .(1)، رواه الفريقانمن آذى عليًا فقد آذاني :وقال 

، رواه  ما اختلفوا فيه بعديأنت تبني ألميت :لعلي  وقال 

 . (2)الفريقان

ويسكن جنة عدن  ،وميوت مماتي ،ه أن حييا حياتيمن سّر :وقال 

 ؛وليوال وليه وليقتد باألئمة من بعدي ،من بعدي فليوال عليًا ،غرسها ربي

وويل للمكذبني بفضلهم  ،وعلمًا زقوا فهمًاُر ،لقوا من طينيتُخ ،فإنهم عرتتي

 .(3)، رواه الفريقانال أناهلم اهلل شفاعيت ،طعني فيهم صليتلقاا ،من أميت

 .(4)، رواه الفريقانمن سّب عليًا فقد سبين :وقال 

ومن  ،ومن عصاني فقد عصى اهلل ،من أطاعين فقد أطاع اهلل :وقال 

 .(5)، رواه الفريقانفقد عصاني ومن عصى عليًا ،فقد أطاعين أطاع عليًا

 لن يفرتقا حتى يردا عليَّ ،قرآن والقرآن مع عليعلي مع ال :وقال 

 .(6)، رواه الفريقاناحلوض

 .(7)، رواه الفريقانالنظر إىل وجه علي عبادة :وقال 

وويل ملن أبغضك  ،طوبى ملن أحبك وصدق فيك ،يا علي :وقال 

 .(8)، رواه الفريقانوكذب فيك

                                                           

 ، نشر دار صادر ـ بريوت.118ص 8ج مسند أمحد: (1)

 هـ.5151، نشر دار األسوة، الطبعة األوىل عام 555ح 51ب 11ص 0ينابيع املودة للقندوزي: ج (2)

 .ذكر األحاديث واألخبار الواردة يف فضل على  552ص 5شرح نهج البالغة: ج (3)

 م.5121وت، عام من سّب عليًا، نشر دار املعرفة ـ بري 505ص 8املستدرك للحاكم: ج (4)

 ، نشر مؤسسة الرسالة بريوت.80558ح فضائل علي  0ف 8ب 151ص 55كنز العمال: ج (5)

، نشر دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل 5551حرف العني ح 555ص 0اجلامع الصغري للسيوطي: ج (6)

 هـ.5125عام 

 هـ.5155عام  0ط ، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم،858ح 08ف 815مناقب اخلوارزمي: ص (7)

، نشر املأمون للرتاث ـ دمشق، دار الثقافة 5120ح 555-551ص 8مسند أبي يعلى املوصلي: ج (8)

 العربية ـ دمشق.
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، رواه اّل منافقيا علي، ال حيبك إاّل مؤمن وال يبغضك إ :وقال 

 .(1)الفريقان

وأنت تعيش على  ،إن األمة ستغدر بك بعدي :لعلي  وقال 

وأن هذه  ،ومن أبغضك أبغضين ،من أحبك أحبين ،قتل على سنيتوُت ،مليت

 .(2)، رواه الفريقانيعين حليته من رأسه ،خضب من هذاسُت



 .رسول اهلل خري البشر بعد  كان أمري املؤمنني علي 

 أفضل الناس بعد رسول اهلل  كان علي  :قال أبو عبد اهلل 

 .(3)، حتى قاهلا ثالثًاوأوىل الناس بالناس

وعن سامل بن أبي اجلعد، قال: ُسئل جابر بن عبد اهلل األنصاري ـ وقد 

؟. فرفع سقط حاجباه على عينيه ـ فقيل لـه: أخربنا عن علي بن أبي طالب 

ثم قال: )ذاك خري الربية ال يبغضه إاّل منافق، وال يشك فيه إاّل  حاجبه بيده

 .(4)كافر(

 لعلي مبتدئًا:  : قال رسول اهلل وقال اإلمام الباقر 

                                                           

أن كنا لنعرف املنافقني حنن معاشر األنصار ببغضهم علي  :الرتمذي بسنده عن أبي سعيد اخلدري روى (1)

، نشر 8122ح 18ب بن أبي طالب  مناقب علي 051ص 5ـ سنن الرتمذي: ج بن أبي طالب.

 هـ.5128دار الفكرـ بريوت، الطبعة الثانية عام 

 ،ما كنا نعرف املنافقني إال بتكذيبهم اهلل ورسوله) :بسنده عن أبي ذر (املستدرك)وروى احلاكم يف 

من عالمات  505ص 8(. املستدرك للحاكم: جوالبغض لعلي بن أبي طالب ،والتخلف عن الصلوات

 م.5121بغض علي، نشر دار املعرفة ـ بريوت، عام املنافق 

 ، نشر مؤسسة الرسالة بريوت ـ لبنان.85510فنت اخلوارج ح 055ص 55كنز العمال: ج (2)

 .81ح ألمري املؤمنني  وصية النيب  12ص 1الكايف: ج (3)

 .00111ح 1ب 510ص 51مستدرك الوسائل: ج (4)
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(1)  ،هم أنت وشيعتك

حشر الناس حيث أنت وشيعتك شباعًا مرويني،  وميعادي وميعادكم احلوض إذا

 . (2)غرًا حمجلني

إذ أقبل علي قالوا: جاء  ويف رواية جابر: )كان أصحاب رسول اهلل 

 .(3)خري الربية(

وعن مطر بن ميمون: أنه مسع أنس بن مالك يقول: حدثين سلمان 

ي إن أخي ووزيري وخري من أخلفه بعديقول:  الفارسي: أنه مسع النيب 

 .(4)علي بن أبي طالب 

خري رجالكم علي بن أبي طالب، وخري شبابكم احلسن  :وقال النيب 

 .(5)واحلسني، وخري نسائكم فاطمة بنت حممد

خري هذه األمة علي بن  :وروي عن سلمان أنه قال: قال رسول اهلل 

 .(6)أبي طالب

ملدينة وهو وكان جابر بن عبد اهلل األنصاري يدور يف سكك األنصار با

يقول: )علي خري البشر فمن أبى فقد كفر. يا معاشر األنصار، أّدبوا أوالدكم 

 .(7)على حّب علي، فمن أبى فانظروا يف شأن أمه(

                                                           

 .5سورة البينة:  (1)

 .جملس يف ذكر فضائل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  525ص 5جروضة الواعظني:  (2)

 .58ضمن ح 51ب 5ص 81حبار األنوار: ج (3)

، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم املقدسة، الطبعة الثانية 505ح 52ف 550مناقب اخلوارزمي: ص (4)

 هـ.5155عام 

، نشر دار 5511ن علي رقم ترمجة احلسني ب 515ص 15تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر: ج (5)

 م.5555هـ/5155الفكر، بريوت ـ لبنان، عام 

، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي ـ 51ح 180-185ص 5شرح األخبار، للقاضي النعمان املغربي: ج (6)

 قم املقدسة.

 .1511باب تأديب الولد وامتحانه ح 158ص 8من ال حيضره الفقيه: ج  (7)
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 حرب الجمل
 يف حديث رواه الفريقان حبرب أمري املؤمنني علي  أخرب رسول اهلل 

من حياربه على على احلق و مع أهل اجلمل وصفني ونهروان، وأن عليًا 

 الباطل.

 بسنده عن أبي سعيد اخلدري: كنا جلوسًا (اخلصائص)روى النسائي يف 

 ،فرمى به إىل علي .فخرج إلينا وقد انقطع شسع نعله ،ننتظر رسول اهلل 

 .على تنزيله يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلُت إن منكم رجاًل :فقال

 ولكن خاصف  ،ال :قال ؟.أنا :ال عمرق .ال :قال ؟.أنا :قال أبو بكر

 .(1)النعل

من  ويف التاريخ: أنه ملا ُقتل عثمان اجتمع أصحاب رسول اهلل 

ملبايعته.. فقالوا لـه:  املهاجرين واألنصار ـ وفيهم طلحة والزبري ـ فأتوا عليًا 

. ال حاجة لي يف أمركم اختاروا من شئتم :إنه البد للناس من إمام. قال 

الوا: ما خنتار غريك. وترددوا إليه مرارًا، وقالوا لـه يف آخر ذلك: إننا ال نعلم فق

 أحدًا أحق به منك، وال أقدم سابقًة، وال أقرب قرابًة من رسول اهلل. 

 . ال تفعلوا؛ فإني أكون وزيرًا خري من أن أكون أمريًا :فقال 

 فقالوا: واهلل ما حنن بفاعلني حتى نبايعك. 

ففي املسجد؛ فإن بيعيت ال تكون خفية، وال تكون إاّل يف  :قال 

. فبايعه مجيع الناس وكان أول من بايعه من الناس طلحة والزبري. (2)املسجد

                                                           

 علي يقاتل على تأويل القرآن،ط مكتبة نينوى احلديثة. 585ائي: صللنس خصائص أمري املؤمنني  (1)

، دار الكتب ذكر بيعة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  15ص 8الكامل يف التاريخ البن األثري: ج (2)

 م.5555هـ/5155العلمية ـ بريوت، الطبعة الثانية عام 
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بأنه إن أحببتما بايعا، وإاّل فال تبايعا، فقاال: بل  وأكد عليهما أمري املؤمنني 

عة خلمس بقني من يوم اجلم نبايعك.. ثم بايعه الناس بأمجعهم. وقد ُبويع 

 ذي احلجة سنة مخس وثالثني من اهلجرة.

وكانت البيعة باختيار من الناس فال إكراه ألحد، فإنه قال بعضهم قبل أن 

: خّلوا سبيلهم. فلما بايع الناس يبايع: ال نبايع حتى يبايع الناس، فقال 

 بايع هؤالء أيضًا باختيارهم.

دعوني والتمسوا  :قال  ليبايعوه، وروي: أنهم ملا أتوا عليًا 

غريي؛ فإنا مستقبلون أمرًا لـه وجوه وله ألوان، ال تقوم لـه القلوب، وال تثبت 

. فقالوا: ننشدك اهلل، أال ترى ما حنن فيه، أال ترى اإلسالم، أال عليه العقول

 ترى الفتنة، أال ختاف اهلل!.

أعلم؛ قد أجبتكم، واعلموا أني إن أجبتكم أركب بكم ما  :فقال 

 .فإن تركتموني فإمنا أنا كأحدكم

ثم افرتقوا على ذلك واتعدوا الغد، فلما أصبحوا يوم البيعة ـ وهو يوم 

 فصعد املنرب. وقال:  اجلمعة ـ حضر الناس املسجد، وجاء علي 

 أيها الناس، عن مأل وإذن إن هذا أمركم، ليس ألحد فيه حق إاّل من

مر وكنت كارهًا ألمركم فأبيتم إاّل أن أكون أمرمت، وقد افرتقنا باألمس على أ

عليكم، أال وإنه ليس لي دونكم إاّل مفاتيح ما لكم معي، وليس لي أن آخذ 

 . درهمًا دونكم؛ فإن شئتم قعدت لكم وإاّل فال آخذ على أحد

 فقالوا: حنن على ما فارقناك عليه باألمس. 

 .(1)اللهم اشهد :فقال 

 كتب إىل معاوية:  شرح النهج: ملا بويع علي يقول ابن أبي احلديد يف 

 أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غري مشورة مين، وبايعوني عن مشورة منهم

                                                           

 .0ح 5ب 1ص 80حبار األنوار: ج (1)
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 .واجتماع. فإذا أتاك كتابي فبايع لي وأوفد إليَّ أشراف أهل الشام قبلك

فلما قدم رسوله على معاوية وقرأ كتابه، بعث رجاًل من بين عميس وكتب 

 بًا إىل الزبري بن العوام وفيه: معه كتا

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، لعبد اهلل الزبري أمري املؤمنني! من معاوية بن أبي 

سفيان سالم عليك. أما بعد، فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا 

كما يستوسق اجللب، فدونك الكوفة والبصرة ال يسبقك إليها ابن أبي طالب؛ 

بعد هذين املصرين، وقد بايعت لطلحة بن عبيد اهلل من بعدك،  فإنه ال شيء

فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إىل ذلك، وليكن منكما اجلد والتشمري 

 أظفركما اهلل وخذل مناوئكما(.

فلما وصل هذا الكتاب إىل الزبري سّر به وأعلم به طلحة وأقرأه إياه، فلم 

 وية، وأمجعا عند ذلك على خالف يشكا يف النصح لـهما من قبل معا

 .علي 

بعد البيعة بأيام. فقاال لـه: يا أمري املؤمنني  وجاء الزبري وطلحة إىل علي 

قد رأيَت ما كنا فيه من اجلفوة يف والية عثمان كلها، وعلمَت رأي عثمان كان يف 

 بين أمية، وقد والك اهلل اخلالفة من بعده فوّلنا بعض أعمالك.

ارضيا بقسم اهلل لكما حتى أرى رأيي، واعلما أني ا: لـهم فقال 

الأشرك يف أمانيت إاّل من أرضى بدينه وأمانته من أصحابي ومن قد عرفت 

 . فانصرفا عنه وقد دخلهما اليأس، فاستأذناه يف العمرة. دخيلته

 . فحلفا لـه باهلل أنهما ما يريدان غري العمرة.ما العمرة تريدان :فقال 

. ما العمرة تريدان، وإمنا تريدان الغدرة ونكث البيعةلـهما:  فقال 

 فحلفا باهلل ما اخلالف عليه وال نكث بيعة يريدان، وما رأيهما غري العمرة.

. فأعاداها بأشد ما يكون من اإلميان فأعيدا البيعة لي ثانيةلـهما:  قال 

واهلل حاضرًا: واملواثيق. فأذن لـهما، فلما خرجا من عنده قال ملن كان 
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. قالوا: يا أمري املؤمنني، فمر برّدهما عليك. الترونهما إاّل يف فتنة يقتتالن فيها

 .ليقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل :قال 

وملا خرج الزبري وطلحة من املدينة إىل مكة مل يلقيا أحدًا إاّل وقاال لـه: ليس 

قوهلما،  !. فبلغ عليًا يف أعناقنا بيعة!، وإمنا بايعناه مكرهني لعلي 

أبعدهما اهلل وأغرب دارهما، أما واهلل لقد علمت أنهما سيقتالن  :فقال 

أنفسهما أخبث مقتل، ويأتيان من وردا عليه بأشأم يوم، واهلل ما العمرة يريدان. 

ولقد أتياني بوجهي فاجرين، ورجعا بوجهي غادرين ناكثني. واهلل ال يلقيانين 

 .(1)كتيبة خشناء يقتالن فيها أنفسهما، فُبعدًا لـهما وسحقًا بعد اليوم إاّل يف

ثم إن طلحة والزبري ملا خرجا إىل البصرة قاما بتسيري عائشة معهما حبجة 

، وعندما وردوا البصرة قاموا إسباغ الشرعية على بغيهما على أمري املؤمنني 

يف خطبة لـه  ؤمنني بأعمال شنيعة خمالفة للدين واإلنسانية أشار إليها أمري امل

: عندما مجع أصحابه يف البصرة وهو حيرضهم على قتاهلم، فكان مما قال 

 عباد اهلل انهدوا إىل هؤالء القوم منشرحة صدوركم بقتاهلم؛ فإنهم نكثوا

بيعيت، وأخرجوا ابن حنيف عاملي بعد الضرب املربح والعقوبة الشديدة، وقتلوا 

العبدي، وقتلوا رجااًل صاحلني، ثم تتبعوا منهم  السياجبة، وقتلوا حكيم بن جبلة

من جنا يأخذونهم يف كل حائط وحتت كل رابية، ثم يأتون بهم فيضربون رقابهم 

 .(2)صربًا

عبد اهلل بن عباس إىل الزبري يستفيئه إىل طاعته  وقد أرسل أمري املؤمنني 

َك ِإْن َتْلَقُه َتِجْدُه َكالثَّْوِر اَل َتْلَقَينَّ َطْلَحَة؛ َفِإنَّقبل حرب اجلمل، وقال لـه: 

                                                           

بعد بيعتهما  أمر طلحة والزبري مع علي بن أبي طالب  080-082ص 5ج شرح نهج البالغة: (1)

 لـه.

حني دخل البصرة ومجع أصحابه فحرضهم  فصل ومن كالمه  058-050ص 5اإلرشاد: ج (2)

 على اجلهاد.
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َعاِقصًا َقْرَنُه، َيْرَكُب الصَّْعَب َوَيُقوُل ُهَو الذَُّلوُل، َوَلِكِن اْلَق الزَُّبْيَر؛ َفِإنَُّه َأْلَيُن 

َفَما َعِريَكًة َفُقْل لـه: َيُقوُل َلَك اْبُن َخاِلَك: َعَرْفَتِني ِباْلِحَجاِز َوَأْنَكْرَتِني ِباْلِعَراِق، 

 .(1)َعَدا ِممَّا َبَدا

، قال: عن جده  عن أبيه   ويف احلديث عن اإلمام الصادق 

 عن ذلك. فقال: إني قد أتيت الزبري فقلت لـه.  )رضي اهلل عنه(سألت ابن عباس

فقال: قل لـه: إني أريد ما تريد. كأنه يقول امللك، مل يزدني على ذلك، 

 .(2)فأخربته فرجعت إىل علي 

 قام األعداء بتشكيل جيش يف البصرة حملاربة اإلمام أمري املؤمنني و

بالناس غداة يوم اجلمعة لعشر ليال خلون من مجادى اآلخرة  فزحف علي 

سنة ست وثالثني، وعلى ميمنته األشرت وسعيد بن قيس، وعلى ميسرته عمار 

اجلناح وشريح بن هاني، وعلى القلب حممد بن أبي بكر وعدي بن حامت، وعلى 

زياد بن كعب وحجر بن عدي، وعلى الكمني عمرو بن احلمق وجندب بن 

زهري، وعلى الرجالة أبو قتادة األنصاري، وأعطى رايته حممد بن احلنفية. ثم 

 أوقفهم من صالة الغداة إىل صالة الظهر يدعوهم ويناشدهم، ويقول لعائشة: 

إن اهلل أمرِك أن تقري يف بيتِك فاتقي اهلل وارجعي . 

 خبأمتا نساءكما وأبرزمتا زوجة رسول اهلل ويقول لطلحة والزبري: 

 . واستفززمتاها

 فيقوالن: إمنا جئنا للطلب بدم عثمان، وأن يرد األمر شورى. 

وُألبست عائشة درعًا وُضربت على هودجها صفائح احلديد، وُألبس اهلودج 
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 .(1)ى: عسكرًادرعًا، وكان اهلودج لواء أهل البصرة وهو على مجل يدع

اللهم إني أعذرت وقال:  فجّد الناس يف القتال، فنهاهم أمري املؤمنني 

. ثم أخذ املصحف وطلب من يقرؤه وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين

 ، اآلية. (2)عليهم 

 عي: ها أنا ذا. فقال مسلم اجملاش

 فخوفه بقطع ميينه ومشاله وقتله.

 فقال: ال عليك يا أمري املؤمنني فهذا قليل يف ذات اهلل. 

فأخذه ودعاهم إىل اهلل فقطعت يده اليمنى، فأخذه بيده اليسرى فقطعت، 

 فأخذه بأسنانه، فُقتل.

: . وقال حملمد بن احلنفية ـ والراية يف يده ـاآلن طاب الضراب :فقال 

 يا بين، تزول اجلبال وال تزل، عض على ناجذك، أعر اهلل مججمتك، ِتد يف

األرض قدميك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من 

 . اهلل

 ثم صرب سويعة فصاح الناس من كل جانب من وقع النبال..

 .(3). فتقدم وطعن طعنًا منكرًا تقدم يا بين :فقال 

 أن حيمل، فحمل وَقَتل هالل بن وكيع صاحب ميمنة األشرت فأمر 

اجلمل. ثم احتدم القتال بني اجليشني وكثرت القتلى من أصحاب اجلمل، فكان 

طلحة حيث الناس ويقول: عباد اهلل، الصرب الصرب؛ فإن بعد الصرب النصر 

واألجر. فقال لـه جندب بن عبد اهلل: النجاء النجاء ثكلتك أمك، فو اهلل ما 

ت وال نصرت؛ ولكنك وزرت وخسرت. ثم صاح بأصحابه فانذعروا عنه أجر
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 ..(1)ولو شاء أن يطعنه لطعنه

وبعدما رأى الناس كثرة القتلى. قالوا: يا عائشة، ُقتل طلحة والزبري وجرح 

. فقالت: كرب عمرو عن عبد اهلل بن عامر من يدي علي فصاحلي عليًا 

ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا وقال:  زن علي الطوق، وجل أمر عن العتاب. ثم تقدمت فح

. فجعل خيرج واحد بعد واحد ويأخذ الزمام حتى قتل مثان ِإَلْيِه راِجُعوَن

 وتسعون رجاًل.

ثم شكت السهام اهلودج حتى كأنه جناح نسر أو شوك قنفذ. فقال أمري 

. ويف رواية ما أراه يقاتلكم غري هذا اهلودج اعقروا اجلمل :املؤمنني 

انظر إذا عرقب اجلمل . وقال حملمد بن أبي بكر: عرقبوه؛ فإنه شيطانأخرى: 

 .فأدرك أختك فوارها

فُعرقب ِرجٌل منه، فدخل حتته رجل ضيب، ثم ُعرقب ِرجل أخرى منه عبد 

ودق رحمه على  الرمحن فوقع على جنبه، فقطع عمار نسعه فأتاه علي 

 . أن تفعلي سول اهلل يا عائشة، أهكذا أمرِك راهلودج. وقال: 

 فقالت: يا أبا احلسن، ظفرت فأحسن، وملكت فأسجح. 

شأنك وأختك، فال يدنو أحد منها حملمد بن أبي بكر:  فقال علي 

 . سواك

فقال حممد: فقلت لـها: ما فعلِت بنفسِك، عصيِت ربِك، وهتكِت سرتِك، 

 ثم أحبِت حرمتِك، وتعرضِت للقتل.

اهلل بن خلف اخلزاعي. فقالت: أقسمت عليك أن فذهب بها إىل دار عبد 

تطلب عبد اهلل بن الزبري جرحيًا كان أو قتياًل. فقال: إنه كان هدفًا لألشرت. 

فانصرف حممد إىل العسكر فوجده. فقال: اجلس يا ميشوم أهل بيته. فأتاها به 
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 . فأتى حممد فصاحت وبكت، ثم قالت: يا أخي، استأمن لـه من علي 

 .أمنته وأمنت مجيع الناس :فاستأمن لـه منه. فقال  منني أمري املؤ

كانت وقعة اجلمل باخلريبة، ووقع القتال بعد الظهر وانقضى عند املساء، 

عشرون ألف رجل، منهم: البدريون مثانون رجاًل،  فكان مع أمري املؤمنني 

ل. وممن بايع حتت الشجرة مائتان ومخسون، ومن الصحابة ألف ومخسمائة رج

 وكانت عائشة يف ثالثني ألف أو يزيدون.

قال قتادة: ُقتل يوم اجلمل عشرون ألفًا. وقال الكليب: ُقتل من أصحاب 

ألف راجل وسبعون فارسًا، منهم: زيد بن صوحان، وهند اجلملي،  علي 

 وأبو عبد اهلل العبدي، وعبد اهلل بن رقية. 

األزد خاصة أربعة وقال أبو خمنف والكليب: قتل من أصحاب اجلمل من 

آالف رجل، ومن بين عدي ومواليهم تسعون رجاًل، ومن بين بكر بن وائل 

مثامنائة رجل، ومن بين حنظلة تسعمائة رجل، ومن بين ناجية أربعمائة رجل، 

 .(1)والباقي من أخالط الناس إىل متام تسعة آالف إاّل تسعني رجاًل

 سلمني، واإلمام وسفكوا دماء امل وهكذا حاربوا أمري املؤمنني 

 يعظهم ومل يبدأهم بقتال.

إىل أهل الكوفة خيربهم مبا جرى  وبعد انتهاء املعركة كتب أمري املؤمنني 

 : يف البصرة، فكتب 

.بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عبد اهلل علي أمري املؤمنني إىل أهل الكوفة 

 سالم عليكم؛ فإني أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو.

أما بعد، فإن اهلل َحَكم عدل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم، وإذا 

أراد اهلل بقوم سوءًا فال مرّد لـه وما لـهم من دونه من وال. أخربكم عنا وعمن 

سرنا إليه من مجوع أهل البصرة، ومن تأشب إليهم من قريش، وغريهم مع 
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دينة حني انتهى إليَّ خرب من طلحة والزبري ونكثهم صفقة أميانهم، فنهضت من امل

 سار إليها ومجاعتها، وما صنعوا بعاملي عثمان بن حنيف حتى قدمت ذا قار.

فبعثت احلسن بن علي، وعمار بن ياسر، وقيس بن سعد، فاستنفرتكم حبق 

اهلل وحق رسوله وحقي، فأقبل إليَّ إخوانكم سراعًا حتى قدموا عليَّ، فسرت 

عذرت بالدعاء، وقمت باحلجة، وأقلت العثرة بهم حتى نزلت ظهر البصرة فأ

والزلة من أهل الردة من قريش وغريهم، واستتبتهم من نكثهم بيعيت وعهد اهلل 

عليهم، فأبوا إاّل قتالي وقتال من معي والتمادي يف البغي، فناهضتهم باجلهاد 

فقتل اهلل من قتل منهم ناكثًا، وولي من ولي إىل مصرهم، وقتل طلحة والزبري 

لى نكثهما وشقاقهما، وكانت املرأة عليهم أشأم من ناقة احلجر، فخذلوا ع

 وأدبروا، وتقطعت بهم األسباب.

فلما رأوا ما حّل بهم سألوني العفو فقبلت منهم، وغمدت السيف عنهم، 

وأجريت احلق والسنة بينهم، واستعملت عبد اهلل بن العباس على البصرة، وأنا 

 .سائر إىل الكوفة إن شاء اهلل

وقد بعثت إليكم زحر بن قيس اجلعفي لتسألوه فيخربكم عنا وعنهم، 

وردهم احلق علينا ورد اهلل لـهم وهم كارهون. والسالم عليكم و رمحة اهلل 

 .(1)وبركاته
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 حرب صفين
من اجلمل نزل يف الرحبة السادس من رجب،  ملا فرغ أمري املؤمنني 

، وخذل عدوه، وأعز الصادق احملق، احلمد هلل الذي نصر وليهوخطب فقال: 

دعا األشعث بن قيس من ثغر آذربيجان،  . ثم إنه وأذل الناكث املبطل

واألحنف بن قيس من البصرة، وجرير بن عبد اهلل البجلي من همدان، فأتوه إىل 

 الكوفة.

فوجه جرير إىل معاوية يدعوه إىل طاعته، فلما بلغها توقف معاوية يف ذلك 

أيها الناس، قد علمتم أني خليفة يل الكندي، ثم خطب فقال: حتى قدم شرحب

عمر وخليفة عثمان، وقد ُقتل عثمان مظلومًا وأنا وليه وابن عمه وأوىل الناس 

 . بطلب دمه، فماذا رأيكم؟

 فقالوا: حنن طالبون بدمه. 

فدعا عمرو بن العاص على أن يطعمه مصر، فكان عمرو يأمر باحلمل 

ل لـه غالمه وردان: تفكر أن اآلخرة مع علي والدنيا مع واحلط مرارًا. فقا

 معاوية.

فانصرف جرير. فكتب معاوية إىل أهل املدينة: أن عثمان ُقتل مظلومًا، 

وعلٌي آوى قتلته؛ فإن دفعهم إلينا كففنا عنه وجعلنا هذا األمر شورى بني 

 .ربهاملسلمني كما جعله عمر عند وفاته، فانهضوا رمحكم اهلل معنا إىل ح

يذكر فيه:  وجاء أبو مسلم اخلوالني بكتاب من معاوية إىل أمري املؤمنني 

)وكان أنصحهم هلل خليفته، ثم خليفة خليفته، ثم اخلليفة الثالث املقتول ظلمًا، 

فكلهم حسدت، وعلى كلهم بغيت عرفنا ذلك، ثم نظرك الشزر، وقولك 
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كل ذلك تقاد كما يقاد اهلجر، وتنفسك الصعداء، وإبطاؤك عن اخللفاء، ويف 

اجلمل املغشوش، ومل تكن ألحد منهم أشد حسدًا منك البن عمك، وكان 

أحقهم أن ال تفعل ذلك لقرابته وفضله، فقطعت رمحه، وقبحت حسنه، 

فأظهرت لـه العداوة، وبطنت لـه بالغش، وألبت الناس عليه، فقتل معك يف 

 فعل!!(. فلما وصل اخلوالني احمللة وأنت تسمع اهلائعة، وال تدرأ عنه بقول وال

 وقرأ الكتاب على الناس، قالوا: كلنا قاتلون وألفعاله منكرون.

وبعد، فإني رأيت قد أكثرت يف قتلة  :وكان جواب أمري املؤمنني 

عثمان، فادخل فيما دخل فيه املسلمون من بيعيت، ثم حاكم القوم إليَّ أمحلك 

ا تلك اليت تريدها؛ فإنها خدعة . وأموإياهم على كتاب اهلل وسنة نبيه 

الصيب عن اللنب، ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لعلمت أني من أبرأ 

الناس من دم عثمان، وقد علمت أنك من أبناء الطلقاء الذين ال حتل لـهم 

 . اخلالفة

على  ، فأمجع ثم مجع معاوية جيشًا حملاربة أمري املؤمنني علي 

انفروا إىل بقية األحزاب  :لك، فكان مما قال املسري وحض الناس على ذ

 .أولياء الشيطان، انفروا إىل من يقول كذب اهلل ورسوله

. فقال: ما اخلرب؟، فسأل: ثم جاء رجل من عبس إىل أمري املؤمنني 

إن يف الشام يلعنون قاتلي عثمان، ويبكون على قميصه. فقال أمري املؤمنني 

 :وسف، وال بكاؤهم عليه إال كبكاء أوالد ما قميص عثمان بقميص ي

 . فلما فتح الكتاب وجده بياضًا، فحولق.يعقوب

وكتب معاوية: )اتق اهلل يا علي وذر احلسد!، فلطاملا مل ينتفع به أهله، 

والتفسدن سابقة قدمك بشّر من حديثك؛ فإن األعمال خبواتيمها، وال تعمدن 

ذلك فال تضر إال نفسك، ولن بباطل يف حق من ال حق لـه؛ فإنك إن تفعل 

 متحق إال عملك(.
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 عظيت ال تنفع من حقت عليه كلمة العذاب، بعد كالم:  فأجابه 

ومل خيف العقاب، وال يرجو هلل وقارًا، ومل خيف حذارًا، فشأنك وما أنت عليه 

من الضاللة واحلرية واجلهالة، جتد اهلل عزوجل يف ذلك باملرصاد ـ ثم قال يف آخره 

ا أبو احلسن قاتل جدك عتبة، وعمك شيبة، وأخيك حنظلة، الذين سفك :ـ فأن

اهلل دماءهم على يدي يف يوم بدر، وذلك السيف معي، وبذلك القلب ألقى 

عدوي ـ ومن كالمه ـ متى ألفيت بين عبد املطلب عن األعداء ناكلني، 

وبالسيوف خموفني، فالبث قلياًل يلحق اهليجاء مجل، فسيطلبك من تطلب، 

قرب منك من تستبعد. وأنا مرقل حنوك يف جحفل من املهاجرين واألنصار وت

والتابعني بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم، متسربلني سرابيل املوت، 

أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم، قد صحبتهم ذرية بدرية، وسيوف هامشية، قد 

 .بعيدعرفت مواقع نصاهلا يف أخيك وخالك وجدك، وما هي من الظاملني ب

قاتلُت الناكثني، وهؤالء القاسطني، وسأقاتل  :وقال أمري املؤمنني 

 .املارقني

وقصده يف تسعني ألفًا. قال سعيد بن جبري:  فرس النيب  ثم ركب 

منها تسعمائة رجل من األنصار، ومثامنائة من املهاجرين. وقال عبد الرمحن بن 

أكثر من مائة. وخرج معاوية يف  أبي ليلى: سبعون رجاًل من أهل بدر. ويقال:

مائة و عشرين ألفًا، يتقدمهم مروان وقد تقلد بسيف عثمان، فنزل صفني يف 

 وأصحابه املاء، فأنفذ علي  احملرم على شريعة الفرات. ومنعوا عليًا 

شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة بن صوحان، فقاال يف ذلك لطفًا وعنفًا. 

أرووا السيوف من الدماء ترووا  :شًا. فقال فقالوا: أنتم قتلتم عثمان عط

 .من املاء، واملوت يف حياتكم مقهورين خري من احلياة يف موتكم قاهرين

ومحال يف سبعة عشر ألف رجل محلة رجل واحد ففرق بعضهم وانهزم 

 على املاء ثم أمر أن ال مينعوا جيش معاوية من املاء.  الباقون. فسيطر علي 
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حيث أجاز للمشركني يف يوم بدر أن يأخذوا من  اهلل وهكذا كان رسول 

 املاء بعد ما منعوه منه.

 بصفني لليالي بقني من ذي احلجة سنة ست وثالثني. وكان نزول علي 

فلم ينفعهم، وبدأ أصحاب  وملا اصطف اجليشان وعظهم أمري املؤمنني 

بعد  م فإذن اإلما معاوية بالقتال وقتلوا بعض أصحاب أمري املؤمنني 

 ذلك مبقاتلتهم.

أنفذ سعيد بن قيس اهلمداني وبشر بن عمرو األنصاري إىل  ثم إن عليا 

معاوية ليدعواه إىل احلق، فانصرفا بعد ما احتجا عليه. ثم أنفذ شبث بن ربعي 

الرياحي وعدي بن حامت الطائي وبريدة بن قيس األرجي وزياد بن حفص مبثل 

 ذلك، فلم ينفع.

احلجة وأمسكوا يف احملرم، فلما استهل صفر سنة سبع  فتقاتلوا يف ذي

فنودي بالشام واإلعذار واإلنذار، ثم عبى عسكره فجعل  وثالثني أمر علي 

وعبد اهلل بن جعفر ومسلم بن عقيل، وعلى  على ميمنته احلسن واحلسني 

ميسرته حممد بن احلنفية وحممد بن أبي بكر وهاشم بن عتبة املرقال، وعلى القلب 

عبد اهلل بن العباس والعباس بن ربيعة بن احلارث واألشرت واألشعث، وعلى 

اجلناح سعد بن قيس اهلمداني وعبد اهلل بن بديل بن ورقاء اخلزاعي ورفاعة بن 

شداد البجلي وعدي بن حامت، وعلى الكمني عمار بن ياسر وعمرو بن احلمق 

 وعامر بن واثلة الكناني وقبيصة بن جابر األسدي.

معاوية على ميمنته ذا الكالع احلمريي وحوشب ذا الظليم، وعلى  وجعل

امليسرة عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة، وعلى القلب الضحاك بن قيس 

الفهري وعبد الرمحن بن خالد بن الوليد، وعلى الساقة بسر بن أرطاة الفهري، 

لى وعلى اجلناح عبد اهلل بن مسعدة الفزاري وهمام بن قبيصة النمري، وع

 الكمني أبا األعور السلمي وحابس بن سعد الطائي.
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إىل معاوية أن اخرج إليَّ أبارزك، فلم يفعل، وقد جرى  فبعث علي 

بني العسكرين أربعون وقعة يغلبها أهل العراق، أوهلا يوم األربعاء بني األشرت 

ر وحبيب بن مسلمة، والثاني بني املرقال وأبي األعور السلمي، والثالث بني عما

وعمرو بن العاص، والرابع بني ابن احلنفية وعبيد اهلل بن عمر، واخلامس بني 

عبد اهلل بن العباس والوليد بن عقبة، والسادس بني سعد بن قيس وذي الكالع 

 إىل متام األربعني وقعة آخرها ليلة اهلرير.

يف قتله، فطري أمري املؤمنني  ثم حث معاوية غالمه حريثًا أن يغتال عليًا 

  قحفه يف اهلواء. وُقتل من أهل العراق: عمري بن عبيد احملاربي، وبكر بن

 هوذة النخعي، وابنه حيان، وسعيد بن نعيم، وأبان بن قيس. فحمل علي 

فهزمهم. فقال معاوية: كنت أرجو اليوم ظفرًا. وبرز األشرت وجعل يقتل واحدًا 

 أربعمائة فارس إليه، بعد واحد. فقال معاوية يف ذلك فربز عمرو بن العاص يف

وتبع األشرت مائتا رجل من خنع ومذحج، ومحل األشرت عليه فوقعت الطعنة يف 

القربوس، فانكسر وخر عمرو صريعًا وسقطت ثناياه فاستأمنه. وخرج عبد 

الرمحن بن خالد بن الوليد فربز إليه حارثة بن قدامة السعدي فقتله. وخرج أبو 

زياد بن كعب اهلمداني جمروحًا، وقتل بنو  األعور السلمي فانصرف من طعنة

 همدان خلقًا كثريًا من أهل الشام، فقال معاوية: بنو همدان أعداء عثمان.

ونادى خالد السدوسي: من يبايعين على املوت. فأجابه تسعة آالف فقاتلوا 

حتى بلغوا فسطاط معاوية، فهرب معاوية فنهبوا فسطاطه. وأنفذ معاوية إليه 

لد، لك عندي إمرة خراسان متى ظفرت، فاقصر وحيك عن فعالك فقال: يا خا

 هذا. فنكل عنها فتفل أصحابه يف وجهه وحاربوا إىل الليل.

ثم أمر معاوية بتقديم سبعني راية، وبرز عمار يف رايات، فُقتل من أصحاب 

 معاوية سبعمائة رجل، ومن أصحاب علي مائتا رجل. 

ز إليه ابنه أثال، فلما رآه قال: وخرج حجل بن أثال العبسي فطلب الربا
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انصرف إىل الشام؛ فإن فيها أموااًل مجة. فقال ابنه: يا أبة، انصرف إلينا وجنة 

 .اخللد مع علي

وعبى معاوية أربعة صفوف فتقدم أبو األعور السلمي حيرضهم و يقول: يا 

 أهل الشام، إياكم والفرار؛ فإنها سبة وعار، فدقوا على أهل العراق؛ فإنهم

أهل فتنة ونفاق. فربز سعيد بن قيس وعدي بن حامت واألشرت واألشعث فقتلوا 

منهم ثالثة آالف ونيفًا وانهزم الباقون. وبرز عبد اهلل بن جعفر يف ألف رجل فقتل 

خلقًا حتى استغاث عمرو بن العاص. وأتى أويس القرني متقلدًا بسيفني ويقال 

وودعه وبرز  ى أمري املؤمنني كان معه مرماة وخمالة من احلصى، فسّلم عل

 ودفنه.  مع رجالة ربيعة، فُقتل من يومه، فصلى عليه أمري املؤمنني 

 جعل يقاتل ويقول: ثم إن عمار 

 .فلم يزل يقاتل حتى ُقتل رمحه اهلل

أسألك أن حتقن الدماء وتربز ودعا معاوية، قال:  وبرز أمري املؤمنني 

. فُبهت معاوية ومل ينطق حبرف.. إليَّ وأبرز إليك، فيكون األمر ملن غلب

على امليمنة فأزاهلا، ثم محل على امليسرة فطحنها، ثم  فحمل أمري املؤمنني 

، ثم برز املؤمنني محل على القلب وقتل منهم مجاعة. ثم انصرف أمري 

 متنكرًا فخرج عمرو بن العاص، مرجتزًا:

 حتى تبعه عمرو، ثم ارجتز: فتناكل عنه علي 
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فوقعت يف ذيل درعه، فاستلقى  فوىل عمرو هاربًا فطعنه أمري املؤمنني 

 عنه استحياًء وتكرمًا.  على قفاه وأبدى عورته، فصفح 

 فقال معاوية:

ودعا معاوية فنكل عنه، فخرج بسر بن أرطاة يطمع يف  وبرز علي 

، فاستلقى على قفاه وكشف عن عورته فانصرف علي فضربه أمري املؤمنني 

ويلكم يا أهل الشام، أما تستحيون من معاملة ، فقال: عنه علي 

لسرية عن أبيه عن املخانيث، لقد علمكم رأس املخانيث عمرو، لقد روى هذه ا

 .جده يف كشف األستار وسط عرصة احلروب

أخذ يف اخلديعة، فأنفذ عمرو  فلما رأى معاوية كثرة براز أمري املؤمنني 

إىل ربيعة رجاالته فوقعوا فيه. فقال: اكتب إىل ابن عباس وغره. ثم كتب معاوية 

ان، وسعد وابن إليه يذكر فيه: إمنا بقي من قريش ستة: أنا، وعمرو بالشام ناصب

عمر باحلجاز، وعلي وأنت بالعراق على خطب عظيم، ولو بويع لك بعد 

: أما بعد، فإنا لو علمنا أن احلرب عثمان ألسرعنا فيه. وكتب إىل علي 

تبلغ بنا وبك ما بلغت مل حينها بعضنا إىل بعض، وإن كنا قد غلبنا على عقولنا 

بقي، وقد كنت سألتك الشام على  فقد بقي لنا ما نرم به ما مضى، ونصلح به ما

أن ال يلزمين لك طاعة وال بيعة فأبيت عليَّ، وأنا أدعوك اليوم إىل ما دعوتك 

إليه أمس؛ فإنك ال ترجو من البقاء إاّل ما أرجو، وال ختاف من الفناء إاّل ما 

أخاف، وقد واهلل رقت األجساد، وذهبت الرجال، وحنن بنو عبد مناف ليس 

 بعض يستذل به عزيز، ويسرتق به حر. لبعضنا فضل على

أما قولك إن احلرب قد أكلت العرب إاّل حشاشات أنفس  :فأجابه 

بقيت أال ومن أكله احلق فإىل النار، وأما طلبتك إليَّ الشام فإني مل أكن ألعطيك 

اليوم ما منعتك أمس، وأما استواؤنا يف اخلوف والرضا فلست أمضى على الشك 



   /2سلسلة من حياة المعصومين  118 

وليس أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على مين على اليقني، 

اآلخرة، وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك حنن، وليس أمية كهاشم، وال 

حرب كعبد املطلب، وال أبو سفيان كأبي طالب، وال الطليق كاملهاجر، وال 

الصريح كاللصيق، وال احملق كاملبطل، وال املؤمن كاملدغل، ويف أيدينا فضل 

 .نبوة الذي ذللنا بها العزيز، ونعثنا بها الذليل، وبعنا به احلرال

وأمر معاوية البن اخلديج الكندي أن يكاتب األشعث، والنعمان بن البشري 

أن يكاتب قيس بن سعد يف الصلح، ثم أنفذ عمرًا وعتبة وحبيب بن مسلمة 

إىل كتاب أدعوكم فلما كّلموه، قال:  والضحاك بن قيس إىل أمري املؤمنني 

اهلل وسنة نبيه؛ فإن جتيبوا إىل ذلك فللرشد أصبتم وللخري وفقتم، وإن تأبوا مل 

. فقالوا: قد رأينا أن تنصرف عنا فنخلي بينكم وبني تزدادوا من اهلل إاّل بعدًا

مل  :عراقكم، وختلون بيننا وبني شامنا فنحن حنقن دماء املسلمني. فقال 

 .ا أنزل اهلل عزوجل على حممد أجد إاّل القتال أو الكفر مب

 ثم برز األشرت وقال: سووا صفوفكم. 

أيها الناس، من يبع يربح يف هذا اليوم، أال إن  :وقال أمري املؤمنني 

خضاب النساء احلناء، وخضاب الرجال الدماء، والصرب خري يف عواقب األمور، 

ـ  أال إنها إحن بدرية، وضغائن أحدية، وأحقاد جاهلية ـ وقرأ

(1) . 

 فتقدم وهو يرجتز:

سبعة عشر ألف رجل فكسروا الصفوف، فقال معاوية لعمرو: فحمل يف  

                                                           

 .50سورة التوبة:  (1)
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 اليوم صرب وغدًا فخر. 

فقال عمرو: صدقت يا معاوية، ولكن املوت حق واحلياة باطل، ولو محل 

فما انتظاركم  :علي يف أصحابه محلة أخرى فهو البوار.فقال أمري املؤمنني 

وقعة اخلميس وهي ليلة  . فلم يزالوا يقاتلون حتى دخلإن كنتم تريدون اجلنة

يضربون الطبول من أربع جوانب عسكر  اهلرير، وكان أصحاب علي 

معاوية ويقولون: علي املنصور. وهو يرفع رأسه إىل السماء ساعة بعد ساعة، 

اللهم إليك نقلت األقدام، وإليك أفضت القلوب، ورفعت األيدي، ويقول: 

ار، اللهم افتح بيننا وبني ومدت األعناق، وطلبت احلوائج، وُشخصت األبص

. وكان حيمل عليهم مرة بعد مرة ويدخل يف قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني

، فكانوا يقاتلون أصحابهم اهلل اهلل يف احلرم والذريةغمارهم، ويقول: 

باجلهل. فلما أصبح كان قتلى عسكره أربعة آالف رجل، وقتلى عسكر معاوية 

حوا: يا معاوية، هلكت العرب. فاستغاث هو اثنني وثالثني ألف رجل. فصا

بعمرو، فأمره برفع املصاحف. فقال معاوية: يا عمرو، نفّر أو نستأمن. قال: 

نرفع املصاحف على الرماح ونقرأ 

(1) ؛ فإن قبلوا حكم القرآن رفعنا احلرب

ورافعنا بهم إىل أجل، وإن أبى بعضهم إاّل القتال فللنا شوكتهم وتقع بينهم 

الفرقة، وآمر بالنداء فلسنا ولستم من املشركني وال اجملمعني على الردة؛ فإن 

ىل تقبلوها ففيها البقاء للفرقتني وللبلدة، وإن تدفعوها ففيها الفناء وكل بالء إ

 مدة.

فقال مسعر بن فدكي وزيد بن حصني الطائي واألشعث بن قيس الكندي: 

وحيكم واهلل، إنهم ما رفعوا  :أجب القوم إىل كتاب اهلل. فقال أمري املؤمنني 

. وقال خالد بن معمر السدوسي: املصاحف إاّل خديعة ومكيدة حني علومتوهم

                                                           

 .08سورة آل عمران:  (1)
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مئونته يا أمري املؤمنني، أحب األمور إلينا ما كفينا فقصد إليه عشرون ألف .

رجل يقولون: يا علي، أجب إىل كتاب اهلل إذا دعيت، وإاّل دفعناك برمتك إىل 

فاحفظوا عين مقاليت، فإني آمركم القوم أو نفعل بك ما فعلنا بعثمان!. فقال: 

 . قالوا: فابعث إىل األشرت ليأتينك.بالقتال فإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم

يد بن هاني السبيعي يدعوه. فقال األشرت: إني قد رجوت أن يز فبعث 

يفتح اهلل ال تعجلين. وشدد يف القتال فقالوا: حرضته يف احلرب، فابعث إليه 

يا يزيد، عد إليه وقل لـه: أقبل  :بعزميتك ليأتيك وإاّل واهلل اعتزلناك. قال 

اق: يا أهل الذل . فأقبل األشرت يقول ألهل العرإلينا؛ فإن الفتنة قد وقعت

والوهن، أحني علومت القوم وعلموا أنكم لـهم قاهرون رفعوا لكم املصاحف 

خديعة ومكرًا. فقالوا: قاتلناهم يف اهلل. فقال: أمهلوني ساعة وأحسست بالفتح 

وأيقنت بالظفر. قالوا: ال. قال: أمهلوني عدوة فرسي. قالوا: إنا لسنا نطيعك 

على رؤوس الرماح ندعى إليها. فقال:  وال لصاحبك، وحنن نرى املصاحف

 ُخدعتم واهلل فاخندعتم، وُدعيتم إىل وضع احلرب فأجبتم.

فقام مجاعة من بكر بن وائل فقالوا: يا أمري املؤمنني، إن أجبت القوم أجبنا 

حنن أحق من أجاب إىل كتاب اهلل، وإن معاوية  :وإن أبيت أبينا. فقال 

مسلمة وابن أبي سرح والضحاك بن قيس  وعمرًا وابن أبي معيط وحبيب بن

 .ليسوا بأصحاب دين وقرآن، أنا أعرف بهم منكم قد صحبتهم أطفااًل ورجااًل

فقال أهل الشام: فإنا قد اخرتنا عمرًا. فقال األشعث وابن الكواء ومسعر بن 

فإنكم قد  :فدكي وزيد الطائي: حنن اخرتنا أبا موسى. فقال أمري املؤمنني 

. فقالوا: إنه قد كان حيذرنا مما قد يف أول األمر فال تعصوني اآلنعصيتموني 

إنه ليس بثقة، قد فارقين وقد خذل الناس،  :وقعنا فيه. فقال أمري املؤمنني 

. قالوا: ثم هرب مين حتى أمنته بعد شهر، ولكن هذا ابن عباس أوليه ذلك

. قال األشعث: فاألشرت :واهلل ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس. قال 
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 وهل سعر احلرب غري األشرت، وهل حنن إال يف حكم األشرت.

 يوم صفني يصفق بيديه ويقول:  قال األعمش: حدثين من رأى عليًا 

يا عجبًا ُاعصى وُيطاع معاوية ـ وقال ـ قد أبيتم إال أبا موسى قالوا: نعم. قال .

 :يعهمفاصنعوا ما بدا لكم، اللهم إني أبرأ إليك من صن :وقال األحنف.

 إذا اخرتمت أبا موسى فارقبوا ظهره.

عبيد اهلل بن أبي رافع، وكاتب معاوية  فلما اجتمعوا كان كاتب علي 

عمري بن عباد الكليب، فكتب عبيد اهلل: هذا ما تقاضى عليه أمري املؤمنني علي 

، هو بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو: اكتبوا امسه واسم أبيه

أمريكم فأما أمرينا فال. فقال األحنف: ال متح اسم إمارة املؤمنني امح ترحه من 

 اهلل أكرب ُسنة بُسنة ومثل مبثل، وإني لكاتب يوم احلديبية :اهلل. فقال علي 

يا  :. فقال علي فقال عمرو: يا سبحان اهلل، تشبه بالكفار وحنن مؤمنون

وليًا وللمؤمنني عدوًا، أو مل تكن يف الضاللة  ابن النابغة، أو مل تكن للمشركني

. فكتبوا أن حيكموا مبا يف كتاب اهلل وينصرفوا واملدة سنة رأسًا ويف اإلسالم ذنبًا

 واحدة كاملة ويكون جمتمع احلكمني بدومة اجلندل.

فلما اجتمعا قال عمرو: يا أبا موسى، أنت أوىل أن تسمي رجاًل يلي أمر 

إني أقدر أن أبايعك منك على أن تبايعين. قال أبو موسى: هذه األمة، فسم لي ف

أمسي لك عبد اهلل بن عمر فيمن اعتزله. فقال عمرو: فإني أمسي لك معاوية بن 

أبي سفيان. ويف رواية قال عمرو: إنهما ظاملان، وإن عليا آوى قتلة عثمان وإن 

اله عن احلرب. معاوية خاذله، فنخلعهما ونبايع عبد اهلل بن عمر لزهادته واعتز

فقال أبو موسى: نعم ما رأيت. قال: فإني قد خلعت معاوية فاخلع عليًا إن 

 شئت، وإن شئت فاخلعه غدًا فإنه يوم االثنني.

قال: فلما أصبحا خرجا إىل الناس فقاال: قد اتفقنا. فقال أبو موسى 

لعمرو: تقدم واخلع صاحبك حبضرة الناس. فقال عمرو: سبحان اهلل، أتقدم 
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يك وأنت يف موضعك وسنك، وفضلك مقدم يف اإلسالم واهلجرة، ووفد عل

إىل اليمن، وصاحب مقاسم أبي بكر، وعامل عمر، وحاكم  رسول اهلل 

أهل العراق، فتقدم أنت فقدمه. فقال أبو موسى: إنا واهلل أيها الناس قد اجتهدنا 

معاوية رأينا مل نر أصلح لألمة من خلع هذين الرجلني، وقد خلعت عليًا و

كخلع خامتي هذا. فقال عمرو: ولكين خلعت صاحبه عليًا كما خلع، واثبت 

 .(1)معاوية كخامتي هذا وجعله يف مشاله

أنه قال: ملا انصرف  وعن حممد بن عبد اهلل الرعيين بإسناده، عن علي 

الناس من صفني خاض الناس يف أمر احلكمني. فقال بعض الناس: ما مينع أمري 

قم يا حسن ن أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلم؟. فقال للحسن: م املؤمنني 

 . فقام احلسن فقل يف هذين الرجلني عبد اهلل بن قيس وعمرو بن العاص

أيها الناس، إنكم قد أكثرمت يف أمر عبد اهلل بن قيس وعمرو بن العاص، فقال: 

هكذا مل  فإمنا ُبعثا ليحكما بكتاب اهلل فحكما باهلوى على الكتاب، ومن كان

يسم حكمًا ولكنه حمكوم عليه، وقد أخطأ عبد اهلل بن قيس يف أن أوصى إىل عبد 

اهلل بن عمر، فأخطأ يف ذلك يف ثالث خصال: يف أن أباه مل يرضه لـها، ويف أنه 

مل يستأمره، ويف أنه مل جيتمع عليه املهاجرون واألنصار الذين نفذوها ملن بعده. 

سعدًا يف بين قريظة،  وقد حكم رسول اهلل  وإمنا احلكومة فرض من اهلل،

حكمه، ولو خالف  فحكم فيهم حبكم اهلل ال شك فيه، فنفذ رسول اهلل 

 ، ثم جلس.ذلك مل جيزه

. فقام وقال: )أيها قم فتكلملعبد اهلل بن العباس:  ثم قال علي 

إمنا الناس، إن للحق أهاًل أصابوه بالتوفيق والناس بني راض به وراغب عنه، و

بعث عبد اهلل بن قيس لـهدى إىل ضاللة، وبعث عمرو بن العاص لضاللة إىل 

اهلدى، فلما التقيا رجع عبد اهلل عن هداه، وثبت عمرو على ضاللته. واهلل لئن 

                                                           

 فصل يف حرب صفني، وفصل يف احلكمني واخلوارج. 515-518ص 8املناقب: ج (1)
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حكما بالكتاب لقد حكما عليه، وإن حكما مبا اجتمعا عليه معًا ما اجتمعا على 

عبد اهلل وإمامه علي، وسار عمرو  شيء، وإن كانا حكما مبا سار إليه لقد سار

وإمامه معاوية، فما بعد هذا من عيب ينتظر، ولكنهم سئموا احلرب وأحبوا 

 البقاء ودفعوا البالء، ورجا كل قوم صاحبه(، ثم جلس.

. فقام عبد اهلل وقال: )أيها قم فتكلملعبد اهلل بن جعفر:  ثم قال 

والرضا فيه لغريه، فجئتم بعبد اهلل  الناس، إن هذا األمر كان النظر فيه إىل علي

بن قيس فقلتم ال نرضى إاّل بهذا فارض به فإنه رضانا، وايم اهلل ما استفدناه 

علمًا، وال انتظرنا منه غائبًا، وال أملنا ضعفه، وال رجونا به صاحبه، وال أفسدا 

مبا عمال العراق، وال أصلحا الشام، وال أماتا حق علي، وال أحييا باطل 

ية، وال يذهب احلق رقية راق، وال نفخة شيطان، وإنا اليوم لعلى ما كنا معاو

 .(1)عليه أمس(، وجلس

وهكذا انتهت حرب صفني ولكن معاوية كان خيطط دومًا حملاربة أهل 

خطبة قبل استشهاده  العراق، وجيمع اجليوش لذلك. فخطب أمري املؤمنني 

سكري، ليمنع معاوية من بقليل وقال: اجلهاد اجلهاد، وكان هكذا كعرض ع

 شن هجوم على أهل العراق.

، أنه نادى بعد اخلطبة بأعلى عن نوف البكالي، عن أمري املؤمنني 

اجلهاد اجلهاد عباد اهلل، أال وإني معسكر يف يومي هذا، فمن أراد صوته: 

يف عشرة آالف،  . قال نوف: وعقد للحسني الرواح إىل اهلل فليخرج

شرة آالف، وألبي أيوب األنصاري يف عشرة آالف، ولقيس بن سعد يف ع

ولغريهم على أعداد أخر وهو يريد الرجعة إىل صفني، فما دارت اجلمعة حتى 

 .(2)ضربه امللعون ابن ملجم فرتاجعت العساكر

                                                           

 فصل يف احلكمني واخلوارج. 558ص 8املناقب: ج (1)

 فصل يف احلكمني واخلوارج. 551ص 8املناقب: ج (2)
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 حرب النهروان
 

الكوفة بعد صفني جاء إليه اخلوارج، منهم زرعة  ملا دخل أمري املؤمنني 

، وحرقوص بن زهري التميمي ذو الثدية. فقال: ال حكم إاّل بن البزرج الطائي

 . كلمة حق يراد بها باطل :هلل. فقال 

قال حرقوص: فتب من خطيئتك!، وارجع عن قصتك، واخرج بنا إىل 

 عدونا ـ أي معاوية وأصحابه ـ نقاتلهم حتى نلقى ربنا. 

نا وبني قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، وقد كتبنا بين :فقال علي 

 القوم كتابًا وشروطًا، وأعطينا عليها عهودًا ومواثيق، وقد قال اهلل تعاىل: 

(1) اآلية . 

 فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه. 

ما هو ذنب، ولكنه عجز من الرأي، وضعف يف العقل،  :فقال علي 

 .م عنهوقد تقدمت فنهيتك

فقال ابن الكواء: اآلن صح عندنا أنك لست بإمام، ولو كنت إمامًا ملا 

عام احلديبية عن  ويلكم قد رجع رسول اهلل  :رجعت. فقال علي 

 .قتال أهل مكة

وقتال أصحابه، وشكلوا  ثم إن هؤالء حرضوا الناس على قتال علي 

 حكم إاّل هلل، وال طاعة جيشًا من اخلوارج للهجوم على املسلمني، وقالوا: )ال

ملخلوق يف معصية اخلالق(. وكانوا اثين عشر ألفًا من أهل الكوفة والبصرة 

وغريهما. ونادى مناديهم: إن أمري القتال شبث بن ربعي، وأمري الصالة عبد اهلل 

                                                           

 .55لنحل: سورة ا (1)
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ابن الكواء، واألمر شورى بعد الفتح، والبيعة هلل على األمر باملعروف والنهي 

عرضوا الناس وقتلوا عبد اهلل بن خباب بن األرت، وكان عامل عن املنكر. واست

 على النهروان. علي 

يا ابن عباس، امض إىل هؤالء القوم فانظر ما هم  :فقال أمري املؤمنني 

. فلما وصل إليهم قالوا: ويلك يا ابن عباس، أكفرت بربك عليه وملاذا اجتمعوا

يبهم عتاب بن األعور الثعليب كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب!. وخرج خط

فقال ابن عباس: من بنى اإلسالم؟. فقال: اهلل ورسوله. فقال: النيب أحكم 

أموره ودخل بني حدوده أم ال؟. قال: بلى. قال: فالنيب بقي يف دار اإلسالم أم 

ارحتل؟. قال: بل ارحتل. قال: فأمور الشرع ارحتلت معه أم بقيت بعده؟. قال: 

هل قام أحد بعده بعمارة ما بناه. قال: نعم الذرية والصحابة. بل بقيت. قال: و 

قال: أفعمروها أو خربوها؟. قال: بل عّمروها. قال: فاآلن هي معمورة أم 

خراب؟. قال: بل خراب. قال: خربها ذريته أم أمته؟. قال: بل أمته. قال: 

ربت دار وأنت من الذرية أو من األمة؟. قال: من األمة. قال: أنت من األمة وخ

 اإلسالم، فكيف ترجو اجلنة؟!

يف مائة رجل، فلما  وجرى بينهم كالم كثري، فحضر أمري املؤمنني 

أنشدكم اهلل هل تعلمون  :قابلهم خرج ابن الكواء يف مائة رجل فقال 

حيث رفعوا املصاحف فقلتم: جنيبهم إىل كتاب اهلل، فقلت لكم: إني أعلم 

أن قال ـ فلما أبيتم إاّل الكتاب أشرطت على بالقوم منكم ـ وذكر مقاله إىل 

احلكمني أن حيييا ما أحيا القرآن، وأن مييتا ما أمات القرآن؛ فإن حكما حبكم 

. فقالوا لـه: أخربنا القرآن فليس لنا أن خنالف حكمه، وإن أبيا فنحن منه برآء

ا وإمنا إنا لسنا الرجال حكمن :أتراه عداًل حتكيم الرجال يف الدماء؟. فقال 

حكمنا القرآن، والقرآن إمنا هو خط مسطور بني دفتني ال ينطق إمنا يتكلم به 

 : . قالوا: فأخربنا عن األجل مل جعلته فيما بينك وبينهم؟. قال الرجال
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ليعلم اجلاهل ويثبت العامل، ولعل اهلل يصلح يف هذه املدة لـهذه األمة. 

 عطى أمري املؤمنني وجرت بينهم خماطبات فجعل بعضهم يرجع، فأ

راية األمان مع أبي أيوب األنصاري. فناداهم أبو أيوب: من جاء إىل هذه الراية 

أو خرج من بني اجلماعة فهو آمن. فرجع منهم مثانية آالف رجل، فأمرهم أمري 

أن يتميزوا منهم، وأقام الباقون على اخلالف وقصدوا إىل  املؤمنني 

 واستنفرهم فلم جييبوه فتمثل:  النهروان. فخطب أمري املؤمنني

 ثم استنفرهم فنفر ألفا رجل يقدمهم عدي بن حامت، وهو يقول:

عبد اهلل بن أبي حنوهم، وكتب إليهم على يدي  فوجه أمري املؤمنني 

والسعيد من سعد به رعيته، والشقي من شقيت به رعيته، وخري عقب وفيها: 

الناس خريهم لنفسه، وشر الناس شرهم لنفسه، وليس بني اهلل وبني أحد قرابة، 

فاستعطفهم  . فلما أتاهم أمري املؤمنني (1)و

ادوا: أن دعوا خماطبة علي وأصحابه وبادروا اجلنة. وصاحوا: فأبوا إال قتاله وتن

يعبئ أصحابه ونهاهم أن يتقدم  الرواح الرواح إىل اجلنة. وأمري املؤمنني 

 إليهم أحد. 

وقتلوا بعض أصحابه، عند ذلك  فهجم القوم على جيش أمري املؤمنني 

 بالدفاع. أمر علي 

 .ي فقتله أمري املؤمنني وخرج من اخلوارج أخنس بن العيزار الطائ

الوضاح بن الوضاح من جانب وابن عمه  وخرج إىل أمري املؤمنني 

حرقوص من جانب، فقتل الوضاح وضرب ضربة على رأس احلرقوص فقطعه، 

ووقع رأس سيفه على الفرس فشرد وأرجله يف الركاب حتى أوقعه يف دوالب 

                                                           

 .81سورة املدثر:  (1)
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بر البجلي، ورفاعة : رؤبة بن وخراب.. فكان املقتولون من أصحاب علي 

بن وائل األرحيب، والفياض بن خليل األزدي، وكيسوم بن سلمة اجلهين، 

وحبيب بن عاصم األزدي إىل متام تسعة، وانفلت من اخلوارج تسعة. وكان ذلك 

 لتسع خلون من صفر سنة مثان وثالثني.

عن عبد اهلل بن أبي رافع، وأبي موسى، وجندب، وأبي الوضاح، قال 

واهلل ما كذبت وال  :. فقالوا: مل جنده. فقال لبوا املخدجاط :علي 

. فأتاه بالبغلة فركبها وجال يف كذبت. يا عجالن، ايتين ببغلة رسول اهلل 

. قال: فاستخرجوه من حتت القتلى يف نهر اطلبوه هاهناالقتلى، ثم قال: 

 هلل وطني. و يف رواية أبي نعيم، عن سفيان، فقيل: قد أصبناه، فسجد 

 .تعاىل 



بها، بل  وكل هذه احلروب الثالثة، مل يبدأ اإلمام أمري املؤمنني 

ينصحهم برتك  فرضوها عليه، وملا كان يصطف القوم، كان أمري املؤمنني 

مل يأذن أصحابه بالبدء بقتاهلم حتى يبدأ القوم  القتال، فلم يقبلوا، كما أنه 

 ن بالدفاع.يأذ فبعد ذلك كان 
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 الالعنفاللين و 
يف حياته السياسية وغريها منهج اللني  كان منهج أمري املؤمنني 

والالعنف، وكان يعّد اللني وعدم العنف ومصاديقهما من صفات املؤمن 

فمن  :وعالئم املتقني، كما ورد ذلك يف خطبة همام حيث قال علي 

حزمًا يف لني ... وعلمًا يف حلم ... عالمات أحدهم أنك ترى لـه: قوًة يف دين، و

ميزج العلم باحللم... تراه... سهاًل أمره... مكظومًا غيظه... يعفو عمن ظلمه، 

 .(1) ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدًا فحشه، لّينًا قوله...

من أشار إىل أخيه املسلم  :، قال: قال رسول اهلل وعن علي 

إن رسول ، قال: . وعن علي (2)ينحيه عنهبسالحه لعنته املالئكة حتى 

مر على قوم وهم يتعاطون فيما بينهم سيفًا مسلواًل. فقال: من هؤالء  اهلل 

نعم وزير اإلميان  :، قال: قال رسول اهلل . وعن علي (3)لعنهم اهلل

 العلم، ونعم وزير العلم احللم، ونعم وزير احللم الرفق، ونعم وزير الرفق 

ال يأمر باملعروف  :، قال: قال رسول اهلل . وعن علي (4)اللني

والينهى عن املنكر إاّل من كان فيه ثالث: رفيقًا مبا يأمر به، رفيقًا مبا ينهى عنه، 

 .(5)عداًل فيما يأمر به، عداًل فيما ينهى عنه، عاملًا مبا يأمر به، عاملًا مبا ينهى عنه

املؤمنون هينون  ل اهلل ، قال: قال رسووعن علي بن أبي طالب 

 .(6)لينون، كاجلمل األنوف إن استنخته أناخ
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 بيت المال
كرسول  بيت املال هو رصيد اقتصادي للمسلمني، وكان أمري املؤمنني 

أمينًا على ثروات املسلمني وأمواهلم، فلم يتصرف يف بيت املال إاّل مبا  اهلل 

سه شيئًا منها، على عكس سائر احلكام كان فيه رضا اهلل عزوجل، ومل يدخر لنف

 ومن مسوا أنفسهم باخللفاء.

مال من أصبهان فقسمه على سبعة  عن كليب، قال: قدم على علي 

أسهم، فوجد فيه رغيفًا فكسره على سبعة، وجعل على كل قسم منها كسرة، 

 .(1)ثم دعا أمراء األسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطى أواًل

دخل بيت املال فرأى فيه  لسمان، قال: رأيت عليًا وعن أبي صاحل ا

. فأمر به فقسم، أال أرى هذا ها هنا وبالناس إليه حاجة :شيئًا. فقال 

 .(2)وأمر بالبيت فكنس ونضح فصلى فيه

. فقال: قم يا أمري املؤمنني وعن زاذان، قال: انطلقت مع قنرب إىل علي 

قال: قم معي. فقام وانطلق إىل  .فما هو؟ :فقد خبأت لك خبيئة. قال 

بيته، فإذا باسنة مملوة جامات من ذهب وفضة. فقال: يا أمري املؤمنني، إنك 

لقد أحببت أن  :الترتك شيئًا إاّل قسمته، فادخرت هذا لك. قال علي 

. فسل سيفه فضربها فانتثرت من بني إناء مقطوع نصفه أو تدخل بييت نارًا كثرية

 . ففعلوا فجعل يقول:سموه باحلصصاقثلثه، ثم قال: 



                                                           

 .51815آداب اإلمارة ح 0ب 558ص 5كنز العمال، للمتقي اهلندي: ج (1)

 .151ص 10تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر: ج (2)
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 .(1)يا بيضاء ويا صفراء غري غريي

وعن عبد اهلل بن أبي سفيان، قال: أهدى إلي دهقان من دهاقني السواد بردًا 

خيطب باملدائن يوم اجلمعة  وإىل احلسن أو احلسني بردًا مثله. فقام علي 

 . ما هذان الربدان؟ا. فبعث إليَّ وإىل احلسني، فقال: عليهم

قال: بعث إليَّ وإىل احلسني دهقان من دهاقني السواد. قال: فأخذهما 

 .(2)فجعلهما يف بيت املال

. فأخذه أعطوه الناسرأى حباًل يف بيت املال. فقال:  وروي أنه 

 .(3)بعضهم

أعطى العطاء يف  ًا وعن أبي حكيم صاحب احلفاء، عن أبيه: أن علي

اغدوا إىل العطاء  :سنة ثالث مرات، ثم أتاه مال من أصبهان. فقال 

 . الرابع، إني لست لكم خبازن

 .(4)قال: وقسم احلبال فأخذها قوم ورّدها قوم

ودخلت عليه أخته أم هاني بنت أبي طالب فدفع إليها عشرين درهمًا. 

؟. كم دفع إليِك أمري املؤمنني فسألت أم هاني موالتها العجمية، فقالت: 

انصريف رمحِك لـها:  فقالت: عشرين درهمًا. فانصرفت مسخطة. فقال 

 .(5)اهلل، ما وجدنا يف كتاب اهلل فضاًل إلمساعيل على إسحاق

وُبعث إليه من البصرة من غوص البحر بتحفة ال يدرى ما قيمته. فقالت لـه 

يا لـها:  مل به ويكون يف عنقي. فقال ابنته أم كلثوم: يا أمري املؤمنني، أجت

با رافع، أدخله إىل بيت املال ليس إىل ذلك سبيل حتى ال تبقى امرأة من املسلمني 

                                                           

 يف املال. سريته  85-81ص 5الغارات: ج (1)

 .151ص 10تاريخ مدينة دمشق، البن عساكر: ج (2)

 فصل يف املسابقة بالعدل واألمانة. 550ص 0ملناقب: جا (3)

 .155ص 10تاريخ مدينة دمشق البن عساكر: ج (4)

 .من كتاب ابن دأب يف فضل أمري املؤمنني  555االختصاص: ص (5)
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 .(1)إاّل وهلا مثل ما لِك

 بيت مال املدينة عمار بن ياسر وأبا اهليثم بن التيهان، فكتب:  ووىل 

الم من قبائل العرب العربي والقرشي واألنصاري والعجمي وكل من يف اإلس

. فأتاه سهل بن حنيف مبوىل لـه أسود، فقال: كم يؤتى وأجناس العجم سواء

 . كم أخذت؟ :هذا؟. فقال لـه أمري املؤمنني 

 فقال: ثالثة دنانري، وكذلك أخذ الناس. 

 .(2)فأعطوا مواله مثل ما أخذ ثالثة دنانري :فقال 

يف ذمة علي بن أبي طالب  مقلي يف بيته فنهض، وهو يقول: ومسع 

. قال: ففزع عياله وقالوا: يا أمري املؤمنني، إنها امرأتك فالنة مقلي الكراكر

فكلوا حنرت جزورًا يف حيها، فأخذ لـها نصيب منها، فأهدى أهلها إليها. قال: 

 .(3)هنيئًا مريئًا

 

                                                           

 .555ضمن ح 55ب 521ص 12حبار األنوار: ج (1)

 .50520ح 85ب 51ص 55مستدرك الوسائل: ج (2)

 .اب ابن دأب يف فضل أمري املؤمنني من كت 558االختصاص: ص (3)
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 الحياء والعفة
 ان يأمر املؤمنني بذلك.يف قمة احلياء والعفة، وك كان أمري املؤمنني 

فإن اجملتمع إذا ختلى عن احلياء أصبح جمتمعًا فاسدًا ضارًا مضرًا، ويكون 

 حينئذ أشبه شيء باجملتمع احليواني بل أخطر منه بكثري.

مّر على بهيمة وفحل يسفدها على وجه الطريق  إن عليا يف احلديث: 

 ؤمنني؟.فأعرض بوجهه. فقيل لـه: ِلَم فعلت ذلك يا أمري امل

: إنه ال ينبغي لـهم أن يصنعوا ما صنعوا وهو من املنكر، ولكن فقال 

 .(1)ينبغي لـهم أن يواروه حيث ال يراه رجل وال امرأة

 يف احلياء أخذناها من )الغرر(: وهذه بعض روايات اإلمام 

 ثالث هن مجاع الدين: العفة، والورع،  :قال أمري املؤمنني 

 .(2)واحلياء

اإلميان شجرة أصلها اليقني، وفرعها الُتقى، ونورها احلياء،  :وقال 

 .(3)ومثرها السخاء

 .(4)غاية احلياء أن يستحيي املرء من نفسه :وقال 

 .(5)على قدر احلياء تكون العفة :وقال 

 .(1)احلياء مجيل :وقال 

                                                           

 باب من لـه أن يأمر باملعروف. 11اجلعفريات: ص (1)

 .5855قواعد الدين ح 5ف 0ب 5ق 15غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .5115حقيقة اإلميان ح 1ف 0ب 5ق 15غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .1551حماسبة النفس ح 5ف 0ب 8ق 081غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .5151العفة ح 0ف 0ب 8ق 051غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)
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 .احلياء متام الكرم :وقال 

 .احلياء قرين العفاف :وقال 

 .احلياء خلق مرضي :. وقال احلياء خلق مجيل :قال و

 .العقل شجرة مثرها احلياء والسخاء :وقال 

 .احلياء متام الكرم وأحسن الشيم :وقال 

 .اإلميان واحلياء مقرونان يف قرن وال يفرتقان :وقال 

 . أعّفكم أحياكم :وقال 

 .(2)أعقل الناس أحياهم :وقال 

 .أحسن مالبس الدين )الدنيا( احلياء: وقال 

إن احلياء والعفة من خالئق اإلميان، وإنهما لسجية األحرار،  :وقال 

 .وشيمة األبرار

تسربل احلياء، وأدرع الوفاء، واحفظ اإلخاء، وأقلل حمادثة  :وقال 

 .النساء، يكمل لك السناء

 .سبب العفة احلياء :وقال 

 .ء؛ فإنه عنوان النبلعليك باحليا :وقال 

 .كثرة حياء الرجل دليل إميانه :وقال 

 .نعم قرين السخاء احلياء :وقال 

 .نعم قرين اإلميان احلياء :وقال 

 .ال إميان كاحلياء والسخاء :. وقال ال شيمة كاحلياء :وقال 

 .أفضل احلياء استحياؤك من اهلل :وقال 

 .(1)تحياؤك من نفسكأحسن احلياء اس :وقال 

                                                                                                   

 .5185فضيلة احلياء ح 0ف 0ب 8ق 051غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .5112 -5180فضيلة احلياء ح 0ف 0ب 8ق 051غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)
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 .احلياء مفتاح كل اخلري :وقال 

 .احلياء يصّد عن فعل القبيح :وقال 

 .احلياء من اهلل ميحو كثريًا من اخلطايا :وقال 

 .احلياء من اهلل سبحانه وتعاىل يقي من عذاب النار :وقال 

 .مثرة احلياء العفة :وقال 

 .في عن الناس عيبهمن كساه احلياء ثوبه خ :وقال 

 .(2)من صحبه احلياء يف قوله زايله اخلنى يف فعله :وقال 

 .القحة عنوان الشر :وقال 

إياك والقحة! فإنها حتدوك على ركوب القبائح، والتهجم  :وقال 

 .على السيئات

 .رأس كل شر القحة :. وقال بئس الوجه الوقاح :وقال 

 .ال يستحيي من الناس، وال خياف اهلل سبحانهشر األشرار من  :وقال 

 .من ال حياء لـه فال خري فيه :وقال 

 .من قل حياؤه قّل ورعه :وقال 

 .من مل يكن لـه سخاء وال حياء فاملوت خري لـه من احلياة :وقال 

 .من مل يستحي من الناس مل يستحي من اهلل سبحانه :وقال 

 .الرجال مل يتق اهلل سبحانه من مل يتق وجوه :وقال 

 .ما أبعد الصالح من ذي الشر الوقاح :وقال 

 .(3)وقاحة الرجل تشينه :وقال 

 

                                                                                                   

 .5150-5115فضيلة احلياء ح 0ف 0ب 8ق 055غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .5155-5158آثار احلياء ح 0ف 0ب 8ق 055احلكم ودرر الكلم: ص غرر (2)

 .5155-5112ذم الوقاحة ح 0ف 0ب 8ق 055غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)
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 الشورى واالستشارة
ينهى عن االستبداد بالرأي ويؤكد على االستشارة،  كان أمري املؤمنني 

 كذلك. كما كان رسول اهلل 

يهم وإن مل يرض هو بذلك، يرتك الناس عند ما يصرون على رأ وكان 

نهاهم عن  كما سبق يف قصة احلكمني، وما ورد يف صالة الرتوايح من أنه 

 اجلماعة يف صالة الرتاويح اليت أبدعها عمر فامتنعوا ورفعوا أصواتهم قائلني: 

 . (1) واعمراه واعمراه، حتى تركهم يف خوضهم يلعبون

 

ن يستديم االسرتشاد، ويرتك أحق علـى العاقل  : أمري املؤمنني قال

 .(2)االستبداد

حق على العاقل أن يضيف إىل رأيه رأي العقالء، ويضم إىل  :وقال 

 .(3)م احلكماءوعلمه عل

 .اللجوج ال رأي لـه :وقال 

 .(4)اللجاج يفسد الرأي :وقال 

 .املستبد متهور يف اخلطأ والغلط :وقال 

 .(1)سـتبداد برأيك يزلك ويهورك يف املهاوياال :وقال 

                                                           

 .5155-5112ذم الوقاحة ح 0ف 0ب 8ق 055غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .52218ح 52ب 11ص 1انظر وسائل الشيعة: ج (2)

 .151رأي العاقل ح 1ف 5ب 5ق 55غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .158-150اللجاج واجلدل ح 50ف 5ب 5ق 15غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)
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 .(2)جاهل ما أعجب برأيه إاّل :وقال 

 .(3)بئس االستعداد االستبداد :وقال 

 .(4)من قنع برأيه فقد هلك :وقال 

ت من استبد برأيه خّف :وقال  .من استبد برأيه زل :َّوقال 

 .(5)خاطر وغرر من استبد برأيه :وقال  .وطأته على أعدائه

 .املشاورة استظهار :وقال 

 .كفى باملشاورة ظهريًا :وقال 

 .ِنعَم املظاهرة املشاورة :وقال 

 .(6)ِنعم االستظهار املشاورة :وقال 

 .(7)فضل الناس رأيًا من ال يستغين عن رأي مشريأ :وقال 

 .ملشورةإذا أمضيت أمرًا فأمضه بعد الروية ومراجعة ا :وقال 

 .شاوروا فالنجح يف املشاورة :وقال 

 .مجـاع اخليـر فـي املشاورة واألخـذ بـقول النصيح :وقال 

 .شاور قبل أن تعزم، وتفكر قبل أن تقدم :وقال 

 .فإنها نتيجة احلزم ؛عليك باملشاورة :وقال 

 .(8)قـد أصـاب املسرتشد :وقال 

                                                                                                   

 .115-111املوانع املتفرقة ح 50ف 5ب 5ق 15غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .5251عدم العقل ح 1ف 8ب 8ق 821غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .5515ستبداد حاال 5ف 0ب 1ق 815غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .5511االستبداد ح 5ف 0ب 1ق 815غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .5550-5552االستبداد ح 5ف 0ب 1ق 815غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .52211-52218مدح املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 115غرر احلكم ودرر الكلم: ص (6)

 .52211مدح املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 115غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .52251-52255مدح املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 115غرر احلكم ودرر الكلم: ص (8)



  127من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

 .ن املشاورةال يستغين العاقل ع :وقال 

 .(1)املشورة جتلب لك صواب غريك :وقال 

 .(2)أخمضوا الرأي خمض السقاء ينتج سديد اآلراء :وقال 

 .اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب :وقال 

من لزم املشاورة مل يعدم عند الصواب مادحًا، وعند اخلطأ  :وقال 

 .(3)مبثل املشاورةما استنبط الصواب  :وقال  .عاذرًا

 .املستشري متحصن من السقط :وقال 

 .(4)املستشري على طرف النجاح :وقال 

 .(5)خوايف اآلراء تكشفها املشاورة :وقال 

 .(6)ما ضل من استشار :وقال 

 .(7)شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم :وقال 

 .لعقولمن شاور ذوي العقول استضاء بأنوار ا :وقال 

 .من شـاور ذوي النهى واأللباب، فـاز بالنجح والصواب :وقال 

 .(8)من استشار ذوي النهى واأللباب، فاز باحلزم والسداد :وقال 

 .(9)من استغنى بعقله ضل :وقال 

 .(11)ال تستبد برأيك، فمن استبد برأيه هلك :وقال 

                                                           

 .52212-52255فوائد املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 115غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)

 .52210فوائد املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 115غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .52215-52218رة حفوائد املشاو 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .52215-52211فوائد املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .52250فوائد املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .52251فوائد املشاورة ح 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (6)

 .52251هؤالء ح شاور 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .52210-52212شاور هؤالء ح 5ف 1ب 1ق 110غرر احلكم ودرر الكلم: ص (8)

 .52525من استبد برأيه زل ح 5ف 1ب 1ق 118غرر احلكم ودرر الكلم: ص (9)

 .52555من استبد برأيه زل ح 5ف 1ب 1ق 118غرر احلكم ودرر الكلم: ص (11)
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 العلم والعلماء
 

ّكد كثريًا على العلم وضرورته، وحيّث على يؤ كان أمري املؤمنني 

 التعليم والتعّلم، ويشيد بدور العلماء.

 

 :إن العلم ذو فضائل كثرية ،يا طالب العلم: »قال عن أمري املؤمنني 

 ،ولسانه الصدق ،وأذنه الفهم ،وعينه الرباءة من احلسد ،فرأسه التواضع

ويده  ،واألمور سبابقله معرفة األوع ،وقلبه حسن النية ،وحفظه الفحص

ومستقره  ،وحكمته الورع ،وهمته السالمة ،ورجله زيارة العلماء ،الرمحة

 ،وسيفه الرضا ،وسالحه لني الكلمة ،ومركبه الوفاء ،وقائده العافية ،النجاة

وذخريته اجتناب  ،وماله األدب ،وجيشه حماورة العلماء ،وقوسه املداراة

ورفيقه حمبة  ،ودليله اهلدى ،ه املوادعةأواوم ،وزاده املعروف ،الذنوب

 .(1)«األخيار

أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم  :قال أمري املؤمنني 

والعمل به، أال وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب املال، إن املال مقسوم 

م خمزون عند مضمون لكم، قد قّسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعل

                                                           

 األمر الثاني. 5ق 5ن 5ب 511منية املريد: ص (1)
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 .(1)أهله، وقد أمرمت بطلبه من أهله فاطلبوه

إىل ثالثة: آلوا إىل عامل على  إن الناس آلوا بعد رسول اهلل  :قال

هدى من اهلل قد أغناه اهلل مبا علم عن غريه، وجاهل مدع للعلم ال علم لـه 

مل على سبيل هدى من معجب مبا عنده قد فتنته الدنيا وفنت غريه، ومتعلم من عا

 .(2)اهلل وجناة، ثم هلك من ادعى، وخاب من افرتى

 

فقالوا: يا  عن أبي محزة الثمالي مرفوعًا، قال: أقبل الناس على علي 

نعم، أنبئكم بالفقيه حق الفقيه: من مل أمري املؤمنني، أنبئنا بالفقيه؟. قال: 

من رمحته، ومل يؤمنهم من مكر يرخص الناس يف معاصي اهلل، ومل يقنطهم 

اهلل، ومل يدع القرآن رغبًة إىل غريه. أال الخري يف قراءة ال تدبر فيها، أال الخري يف 

 .(3)عبادة ال فقه فيها، أال ال خري يف نسك ال ورع فيه

 

 .(4)ال يكون السفه والغرة يف قلب العامل :قال أمري املؤمنني 

                                                           

 .1باب فرض العلم ووجوب طلبه واحلث عليه ح 82ص 5الكايف: ج (1)

 .88258ح 8ب 51ص 05وسائل الشيعة: ج (2)

 .1ف 8ب 581-585مشكاة األنوار: ص (3)

 .5باب صفة العلماء ح 81ص 5الكايف: ج (4)
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يقول: إن للعامل  كان أمري املؤمنني ، قال: ي عبد اهلل عن أب

ثالث عالمات: العلم واحللم والصمت. وللمتكلف ثالث عالمات: ينازع من 

 .(1)فوقه باملعصية، ويظلم من دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة

 

يقول: إن من حق العامل أن  كان علي قال:  عن أبي عبد اهلل 

ر عليه السؤال، وال جتر بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسّلم عليهم التكث

مجيعًا وخصه بالتحية دونهم، واجلس بني يديه، وال جتلس خلفه، وال تغمز 

بعينيك، وال تشر بيدك، وال تكثر من قول قال فالن وقال فالن خالفًا لقوله، 

تظر بها متى يسقط وال تضجر بطول صحبته؛ فإمنا مثل العامل مثل النخلة ين

عليك منها شيء، والعامل أعظم أجرًا من الصائم القائم الغازي يف سبيل اهلل، 

 .(2)وإذا مات العامل ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها شيء إىل يوم القيامة

 

 ـ يف كالم لـه خطب به على املنرب ـ:  قال أمري املؤمنني 

فاعملوا مبا علمتم لعّلكم تهتدون، إن العامل العامل  أيها الناس، إذا علمتم

بغريه كاجلاهل احلائر الذي ال يستفيق عن جهله؛ بل قد رأيت أن احلجة عليه 

أعظم، واحلسرة أدوم على هذا العامل املنسلخ من علمه منها على هذا اجلاهل 

                                                           

 الرابع. 5ق 0ن 5ب 518منية املريد: ص (1)

 .5ح 52ب 18ص 0حبار األنوار: ج (2)
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 املتحري يف جهله، وكالهما حائر بائر. 

فتكفروا، وال ترخصوا ألنفسكم فتدهنوا،  ال ترتابوا فتشكوا، وال تشكوا

وال تدهنوا يف احلق فتخسروا. وإن من احلق أن تفقهوا، ومن الفقه أن ال تغرتوا. 

وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه، وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه، ومن يطع 

 .(1)اهلل يأمن ويستبشر، ومن يعص اهلل خيب ويندم

                                                           

 .1باب استعمال العلم ح 15ص 5الكايف: ج (1)
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 التعددية
على احرتام التعددية وعدم إلغاء اآلخرين،  ؤمنني كانت سياسة أمري امل

لـهم اجملال ومل حياربهم إاّل  وإن كانوا خمالفني ومنافقني، حيث فسح اإلمام 

 بعد ما حاربوه.

 ويظهر ذلك من قصص عديدة مروية يف التاريخ، كقصة ابن الكوا وغريه.

فقرأ ابن كان يف صالة الصبح،  إن عليًا ، قال: عن أبي عبد اهلل 

الكواء وهو خلفه: 

(1) فأنصت علي .  تعظيمًا

 يف قراءته. للقرآن حتى فرغ من اآلية ثم عاد 

 أيضًا ثم قرأ.. أنصت علي ثم أعاد ابن الكواء اآلية، ف

، ثم قال: فأعاد ابن الكواء فأنصت علي 

(2)ثم أمت السورة ثم ركع .(3). 

 .ابن الكواء وشأنه وترك اإلمام 

                                                           

 .15سورة الزمر:  (1)

 .12سورة الروم:  (2)

 .52508ح 81ب 815ص 1الشيعة: ج وسائل  (3)
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 ةالحريات اإلسالمي
منوذجًا للحريات اإلسالمية، فاألمة حرة يف  منني كانت حكومة أمري املؤ

أعماهلا، وجتارتها، وسفرها، وحضرها، ويف مجيع نشاطاتها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية وغريها، إاّل يف احملرمات الشرعية 

 وهي قليلة.

أنهما  طلحة والزبري من سفرهما حيث ادعيا ومن هنا مل مينع اإلمام 

 .(1)كان يعلم بأنها يريدان الغدرة يريدان العمرة، مع أن اإلمام 

يسافرون من خمتلف البلدان إىل الكوفة  وقد كان الناس يف عصر اإلمام 

ومنها إىل سائر البلدان، ويقيم من شاء يف أي بلد شاء، وحتى مل مينع الكفار من 

 السفر، من وإىل البلد اإلسالمي الكبري.

 مينع أحد من أي نشاط سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غري وكذلك مل

 ذلك.

 الناس على ما أرادوا. وقد سبق قصة صالة الرتاويح وتركه 

إن اإلسالم جاء مببادئ ومقررات مل يسبقه إليها أحد. وقد شّرعها رب 

العاملني لسعادة البشر وإسعاد العامل مبا حتتاج إليه النفس البشرية، فجاءت 

ابقة متامًا مع الفطرة اإلنسانية اليت جبلها اهلل تعاىل على احلرية واألخوة واحملبة متط

 والعمل والتقدم ورفض القيود وغريها.

ولكن أكثر املسلمني اليوم، ونتيجة البتعادهم عن اإلسالم واإلعراض عن 

منهج القرآن تناسوا ما قرره اإلسالم من قوانني ومقررات تغنيهم عن اآلخرين 

                                                           

 راجع )حرب اجلمل( يف هذا الكتاب. (1)
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علهم أسيادًا يف دنياهم وأخراهم، فأخذوا خيطبون خبطًا عشواء بأن أخذوا وجت

قوانينهم ومقرراتهم من الغرب والشرق، فمرة من الشيوعية ومرة من االشرتاكية 

ومرة من الرأمسالية ومرة من القومية ومرة من البعثية وهلّم جرًا، والنتيجة كلها 

اد مريض وأراض بائرة وجتارة عيش ضنك وقيود مكبلة وقوانني كابتة واقتص

 خاسرة وغري ذلك.

لقد شّرع اإلسالم مبدأ احلريات اإلسالمية، حيث قال عزوجل: 

(1). 

 :وقال تعاىل يف وصف نبيه 


 يف بعثته الكرمية  األكرم رسولال ماته، فكان من أهم م(2)

ن اإلسالم دين احلرية رفع كل القيود واألغالل اليت حتّد من حرية البشر؛ أل

كامل احلرية يفعل ما يشاء ويرتك ما يشاء. فأعطاه  إلنساَنفقد أعطى اوالتحرر، 

البناء ودراسة، طلب العلم والواحلرية يف الفكر والعقيدة، والعمل واالكتساب، 

 وغريها كثري. والعمران

 ءبداوإالسياسية،  واملنظمات واألحزاب لتجمعاتبإقامة ااحلرية  أعطاه كما

اإلعالم عرب كل وسائل  البناءة طروحاتاألم يقدتنتقادات واالن عالإراء واآل

  .املقروءة واملسموعة واملرئية

ملشروعة األعم من إن اإلسالم يضمن لكل الناس حرياتهم اف عبارة أخرىوب

 احلريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها.

لذا رأيناهم ، ووتنعموا بهاهذه النعمة ظل املسلمون األوائل يف  عاشوقد 

تقدموا سريعًا وأصبحوا سادة العامل، بينما نرى املسلمني اليوم يتقهقرون يومًا 

 بعد يوم.

                                                           

 .05سورة البقرة:  (1)

 .555سورة األعراف:  (2)
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 حقوق المعارضة
بكامل حرياتها، وهذه  يف حكومة أمري املؤمنني  كانت املعارضة تتمتع

 مناذج من ذلك:

 

بعد مقتل عثمان، ختلف عنه  عند بايع عموُم الناس أمرَي املؤمنني 

على البيعة وإمنا تركهم  البعض أو تأخر يف بيعته، فلم جيربهم أمري املؤمنني 

: عد بن أبي وقاص، فقال علي وشأنهم.. ذكر املؤرخون: إنه جاؤوا بس

بايع :فقال .حتى يبايع الناس، واهلل ما عليك مين بأس فقال . : خلوا

 . سبيله

 : . قال ال حتى يبايع الناسوجاءوا بابن عمر، فقالوا: بايع. قال: 

ائتين بكفيل :قال .ال أرى كفياًل قال األشرت: دعين أضرب عنقه. قال .

 . نا كفيله، إنك ما علمت لسيء اخللق صغريًا وكبريًادعوه أ :علي 

وقيل: ملا بايعت األنصار ختلف نفر يسري، منهم: كعب بن مالك، ومسلمة 

 بن خملد، وحممد بن مسلمة، ورافع بن خديج، وكعب بن عجرة.

وقيل: إنه مل يبايعه عبد اهلل بن سالم، وصهيب بن سنان، وسلمة بن 

 .(1)مظعون، واملغرية بن شعبةسالمة بن وقش، وقدامة بن 

 وشأنهم، ثم إنه بايعه معظمهم بعد ذلك. فرتكهم أمري املؤمنني 

                                                           

، دار الكتب بن أبي طالب ذكر بيعة أمري املؤمنني علي  10ص 8الكامل يف التاريخ البن األثري: ج (1)

 م.5555هـ/5155العلمية ـ بريوت، الطبعة الثانية عام 
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. إني خلائف أن تغدر بي وتنكث بيعيتللزبري يوم بايعه:  قال علي 

فلي اهلل عليك بذلك  :قال: ال ختافن؛ فإن ذلك ال يكون مين أبدًا. فقال 

 .(1): نعم اهلل لك عليَّ بذلك راع وكفيل. قالراع وكفيل

 بهذا املقدار وتركه وشأنه. واكتفى أمري املؤمنني 

فاستأذناه يف العمرة. فقال  وروي: أنه دخل الزبري وطلحة على علي  

 :ما العمرة تريدان فحلفا لـه باهلل أنهما ما يريدان غري العمرة. فقال .

  :لـهماا تريدان الغدرة ونكث البيعةما العمرة تريدان، وإمن فحلفا باهلل .

لـهما:  ما اخلالف عليه وال نكث بيعة يريدان، وما رأيهما غري العمرة. قال 

فأعيدا البيعة لي ثانية فأعاداها بأشّد ما يكون من اإلميان واملواثيق، فأذن .

اّل يف واهلل ال ترونهما إملن كان حاضرًا:  لـهما. فلما خرجا من عنده قال 

 . قالوا: يا أمري املؤمنني، فمر بردهما عليك. فتنة يقتتالن فيها

 . (2)ِلَيْقِضَي اللَُّه َأْمرًا كاَن َمْفُعواًل : قال 

 .(3)يرتك املعارضة ليعملوا ما شاؤوا...  وهكذا كان 
 

احلسن  الكوفة، أمر ملا قدم أمري املؤمنني ، قال: عن أبي عبد اهلل 

 أن ينادي يف الناس: ال صالة يف شهر رمضان يف املساجد مجاعة. بن علي 

                                                           

 .082ص 5شرح نهج البالغة: ج (1)

 .11و10سورة األنفال:  (2)

 أمر طلحة والزبري مع علي بن أبي طالب  088-080ص 5للتفصيل انظر شرح نهج البالغة: ج (3)

 بعد بيعتهما لـه.
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، فلما مبا أمره به أمري املؤمنني  فنادى يف الناس احلسن بن علي 

 مسع الناس مقالة احلسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه. 

 قال لـه: ما هذا الصوت؟. إىل أمري املؤمنني  فلما رجع احلسن 

 ل: يا أمري املؤمنني، الناس يصيحون وا عمراه وا عمراه. فقا

 .(1): قل لـهم صلوافقال أمري املؤمنني 

 

إىل بشر بن عطارد  بعث أمري املؤمنني ، قال: عن أبي عبد اهلل 

يف بين أسد وأخذه، فقام  التميمي يف كالم بلغه. فمر به رسول أمري املؤمنني 

فأتوه به وأمر  ة األسدي فأفلته. فبعث إليه أمري املؤمنني إليه نعيم بن دجاج

 به أن يضرب. فقال لـه نعيم: أما واهلل إن املقام معك لذل، وإن فراقك لكفر 

ـ قال ـ فلما مسع ذلك منه قال لـه: يا نعيم، قد عفونا عنك إن اهلل عزوجل 

أما قولك: إن املقام معك لذل ، (2)يقول: 

فسيئة اكتسبتها، وأما قولك: إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها، فهذه بهذه، ثم 

 .(3)أمر أن خيلى عنه

 

كان جالسًا يف أصحابه، فمرت بهم امرأة  روي أن أمري املؤمنني 

؛ إن أبصار هذه الفحول طوامح :مجيلة، فرمقها القوم بأبصارهم. فقال 

                                                           

 .82ح 1ب 52ص 8تهذيب األحكام: ج (1)

 .51سورة املؤمنون:  (2)

 .12باب النوادر ح 011ص 5الكايف: ج (3)
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وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إىل امرأة تعجبه فليالمس أهله، فإمنا 

. فقال رجل من اخلوارج: قاتله اهلل كافرًا ما أفقهه. فوثب هي امرأة كامرأته

. (1)رويدًا إمنا هو سّب بسّب، أو عفو عن ذنب :القوم ليقتلوه، فقال

 عنه. وعفى 

 

ه أسر مالك األشرت يوم اجلمل مروان بن احلكم فعاتبه أمري ذكر املؤرخون: أن

 وأطلقه.  املؤمنني 

عنها  وقالت عائشة يوم اجلمل: ملكت فأسجح. فعفى أمري املؤمنني 

 وجهزها أحسن اجلهاز، وبعث معها بتسعني امرأة أو سبعني.

واستأمنت عائشة لعبد اهلل بن الزبري على لسان حممد بن أبي بكر، فآمنه 

 وآمن معه سائر الناس.  

قل: أستغفر اهلل وأتوب وجيء مبوسى بن طلحة بن عبيد اهلل، فقال لـه: 

اذهب حيث شئت، وما وجدت لك يف . وخلى سبيله وقال: إليه ثالث مرات

عسكرنا من سالح أو كراع فخذه، واتق اهلل فيما تستقبله من أمرك، واجلس يف 

 .(2)بيتك

 

إذا أخذ أسريًا يف حروب الشام  كان علي ، قال: عفر عن أبي ج

                                                           

 .102نهج البالغة، قصار احلكم: رقم (1)

 فصل يف حلمه وشفقته. 551ص 0املناقب: ج (2)
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 ثم تركه. (1)أخذ سالحه ودابته واستحلفه أن ال يعني عليه

 

 

 وحقوقها المرأة
يوصي كثريًا باملرأة وحقوقها، حتى أنه قال يف وصيته  كان أمري املؤمنني 

ما ملكت فيالنساء واهلل اهلل يف :)لعنه اهلل(األخرية وذلك عندما ضربه ابن ملجم 

 :ن قال: أوصيكم بالضعيفنيأ فإن آخر ما تكلم به رسول اهلل  ؛أميانكم

 .(2)وما ملكت أميانكم ءنساال

 

يومًا امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها  رأى أمري املؤمنني علي

بن أبي القربة ومحلها إىل موضعها، وسأهلا عن حاهلا. فقالت: بعث علي 

صاحيب إىل بعض الثغور، فُقتل وترك عليَّ صبيانًا يتامى وليس  طالب 

 عندي شيء، فقد أجلأتين الضرورة إىل خدمة الناس. 

وبات ليلته قلقًا، فلما أصبح محل زبياًل فيه طعام.  فانصرف علي 

 فقال بعضهم: أعطين أمحله عنك؟. 

 . من حيمل وزري عين يوم القيامة :فقال 

 وقرع الباب، فقالت: من هذا؟.  ى فأت

                                                           

 .8ح 521ب 52ص 15حبار األنوار: ج (1)

 .5ووصاياهم ح وفاطمة واألئمة  باب صدقات النيب  50ص 5الكايف: ج (2)
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أنا ذلك العبد الذي محل معِك القربة فافتحي؛ فإن معي شيئًا  :قال 

 للصبيان. 

 فقالت: رضي اهلل عنك وحكم بيين وبني علي بن أبي طالب!. 

إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بني أن تعجنني وقال:  فدخل 

 . خبز أناوختبزين وبني أن تعللني الصبيان أل

فقالت: أنا باخلبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شأنك والصبيان فعللهم حتى 

إىل اللحم  أفرغ من اخلبز. فعمَدت إىل الدقيق فعجنته، وعمد علي 

فطبخه، وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغريه، فكلما ناول الصبيان من 

 . يف حل مما مر يف أمرك يا بين، اجعل علي بن أبي طالبذلك شيئًا قال لـه: 

فلما اختمر العجني قالت: يا عبد اهلل، سجر التنور. فبادر لسجره، فلما 

ذق يا علي هذا جزاء من ضيع األرامل أشعله ولفح يف وجهه جعل يقول: 

 . واليتامى

 فرأته امرأة تعرفه، فقالت: وحيِك هذا أمري املؤمنني!. 

 . اي منك يا أمري املؤمننيوا حيقال: فبادرت املرأة وهي تقول: 

 .(1)بل وا حياي منِك يا أمة اهلل فيما قصرت يف أمرِك :فقال 

 

عن خمتار التمار، قال: كنت أبيت يف مسجد الكوفة، وأنزل يف الرحبة، 

وآكل اخلبز من البقال ـ وكان من أهل البصرة ـ فخرجت ذات يوم فإذا رجل 

 . فقلت: من هذا؟. فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربكارفع إزارك؛ يصوت بي: 

 . فقيل: علي بن أبي طالب 

                                                           

 فصل يف حلمه وشفقته. 551-555ص 0ناقب: جامل (1)
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يا فخرجت أتبعه وهو متوجه إىل سوق اإلبل، فلما أتاها وقف وقال: 

 . معشر التجار، إياكم واليمني الفاجرة؛ فإنها تنفق السلعة، ومتحق الربكة

متار. فقال حتى أتى إىل التمارين، فإذا جارية تبكي على  ثم مضى 

 :ما لِك؟ . 

قالت: إني أمة أرسلين أهلي أبتاع لـهم بدرهم مترًا، فلما أتيتهم به مل 

 يرضوه، فرددته فأبى أن يقبله. 

 . يا هذا، خذ منها التمر ورّد عليها درهمها :فقال 

فأبى، فقيل للتمار: هذا علي بن أبي طالب. فقبل التمر ورّد الدرهم على 

 : ما عرفتك يا أمري املؤمنني فاغفر لي. اجلارية، وقال

يا معشر التجار، اتقوا اهلل وأحسنوا مبايعتكم يغفر اهلل لنا  :فقال 

 .(1)، ثم مضىولكم

 

إىل داره يف وقت القيظ،  رجع علي أنه قال:  عن اإلمام الباقر 

وحلف فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمين وأخافين وتعدى عليَّ، 

 ليضربين!. 

 : يا أمة اهلل، اصربي حتى يربد النهار ثم أذهب معِك إن شاء اهلل.فقال 

 فقالت: يشتد غضبه وحرده عليَّ. 

رأسه ثم رفعه وهو يقول: ال واهلل أو يؤخذ للمظلوم حقه غري  فطأطأ 

 متعتع، أين منزلِك؟. 

 : السالم عليكم. إىل بابه فوقف فقال  فمضى 

                                                           

 يف الدعاء عند اللبس. 5ف 1ب 522مكارم األخالق: ص (1)
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: يا عبد اهلل، اتق اهلل فإنك قد أخفتها قال علي فخرج شاب، ف

 وأخرجتها. 

 فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ واهلل ألحرقنها لكالمك!!. 

: آمرك باملعروف وأنهاك عن املنكر، تستقبلين فقال أمري املؤمنني 

 باملنكر وتنكر املعروف!.

 منني. قال: فأقبل الناس من الطرق ويقولون: سالم عليكم يا أمري املؤ

فسقط الرجل يف يديه، فقال: يا أمري املؤمنني، أقلين عثرتي فو اهلل ألكون 

 لـها أرضًا تطؤني. 

سيفه وقال: يا أمة اهلل، ادخلي منزلِك وال تلجئي زوجِك  فأغمد علي 

 .(1)إىل مثل هذا وشبه

 

 .(2)املرأة رحيانة وليست بقهرمانة :قال أمري املؤمنني 

. وهذا كناية عن (3)إمنا النساء حلم على وضم إال ما ذب عنه :وقال 

ضعفهن ولزوم مداراتهن؛ فإن العرب تقول ـ يف اإلنسان إذا كان ضعيفًا ـ: إنه 

 حلم على وضم.

إن النساء عند الرجال ال ميلكن ألنفسهن ضرًا وال نفعًا،  :وقال 

 .(4)ضلوهنوإنهن أمانة اهلل عندكم فال تضاروهن وال تع

                                                           

 .51008ح 12ب 885ص 50مستدرك الوسائل: ج (1)

 .8باب إكرام الزوجة ح 552ص 5الكايف: ج (2)

 باب فضل الغرية. 55اجلعفريات: ص (3)

 .51100ح 11ب 055ص 51مستدرك الوسائل: ج (4)
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 .(1)إمنا املرأة لعبة فمن اختذها فليغطها :وقال 

 .(2)صيانة املرأة أنعم حلاهلا وأدوم جلماهلا :وقال 

                                                           

 .5815ح 1ف 5ب 1ق 121حلكم ودرر والكلم: صغرر ا (1)

 .5011الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر والكلم: ص (2)
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 الشعائر الدينية
على ضرورة إقامة الشعائر الدينية، وذلك يف العديد  أكد أمري املؤمنني 

 يوم الفطر، فقال:  من خطبه وكلماته ومواقفه، فقد خطب 

 اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ـ إىل أن قال ـ َوَأِطيُعوا اللََّه ِفيَما

َفَرَض َعَلْيُكْم َوَأَمَرُكْم ِبِه، ِمْن ِإَقاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوِحجِّ اْلَبْيِت، َوَصْوِم 

 .(1)، َوالنَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِرَشْهِر َرَمَضاَن، َواأَلْمِر ِباْلَمْعُروِف

َوَأمَّا َما َفَرَضُه اللَُّه َعَزَوَجلَّ ِمَن ـ يف حديث ـ قال:  وعن أمري املؤمنني 

اْلَفَراِئِض ِفي ِكَتاِبِه َفَدَعاِئُم اإِلْساَلِم، َوِهَي َخْمُس َدَعاِئَم َوَعَلى َهِذِه اْلَفَراِئِض ُبِنَي 

ْبَحاَنُه ِلُكلِّ َفِريَضٍة ِمْن َهِذِه اْلَفَراِئِض َأْرَبَعَة ُحُدوٍد اَل َيَسُع َأَحدًا اإِلْساَلُم، َفَجَعَل ُس

َجْهُلَها، َأوَُّلَها الصَّاَلُة، ُثمَّ الزََّكاُة، ُثمَّ الصَِّياُم، ُثمَّ اْلَحجُّ، ُثمَّ اْلَواَلَيُة، َوِهَي 

 .(2)َوالسَُّنِنَخاِتَمُتَها َواْلَحاِفَظُة ِلَجِميِع اْلَفَراِئِض 

قيل ألمري املؤمنني ، قال: وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر 

 من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل :  :كان مؤمنًا؟. قال

 .(3)فأين فرائض اهلل

أمر الناس بإقامة  أن عليًا  :عن أبيه  وعن جعفر بن حممد 

 .(4)الزكاة ويتموا احلج والعمرة هلل مجيعًاأربع: إقام الصالة وإيتاء 

وسأله رجل  وعن سليم بن قيس، قال: مسعت علي بن أبي طالب 

                                                           

 .55ح 5ب 02ص 5وسائل الشيعة: ج (1)

 .85ح 5ب 01-05ص 5وسائل الشيعة: ج (2)

 .0باب ح 88ص 0الكايف: ج (3)

 باب الرجل ميوت ومل حيج وفضل احلج. 11-15اجلعفريات: ص (4)
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عن اإلميان ـ إىل أن قال ـ قال لـه: يا أمري املؤمنني، ما أدنى ما يكون به الرجل 

 مؤمنًا، وأدنى ما يكون به كافرًا، وأدنى ما يكون به ضااًل؟. 

اجلواب، أدنى ما يكون به مؤمنًا أن يعرفه اهلل  قد سألت فامسع :قال 

نفسه فيقر لـه بالربوبية والوحدانية، وأن يعرفه نبيه فيقر لـه بالنبوة وبالبالغة، 

 .(1)وأن يعرفه حجته يف أرضه وشاهده على خلقه فيقر لـه بالطاعة

 

                                                           

 .1ح  155ليم بن قيس: صكتاب س (1)
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 الصالة
 على الصالة وأهميتها واحلث عليها. أكد أمري املؤمنني 

َتَعاَهُدوا َأْمَر الصَّاَلِة َوَحاِفُظوا َعَلْيَها، وهو يوصي أصحابه:  لي قال ع

، َأاَل (1)َواْسَتْكِثُروا ِمْنَها َوَتَقرَُّبوا ِبَها؛ َفِإنََّها 

َتْسَمُعوَن ِإَلى َجَواِب َأْهِل النَّاِر ِحنَي ُسِئُلوا 

(2) َوِإنََّها َلَتُحتُّ الذُُّنوَب َحتَّ اْلَوَرِق، َوُتْطِلُقَها ِإْطاَلَق ،

ِباْلَحمَِّة َتُكوُن َعَلى َباِب الرَُّجِل، َفُهَو َيْغَتِسُل  الرَِّبِق، َوَشبََّهَها َرُسوُل اللَِّه 

َيْوِم َواللَّْيلِة َخْمَس َمرَّاٍت، َفَما َعَسى َأْن َيْبَقى َعَلْيِه ِمَن الدََّرِن، َوَقْد ِمْنَها ِفي اْل

َعَرَف َحقََّها ِرَجاٌل ِمَن اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن اَل َتْشَغُلُهْم َعْنَها ِزيَنُة َمَتاٍع، َواَل ُقرَُّة َعْيٍن 

َحاَنُه: ِمْن َوَلٍد َواَل َماٍل، َيُقوُل اللَُّه ُسْب

(3) َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه ،  َنِصبًا ِبالصَّاَلِة َبْعَد

التَّْبِشرِي لـه ِباْلَجنَِّة؛ ِلَقْوِل اللَِّه ُسْبَحاَنُه: 

(4)َفَكاَن َيْأُمُر ِبَها َأْهَلُه َوَيْصِبُر َعَلْيَها َنْفَسُه ،(5). 

مشتغاًل باحلرب والقتال، وهو مع  ويف حرب صفني عند ما كان علي 

ذلك بني الصفني يرقب الشمس، فقال لـه ابن عباس: يا أمري املؤمنني، ما هذا 

. فقال لـه ابن عباس: وهل أنظر إىل الزوال حتى نصلي :الفعل؟. فقال 

على ما  :هذا وقت صالة! إن عندنا لشغاًل بالقتال عن الصالة. فقال 

 .(6)نقاتلهم، إمنا نقاتلهم على الصالة

 

                                                           

 .528سورة النساء:  (1)

 .18-10سورة املدثر:  (2)

 .85سورة النور:  (3)

 .580سورة طه:  (4)

 كان يوصي به أصحابه. ومن كالم لـه  555نهج البالغة، اخلطب: رقم (5)

 .يف فضائل ومناقب أمري املؤمنني علي بن أبي طالب وغزواته  055ص 0إرشاد القلوب: ج (6)
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 الشعائر الحسينية
قد أخرب مبقتل ولده احلسني  كأخيه رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

 عاشوراء وبكى وأبكى لذلك. يف كربالء يوم 

يف  عن عبد اهلل بن قيس، قال: كنت مع من غزا مع أمري املؤمنني 

صفني، وقد أخذ أبو أيوب األعور السلمي املاء وحرزه عن الناس. فشكا 

املسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فاحنرفوا خائبني فضاق صدره. 

 .تاه؟أمضي إليه يا أب :فقال لـه ولده احلسني 

. فمضى مع فوارس فهزم أبا أيوب عن املاء، امض يا ولدي :فقال 

! فقيل لـه: ما وبنى خيمته وحط فوارسه وأتى إىل أبيه وأخربه، فبكى علي 

 ؟.يبكيك يا أمري املؤمنني، وهذا أول فتح بربكة احلسني 

ذكرت أنه سُيقتل عطشانًا بطف كربالء حتى ينفر فرسه وحيمحم فقال: 

 .(1)قول: الظليمة الظليمة ألمة قتلت ابن بنت نبيهاوي

يف خرجته إىل صفني،  وعن ابن عباس، قال: كنت مع أمري املؤمنني 

يا ابن عباس، أتعرف فلما نزل بنينوى ـ وهو بشط الفرات ـ قال بأعلى صوته: 

 هذا املوضع؟. قلت لـه: ما أعرفه يا أمري املؤمنني؟.

 . مل تكن جتوزه حتى تبكي كبكائي! لو عرفته كمعرفيت :فقال 

طوياًل حتى أخضلت حليته، وسالت الدموع على صدره  قال: فبكى 

أوه أوه ما لي وآلل أبي سفيان، ما لي وآلل حرب وبكينا معًا وهو يقول: 

حزب الشيطان وأولياء الكفر. صربًا يا أبا عبد اهلل، فقد لقي أبوك مثل الذي تلقى 

فتوضأ وضوء الصالة، فصلى ما شاء اهلل أن يصلي ـ ثم ذكر  . ثم دعا مباءمنهم

                                                           

 .08ح 85ب 011ص 11حبار األنوار: ج (1)



   /2سلسلة من حياة المعصومين  148 

حنو كالمه األول ـ إال أنه نعس عند انقضاء صالته وكالمه ساعة ثم انتبه. فقال: 

يا ابن عباس :فقلت: ها أنا ذا. فقال . أال أحدثك مبا رأيت يف منامي آنفًا عند

 منني.. فقلت: نامت عيناك ورأيت خريًا يا أمري املؤرقدتي؟

رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعالم بيض قد تقلدوا قال: 

سيوفهم وهي بيض تلمع، وقد خطوا حول هذه األرض خطة، ثم رأيت كأن 

هذه النخيل قد ضربت بأغصانها األرض تضطرب بدم عبيط، وكأني باحلسني 

 ان سخلي وفرخي ومضغيت وخمي قد غرق فيه يستغيث فيه فال يغاث، وك

الرجال البيض قد نزلوا من السماء ينادونه ويقولون: صربًا آل الرسول؛ فإنكم 

ُتقتلون على أيدي شرار الناس، وهذه اجلنة يا أبا عبد اهلل إليك مشتاقة. ثم 

يعزونين ويقولون: يا أبا احلسن، أبشر فقد أقر اهلل به عينك يوم يقوم الناس لرب 

فس علي بيده لقد حدثين الصادق املصدق العاملني. ثم انتبهت هكذا، والذي ن

أني سأراها يف خروجي إىل أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب  أبو القاسم 

، وسبعة عشر رجاًل من ولدي وولد فاطمة  وبالء ُيدفن فيها احلسني 

وإنها لفي السماوات معروفة ُتذكر أرض كرب وبالء كما تذكر بقعة احلرمني 

 .وبقعة بيت املقدس

يا ابن عباس، اطلب يف حوهلا بعر الظباء، فو اهلل ما كذبت قال لي:  ثم

 .وال كذبت وهي مصفرة لونها لون الزعفران

قال ابن عباس: فطلبتها فوجدتها جمتمعة، فناديته: يا أمري املؤمنني، قد 

 أصبتها على الصفة اليت وصفتها لي.

ا فحملها يهرول إليه ، ثم قام صدق اهلل ورسوله :فقال علي 

هي هي بعينها، أتعلم يا ابن عباس ما هذه األبعار، هذه قد ومشها وقال: 

وذلك أنه مر بها ومعه احلواريون فرأى هاهنا الظباء  مشها عيسى ابن مريم 

وجلس احلواريون معه فبكى وبكى  جمتمعة وهي تبكي، فجلس عيسى 
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وح اهلل، وكلمته ما احلواريون وهم ال يدرون مل جلس ومل بكى. فقالوا: يا ر

يبكيك؟. قال: أتعلمون أي أرض هذه؟. قالوا: ال. قال: هذه أرض ُيقتل فيها 

شبيهة أمي،  ، وفرخ احلرة الطاهرة البتول فرخ الرسول أمحد 

ويلحد فيها طينة أطيب من املسك؛ ألنها طينة الفرخ املستشهد، وهكذا يكون 

ء تكلمين وتقول: إنها ترعى يف هذه طينة األنبياء وأوالد األنبياء، فهذه الظبا

األرض شوقًا إىل تربة الفرخ املبارك، وزعمت أنها آمنة يف هذه األرض. ثم 

ضرب بيده إىل هذه الصريان فشمها وقال: هذه بعر الظباء على هذه الطيب ملكان 

: حشيشها، اللهم فأبقها أبدًا حتى يشمها أبوه فيكون لـه عزاء وسلوة. قال 

 .وم الناس هذا وقد اصفرت لطول زمنها وهذه أرض كرب وبالءفبقيت إىل ي

يا رب عيسى ابن مريم، ال تبارك يف قتلته بأعلى صوته:  ثم قال 

. ثم بكى بكاء طوياًل وبكينا معه حتى سقط لوجهه واملعني عليه واخلاذل لـه

وغشي عليه طوياًل، ثم أفاق فأخذ البعر فصره يف ردائه وأمرني أن أصرها 

يا ابن عباس، إذا رأيتها تنفجر دمًا عبيطًا ويسيل منها دم لك، ثم قال: كذ

 .عبيط، فاعلم أن أبا عبد اهلل قد قتل بها ودفن

قال ابن عباس: فو اهلل لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افرتض 

اهلل عزوجل عليَّ، وأنا ال أحلها من طرف كمي، فبينما أنا نائم يف البيت إذا 

ت فإذا هي تسيل دمًا عبيطًا، وكان كمي قد امتأل دمًا عبيطًا، فجلست وأنا انتبه

قط يف حديث  باك وقلت: قد ُقتل واهلل احلسني، واهلل ما كذبين علي 

 حدثين، وال أخربني بشيء قط أنه يكون إال كان كذلك؛ ألن رسول اهلل 

لفجر فرأيت كان خيربه بأشياء ال خيرب بها غريه. ففزعت وخرجت وذلك عند ا

واهلل املدينة كأنها ضباب ال يستبني منها أثر عني، ثم طلعت الشمس ورأيت كأنها 

منكسفة، ورأيت كأن حيطان املدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باك فقلت: 

 قد ُقتل واهلل احلسني، ومسعت صوتًا من ناحية البيت وهو يقول:
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ثم بكى بأعلى صوته وبكيت فأثبت عندي تلك الساعة، وكان شهر احملرم 

يوم عاشوراء لعشر مضني منه، فوجدته قتل يوم ورد علينا خربه وتارخيه كذلك، 

فحدثت هذا احلديث أولئك الذين كانوا معه، فقالوا: واهلل لقد مسعنا ما مسعت 

 .(1)دري ما هو فكنا نرى أنه اخلضر وحنن يف املعركة، وال ن

خيطب الناس وهو يقول:  وعن أصبغ بن نباتة، قال: بينا أمري املؤمنني 

 سلوني قبل أن تفقدوني، فو اهلل ال تسألوني عن شيء مضى وال عن شيء

. فقام إليه سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمري املؤمنني، يكون إاّل نبأتكم به

أما واهلل لقد سألتين عن حلييت من شعرة؟. فقال لـه: أخربني كم يف رأسي و

أنك ستسألين عنها، وما يف رأسك  مسألة حدثين خليلي رسول اهلل 

وحليتك من شعرة إاّل ويف أصلها شيطان جالس، وإن يف بيتك لسخاًل يقتل 

 . (2)، وعمر بن سعد يومئذ يدرج بني يديهاحلسني ابين

بكربالء  مر علي ، قال: ، عن أبيه وعن جعفر بن حممد 

يف اثنني من أصحابه ـ قال ـ فلما مر بها ترقرقت عيناه للبكاء، ثم قال: هذا مناخ 

ركابهم، وهذا ملقى رحاهلم، ها هنا تهراق دماؤهم، طوبى لِك من تربة عليك 

. وعن أبي عبد اهلل اجلدلي، قال: دخلت على أمري (3)تهراق دماء األحبة

ثم قال:   إىل جنبه، فضرب بيده على كتف احلسني واحلسني املؤمنني 

إن هذا ُيقتل والينصره أحد قال: قلت: يا أمري املؤمنني، واهلل إن تلك حلياة .

 .(4)إن ذلك لكائنسوء. قال: 
                                                           

 .5ح  11ب 585-580ص 0كمال الدين: ج (1)

 .5ح 85ب 051ص 11، والبحار: ج1ح 501ب 515-511ص 10حبار األنوار: ج (2)

 .51قرب اإلسناد: ص (3)

 .08ب 55كامل الزيارات: ص (4)
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ليقتل احلسني قتاًل، وإني ، قال: وعن هانئ بن هانئ، عن علي 

 .(1)نهرينألعرف تربة األرض اليت يقتل عليها قريبًا من ال

: فلما ضرب ابن ملجم وروي يف )كامل الزيارات(: أنه قالت زينب 

، ورأيت عليه أثر املوت منه قلت لـه: يا أبة، حدثتين أم )لعنه اهلل( أبي 

 ، وقد أحببت أن أمسعه منك؟.(2)أمين بكذا وكذا

يا بنية، احلديث كما حدثتك أم أمين، وكأني بِك وبنساء  :فقال 

يا بهذا البلد، أذالء خاشعني، ختافون أن يتخطفكم الناس، فصربًا أهلِك سبا

صربًا فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة، ما هلل على ظهر األرض يومئذ ولي غريكم 

حني أخربنا بهذا اخلرب: إن  وغري حمبيكم وشيعتكم. ولقد قال لنا رسول اهلل 

األرض كلها بشياطينه وعفاريته يف ذلك اليوم يطري فرحًا، فيجول )لعنه اهلل( إبليس 

فيقول: يا معاشر الشياطني، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة، وبلغنا يف هالكهم 

الغاية، وأورثناهم النار، إاّل من اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم 

بتشكيك الناس فيهم، ومحلهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى 

كفرهم وال ينجو منهم ناج، ولقد صدق عليهم إبليس تستحكموا ضاللة اخللق و

وهو كذوب أنه ال ينفع مع عداوتكم عمل صاحل، وال يضر مع حمبتكم 

 .(3)ومواالتكم ذنب غري الكبائر

كأني بالقصور قد شيدت حول قرب احلسني  :وقال علي بن أبي طالب 

 يالي واأليام وكأني باحلامل خترج من الكوفة إىل قرب احلسني وال تذهب الل

 .(4)حتى يسار إليه من اآلفاق وذلك عند انقطاع ملك بين مروان

                                                           

 .51ح 85ب 010ص 11حبار األنوار: ج (1)

 .احلسني  أي بقصة عاشوراء ومقتل اإلمام (2)

 .11ب 011-015كامل الزيارات: ص (3)

 .552ح 85ب 11ص 0: جعيون أخبار الرضا  (4)
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 دعاء الفرج
يشكو  جاء إىل النيب  روي: أن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

أال أعلمك كلمات أهداهن إليَّ جربئيل... ما دعا بهن  :إليه احلاجة. فقال 

م، وال من خياف سلطانًا وال شيطانًا مكروب وال ملهوف، وال مهموم وال مغمو

 إال كفاه اهلل عزوجل، وهي: 

َيا ِعَماَد َمْن ال ِعَماَد َلـُه، َوَيا َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلـُه، َوَيا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلـُه، 

ال ُرْكَن َلـُه ، َيا  َوَيا ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلـُه ، َوَيا َفْخَر َمْن ال َفْخَر َلـُه ، َوَيا ُرْكَن َمْن

َعظيَم الّرَجاِء، َيا ِعزَّ الضَُّعَفاِء، َيا ُمْنِقَذ اْلَغْرَقى، َيا ُمْنِجَي اْلَهْلَكى، َيا جُمِمُل َيا 

ُمْنِعُم َيا ُمْفِضُل، أْسأُل اهلَل اّلِذي ال إَلَه إاّل أْنَت، اّلِذي َسَجَد َلَك َسَواُد الّلْيِل، 

َعاُع الشَّْمِس، َوُنوُر اْلَقَمِر، َوَدِويُّ املاِء، َوَحِفيُف الشََّجِر، َيا َوَضْوُء النََّهاِر، َوُش

 . اهلُل َيا َرْحَماُن، َيا َذا اجَلالِل َواإلْكَراِم

 .(1)دعاء الفرجيسمي هذا:  وكان علي بن أبي طالب 

  

                                                           

 كتاب الرؤيا. 011اجلعفريات: ص (1)
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 صفة المؤمن
عابدًا ناسكًا وكان ـ قام رجل يقال لـه همام »قال:  ،عن أبي عبد اهلل 

صف لنا  ،فقال: يا أمري املؤمنني ،وهو خيطب إىل أمري املؤمنني ـ جمتهدًا 

 .صفة املؤمن كأننا ننظر إليه؟

زنه يف وُح ،شره يف وجههُب ،س الفطناملؤمن هو الكّي ،: يا همامفقال 

على كل  حاٌض ،عن كل فان زاجٌر ،وأذل شيء نفسًا ،أوسع شيء صدرًا ،قلبه

 ،تابرياب وال مغوال  ،اببوال وثاب وال س ،قود وال حسودال ح ،حسن

وقور  ،كثري الصمت ،بعيد اهلّم ،طويل الغّم ،معةويشنأ الُس ،يكره الرفعة

لني  ،سهل اخلليقة ،مسرور بفقره ،مغموم بفكره ،شكور صبوٌر ،ذكور

إن ضحك مل  ،ال متأفك وال متهتك ،قليل األذى ،رصني الوفاء ،العريكة

 ،ومراجعته تفهم ،واستفهامه تعلم ،ضحكه تبسم ،غضب مل ينزق وإن ،خيرق

وال يضجر  ،ال يبخل وال يعجل ،كثري الرمحة ،عظيم حلمه ،كثري علمه

 ،نفسه أصلب من الصلد ،وال جيور يف علمه ،وال حييف يف حكمه ،واليبطر

  ،وال عنف وال صلف ،ال جشع وال هلع ،ومكادحته أحلى من الشهد

رفيق  ،عدل إن غضب ،كريم املراجعة ،مجيل املنازعة ،تعمقوال متكلف وال م

 ويّف ،وثيق العهد ،خالص الود ،ال يتهور وال يتهتك وال يتجرب ،إن طلب

 ،راض عن اهلل عزوجل ،قليل الفضول ،مخول حليٌم ،وصول شفيٌق ،العقد

 ،ناصر للدين ،وال خيوض فيما ال يعنيه ،يغلظ على من دونه ال ،خمالف لـهواه

وال ينكي الطمع  ،ال خيرق الثناء مسعه ،كهف للمسلمني ،م عن املؤمننيحما

عامل  ،الال عّمقّو ،وال يطلع اجلاهل علمه ،وال يصرف اللعب حكمه ،قلبه
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 ،بذول يف غري سرف ،وصول يف غري عنف ،ال بفحاش وال بطياش ،حازم

ساع يف  ،قرفيق باخلل ،وال حييف بشرًا ،وال يقتفي أثرًا ،ارال وال بغّدالخبّت

 ،وال يكشف سرًا ،ال يهتك سرتًا ،غوث للملهوف ،عون للضعيف ،األرض

يسرت  ،وإن عاين شرًا سرته ،إن رأى خريًا ذكره ،قليل الشكوى ،كثري البلوى

 ،ال يطلع على نصح فيذره ،ويقيل العثرة ويغفر الزلة ،العيب وحيفظ الغيب

يقبل العذر  ،رضي زكي ،تقي نقي ،أمني رصني ،واليدع جنح حيف فيصلحه

حيب يف اهلل بفقه  ،ويتهم على العيب نفسه ،وحيسن بالناس الظن ،وجيمل الذكر

مذكر  ،وال يطيش به مرح ،ال خيرق به فرح ،ويقطع يف اهلل حبزم وعزم ،وعلم

كل سعي  ،وال خياف لـه غائلة ،ال يتوقع لـه بائقة ،معلم للجاهل ،للعامل

شاغل  ،عامل بعيبه ،عنده من نفسه وكل نفس أصلح ،أخلص عنده من سعيه

وجياهد يف اهلل ليتبع  ،حيب يف اهلل ،غريب وحيد حزين ،ال يثق بغري ربه ،بغمه

 ،جمالس ألهل الفقر ،وال يوالي يف سخط ربه ،وال ينتقم لنفسه بنفسه ،رضاه

بعل  ،أب لليتيم ،ريبغعون لل ،مؤازر ألهل احلق ،مصادق ألهل الصدق

هشاش  ،مأمول لكل شدة ،ةمرجو لكل كرمي ،سكنةحفي بأهل امل ،لألرملة

 ،عظيم احلذر ،دقيق النظر ،امام بّسصليب كّظ ،ال بعباس وال جبساس ،بشاش

، وقنع فاستغنى، حياؤه يعلو عقل فاستحيا ،وإن خبل عليه صرب ،ال يبخل

شهوته، ووّده يعلو حسده، وعفوه يعلو حقده، ال ينطق بغري صواب، واليلبس 

د، مشيه التواضع، خاضع لربه بطاعته، راض عنه يف كل حاالته، إاّل االقتصا

نيته خالصة، أعماله ليس فيها غش وال خديعة، نظره عربة، وسكوته فكرة، 

وكالمه حكمة، مناصحًا متباذاًل متواخيًا، ناصح يف السر والعالنية، ال يهجر 

على ما أصابه، أخاه، وال يغتابه وال ميكر به، وال يأسف على ما فاته، وال حيزن 

وال يرجو ما ال جيوز لـه الرجاء، وال يفشل يف الشدة، وال يبطر يف الرخاء، ميزج 

احللم بالعلم، والعقل بالصرب، تراه بعيدًا كسله، دائمًا نشاطه، قريبًا أمله، قلياًل 
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زللـه، متوقعًا ألجله، خاشعًا قلبه، ذاكرًا ربه، قانعة نفسه، منفيًا جهله، سهاًل 

زينًا لذنبه، ميتًة شهوته، كظومًا غيظه، صافيًا خلقه، آمنًا منه جاره، أمره، ح

ضعيفًا كربه، قانعًا بالذي قدر لـه، متينًا صربه، حمكمًا أمره، كثريًا ذكره، خيالط 

الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، ويسأل ليفهم، ويتجر ليغنم، ال ينصت للخري 

نفسه منه يف عناء والناس منه يف  ليفخر به، وال يتكلم ليتجرب به على من سواه،

راحة، أتعب نفسه آلخرته، فأراح الناس من نفسه، إن بغي عليه صرب حتى 

يكون اهلل الذي ينتصر لـه، بعده ممن تباعد منه بغض ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه 

لني ورمحة، ليس تباعده تكربًا وال عظمة، وال دنوه خديعة وال خالبة، بل 

 له من أهل اخلري، فهو إمام ملن بعده من أهل الرب.يقتدي مبن كان قب

 .(1)قال: فصاح همام صيحة، ثم وقع مغشيًا عليه

 

                                                           

 .5باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 082-001ص 0الكايف: ج (1)
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 الحث على الزواج
على الزواج وضرورته وأهميته، وحّث عليه، وكان   أّكد أمري املؤمنني 

يزّوج الشباب من بيت املال، وملا ُأسرت بنات كسرى وجيء بهن، مل يرض بأن 

 ؟. أزوجكناًء، بل أنزهلن على أمان وقال لـهن:يكّن إم

 قلن: ال إاّل أن تزوجنا ابنيك؛ فإنا ال نرى لنا كفوًا غريهما. 

. فقام نرسا فقال: مر لي بهن؛ فإنها اذهبا حيث شئتما :فقال علي 

 .(1)منك كرامة، وبيين وبينهن قرابة، ففعل

 إن رسول اهلل تزوجوا؛ فـ يف حديث األربعمائة ـ:  وقال علي 

كثريًا ما كان يقول: من كان حيب أن يتبع سنيت فليتزوج، فإن من سنيت التزويج. 

واطلبوا الولد؛ فإني أكاثر بكم األمم غدًا. وتوقوا على أوالدكم لنب البغي من 

 .(2)النساء واجملنونة؛ فإن اللنب يعدي

سائكم خري ن :، قال: قال أمري املؤمنني وعن أبي احلسن الرضا 

اخلمس. قيل: يا أمري املؤمنني، وما اخلمس؟. قال: اهلينة اللينة املؤاتية اليت إذا 

غضب زوجها مل تكتحل بغمض حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته يف 

 .(3)غيبته، فتلك عامل من عمال اهلل وعامل اهلل ال خييب

 :  ، قال: قال أمري املؤمننيوعن السكوني، عن أبي عبد اهلل 

أفضل الشفاعات أن تشفع بني اثنني يف نكاح حتى جيمع اهلل بينهما(4). 

                                                           

 .52ب 855ص 80راجع حبار األنوار: ج (1)

صحابه يف جملس واحد أربعمائة باب مما أ عّلم أمري املؤمنني  155-151ص 0اخلصال: ج (2)

 .52يصلح للمسلم يف دينه ودنياه ح

 .5باب خري النساء ح 805-801ص 5الكايف: ج (3)

 .01558ح 50ب 15ص 02وسائل الشيعة: ج (4)
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إذا جاءكم يومًا وحنن عنده:  ، قال: قال رسول اهلل وعن علي 

من ترضون ُخُلَقه ودينه فزّوجوه. قال: قلت: يا رسول اهلل، وإن كان دنيًا يف 

ه؛ إنكم نسبه؟. قال: إذا جاءكم من ترضون ُخُلَقه ودينه فزّوجو

(1)(2). 

من أحب أن يلقى اهلل تعاىل  :قال: قال رسول اهلل  وعن علي 

 : قال: قال رسول اهلل  . وعن علي (3)طاهرًا مطهرًا فليلقاه بزوجته

كلما ازداد العبد إميانًا ازداد حبًا للنساء(4). 

 .(5)من أساء إىل أهله مل يتصل به تأميل  :وقال علي 

 .(6)ال يكن أهلك وذو ودك أشقى الناس بك  :وقال 

 .(7)الزوجة املوافقة إحدى الراحتني  :وقال 

األنس يف ثالثة: الزوجة املوافقة، والولد الصاحل البار،   :وقال 

ًا من منحه اهلل سبحانه القناعة أنعم الناس عيش  :. وقال (8)واألخ املوافق

 .(11)شر الزوجات من ال تواتي  :. وقال (9)وأصلح لـه زوجه

 .(11)صيانة املرأة أنعم حلاهلا وأدوم جلماهلا  :وقال 

                                                           

 .58سورة األنفال:  (1)

 .0ح 88ب 851ص 5تهذيب األحكام: ج (2)

 باب الرتغيب يف النكاح. 15اجلعفريات: ص (3)

 .51815ح 8ب 555ص 51رك الوسائل: جمستد (4)

 .5051الزوج ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .5055الزوج ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (6)

 .5010الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .5018الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (8)

 .5011الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125كم ودرر الكلم: صغرر احل (9)

 .5015الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (11)

 .5011الزوجة ح 5ف 5ب 1ق 125غرر احلكم ودرر الكلم: ص (11)
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 مع الشباب
يهتم بالشباب وحيرتم مشاعرهم ويسعى يف هدايتهم  كان أمري املؤمنني 

من بيت املال، ويبين لـهم الدور  وسعادتهم، ويقضي حوائجهم، ويزّوجهم

 واحملالت ويساعدهم على العمل، ويعّلمهم األخالق واآلداب اإلسالمية.

 : عن اإلمام الباقر 

 أن أمري املؤمنني  أتى البزازين... فأخذ ثوبني أحدهما بثالثة دراهم

واآلخر بدرهمني. فقال: يا قنرب، خذ الذي بثالثة. فقال: أنت أوىل به تصعد 

ملنرب وختطب الناس. فقال: وأنت شاب ولك شره الشباب، وأنا أستحي من ربي ا

يقول: ألبسوهم مما تلبسون،  أن أتفضل عليك، مسعت رسول اهلل 

 .(1)وأطعموهم مما تأكلون

 : وقال احلسن بن علي 

 ورد على أمري املؤمنني  أخوان لـه مؤمنان أب وابن. فقام إليهما

 صدر جملسه وجلس بني أيديهما. ثم أمر بطعام فأحضر وأكرمهما، وأجلسهما يف

فأكال منه، ثم جاء قنرب بطست وإبريق من خشب ومنديل لليبس. و جاء ليصب 

فأخذ اإلبريق ليصب على يد  على يد الرجل ماء، فوثب أمري املؤمنني 

ء الرجل. فتمرغ الرجل يف الرتاب وقال: يا أمري املؤمنني اهلل يراني وأنت تصب املا

: اقعد واغسل يديك؛ فإن اهلل عزوجل يراك وأخاك الذي على يدي! قال 

ال يتميز منك وال يتفضل عنك، ويزيد بذلك يف خدمه يف اجلنة مثل عشرة 

 أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك يف ممالكه فيها. 

                                                           

 .8505ح 51ب 055-051ص 8الوسائل: ج  مستدرك (1)
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: أقسمت عليك بعظيم حقي الذي عرفته فقعد الرجل، فقال لـه علي 

عك هلل حتى جازاك عنه بأن ندبين ملا شرفك به من خدميت لك ملا وجبلته، وتواض

 غسلت مطمئنًا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنربًا. 

 ففعل الرجل ذلك.

فلما فرغ ناول اإلبريق حممد بن احلنفية وقال: يا بين، لو كان هذا االبن 

يسوي بني  حضرني دون أبيه لصببت املاء على يده، ولكن اهلل عزوجل يأبى أن

ابن وأبيه إذا مجعهما مكان، لكن قد صب األب على األب، فليصب االبن 

 على االبن. 

 .(1)فصب حممد بن احلنفية على االبن

                                                           

 .558التواضع وفضل خدمة الضيف ح  805: صتفسري اإلمام العسكري  (1)
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 في متناول الفقراء

 

أكرب حاكم على وجه األرض، ولكنه بقي كما كان  كان أمري املؤمنني 

تامى واألرامل، جيالسهم قبل حكومته، فهو دائمًا مع الفقراء واملساكني والي

 ويؤكل معهم، ويقضي حوائجهم، ويتصدق مبا ميلك عليهم..

أربعني ألف دينار فجعلها صدقة، وباع  قال املدائين: كانت غلة علي 

 .(1)لو كان عندي عشاء ما بعتهسيفه وقال: 

فشكا إليه اجلوع. فبعث إىل بيوت  وروي أنه جاء رجل إىل النيب 

. فقال علي من لـهذا الرجل الليلة؟عندنا إاّل املاء. فقال:  أزواجه، فقلن: ما

فقال لـها:  . وأتى فاطمة أنا لـه يا رسول اهلل  :ابن أبي طالب 

ما عندِك؟ :فقالت .ما عندنا إاّل قوت الصبية، لكنا نؤثر ضيفنا فقال علي .

 :نّومي الصبية وأطفئي املصباح فلما أصبح علي . ى رسول غدا عل

فأخربه اخلرب، فلم يربح حتى أنزل اهلل:  اهلل 

(2))(3). 

وعن عبيد، عن رجل من قومه يقال لـه: احلكم، قال: شهدت عليًا وأتي 

، حتى متنيت أني يتيم. ذبوا والعقواعسل. فدعا اليتامى وقال: بزقاق من 

 .(4)فقسمه بني الناس، وبقي منه زقًا فأمر أن يسقاه أهل املسجد

                                                           

 هـ.5851عام  5نشر مؤسسة األعلمي ـ بريوت، ط 11ح 555أنساب األشراف للبالذري: ص (1)

 .5سورة احلشر:  (2)

 .50528ح 10ب 110ص 5وسائل الشيعة: ج (3)

 نشر مؤسسة األعلمي ـ بريوت.. 500ح 581-585أنساب األشراف للبالذري: ص (4)
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وعن حممد بن الصمة، عن أبيه، عن عمه، قال: رأيت يف املدينة رجاًل على 

 اللهم ولي املؤمنني، وجار املؤمنني، اقبلظهره قربة ويف يده صحفة يقول: 

قرباني الليلة، فما أمسيت أملك سوى ما يف صحفيت وغري ما يواريين؛ فإنك 

تعلم أني منعت نفسي مع شدة سغيب، أطلب القربة إليك غنمًا. اللهم فال ختلق 

 ، فأتيته حتى عرفته فإذا هو علي بن أبي طالب وجهي، وال ترد دعوتي

 .(1)فأتى رجاًل فأطعمه

الفرع من العالية والقطيفة.  عطى النيب ويف رواية حذيفة: إن جعفرًا أ 

ألدفعن هذه القطيفة إىل رجل حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل  :فقال النيب 

، ففصل علي القطيفة سلكًا سلكًا، فباع الذهب . وأعطاها عليًا ورسوله

ومعه حذيفة  فكان ألف مثقال، ففّرقه يف فقراء املهاجرين كلها، فلقيه النيب 

 نعمالغداء. فقال ـ حياًء ـ:  سلمان وأبو ذر واملقداد، فسأله النيب وعمار و

 .(2)فدخلوا عليه فوجدوا اجلفنة

: أنا منذ ثالثة أيام ما طعمت شيئًا. وعن ابن عباس: إن املقداد قال لـه 

 .(3)وباع درعه خبمسمائة ودفع إليه بعضها فخرج أمري املؤمنني 

                                                           

 .1251ح 01ب 055ص 5مستدرك الوسائل: ج (1)

 فصل يف املسابقة بالسخاء والنفقة يف سبيل اهلل. 51ص 0ناقب: جامل (2)

 .5ضمن ح 520ب 85ص 15حبار األنوار: ج (3)
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 وىمخالفة الهجهاد النفس و 
 

خيالف هواه وجياهد نفسه،  كأخيه رسول اهلل  كان أمري املؤمنني 

 كما يف نهج البالغة:  ويرّوضها على التقوى، حيث قال 

 َوِإنََّما ِهَي َنْفِسي َأُروُضَها ِبالتَّْقَوى، ِلَتْأِتَي آِمَنًة َيْوَم اْلَخْوِف األْكَبِر، َوَتْثُبَت

َلْو ِشْئُت الْهَتَدْيُت الطَِّريَق ِإَلى ُمَصفَّى َهَذا اْلَعَسِل، َعَلى َجَواِنِب اْلَمْزَلِق، َو

َوُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح، َوَنَساِئِج َهَذا اْلَقزِّ، َوَلِكْن َهْيَهاَت َأْن َيْغِلَبِني َهَواَي، َوَيُقوَدِني 

ِة َمْن ال َطَمَع َلُه ِفي َجَشِعي ِإَلى َتَخيُِّر األْطِعَمِة، َوَلَعلَّ ِباْلِحَجاِز َأْو اْلَيَماَم

 اْلُقْرِص، َوال َعْهَد َلُه ِبالشَِّبِع، َأْو َأِبيَت ِمْبَطانًا َوَحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى َوَأْكَباٌد 

 .(1)َحرَّى؟

وعن ضرار بن محزة الضبائي ـ ملا دخل على معاوية فسأله معاوية عن أمري 

 ـ قال:  املؤمنني 

اقفه وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم يف فأشهد لقد رأيته يف بعض مو

حمرابه قابض على حليته، يتململ متلمل السليم، ويبكي بكاء احلزين، ويقول: 

 َيا ُدْنَيا َيا ُدْنَيا ِإَلْيِك َعنِّي، َأ ِبي َتَعرَّْضِت َأْم ِإَليَّ َتَشوَّْقِت، اَل َحاَن ِحيُنِك َهْيَهاَت

ِفيِك َقْد َطلَّْقُتِك َثاَلثًا اَل َرْجَعَة ِفيَها، َفَعْيُشِك َقِصرٌي، ُغرِّي َغْيِري، اَل َحاَجَة ِلي 

َوَخَطُرِك َيِسرٌي، َوَأَمُلِك َحِقرٌي، آِه ِمْن ِقلَِّة الزَّاِد، َوُطوِل الطَِّريِق، َوُبْعِد السََّفِر، 

 .(2)َوَعِظيِم اْلَمْوِرِد

                                                           

إىل عثمان بن حنيف األنصاري وكان عامله على  ومن كتاب لـه  85نهج البالغة، الكتب:  (1)

 البصرة، وقد بلغه أنه دعي إىل وليمة قوم من أهلها، فمضى إليها، قوله:

 .55البالغة، قصار احلكم: رقم نهج (2)
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ن فضة. فقال: باملال، فكوم كومة من ذهب وكومة م وروي: أنه ُأتي 

يا محراء ويا بيضاء امحري وابيضي وُغّري غريي(1). 

إزار غليظ اشرتاه خبمسة دراهم، وُرئي  ويف التاريخ أنه ُرئي على علي 

يقتدي به املؤمنون، وخيشع لـه  :عليه إزار مرقوع. فقيل لـه يف ذلك، فقال 

 .(2)القلب، وتذل به النفس، ويقصد به املبالغ

وهو يأكل رغيفًا  ن غفلة، قال: رأيت أمري املؤمنني وعن سويد ب

يكسره برجله، ويلقيه يف اللنب جيد رحيه من محوضته. فناديت فضة جارية: 

 وحيِك أما تتقون اهلل يف هذا الشيخ، فتنخلون لـه طعامًا ملا أرى فيه من النخال.

بأبي وأمي من مل ُينخل لـه طعام، ومل يشبع من خبز الرب  :فقال 

يا أبا احلتوف، أدركت لعقبة بن علقمة:  .  وقال حتى قبضه اهلل إليه

يأكل أيبس من هذا، ويلبس أخشن من هذا؛ فإن أنا مل آخذ به  رسول اهلل 

 .(3)خفت أن ال أحلق به

ـ يوم  وعن سويد بن غفلة، قال: دخلت عليه ـ أي على أمري املؤمنني 

اء، وصفحة فيها خطيفة وملبنة. فقلت: يا عيد، فإذا عنده فاثور عليه خبز السمر

 .(4)إمنا هذا عيد من غفر لـه :أمري املؤمنني، يوم عيد وخطيفة؟! فقال 

 وعن العرني، قال: وضع خوان من فالوذج بني يديه ـ أي أمري املؤمنني 

ـ فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ومل يأخذ منه شيئًا وتلمظ بإصبعه. 

 .يب وما هو حبرام، ولكن أكره أن أعود نفسي مبا مل أعودهاطيب طوقال: 

مد يده إليه ثم قبضها. فقيل لـه يف  أنه  :ويف خرب عن الصادق 

 . أنه مل يأكله قط فكرهت أن آكله ذلك. فقال: ذكرت رسول اهلل 
                                                           

 .نبذ من غريب كالم اإلمام علي  501ص 55شرح نهج البالغة: ج (1)

 .1ضمن ح 51ب 808ص 12حبار األنوار: ج (2)

 يف زهده وعبادته وتقواه. 5ف 0ب 558األنوار العلوية، للشيخ جعفر النقدي:  ص (3)

 .5ضمن ح 51ب 805ص 12حبار األنوار: ج (4)
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 أنه قال لـه: حترمه؟.  :ويف خرب آخر عن الصادق 

ليه نفسي ـ ثم تال ـ ال، ولكن أخشى أن تتوق إقال: 

(1)(2). 

 ـ يف خرب ـ قال:  وعن اإلمام الباقر 

 كان ـ أي أمري املؤمنني  ـ ليطعم خبز الرب واللحم، وينصرف إىل منزله

 .(3)ويأكل خبز الشعري والزيت واخلل

 

 .(4)يف جماهدة النفس كمال الصالح : املؤمنني قال أمري

 .(5)ما من جهاد أفضل من جهاد النفس :وقال 

 .(6)املكوا أنفسكم بدوام جهادها :وقال 

 .(7)أقوى الناس من غلب هواه :وقال 

 .(8)جهاد النفس مهر اجلنة :وقال 

 .(9)قاوم الشهوة بالقمع لـها تظفر :وقال 

 .(11)من مل جياهد نفسه مل ينل الفوز :وقال 

                                                           

 .02حقاف: سورة األ (1)

 .55515ح 50ب 055ص 51مستدرك الوسائل: ج (2)

 .5ضمن ح 51ب 805ص 12حبار األنوار: ج (3)

 .1585جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 018غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .1511جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 018غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .1151جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 015لم: صغرر احلكم ودرر الك (6)

 .1520جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 010غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)

 .50111ح 5ب 585ص 55مستدرك الوسائل: ج (8)

 .1585جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 018غرر احلكم ودرر الكلم: ص (9)

 .1511جهاد النفس فضيلته وآثاره ح 5ف 0ب 8ق 018لم: صغرر احلكم ودرر الك (11)
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 تكريم اإلنسان
 

، ومل اإلنسان مبا هو إنسان هو املكّرم يف مدرسة أمري املؤمنني علي 

 يفرق يف ذلك بني املسلم والكافر، واملخالف واملؤالف.

ما  :يف احلديث أنه مّر شيخ مكفوف كبري يسأل. فقال أمري املؤمنني 

 . هذا؟

 أمري املؤمنني، نصراني. فقالوا: يا 

استعملتموه حتى إذا كرب وعجز منعتموه،  :قال: فقال أمري املؤمنني 

 .(1)أنفقوا عليه من بيت املال

أن أمري  :وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اهلل، عن آبائه 

صاحب رجاًل ذميًا. فقال لـه الذمي: أين تريد يا عبد اهلل؟. فقال  املؤمنني 

الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه أمري املؤمنني  : أريد ،

فقال لـه الذمي: ألست زعمت أنك تريد الكوفة!. فقال لـه: بلى. فقال لـه 

الذمي: فقد تركت الطريق. فقال لـه: قد علمت. قال: فِلَم عدلت معي وقد 

شيع : هذا من متام حسن الصحبة أن يعلمت ذلك!. فقال لـه أمري املؤمنني 

. فقال لـه الذمي: الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا 

هكذا!. قال: قال: نعم. قال الذمي: ال جرم أمنا تبعه من تبعه ألفعاله الكرمية، 

، فلما عرفه فأنا أشهدك أني على دينك. ورجع الذمي مع أمري املؤمنني 

 .(2)أسلم
                                                           

 .51ح 50ب 058-050ص 1تهذيب األحكام: ج (1)

 .5باب حسن الصحابة وحق الصاحب يف السفر ح 152ص 0الكايف: ج (2)
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ِمْن َعْبِد اللَِّه َعِليٍّ على البالد:  إىل بعض أمرائه وكتب أمري املؤمنني 

 َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي ِإَلى َمْن َمرَّ ِبِه اْلَجْيُش ِمْن ُجَباِة اْلَخَراِج َوُعمَّاِل اْلِباَلِد.

َأمَّا َبْعُد، َفِإنِّي َقْد َسيَّْرُت ُجُنودًا ِهَي َمارٌَّة ِبُكْم ِإْن َشاَء اللَُّه، َوَقْد َأْوَصْيُتُهْم 

َما َيِجُب ِللَِّه َعَلْيِهْم ِمْن َكفِّ اأَلَذى، َوَصْرِف الشََّذا، َوَأَنا َأْبَرُأ ِإَلْيُكْم َوِإَلى ِب

ِذمَِّتُكْم ِمْن َمَعرَِّة اْلَجْيِش ِإالَّ ِمْن َجْوَعِة اْلُمْضَطرِّ اَل َيِجُد َعْنَها َمْذَهبًا ِإَلى ِشَبِعِه، 

َشْيئًا ُظْلمًا َعْن ُظْلِمِهْم، َوُكفُّوا َأْيِدَي ُسَفَهاِئُكْم َعْن  َفَنكُِّلوا َمْن َتَناَوَل ِمْنُهْم

ُمَضارَِّتِهْم، َوالتََّعرُِّض لـهْم ِفيَما اْسَتْثَنْيَناُه ِمْنُهْم. َوَأَنا َبْيَن َأْظُهِر اْلَجْيِش َفاْرَفُعوا 

ْمِرِهْم، َوَما اَل ُتِطيُقوَن َدْفَعُه ِإالَّ ِباللَِّه ِإَليَّ َمَظاِلَمُكْم، َوَما َعَراُكْم ِممَّا َيْغِلُبُكْم ِمْن َأ

 .(1)َوِبي، َفَأَنا ُأَغيُِّرُه ِبَمُعوَنِة اللَِّه ِإْن َشاَء اللَُّه

يوم النريوز جامات من فضة  وروي: أن اجملوس أهدوا إىل أمري املؤمنني 

 .(2)فيها سكر، فقسم السكر بني أصحابه، وحسبها من جزيتهم

                                                           

 إىل العمال الذين  يطأ اجليش عملهم. ومن كتاب لـه  12نهج البالغة، الرسائل: رقم (1)

 .05ضمن ح 525ب 551ص 15حبار األنوار: ج (2)
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 الناس حق
 يؤكد كثريًا على حق الناس، ويأمر برعايته.. كان أمري املؤمنني 

َواللَِّه َلْو ـ فيما رده على املسلمني من قطائع عثمان ـ:  قال علي 

َوَجْدُتُه َقْد ُتُزوَِّج ِبِه النَِّساُء، َوُمِلَك ِبِه اإِلَماُء َلَرَدْدُتُه؛ َفِإنَّ ِفي اْلَعْدِل َسَعًة، َوَمْن 

 .(1)اَق َعَلْيِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْيِه َأْضَيُقَض

ـ قال: دخلت  وعن أبي صاحل ـ الذي كان خيدم أم كلثوم ابنة علي 

على أم كلثوم وهي متشط وسرت بينها وبيين، فجلست أنتظرها حتى تأذن لي، 

أال تطعمون أبا فدخال عليها وهي متشط، فقاال:  فجاء حسن وحسني 

. قالت: بلى. قال: فأخرجوا قصعة فيها مرق حببوب. فقلت: ئًا؟صاحل شي

أتطعموني هذا وأنتم أمراء؟. فقالت أم كلثوم: يا أبا صاحل، فكيف لو رأيت أمري 

وأتي بأترنج فذهب حسن أو حسني يتناول منه أترجنة، فنزعها من  املؤمنني 

املسلمني،  أنه جلس يقسم مااًل بني . وعن علي (2)يده ثم أمر به فقسم

فوقف به شيخ كبري فقال: يا أمري املؤمنني، إني شيخ كبري كما ترى، وأنا مكاتب 

واهلل ما هو بكّد يدي وال تراثي من الوالد،  :فأعين من هذا املال. فقال 

. فجلس والناس حول ولكنها أمانة أرعيتها فأنا أؤديها إىل أهلها، ولكن اجلس

رحم اهلل من أعان شيخًا كبريًا  :فقال فنظر إليهم،  أمري املؤمنني 

 .(3)، فجعل الناس يعطونهمثقاًل

                                                           

 فيما رده على املسلمني من قطائع عثمان. ومن كالم لـه  55نهج البالغة، اخلطب: رقم (1)

، نشر دار الفكر، كالم علي بن أبي طالب  5ح 551ص 1املصنف، البن أبي شيبة الكويف: ج (2)

 هـ.5125الطبعة األوىل عام 

 .5555ني حفصل ذكر املكاتب 855-852ص 0دعائم اإلسالم: ج (3)
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 ؟من هم شيعة علي 
 .(1)يا علي، أنت وشيعتك هم الفائزون :قال رسول اهلل 

 ؟.فمن هم شيعة علي 

، املعتقدون بإمامته بعد رسول اهلل  الشيعة: هم املوالون لعلي 

 . وإمامة ذريته من بعده 

شيعة صفات، وللتشيع درجات ومراتب، وهناك روايات تشري إىل بعض ولل

يا  :، قال: قال أبو جعفر تلك املراتب العالية: عن أبي عبد اهلل 

 .(2)على قدر روايتهم ومعرفتهم بين، اعرف منازل شيعة علي 

إن شيعة علي كانوا مخص البطون، ذبل ، قال: وعن أبي عبد اهلل 

، فأعينوا على ما أنتم عليه (3)ة وعلم وحلم، يعرفون بالرهبانيةالشفاه، أهل رأف

إمنا شيعة علي من عف بطنه  :. وقال أبو عبد اهلل (4)بالورع واالجتهاد

وفرجه، واشتد جهاده، وعمل خلالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت 

 .(5)أولئك فأولئك شيعة جعفر

 كم، فإمنا كان شيعة علي اتقوا اهلل وحاسبوا أنفس :وقال 

 .(6)يعرفون بالورع واالجتهاد واحملافظة، وجمانبة الصغائن، واحملبة ألولياء اهلل

 .(7)إمنا شيعة علي من صدَّق قوُله فعَله :وقال أبو احلسن 

                                                           

 .5511ح 02جملس 555األمالي للطوسي: ص (1)

 05851ح 1ب 011ص 55، واملستدرك: ج81ح 8ب 11ص 5مستدرك الوسائل: ج (2)

 أي الزهد يف الدنيا. (3)

 .52باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 088ص 0الكايف: ج (4)

 .02105ح 00ب 055ص 55، والوسائل: ج021ح 02ب 15-11ص 5وسائل الشيعة: ج (5)

 .12ضمن ح 5ب 158ص 18حبار األنوار: ج (6)

 .052حديث يأجوج ومأجوج ح 001ص 1الكايف: ج (7)
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الشاحبون  يا أبا املقدام، إمنا شيعة علي  :وقال أبو جعفر 

يصة بطونهم، متغرية ألوانهم، مصفرة الناحلون الذابلون، ذابلة شفاههم، مخ

وجوههم، إذا جنهم الليل اختذوا األرض فراشًا، واستقبلوا األرض جبباههم، 

كثري سجودهم، كثرية دموعهم، كثري دعاؤهم، كثري بكاؤهم، يفرح الناس وهم 

(: ثم قال اهلل عزوجل: . ويف )تفسري اإلمام العسكري (1)حمزونون

(2) قال اإلمام ، : واذكروا

إذ آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة الذي أخذ على بين إسرائيل اإلميان به 

واالنقياد ملا يوجبه، والفرقان آتيناه أيضًا، ُفرق به ما بني احلق والباطل، وُفرق ما 

ك أنه ملا أكرمهم اهلل تعاىل بالكتاب واإلميان به واالنقياد بني احملقني واملبطلني، وذل

: يا موسى، هذا الكتاب قد أقروا به، لـه، أوحى اهلل بعد ذلك إىل موسى 

وقد بقي الفرقان فرق ما بني املؤمنني والكافرين واحملقني واملبطلني، فجدد عليهم 

ن أحد إميانًا وال عماًل العهد به، فإني قد آليت على نفسي قسمًا حقًا ال أتقبل م

 : ما هو يا رب؟.إاّل مع اإلميان به. قال موسى 

قال اهلل عزوجل: يا موسى، تأخذ على بين إسرائيل أن حممدًا خري البشر 

وسيد املرسلني، وأن أخاه ووصيه عليًا خري الوصيني، وأن أولياءه الذين يقيمهم 

ـه وألوامره ونواهيه وخللفائه جنوم سادة اخللق، وأن شيعته املنقادين لـه املسلمني ل

إن اهلل  :. وقال أمريا ملؤمنني (3)الفردوس األعلى وملوك جنات عدن

تعاىل اطلع إىل األرض فاختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، وحيزنون 

 .(4)حلزننا، ويبذلون أنفسهم وأمواهلم فينا، فأولئك منا وهم معنا يف اجلنان

                                                           

 .051ح 02ب 55-52ص 5وسائل الشيعة: ج (1)

 .58سورة البقرة:  (2)

 جناة بين إسرائيل إلقرارهم والية حممد  058-050: صتفسري اإلمام العسكري  (3)

 .508وجتديدها ح

 .0215يف الشيعة ح 5ف 5ب 5ق 555لكلم: صغرر احلكم ودرر ا (4)
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. وستبقى هذه الظالمات ما كانوا مظلومني كإمامهم  شيعة علي 

 دامت األبالسة والشياطني واألحقاد واألضغان اليت يف صدور أعدائهم.

ويلزم على الشيعة تشكيل جلان ومنظمات حقوقية عاملية لبيان ظالماتهم 

وجل لوليه واملطالبة حبقوقهم لريدع ذلك الظاملني عن ظلمهم، حتى يأذن اهلل عز

 .بالفَرج ففي فَرجه الفَرج احلقيقي للمظلومني 

يف  الذي قال النيب  رسول اهلل ـ صاحب  الغفاري ذر  أبوكان 

 وال أقلت الغرباء على ذي لـهجة أصدق من  ،ما أظلت اخلضراء: حقه

 ويقول:   بفضائل أمري املؤمننيـ يهتف دائمًا  (1)أبي ذر

  خليفته.ووصي رسول اهلل  إنه 

فنفاه القوم عن حرم اهلل وحرم رسوله بعد محلهم إياه من الشام على قتب 

بال وطاء وهو يصيح فيهم: قد خاب القطار حبمل النار، مسعت رسول اهلل 

  :يقولوعباد  ،اختذوا دين اهلل دخاًل إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثني رجاًل

 .(2) وصربًا وضرًا وجوعًا فقتلوه فقرًا .ومال اهلل دواًل ،اهلل خواًل

                                                           

على زنديق جاء مستداًل عليه بآيات من القرآن متشابهة  احتجاجه  012ص 5االحتجاج: ج (1)

 حتتاج إىل التأويل.

 .1ح 50ب 851ص 00حبار األنوار: ج (2)
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 نهج البالغة
مجع يف )نهج البالغة( العديد من خطب أمري  (1)الشريف الرضي 

ورسائله وكلماته وِحَكمه، وهي قمة يف البالغة العربية، مضافًا  املؤمنني 

ما يرتبط باحلياة السياسية  إىل علو املضامني، ذكر فيه أمري املؤمنني 

 تصادية وأسلوب التعامل مع خمتلف الناس. و)نهج البالغة( واالجتماعية واالق

ـ وإن غلب عليه السجع ـ لكنه أبعد ما يكون عن الصنعة والتكلف، وكثري من 

 كلماته ال يزال جاريًا جمرى األمثال.

عدو. روي أن حمفن وبالغته الصديق وال وقد اعرتف بفصاحة اإلمام 

بن أبي حمفن قال ملعاوية: جئتك من عند أعيا الناس!! فقال لـه: وحيك كيف 

 .(2)يكون أعيا الناس، فو اهلل ما سن الفصاحة لقريش غريه

 خبصوصيات عديدة منها: وميتاز كالم أمري املؤمنني 

                                                           

مام موسى أبو احلسن حممد بن أبي أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن اإلهو  (1)

من أسرة شريفة وأصيلة، يصل نسبه إىل األئمة املعصومني  هـ855عام  يف بغداد ، ولدالكاظم 

 يعود نسبه من أبيه إىل اإلمام الكاظم . ومن أمه إىل اإلمام السجاد ، وهو عامل مفكر .

الدينية وفيها ذو ذكاء خارق وفهم عال، أسس مدرسة يف بغداد قام فيها برتبية وتدريس طالب العلوم 

، ذي املنقبتنيهـ بـ 851، ولقب سنة الشريف اجلليلهـ بـ 811مكتبة كبرية. لقبه بهاء الدولة سنة 

. الشريف األجل، ولقبه أيضًا قوام الدين بـ الرضي ذي احلسبنيويف تلك السنة لقبه بهاء الدولة بـ 

 )نهج البالغة(. أمساه يف كتاب ؤمنني كالم اإلمام أمري امل همجع لـه مؤلفات قيمة وعلى رأسها

هـ يف السابعة واألربعني من عمره، بعد عمر قضاه يف خدمة اإلسالم والتشيع، ودفن يف 121تويف عام 

 .الروضة الكاظمية املطهرة جبوار قرب اإلمامني الكاظم واجلواد 

 .525ب 511ص 15حبار األنوار: ج (2)
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. اجلمال والفصاحة واالنسجام اليت مل ير لـها نظري، فهو )فوق كالم 5

 .(1)خلوق ودون كالم اخلالق(امل

. التأثري العجيب يف النفوس والنفوذ إليها، فلم خيتص ذلك بزمانه بل ما 0

 زال كالمه وبعد أربعة عشر قرنًا لـه تأثري كبري على كل سامع.

ولقد اعرتف أكابر الفصحاء وأعاظم البلغاء بالفخر واالعتزار به، قال نباتة: 

يده اإلنفاق إاّل سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من )حفظت من اخلطابة كنزًا ال يز

 .)(2)مواعظ علي بن أبي طالب 

جيده قد تكلم يف مجيع اجملاالت  إن الناظر لكالم ألمري املؤمنني 

يف مجيع الفنون وتشعبت منها غصون  واملواضيع املتفرقة، فقد تكلم 

شأ البالغة مشرع الفصاحة وموردها، ومن وغصون. )إذ كان أمري املؤمنني 

ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل  ومولدها. ومنه 

قائل خطيب، وبكالمه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا، 

الكالم الذي عليه مسحة من العلم اإلهلي،  وتقدم وتأخروا؛ ألن كالمه 

 . (3) وفيه عبقة من الكالم النبوي(

يف ميدان من امليادين ال يشك أبدًا أن هذه الكلمات  اته ومن يطالع كلم

: )ومن قد صدرت ممن أفنى عمره يف هذا امليدان، يقول السيد الرضي 

اليت انفرد بها وأمن املشاركة فيها، أن كالمه الوارد يف الزهد  عجائبه 

من قلبه واملواعظ والتذكري والزواجر إذا تأمله املتأمل، وفكر فيه املتفكر، وخلع 

أنه كالم مثله ممن عظم قدره، ونفذ أمره، وأحاط بالرقاب ملكه، مل يعرتضه 

الشك يف أنه كالم من ال حظ لـه يف غري الزهادة، وال شغل لـه بغري العبادة. قد 

                                                           

 ضائله النفسانية، الثاني العلم.من ف 081نهج احلق وكشف الصدق: ص (1)

 .525ب 511ص 15حبار األنوار: ج (2)

 مقدمة السيد الشريف الرضي. 81نهج البالغة: ص (3)
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قبع يف كسر بيت، أو انقطع إىل سفح جبل، ال يسمع إال حسه، وال يرى إال 

س يف احلرب مصلتًا سيفه، فيقط نفسه، وال يكاد يوقن بأنه كالم من ينغم

الرقاب، وجيدل األبطال، ويعود به ينطف دمًا، ويقطر مهجًا. وهو مع تلك 

احلال زاهد الزهاد، وبدل األبدال، وهذه من فضائله العجيبة، وخصائصه 

 .(1)اللطيفة اليت مجع بها بني األضداد، وألف بني األشتات(

صحابه وأتباعه قاموا حبفظ خطبه فإن أ ونظرًا ملكانة ومنزلة اإلمام علي 

وكلماته ونقلوها خلفًا عن سلف منذ القرن األول اهلجري، وقد كانت هناك ما 

كتابًا ُألفت قبل )نهج البالغة( خصص البعض منها بتمامها  502يقرب من 

 إليراد ذلك، واقتصر البعض اآلخر على ختصيص جزء من الكتاب لذلك.

يف كتاب مستقل هو أحد أصحابه  وإن أول من مجع كلمات اإلمام 

(. وقد هـ( حتت عنوان: )خطب أمري املؤمنني 51ويدعى زيد بن وهب )ت 

هـ(، ونصر بن مزاحم 022تبعه يف ذلك مجع، منهم: إمساعيل بن مهران )ت 

هـ(، ومسعدة بن صدقة، حيث مجع 025هـ(، والواقدي )ت 020املنقري )ت 

 .(2)كل واحد منهم كتابًا يف ذلك

                                                           

 مقدمة السيد الشريف الرضي. 81-85نهج البالغة: ص (1)

يف القرن الرابع  ثم إن من أسباب ظهور هذا السفر العظيم واألثر اخلالد من مآثر أمري املؤمنني  (2)

اهلجري دون غريه، االهتمام اخلاص والكبري من قبل الشيعة وعلمائها يف حفظ وضبط كلمات أمري 

، حيث كان القرن الرابع هو قرن بداية الغيبة الكربى، فقامت الشيعة خبطوات هامة ألجل املؤمنني 

رتة ، وقد كانت حركة الشيعة يف هذه الفحفظ املذهب وحفظ الرتاث العظيم لألئمة الطاهرين

 بدرجة عرف فيها القرن الرابع بقرن التأليف والرتمجة والتدوين للكتب اإلسالمية.

وشهد القرن الرابع تشكيل دولة للشيعة يف العامل اإلسالمي وهي الدولة البويهية، فقد فتح )آل بويه( يف 

يدة يف ، وقاموا بنشاطات عدهـ مدينة بغداد، وأخذ علماء الشيعة بنشر علوم آل حممد 881سنة 

     ◄هذا اجملال. وقد خرج الشيعة من طوق احلصار الذي كان مضروبًا عليهم، واستطاعوا ممارسة 

دورهم وإعالن آرائهم الفكرية بكل حرية. وكان القرن الرابع عصر ازدهار الشعر واألدب  ►

رت من الشخصيات البارزة واملشهورة يف هذا القرن. وقد ازده الشيعي، وكان السيد الرضي 

يف بغداد كانت حتوي مثانني ألف كتاب، وكانت  املكتبات الشيعية حبيث إن مكتبة السيد املرتضى 
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مكتبة دار احلكمة يف بغداد حتوي عشرة آالف نسخة خطية نفيسة وآالف الكتب األخرى، وكانت 

ذلك ب لكي يكتب أهم أثر للشيعة بعد القرآن الكريم، وقد قام  الفرصة مهيأة للسيد الرضي 

وسيد البلغاء واملتكلمني، وأودعه يف كتاب أمساه  بأفضل صورة حيث مجع تراث أمري املؤمنني 

 )نهج البالغة( من املصادر الكثرية املهمة املتوفرة يف ذلك الزمان.

 ـ الذي كان أديبًا وشاعرًا مقتدرًا ـ بيان عظمة أمري املؤمنني   وبذلك فقد أظهر السيد الرضي 

فصاحة والبالغة ـ كما يبدو من تسمية الكتاب بـ )نهج البالغة( ـ عالوة على بيان فضائله يف جمال ال

هو املقدم يف ميادين السياسة واحلرب  بهذا الكتاب أن اإلمام عليًا  األخرى، كما أثبت 

أعلى الدرجات يف جمال  ، وقد حاز والزهد والعبادة وهو أفضل املسلمني بعد رسول اهلل 

 اخلطابة، وأنه قد وصل إىل مقام مل يصل إليه أحد.األدب و

، وهذا ظن خاطئ وقد يظن البعض أن ما جاء يف )نهج البالغة( هو كل كلمات أمري املؤمنني علي 

إذ يقول املسعودي ـ الذي سبق السيد الرضي مبائة عام ـ يف كتابه )مروج الذهب(: إن بني أيدينا اآلن 

ألف حكمة من  55ل اآلمدي يف كتابه )غرر احلكم ودرر الكلم( ، ونقخطبة لعلي  112أكثر من 

حكمة فقط. هذا وقد كتبت الكثري  112، يف حني أن )نهج البالغة( مل حيو سوى قصار حكمه 

، مثل: )حتف العقول(، و)روضة الواعظني( وغريهما مما يصل عددها من الكتب حول كلماته 

جبمع كثري من كلمات أمري  السعيد السيد حسن الشريازي كتاب. وقد قام الشهيد  522إىل أكثر من 

باإلضافة إىل )نهج البالغة( وبوبه تبويبًا جديدًا رائعًا يف موسوعته املعروفة بـ )موسوعة  املؤمنني 

( يف جملدين قامت أخريًا مؤسسة اجملتبى للتحقيق الكلمة( حتت عنوان: )كلمة اإلمام أمري املؤمنني 

م، كما طبعت املوسوعة بأكملها دار العلوم / 0221هـ/5101ت بطبعه وذلك عام والنشر يف بريو

 لبنان بريوت يف حلتها اجلديدة.

 ثم إنه ميكن تبويب )نهج البالغة( إىل أبواب تالية، وهي:

ما قبل حكومته، وأثناء قبوله اخلالفة، ويف  خطبة نطق بها أمري املؤمنني  015. اخلطب وعددها 5

 .زمان حكومته 

 .رسالة كتبت مجيعها تقريبًا يف زمان حكومته  55. الرسائل وعددها 0

 كلمة. 112. قصار احِلَكم وعددها8

 .5وعددها  . غريب كالمه 1

وأما موضوعات )نهج البالغة( فقد اختذت عدة حماور، فبالنسبة إىل اخلطب فقد تناولت: األخالق، 

باملستقبل أو املالحم. وبالنسبة إىل الرسائل فقد  والسياسة، واألحزاب، وعلم االجتماع، والتنبؤ

تناولت: األخالق أيضًا، ورسائله إىل األعداء والوالة والعمال، وقادة اجليوش، وخزنة بيت املال، 

 ◄. وبالنسبة قصار احِلَكم فقد تطرقت إىل مجيع ما يتعلقوخماطبة الناس، باإلضافة إىل وصاياه 

 فهو احملتاج إىل تفسري.                   وأما بالنسبة إىل غريب كالمه باجملتمع وحيتاج إىل بيانه. ►

)نهج البالغة(،  لقد قام العديد من العلماء والفضالء بشرح هذا السفر العظيم ألمري املؤمنني 



  175من حياة اإلمام أمير المؤمنين  

                                                                                                   

شرحًا ورمبا زادت عن هذا العدد؛ ألن )نهج البالغة( مثله  852وكتبوا حوله شروحًا كثرية بلغ عددها 

كتاب اهلل العظيم يف كل يوم يظهر لـه تفسري جديد. وقد تعرض لذكرها العالمة الشيخ آغا بزرك  مثل

 يف كتابه )الذريعة(. الطهراني 

هـ(، وشرح 558ومن أشهر شروح )نهج البالغة( هي: منهاج الرباعة لقطب الدين الراوندي )ت 

هـ(، وشرح ابن 155يد املعتزلي )ت هـ(، وشرح ابن أبي احلد121الفخر الرازي املفسر الكبري )ت 

هـ(، وهناك شرح توضيحي لإلمام 5808هـ(، وشرح الشيخ حممد عبدة )ت 155ميثم البحراني )ت 

 طبع عدة مرات يف لبنان وقم املقدسة. الشريازي 

كما كتبت لنهج البالغة مستدركات عديدة؛ ملا كان حيظى به كتاب )نهج البالغة( من أهمية كبرية، 

مما مل يورده يف كتابه حبيث يبقى)نهج البالغة( هو األصل على  فات الشريف الرضي وهو ما 

 وضعه واعتباره وشهرته.

نهج  -0مستدرك نهج البالغة لـهادي كاشف الغطاء،  -5ومن مجلة هذه املستدركات هي: 

 التذييل إلمساعيل -1غرر احلكم ودرر الكلم لآلمدي،  -8السعادة حملمد باقر احملمودي، 

 ملحق نهج البالغة ألمحد بن حييى. -5احلليب، 

ونظرًا ألهمية كتاب )نهج البالغة( ـ وحتى ال حيرم غري العرب من هذا املعني الصايف ـ فقد ترجم إىل 

ترمجة باللغة الفارسية فقط، ومن  82لغات عدة وعلى رأسها اللغة الفارسية حبيث وصل عددها إىل 

 -8ترمجة )نهج البالغة( للمبشري،  -0لفيض اإلسالم،  ترمجة )نهج البالغة( -5أشهرها: 

ترمجة )نهج البالغة( للعالمة حممد تقي  -1ترمجة )نهج البالغة( آلية اهلل مكارم الشريازي، 

ترمجة )نهج البالغة( للشيخ  -1ترمجة )نهج البالغة( للدكتور الشهيدي ،  -5اجلعفري، 

 مصطفى الزماني.

لفهارس املوضوعية لـهذا السفر اخلالد، واستخراج املوضوعات وتصنيف كما قام البعض اآلخر بوضع ا

مطالب الكتاب على أساس موضوعاته. ولقد قام البعض من كبار علماء الشيعة وغري الشيعة بكتابة 

قائمة يف املوضوعات املوجودة يف )نهج البالغة( مع اإلشارة إىل مواضعها، يف حني اختار آخرون 

 ا شرح وتوضيحًا عليها.موضوعات عامة وكتبو

وأما من حيث النسخ اخلطية لـ )نهج البالغة( فهناك العديد من هذه النسخ املتوفرة منذ عصر املؤلف 

نسخة خطية معتربة لـ )نهج البالغة( يف املكتبات املختلفة مثل:  582وحلد اآلن، حبيث توجد أكثر من 

هـ وقد 118اآلملي، ونسخة يعود تارخيها إىل سنة  هـ يف مكتبة آية اهلل105نسخة يعود تارخيها إىل سنة 

هـ عند 115قوبلت هذه النسخة مع نسخة حسن بن يعقوب النيشابوري، ونسخة يعود تارخيها إىل سنة 

العالمة السيد حممد علي الروضاتي، ونسخ أخرى عديدة يف مكتبة اآلستانة الرضوية يف مشهد املقدسة، 

 يف قم املقدسة. ومكتبة آية اهلل املرعشي النجفي 
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 قصة الغدير
ذي احلجة من عام حجة الوداع، مجع رسول اهلل  51يف يوم غدير خم 

  املسلمني وخطب فيهم خطبة أخربهم بقرب رحيله إىل عامل اآلخرة، ثم

إمامًا وخليفًة من بعده، وذلك بأمر من اهلل  نصب علي بن أبي طالب 

اىل: عزوجل، ثم أخذ البيعة لـه من اجلميع، وعند ذلك نزل قوله تع

(1). 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: ملا رجع 

من حجة الوداع وحنن معه، أقبل حتى انتهى إىل اجلحفة فأمر  رسول اهلل 

حابه بالنزول. فنزل القوم منازهلم، ثم نودي بالصالة فصلى بأصحابه أص

إنه قد نبأني اللطيف اخلبري أني لـهم:  ركعتني، ثم أقبل بوجهه إليهم فقال 

ميت وأنكم ميتون، وكأني قد ُدعيُت فأجبت، وأني مسئول عما أرسلت به 

، فما أنتم إليكم، وعما خّلفت فيكم من كتاب اهلل وحجته، وأنكم مسئولون

 .قائلون لربكم؟

 قالوا: نقول: قد بّلغَت ونصحَت وجاهدَت، فجزاك اهلل عنا أفضل اجلزاء.

ألستم تشهدون أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل إليكم، لـهم:  ثم قال

 .وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن البعث بعد املوت حق؟

 فقالوا: نشهد بذلك.

لى ما يقولون، أال وإني ُاشهدكم أني أشهد أن اللهم اشهد ع :قال 

اهلل موالي، وأنا موىل كل مسلم، وأنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فهل تقرون 

                                                           

 .8سورة املائدة:  (1)
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 .لي بذلك وتشهدون لي به؟

 فقالوا: نعم نشهد لك بذلك.

أال من كنُت مواله فإن عليًا مواله، وهو هذا ـ ثم أخذ بيد  :فقال 

دت آباطهما ثم قال: ـ اللهم وال من وااله، فرفعها مع يده حتى ب علي 

وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، أال وإني فرطكم وأنتم 

واردون علّي احلوض غدًا، وهو حوض عرضه ما بني بصرى وصنعاء، فيه 

أقداح من فضة عدد جنوم السماء، أال وإني سائلكم غدًا ماذا صنعتم فيما 

 يومكم هذا إذا وردمت على حوضي، وماذا صنعتم أشهدت اهلل به عليكم يف

 .بالثقلني من بعدي، فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حني تلقوني

 قالوا: وما هذان الثقالن يا رسول اهلل؟.

أما الثقل األكرب: فكتاب اهلل عزوجل سبب ممدود من اهلل ومين  :قال 

يكم، فيه علم ما مضى وما بقي إىل يف أيديكم، طرفه بيد اهلل والطرف اآلخر بأيد

أن تقوم الساعة. وأما الثقل األصغر: فهو حليف القرآن وهو علي بن أبي طالب 

 .، وإنهما لن يفرتقا حتى يردا عليَّ احلوضوعرتته 

، فقال: قال معروف بن خربوذ: فعرضت هذا الكالم على أبي جعفر 

 يف كتاب علي هذا الكالم وجدناه  رمحه اهللصدق أبو الطفيل وعرفناه(1). 

وعن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: ملا كان يوم غدير خم أمر رسول اهلل 

  مناديًا فنادى: الصالة جامعة. فأخذ بيد علي  :وقال اللهم من كنت

 .مواله فعلٌي مواله. اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

 علي شعرًا؟.فقال حسان بن ثابت: يا رسول اهلل، أقول يف 

 . فقال:افعل :فقال رسول اهلل 

                                                           

 .51السؤال عن الثقلني يوم القيامة ح 15-15ص 5اخلصال: ج (1)
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(1)

 ملا نزلت الوالية وكان من قول رسول اهلل  :قال أبو عبد اهلل 

 سوله؟.بإمرة املؤمنني. فقالوا: أِمَن اهلل ور بغدير خم، سّلموا على علي 

نعم حقًا من اهلل و رسوله ـ فقال ـ إنه أمري املؤمنني، وإمام لـهم:  فقال 

املتقني، وقائد الغر احملجلني، يقعده اهلل يوم القيامة على الصراط، فيدخل أولياءه 

اجلنة ويدخل أعداءه النار، وأنزل اهلل عزوجل: 

(2)(3). 

أمريًا للمؤمنني متواتر بني الفريقني  وحديث الغدير هذا وتنصيب علي 

 يف موسوعة )الغدير(. كما فّصله العالمة األميين 

 

 

                                                           

 .8ح 11اجمللس 555-551األمالي للصدوق: ص (1)

 .55سورة النحل:  (2)

 سورة النحل. 815ص 5تفسري القمي: ج (3)
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 من معاجز اإلمام 
 

باملعاجز، وذلك ملعرفة الناس  إن اهلل تعاىل خص أنبياءه وأوصياءهم 

 بهم، وإمتامًا للحجة.

كثرية جدًا، ال ميكن مجعها يف كتاب، ونشري إىل  ومعاجز أمري املؤمنني 

 بعضها فحسب.

 



: إنه عرب يف السماء عن الرباء بن عازب ـ يف خرب ـ عن أمري املؤمنني 

فصرصرن وصرخن. فقال  خيط من اإلوز طائرًا على رأس أمري املؤمنني 

فتغامز أهل النفاق بينهم. فقال ، قد سلمن عليَّ وعليكم :أمري املؤمنني 

يا قنرب، ناد بأعلى صوتك: أيها اإلوز، أجيبوا أمري املؤمنني  :أمري املؤمنني 

 . وأخا رسول رب العاملني

. فقال فنادى قنرب بذلك، فإذا الطري ترفرف على رأس أمري املؤمنني 

 :قل لـها: انزلنا إىل . فلما قال لـها رأيت اإلوز وقد ضربت بصدوره

األرض حتى صارت يف صحن املسجد على أرض واحدة، فجعل أمري املؤمنني 

  :خيطبها بلغة ال نعرفها وهن يلززن بأعناقهن إليه ويصرصرن، ثم قال لـهن

انطقن بإذن اهلل العزيز اجلبار قال: فإذا هن ينطقن بلسان عربي مبني: السالم .
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 .(1)عليك يا أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني

 

عن القاسم بن وليد النهدي، عن احلارث، قال: خرجنا مع أمري املؤمنني 

  حتى انتهينا إىل العاقول، فإذا هو بأصل شجرة قد وقع حلاؤها وبقي

، فإذا هي تهتز ارجعي بإذن اهلل خضراء مثمرةعمودها. فضربها بيده ثم قال: 

ومحلنا معنا، فلما كان من الغد غدونا فإذا بأغصانها الكمثرى، فقطعنا وأكلنا 

 .(2)حنن بها خضراء فيها الكمثرى

 

روى احلسن بن ذكردان الفارسي، قال: كنت مع أمري املؤمنني علي بن أبي 

وقد شكا إليه الناس وأنا زيادة الفرات، وأنها قد أهلكت مزارعهم،  طالب 

ودخل بيته والناس جمتمعون  فقام  وحتب أن تسأل اهلل أن ينقصه عنا.

وعمامته وبرده ويف يده قضيبه،  ينتظرونه، فخرج وعليه جبة رسول اهلل 

فدعا بفرسه فركبها ومشى ومعه أوالده والناس وأنا معهم رجالة حتى وقف على 

الفرات. فنزل عن فرسه فصلى ركعتني خفيفتني، ثم قام وأخذ القضيب بيده 

وأنا، فأهوى  عه سوى ولديه احلسن واحلسني ومشى على اجلسر وليس م

. فقالوا: ال يا أمري أيكفيكم؟ :إىل املاء بالقضيب فنقص ذراعًا. فقال 

املؤمنني. فقام وأومأ بالقضيب وأهوى به إىل املاء، فنقصت الفرات ذراعًا آخر 

 هكذا إىل أن نقصت ثالثة أذرع. فقالوا: حسبنا يا أمري املؤمنني. فركب 

                                                           

 فصل يف انقياد احليوانات لـه. 821-825ص 0املناقب: ج (1)
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 .(1)وعاد إىل منزله، وهذه كرامة عظيمة ونعمة من اهلل جسيمة فرسه

 

من وقعة صفني وقف  ملا فرغ علي ، قال: عن اإلمام الصادق 

على شاطئ الفرات وقال: أيها الوادي، من أنا؟. فاضطرب وتشققت أمواجه، 

 إله إال اهلل، وأن وقد نظر الناس وقد مسعوا من الفرات صوتًا: أشهد أن ال

 .(2)حممدًا رسول اهلل، وأن عليًا أمري املؤمنني حجة اهلل على خلقه

 

عن ثابت بن األفلج، قال: ضلت لي فرس نصف الليل، فأتيت باب أمري 

. فلما وصلت الباب خرج إليَّ قنرب وقال لي: يا ابن األفلج، احلق املؤمنني 

 .(3)سعديفرسك فخذه من عوف بن طلحة ال

 

خيطب الناس وهو يقول:  عن األصبغ بن نباتة، قال: بينا أمري املؤمنني 

سلوني قبل أن تفقدوني، فو اهلل ال تسألوني عن شيء يكون إال نبأتكم به .

، أخربني كم يف رأسي فقام إليه سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمري املؤمنني 

أما واهلل لقد سألتين عن مسألة حدثين لـه:  وحلييت من شعرة؟. فقال 

                                                           

 فصل يف ذكر كراماته وما جرى على لسانه من إخباره باملغيبات. 055ص 5كشف الغمة: ج (1)

 .0ب 085ص 5اخلرائج واجلرائح: ج (2)

 .85ح 551ب 821ص 15حبار األنوار: ج (3)



   /2سلسلة من حياة المعصومين  182 

أنك ستسألين عنها، وما يف رأسك وحليتك من شعرة إال  خليلي رسول اهلل 

. وعمر بن ويف أصلها شيطان جالس، وإن يف بيتك لسخاًل يقتل احلسني ابين

 .(1)سعد يومئذ يدرج بني يديه

عند أمري  وعن أبي محزة الثمالي، عن سويد بن غفلة، قال: كنت أنا

إذ أتاه رجل. فقال: يا أمري املؤمنني، جئتك من وادي القرى وقد  املؤمنني 

. فأعاد عليه إنه مل ميت :مات خالد بن عرفطة. فقال أمري املؤمنني 

. وأعرض عنه بوجهه فأعاد عليه الثالثة، مل ميتلـه:  الرجل، فقال 

والذي  :ميت. فقال علي فقال: سبحان اهلل! أخربك أنه قد مات وتقول مل 

. قال: نفسي بيده ال ميوت حتى يقود جيش ضاللة محل رايته حبيب بن مجاز

. فقال لـه: أنشدك اهلل يفَّ فسمع ذلك حبيب بن مجاز، فأتى أمري املؤمنني 

فإني لك شيعة، وقد ذكرتين بأمر ال واهلل ال أعرفه من نفسي. فقال لـه علي 

 :ومن أنت؟ حبيب بن مجاز. فقال لـه علي . قال: أنا : إن كنت

. فوىل عنه حبيب وأقبل أمري فلتحملنهاأو  حبيب بن مجاز فال حيملها غريك

. قال أبو محزة: فو اهلل ما مات إن كنت حبيب لتحملنهايقول:  املؤمنني 

، وجعل خالد خالد بن عرفطة حتى بعث عمر بن سعد إىل احلسني بن علي 

 .(2)مقدمته، وحبيب بن مجاز صاحب رايتهبن عرفطة على 

 

روي عن جويرية بن مسهر، أنه قال: أقبلنا مع أمري املؤمنني علي بن أبي 

من قتل اخلوارج حتى إذا قطعنا يف أرض بابل حضرت صالة  طالب 
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أيها الناس، إن  :ونزل الناس. فقال علي  العصر، فنزل أمري املؤمنني 

د عذبت يف الدهر ثالث مرات ـ ويف خرب آخر ـ مرتني وهي هذه أرض ملعونة ق

تتوقع الثالثة، وهي إحدى املؤتفكات، وهي أول أرض عبد فيها وثن، وإنه 

. الحيل لنيب وال لوصي نيب أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل

 بغلة رسول اهلل  فمال الناس عن جنيب الطريق يصلون، وركب هو 

وألقلدنه صالتي  جويرية: فقلت: واهلل ألتبعن أمري املؤمنني ومضى. قال 

، (1)اليوم، فمضيت خلفه فو اهلل ما جزنا جسر سوراء حتى غابت الشمس

 . يا جويرية، أشككت؟فشككت فالتفت إليَّ وقال: 

 فقلت: نعم يا أمري املؤمنني. 

 عن ناحية فتوضأ ثم قام، فنطق بكالم ال أحسنه إاّل كأنه فنزل 

. فنظرت واهلل إىل الشمس قد خرجت من بني الصالةبالعرباني، ثم نادى: 

جبلني لـها صرير، فصلى العصر وصليت معه، فلما فرغنا من صالتنا عاد الليل 

 كما كان، فالتفت إليَّ وقال: 

 :يا جويرية بن مسهر، إن اهلل عزوجل يقول

 (2)  سألت اهلل عزوجل بامسه العظيم فرد عليَّ الشمسوإني. 

 .(3)وروي: أن جويرية ملا رأى ذلك قال: أنت وصي نيب ورب الكعبة

                                                           

 أي أشرفت على الغروب. (1)
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 استشهاد اإلمام 
، متأثرًا بضربة من اهلجرة يف شهر رمضانأربعني سنة  أمري املؤمنني تل ُق

بض وُق ،األربعاء ليلة ،ليلة تسع عشرةحيث ضربه )لعنه اهلل( ابن ملجم املرادي 

 .وعمره ثالث وستون سنة، ليلة اجلمعة ليلة إحدى وعشرين

مباشرة ـ  الظاهرية ـ وإاّل فهو خليفة اهلل بعد النيب وكانت مدة خالفته 

ألنه بويع خلمس بقني من  ؛من أربعة أشهر أو ثالثة أشهر حنوًا مخس سنني إاّل

 هـ. 85 ذي احلجة سنة

ما مينع أشقاكم يقول:  ، فكان مقتله نفسه قبل وقد نعى اإلمام 

ـ كما أخربني أخي رسول اهلل  يعين حليته من دم رأسه ـ أن خيضب هذه من هذه

(1). 

أقبل األوز ملا أراد أن خيرج من البيت إىل مسجد الكوفة  وروي: أنه 

، نوائحصوائح تتبعها ذروهن فإنهن  :فقال ،يصحن يف وجهه فطردوهن عنه

 .لجم يف ليلتهفضربه ابن م

إني يف الليلة اليت ُضرب يف صبيحتها، فقال:  وورد أنه سهر علي 

. فجاء مؤذنه بالصالة فمشى قلياًل. فقالت ابنته زينب مقتول لو قد أصبحت

 :يا أمري املؤمنني، مر جعدة يصلي بالناس :فقال .ال مفر من األجل ،

 ثم خرج.

 ينام، ثم يعاود النظر يف يعاود مضجعه فال ويف حديث آخر: جعل 

، فلما طلع واهلل ما كذبت وال ُكّذبت، وإنها لّليلة اليت ُوعدتالسماء ويقول: 
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 الفجر شد إزاره وهو يقول:

(1)

: إن أمري ويف )البحار(: عن احلسن بن اجلهم، قال: قلت للرضا 

قد عرف قاتله والليلة اليت ُيقتل فيها واملوضع الذي يقتل فيه،  املؤمنني 

وقولـه ملا مسع صياح اإلوز يف الدار: صوائح تتبعها نوائح، وقول أم كلثوم 

 ،لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غريك يصلي بالناس، فأبى عليها :

أن ابن ملجم  وقد عرف وكثر دخولـه وخروجه تلك الليلة بال سالح، 

ذلك كان، ولكنه ُخّير تلك قاتله بالسيف كان هذا مما مل جيز تعرضه؟. فقال: 

 .(2)الليلة لتمضي مقادير اهلل عزوجل

أن عبد الرمحن بن ملجم  اإلمام  : كان سبب قتلويف التاريخ أنه

بن أبي وعمرو  ـ وامسه احلجاج ـ املرادي والربك بن عبد اهلل التميمي الصرميي

اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا  ،بكر التميمي السعدي وهم من اخلوارج

ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو ! وقالوا: ثم ذكروا أهل النهر فرتمحوا عليهم ،الوالة

 .وقتلنا أئمة الضالل وأرحنا منهم البالد !شرينا أنفسنا هلل

أنا أكفيكم  :عبد اهللوقال الربك بن  .أنا أكفيكم عليًا :فقال ابن ملجم

فتعاهدوا أن  .أنا أكفيكم عمرو بن العاص :وقال عمرو بن بكر .معاوية

وأخذوا  ،الينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو ميوت دونه

 .سيوفهم فسموها واتعدوا لتسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان

 أصحابًا ورأى يومًا ،فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه بها وكتمهم أمره

تل أبوها لـه من تيم الرباب ومعهم امرأة منهم امسها قطام بنت األخضر التيمية ُق
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على  ال أتزوجك إاّل :فخطبها فقالت .وكانت فائقة اجلمال ،وأخوها يوم النهر

 !.ثالثة آالف وعبد وقينة وقتل علي

إىل األشعث  لقواأوقد كانوا قبل ذلك يف )اإلرشاد(:  املفيد الشيخ قال 

 ،طأهم على ذلكواو ما يف نفوسهم من العزمية على قتل أمري املؤمنني 

 وكان حجر بن عدي يف تلك الليلة بائتًا .وحضر األشعث يف تلك الليلة ملعونتهم

النجاء حلاجتك فقد  ،النجاء :فسمع األشعث يقول البن ملجم ،يف املسجد

وخرج  .قتلته يا أعور :لفقا، فأحس حجر مبا أراد األشعث .فضحك الصبح

وخالفه أمري  ،ليخربه اخلرب وحيذره من القوم ليمضي إىل أمري املؤمنني  مبادرًا

 .يف الطريق فدخل املسجد املؤمنني 

فضربه شبيب بالسيف  .الصالة ،الصالة :نادى فلما خرج علي 

 ،وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف ،فوقع سيفه بعضادة الباب أو الطلق

ورب  فزُت :. فقال علي احلكم هلل ال لك يا علي وال ألصحابك :قالو

 .الكعبة

وقال ابن ملجم: لقد ابتعت سيفي بألف ومسمته بألف، ولقد ضربته ضربة 

 .(1)لو قسمت بني أهل األرض ألهلكتهم

 

معه رجالن بات يف املسجد و)لعنه اهلل( يف )حبار األنوار(: أن ابن ملجم 

 .أحدهما شبيب بن حبرية واآلخر وردان بن جمالد يساعدانه على قتل علي 

ونزل من املئذنة وجعل يسبح اهلل ويقدسه ويكربه  فلما أّذن اإلمام 

أنه يتفقد  ... وكان من كرم أخالقه ويكثر من الصالة على النيب 
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الصالة، قم إىل الصالة الصالة يرمحك اهلل، النائمني يف املسجد ويقول للنائم: 

.  :(1)، ثم يتلو املكتوبة عليك

ففعل ذلك كما كان يفعله على جماري عادته مع النائمني يف املسجد، حتى إذا بلغ 

 يا هذا، قم من نومك هذا؛ فإنهاإىل امللعون فرآه نائمًا على وجهه قال لـه: 

نومة ميقتها اهلل، وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار، بل من على ميينك فإنها 

نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة احلكماء، وال تنم على ظهرك فإنها نومة 

 .األنبياء

 قال: فتحرك امللعون كأنه يريد أن يقوم وهو من مكانه ال يربح.

بشيء لقد هممت  :فقال لـه أمري املؤمنني 

(2)ولو شئت ألنبأتك مبا حتت ثيابك ، 

يطيل الركوع  ثم تركه وعدل عنه إىل حمرابه، وقام قائمًا يصلي. وكان 

فلما أحس به والسجود يف الصالة كعادته يف الفرائض والنوافل حاضرًا قلبه، 

فنهض امللعون مسرعًا وأقبل ميشي حتى وقف بإزاء األسطوانة اليت كان اإلمام 

  يصلي عليها، فأمهله حتى صلى الركعة األوىل وركع وسجد السجدة

األوىل منها ورفع رأسه، فعند ذلك أخذ السيف وهزه ثم ضربه على رأسه املكرم 

عمرو بن عبد ود العامري، الشريف، فوقعت الضربة على الضربة اليت ضربه 

ثم أخذت الضربة إىل مفرق رأسه إىل موضع السجود. فلما أحس اإلمام 

بالضرب مل يتأوه وصرب واحتسب، ووقع على وجهه وليس عنده أحد قائال: 

بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل :ثم صاح وقال ، ،قتلين ابن ملجم

. أيها الناس، ال يفوتنكم ابن ملجمقتلين اللعني ابن اليهودية ورب الكعبة. 

وسار السم يف رأسه وبدنه، وثار مجيع من يف املسجد يف طلب امللعون وماجوا 
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بالسالح، فما كنت أرى إال صفق األيدي على اهلامات وعلو الصرخات، وكان 

ابن ملجم ضربه ضربة خائفًا مرعوبًا ثم وىل هاربًا وخرج من املسجد.. وأحاط 

وهو يف حمرابه يشد الضربة، ويأخذ الرتاب ويضعه  ؤمنني الناس بأمري امل

 عليها ثم تال قولـه تعاىل: 

(1).. 

 .: ـ جاء أمر اهلل وصدق رسول اهلل ـ ثم قال 

جت البحار والسماوات، ثم إنه ملا ضربه امللعون ارجتت األرض، وما

واصطفقت أبواب اجلامع، قال: وضربه اللعني شبيب بن جبرة فأخطأه ووقعت 

 الضربة يف الطاق.

قال الراوي: فلما مسع الناس الضجة ثار إليه كل من كان يف املسجد، 

وصاروا يدورون وال يدرون أين يذهبون من شدة الصدمة والدهشة، ثم أحاطوا 

يشد رأسه مبئزره والدم جيري على وجهه وحليته، وقد وهو  بأمري املؤمنني 

 .هذا ما وعد اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسولهخضبت بدمائه وهو يقول: 

قال الراوي: فاصطفقت أبواب اجلامع، وضجت املالئكة يف السماء 

بني السماء  بالدعاء، وهبت ريح عاصف سوداء مظلمة، ونادى جربئيل 

 تيقظ: واألرض بصوت يسمعه كل مس

 ،تهدمت واهلل أركان اهلدى، وانطمست واهلل جنوم السماء وأعالم التقى

وانفصمت واهلل العروة الوثقى، ُقتل ابن عم حممد املصطفى، ُقتل الوصي 

 .اجملتبى، ُقتل علي املرتضى، ُقتل واهلل سيد األوصياء، َقتله أشقى األشقياء

وجهها وخدها وشقت  قال: فلما مسعت أم كلثوم نعي جربئيل لطمت على

 .(2)وا أبتاه، وا علياه، وا حممداه، وا سيداهجيبها وصاحت: 

                                                           

 .55سورة طه:  (1)

 .505ب 010-012ص 10راجع حبار األنوار: ج (2)
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يف )أماليه(: عن األصبغ بن نباتة العبدي، قال: ملا  روى الشيخ املفيد 

غدونا عليه نفر من  ضرب ابن ملجم أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

ن غفلة ومجاعة معنا فقعدنا على الباب، أصحابنا: أنا واحلارث وسويد ب

يقول لكم أمري فقال:  فسمعنا البكاء فبكينا، فخرج إلينا احلسن بن علي 

. فانصرف القوم غريي واشتد البكاء من : انصرفوا إىل منازلكماملؤمنني 

 .أ مل أقل لكم انصرفوافقال:  منزلـه فبكيت، فخرج احلسن 

ل اهلل ما تتابعين نفسي، وال حتملين رجلي أن فقلت: ال واهلل يا ابن رسو

 .أنصرف حتى أرى أمري املؤمنني 

، فدخلت على ادخلقال: فتلبث فدخل ومل يلبث أن خرج فقال لي: 

فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء، قد نزف  أمري املؤمنني 

وبكيت،  واصفر وجهه، ما أدري وجهه أصفر أو العمامة، فأكببت عليه فقبلته

. فقلت لـه: جعلت فداك، إني ال تبِك يا أصبغ؛ فإنها واهلل اجلنةفقال لي: 

أعلم واهلل إنك تصري إىل اجلنة، وإمنا أبكي لفقداني إياك يا أمري املؤمنني. ُجعلت 

فإني أراني ال أمسع منك  فداك، حدثين حبديث مسعته من رسول اهلل 

 حديثًا بعد يومي هذا أبدًا.

يومًا فقال لي: يا علي،  عم يا أصبغ، دعاني رسول اهلل نفقال: 

انطلق حتى تأتي مسجدي ثم تصعد على منربي ثم تدعو الناس إليك، فتحمد 

اهلل عزوجل وتثين عليه وتصلي عليَّ صالة كثرية ثم تقول: أيها الناس، إني 

قربني رسول رسول اهلل إليكم وهو يقول لكم: أال إن لعنة اهلل ولعنة مالئكته امل

وأنبيائه املرسلني ولعنيت على من انتمي إىل غري أبيه، أو ادعى إىل غري مواليه، أو 

 ظلم أجريًا أجره.
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فأتيت مسجده وصعدت منربه، فلما رأتين قريش ومن كان يف املسجد أقبلوا 

صالة كثرية، ثم  حنوي، فحمدت اهلل وأثنيت عليه وصليت على رسول اهلل 

رسوُل رسوِل اهلل إليكم وهو يقول لكم: أال إن لعنة اهلل قلت: أيها الناس، إني 

ولعنة مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني ولعنيت: على من انتمى إىل غري أبيه، أو 

 ادعى إىل غري مواليه، أو ظلم أجريًا أجره.

قال: فلم يتكلم أحد من القوم إاّل عمر بن اخلطاب فإنه قال: قد أبلغت يا 

. كنك جئت بكالم غري مفسر. فقلت: أبلغ ذلك رسول اهلل أبا احلسن، ول

فأخربته اخلرب، فقال: ارجع إىل مسجدي حتى تصعد  فرجعت إىل النيب 

منربي فامحد اهلل وأثن عليه وصل عليَّ ثم قل: أيها الناس، ما كنا لنجيئكم 

عقنا .. أال وإني وأنت أبوا هذه األمة، فمن (1)بشيء إال وعندنا تأويله وتفسريه

فلعنة اهلل عليه، وإني وأنت موليا هذه األمة فعلى من أبق عنا لعنة اهلل، أال إني 

وأنت أجريا هذه األمة فمن ظلمنا أجرتنا فلعنة اهلل عليه، ثم قال آمني، فقلت: 

 .(2)آمني

دخلت على  :قال ،عن عمرو بن احلمق (:اخلرائج)وروى الراوندي يف 

 .ليس عليك بأس إمنا هو خدش :قلتحني ضرب الضربة بالكوفة ف علي 

فلما  ،ثم أغمي عليه فبكت أم كلثوم .لعمري إني ملفارقكم :قال 

ن املالئكة من إ ،لو ترين ما أرى ال تؤذيين يا أم كلثوم فإنِك :أفاق قال

انطلق يا علي فما  :يقولون السماوات السبع بعضهم خلف بعض والنبيني 

 .(3)أمامك خري لك مما أنت فيه

                                                           

 .8ح 10اجمللس 858-855األمالي للمفيد: ج (1)

 .10ح 55ب 15ص 12حبار األنوار: ج (2)

 .0ب 551ص 5اخلرائج واجلرائح: ج (3)
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 األخيرة اياه وصمن 
عند قرب  يف وصية لولديه احلسن واحلسني  قال أمري املؤمنني 

أوصيكما بتقوى اهلل، وأن ال تبغيا الدنيا وإن بغتكما، وال تأسفا على وفاته: 

عنكما، وقوال باحلق، واعمال لألجر، وكونا للظامل خصمًا  يشيء منها زو

اهلل مجيعًا وال تفرقوا، واذكروا نعمة اهلل وللمظلوم عونًا، واعتصموا حببل 

 .عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوبكم

فإني مسعت  ؛وصالح ذات بينكم ،ونظم أمركم ،عليكم بتقوى اهلل

 .صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصياميقول:  رسول اهلل 

انظروا ذوي أرحامكم وإن البغض حمق الدين وفساد ذات البني وال قوة إال باهلل، 

 فصلوهم يهون اهلل عليكم احلساب.

فإني مسعت  ؛وال يضيعوا حبضرتكم ،ال تغبوا أفواههم ،اهلل اهلل يف األيتام

من عال يتيمًا حتى يستغين أوجب اهلل لـه اجلنة كما يقول:  رسول اهلل 

 .أوجب آلكل مال اليتيم النار

 به غريكم. فال يسبقنكم بالعمل ،اهلل اهلل يف القرآن

أوصيا بهم، ما زال يوصي بهم  فإن اهلل ورسوله  ؛اهلل اهلل يف جريانكم

 حتى ظننا أنه سيورثهم.

 فإنه إن ترك مل تناظروا. ؛فال خيلون منكم ما بقيتم ،اهلل اهلل يف بيت ربكم

 فإنها خري العمل، وإنها عمود دينكم. ؛اهلل اهلل يف الصالة

 طفئ غضب ربكم.فإنها ت ؛اهلل اهلل يف الزكاة

 فإن صيامه ُجنة من النار. ؛اهلل اهلل يف صيام شهر رمضان
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فإمنا جياهد يف  ؛اهلل اهلل يف اجلهاد يف سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 ومطيع لـه مقتد بهداه. ،مام هدىإ :سبيل اهلل رجالن

 ظلمن بني أظهركم.فال ُي  اهلل اهلل يف ذرية نبيكم

فإن  ؛حاب نبيكم الذين مل حيدثوا حدثًا، ومل يؤووا حمدثًااهلل اهلل يف أص

 أوصى بهم. رسول اهلل 

 فأشركوهم يف معايشكم. ،اهلل اهلل يف الفقراء واملساكني

 فإن آخر ما تكلم به رسول اهلل  ؛اهلل اهلل يف النساء وما ملكت أميانكم

 .أوصيكم بالضعيفني، نسائكم وما ملكت أميانكمن قال: أ

ال: الصالة الصالة الصالة، وال ختافن يف اهلل لومة الئم يكفكم من ثم ق

 أرادكم وبغى عليكم، قولوا للناس حسنًا كما أمركم اهلل عزوجل.

فيوىل عليكم شراركم ثم  ؛وال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .تدعون فال يستجاب لكم

 اطع والتدابر والتفرق، وعليكم بالتواصل والتبادل والتبار، وإياكم والتق



(1)، حفظكم اهلل من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم(2). 

أوصيكما : فقال لـهما دعا احلسن واحلسني  إنه وروي: 

 ،وال تبكيا على شيء زوي عنكما منها ،بتقوى اهلل وال تبغيا الدنيا وأن بغتكما

واعمال مبا  ،وللمظلوم ناصرًا وكونا للظامل خصمًا ،وارمحا اليتيم ،وقوال احلق

 .يف كتاب اهلل وال تأخذكما يف اهلل لومة الئم

ه هل حفظت ما أوصيت ب :فقال ثم نظر إىل حممد بن احلنفية 

 .نعم :قال. ؟أخويك

                                                           

 .0سورة املائدة:  (1)

 .5188باب رسم الوصية ح 555-515ص 1من ال حيضره الفقيه: ج (2)
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وأوصيك بتوقري أخويك العظيم حقهما عليك  ،فإني أوصيك مبثله :قال

فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد  ؛أوصيكما به ـ ثم قال ـ وال تقطع دونهما أمرًا

 .علمتما إن أباكما كان حيبه

 ،قام الصالةإو ،أوصيك أي بين بتقوى اهلل:  للحسن وقال 

 ،واحللم عن اجلاهل ،وصلة الرحم ،وكظم الغيظ ،وغفر الذنب ،وإيتاء الزكاة

والنهي  ،واألمر باملعروف ،وحسن اجلوار ،والتعاهد للقرآن ،والتفقه يف الدين

 .(1)واجتناب الفواحش ،عن املنكر

واسقوه  ،أبصروا ضاربي أطعموه من طعامي : للحسن ثم قال 

وصل  ،فال تغال يف كفينإذا أنا مت  ـ: للحسن  ثم قال ـ  من شرابي

 .(2)وغيب قربي مخسًا وكرب عليَّ عليَّ

 

أبًا رحيمًا للجميع، حتى أنه أخذ يوصي بقاتله  كان اإلمام أمري املؤمنني 

 ويأمر برعايته.)لعنه اهلل( ابن ملجم 

أبصروا : وهو يوصيه بوصاياه األخرية  حلسنولده ال قال ف

 .!واسقوه من شرابي ،طعاميأطعموه من  ،ضاربي

كما كان يرسل إىل قاتله من اللنب املهداة إليه، ويف البحار: ملا أفاق ـ أمري 

قعبًا من لنب، فشرب منه قلياًل ثم حناه عن فيه.  ـ ناوله احلسن  املؤمنني 

ـ حبقي عليك يا بين إاّل ما  امحلوه إىل أسريكم ـ ثم قال للحسن وقال: 

شربه، وارفقوا به إىل حني موتي، وتطعمه مما تأكل، وتسقيه مما طيبتم مطعمه وم

                                                           

 .يف ذكر قتله ومدة خالفته وذكر عدد أوالده  185ص 5كشف الغمة: ج (1)

 .يف ذكر قتله ومدة خالفته وذكر عدد أوالده  188ص 5كشف الغمة: ج (2)
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 . تشرب حتى تكون أكرم منه

يف حقه،  فعند ذلك محلوا إليه اللنب وأخربوه مبا قال أمري املؤمنني 

 .(1) فأخذ اللعني وشربه

أنت ولي  ،يا بين :قال البنه احلسن  أمري املؤمنني  أن :ويف رواية

 فضربة مكان  وإن قتلَت ،فلك لي الدم، فإن عفوَتاألمر من بعدي وو

 .(2)ضربة

ابن يقتصوا من نه حثهم على أن ال أ: )عليه الصالة والسالم( آخر لـهويف كالم 

 .(3)أعطاهم احلق يف القصاصويعفوا عنه، وإن  ،ملجم

أجرى القصاص تلبية لضغط الناس وطلب  ثم إن اإلمام احلسن 

 .(4)م وإاّل ألخذه الناس وقتلوه شر قتلةاجلماهري، ورأفة بابن ملج

قد ضربين وهو يوصي بقاتله:  ويف بعض الروايات قال علي 

ن أمت إو ،أو قصاص (5)فإن أعش فهضم وألينوا لـه فراشه؛ أحسنوا إليهف

 .(6)فإني خماصمه عند ربي عزوجل ؛فعاجلوه

رم وسجنه ال تؤخروه، فإما العفو وإما القصاص. أما تأخري اجمل أيعاجلوه: 

 وعدم البت يف أمره فهو على خالف حقوق السجناء واجملرمني.

داللة على عدم جواز تعذيب  فإني خماصمه عند ربي  :ويف قولـه 

اجملرم وإيذائه بغري املقرر شرعًا؛ فإن اآلخرة هي دار اجلزاء، واحلاكم هو اهلل 

                                                           

 ـ 505ب 015ص 10األنوار: ج حبار (1)

 .5ح باب اإلشارة والنص على احلسن بن علي  055ص 5الكايف: ج (2)

قاله قبل موته على سبيل الوصية ملا ضربه ابن  ومن كالم لـه  08نهج البالغة، الرسائل: رقم (3)

 ملجم )لعنه اهلل(.

 .جملس يف ذكر وفاة أمري املؤمنني  581ص 5روضة الواعظني: ج (4)

 أي عفو، ويف اللغة: هضمت من حقي طائفة: أي تركته. (5)

 .ذكر مقتل أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  511ص 8املستدرك، للحاكم النيسابوري: ج (6)
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 العادل القادر القاهر الذي ال يفوته شيء.

  :يف آخر حلظات حياته أمري املؤمنني علي  قال

ال ألفينكم ختوضون دماء املسلمني خوضًا تقولون:  ،يا بين عبد املطلب

من ضربيت هذه  انظروا إذا أنا مّت .قاتلي قتلن بي إاّلتل أمري املؤمنني، أال ال ُيُق

ى اهلل عليه )صلفإني مسعت رسول اهلل  ؛فاضربوه ضربة بضربة، وال ميثل بالرجل

 .(1)يقول: إياكم واملثلة ولو بالكلب العقوروآله( 

                                                           

 ملا ضربه ابن ملجم  للحسن واحلسني  ومن وصية لـه  15رقم: ، الرسائلنهج البالغة (1)

 .)لعنه اهلل(
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 ينعاه خضر 
 

 قال:  عن أسيد بن صفوان صاحب رسول اهلل 

ارتج املوضع بالبكاء، ودهش  ملا كان اليوم الذي ُقبض فيه أمري املؤمنني 

وجاء رجل باكيًا وهو مسرع مسرتجع، وهو  الناس كيوم قبض النيب 

حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمري  اليوم انقطعت خالفة النبوةيقول: 

 فقال:  املؤمنني 

 ،َرِحَمَك اللَُّه َيا َأَبا اْلَحَسِن، ُكْنَت َأوََّل اْلَقْوِم ِإْساَلمًا، َوَأْخَلَصُهْم ِإمَيانًا

َأْحَوَطُهْم َعَلى َرُسوِل اللَِّه َوَأَشدَُّهْم َيِقينًا، َوَأْخَوَفُهْم ِللَِّه، َوَأْعَظَمُهْم َعَناًء، َو

 َوآَمَنُهْم َعَلى َأْصَحاِبِه، َوَأْفَضَلُهْم َمَناِقَب، َوَأْكَرَمُهْم َسَواِبَق، َوَأْرَفَعُهْم ،

، َوَأْشَبَهُهْم ِبِه َهْديًا َوَخْلقًا َوَسْمتًا َوِفْعاًل، َدَرَجًة، َوَأْقَرَبُهْم ِمْن َرُسوِل اللَِّه 

ْم َمْنِزَلًة، َوَأْكَرَمُهْم َعَلْيِه. َفَجَزاَك اللَُّه َعِن اإِلْساَلِم َوَعْن َرُسوِلِه َوَعِن َوَأْشَرَفُه

اْلُمْسِلِمنَي َخْيرًا ـ إىل أن قال ـ َفَأْلَحَقَك اللَُّه ِبَنِبيِِّه، َواَل َأْحَرَمَنا َأْجَرَك، َواَل َأَضلََّنا 

 . َبْعَدَك

 وبكى، وبكى أصحاب رسول اهلل وسكت القوم حتى انقضى كالمه 

 .(1) ثم طلبوه فلم يصادفوه

                                                           

 . 1ب مولد أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه حبا 151-151ص 5الكايف: ج (1)

  851ص 55انظر بيان العالمة اجمللسي يف حبار األنوار: ج وهذه الزيارة مروية عن النيب خضر 

زياراته صلوات اهلل عليه املختصة باأليام والليالي، منها زيارة يوم احلادي والعشرين من شهر  5ب

 رمضان.
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 اإلمام  دفن
 

إذا مت بإخفاء قربه فقال:  احلسن واحلسني  وصى أمري املؤمنني 

فامحالني إىل الغري من جنف الكوفة، وامحال آخر سريري فاملالئكة حيملون 

من دولة بين أمية بعده،  . وأمرهما أن يدفناه هناك ويعفيا قربه، ملا يعلمهأوله

، فاحتفرا فوجدا ساجة مكتوبًا عليها: سرتيان صخرة بيضاء تلمع نورًاوقال: 

 مما ادخرها نوح لعلي بن أبي طالب فدفناه فيه وعفيا أثره، ومل يزل قربه .

 يف أيام الدولة العباسية. خمفيًا حتى دل عليه اإلمام جعفر بن حممد الصادق 

من بين أمية أن  قصد بنوه أن خيفوا قربه خوفًا املؤمنني  وملا ُقتل أمري

 ـ وهي ليلة دفنهـ فأوهموا الناس يف موضع قربه تلك الليلة  ،حيدثوا يف قربه حدثًا

باحلبال يفوح منه روائح الكافور  موثقًا فشدوا على مجل تابوتًا ،إيهامات خمتلفة

وهمون أنهم حيملونه إىل ي ،وأخرجوه من الكوفة يف سواد الليل صحبة ثقاتهم

 .املدينة فيدفنونه عند فاطمة 

 .وعليه جنازة مغطاة يوهمون أنهم يدفنونه باحلرية وأخرجوا بغاًل

ومنها يف  ،ومنها برحبة قصر اإلمارة ،وحفروا حفائر عدة منها باملسجد

ومنها يف أصل دار عبد اهلل بن يزيد  ،حجرة من دور آل جعدة بن هبرية املخزومي

ومنها يف  ،ومنها يف الكناسة ،ري حبذاء باب الوراقني مما يلي قبلة املسجدالقس

ومل يعلم دفنه على احلقيقة إال بنوه  ،فعمي على الناس موضع قربه .الثوية

يف وقت السحر فدفنوه  فإنهم خرجوا به  ،واخلواص املخلصون من أصحابه

 النجف باملوضع املعروف بالغري.
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ارون العباسي يومًا يصيد، وأرسل الصقور ويف التاريخ: أنه خرج ه

والكالب على الظباء جبانب الغريني، فجادلتها ساعة ثم جلأت الظباء إىل 

األكمة، فرجع الكالب والصقور عنها، فسقطت يف ناحية ثم هبطت الظباء من 

األكمة فهبطت الصقور والكالب ترجع إليها، فرتاجعت الظباء إىل األكمة 

 ر والكالب، ففعلن ذلك ثالثًا.فانصرفت عنها الصقو

 فتعجب هارون وسأل شيخًا من بين أسد: ما هذه األكمة؟.

 فقال: لي األمان؟.

 قال: نعم.

، فتوضأ هارون وصلى قال: فيها قرب اإلمام علي بن أبي طالب 

 موضع قربه بتلك األكمة. ودعا، ثم أظهر الصادق 
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 أوالد اإلمام 
 .نومخسة وعشر والد أمري املؤمنني قال بعض املؤرخني: إن عدد أ

إنهم سبعة وعشرون ما بني ذكر  (:اإلرشاد)يف  املفيد الشيخ وقال 

 . وقال بعضهم: ثالثة وثالثون.(1)وأنثى

ستة وهم: احلسن  من الصديقة فاطمة الزهراء  وقد ُرزق اإلمام 

 .(3)وسكينة  (2)واحلسني وحمسن السقط، وزينب وأم كلثوم

أربعة وهم: العباس وعون  م البنني فاطمة الكالبية وُرزق من أ

، وقد استشهدوا يوم عاشوراء يف نصرة أخيهم احلسني وجعفر وعثمان 

 حممد األكرب  :خولة احلنفية. وُرزق من  املكنى بأبي القاسم املعروف

وقال لعلي  ، ولـه مقام كبري وشأن عظيم، أخرب بوالدته النيب بابن احلنفية

 :ه بكنييته بامسي وكّنلد لك ولد مّسسيو(4). 

قال: تأبى احملامدة أن  إن أمري املؤمنني : »الرضا وقال اإلمام 

 أبي عصى اهلل عزوجل، وهم: حممد بن جعفر، وحممد بن أبي بكر، وحممد بنُي

أما أنه ملاذا مل يذهب مع أخيه اإلمام احلسني  .(5)«حذيفة، وحممد بن احلنفية

 ،فالظاهر أن اإلمام  إىل كربالء  أمره بالبقاء وأودع عنده بعض ودائع

، وهكذا احلال بالنسبة إىل أم البنني اإلمامة لكي يسّلمها إىل زين العابدين 

  حيث بقيت يف املدينة بأمر من السيدة زينب. 

                                                           

 وعددهم وأمسائهم وخمتصر من أخبارهم. أوالد أمري املؤمنني باب ذكر  851ص 5اإلرشاد: ج (1)

 وهي زينب الصغرى. (2)

 .فصل يف زيارة السيدة زينب  5215: صراجع كتاب )الدعاء والزيارة( لإلمام الشريازي  (3)

 فصل من روايات العامة. 5ب 11ص 5راجع اخلرائج واجلرائح: ج (4)

 .505يفة ححممد بن أبي حذ 52رجال الكشي: ص (5)
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 اإلمام زيارة 
ر ما خلق اهلل خلقًا أكث، قال: عن حممد بن مسلم، عن أبي عبد اهلل 

من املالئكة، وإنه لينزل كل يوم سبعون ألف ملك، فيأتون البيت املعمور 

فيطوفون به، فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة، فإذا طافوا بها أتوا قرب النيب 

  فسلموا عليه، ثم أتوا قرب أمري املؤمنني  فسلموا عليه، ثم أتوا قرب

 ..ثلهم أبدًا إىل يوم القيامةفسلموا عليه، ثم عرجوا وينزل م احلسني 

 :  وقال 

 من زار قرب أمري املؤمنني  عارفًا حبقه غري متجرب والمتكرب، كتب اهلل لـه

أجر مائة ألف شهيد، وغفر اهلل لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وُبعث من 

اآلمنني، وهون عليه احلساب، واستقبلته املالئكة، فإذا انصرف شّيعته إىل 

 .(1)، فإن مرض عادوه، وإن مات شيعوه باالستغفار إىل قربهمنزلـه

 وعن أبي وهب القصري، قال: دخلت املدينة فأتيت أبا عبد اهلل 

 . فقلت لـه: جعلت فداك، أتيتك ومل أزر قرب أمري املؤمنني 

 بئس ما صنعت، لوال أنك من شيعتنا ما نظرت إليك،  :فقال 

، ويزوره مع املالئكة، ويزوره األنبياء  أال تزور من يزوره اهلل تعاىل

 .املؤمنون

 قلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. 

 عند اهلل أفضل من األئمة  فاعلم أن أمري املؤمنني  :قال 

                                                           

 .55155ح 08ب 855ص 51وسائل الشيعة: ج (1)
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 .(1)كلهم، وله ثواب أعماهلم، وعلى قدر أعماهلم فضلوا

فقلت  وعن املفضل بن عمر اجلعفي، قال: دخلت على أبي عبد اهلل 

 إني أشتاق إىل الغري.  لـه:

 . فما شوقك إليه؟ :قال 

 . فقلت: إني أحب أن أزور أمري املؤمنني 

 . هل تعرف فضل زيارته؟ :فقال 

 فقلت: ال يا ابن رسول اهلل إاّل أن تعرفين ذلك. 

إذا زرت أمري املؤمنني فاعلم أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح،  :قال 

. فقلت: إن آدم هبط بسرانديب يف مطلع وجسم علي بن أبي طالب 

الشمس، وزعموا أن عظامه يف بيت اهلل احلرام، فكيف صارت عظامه 

إن اهلل عزوجل أوحى إىل نوح وهو يف السفينة أن  :بالكوفة؟!. قال 

يطوف بالبيت أسبوعًا، فطاف بالبيت كما أوحي إليه، ثم نزل يف املاء إىل ركبتيه 

، فحمله يف جوف السفينة حتى طاف ما شاء ام آدم فاستخرج تابوتًا فيه عظ

اهلل أن يطوف، ثم ورد إىل باب الكوفة يف وسط مسجدها ففيها قال اهلل تعاىل 

، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدأ املاء منه، (2)لألرض: 

ه يف التابوت فدفن وتفرق اجلمع الذي كان مع نوح يف السفينة، فأخذ نوح 

الغري، وهو قطعة من اجلبل الذي كلم اهلل موسى تكليمًا، وقدس عليه عيسى 

تقديسًا، واختذ إبراهيم خلياًل، واختذ حممدًا حبيبًا، وجعله للنبيني مسكنًا. واهلل 

ما سكن فيه بعد أبويه الطيبني آدم ونوح أكرم من أمري املؤمنني، فإذا زرت جانب 

؛ فإنك ، وجسم علي بن أبي طالب النجف فزر عظام آدم، وبدن نوح

زائر األنبياء األولني وحممدًا خامت النبيني وعليًا سيد الوصيني، وإن زائره يفتح اهلل 

                                                           

 .0ح 5ب 02ص 1تهذيب األحكام: ج (1)

 .11سورة هود:  (2)
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 .(1)لـه أبواب السماء عند دعوته فال يكن عن اخلري نوامًا

، عن أبيه علي بن ، عن أبيه حممد بن علي وعن جعفر بن حممد 

يا  :لرسول اهلل )صلوات اهلل عليه( سني ، قال: قال احلاحلسني بن علي 

 أبتاه، ما ملن زارنا؟. 

: يا بين، من زارني حيًا وميتًا، ومن زار أباك حيًا وميتًا، ومن قال 

زارك حيًا وميتًا، ومن زار أخاك حيًا وميتًا، كان حقيق عليَّ أن أزوره يوم القيامة 

 .(2)وأخلصه من ذنوبه وأدخله اجلنة

إن اهلل عرض واليتنا ، قال: ليب، عن أبي عبد اهلل وعن حممد احل

على أهل األمصار فلم يقبلها إاّل أهل الكوفة، وإن إىل جانبها قربًا ال يأتيه 

 .(3)مكروب فيصلي عنده أربع ركعات إاّل رجعه اهلل مسرورًا بقضاء حاجته

 أقول: أي إن أهل الكوفة هم أول من قبلوا الوالية.

إن إىل جانب كوفان قربًا ما أتاه مكروب قط ، قال:  وعن أبي عبد اهلل

. فصلى عنده ركعتني أو أربع ركعات إاّل نفس اهلل عنه كربته وقضى حاجته

 . البرأسه:  ؟. فقال قلت: قرب احلسني بن علي 

 .(4)نعمبرأسه:  ؟. قال فقلت: فقرب أمري املؤمنني 

من ، قال: ي عبد اهلل وعن احلسني بن إمساعيل الصيمري، عن أب

ماشيًا كتب اهلل لـه بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع  زار أمري املؤمنني 

 .(5)ماشيًا كتب اهلل لـه بكل خطوة حجتني وعمرتني

                                                           

 .5ف 05-02جامع األخبار: ص (1)

وأمري املؤمنني واحلسن واحلسني واألئمة  ثواب من زار النيب  18انظر ثواب األعمال: ص (2)

 )صلوات اهلل عليهم أمجعني(.

 .5ح 8ب 055ص 55ر: جحبار األنوا (3)

 .1ب 11-15فرحة الغري: ص (4)

 .8ح 5ب 02ص 1تهذيب األحكام : ج (5)
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وعن احلسني بن حممد بن مالك، عن أخيه جعفر، عن رجاله يرفعه، قال: 

لي بن أبي طالب وقد ُذكر أمري املؤمنني ع كنت عند جعفر بن حممد الصادق 

 فقال ابن مارد ألبي عبد اهلل . ما ملن زار جدك أمري املؤمنني : .؟

يا ابن مارد، من زار جدي عارفًا حبقه كتب اهلل لـه بكل خطوة  :فقال 

حجة مقبولة وعمرة مربورة. واهلل يا ابن مارد، ما تطعم النار قدمًا تغربت يف 

و راكبًا. يا ابن مارد، اكتب هذا احلديث مباء ماشيًا كان أ زيارة أمري املؤمنني 

 .(1)الذهب

يا  :وعن حسان بن مهران اجلمال، قال: قال جعفر بن حممد 

علي  :. قلت: أي الشهداء! قال حسان، أتزور قبور الشهداء قبلكم؟

أولئك الشهداء املرزوقون،  :. قلت: إنا لنزورهما فنكثر. قال وحسني

ندهم حبوائجكم، فلو يكونون منا كموضعهم منكم فزوروهم وافزعوا ع

 .(2)الختذناهم هجرة

 

                                                           

 .55105ح 08ب 855-851ص 51وسائل الشيعة: ج (1)

 .1ب 55فرحة الغري: ص (2)



   /2سلسلة من حياة المعصومين  214 

 

 اإلمام من روايات 

كالمه بعد كالم سيد الفصحاء وإمام البلغاء، فكان  كان أمري املؤمنني 

، حتى قال معاوية يف حقه: فوق كالم املخلوق ودون كالم اخلالق الرسول 

واهلل ما سن الفصاحة لقريش غريه(1). 

 وإليكم درر من كلماته الشريفة:

 .(2)قيمة كل امرئ ما حيسنه :قال أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

َأْزَرى ِبَنْفِسِه َمِن اْسَتْشَعَر الطََّمَع، َوَرِضَي ِبالذُّلِّ َمْن َكَشَف َعْن  :وقال 

 .(3)َنُهُضرِِّه، َوَهاَنْت َعَلْيِه َنْفُسُه َمْن َأمََّر َعَلْيَها ِلَسا

اْلُبْخُل َعاٌر، َواْلُجْبُن َمْنَقَصٌة، َواْلَفْقُر ُيْخِرُس اْلَفِطَن َعْن  :وقال 

 .ُحجَِّتِه، َواْلُمِقلُّ َغِريٌب ِفي َبْلَدِتِه

اْلَعْجُز آَفٌة، َوالصَّْبُر َشَجاَعٌة، َوالزُّْهُد َثْرَوٌة، َواْلَوَرُع ُجنٌَّة،  :وقال 

 .الرَِّضا َوِنْعَم اْلَقِريُن

اْلِعْلُم ِوَراَثٌة َكِرمَيٌة، َواآلَداُب ُحَلٌل ُمَجدََّدٌة، َواْلِفْكُر ِمْرآٌة  :وقال 

 .َصاِفَيٌة

َصْدُر اْلَعاِقِل ُصْنُدوُق ِسرِِّه، َواْلَبَشاَشُة ِحَباَلُة اْلَمَودَِّة،  :وقال 

 عبارة عن هذا املعنى أيضًا: قال يف ال . وروي أنه َوااِلْحِتَماُل َقْبُر اْلُعُيوِب

اْلَمْسَأَلُة ِخَباُء اْلُعُيوِب، َوَمْن َرِضَي َعْن َنْفِسِه َكُثَر السَّاِخُط َعَلْيِه. 

َوالصََّدَقُة َدَواٌء ُمْنِجٌح، َوَأْعَماُل اْلِعَباِد ِفي َعاِجِلِهْم ُنْصُب  :وقال 

                                                           

 .525ب 511ص 15حبار األنوار: ج (1)

 .15نهج البالغة، قصار احلكم: رقم (2)

 .82-5نهج البالغة، قصار احلكم: رقم (3)
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 .َأْعُيِنِهْم ِفي آَجاِلِهْم

لـهَذا اإِلْنَساِن: َيْنُظُر ِبَشْحٍم، َوَيَتَكلَُّم ِبَلْحٍم، َوَيْسَمُع اْعَجُبوا  :وقال 

 .ِبَعْظٍم، َوَيَتَنفَُّس ِمْن َخْرٍم

ِإَذا َأْقَبَلِت الدُّْنَيا َعَلى َأَحٍد َأَعاَرْتُه َمَحاِسَن َغْيِرِه، َوِإَذا َأْدَبَرْت  :وقال 

 .َعْنُه َسَلَبْتُه َمَحاِسَن َنْفِسِه

َخاِلُطوا النَّاَس ُمَخاَلَطًة ِإْن ِمتُّْم َمَعَها َبَكْوا َعَلْيُكْم، َوِإْن ِعْشُتْم  : وقال

 .َحنُّوا ِإَلْيُكْم

 .ِإَذا َقَدْرَت َعَلى َعُدوَِّك َفاْجَعِل اْلَعْفَو َعْنُه ُشْكرًا ِلْلُقْدَرِة َعَلْيِه :وقال 

اْكِتَساِب اإِلْخَواِن، َوَأْعَجُز ِمْنُه َمْن  َأْعَجُز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن :وقال 

 .َضيََّع َمْن َظِفَر ِبِه ِمْنُهْم

 .ِإَذا َوَصَلْت ِإَلْيُكْم َأْطَراُف النَِّعِم َفاَل ُتَنفُِّروا َأْقَصاَها ِبِقلَِّة الشُّْكِر:وقال

 .َمْن َضيََّعُه اأَلْقَرُب ُأِتيَح لـه اأَلْبَعُد :وقال 

 .َتِذلُّ اأُلُموُر ِلْلَمَقاِديِر َحتَّى َيُكوَن اْلَحْتُف ِفي التَّْدِبرِي :وقال 

: َغيُِّروا الشَّْيَب َواَل َتَشبَُّهوا ِباْلَيُهوِد؟. َعْن َقْوِل الرَُّسوِل  َوُسِئَل 

اُقُه َوَضَرَب َذِلَك َوالدِّيُن ُقلٌّ، َفَأمَّا اآلَن َوَقِد اتََّسَع ِنَط ِإنََّما َقاَل  :َفَقاَل 

 .ِبِجَراِنِه َفاْمُرٌؤ َوَما اْخَتاَر

َخَذُلوا اْلَحقَّ َوَلْم َيْنُصُروا ـ ِفي الَِّذيَن اْعَتَزُلوا اْلِقَتاَل َمَعُه ـ:  وقال 

 .اْلَباِطَل

 .َمْن َجَرى ِفي ِعَنان َأَمِلِه َعَثَر ِبَأَجِلِه :وقال 

َخْيَبِة، َواْلَحَياُء ِباْلِحْرَماِن، َواْلُفْرَصُة َتُمرُّ َمرَّ ُقِرَنِت اْلَهْيَبُة ِباْل :وقال 

 .السََّحاِب، َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْيِر

 .َمْن َأْبَطَأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه :وقال 

تَّْنِفيُس َعِن ِمْن َكفَّاَراِت الذُُّنوِب اْلِعَظاِم: ِإَغاَثُة اْلَمْلُهوِف، َوال :وقال 
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َيا اْبَن آَدَم، ِإَذا َرَأْيَت َربََّك ُسْبَحاَنُه ُيَتاِبُع َعَلْيَك ِنَعَمُه  :. وقال اْلَمْكُروِب

 .َوَأْنَت َتْعِصيِه َفاْحَذْرُه

 .َما َأْضَمَر َأَحٌد َشْيئًا ِإاّل َظَهَر ِفي َفَلَتاِت ِلَساِنِه َوَصَفَحاِت َوْجِهِه:وقال

 .َأْفَضُل الزُّْهِد ِإْخَفاُء الزُّْهِد :وقال 

 .ِإَذا ُكْنَت ِفي ِإْدَباٍر َواْلَمْوُت ِفي ِإْقَباٍل َفَما َأْسَرَع اْلُمْلَتَقى :وقال 

 .اْلَحَذَر اْلَحَذَر! َفَو اللَِّه َلَقْد َسَتَر َحتَّى َكَأنَُّه َقْد َغَفَر :وقال 

: يا علي، التسبيح نصف بيدي فقال أخذ رسول اهلل  :وقال 

امليزان، واحلمد ميأل امليزان، واهلل أكرب ميأل بني السماء واألرض، والوضوء 

 .(1)نصف اإلميان، والصوم نصف الصرب

طوبى ملن أخلص هلل العبادة والدعاء، ومل يشغل قلبه مبا ترى  :وقال 

 .(2)طي غريهعيناه، ومل ينس ذكر اهلل مبا تسمع أذناه، ومل حيزن صدره مبا أع

 .(3)إىل غري ذلك من الروايات الكثرية



 وهذا آخر ما أردنا بيانه يف هذا الكتاب، واهلل املوفق للصواب.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب 

 العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 
 هـ 1411قم المقدسة /                                                               

 محمد الشيرازي                                                              
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  أشعة من أمري املؤمنني 

 هد أمري املؤمنني احلكومة اإلسالمية يف ع 

  حكومة الرسول واإلمام أمري املؤمنني  

  عدالة اإلمام أمري املؤمنني 

 عيد الغدير أعظم األعياد يف اإلسالم 

  فضائل اإلمام أمري املؤمنني 

 كذري كوتاه بر زندكي وزمان حضرت أمري املؤمنني  فارسي / 

  من حياة اإلمام أمري املؤمنني ما بني يديك / 

 ة اإلمام أمري املؤمننيمن سري  

  من فضائل أمري املؤمنني 

 حنن واإلمام أمري املؤمنني  
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